
رییس جمهوری خطاب به مجلس:

افزایش مالیات نه، جلوی فرار مالیاتی گرفته شود

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: از ابتدای امسال 
مازوت  با  نیروگاه ها  سوخت  درصد  پنج  تنها  تاکنون 
تأمین شده، از سویی امسال تأمین سوخت نیروگاه های 
مازوت سوز نزدیک کالن شهرها به طور کامل با گاز طبیعی یا نفت گاز 

انجام شده است.
حسن منتظرتربتی در واکنش به گفته هایی مبنی بر اینکه 
صنایع  بعضی  استفاده  دلیل  به  هوا  در  مازوت  غلظت  افزایش 

به  گاز  تحویل  در  گاز  ملی  شرکت  کم کاری  و  نیروگاه ها  و 
هیچ  به  گاز  تولید  کمبود  موضوع  امسال  کرد:  اظهار  آنهاست، 
پارس  جدید  فازهای  توسعه  با  زیرا  است،  نبوده  مطرح  عنوان 
جنوبی تولید روزانه گاز به طور میانگین از ابتدای امسال تاکنون 
مترمکعب  میلیون   ۳۹ روزانه  پارسال  مشابه  زمان  به  نسبت 

است. یافته  افزایش 
صفحه ۳

وزیر آموزش وپرورش:

 سالمت جسمی دانش آموزان
 جزو مأموریت های آموزش وپرورش است 

جزییات بازگشایی مدارس از ابتدای بهمن ماه
در راستای ارتقای کیفیت آموزشی، از سوی 
وزیر آموزش و پرورش، دستورالعمل بازگشایی 
مدارس با رعایت پروتکل های بهداشتی از ابتدای 

بهمن ماه به استان ها ارسال شد. 
به گزارش ایسنا، در اجرای مصوبات پنجاه و دومین 
آموزش  درخصوص  کرونا،  مدیریت  ملی  ستاد  جلسه 
حضوری پایه های اول و دوم ابتدایی، دروس کارگاهی 
هنرستان ها و مدارس دارای جمعیت کمتر از ۵۰ دانش 
آموز، از سوی محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و 
مدارس  و  ها  کالس  بازگشایی  دستورالعمل  پرورش 
مذکور از اول بهمن ماه سال جاری در ۶ بند و  بارعایت 
پروتکل های بهداشتی به شرح زیر، به ادارت کل استان 

ارسال شد.در بندهایی از ین دستورالعمل آمده است:
صفحه 2

با حضور معاون اول رئیس جمهور و برای اولین باردر کشور

مدال افتخار ملی صادرات 
به ذوب آهن اصفهان رسید
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پس از 8 ماه ممنوعیت صورت گرفت؛

صفحه 3امکان ثبت قیمت مسکن و خودرو در آگهی ها 

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1654- چهارشنبه 24 دی  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
اولین برنده سیمرغ 

بلورین بهترین 
بازیگر زن جشنواره 

فجر

7فرهنگ
۲۷ سال 

شب زنده داری 
برای انتقال

 تاریخ

نک 1با

معصومی از بازیگرانی است که فرصت همکاری با کارگردانان 
سرشناسی را داشته، از بهرام بیضایی، ناصر تقوایی و جالل 
با  البته  که  و رسول صدرعاملی  بنی اعتماد  تا رخشان  مقدم 
فیلمسازی شان  مسیر  ابتدای  در  صدرعاملی  و  بنی اعتماد 

همراه بوده است.

خوزستان تماشای با ذوق لوکوموتیوهایی که با ذغال سنگ کار 
می کردند، جمع آوری تمبرهای ورزشی، حضور در فوتبال، 
عادت به مطالعه، انجام کارهای پژوهشی ادبی تا چاپ چندین 
نسخه خطی، بخشی از فعالیت های کودکی تا کنوِن محمدحسین 

حکمت فر، پژوهشگر خوزستانی است.

ایران  بانک صادرات  اطالعات  فناوری  هلدینگ  مدیرعامل   
»احراز هویت مجازی« و »انطباق پذیری با قوانین موجود« را 
به عنوان دو دغدغه مهم در حوزه فناوری مالی عنوان کرد و 
گفت: مدیریت ریسک در مرحله اجرا می تواند مشکل پیش 

روی فناوری مالی در این حوزه ها را برطرف کند.

مدیریت ریسک الزمه 
»انطباق پذیری با 

قوانین موجود« در 
فناوری مالی است

شرکت گاز درباره نوع سوخت نیروگاه ها تصمیم نمی گیرد دولت باید مکلف به توسعه و بازسازی
 حمل و نقل عمومی و ریلی شود 

رئیس فراکسیون مدیریت شهری در نامه ای به رئیس کمیسیون تلفیق 
بودجه با تاکید بر ضرورت توجه وی ژه به بودجه حمل و نقل عمومی از 
محل درآمد هدفمندی یارانه ها، خواستار تعیین ردیف بودجه ای مشخص 
برای توسعه و بازسازی حمل و نقل عمومی و ریلی و توامان مکلف شدن دولت به 

اختصاص و اجرای آن شد. 
صفحه 2

اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صادرات 
اظهار داشت: ایران از سال ۱۳۹۸ سال های سختی را 
روزهای  آنکه  برای  است،  گذرانده  اقتصاد  حوزه  در 
به همراهی و هم پیمانی وجود دارد که یکی  نیاز  سخت بگذرد 
خصوصی  بخش  و  دولت  همراهی  به  مربوط  آنها  مهم ترین  ز  ا

ی شود.  م
امروز نیز اقتصاد ایران همچنان با تحریم های اقتصادی آمریکا و 

شرایط سخت ناشی از شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند.
رعایت  عدم  است  ممکن  کرونا  شرایط  در  داد:  ادامه  هانگیری  ج
پروتکل های بهداشتی حتی منجر به آن شود که یک دستفروش 
ساده نیز کار خود را برای مدتی تعطیل کند و همین محدودیت ها تا 
سطوح باالی اقتصادی نیز می رسد. در کنار آن تحریم ها وجو دارد 

که دیگر نیازی به توضیح ندارد.
صفحه 2

ایران از سال ۹۸ روز های سختی را پشت سر است 
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اگهي  مناقصه عمومي
 یك مرحله اي 

 اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان
نوبت دوم

مبناي براوردبرآورد ریالينوع مناقصهموضوع مناقصهردیف
 میزان تضمین شرکت در
شماره ثبتي ستاد ایرانشماره مناقصهفرآیند ارجاع کار )ریال(

۱

 بهسازي، لکه گیري،
 روکش آسفالت

 ارزوئیه-وکیل آباد
 انتهاي حوزه باغات

سیرجان

یک
 مرحله اي
 با ارزیابي

کیفي

67/622/574/024

 بر اساس
 فهرست بهای
 راهداري سال

۹۹

3/381/129/000  ۹۹-۱۱-۱۶۱-۱
2۰۹۹۰۰۱۵۵۱۰۰۰۰۱۶۱

2

تکمیل پل و تقاطع 
غیر همسطح و ابنیه 
فني پروژه تقاطع 
دهبکري و تکمیل 
عملیات خاکي و 

آسفالتي 

 یک
مرحله اي
 با ارزیابي

کیفي

27/956/343/559

 بر اساس
 فهرست بها

 راهداري سال
۹۹

1/397/818/000۹۹-۱۱-۱۶2-۱
2۰۹۹۰۰۱۵۵۱۰۰۰۱۶2

۳

 احداث راهدارخانه
 مسجد ابولفضل)ع(
)ني بید( محور بم-
کرمان کیلومتر ۸۵

 یک
 مرحله اي با
8/546/175/918ارزیابي کیفي

 براساس
 فهرست بهاي
ابنیه سال ۹۹

428/209/000۹۹-۱۱-۱۶۳-۱2۰۹۹۰۰۱۵۵۱۰۰۰۱۶۳

4
 احداث راهدارخانه
 قنات سیر محور
کرمان-بافت

یک
 مرحله اي
 با ارزیابي

کیفي

8/854/314/693

 بر اساس
 فهرست بها

 راهداري سال
۹۹

442/716/000۹۹-۱۱-۱۶4-۱2۰۹۹۰۰۱۵۵۱۰۰۰۱۶4

۵

 بهسازي، لکه گیري و
 روکش آسفالت محور

 بم-فهرج-شورگز
قطعه2

 یک
مرحله اي
 با ارزیابي

کیفي

58/748/343/646

 بر اساس
 فهرست بهای
 راهداري  سال

۹۹

2/937/418/000۹۹-۱۱-۱۶۵-۱2۰۹۹۰۰۱۵۵۱۰۰۰۱۶۵

۶
 بهسازي، لکه گیري و
 روکش آسفالت محور
نظام شهر، بم، قطعه2

 یک
مرحله اي
 با ارزیابي

کیفي

15/826/628/703

 بر اساس
 فهرست بهای
 راهداري  سال

۹۹

791/332/000۹۹-۱۱-۱۶۶-۱2۰۹۹۰۰۱۵۵۱۰۰۰۱۶۶
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 خط کشي سرد
 ترافیک محورهاي
 روستایي فرعي و

اصلي

یک
 مرحله اي
 با ارزیابي

کیفي

24/996/053/160

 بر اساس
 فهرست بهای
 راهداري  سال

۹۹

1/249/803/000۹۹-۱۱-۱۶7-۱2۰۹۹۰۰۱۵۵۱۰۰۰۱۶7

۸

 بیمه شخص ثالث
 و بدنه دستگاههاي
 راهداري و راهسازي
 اداره کل راهداري و
 حمل و نقل جاده اي

استان کرمان

 یک
۱2۰۹۹۰۰۱۵۵۱۰۰۰۱۶۸-۱۶۸-۱۱-1/000/000/000۹۹قیمت ازاد10/000/000/000مرحله اي

www.setadiran.ir محل دریافت اسناد : سایت  ستاد ایران به نشاني
مهلت دریافت اسناد :از ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه ۹۹/۱۰/2۵  تا ساعت ۰۸ روز  شنبه ۹۹/۱۱/۰4  

مهلت تحویل پیشنهادات : روز   شنبه  ۹۹/۱۱/۰4 تا ساعت ۱۳ روز  شنبه ۹۹/۱۱/۱۸
محل تسلیم پیشنهادات : ثبت در سامانه ستاد ایران و ارسال پاکت  ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار به دبیر خانه حراست اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي 

استان کرمان واقع در کرمان بلوار جمهوري اسالمي بعد از پل راه آهن روبروي سالن ورزشي فجر
زمان و مکان بازگشایي پیشنهادات : ساعت ۰۸:۰۰  روز یک شنبه ۹۹/۱۱/۱۹ واقع در اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان سایر اطالعات و جزئیات 

مربوطه در اسناد و شرایط مناقصه مندرج است.
آگهي فوق در سایت ستاد ایران به نشاني www.setadiran.ir قابل رویت مي باشد  .

)S.G.P.C( شركت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد
تجدید مرتبه اول فراخوان ارزیابی كیفی مناقصه عمومي )یك مرحله اي(

نوبت دوم 
 شماره مجوز: 1399.6055

۱- شماره و موضوع مناقصه: تجدید مرتبه اول فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره ۹۹۰2۳۳ ) انجام خدمات بهره برداری، نگهداری و پشتیبانی شرکت پاالیش گاز شهید 
هاشمی نژاد ( با شماره فراخوان 2۰۹۹۰۹2۱۳4۰۰۰۰۶۳ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (.

2- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي–کیلومتر ۱۶۵ جاده مشهد/سرخس-شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد.
۳- شرایط مناقصه گر: کلیه شرکتهاي داراي حداقل رتبه 2 )دو( گواهینامه تایید صالحیت اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعي درکدهای فعالیت 2-تعمیر و نگهداری و کد فعالیت، 
4-خدمات عمومی وکد فعالیت،  7-امور تاسیساتی )دارا بودن هرسه کد فعالیت الزامی می باشد( که در ارزیابي کیفي مرتبط، امتیاز الزم را وفق معیارهاي اعالم شده کسب 
نمایند. با توجه به اینکه در برخی از استانها رتبه شرکت پیمانکاری در گواهینامه تایید صالحیت و رتبه بندی درج نشده است مناقصه گرانی که از این استانها دارای گواهی 
صالحیت می باشند موظفند به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان محل صدور گواهینامه مراجعه و نسبت به دریافت رتبه خود به صورت کتبی اقدام و هنگام بارگذاری 
اسناد ارزیابی کیفی عالوه بر گواهینامه صالحیت، اعالمیه کتبی رتبه بندی را نیز بارگذاری نمایند .الزم به ذکر است در صورت عدم بارگذاری اعالم رتبه توسط مناقصه گر، 

به هیچ عنوان به فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
https:// 4- مهلت و آدرس دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت ۱2 مورخ ۹۹/۱۱/۰2 ، متقاضیان می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)سامانه ستاد( به آدرس

www.setadiran.ir اسناد استعالم ارزیابی  کیفی را دریافت و در مناقصه شرکت نمایند، الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از جمله ارزیابی کیفی )از 
دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه( و سایر مراحل مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( 

انجام خواهد شد، بدیهی است اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی به مناقصه گران تایید شده از طریق سامانه ستاد ارسال خواهد شد. 
متقاضیان بعد از دریافت استعالم ارزیابي مي بایست حداکثر تا ساعت ۱2  مورخ ۹۹/۱۱/۱۶ استعالم ارزیابي تکمیل شده را به همراه مدارك مورد نیاز در سامانه مذکور 

بارگزاری و ارسال نمایند.
۵ - میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه:  مبلغ 27.24۳.۱۹۱.۹۹۳ریال )بیست و هفت میلیارد و دویست چهل و سه میلیون و یکصد و نود و یک هزار و نهصد و نود و 

سه ریال( از انواع تضامین مجاز اعالم شده در آیین نامه تضمین معامالت دولتي مي باشد.
۶- زمان گشایش پاکت ها: پاکت هاي مناقصه راس ساعت ۱۰ مورخ ۹۹/۱۱/2۹ در حضور پیشنهاد دهندگان و با حداقل 2 پیشنهاد قیمت گشایش خواهد یافت.

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

 مدیرعامل هلدینگ فناوری اطالعات بانک صادرات ایران 
»احراز هویت مجازی« و »انطباق پذیری با قوانین موجود« را به 
عنوان دو دغدغه مهم در حوزه فناوری مالی عنوان کرد و گفت: 
مدیریت ریسک در مرحله اجرا می تواند مشکل پیش روی فناوری 

مالی در این حوزه ها را برطرف کند.
صادق  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
فرامرزی در قالب برنامه چشم انداز که به صورت زنده و مستقیم 
از شبکه  اینترنتی »ایران کاال« پخش می شد و به بررسی وضعیت 
فناوری های مالی در نظام بانکی و تأثیر نمایشگاه تراکنش در 
رتقای آن اختصاص داشت، دو دغدغه جدی در زمینه فناوری  ا
مالی را مورد توجه قرار داد و گفت: بحث احراز هویت مجازی 
مشتریان در بانک ها یک تهدید جدی است. بدون احراز هویت 
مجازی بخشی از فعالیت فناوری مالی با مشکل مواجه است. این 
کار حتی در بانک های معدودی نیز که انجام شده، حتما در خدمات 
اصلی به صورت کامل انجام نشده و مشتری کماکان باید به شعبه 
مراجعه کند. در این زمینه قانون وجود دارد و در مقابل تحقق آن 
ممانعت می کند که الزم است سریع تر این مشکل برطرف شود.

وی انطباق پذیری با قانون را نگرانی دوم در این زمینه 
عنوان کرد و افزود: در همه جای دنیا قانون عقب تر از فناوری است. 
همیشه فناوری توسط گروه ریسک  پذیرتری به وجود می آید و در 
ادامه کار با برخورد قانون مواجه می شود. در دنیا برخی معتقدند که 
نباید دیگر به طور مرتب و پی درپی قانون وضع کنیم. به دلیل اینکه 
فرآیند قانون گذاری طوالنی است، ممکن است که آن کسب و کار 
از بین برود و برای برخی از فعاالن این بخش مشکالتی ایجاد 
کند. از این رو بدیهی است که در وضع قوانین عقب تر از فناوری 
هستیم. در دنیا رویکرد جدیدی به نام انطباق با قوانین موجود پدید 
آمده که قوانین موجود به رسمیت شناخته می شود و فناوری جدید 
با انطباق بر قوانین موجود)Compliance(  شکل می گیرد.

وی اظهار کرد: این دو موضوع می تواند به مدیریت ریسک 
مربوط شود. مدیریت ریسک در مرحله اجرا موجب می شود که 
گرفتاری و مشکل پیش روی فناوری مالی برطرف شود. از این 
رو باید با با قوانین موجود خود را هماهنگ کنیم. در دوره نوآوری 
و دنیای فین تک نظارت متمرکز و بین راهی چندان کارکرد ندارد. 
و  خط کش ها  رسم  بر  مبتنی  نظارت  نوع  باید  جدید  دنیای  ر  د
چارچوب ها باشد والغیر. نهادهای نظارتی نیز باید حتما خود را با 
این روند تطبیق بدهند و نمی توان این روند را به تعویق انداخت. 

در پنج سال آینده نظام بانکداری با تغییرات جدی مواجه می شوند 
و به اندازه سی سال گذشته تغییر می کنند و اینکه گفته می شود 
در ۱۰ سال آینده فین تک ها ممکن است جای بانک ها و بیمه ها 

را بگیرند، حرف بی ربطی نیست.
صادرات  بانک  اطالعات  فناوری  هلدینگ  دیرعامل  م
ایران گفت: ایجاد احساس رضایت و مشعوف کردن مشتری در 
تراکنش های مالی عمدتا از طرف مشتری درخواست می شود و 
از طریق فناوری و خدمات بانکی به شکلی جذاب برای او ارائه 
می شود. روند فعلی البته نیاز به تغییر نگرش جدی در سیستم سنتی 
در کشور و همه جای دنیا دارد. این روند در حوزه های مختلفی 
از قبیل رمز ارزها و انواع پرداخت ها در کشور نیاز به تغییر دارد.

وی افزود: در زمان حساسی هستیم. این فرآیند ناگزیر بوده 
و تغییرات حتمی است. نظام بانکی و حاکمیت باید این روند را 

حمایت کند تا خدای ناکرده باعث دلسردی نشود.
به جای نصب گاردریل، باید ریل گذاری کنیم

فرامرزی با اشاره به اهمیت ایده در مجموعه فرآیندهای 
نظام های پرداخت در کشور، اظهار کرد: در مدل های سنتی در 
برابر ایده انعطاف وجود نداشته است. ایده ای که بر اساس تقاضای 
مشتریان به وجود آمده و باعث شده تا سرویسی که به روش سنتی 
در گذشته ارائه شده، با استفاده از ابزارهای موجود و فناوری به 
سهولت به مشتری ارائه شود. مشتری تجربه ای خواهد داشت که 
با وجود همان ابزارهای قبلی، در اختیار نداشته است .در عصر 
حاضر این مشتری است که تعیین می کند چه سرویسی را بانک 
برای او تامین کند و آنچه ارزش خواهد بود اصطالحا کیفیت سفر 

مشتری در فرایند استفاده از سرویس است.

وی تاکید کرد: نباید فناوری مالی را به میزان زیادی به 
ابزارها ربط داد. ایده و روح حاکم بر فناوری های مالی از اهمیت 
بیشتری برخوردار است. هر خدمتی که مشتریان تا امروز با مالکیت 
بانک ها و سایر نهادهای مالی دریافت کرده اند، با تغییر رویه مواجه 
می شود. شاید تا ۱۰ سال آینده فین تک به جریان اصلی در حوزه 
مالی تبدیل شود و بانک ها و بیمه ها دچار گرفتاری شوند. در واقع 
شکل هر ایده ای که الزم بوده مشتری برای استفاده از آن به بانک 
مراجعه کند، تغییر خواهد کرد. مشتری در آینده برای فرآیندهای 

پرداخت تعیین تکلیف خواهد کرد.
افزود:  ایران  صادرات  بانک  اطالعات  فناوری  دیرعامل  م
فین تک ها چابک تر، انعطاف پذیرتر و با شجاعت و سرعت بیشتری 
خود را با قوانین تطبیق می دهند و از این رو خدمات مناسب تر با 

شکل بهتری هم به مشتری ارائه خواهند کرد.
فرامرزی گفت: مدت ها است که مجوز فعالیت بانک مجازی 
داده نشده است اما در این زمان که اعطای مجوزها با مشکل 
مواجه شده، راهکار دیگری به عنوان »نئوبانک« وجود دارد که 
می تواند از مجوز بانک دارای مجوز استفاده کند و فعالیت دیجیتال 

را در یک فضای کوچک تر انجام دهد.
وی با تاکید بر اینکه نباید فناوری مالی را تنها در حوزه 
پرداخت مورد توجه قرار داد، افزود: با این بحث که اوضاع در حوزه 
پرداخت مناسب نیست، موافقم. بحث کارمزدها موجب می شود 
را  پول  تا  آمده  وجود  به  مالی  فناوری  که دچار مشکل شویم. 
حذف کند. دنیای فین تک دنیای بزرگی است که بخش بانکی 
و پرداخت می تواند در آینده دچار مشکل شود.مدیرعامل فناوری 
اطالعات بانک صادرات ایران با تاکید بر اینکه باید از جوانان و 
نخبگانی که با عالقه در کشور خود مانده و در این حوزه فعالیت 
می کنند، حمایت جدی داشته باشیم، اظهار کرد: باید حتما بحث 
sandbox ملی را جدی بگیریم و نباید شرایطی به بوجود بیاید 
که کسانی که در حوزه فناوری فعالیت دارند با دلسردی مواجه 

شوند و حاکمیت در این حوزه باید دقت بیشتری داشته باشد 
فرامرزی تاکید کرد: ما موظف به حفظ سرمایه های ارزشمند 
کشور هستیم چراکه تولید نوآوری و فناوری عمدتا توسط نخبگان 
با  قضایی  برخوردهای  با  مبادا  و  تولید می شود  رزشمند کشور  ا
ذاتی و اصل  به شجاعت  بنا  و  بدون قصد تخلف  نخبگانی که 
ریسک موجود در فن آوری های نوین اقدام به تالش در کشور 
می کنند باعث پشیمانی و تزریق احتیاط مخرب به ایشان بشویم.

مدیرعامل هلدینگ فناوری اطالعات بانک صادرات ایران:

مدیریت ریسک الزمه »انطباق پذیری با قوانین موجود« در فناوری مالی است

صفحه ۳
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دولت باید مکلف به توسعه و بازسازی حمل و نقل عمومی 
و ریلی شود 

رئیس فراکسیون مدیریت شهری در نامه ای به رئیس کمیسیون تلفیق 
بودجه با تاکید بر ضرورت توجه وی ژه به بودجه حمل و نقل عمومی از محل 
درآمد هدفمندی یارانه ها، خواستار تعیین ردیف بودجه ای مشخص برای توسعه 
و بازسازی حمل و نقل عمومی و ریلی و توامان مکلف شدن دولت به اختصاص 

و اجرای آن شد. 
آمده  نادران  الیاس  به  خطاب  پیرهادی  محسن  نامه  از  بخشی  ر  د
است: احترامًا، با عنایت به تکلیف دولت بر حمایت از حمل و نقل عمومی شهرها 
بر مبنای قوانین دائمی مختلف و همچنین قوانین باالدستی از طریق دستگاه 
های اجرایی از جمله شهرداری ها و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور؛ 
برخی از قوانین موجود از جمله: قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی 
شهری و حومه )مصوب ۱۳۸۵(، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت 
مصرف سوخت )مصوب ۱۳۸۶(، قانون هدفمند کردن یارانه ها )مصوب ۱۳۸۸( 
و قانون برنامه ششم توسعه می باشد؛ علیهذا در سال های اخیر حمل و نقل 
عمومی شهرها در لوایح بودجه سنواتی مغفول مانده و یا اعتبارات اختصاص یافته 

به این موضوع، به دلیل تنگناهای مالی محقق نگردیده است.
ویدر ادامه نامه اش ۹ پیشنهاد را به کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱4۰۰ 
یارانه ها  قانون هدفمندی  به  با توجه  این کهکه  از جمله    . رایه کرده است  ا
مبنی بر اختصاص منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها به توسعه حمل و نقل 
عمومی ساالنه در بند )4( تبصره )۱4( قانون بودجه منابعی جهت بازپرداخت 
تعهدات حمایت از حمل ونقل عمومی و برخی عناوین دیگر اختصاص می یابد. 
این منابع در الیحه بودجه سال ۱4۰۰ معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان می باشد 
لذا پیشنهاد می شود مبلغ اختصاص یافته به حمل و نقل عمومی به مبلع 2/۵ 
هزار میلیارد تومان، از سایر موارد تفکیک شده و در بند جداگانه ای در جدول 

مربوطه تفکیک و تصریح شود.
اهمیت  به  توجه  با  که  است  کرده  تاکید  دیگری  پیشنهاد  در  یرهادی  پ
زیرساخت های حمل و نقل عمومی در شهرها، در صورت استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملی در بند )ه( تبصره )4( قانون بودجه، بند مجزایی جهت سرمایه گذاری 

در زیرساخت های حمل و نقل عمومی تعیین گردد.
بانک های عامل  به نقش حمایتی  پیشنهاد سوم خود  و همچنین در  ا
در این زمینه پرداخته و آورده است که با توجه به اینکه در بند )ب( تبصره 
)4( الیحه بودجه به بانک های عامل اجازه داده شده است تسهیالتی جهت 
توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری به بخش خصوصی،شهرداری 
ها و شرکت های تعاونی اختصاص دهند، پیشنهاد می شود عبارت »مکلف 
داده  »اجازه  عبارت  جایگزین  ریال”  میلیارد  هزار   2۰۰ حداقل  شوند  ی  م

می شود« گردد.
پیشنهاد شده  نامه رئیس فراکسیون مدیریت شهری همچنین  ادامه  در 
است که متن ذیل به تبصره )2( الحاق گردد: به منظور احداث و تکمیل طرح 
های عمرانی در حوزه حمل  و نقل  ویژه  خطوط  ریلی، به  دولت  اجازه داده شود 
تا سقف  ششصد هزار میلیارد ریال از محل  ارائه  حق  االمتیاز، واگذاری  سهام 
 و حقوق مالکانه، واگذاری  طرحهای  تملک  دارایی های  سرمایه ای  و طرح های  
همچنین  واگذاری  اموال  و  شهرسازی  راه  و  سرمایه گذاری  متعلق  به  وزارت  
در  واگذاری ها  راه  و شهرسازی  تأمین  نماید.  وزارت   غیرمنقول   دارایی های   و   

چهارچوب  قوانین  و مقررات  به تأیید هیأت  وزیران  می رسد.
او در ادامه این نامه می افزاید: همچنین پیشنهاد می شود متن ذیل به 
تبصره )۵( الحاق گردد: به دولت اجازه داده می شود پنجاه درصد )۵۰%( از 
بدهی های ارزی و ریالی شهرداری کالنشهرها به سیستم بانکی شامل اصل، 
سود و جرائم تسهیالت ماخوذه بابت ساخت و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی 
درون شهری )مترو(مطابق تعهدات دولت ذیل ماده )۵(قانون حمایت از سامانه 
های حمل و نقل ریلی مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسالمی را به عنوان 
بدهی دولت به نظام بانکی کشور تلقی نموده و نسبت به تهاتر آن در چارچوب 
ماده)۸(قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر 

قوانین موضوعه اقدام نماید.

جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی
 به ریاست رییس جمهور برگزار شد

به  قوه  با حضور سران سه  اقتصادی عصر دوشنبه  عالی هماهنکی  شورای 
ریاست حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، تشکیل جلسه داد. 
در آغاز این جلسه درباره برخی موضوعات و مباحث مرتبط با الیحه بودجه 
۱4۰۰، مقرر شد این موارد از طریق گفت و گو، تعامل و تشکیل جلسات مشترك 

دولت و مجلس بررسی و هماهنگی های الزم ایجاد شود.
در این جلسه همچنین راههای حمایت از تولید و بنگاه های اقتصادی مورد 
بحث قرار گرفت و درمورد مدت زمان اعتبار مصوبه جلسه 44 شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا در رابطه با صدور و استفاده از چک های تضمین شدن بانکی، از 
زمان ابالغ به مدت ۶ ماه دیگر تمدید و تاکید شد که درصورت تصویب الیحه مربوط 

به این موضوع در مجلس شورای اسالمی، قانون جدید مالك قرار خواهد گرفت.
در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و 
وزارت کشور گزارش هایی از اجرای مصوبات قبلی شورای عالی و عملکرد ستاد 

ملی و کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید ارائه کردند.

ایران از سال 9۸ روز های سختی را پشت سر است 
معاون اول رییس جمهور گفت: امروز بخش خصوصی ایران باید سر خود را 
باال بگیرد که توانست از این سال های سخت عبور کرده و به اقتصاد کشور کمک 
کند. ما در طول سال های گذشته روش هایی را برای دور زدن تحریم ها تعریف کردیم 

که باید روزگاری درباره  آنها کتاب بنویسیم.
اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صادرات اظهار داشت: ایران از سال ۱۳۹۸ 
سال های سختی را در حوزه اقتصاد گذرانده است، برای آنکه روزهای سخت بگذرد 
نیاز به همراهی و هم پیمانی وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها مربوط به همراهی 
با تحریم های  ایران همچنان  دولت و بخش خصوصی می شود. امروز نیز اقتصاد 
اقتصادی آمریکا و شرایط سخت ناشی از شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم 
می کند.جهانگیری ادامه داد: در شرایط کرونا ممکن است عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی حتی منجر به آن شود که یک دستفروش ساده نیز کار خود را برای مدتی 
تعطیل کند و همین محدودیت ها تا سطوح باالی اقتصادی نیز می رسد. در کنار آن 

تحریم ها وجو دارد که دیگر نیازی به توضیح ندارد.
وی با انتقاد از برخی دیدگاه ها که مشکالت تحریم را نادیده می گیرد بیان کرد: 
من این سوال را از صادر کنندگان می پرسم که آیا شرایط صادرات امروز کاالهایشان 
با شرایط چهار سال قبل قابل مقایسه است؟ آیا سرویسی که خطوط کشتیرانی به ما 
می دهند با گذشته یکسان است؟ از این رو نمی توان صرفا از این گفت که مشکالت 

داخلی هستند و تحریم ها اثری ندارد.
معاون اول رییس جمهور یکی از اصلی ترین اثرات تحریم ها را مربوط به حوزه 
ارز دانست و گفت: متاسفانه برخی این طور صحبت می کنند که موضوع قیمت گذاری 
دستوری یا ارز چند نرخی برای نخستین بار در اقتصاد ایران دیده شده و در طول 
چند دهه گذشته هرگز وجود نداشته است. این در حالی است که ما چه در دولت 
موسوی، چه در دولت هاشمی، چه در دولت خاتمی و چه در دولت احمدی نژاد در 

دوره های مختلف با ارز چند نرخی مواجه بودیم.
جهانگیری با بیان این که دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود بحث تک 
نرخی کردن ارز را به طور جدی دنبال کرد، توضیح داد: در شرایطی که ما در رسیدن 
به این هدف تا حد زیادی موفق بودیم و از ارز ۱224 تومانی، ارز 2477 تومانی و ارز 
آزاد در دولت احمدی نژاد به سمت یک ارز تک نرخی حرکت کرده بودیم، شرایط 

جنگ اقتصادی این سیاست را دشوار کرد.
وی با اشاره به اهداف دولت آمریکا در راه اندازی جنگ اقتصادی توضیح داد: 
آنها به دنبال از هم پاشیدن اقتصاد ایران بودند و در این بین منابع اقتصادی ایران و 
منابع ارزی که بانک مرکزی در اختیار داشت نقش مهمی ایفا می کردند. ما برخالف 
گذشته امکان دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار و وارد کردن میزان زیاد ارز به 

بازار را نداشتیم و از این رو برای مدیریت منابع باید تصمیمات جدی گرفته می شد.

سالمت جسمی دانش آموزان جزو مأموریت های آموزش وپرورش است 
آموزش وپرورش  زیر  و
هیچ  ینکه  ا بر  کید  تأ ا  ب
مجموعه ای نمی تواند مستقل 
از آموزش وپرورش اهداف خود را محقق 
کند، گفت: سالمت جسمی دانش آموزان 
آموزش وپرورش  مأموریت های  زو  ج

است.
یی  ا ز میر جی  حا حسن  م
سلسله  ز  ا مه  نا بر نزدهمین  شا ر  د
نشست های گفتگوی هفته که باهدف 
ایجاد ارتباط و تعامل دوسویه بین وزارت 
آموزش وپرورش و دستگاه های مختلف 
کشور و با موضوع گفتگو بر محور تحول 
با حضور مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش 
معاونان،  شورای  اعضای  جوانان،  و 
استان ها  آموزش وپرورش  کل  دیران  م
و روسای 7۶۰ منطقه آموزش وپرورش 
و  نس  ویدئوکنفرا به صورت  شور  ک
دانش آموز  آموزشی  شبکه  طریق  ز  ا
)شاد( برگزار شد، بابیان اینکه اقتضای 
است  بوده  این  امور  شدن  خصصی  ت
به  و  کنند  تقسیم بندی  را  کارها  ه  ک
یکی  کرد:  اظهار  بسپارند،  ستگاه ها  د
برقراری  مدیر  هر  مأموریت های  ز  ا
از  تفکیک شده  اجزای  بین  ماهنگی  ه

آنان  تا محصول حرکت  یکدیگر است 
از  یکی  و  باشد  هماهنگی  حصول  م
چالش های مهم جامعه ناکامی در این 
هماهنگی ها است.وزیر آموزش وپرورش 
عنوان کرد: وزارت ورزش و جوانان و 
مشترکی  حوزه های  موزش وپرورش  آ
برای همکاری دارند و الگویی که برای 
و  هم راستا  است  مطرح  همکاری  ین  ا
تا  است  مأموریت ها  کردن  هم جهت 
محصول عملکرد دو دستگاه، اهداف را 

بهتر از پیش محقق کند.
قاطع ترین،   : کرد کید  تأ ی  و

مؤثرترین و کم هزینه ترین راه تأثیر بر 
آینده یک سرزمین، تأمین سالمت روان 
و جسم یک جامعه، کاستن از آسیب های 
اجتماعی، افزایش توان ملی و تسهیل 
و تسریع رشد و توسعه کشور از طریق 
فرصت آموزش است زیرا هیچ فرصتی 
در کشور غنی تر از فرصت آموزش برای 

تأثیرگذاری پایدار نیست.
اینکه  بر  تأکید  با  میرزایی  حاجی 
از  مستقل  نمی تواند  مجموعه ای  یچ  ه
آموزش وپرورش اهداف خود را محقق 
کند، عنوان کرد: به دنبال ایجاد همکاری 

کشور  دستگاه های  با  هماهنگی  و 
هستیم. سالمت جسمی دانش آموزان جز 
مأموریت های آموزش وپرورش است، در 
سند تحول تعریفی از تربیت شده است 
اجرای آن در ساحت های متنوعی  که 
تمام  باید  همچنین  است،  مکان پذیر  ا

ساحت ها رشد متوازن داشته باشند.
بیان  با آموزش وپرورش  زیر  و
جدی  مأموریت های  از  یکی  ینکه  ا
آموزش وپرورش تأمین سالمت جسمی 
دانش آموزان است، افزود: در طرح کوچ 
یک حرکت بی سابقه انجام دادیم و آمار 
دقیقی از وضعیت جسمی جمعیت ۱۳ 
تحت  دانش آموز  هزار   ۳۰۰ و  یلیون  م

پوشش این طرح به دست آوردیم.
را در  آموزش وپرورش  نقش  وی 
بهبود ورزش همگانی مهم قلمداد کرد 
و درباره زمینه های همکاری با وزارت 
ورزش گفت: ۱۱۰ هزار مدرسه داریم 
که هر یک می توانند یک کانون ورزشی 
باشند و فضایی را برای ورزش همگانی 
فراهم کنند. اکنون با فعالیت در بستر 
مهارت های  انتقال  ازنظر  شاد،  بکه  ش
آموزشی  فیلم های  ورزشی  و  جسمی 

خوبی در دسترس دانش آموزان است.
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530 هزار صندلی دانشگاهی خالی ماند
با وجود مهلت های مکرر برای تکمیل ظرفیت بدون کنکور در دوره های 
کارشناسی، کاردانی نظام جدید و کاردانی به کارشناسی، این ظرفیت تکمیل 

نشد و در نهایت ۵۳۰ هزار صندلی خالی ماند.
برای  مقرر شد  دانشجو  پذیرش  و  دنبال مصوبه شورای سنجش  به   ،
ظرفیت خالی مانده رشته های تحصیلی در دانشگاه ها، دوره های کاردانی نظام 
جدید و کاردانی به کارشناسی تکمیل ظرفیت برای پذیرش دانشجو در بهمن 

ماه ۱۳۹۹ انجام گیرد.
باره  با وجود تمدیدهای چند  ابتدای دی ماه آغاز شد و  این مراحل در 
باز هم صندلی خالی دانشگاه ها در پذیرش بدون آزمون مورد توجه و استقبال 

داوطلبان ورود به دانشگاه قرار نگرفت.
از مجموع ۵۹۳ هزار و ۱۰ ظرفیت برای پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی صرفًا با سوابق تحصیلی )در دوره کارشناسی(، پذیرش 
در دوره کاردانی نظام جدید و پذیرش در دوره کاردانی به کارشناسی تنها ۶2 
هزار و ۹7 نفر نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کردند و ۵۳۰ هزار و 

۹۱۳ صندلی خالی ماند.
ظرفیت پذیرش کد رشته محل های مرحله پذیرش صرفًا بر اساس سوابق 
تحصیلی سراسری )بهمن ماه( سال ۱۳۹۹ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
244 هزار و 74۰ نفر بود. پس از اعالم نتایج نهایی 42 هزار و ۶۱ نفر در این 

مرحله پذیرفته شده اند که تنها معادل ۱۵ درصد ظرفیت است.
همچنین ظرفیت خالی مانده رشته های تحصیلی آزمون کاردانی نظام 
جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی 
سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۶۹ هزار و ۱۰ صندلی خالی بود و در نهایت 7 هزار و 
۸47 نفر در این دوره ثبت نام کردند که معادل حدود 4 درصد ظرفیت است.

به  کاردانی  مقطع  محل های  رشته  در  کنکور  بدون  پذیرش  ضعیت  و
رشته  با وجود ظرفیت کل  و  است  منوال  به همین  نیز  ناپیوسته  کارشناسی 
کنکور(  )بدون  تحصیلی  با سوابق  پذیرش  کارشناسی  به  کاردانی  محل های 
بهمن ماه ۱۳۹۹ به میزان ۱7۹ هزار و 2۶۰ نفر در نهایت تعداد ۱2 هزار و ۱۸۹ 
نفر ثبت نام و انتخاب رشته کردند که معادل ۶ درصد ظرفیت پذیرش است.

در نهایت از مجموع ظرفیت ها و میزان قبولی و انتخاب رشته، تنها حدود 
۱۱ درصد ظرفیت اعالم شده برای ادامه تحصیل بدون کنکور در دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالی را انتخاب کردند.
دانشگاه ها،  بر سر صندلی  رقابت  اعظم  است که بخش  حالی  در  ین  ا
همواره در رشته های با کنکور و پر متقاضی است و به نظر می رسد سیاست 
بدون کنکور کردن بخش اعظمی از رشته محل های دانشگاه ها چندان که باید 

مورد توجه و استقبال کنکوری ها قرار نگرفته است.

آزمون زبان وزارت علوم به زودی برگزار می شود
مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان اعالم کرد: 
با هماهنگی صورت گرفته با ستاد ملی کرونا، آزمون زبان msrt به زودی 

برگزار می شود.
ابراهیم حاجی زاده گفت: با توجه به بهتر شدن وضعیت کشور از نظر کرونا 
و با عنایت به تقاضای باالی دانشجویان برای برگزاری آزمون msrt، این 
آزمون با هماهنگی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و رعایت تمام پروتکل های 

بهداشتی به زودی برگزار می شود.
درباره  دانشجویان  امور  سازمان  دانشجویان  اعزام  و  بورس  کل  دیر  م
تمهیدات این سازمان برای تقاضای زیاد دانشجویان متقاضی شرکت در این 
 msrt آزمون گفت: سعی خواهیم کرد چندین نوبت پشت سر هم آزمون زبان
را برگزار کنیم تا دانشجویانی که منتظر برگزاری این آزمون هستند بتوانند از 

این فرصت استفاده کنند.

قتِل 3 عضو خانواده عروس توسط داماِد عصبانی 
دادستان عمومی و انقالب مرکز سیستان وبلوچستان از قتل ۳ نفر از اعضای یک 

خانواده به دست داماد خانواده خبر داد. 
مهدی شمس آبادی گفت: مشاجره لفظی و اختالف خانوادگی منجر به تیراندازی 
در یک خانواده در شهرستان زاهدان شد و در همان دقایق اولیه داماد خانواده به علت 
اختالفات داخلی و خانوادگی به وسیله یک قبضه سالح شکاری به سمت پدرهمسرش 
شلیک و وی را مجروح کرده و پس از انتقال وی به بیمارستان از خروج سایر اعضای 

خانواده نیز خودداری می کند.
به گفته دادستان عمومی و انقالب مرکز سیستان وبلوچستان، ماموران انتظامی و 
امنیتی حاضر در محل با استفاده از شیوه های تخصصی و مشاوره ای و پس از ساعتی 

گفت وگو موفق شدند تا ضارب را وادار به تسلیم کنند .
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه عصبانیت بیش از حد و از دست دادن کنترل توسط 
داماد خانواده منجر شد تا این فرد عالوه بر مجروح کردن پدر همسرش، سه نفر دیگر از 
جمله همسر، برادر همسر و یک زن دیگر که میهمان خانواده همسرش بود به قتل برساند.

مدیرعامل فرودگاه آبادان بازداشت شد
پروانه سهرابی مدیر فرودگاه بین المللی آیت اهلل جمی آبادان بازداشت شد.

سوم دی ماه نیز دو تن از پیمانکاران طرح توسعه فرودگاه بین المللی آبادان و ۳ تن 
ز کارکنان این فرودگاه به اتهام تبانی، ارتشا و حیف ومیل بیت المال بازداشت و روانه  ا

زندان شده بودند.

كشف 1۴5قطعه عتیقه در پاكدشت 
فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت گفت: ۱4۵ قطعه اشیاء عتیقه مربوط به دوره 

هخامنشی و قاجاریه در این شهرستان کشف شد. 
سرهنگ رضا علی بخشی اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت و یگان امداد شهرستان 

پاکدشت در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت فردی در امر خرید و فروش اشیاء عتیقه، 
رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

وی گفت: با توجه به مشخصات ارائه شده از این افراد و با انجام اقدامات اطالعاتی، 
گشت زنی هدفمند و شناسایی محل تردد، خودروی این افراد در محور اصلی امام رضا)ع( 

شناسایی و با دستور پلیس متوقف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت ادامه داد: در بازرسی انجام گرفته از خودروی این 
افراد، ۱4۵ قطعه اشیاء تاریخی شامل، اشیاء مسی و برنز، سرپیکان هخامنشی، انگشتری 
مهری و حلقه ای برنزی و مسی و چاقوی فلزی دسته تزئینی از جنس استخوان کشف شد 
که بر اساس اعالم نظر کارشناسان میراث فرهنگی، قدمت این اشیاء مربوط به دوره های 

هخامنشی و قاجاریه است.
سرهنگ بخشی ارزش این اشیاء تاریخی را بیش از 4 میلیارد ریال اعالم و بیان 
کرد : در این عملیات دو نفر متهم دستگیر و یک دستگاه خودروی سمند توقیف و پس 

از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

دستگیری سارقانی كه با بستن دست وپای زن جوان جواهراتش را سرقت 
كرده بودند

دو سارق غیربومی که وارد یک ساختمان مسکونی در شهر بوشهر شده و پس از 
بستن دست و پای زن جوان طال و جواهرات وی را سرقت کرده بودند دستگیر شدند.

روز سوم دی ماه ۹۹ دو سارق غیر بومی به قصد سرقت وارد شهر بوشهر شده و 
برای اطمینان از خالی بودن یک ساختمتن مسکونی آیفون آن را می زنند. در این منزل 
مسکونی زنی جوان همراه با فرزند خردسالش حضور داشت که به علت عدم شناسائی 

این افراد درب را باز نمی کند.
سارقان با تصور اینکه خانه خالی از سکنه است از دیوار وارد خانه شده و پس از 
باز کردن درب ساختمان با ابزار مخصوص، وارد خانه شده و با مشاهده زنجوان، پس از 

بستن دست و پایش طالوجواهرات وی را سرقت می کنند.
اینکه عمل پلید سارقان ضربه روحی و روانی عمیقی به اعضای این  ا توجه به  ب
خانواده به خصوص خانم جوان و فرزنش وارد آورده بود، سردار خلیل واعظی فرمانده 
انتظامی استان به محض اطالع از وقوع و نحوه سرقت، با تماس تلفنی ضمن دلداری و 
دلجوئی به این زن و خانواده ایشان، قول پیگیری ویژه و دستگیری سارقان در کمترین 

زمان ممکن را می دهد.
از رصد  کارآگاهان پلیس آگاهی به صورت ویژه به این موضوع رسیدگی و پس 
اطالعاتی و اقدامات فنی و شناسائی متهمان در یکی از استان های کشور، آنها را دستگیر، 

طال و جواهرات به سرقت رفته کشف و به این خانواده تحویل داد شد.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارك هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارك SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر 2/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالك پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالك تقویت شده ی آن 4/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارك های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   رخی  ب
پیروزی  نمی توان  به قطع  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  وزخندی  پ
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳2 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاك ۸cx بهتر ظاهر شده )7۹7 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،7۶۰ دربرابر ۱،44۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  پلیکیشن  ا
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  بیان می کند.  با ۸/۱  برابر  لیک فیلد  ردازنده ی  پ
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

اجتماعی  توسعه  دفتر  دیرکل  م
جوانان گفت: با توجه به وضعیت تورم در 
کشور، افزایش وام ازدواج هم جوابگوی 

مشکالت جوانان برای ازدواج نیست.
اعظم کریمی در خصوص بودجه 
گفت:  جوانان  امور  ساماندهی  عاونت  م
مهمترین بخش بودجه معاونت جوانان 
که  بود  ازدواج  وام  افزایش  به  ربوط  م
 7۰ رقم  به  وام  این  افزایش  یشنهاد  پ

میلیون داده شد و مجلس باید درباره 
آن تصمیم گیری کند و هنوز رقم قطعی 

مشخص نیست.
وی افزود: البته حتی رقم افزایشی 
کشور  تورم  وضعیت  به  توجه  با  م  ه
پاسخگوی مشکالت جوانان و تشکیل 
یک  عنوان  به  و  بود  نخواهد  انواده  خ
مشوق برای ازدواج محسوب نمی شود 
شمار  به  کمکی  امر  یک  تنها  لکه  ب

می رود.
اجتماعی  توسعه  دفتر  دیرکل  م
جوانان اظهار داشت: از طرفی در صورت 
افزایش وام ازدواج، بانک مرکزی مجبور 
است تا تضامین بیشتری را از متقاضیان 
امر  این  و  وام درخواست کند  دریافت 
زوجین  برای  را  وام  دریافت  رایط  ش

سخت تر می کند.
نشست  در  کرد:  تصریح  کریمی 

اخیری که با فراکسیون زنان مجلس 
طرح های  ایجاد  موضوع  بر  اشتیم  د
عالوه  حمایت هایی  ایجاد  و  شویقی  ت
جوانان  ازدواج  برای  ازدواج  وام  ر  ب
تاکید داشتیم و امیدواریم که مجلس 
وام  پرداخت  کنار  در  بتواند  ازدهم  ی
برای  را  دیگری  طرح های  زدواج  ا
ایجاد  تسهیل شرایط تشکیل خانواده 

ند. ک

افزایش وام ازدواج جوابگوی مشکالت جوانان برای تشکیل خانواده نیست

فه
ظی

م و
ظا

ن

زیر نظر: بهنام مومنی

خبرخوش برای مشموالن متاهل
گفت:  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  انسانی  سرمایه  سرباز  اداره  ئیس  ر

یافت. کاهش  ماه  دو  متأهل  وظیفه  کارکنان  خدمت 

د  ستنا ا به  داشت:  ر  ظها ا رحیمی پور  غالمرضا  دوم  ر  دا دریا میر  ا
ماه  دو  متأهل  وظیفه  کارکنان  خدمت  قوا  کل  معظم  فرماندهی  صوبه  م

یافت. اهش  ک
اعزامی  این مصوبه، کلیه کارکنان وظیفه متأهل  براساس  افزود:  وی 
کسر  ماه  دو  از  می کند،  خدمت  که  منطقه ای  هر  در  بعد  به   ۰۱/۰۹/۹ ۹

می شود. مند  بهره  خدمت 
تصریح  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  انسانی  سرمایه  سرباز  اداره  ئیس  ر
ماه کسر  فرزند سه  هر  ازای  به  قبلی  براساس مصوبات  است  گفتنی  کرد: 

می شود. اعطا  وظیفه  خدمت  کارکنان  به  خدمت 
از  محدودیتی  هیچ  بدون  خدمت  کسر  این  کماکان  گفت:  حیمی پور  ر

است. استفاده  قابل  فرزند  تعداد  ظر  ن

در راستای ارتقای کیفیت آموزشی، از سوی 
وزیر آموزش و پرورش، دستورالعمل بازگشایی 
مدارس با رعایت پروتکل های بهداشتی از ابتدای 

بهمن ماه به استان ها ارسال شد. 
به گزارش ایسنا، در اجرای مصوبات 
پنجاه و دومین جلسه ستاد ملی مدیریت 
پایه  آموزش حضوری  درخصوص  رونا،  ک
های اول و دوم ابتدایی، دروس کارگاهی 
جمعیت  دارای  مدارس  و  ها  نرستان  ه
کمتر از ۵۰ دانش آموز، از سوی محسن 
پرورش  و  آموزش  وزیر  میرزایی،  اجی  ح
دستورالعمل بازگشایی کالس ها و مدارس 
مذکور از اول بهمن ماه سال جاری در ۶ 
بند و  بارعایت پروتکل های بهداشتی به 
شرح زیر، به ادارت کل استان ارسال شد.در 

بندهایی از ین دستورالعمل آمده است:
۱.  آموزش حضوری شامل دانش 
آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی در 
مناطق دارای وضعیت زرد و آبی براساس 
اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
ابتدایی  مدارس  آموزان  زشکی،  دانش  پ
 ۵۰ از  کمتر  جمعیت  دارای  متوسطه  و 
نفر )براساس آمار ثبت نامی در سناد( در 
آبی وهنرجویان هنرستان های  وضعیت 
خوشه  در  کاردانش  و  ای  وحرفه  نی  ف
استاندارد  و  فنی  دروس شایستگی های 
آموزش مهارت و کارآموزی و کارورزی 
در وضعیت زرد و آبی می شود. ) تعداد 
دانش آموزان در کالس های حضوری، 

حداکثر ۱۰ نفر است(.
2.  مدیر مدرسه موظف است نسبت 
و  کند  اقدام  مدرسه  شورای  تشکیل  ه  ب
براساس مصوبات شورای مدرسه و انجام 
اقدامات الزم، زمینه حضور دانش آموزان را 
در مدرسه فراهم آورد. ترتیبات اجرایی، اعم 
از ابالغ به مدیران مدارس، تشکیل شورای 
مدرسه و برنامه ریزی نحوه حضور دانش 
آموزان در مدرسه و نحوه گروه بندی، نحوه 
اجرای دستورالعمل های بهداشتی و اطالع 
رسانی مناسب و به موقع به خانواده ها باید 
تا قبل از پایان دی ماه انجام شده باشد. 
به گونه ای که کلیه دانش آموزان مشمول 
و خانواده های آنان باید از میزان، زمان، 
نحوه حضور و دستورالعمل های بهداشتی 

مربوط آگاه باشند.
۳.  رعایت کامل دستورالعمل های 
بهداشتی ابالغی و دستورالعمل بهداشتی 
مدارس شبانه روزی در آموزش حضوری 
الزامی است. مسئولیت مدیریت و نظارت 
برعهده  بهداشتی  دستورالعمل  راجرای  ب
مدیر و کادر اداری و اجرایی مدرسه است.

4.  با برگزاری جلسات هماهنگی و به 
خصوص اطالع رسانی به گروه های مرجع 
در استان و شهرستان ها و رسانه های جمعی 
و اصحاب رسانه زمینه حضور دانش آموزان 
و معلمان در مدارس و کاهش نگرانی ها و 

دغدغه های خانواده ها فراهم شود.
و  ی  ر دا ا در  کا ر  حضو  .۵
زرد  نارنجی،  مناطق  در  جرایی مدارس  ا

اداری  براساس بخشنامه سازمان  آبی  و 
کارکنان  سایر  مانند  استخدامی کشور  و 

دولت انجام می گیرد.
۶. مسئولیت کادر اجرایی و اداری 
مدارس، برنامه ریزی در ارائه خدمات با 
کیفیت، آموزش به کلیه دانش آموزان از 
بستر شاد، تلویزیون یا بسته آموزشی، به 
ویژه در پایه ها و دروسی که به صورت 
همچنین  شود،  می  انجام  یرحضوری  غ
آموزان،  دانش  و  معلمان  کار  بر  ظارت  ن
پاسخ گویی به دغدغه خانواده ها و انجام 
آزمون  برای  مناسبی  برگزاری  مهیدات  ت
هاست. مسئولیت حسن اجرای این شیوه 
نامه برعهده مدیر کل آموزش و پرورش 

استان است.

جزییات بازگشایی مدارس از ابتدای بهمن ماه
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یش  ا فز ا ز  ا حبت  ص
بودجه  در  مالیاتی  ایه های  پ
۱4۰۰، زمانی که هنوز اقتصاد 
کشور ساالنه با بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد 
نرم  پنجه  و  مالیاتی دست  فرار  ومان  ت

می کند، منطقی نیست.
حجت االسالم والمسلمین »حسن 
پنجمین  و  نود  و  یکصد  در  وحانی«  ر
اقتصادی دولت  جلسه ستاد هماهنگی 
گفت:  و  پرداخت  بودجه  موضوع  ه  ب
زمان بررسی بودجه، زمان تغییر قوانین 
اقتصادی  فعالیت های  اصلی  قواعد  و 
فعاالن  نباید موجب شود که  و  یست  ن
اقتصادی که پیشران امور توسعه کشور 
به شمار می روند، دچار سردرگمی شوند. 
بودجه ای  تصمیمات  دیگر  سوی  ز  ا
نباید به هیچ وجه معیشت مردم بویژه 
قشرهای ضعیف و کم برخوردار را تحت 

فشار قرار دهد.
پیش تر نیز روحانی در جلسه هیات 
دولت گفته بود: »ما برای بودجه مسیر، 
پیشنهاد کردیم؛ گفتیم مصمم هستیم 
که در سال آینده روزانه 2 میلیون و ۳۰۰ 
هزار بشکه نفت و میعانات بفروشیم و 
قدرت این کار را هم داریم. می خواهید 
آن  جای  و  بگذارید  کنار  را  نفت  ین  ا
مالیات به مردم اضافه کنید. این فشار 
به مردم وارد می کند ما نباید این کار را 

انجام دهیم.«
یکی از راه های پایداری اقتصادی 
درآمدهای  به  دولت  وابستگی  حذف 
نفتی و تکیه بر درآمدهای پایداری چون 
به  دولت  کردن  وابسته  است.  الیات  م
درآمدهای مالیاتی از طریق راهکارهای 
و  برای  درآمدی  جدید  منابع  یجاد  ا
پایه های مالیاتی و جلوگیری  گسترش 
از فرار مالیاتی است، اما در حال حاضر و 
با توجه به شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد 
ایران و مشکالت ناشی از شیوع بیماری 
یکجانبه  و  شدید  تحریم های  و  رونا  ک
درآمدهای  افزایش  بر  تأکید  مریکا  آ
مالیاتی جامعه را با چالش مواجه می کند.

بازتوزیع  باید ضمن  مالیاتی  ظام  ن
ابزاری  نابرابری ها،  کاهش  و  رآمدها  د
به  اقتصادی  فعاالن  انگیزش  رای  ب
سمت فعالیت های مولد و محدود کردن 
فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه باشد. 
شرایط  در  آیا  که  است  این  ما سؤال  ا
در  مالیات  افزایش  از  می توان  نونی  ک
بودجه ۱4۰۰ چنین انتظاری را داشت.

کاهش  جبران  راه  صرفه جویی 

درآمد مالیاتی
کرونا  موجود  برآوردهای  طبق 
به تنهایی بر حدود ۱۵ درصد از تولید 
مستقیم  صورت  به  داخلی  اخالص  ن
ثرگذاشته است. همچنین، رئیس کل  ا
بود  گفته  کشور  مالیاتی  امور  ازمان  س
در خوش بینانه ترین حالت، تاثیر کرونا 
بر فضای کسب و کار طی فصل بهار، 
تومانی  میلیارد  هزار  کاهش 4۰  اعث  ب
هزار   ۱۸۰ مجموع  از  مالیاتی  رآمد  د
میلیاردتومان درآمد در نظر گرفته شده 

در قانون بودجه سال ۹۹ شده است.
این  شیوع  شدت  به  توجه  با   
همچنین  و  تابستان  فصل  در  یماری  ب
اثرات  که  زد  حدس  می توان  پاییز  ر  د
آن بر کاهش درآمدهای مالیاتی نه تنها 
کاهش نیافته بلکه نسبت به فصل بهار 

بیشتر هم شده است.
همچنین، نسبت درآمدهای مالیاتی 
به تولید ناخالص داخلی ۶.4  است که 
پایین  بسیار  کشورها  سایر  به  سبت  ن
است. این رقم برای کشورهای در حال 
توسعه حدود ۱۵ درصد و در کشورهای 

توسعه یافته باالی 4۰ درصد است.
قر  محمدبا « طر  خا همین  ه  ب
و  برنامه  سازمان  رئیس  وبخت«،  ن
مجلس  نمایندگان  به  خطاب  ودجه  ب
راهکار  تنها  این شرایط  در  کرد  اکید  ت
»صرفه جویی« است. همچنین، فرهاد 
پیشنهاد  از  تیرماه خبر  دژپسند در 2۰ 
وزارت اقتصاد و امور دارایی به دولت 
حوزه  در  بودجه  کردن  متعادل  رای  ب

مصارف داده بود.
به اعتقاد وی همه گیری ویروس 
در  را  هزینه ها  کاهش  امکان  رونا،  ک
تا  که  شد  یادآور  دولت  به  وزه هایی  ح
جدیت  با  یا  آنها  به  ورود  آن،  از  یش  پ
پیگیری نشده بود و یا به دالیل مختلف 

از ورود به آن ها اجتناب می شد.

البته، در کنار صرفه جویی، تاکنون 
دولت با ابتکاراتی که به خرج داده، توانسته 
وضعیت تحقق مالیاتی را به نسبت در 
شرایط مطلوبی حفظ کند. برآورد رییس 
کل سازمان امور مالیاتی کشور این است 
 ۱۰۰ حدود  امسال  ماهه  هفت  در  ه  ک
درصد درآمد مالیاتی محقق شد، همچنین 
سال گذشته دستیابی به ۱۰2 درصد این 
درآمدها ثبت شد. اما موضوع فقط تحقق 

درآمدهای مالیاتی نیست.
نظام  اصالح  یا  مالیات  فزایش  ا

مالیاتی؟
نظام  سازی  یکپارچه  و  صالح  ا
در  مهم  محورهای  دیگر  از  الیاتی  م
اصالح ساختاری بودجه است. در این 
مورد دو موضوع باید در نظر گرفته شود. 
یکی بحث معافیت های مالیاتی است و 
دیگری بحث فرار مالیاتی. برآوردهای 
فرار  میزان  که  می دهد  نشان  وجود  م
مالیاتی و معافیت های مالیاتی در کشور 
مورد  این  در  است.  توجه  قابل  سیار  ب
رئیس  نایب  خاندوزی«،  »احسان  سید 
شورای  مجلس  اقتصادی  میسیون  ک
»عیار«  اقتصادی  برنامه  در  سالمی  ا
میلیارد  هزار   ۱۰۰ تا   ۸۰ بین  فت:  گ
در  مالیاتی  فرار  قطعی  برآورد  ومان  ت

کشور است.
وی همچنین در مورد معافیت های 
مالیاتی عنوان داشت: برخی معافیت های 
دارد  وجود  آزاد  مناطق  مانند  الیاتی  م
که این موارد هم باید مورد توجه قرار 
بگیرد و قانون اصالح شود که بین ۱2۰ 
تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد قطعی 
می شود و طبق برآوردها اگر یک سوم 
معافیت ها برداشته شود حدود 4۰ هزار 
میلیارد تومان نصیب دولت خواهد شد.

دولت در این مورد مشکلی ندارد 
دو  هر  در  است.  همفکر  مجلس  با  و 
برای  جامعی  اقدامات  دولت  ورد،  م

ساماندهی امورمالیاتی انجام داده است 
زیرا عدم پرداخت مالیات، چه در شکل 
فرار مالیاتی و چه در شکل معافیت ها و 
استثناهای بی رویه و غیر موجه، از یک 
طرف باعث کاهش درآمدهای مالیاتی 
دولت و مانعی برای دستیابی به اهداف 

آن می شود.
اقدامات  که  در صورتی  نابراین،  ب
الزم در جهت ساماندهی نظام مالیاتی 
مالیاتی  پایه  افزایش  نگیرد  صورت 
یک  از  متوسط  طبقه  تضعیف  به  تنها 
طرف و نحیف تر شدن اقشار ضعیف و 
دهک های پایین درآمدی منجر خواهد 
دارای  عمدتًا  متوسط  طبقه  زیرا  شد. 
برای  منابع درآمدی مشخصی هستند. 
درآمدی  دارای  دولت  کارمندان  نمونه 
نیز  مالیاتی  فرار  امکان  و  بوده  شفاف 
فعاالن  توسط  مالیاتی  فرار  ندارند. 
که  می گیرد  صورت  مختلف  بازارهای 
درآمدی  باالی  گروه های  جزو  معموال 

به شمار می روند.
افزایش مالیات به معنای افزایش 
تورم در کاالهای مختلف نیز هست و از 
این جهت نیز طبقه متوسط و گروه های 
آسیب  آن  از  شدت  به  جامعه  ضعیف 

خواهند دید.
رسیدگی  که  است  درحالی  این 
و  معیشت  دغدغه   و  نابرابری  و  فقر  به 
تأمین نیازهای اولیه مردم از اولویت های 
هر  در  دولت ها  و  حکومت ها  تمامی 
فقر  است.  ایران  جمله  از  و  جامعه ای 
به  مربوط  خدمات  و  کاال  کمبود  با 
نیازهای اولیه انسان سروکار دارد و به 
همین خاطر می تواند سرچشمه  بسیاری 

از مسائل آسیب های اجتماعی باشد.
یا  فقیر  معه   جا یک   ، ه بعالو
جامعه ای که از اکثریتی فقیر برخوردار 
نیروی  تربیت  روی  نمی تواند  است، 
اجرای  و  طرف،  یک  از  الزم  انسانی 
صحیح برنامه های توسعه از طرف دیگر 
حساب کند. از این رو فقر و ریشه کنی 
آن همواره  از اهمیت باالیی برخوردار 

بوده و مورد توجه قرار داشته است.
پایه های  افزایش  است  قرار  اگر 
مالیاتی در بودجه ۱4۰۰ به گسترش فقر 
و نابرابری در جامعه منجر شود، آیا بهتر 
نیست مجلس و دولت دست به دست 
هم دهند و با اصالح نظام مالیاتی هم 
درآمدهای دولت را افزایش دهند و هم 
از خم شدن قامت اقشار ضعیف زیر بار 

تورم جلوگیری کنند.

ه  یر مد ت  هیأ ی  عضا ا و  مل  عا یر مد ک  مشتر نشست 
ارتباطات  وزارت  بازرسی  مركز  رئیس  با  پست بانك ایران 

و فناوری اطالعات
دکتـر بهـزاد شـیری، نائب رئیـس هیأت مدیره 
و مدیرعامـل پسـت بانک ایران بـه همـراه اعضـای 
هیـأت مدیـره و مدیر امور نظارت و حقوقی نشسـت 
مشـترکی را بـا حمیدرضا رضوانی پـور، رئیس مرکز 
بازرسـی، نظارت مدیریتی و پاسـخ گوئی به شکایات 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و همراهان وی 

بـا هدـف بررسـی عملکـرد این بانک دـر زمینه بازرسـی و پاسـخ گویی به 
شـکایات در 22 دی مـاه برگزار کردند. 

تصویربـه گـزارش روابـط عمومـی پسـت بانـک ایـران، دـر ایـن 
نشسـت، دکتـر شـیری ضمـن قدردانـی از حمایت هـای رئیس ایـن مرکز 
گفـت: کنتـرل و نظـارت از ارکان مهـم مدیریـت در نظام اداری و شـبکه 
بانکـی کشـور بودـه و با توجـه به ضرورت بهبود سـالمت ادـاری، اهمیت 
امانت داری، نهادینه کردن پاسـخ گوئی شایسـته به خواسـته های مشتریان، 
اجـرای برنامه هـا و فعالیت هـای بازرسـی و نظـارت مطابـق بـا فرآیندها و 

الگوهـای پذیرفته شـده ضـروری می نمایـد.
وی با اشـاره به کسـب برترین رتبه از نظر شـفافیت عملکرد توسـط 
پسـت بانک ایران دـر میـان بانک هـای دولتـی، افـزود: با توجه بـه کنترل، 
دیده بانـی و پایش مسـتمر فعالیت ها، برنامه های عملیاتـی و انضباط مالی، 

خوشـبختانه صورت های مالی بانک شـفاف و مطلوب اسـت.
دـر ادامـه ایـن جلسـه، رضوانی پـور ضمـن قدردانـی از فعالیت های 
پسـت بانک ایران در زمینه های مختلف به ویژه در حوزه نظارت و بازرسـی 
و صیانـت از حقـوق شـهروندی، بـر تالش دوچندـان در راسـتای اقدامات 
پیشـگیرانه و بازدارندـه بـرای حفـظ حقوق همه ذینفعان اعم از مشـتریان، 
سـهامداران، کارکنـان و کارگـزاران باجه هـای بانکی روسـتایی تأکید کرد.

جمـال مقصودـی، مدیـر امـور نظارت و حقوقـی پسـت بانک، در این 
جلسـه، گزارشـی از اهم فعالیت ها و اقدامات مؤثر بانک درزمینه بازرسـی ، 

ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی به شـکایات ارائه کرد.
گفتنی اسـت در این جلسـه عباس پیرایی، رئیس اداره کل بازرسـی، 
ارزیابـی عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات و مسـعود مهدوی سـعیدی، 
رئیـس ادـاره کل اعتبارات، ارزیابی و نظارت بر طرح ها نیز حضور داشـتند.

از  کرمان  استان  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  قدیر 
خدمات شایسته بیمه سینا

تقدیر شركت مهندسی آب و فاضالب استان كرمان از خدمات 
شایسته بیمه سینا

مدیرعامـل شـرکت مهندسـی آب و فاضـالب 
اسـتان کرمـان بـا اهدـای لـوح سـپاس از خدمـات 
بیمه ای ارائه شـده توسـط بیمه سـینا قدردانی کرد.

بـه گزارش روابـط عمومی بیمه سـینا، محمد 
طاهـری، رئیـس هیئت مدیره و مدیرعامل شـرکت 
مهندسـی آب و فاضـالب اسـتان کرمان دـر دیدار 

حضـوری بـا دکتر رضا جعفری در کرمان ضمن ابراز تشـکر و خرسـندی 
از تـالش همـکاران بیمـه سـینا بـرای حـل مشـکالت و ارائـه خدمـات 
مطلـوب بـه کارکنـان ایـن شـرکت گفـت: تبلـور عینـی خالقیت هـا و 
توانمندی هـای صنعـت بیمـه دـر رسـیدگی به مسـائل بیمـه ای مردم در 
بیمـه سـینا نمایـان بودـه و ایـن شـرکت همـواره در این مسـیر پیشـتاز 

بوده اسـت.
ایـن گـزارش می افزایـد، در ایـن دیدار لوح تقدیر شـرکت مهندسـی 
آب و فاضـالب اسـتان کرمـان از سـوی مدیرعامـل ایـن شـرکت تقدیـم 

دکتـر رضا جعفری شـد.
مدیرعامـل بیمـه سـینا نیـز در ایـن دیدار، خدمـت صادقانه بـه آحاد 
جامعه را وظیفه ذاتی و اخالقی صنعت بیمه دانسـت و گفت: ابراز رضایت 
بیمه گـذاران بزرگ تریـن پشـتوانه بیمـه سـینا بـرای تحـرك، خالقیـت و 

توسـعه خدمات نوین بیمه ای به مردم شـریف کشـور اسـت.

عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به موفقیت ادغام بانکهای 
وابسته به نیروهای مسلح

اقتصاد بانك محور كشور به بانکی مقتدر و بزرگ همچون 
سپه در عرصه پولی نیاز داشت

دکتـر سـید محمد پـاك مهر عضو کمیسـیون 
تلفیـق بودجه ۱4۰۰ با اشـاره به تجمیـع پنج بانک 
دـر بانک سـپه گفـت؛ اقتصاد بانک محور کشـور به 
بانکـی مقتدـر و امتحـان پس داده دـر عرصه پولی 

داشت. نیاز 
پـاك مهرادغـام ، خصوصـا ادغـام موسسـات 

مالی را بسـیار کار پیچیده ،زمان بر و حسـاس عنوان کرد و اظهار داشـت: 
دخیل بودن منافع سـپرده گذاران ، تسـهیالت گیرندگان و کارکنان همه 
و همـه بـر حساسـیت و پیچیدگی ادغام مـی افزاید به همیـن دلیل انرژی 
، دقـت و مدیریـت بسـیار بـاالی را مـی طلبد تـا بتوان بدون هیچ مشـکل 

و حاشـیه مهمـی ایـن اقدام مهم را به سـرانجام رسـاند.
عضـو کمیسـیون تلفیـق بودجـه مجلـس افـزود: وقتـی بدانیم پنج 
بانـک مختلـف بـا شـرایط ، مدیریـت ،تعهدـات بـه مشـتریان و سـاختار 
گوناگـون کنـار هـم بدـون کمتریـن مشـکل و دـر کوتـاه تریـن زمـان 
ممکـن ادغـام شـده متوجـه خواهیـم شـد چه کار بـزرگ و حرفـه ای به 

سـرانجام رسـیده است.
پـاك مهـر افـزود: بـی انصافی اسـت اگـر فـرض کنیم این پـروژه و 
ماموریـت ملـی تماما به سـرانجام رسـیده  ،مجلس ، مسـولین ، وزارتخانه 
هـا و دسـتگاههای ذیربـط بایـد خـود را از ایـن پـس کنـار بانـک سـپه و 
مجموعـه آن بداننـد چـرا کـه تمـام بار این مسـولیت سـنگین و بـزرگ را 

به دوش کشـیده اسـت. 
وی افـزود :ایـن ادغـام کاری اساسـی و بـزرگ بـود کـه مدیرعامـل 

بانـک سـپه و هیـات مدیـره بـا همفکـری همکارنـش رقـم زد. 
رییـس مجمـع نمایندـگان اسـتان خراسـان شـمالی دـر مجلـس؛ 
خاطرنشـان کـرد؛ ادغـام بانک ها در سـپه اتفـاق نادر و بسـیار بزرگی بود 

کـه آیندـگان دـر مـورد آن قضـاوت خواهنـد کرد. 
رییـس مجمع نمایندگان اسـتان خراسـان شـمالی دـر مجلس اظهار 
داشـت؛ بانک سـپه بانکی قدیمی اسـت که با مدیریت فعلی به بزرگترین 

بانک کشـور و خاورمیانه تبدیل شـده اسـت. 
عضـو کمیسـیون تلفیـق بودجه ۱4۰۰ افزود؛ اقبـال عمومی بانک 
سـپه دـر کشـور زیـاد اسـت و قطعـا بـا تفکـرات و برنامـه هـای فعلی 
ایـن بانـک محبـوب تریـن بانـک کشـور خواهـد شـد. دکتـر پاکمهـر 
تولیـد و  ، رونـق  اقتصادـی  ادغـام شـکوفایی  ایـن  اثـر  اضافـه کـرد؛ 
اقتصـاد مقاومتـی را بـه همـراه دارد و بزودـی بازدهی ان را دـر جامعه 

دید.  خواهیـم 
وی افـزود؛ کارشناسـان بانکـی مهـر تاییدـی بـر ایـن ادغـام خواهند 
زد زیـرا هـم اکنـون بانک سـپه در بزرگتریـن پروژه هـای کالن اقتصادی 
و عمرانـی ورود کردـه و ماحصـل آن اتفاقـات و نتایجی همچون ابرسـانی 

از خلیـج همیشـه فارس به کرمان-سـیرجان بوده اسـت. 
عضـو کمیسـیون تلفیـق بودجـه اظهـار داشـت؛ حمایت بانک سـپه 
از تولیدکنندـگان خـرد- متوسـط و کالن و دادـن میلیاردهـا تومـان برای 

اشـتغالزایی دـر کشـور نمونـه ی از عملکـرد خـوب این بانک اسـت.

معاون وزیر نفت:
شركت گاز درباره نوع سوخت نیروگاه ها تصمیم نمی گیرد

پنج  تنها  تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت:  گاز  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
تأمین سوخت  امسال  از سویی  تأمین شده،  مازوت  با  نیروگاه ها  درصد سوخت 
نیروگاه های مازوت سوز نزدیک کالن شهرها به طور کامل با گاز طبیعی یا نفت گاز 

انجام شده است.
حسن منتظرتربتی در واکنش به گفته هایی مبنی بر اینکه افزایش غلظت 
مازوت در هوا به دلیل استفاده بعضی صنایع و نیروگاه ها و کم کاری شرکت ملی 
گاز در تحویل گاز به آنهاست، اظهار کرد: امسال موضوع کمبود تولید گاز به هیچ 
عنوان مطرح نبوده است، زیرا با توسعه فازهای جدید پارس جنوبی تولید روزانه 
گاز به طور میانگین از ابتدای امسال تاکنون نسبت به زمان مشابه پارسال روزانه 

۳۹ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
وی افزود: این افزایش تولید در دی ماه امسال نیز نسبت به زمان مشابه 

پارسال روزانه ۶4 میلیون مترمکعب هم بیشتر شده است.
منفی  موازنه  زمان  در  کرد:  تصریح  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
نیاز  از  کمی  بخش  تأمین  برای  نیروگاه ها  در  مازوت  مصرف  مصرف،  و  تولید 
سوخت نیروگاه ها متداول است و در مدت سپری شده امسال نیز تنها پنج درصد 
سوخت موردنیاز نیروگاه ها با مازوت تأمین شده، از سویی امسال تأمین سوخت 
نیروگاه های مازوت سوز نزدیک کالن شهرها به طور کامل با گاز طبیعی یا نفت گاز 

انجام شده است.
جان  حفظ  برای  وزارت  و  گاز  ملی  شرکت  مسئولیت  به  اشاره  با  تربتی 
شهروندان آسیب دیده از آالینده ها، گفت: موضوع حفاظت از محیط زیست به طور 
عام که به طبع به طور خاص شامل جلوگیری از آلودگی هوا نیز می شود، همواره 
از رئوس راهبردی شرکت ملی گاز ایران بوده و این شرکت در بیانیه های مختلف، 
از جمله بیانیه خط مشی نظام مدیریت یکپارچه، بیانیه مسئولیت های اجتماعی و 
اسناد دیگر به بهبود مستمر فرآیندها و کیفیت محصوالت و خدمات، حفاظت و 
صیانت از محیط زیست و رعایت حقوق شهروندی در محدوده فعالیت های شرکت 
متعهد شده است، اما فرآیندهای دیگر سازمان ها را شامل نمی شود و هر سازمانی 
مطابق با الزام های قانونی موجود، مسئول پیامدهای ناشی از فعالیت های خود است.

شرکت گاز درباره نوع سوخت نیروگاه ها تصمیم نمی گیرد
وی ادامه داد: تخصیص سوخت گاز طبیعی نیروگاه ها خارج از حیطه اختیارات 
این شرکت است و تصمیم گیری در این باره از سوی کمیته های ذی ربط در سطح 
وزارت نفت و با در نظر گرفتن منابع تأمین شده از باالدست )شرکت ملی نفت 

ایران( و اولویت های تأمین گاز بخش های مختلف انجام می شود.
معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: اولویت های مذکور و نیز مقررات 
و الزام های مربوط به تأمین تقاضای مصارف گاز طبیعی از مدیریت های ذی ربط 
دیسپچینگ  و  تلفیقی  برنامه ریزی  گازرسانی،  امور  هماهنگی  مدیریت  همچون 

قابل استعالم است.
تربتی گفت: از آنجا که مصرف سوخت های سنگین از جمله مازوت توسط 
نیروگاه ها به عنوان مهم ترین عوامل آلودگی هوا در روزهای اخیر یاد شده، بعضی 

از الزام های قانونی مرتبط با موضوع را تشریح می کنیم.
برنامه ششم  قانون  تاکید کرد: ماده 44  قانونی  این مواد  به  اشاره  با  وی 
مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسالمی دولت را مکلف کرده است به منظور 
افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی، مصرف 

انرژی برای واحد تولید در طول اجرای قانون برنامه اقدام هایی را انجام دهد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در این باره اظهار کرد: بر این اساس باید 
ترتیبی اتخاذ کند که ساالنه تلفات انرژی در بخش ساختمان پنج درصد کاهش 
یابد، آیین نامه اجرایی این جزء، در مدت ۶ ماه پس از الزماالجرا شدن این قانون 
توسط وزارتخانه نیرو، راه و شهرسازی و نفت تهیه می شود و به تصویب هیئت 

وزیران می رسد.

رییس جمهوری خطاب به مجلس:

افزایش مالیات نه، جلوی فرار مالیاتی گرفته شود
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زیر نظر: محمد امامی

اقتصاد خیاباني
و  صنعتي  کسب و کار  فضاهاي  تنوع  نظر  از  تهران 
از  یکی  مختلف،  طبقات  و  اقشار  براي  مناسب  خدماتي 
تجاري  فضاهاي  است.  جهان  شهرهای  محروم ترین 
اعیان ساز در هیبت مال ها و مراکز خرید، فراتر از تقاضاي 
نظام  فاقد  شهر  درحالي که  یافته اند،  رشد  شهر  در  مؤثر 

خرده فروشي مناسب کم درآمدها است.
طي سال هاي اخیر در نتیجۀ رکود اقتصادي، بیکاري و نابرابري، 
تعداد دستفروشان افزایش پیدا کرده است. دستفروشي امکان معیشت 
آسیب هاي  از  وسیله،  این  به  و  مي کند  فراهم  را  درحاشیه  گروه هاي 
اجتماعي از جمله فقر شدید و گسترش درماندگي مي کاهد. دستفروشي 
از نظر رونق فضاهاي شهري نیز یک فرصت محسوب مي شود؛ چون به 
تقویت پیاده پذیري، سرزندگي فضاهاي شهري، تقویت امنیت فضاهاي 
عمومي وکاهش فضاهاي بي دفاع شهري کمک مي کند. البته دستفروشي 
ممکن است با برخي معضالت اجتماعي مثل عرضۀ کاالهاي غیربهداشتي 
و ناسالم، مزاحمت در تردد افراد پیاده در پیاده رو و مترو و آلودگي  صوتي 

همراه باشد که باید براي آن چاره اي اندیشید.

چرا این طور شد؟
وضعیت بي ثبات دستفروشان، محصول پاره اي مقررات ضد شهري، 
ابهامات حقوقي، خألهاي قانوني و فقدان نهادهاي قدرتمند حامي این 
طرفیم:  اصلي  مسألۀ  دو  با  دستفروشي  با  رویارویي  در  است.  حرفه 

تفسیرهاي مخدوش از قانون و جرم انگاري.
از  ایران  قوانین  در  متعددي  مواد  قانوني:  تفسیر هاي مخدوش   .۱
جمله اصل 4۳، مادۀ ۳ قانون نظام صنفي، مادۀ ۱۶ قانون بهبود مستمر 
و  ساماندهي  قانون  اجرایي  دستورالعمل   ۳۰ مادۀ  کسب و کار،  محیط 
حمایت از مشاغل خانگي و سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، مي توانند 
مجراي حمایت و سامان دهي قانوني به دستفروشي را فراهم کنند. اما 
شهرداري تهران با تفسیري غیر مردمي از برخي مواد قانوني، نگاه منفي 

به دستفروشي را ترویج مي کند.
براي نمونه مي توان به استناد شهرداري به تبصرۀ ۶ مادۀ ۹۶ قانون 
شهرداري ها اشاره کرد که مي گوید: »اراضي کوچه  هاي عمومي و میدان ها 
و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها 
و مجاري فاضالب شهرها و باغ هاي عمومي و گورستان هاي عمومي 
و درخت هاي معابر عمومي واقع در محدودۀ هر شهر که مورد استفادۀ 

عموم است، ملک عمومي  محسوب و در مالکیت شهرداري است .«
چنین تفسیر مخدوشي از مفهوم مالکیت عمومي بر معابر که آن 
را مترادف با مالکیت شهرداري بر معابر در نظر مي  گیرند، و تعمیم امور 
یک طرفۀ  تفسیر  و  دستفروشي  انواع  به  کارگاه ها  برخي  بهداشتي  غیر 
موضوع مزاحمت و سرعت رفت و آمد در پیاده روها، از مباني جرم انگاري 
دستفروشي است. اما ادارۀ شهر به روش مردمي، نیازمند تفسیر قوانین 

با توجه به نیازهاي زندگي اجتماعي است.
2. جرم انگاري: شهرداري تهران با توجه به تفسیرهاي خود از قانون، 
به جنگ با دستفروشان رفته و با استفاده از قواي تبلیغاتي، سعي در ایجاد 
ذهنیت منفي نسبت به دستفروشان دارد. این نهاد به جاي تعریف جایگاه 
دستفروشي در چرخۀ اقتصادي و فرصتي براي تقویت پویایي شهري، آن 

را به عنوان یک معضل معرفي مي کند.
ادامه دارد
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

پس از 8 ماه ممنوعیت صورت گرفت؛
امکان ثبت قیمت مسکن و خودرو در آگهی ها 

به دنبال رفع محدودیت درج قیمت خودرو در آگهی ها که از روز پنج شنبه 
انجام شد روز گذشته نرخها در سایت های فروش مسکن هم قابل رویت شد.

پس از هشت ماه ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که به دستور 
دادستانی انجام شده بود دوباره نرخ ها به سایتهای فروش اتومبیل و مسکن 
برگشت. روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه قیمتها در سایتهای فروش خودرو درج شد 

و از روز 22 دی ماه نیز قیمت های مسکن قابل مشاهده است.
از اردیبهشت ماه سال جاری و به دنبال ایجاد التهاب در بازارهای خودرو 
و مسکن دادستانی اعالم کرد که سایت ها اجازه ندارند  نرخ پیشنهادی فروش 

مسکن و خودرو را در آگهی ها درج کنند.
این اقدام  که به کاهش بازدید سایت ها انجامید انتقاداتی را از سوی مدیران 
کسب و کارهای مجازی به همراه داشت. آنها معتقد بودند سانسور نرخها نه 
تنها نمی تواند تاثیری در روند رشد قیمت داشته باشد بلکه شفافیت را از بازار 

می گیرد و خود به عاملی برای رشد قیمت تبدیل می شود.
در سوی دیگر موافقان عدم مشاهده قیمت با این استدالل  که درج قیمت 
به ایجاد فضای رقابتی می انجامد و بازار را ملتهب می کند بیان می کردند که 

بازار مسکن از آگهی های بی هویت آسیب خواهد دید.
از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی  بر اساس نظر وزیر راه و شهرسازی 
که می گفت اطالعات قیمتی از تهران بر روی شهرستان ها تاثیر گذار است از 
مرداد ماه امسال به بعد گزارش معامالت و قیمت در بازار مسکن شهر تهران 
را ارائه نکرد تا اینکه در آبان ماه گزارش تحوالت بازار مسکن در مراکز استانها 
را  منتشر  و اعالم کرد که میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در کل کشور 

۱۵.2 میلیون تومان است.
در روزهای گذشته و به دنبال برگزاری جلساتی با فعاالن کسب و کارهای 
مجازی در مرکز پژوهش های مجلس، برخی نمایندگان اعالم کردند که  با 
بازگشت قیمت به آگهی های مسکن و خودرو موافقند. پس از آن دادستانی هم 
محدودیت  هشت ماهه را مشروط به رعایت برخی موارد از جمله احراز هویت 

کاربران در سامانه امتا و عدم درج قیمت های نامتعارف، برداشت.

بازار  ارزش  اخیر  ساعت   24 طی 
درصد   2۰ حدود  دیجیتالی  ارزهای 

کاهش یافت.
به گزارش سی ان بی سی، شدت 
دیجیتالی  ارزهای  عرضه  روند  گرفتن 
توسط معامله گران باعث شد تا بسیاری 
از ارزهای دیجیتالی با ریزش محسوسی 

مواجه شوند.  
برای نخستین بار در تاریخ ارزهای 
یک  از  ها  آن  ارزش  اکنون  دیجیتالی 
ماه  از  است.  گذشته  دالر  تریلیون 
مارس که ارزش بیتکوین  به۳۸۵۰ دالر 
تاکنون رسیده ارزش این ارز دیجیتالی 
افزایش  درصد   ۹۰۰ از  بیش  محبوب 
بانک  ورود  به  توجه  با  و  است  یافته 
ارز  اندازی  های مرکزی به عرصه راه 
دیجیتالی و مقبولیت بیشتر رمزارز ها در 
پرداخت های الکترونیکی انتظار می رود 
ارزش آن ها بیش از پیش افزایش یابد.  
ر  ا گذ بنیان  نظروف-  سرگی 
چه  هر  گفت:  لینک-  چین  موسسه 
بیشتر می گذرد اطمینان مردم و معامله 
گران نسبت به ارزهای دیجیتالی بیشتر 
بیشتر  فناوری بالك چین  می شود و 
و بیشتر وارد زندگی روزمره می شود. 
ارزهای  بازار  ها  برخی  نظر  به  شاید 
ارزش  دالر  تریلیون  یک  دیجیتالی 
این است که  اما واقعیت  باشد  نداشته 

این بازار پتانسیل رسیدن به ارقام بسیار 
باالتری را دارد.  

مورگان  پی  جی  بانک  گفته  به 
جریان سرمایه ورودی به بازار ارزهای 
دیجیتالی در ماه های پایانی سال قبل 
است  داشته  محسوسی  کامال  افزایش 
بود  خواهد  معنا  بدان  مساله  این  و 
ارزهای  برای  زیادی  رشد  پتانسیل  که 
دیجیتالی در سال 2۰2۱ متصور خواهد 
از  آمریکایی  بانک  ترین  بزرگ  بود.  
احتمال رسیدن ارزش بیتکوین به ۱4۶ 
هزار دالر در بلندمدت خبر داده است. 
بیتکوین  بازار  ارزش  حاضر  حال  در 
شود  می  برآورد  دالر  میلیارد   ۵7۵
بینی  پیش  قله  تحقق  صورت  در  که 
با  میزان  این  مورگان،  پی  چی  شده 
رشد 4.۶ برابری به 2.7 تریلیون دالر 

خواهد رسید.  
مله  معا ز  ا برخی  حال  ین  ا با 
صعود  معتقدند  کارشناسان  و  گران 
بوده  حد  از  بیش  دیجیتالی  ارزهای 
حباب  ترکیدن  امکان  لحظه  هر  و 
عقیده  به  دارد.  وجود  ها  آن  قیمتی 
ارزهای  گران،  معامله  از  دسته  این 
دیجیتالی هنوز وابستگی بسیار زیادی 
به  ارز  این  اگر  و  دارند  بیتکوین  به 
شود،  سنگین  ریزش  دچار  دلیل  هر 
ارزها  سایر  برای  مشابهی  سرنوشت 

 ۶۹ در حال حاضر  رقم خواهد خورد. 
در  دیجیتالی  ارزهای  بازار  درصد کل 
اختیار بیتکوین و ۱۳ درصد در اختیار 
اتریوم است.  بیت کوین ۱2 سال پیش 
توسط گروه گمنامی از معامله گران بر 
از سال  ایجاد شد و  بستر بالك چین 
2۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

بروزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی 
۱- بیتکوین

قیمت: ۳2 هزار و 7۸7.۸۱ دالر
گذشته:  ساعت   24 قیمتی  تغییرات 

۱۹.۵۶ درصد کاهش
 ۱.7۸ اخیر:  هفته  قیمتی یک  تغییرات 

درصد افزایش
2- اتریوم

قیمت: ۹۹۵.۳۹ دالر
گذشته:  ساعت   24 قیمتی  تغییرات 

2۸.۱۵ درصد کاهش 
 4.۸ اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

درصد کاهش
۳- الیت کوین

قیمت: ۱2۶.۰۸ دالر
گذشته:  ساعت   24 قیمتی  تغییرات 

2۹.۳2 درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱7.۶۶ 

درصد افزایش
4- بیتکوین کش

قیمت: 4۳7.۵۱ دالر

گذشته:  ساعت   24 قیمتی  تغییرات 
2۹.7۸ درصد کاهش

 7.۰2 اخیر:  هفته  قیمتی یک  تغییرات 
درصد افزایش

۵- مونرو
قیمت: ۱4۹.۵۶ دالر

گذشته:  ساعت   24 قیمتی  تغییرات 
۱۰.۶۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۱.7۱ 
درصد کاهش

۶- میکر
قیمت: ۱۱۸۱.۳۹ دالر

گذشته:  ساعت   24 قیمتی  تغییرات 
۳2.۳۵ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 7۳.۳۱ 
درصد افزایش

7- دش
قیمت: ۱۱۵.77 دالر

گذشته:  ساعت   24 قیمتی  تغییرات 
2۱.۰7 درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳۱.۶۳ 
درصد افزایش

۸- زد کش
قیمت: ۸۳.۵2 دالر

گذشته:  ساعت   24 قیمتی  تغییرات 
۱2.۵7 درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 47.7۹ 
درصد افزایش

به دلیل عرضه زیاد صورت گرفت؛

 یک پنجم ارزش بازار ارزهای دیجیتالی دود شد!



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1654-  چهارشنبه 24 دی 41399 زمین ایران 

تجلیل  یین  آ در   
کشوری،  درکنندگان  زصا ا
ذوب آهن اصفهان به عنوان 
تنها مدال آور ملی صادرکنندگان سال 
۱۳۹۹ ) باالترین نشان صادرات کشور( 
انتخاب و منصور یزدی زاده مدیرعامل 
این  ویژه  تندیس  و  لوح   ، این شرکت 
از اسحاق جهانگیری معاون  مراسم را 
اول رئیس جمهور و علیرضا  رزم حسینی 
وزیر صنعت معدن و تجارت  22 دی 
معادن  و  صنایع  بازرگانی  اتاق  در  ماه 

کشاورزی ایران دریافت نمود.
 منصور یزدی زاده ضمن تبریک 
تمامی  به  ارزشمند  توفیق  این  کسب 
تالشگران ذوب آهن و مجموعه فوالد 
را  شرکت  این  انتخاب  عوامل  کشور، 

بدین شرح بیان نمود:
افزایش   ، صادرات  رشد  تداوم 
 ، تی  صادرا هدف  رهای  زا با د  تعدا
فوالدی  محصوالت  صادرات  افزایش 
به کشورهای منطقه، آفریقایی ، آسیای 
برتر  کیفیت  حفظ   ، شرقی  جنوب 
محصوالت ،برگشت بالغ بر ۱۰۰% ارز 
اقتصادی  به چرخه  از صادرات  حاصل 
کشور ، ثبت جهانی برند و لوگوی ذوب 
 ESCO ، ZOBESCO آهن اصفهان
به  اشاره  با  آهن  ذوب  مدیرعامل 
در  ساختمانی  محصوالت  تولید  رشد 

دو  اصفهان  آهن  ذوب   : گفت  کشور 
هدف عمده را مد نظر دارد که شامل 
از  جدید   صنعتی  محصوالت  تولید 
شبکه  توسعه  و  ملی  ریل  تولید  جمله 
ریلی کشور و همچنین توسعه بازارهای 
صادراتی  می باشد که  تمامی تالشگران 
ذوب آهن در دستیابی به این دو هدف 
، نقش آفرین اصلی هستند و در حال 
سال  تا  که  ریل  صادرات  نیز  حاضر 

گذشته واردکننده آن بودیم آغاز شده 
است .

توسعه  موانع  خصوص  در  وی 
با  خصوص  این  در   : گفت  صادرات 
چالش هایی مواجه هستیم که مربوط 
و  استکبار  ظالمانه  های  تحریم  به 
خلی  دا مشکالت  برخی  نیز  بعضا 
است  امید  خدا  لطف  به  که  هستیم 
این  و همدلی همه مسئولین  با همت 

موانع برطرف گردد و رشد و شکوفایی 
ایران  از پیش  اقتدار بیش  اقتصادی و 
جهانی  های  عرصه  در  را  اسالمی 

شاهد باشیم .
در  بار  هفت  تاکنون  شرکت  این 
سالهای ۱۳۸۰- ۱۳۸۵- ۱۳۸۸- ۱۳۹۱- 
درکننده  ۱۳۹7صا -۱۳۹۵  -۱۳۹2
نمونه ملی کشور و در سال ۱۳۹۳ نیز 

صادرکننده ممتاز کشور شده بود.

با حضور معاون اول رئیس جمهور و برای اولین باردر کشور

مدال افتخار ملی صادرات به ذوب آهن اصفهان رسید
فوالد مباركه در فهرست صنایع پاک كشور

اصفهان- نمایندۀ مردم خمینی شهر، حجت االسالم محمدتقی نقدعلی،  
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه صنایع بزرگ مهم ترین بهره بردار 
پساب های تصفیه شده هستند، اظهار کرد: بسیاری از صنایع بزرگ اصفهان 
ناگزیرند برای استفاده از پساب، تصفیه های تکمیلی انجام دهند تا مجوزهای 

الزم را از سازمان محیط زیست دریافت کنند.
و  تصفیه  در  مبارکه  فوالد  شرکت  خوب  بسیار  اقدامات  افزود:  وی 
بازچرخانی پساب صنعتی و سرمایه گذاری در جمع آوری فاضالب شهرهای 

اطراف و تولید داخلی مهم و ارزشمند است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یازدهم با اشاره 
به اینکه حساسیت ویژه ای درخصوص عدم استفاده از سوخت مازوت در 
استان اصفهان وجود دارد، تصریح کرد: صنایع آالینده در استان اصفهان 
موظف شده اند از فیلترهای الکترواستاتیک استفاده کنند و وبیناری با استاندار 

و دادستان و دستگاه های مربوطه در این خصوص برگزار شده است.
وی بیان داشت: مدیریت استان اصفهان و نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اسالمی بر عدم استفادۀ نیروگاه ها و کارخانه ها از سوخت مازوت 

تأکید ویژه ای دارند، چراکه اصفهان کشش آلودگی را ندارد.
نقدعلی با تأکید بر اینکه شرکت فوالد مبارکه با به کارگیری تکنولوژی 
روز از صنایع پاك استان اصفهان محسوب می شود، گفت: صنایع بزرگ 
گام های مهمی در راستای کاهش آلودگی هوا برداشته اند، اما کافی نیست.

وی اضافه کرد: الزم است صنایع با استفاده از فیلترهای الکترواستاتیک، 
در مسیر تعهد به مسئولیت اجتماعی گام بردارند. ما از تمام شرکت های 
دانش بنیان که در زمینۀ بومی سازی تولید فیلترهای الکترواستاتیک فعالیت 

می کنند، حمایت خواهیم کرد.
نمایندۀ مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه شرکت 
فوالد مبارکه برای مقابله با آلودگی هوا اقدامات ارزنده ای کرده است، گفت: 
شرکت فوالد مبارکه با داشتن کوره های قوس الکتریکی انرژی شیمیایی را 
با تزریق اکسیژن و کربن تأمین می کند و همین موضوع مانع از آالینده زایی 

فوالد مبارکه شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
مرکزی :

ایران«  منبت  »پایتخت  عنوان  به  سمقاور  روستای 
ثبت ملی شد

دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر   _ مرکزی 
وزیر  توسط  سمقاور  صنایع دستی  ملی  روستای  گواهی    : مرکزی  استان 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استاندار مرکزی اعطا شد و 
این روستا به عنوان پایتخت منبت ایران ثبت شد. دکتر علی اصغر مونسان 
در مراسمی گواهی نامه روستای ملی صنایع دستی سمقاور به عنوان اولین 
روستای استان مرکزی در حوزه صنایع دستی را به استاندار مرکزی اعطا کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی 
اظهار داشت: این مراسم با حضور تعدادی از استانداران و تعدادی از نمایندگان 
میراث فرهنگی،  وزارت  استانی  و  مدیران کل ستادی  از  و جمعی  مجلس 
گردشگری و صنایع دستی در محل سالن آبی مجموعه فرهنگی تاریخی 
نیاوران برگزار شد. مرزبان افزود: ثبت ملی منبت سمقاور با پیگیری اداره 
اقدام  این  انجام شد که  کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 
موجب همبستگی ملی و منطقه ای می شود و در امنیت ملی و ایجاد وحدت 

نیز نقش دارد.
او اضافه کرد: روستای سمقاور در شهرستان کمیجان دارای ۸۰ کارگاه 
و ۳۵۰ هنرمند فعال در رشته منبت چوب است و ۹۰ در صد مردم این روستا 

به غیر از کشاورزی به تولید آثار صنایع دستی مشغول هستند.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی 
ادامه داد: از ویژگیهای این روستا مهاجرت معکوس از شهرهای اطراف به 
این منطقه است. مرزبان گفت: طرح های بومی اصیل منطقه و استفاده از 
مواد اولیه بومی منطقه، مراکز آموزشی، جمعیت روستا، وجود آثار تاریخی 
ملی  ثبت روستای  از شرایط   .. و  بوم گردی  منطقه، خانه های  فرهنگی 
هستند که کمیجان با داشتن تمامی این قابلیت ها و وجود روستای هدف 
گردشگری وفس در این منطقه ثبت ملی شد. او افزود: بازارچه دائمی صنایع 
دستی با همکاری فرماندار و شهردار کمیجان احداث و در دهه فجر امسال 
به بهره برداری می رسد و با احداث این بازارچه دائمی صنایع دستی و 
شهرك مبل در جوار این روستا عرصه صنایع دستی به صورت مستقیم 

برای خریداران مهیا می شود.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی 
با تاکید بر همکاری بسیار خوب استاندار مرکزی در حمایت از این ماموریت 
میراث فرهنگی،  وزارت  های  ماموریت  در  استاندار  حمایت  گفت:  بزرگ 
که  است  داشته  راستا  این  در  بسیاری  و صنایع دستی کمک  گردشگری 

جای تقدیر دارد.

ثبت بیش از 9 میلیون تخلف عدم رعایت فاصله طولی 
در استان اردبیل 

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان 
اردبیــل گفت: ۹ میلیون و 4۱هزار تخلف عدم رعایت فاصله طولی در 

محورهای مواصالتی استان به ثبت رسید. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان اردبیل، حمیدرضا عبدی در بازدید ازسامانه های محور اردبیل پارس 
آباد افزود: بیشترین تخلف عدم رعایت فاصله طولی ۹ ماه گذشته با یک 
میلیون و 7۳۱ هزار تردد در محور اردبیل -آستارا و بالعکس ثبت شده است.

 وی با بیان اینکه در مدت یاد شده یک میلیون و ۱2۹ هزار تخلف 
سبقت غیرمجاز در استان اردبیل به ثبت رسیده گفت: محورهای اردبیل 
آستارا – سه راهی بیله سوار به بیله سوار و اردبیل آبی بیگلـو بیشترین 

تخلف سبقت غیرمجاز را داشته اند.
 معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان 
اردبیــل هوشمندسازی جاده های استان را از جمله برنامه های مهم اداره 
کل راهداری و حمل ونقل جاده ای دانست و خاطرنشان کرد: ۶۸ سامانه 
تردد شماری، 4۰ دوربین نظارت تصویری،2۵ سامانه ثبت تخلفات عبور 
و مرور سرعت و 2 سامانه توزین حین حرکت در محورهای مواصالتی 

استان اردبیل فعال است.

شهردار قدس:
مدیریت شهری قدس حامی جامعه ورزشی شهرستان 
اسالمی  شورای  بین الملل  امور  و  ارتباطات  اداره  از  نقل  به  قدس- 
جلسه  در  قدس  شهردار  مختاری،  مسعود  مهندس  قدس،  شهرداری  و 
فرماندار  حضور  با  که  قدس  شهرستان  جوانان  و  ورزش  امور  هم اندیشی 
شهرستان، شهردار، رئیس شورای اسالمی شهرقدس و مدیر کل ورزش و 
جوانان استان تهران در محل دفتر فرماندار شهرستان قدس برگزار شد  به 
اشاره ای کرد و اظهار داشت:  وضعیت زیرساخت های ورزشی شهرقدس 
رویکرد مدیریت شهری در توسعه زیرساخت های ورزشی در سالیان گذشته 
که در قالب اجرای پروژه هایی همچون احداث خانه تکواندو و کاراته، خانه 
کشتی، زمین های چمن، سالن های چندمنظوره، و... تحقق یافته، موجب 

افزایش سرانه ورزشی در شهرستان گردیده است.
وی افزود: در حال حاضر چندین پروژه  ورزشی در دست احداث می باشد 
که می توان به پروژه هایی از قبیل سالن ورزشی محمدآباد، استخر و مجموعه 
ورزشی واقع در بلوار شهدای اصناف، هتل ورزشی، استخر سرخه حصار و 
استخر بانوان اشاره کرد که سرانه ورزشی شهرقدس را به طور قابل توجهی 
ارتقا خواهند داد. توسعه زیرساخت ها و توزیع متوازن امکانات ورزشی در سطح 
شهر موجب ارتقای ورزش شهرستان گردیده که کسب عناوین مختلف در 
عرصه های ملی و بین المللی توسط نوجوانان و جوانان شهرقدسی از نتایج 

این امر می باشد.
 شهردار قدس با بیان اینکه مدیریت شهری قدس بزرگ ترین حامی 
ورزشکاران بوده است، خاطرنشان کرد: عالوه بر ایجاد و توسعه زیرساخت ها 
و امکانات ورزشی، اهتمام اعضای محترم شورای شهر و شهرداری همواره 
حمایت و پشتیبانی از هیات های ورزشی فعال در سطح شهرستان بوده است.

صددردصدی  تخفیف  مشمول  ها  اردبیلی  از  درصد 
برق هستند

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: طرح برق 
امید از ابتدای آبان ماه سالجاری همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل 
آغاز شده و بر اساس این طرح 2۱.22 درصد از مشترکان استان کم مصرف 

بوده و مشمول طرح برق امید هستند.
حسین قدیمی در مورد این طرح افزود : هدف طرح برق امید کاهش رفاه 
خانوار نیست بلکه در نظر دارد با آموزش و آگاه سازی، رفتار مصرفی مشترکان 
را اصالح نماید و جامعه هدف این طرح مشترکان خانگی را شامل می شود.

کم  گروه  سه  به  خانگی  مشترکان  امید  برق  طرح  در   : گفت  وی 
کم  مشترکان  که  شوند  می  تقسیم  پرمصرف  و  مصرف  مصرف،خوش 
مصرف بر اساس این طرح مشمول تخفیف صددرصدی بهای برق خواهند 
بود و سایر مشترکان نیز می توانند با کاهش مصرف خود به مشترکان کم 

مصرف بپیوندند.
اردبیلی کم  اردبیل مشترکان  برق  نیروی  توزیع  مدیر عامل شرکت 
مصرف و مشمول تخفیف صددرصدی را 2۱.22 درصد عنوان کرد و اظهار 
داشت : 4۸.۹۳ درصد از مشترکان خوش مصرف و ۱۹.2۹ درصد مشترکان 

پرمصرف می باشند.
قدیمی گفت : در استان اردبیل 27 درصد مشترکان روستایی و ۱۸.۵۵ 
درصد مشترکان شهری کم مصرف بوده و 4۳.۹۵ درصد مشترکان روستایی 

و ۵۱.2۵ درصد مشترکان شهری جزو گروه خوش مصرف ها می باشند.
وی ۱۳.۳۱ درصد مشترکان روستایی و 22.۰7 درصد مشترکان شهری 
استان اردبیل را جز گروه پرمصرف ها دانست و افزود:مشترکان پرمصرف 
می توانند با نصب منابع انرژی تجدید پذیر در محل مصرف خود ،انرژی 

برق مورد نیاز را تامین نمایند. 
وی در پایان با اشاره به سامانه جامع موبایلی »برق من« که از از کافه 
www.aped. بازار و سایت شرکت توزیع برق استان اردبیل به آدرس

ir قابل دانلود است ،خاطرنشان کرد: بهره مندی از تمامی خدمات مربوط به 
برق از جمله دریافت و پرداخت صورتحساب، آگاهی از قرار گیری در گروه 

مصرفی و ده ها خدمت دیگر، از قابلیت های این نرم افزار است.

مدیرکل نوسازی مدارس گیالن: 
در  اسالمي  ایران  بانوان  بدیل  بي  و  ماندگار  نقش 

مدرسه سازی در تاریخ با افتخار می ماند.
گیالن  استان  مدارس  نوسازی  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرزند  ایران  بچه های  مادرم،  ملی »من  پویش  اجرای  اندیشی  جلسه هم 
من« با حضور مهندس علی دقیق مدیر کل نوسازی مدارس استان گیالن، 
میر مسعودی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز و سایر اعضاء برگزار  و در 
خصوص تبیین و تشریح  و نحوه اجرای این پویش ملی بحث و تبادل نظر شد.

مهندس دقیق مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیالن 
در ابتدای این جلسه ضمن تشکر از همراهی و همدلی مردم و مسئولین استان 
گیالن در اجرای پویش محرمی آجر به آجر افزود: امیدوارم این همت ملی 
نیز در اجرای این پویش بتواند حماسه ماندگار دیگری را نیز در حمایت از 

تامین زیر ساخت های فرزندان گیالنی رقم بزند.
وی با بیان اینکه اجرای این پویش همانند پویش محرمی عزم جدی 
آموزش وپرورش را می طلبد، تصریح نمود: صمیمانه باید از زحمات ادارات 
آموزش و پرورش به ویژه مناطق آستارا، املش و تالش تشکر داشته باشم 
که دلسوزانه با نگرشی عمیق به آینده فرزندان گیالنی بصورت جهادی در 

اجرای پویش محرمی تالش نمودند.
مدیر کل نوسازی مدارس گیالن با بیان اینکه پویش ملی »من مادرم، 
بچه های ایران فرزند من« اقدام فرهنگی با ارزشی است، افزود: اعتقاد دارم 
اجرای این طرح در تامین زیر ساخت های آموزشی حتما به حول قوه الهی 

موثر خواهد بود.
سایر  و  فرمانداران  استاندارمحترم،  ارزشمند  حمایت  به  اشاره  با  وی 
مسئولین در اجرای پویش محرمی، اذعان داشت: پویش ملی »من مادرم، 
بچه های ایران فرزند من« نیز در راستای اجرای طرح تحولی مشارکت های 
آموزش وپرورش  محترم  وزیر  تأکیدات  از  که  آجر  به  آجر  و طرح  مردمی 

است، اجرا می شود.
مهندس دقیق هدف از انجام این طرح  افزایش آگاهی و جلب مشارکت 
بانوان در امر مدرسه سازی است که با رویکرد گسترش فرهنگ مدرسه سازی 
و بهره گیری از ظرفیت عظیم بانوان و مادران نیک اندیش کشورمان اجرایی 

شده است.
وی با بیان نقش مهم بانوان در اجرای این طرح افزود: ما اعتقاد داریم 
به اینکه نقش ماندگار و بي بدیل بانوان ایران اسالمي در مدرسه سازی در 
تاریخ با افتخار می ماند و امروز هم  از ظرفیت باالي بانوان و مادران خّیر 

در در اجرای این پویش ملی بهره مند خواهیم شد.

كننده  عرضه  خودروهای  ساماندهی  طرح  اجرای 
فرآورده های غذایی سطح شهر رشت

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده 
فرآورده  کننده  کلیه خودروهای عرضه  های کشاورزی شهرداری رشت، 
های غذایی سطح شهر رشت ساماندهی شدند.سرپرست سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت ضمن اعالم این 
خبر افزود: پیرو تفاهم نامه با مرکز بهداشت شهرستان رشت، فاز اجرایی 
طرح ساماندهی آغاز و به بهترین شکل ممکن انجام پذیرفت.علیرضا حسنی 
گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و حساسیت های به وجود آمده در 
زمینه بهداشت مواد غذایی، سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده 
های کشاورزی شهرداری رشت اقدام به دعوت از کلیه خودروهای عرضه 
کننده فرآورده های غذایی )ون کافه ها( نمود تا ضمن تشکیل پرونده، عقد 
قرارداد و شناسنامه دار شدن، با مراجعه به مرکز بهداشت شهرستان رشت 
با  راستا  این  در  افزود:  نمایند.وی  اقدام  کارت سالمت  دریافت  به  نسبت 
توجه به همکاری های ارزشمند و همدالنه مرکز بهداشت شهرستان رشت 
و همچنین مشارکت باالی فعاالن صنف عرضه کننده فرآورده های غذایی 
انجام  را  روند الزم  و  تکمیل  را  مربوطه  مراحل  اکثریت خودروها   ، سیار 
دادند. مطمئنا اجرای این طرح می تواند موجبات اطمینان خاطر و آسودگی 
شهروندان را جهت تهیه فرآورده های غذایی از این خودرو ها، فراهم آورد .

مرکزی - مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان مرکزی گفت: مصرف 
انرژی الکتریکی در این استان از ابتدای 
حدود  کنون  تا  جاری  سال  زمستان 
پنج درصد نستب به مدت مشابه قبل 
افزایش داشته و مدیریت مصرف تنها 
راه جلوگیری از قطعی های احتمالی برق 
است. محمد اله داد در نشست مشترك 
با مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی 
با محوریت مدیریت مصرف انرژی در 
اراك افزود: به ازای هر کیلوات ساعت 
تولید برق، حدود ۹۰۰ گرم آالینده تولید 
تولید  چند  هر  کرد:  بیان  می شود.وی 
برق با استفاده از نیروگاه های پراکنده، 
مقیاس کوچک و پاك در کشور مورد 
توجه قرار گرفته، اما هم اکنون بخش 
مصرف  طریق  از  انرژی  این  عمده 
سوخت فسیلی تولید می شود  و مدیریت 
مصرف برق، نقش بسزایی در کاهش 
از  محیطی  زیست  آالینده های  تولید 

سوی نیروگاهها دارد.
نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
برق استان مرکزی ادامه داد: برای تامین 

برق ناچار به اعمال مدیریت مصرف در 
شهرهای بزرگ استان بویژه در اراك و 
معابر  روشنایی  تعدیل  و  هستیم  ساوه 
شهری و جاده ای به جز نقاط مه گیر و 
فضای سبز پارك ها در این 2 شهرستان 

انجام شده است.
است  امید  داشت:  اظهار  اله داد 
مسئوالن  نبه  جا همه  هی  همرا با 

استان  مردم  و  اجرایی  دستگاه های 
از پیک  با مصرف هوشمندانه  مرکزی 

زمستان گذر کنیم.
وی گفت: عملیات تمرینی نظارت 
بر مصرف انرژی ادارات استان مرکزی 
در دستور کار جدی قرار دارد که در این 
راستا ناظران مدیریت مصرف انرژی در 
ادارات،   در  با حضور  برق  و  گاز  حوزه 

صورت  در  و  بررسی  را  مصرف  نحوه 
مصرف بیش از حد، بعداز اخطار، نسبت 

به قطع برق و گاز  اقدام می کنند.
نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
برق استان مرکزی اضافه کرد: به دلیل 
بخش  در  گاز  مصرف  شدید  افزایش 
خانگی و تجاری، تحویل گاز به نیروگاه 

ها با محدودیت مواجه شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق

مصرف برق در استان مرکزی پنج درصد افزایش یافت

رئیس  معصومی  عرب  اسماعیل 
بخیزداری  آ و  طبیعی  بع  منا ره  دا ا
از  بازدید  حاشیه  گرمساردر  شهرستان 
اقدامات آبخیزداری انجام شده در حوضه 
بیان  گرمسار  شهرستان  آبخیز  های 
آبخیزداری،  طرح های  اجرای  با  کرد:  
حجم قابل توجهی از منابع آبی موجود 
در اثر بارش باران و جاری شدن روان 
آب ها وارد سفره های زیرزمینی می شود 
و با تقویت بستر خاك از فرونشست آن 
اهمیت  به  باتوجه  می کند.  جلوگیری  

در  آبخیزداری  های  پروژه  اجرای 
سفره  تقویت  و  رسوب  سیل،  کنترل 
اعتبارات  محل  از  زیرزمینی  آب  های 
بیش  سالجاری  ملی  توسعه  صندوق 
اجرای  اعتبار جهت  ریال  از ۳۰میلیارد 
آبخوانداری  و  آبخیزداری  های  پروژه 
در حوضه های چنداب و حبله رود به 
شهرستان گرمسار اختصاص داده شد. 
وی افزود: با تکمیل روند اجرای 
آبخوان داری  و  آبخیزداری  طرح های 
در شهرستان گرمسار، بخش زیادی از 

روان آب های فصلی به سمت سفره های 
بر  عالوه  و  هدایت شده  زیرزمینی 
موجب  زمین،  فرونشست  از  جلوگیری 
منطقه  گیاهی  پوشش  و  خاك  تقویت 
داد:  ادامه  معصومی  می شود.عرب  نیز 
برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی، 
مهم ترین عامل فرونشست زمین است 
و برای جلوگیری از ادامه این روند باید 
برداشت از سفره های زیرزمینی منطقه 

به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
برای  کرد:   بیان  معصومی  عرب 

در  باید  خاك  بستر  تقویت  و  حفظ 
منطقه  آب  چاه های  از  برداشت  روند 
یه  تغذ و  د  گیر صورت  تجدیدنظر 
اجرای  طریق  از  سفره ها  مصنوعی 

طرح های آبخیزداری دنبال شود.
آب  منابع  به  اتکا  داد:  ادامه  وی 
زیرزمینی و برداشت بی رویه از سفره ها 
خطرات بسیار زیادی برای محیط زیست 
و زندگی ساکنان منطقه به همراه دارد 
که فرونشست زمین تنها یکی از آن ها 

است.

اختصاص  بیش از30 میلیارد ریال اعتبار صندوق توسعه ملی جهت اجرای طرح های آبخیزداری
 و کاهش خطر فرونشست زمین 

با  گاز  شرکت  مشترك  اقدامات 
در  مؤثر  گامی  سمنان  استان  پست 
جهت افزایش رضایت مشترکین و ارائه 

خدمات به جامعه می باشد
به گزارش روابط عمومی شرکت 
آقاجاني  حمیدرضا  سمنان؛  استان  گاز 
با  استان  پست  کل  اداره  سرپرست 
حضور در شرکت گاز با علیرضا اعواني 
مدیرعامل این شرکت دیدار کرد و در 
این گفتگو زمینه هاي همکاري مشترك 
اداره کل پست با شرکت گاز استان مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دیدار  این  در  نی  اعوا علیرضا 
صدور  بودن  آنالین  به  اشاره  ضمن 
حذف  و  حاضر  حال  در  گاز  قبوض 
از فرآیند تولید و  صورتحساب کاغذي 
به  توجه  با  ارسال صورتحساب، گفت: 
سابقه همکاري بین دو دستگاه در زمینه 
قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین 
گاز در سال های گذشته، شرکت پست 
تواند در سایر  آمادگي مي  در صورت 
حوزه هاي خدمات رساني خصوصًا ارائه 
خدمات مورد نیاز به مشترکین روستایي 

در سطح استان مشارکت نماید. 

ستان  ا ز  گا شرکت  مدیرعامل 
سمنان به ارتباط مؤثر پست با قشرهاي 
مختلف جامعه اشاره کرد و افزود:  این 
از  یکي  عنوان  به  تواند  مي  ارتباط 
ابزارهاي قابل توجه در ایجاد و توسعه 
تمامي  در  مصرف  مدیریت  فرهنگ 

بخش ها به کار گرفته شود. 
مدیرکل  آقاجاني  دیدار  این  در 
و  تبریک  عرض  ضمن  استان  پست 
جدید  مدیرعامل  برای  موفقیت  آرزوی 
شرکت گاز استان سمنان، گفت: شرکت 
جایگاه  دیرینه  قدمت  دلیل  به  پست 

جامعه   اقشار  بین  در  را  ارزشمندي 
یافته است. 

موفقیت   ازدالیل  یکی  آقاجانی 
و  جامعه  شرایط  با  انطباق  را  پست 
نیازهاي مشتریان بیان داشت و افزود: 
دو  این  مابین  فی  همکاری  و  تعامل 
دستگاه رضایت بخش بوده و امیدواریم 
در آینده شرایط همکاري هاي مشترك 
خصوصًا در حوزه ارائه خدمات در دفاتر 
پیشخوان دولت توسعه یابد و بتوانیم گام 
های مفید و مؤثری در ارائه خدمات به 

جامعه برداریم.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان خبر داد:
شرکت پست می تواند در ایجاد و توسعه فرهنگ مدیریت مصرف منابع انرژی

 نقش بسزایی داشته باشد

شهرستان  رضوی  خراسان  استان  خبری  گروه 
آغاز  از  کندر  حسینی-شهردار  فاطمه  کاشمرسیده 
نهضت آسفالت در معابر پر تردد شهر کندر در آینده 

ای نزدیک با ۱۰ میلیارد ریال اعتبار خبر داد. 
مهندس شمسائی قدردانی از همکاری و مشارکت 
شهروندان در اجرای طرح ها و برنامه های شهرداری 
افزود: در سایه همراهی اعضای محترم شورای اسالمی  
پروژه های متعددی در دست اجراست، به طوری که 
از مهم ترین  احداث ساختمان شهرداری کندر یکی 

پروژه هاست. 
اینکه ساختمان شهرداری در حال  بیان  با  وی 
حاضر با تخصیص 2۵ میلیارد ریال از پیشرفت فیزیکی 
تکمیل  با  شد:  یادآور  است،  برخوردار  درصدی   ۸۰
عملیات ساختمانی، دهه فجر امسال شاهد افتتاح و بهره 
برداری از ساختمان جدید شهرداری کندر خواهیم بود. 
مشارکت  با  اینکه  بر  تاکید  با  کندر  شهردار 
شهروندان خدمات زیربنایی و روبنایی خوبی در سطح 
شهر انجام شده است، ابراز داشت: قطعا با افزایش این 
مشارکت ها شاهد ارتقا و ارائه خدمات بهتری در نقاط 

مختلف شهر خواهیم بود. 
منظر  زیباسازی  داد:  ادامه  شمسایی  مهندس 
ارتقای فضای شهری و  شهری و توجه به توسعه و 
فضای سبز از جمله اولویت های شهرداری در آستانه 

سال جدید خواهد بود. 
وی با اذعان به همراهی شورای اسالمی شهر 
و عقب  بازگشایی  انجام طرح های  در  و شهروندان 
نشینی در معابر اصلی شهر خاطر نشان کرد: عملیات 
بازگشایی در بلوار امام علی)ع( با مشارکت شهروندان 
و تالش نیروهای شهرداری از پیشرفت خوبی برخوردار 
بوده است، به طوری که این مسیر بازگشایی و آسفالت 

شده است. 
وی با بیان اینکه بازگشایی در معابر اصلی شهر 

به زودی کامل و اجرا می شود، افزود:
علی  امام  و  رضا  امام  بلوار  کامل  بازگشایی   
نوید  کیلومتر   ۵ طول  به  آباد  عظیم  جاده  ابتدای  تا 
راستای  در  شهرداری  مجموعه  از  ارزشمند  اقدامی 
عمران، توسعه  و آبادانی شهر است که به طور کامل 

انجام خواهد شد.

شهردار کندر خبر داد:

آغاز نهضت آسفالت در معابر شهر با 10 میلیارد ریال اعتبار
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کت  شر مل  عا مدیر
استان  صنعتی  های  شهرك 
برگزاری  با  گفت:  ردبیل  ا
ر  نکا پیما تعیین  و  داری  ا تشریفات 
ناحیه  سازی  آماده  عملیات  مربوطه، 

صنعتی گزاز خلخال آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اردبیل،  استان  صنعتی  های  شهرك 
محمد اهلی در جریان بازدید از محل 
با  داشت:  اظهار  گزاز  صنعتی  ناحیه 
پیمانکار  اداری،  تشریفات  برگزاری 
صنعتی  ناحیه  سازی  آماده  به  مربوط 
زودی  به  که  گردید  مشخص  گزاز 
صنعتی  ناحیه  ین  ا اجرایی  عملیات 
برای  داد:  ادامه  آغاز خواهد شد. وی 
آماده سازی این ناحیه صنعتی مبلغ 2۰ 
میلیارد ریال اختصاص داده شده است 
را فرمانداری  میلیارد ریال آن  که ۱۰ 
شهرستان خلخال پرداخت خواهد نمود.

اهلی با بیان اینکه یکي از الزمه 
جذب  براي  الزم  ظرفیت  ایجاد  هاي 
سرمایه گذاران، ایجاد و توسعه شهرك 
هاي صنعتي است تصریح کرد: تامین 

زیرساخت های الزم در شهرك های 
صنعتی یکی از اولویت ها و برنامه های 
صنعتی  های  شهرك  شرکت  اصلی 
تحقق  با  شود  می  تالش  که  است 
این امر، بسترهای الزم برای سرمایه 

گذاران در استان را فراهم کنیم.
های  شهرك  شرکت  مدیرعامل 
صنعتی استان اردبیل در ادامه افزود: 
فروسیلیس  صنعتی  واحد  است  قرار 
خصوصی  بخش  گذار  سرمایه  توسط 

در ناحیه صنعتی گزاز مستقر شود که 
گذار،  سرمایه  این  حضور  صورت  در 
به محل  ناحیه صنعتی  این  از  بخشی 
اختصاص  فروسیلیس  تولید  استقرار 

خواهد یافت.
وی مساحت این ناحیه صنعتی را 
افزود:  و  برشمرد  هکتار   ۸2 حدود  در 
هکتار   ۳۰ احداث  با  نخست  فاز  در 
که  است  شده  موافقت  ناحیه  این  از 
فاز  در  گذاران  سرمایه  از حضور  پس 

آماده  و  مجوز  اخذ  به  نسبت  نخست، 
سازی مابقی اراضی اقدام خواهد شد.

قرار  که  اقداماتی  جمله  از  اهلی 
پذیرد  صورت  ناحیه  این  برای  است 
برقدر  کیلوولت   2۳۰ پست  احداث  را 
و  دانست  صنعتی  ناحیه  این  محل 
باالی  های  هزینه  به  توجه  با  افزود: 
کیلوولت   2۳۰ برق  پست  حداث  ا
با  برق  پست  این  احداث  کشور،  در 
مشارکت شرکت شهرك های صنعتی، 
وزارت نیروو اعتبارات استانی اجرایی 

خواهد شد.
تنها  ظرفیت  اینکه  بیان  با  وی 
در شهر خلخال  واقع  شهرك صنعتی 
جدید  ن  ضیا متقا و  شده  تکمیل 
این  در  صنعتی  واحدهای  راه اندازی 
و  محل  تامین  مشکل  با  شهرستان 
زمین برای اجرای طرح های پیشنهادی 
این  راه اندازی  با  هستند،  مواجه  خود 
مشکل  حل  بر  عالوه  صنعتی  ناحیه 
مهمی  بخش  اشتغال  زمینه  شده،  یاد 
مرتفع  نیز  شهرستان  این  بیکاران  از 

می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل:

عملیات اجرایی ناحیه صنعتی گزاز خلخال به زودی آغاز می شود
تجهیز 112 واحد تاسیسات آبرسانی گیالن به سیستم 

تله متری و كنترل از راه دور
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب گیالن گفت: 
۱۱2 واحد تاسیسات آبرسانی شهری و روستایی استان به سیستم تله متری 

و کنترل از راه دور تجهیز شده است.
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای گیالن؛ 
مازیار غالمپور امروز با اعالم این خبر افزود: آبرسانی به ۸۰ درصد جمعیت 
شهری و 2۵ درصد جمعیت روستایی تحت پوشش، از طریق سامانه تله 
متری و کنترل از راه دور مدیریت می شود.وی با بیان اینکه 2۶ شهر استان 
به مرکز پایش و راهبری تاسیسات آبرسانی مجهز اند، گفت: با ایجاد مرکز 
هیدرولیکی،  کیفی،  و  کّمی  اطالعات  به  آنالین  دسترسی  امکان  پایش، 

مصرف انرژی و تولید و مصرف آب فراهم شده است. 

مناطق سبز  به  به چهار روستا، سیروان  گازرسانی  با 
ایالم اضافه می شود

 ایالم- عباس شمس الهی مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: 
با گازرسانی به چهار روستای باقیمانده این منطقه، شهرستان سیروان به 

مناطق سبز استان  اضافه می شود.
وی افزود: طرح گاز رسانی به روستاهای چم شیر، داربلوط و چم روته 
با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد در حال اجرا می باشد و روستای تاریخی 

سرابکالن در مرحله برآورد و انتخاب پیمانکار است.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم اظهار داشت: شهرستان سیروان دارای ۶۳ 
روستا می باشد که تاکنون ۵۹ روستای آن از نعمت گاز برخوردار شده اند و تا 
پایان سال جاری در چهار روستای باقیمانده نیز مشعل گاز روشن می شود.

شمس الهی ادامه داد: عملیات گازرسانی به روستای تاریخی باستانی 
سرابکالن، اخیراً و پس از اخذ مجوز از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان، در دست طراحی و تهیه دفترچه پیمان و برآورد حجم 
عملیات گازرسانی جهت برگزاری مناقصه و پیمان سپاری بوده و در دهه 

فجر با انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

مدیر كل نوسازی مدارس گیالن تاكید نمود: احداث فضای 
ایمن با معماری زیبا برای دانش آموزان

مدیر کل نوسازی مدارس گیالن در جلسه شورای فنی بر احداث فضای ایمن 
با معماری زیبا برای دانش آموزان تاکید نمود.به گزارش روابط عمومی جلسه شورای 
فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیالن با رعایت پروتکل های 
بهداشتی با حضور اعضای محترم و به ریاست مهندس علی دقیق مدیر کل محترم 
نوسازی مدارس گیالن برگزار شد.در ابتدا مهندس دقیق ضمن عرض خیر مقدم و 
آرزوی سالمتی، از روند مناسب اجرای پروژه ها در ایام شیوع بیماری کرونا با رعایت 
دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی تشکر و قدردانی نمود.وی ضمن اشاره به 
رسالت شواری فنی و اهمیت آن، تصریح نمود: امروز وظیفه داریم فضای ایمن با 
معماری زیبا برای دانش آموزان احداث نماییم.مدیر کل نوساز مدارس استان در 
ادامه با پرداختن به رابطه ارکان آموزش و معماری مدارس، بر ضرورت توجه جدی 
به معماری زیبا و مدرن و کیفیت اجرای پروژه ها تاکید کرد.مهندس دقیق با اشاره 
به لزوم نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه ها، خواستار رعایت کامل استاندارد و 

ضوابط نظام فنی و اجرایی موجود شد.

نیشابور بدون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
هیچ مورد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان نیشابور 

مشاهده نشده است
گروه خبری استان خراسان رضوی شهرستان مشهد سید موسی الرضا حسینی-

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور گفت: رصد و پایش پرندگان مهاجر با 
شروع فصل سرما در این شهرستان آغاز و تا پایان سال ادامه دارد که خوشبختانه 
هیچ مورد مثبت آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در نیشابور تا کنون مشاهده نشده است.

علی سلیمانی افزود: پرنده های مهاجر که برای زمستان  گذرانی از سیبری به 
مناطق جنوبی تر مهاجرت می کنند، ممکن است در مسیر حامل ویروس آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان شوند و وقتی که این پرندگان به سدها و آبگیرها می آیند، اگر 
واحدهای صنعتی و طیور بومی در اطراف آبگیرها باشند؛ امکان آلودگی و آنفلوانزای 

فوق حاد پرندگان زیاد است.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود یک میلیون قطعه مرغ تخم گذار، گوشتی 
و طیور بومی در شهرستان نیشابور وجود دارد که در حال پرورش می باشد و یک 
میلیون قطعه مرغ تخم گذار گوشتی و بومی در روستاها هستند که باید همه دستگاه ها 

به شبکه دامپزشکی کمک کنند تا بیماری منتقل نشود.
رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور  بیان کرد: برای رصد و بررسی آبگیرها و سد 
بار اداره محیط زیست همکاری زیادی داشته است و خوشبختانه تا کنون تلفاتی از 

پرندگان مهاجر در آبگیرها مشاهده نشده است.
علی سلیمانی با اشاره به اینکه  کلیه کارگران کشتارگاه ها واکسن آنفلوانزای 
از  مراقبت  و  پایش  کرد:  تصریح  اند،  کرده  دریافت  پیشگیری  برای  را  انسانی 
به  اقدام  شود،  مشاهده  اگر  تلفاتی  کوچکترین  و  می شود  انجام  نیز  مرغداری ها 
نمونه برداری می کنیم که تا کنون هیچ  مورد مثبت نداشتیم و همه منفی بوده اند.

استان ایالم رتبه اول کشور در الکترونیکی شدن نسخه شد
مدیر کل بیمه سالمت استان ایالم 
گفت: طبق ارزشیابی انجام شده، استان 
ایالم رتبه اول را در زمینه الکترونیکی 
شدن نسخه کسب کرده و دفترچه های 
 ۱4۰۰ ماه  شهریور  پایان  تا  کاغدی 

حذف می شوند.
خبر  در جمع  رحیمی   نورالدین  
نگاران گفت:  استان ایالم، کهکیلویه 
استان  سه  کردستان  و  احمد  بویر  و 
لکترونیکی  ا نویسی  نسخه  در  برتز 
شده  انجام  ارزشیابی  طبق  و  است 
استان ایالم رتبه اول را در این زمینه 

کسب کرده است.
پوشش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
همگانی بیمه سالمت برای آحاد مردم 
قالب  در  سالمت  بیمه  افزود:  است، 
صندوق روستاییان و عشایر، شهرهای 
دولت،  کارکنان  نفر،  هزار   2۰ زیر 
بهزیستی،  مددجویان  نشجویان،  دا
طالب،  ن،  ا ز نبا جا  ، د مدا ا کمیته 
روحانیون، اتباع بیگانه، زندانیان، افراد 
به  قادر  نحوی  هر  به  که  و...  معتاد 
پوشش بیمه نباشند، می توانند از بیمه 

سالمت استفاده کنند.

بیان  با  سالمت  بیمه  کل  مدیر 
قانونمند  رایگان  بیمه  دریافت  اینکه 
شهریور  قبل  تا  گفت:  است،  شده 
مصوب  مجلس  و  دولت  امسال  ماه 
که  افرادی  تمام  برای  تا  بودند  کرده 
وسع  آزمون  بگیرند  بیمه  می خواهند 
گرفته شود یعنی بر اساس توان مالی 
هر فرد مشارکت در پرداخت حق بیمه 

باشند. داشته 
وی ادامه داد: اکنون به دلیل شیوع 
ویروس کرونا و وضعیت نامناسب مالی، 
تا پایان سال جاری تمام افرادی که فاقد 
پوشش بیمه هستند، به صورت رایگان 

بیمه می شوند.
رحیمی با بیان اینکه ساالنه حدود 
۱۳۰ میلیارد تومان برای بیمه شدگان 
پرداخت می شود، گفت: 2 هزار و 2۶۰ 
بیمه  دفترچه  از  کرونایی  بیمار  نفر 
همچنین  و  کرده اند  استفاده  سالمت 
برای بستری رقمی معادل 7 میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان هزینه کرونایی در 

بیمارستان پرداخت شده است.
سازمان  وظیفه  کرد:  تصریح  وی 
سالمت  خدمات  خرید  سالمت  بیمه 

و  دولتی  درمانی،  بهداشتی-  مراکز  از 
خدمات  بر  بایستی  و  است  خصوصی 
تا  باشند  داشته  نظارت  قرارداد  طرف 
خدمات به نحواحسن داده شود و منابع 

مالی برای خرید خدمات تامین شود.
ضمن  سالمت  بیمه  کل  مدیر 
اشاره به اینکه قشر مولد بیمه سالمت 
 ۵۱ گفت:  هستند  عشایر  و  روستاییان 
درمانگاه در روستا فعال است 4۵۶ قلم 
دارو در داروخانه های آنان وجود دارد و 
برای جمعیت باالی 2 هزار و ۵۰۰ نفر 
نیز آزمایشگاه و دندانپزشک ارائه خدمت 
می کنند و هزینه های آنان توسط بیمه 

پرداخت می شود.
وی افزود: دفترچه کاغدی تا پایان 
شهریور ماه ۱4۰۰ حذف و خدمات به 
صورت الکترونیکی و تنها با ارائه  کد 
ملی  ارائه داده می شود و تنها یک نسخه 
صادر  آینده  سال  اوایل  از  برگ  تک 
می شود که خود از قلم خوردگی ها، خط 
خوردگی ها، ناخوانا بودن هزینه باالی 

کاغذ جلوگیری می کند.
بیمه  ن  ما ز سا گفت:  حیمی  ر
سالمت بیشترین جمعیت بیمه شده در 

سطح کشور را دارد و پیشرو در حوزه 
کردن  الکترونیکی  و  سازی  هوشمند 

فرآیندهاست.
بیمه  همچنین  داد:  ادامه  وی 
سال  چندین  در  ایالم  استان  سالمت 
اول جشنواره شهید رجایی  رتبه  پیاپی 

را کسب می کند.
مدیر کل بیمه سالمت با اشاره به 
اینکه تمام افراد بستری کرونایی بیمه 
شده اند، تصریح کرد: ۹۰ درصد هزینه 
بستری برای این بیماران و ۹۵ درصد 
طریق  از  که  روستاییانی  برای  هزینه 
پرداخت  معرفی شده اند  ارجاع  سیستم 

می شود.
وی ادامه داد: با 2۱ دفتر پیشخوان 
و ۵ دفتر دیگر در آینده و 2۸۶ مرکز 
شده  منعقد  همکاری  قرارداد  درمانی 

است.
سال  یان  پا تا  گفت:  رحیمی 
غیر  و  دانشگاهی  مطالبات  تمام   ۹۸
تا  دانشگاهی و همچنین در سال ۹۹ 
و  دانشگاهی  غیر  بخش  آذرماه  پایان 
دانشگاهی  بخش  سال  اول  ماهه   ۳

پرداخت شده است.

برنامه مبهم دولت و مجلس
 برای محرومان سهام عدالت!

از همــان ابتدــا پیرامــون 
بیــن  توزیــع ســهام عدالــت 
افــراد و اینکــه چــه افرادــی بایــد 
ــوند  ــت ش مشــمول ســهام عدال
حــرف و حدیــث هــای بســیاری 
مطــرح بــود، موضوعــی کــه بــا 
آزادســازی ســهام عدالــت دوباره 
ــینان  ــس نش ــت و مجل اوج گرف

هــر چنــد وقــت یکبــار صحبــت جدیدــی دــر ایــن راســتا میکننــد کــه بــا 
ــت. ــض اس ــر تناق ــل د ــای قب ــت ه صحب

بــا آزادســازی ســهام عدالــت دــر اردیبهشــت ســال جــاری دوبــاره 
ایــن موضــوع کــه توزیــع ســهام عدالــت عادالنــه نبودــه ســر زبــان هــا 
افتــاد و افــراد بســیاری از دهــک هــای پاییــن جامعــه ضمــن اعتــراض 
بــه ایــن موضــوع کــه چــرا مشــمول ســهام عدالــت نیســتند از مســئوالن 

تقاضــا کردنــد فکــری بــه حــال آن هــا کننــد.
بــر ایــن اســاس، مجلــس جدیــد از زمــان روی کار آمدــن پروندــه ای 
بــرای جاماندــگان ســهام عدالــت بــاز کــرد و نمایندــگان هــر از چنــد وقت 

درمــورد طــرح جاماندــگان ســهام عدالــت اطالعاتــی ارائــه مــی کننــد.
2۰ میلیــون از جمعیــت کــم درآمــد کشــور از ســهام عدالــت محــروم 

هستند
بــه گفتــه پورابراهیمــی، رییــس کمیســیون اقتصادــی مجلــس حدود 
2۰ میلیــون نفــر از کســانی کــه دــر زمــان تصمیــم بــرای عرضــه ســهام 
ــدند،  ــت ش ــهام عدال ــک س ــال های ۱۳۸4 و ۱۳۸۵ مال ــر س ــت د عدال
افرادــی بودنــد کــه جــزو شــش دهــک پاییــن درآمدــی کشــور محســوب 
نمی شــدند، یعنــی 2۰ میلیــون از جمعیــت کــم درآمــد کشــور از ســهام 

عدالــت محــروم هســتند.
ــون و  ــک میلی ــاد ی ــه امد ــزارش کمیت ــاس گ ــه وی، براس ــه گفت ب
2۰۰ هــزار نفــر از افــراد تحــت پوشــش ایــن کمیتــه دــر حــال حاضــر 
ــراد  ــر از اف ــزار نف ــون و ۳۰۰ ه ــو میلی ــود د ــت و حد ــهام عدال ــد س فاق
تحــت پوشــش ســازمان بهزیســتی نیــز دــر حــال حاضــر فاقــد ســهام 

ــت هســتند. عدال
نــه تنهــا پورابراهیمــی بــر ایــن موضــوع کــه بایــد بــرای ایــن افــراد 
تدبیــری اندیشــیده شــود تاکیــد کردــه، بلکــه دیگــر نمایندــگان نیــز بــه 

ایــن موضــوع اشــاره و از پیگیــری آن دــر مجلــس خبــر دادــه انــد.
ــاف، رئیــس  ــر قالیب ــود کــه محمــد باق ــن راســتا تابســتان ب دــر ای
مجلــس شــورای اســالمی اعــالم کــرد کــه طرحــی بــرای جاماندــگان 

ــه شــده و مجلــس درحــال بررســی آن اســت. ــت ارائ ســهام عدال
ــه از  ــون جاماند ــام 7 میلی ــت ن ــا ثب ــت ب ــم موافق ــا عد ــت ی موافق

ــت! ــهام عدال س
البتــه جمعیــت جاماندــه از ســهام عدالــت نیــز مشــخص نیســت و 
پورابراهیمــی درحالــی از جمعیــت 2۰ میلیــون نفــری صحبــت کردــه کــه 
زارع، ســخنگوی کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه ۱4۰۰  بــه جمعیــت 
ــذاری  ــوع واگ ــه موض ــت ک ــه اس ــه و گفت ــاره کرد ــی اش ــت میلیون هف
ــه  ــیون ب ــن کمیس ــر ای ــی د ــون ایران ــت میلی ــه هف ــت ب ــهام عدال س
ــه کمیتــه مربوطــه ارجــاع  تصویــب نرســیده و جهــت بررســی بیشــتر ب

دادــه شــده اســت.
امــا دــر آن ســوی ماجــرا عزیــزی، عضــو کمیســیون تلفیــق مجلس 
ــام  ــت ن ــا پیشــنهاد ثب ــن کمیســیون ب شــورای اســالمی از موافقــت ای
هفــت میلیــون نفــر از جاماندــگان ســهام عدالــت دــر کل کشــور خبــر 

دادــه اســت!
ــز، آذرشــهر  ــی اســت کــه بیگــی، نمایندــه مردــم تبری ــن درحال ای
ــت  ــن وضعی ــورد آخری ــر م ــالمی د ــورای اس ــس ش ــر مجل ــکو د و اس
ــق  ــوع را از طری ــن موض ــا ای ــه م ــه ک ــت گفت ــهام عدال ــگان س جاماند
مجلــس از دولــت پیگیــری کردیــم امــا دولــت مــی گویــد ســهام عدالــت 
ندــارد و علــی القاعدــه اگــر مــا دــر ایــن وضعیــت ایــن قانــون را تصویــب 

کنیــم، شــورای نگهبــان رد خواهــد کــرد.
کاهش ارزش واقعی سهام عدالت

ضــد و نقیــض گویــی هــای مجلــس نشــینان دــر مــورد جاماندگان 
ســهام عدالــت درحالــی ادامــه دــارد کــه ارزش واقعــی ایــن ســهام تحت 
تاثیــر نوســانات بــازار همچنــان درحــال کاهــش اســت. درصورتــی کــه 
دــر مردادمــاه ارزش واقعــی ســهام عدالــت بــا ارزش اولیــه حدــود ۵۰۰ 
هــزار تومــان تــا ۳۰ میلیــون هــم رســیده بــود. البتــه مشــموالن ســهام 
ــاب  ــود انتخ ــهام خ ــت س ــرای مدیری ــتقیم را ب ــه روش مس ــت ک عدال
کردــه بودنــد و بــه آن هــا اجــازه دادــه شــده بــود ۶۰ درصــد ســهام 
خــود را بفروشــند نیــز بــه دلیــل شــرایط بــازار شــخصا امــکان فــروش 
ندارنــد و بســیاری از افرادــی کــه ســهام خــود را فروختنــد هنــوز پولــی 

دریافــت نکردــه انــد!
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فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  آگهی 
رسمی حوزه ثبت تایباد 

نظر به دستور موارد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/2۰ امالك متقاضیان که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش ۱4 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
خانم آمنه رحمانی  شاد به شناسنامه شماره ۸۱77  کدملی ۰74۸42۱۳۸۶ 
صادر تایباد فرزند رسول در ششندانگ یک باب منزل به مسااحت ۱۶4.۶7 متر 
مربع  پالك شماره 42 فرعی  از 2۵۱ اصلی  واقع در خراسان رضوی بخش ۱4 
مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قستی از مالک لطف اله فدانی  و قسمتی 

از پالك کالسه  ۹۸-۱۳۵ 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه م ربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه 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 تنظیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند 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 
رئیس ثبت اسناد و امالك تایباد - غالمرضا آقا زاده 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۱/۹

آگهی تحدید حدود  اختصاصی 
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان ، پالك 2۹ فرعی از 
۳2  اصلی  واقع در چوار – روستای ریزوند که توسط اداره  آموزش و پرورش چوار 
در خواست ثبت گردیده  است . لذا جسب  تقاضای اداره آموزش و پرورش چوار 
مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت تحدید حدود اختصاصی پالك فوق الذکر در ساعت 

۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ به عمل خواهد آمد . 

 لذا به صاحبان امالك  مجاور و افردای که خود را ذیحق می دانند اخطار 
می گردد در تاریخ فوق الذکر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند و در 
صورت عدم حضور مجاورین تحدید حدود اظهار شده  از طرف متقاضی انجام 
خواهد گرفت . لذا هر  یک از مجاورین که به حدود پالك فوق اعتراض داشته 
باشند. اعتراض آنها از تاریخ تحدید حدود به مدت ۳۰ روز از طرف اداره ثبت و 

اسناد شهرستان ایالم پذیرفته خواهد شد. 
 تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۱۰/24 

 صفری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ایالم  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی و خرابه و دائر و بائر با 
سه بابخانه زارعانه به شماره فرعی ۳ فرعی واقع در نخل پیوندان سنگ اصلی ۳۱ 
بخش 4 سنگر ملکی اداره کل اوقاف استان گیالن موقوفه آقای سید دانا پیر که 
از طرف آقایان شیخ عیسی شیخی بهدانی وحسین عابدی بهدانی بعنوان تصدی 
در دست عام مشاعا وبالسویه تقاضای ثبت گردید ناقص بعمل آمده و حد جنوبی 
آن تحدید حدود نشده است و لذا بنا به تقاضای اداره کل اوقاف استان گیالن 
تحدید حدود ششدانگ پالك فوق در روز شنبه مورخه ۱۳۹۹/۱۱/2۵ ساعت ۱۱ 
در محل شروع و بعمل خواهد امد مراتب جهت اطالع عمومی و مالک و مجاورین 
آگهی می گردد چنانچه به حدود و حقوق ارتفاقی پالك مرقوم ادعائی دارید از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ظرف سی روز اعتراض خود را کتبا به 
اداره ثبت اسناد سنگر تسلیم و رسید دریافت نمایند بدیهی است به اعتراضات 
خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد ضمنا از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره ظرف مدت یک ماه متقاضی یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت وبه اداره ثبت تسلیم نماید 
و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۱۰/24
رئیس ثبت اسناد و امالك سنگر-علی نصرتی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
و هفت  و خرابه  زمین مزروعی  تحدید حدود ششدانگ یک قطعه  چون 
بابخانه زارعانه به شماره فرعی 4 فرعی واقع در نخل پیوند آن سنگ اصلی 
۳۱ بخش 4 سنگر ملکی اداره کل اوقاف استان گیالن موقوفه آقا دانا پیربنام 
گداعلی  آقایان  و  به یک سهم  نسبت  یگانه  علیپور  نقی کال  و  آقایان محمد 

و حسین صورتی و شیخ طاهر حسن پور نسبت به یک سهم و آقایان صادق 
باقر و  آقای  وبالسویه   به یک سهم مشاعا  احمد و محمود نصیری نسبت  و 
ششدانگ  چهارسهم  از  بالسویه  مشاعا  سهم  یک  به  نسبت  مرتضوی  جعفر 
بنا  لذا  و  گردید  ثبت  تقاضای  بالسویه  و  مشاعا  عام  وقف  در  تصدی  بعنوان 
به تقاضای اداره کل اوقاف استان گیالن تحدید حدود ششدانگ پالك فوق 
بعمل  و  شروع  محل  در  ۹ صبح  ساعت   ۱۳۹۹/۱۱/2۵ مورخه  شنبه  روز  در 
خواهد  آمد مراتب جهت اطالع عمومی و مالک و مجاورین آگهی می گردد 
تاریخ تنظیم  از  ادعائی دارید  ارتفاقی پالك مرقوم  چنانچه به حدود و حقوق 
اداره ثبت  به  را کتبا  اعتراض خود  صورتمجلس تحدید حدود ظرف سی روز 
اسناد سنگر تسلیم و رسید دریافت نمایند بدیهی است به اعتراضات خارج از 
موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد ضمنا از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره ظرف مدت یک ماه متقاضی یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت وبه اداره ثبت تسلیم 
نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه 

انتشار:۱۳۹۹/۱۰/24 تاریخ  خواهد داد. 
رئیس ثبت اسناد و امالك سنگر-علی نصرتی 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه برابر رای شماره 
هیات  در  که   ۱۳۹۹-۰۹-2۵ مورخ   ۱۳۹۹۶۰۳۱۰4۵7۰۰7۳4۸
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 ۵۶۸۹۸۶۶۳۵۰ 
بشماره پرونده 2۳۰-۱۳۹۹ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۱۰۵،42 )یکصد و پنج متر و چهل و دو (

متر مربع قسمتی از پالك شماره ۱4۳ اصلی واقع در بخش ۳ 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 
را مرجع  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  مدت یک ماه 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
دوم:  نوبت  انتشار  تاریخ   ۱۳۹۹-۱۰-۱۰ اول:  نوبت  انتشار  تاریخ 
24-۱۰-۱۳۹۹ علیرضا سیاهرودکالیی سرپرست اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان ساری منطقه۳
م-الف ۱۹۹۰۸۱۹۸

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اصالحی  و   ***۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰42۸۸  *** شماره  رای  برابر 
۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰4۶42 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی بختیاری فرزند امیر به 
شماره شناسنامه ۰4۱۰۱42۳۶۰ صادره از ورامین در *** ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی *** به مساحت ۶۸۱۳۳/7۶ متر مربع پالك شماره ۱2۱ و ۳ 
فرعی از 242 اصلی واقع در قریه قلعه خواجه بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** 
از مالکیت امیر بختیاری فرزند علی اکبر و نامه جهاد ۹۹/22۰/۱۶۱۱۳۵ مورخ 
۱۳۹۹/۹/۵*** 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: ۹۹/۱۰/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۰۹

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالك 

م / الف 4۹۰

از عدم  بانک مرکزی  معاون فناوری های نوین 
پذیرش تراکنش های بدون کد ملی یا شناسه ملی از 

پنجم بهمن خبر داد.
که  موضوع  این  به  اشاره  با  محرمیان  مهران 
برای اشخاص حقیقی، »کد ملی« و برای اشخاص 
قلمداد  شهاب«  »کد  آنها،  ملی«  »شناسه  حقوقی، 
تمام  امسال،  بهمن   پنجم  از  کرد:  تاکید  می شود، 
برگشت  »ساتنا«  در  شهاب  کد  بدون  تراکنش های 
مشتریانی  فعالیت  بر  تاثیری  اقدام  این  خورند.  می 
که اطالعات هویتی ایشان نزد بانک ها و موسسات 
اعتباری موجود است، نخواهد داشت و صرفا حساب 
ها و تراکنش هایی را که فاقد شناسه ملی هستند، 

متاثر خواهد کرد.  
تراکنش های  هویت  شناسایی  درخصوص  وی 
سال  چند  از  قانون  اجرای  راستای  در  گفت:  بانکی 
قبل به دنبال آن بودیم که از هویت تمام تراکنش های 
بانکی مطمئن شویم و بتوانیم از انجام تراکنش هایی 
که مشخص نیست به کدام شخص حقیقی یا حقوقی 
مربوط هستند، جلوگیری کنیم و در این زمینه، تاکنون 
فعالیت ها و اقدامات زیادی به ویژه در تعامل با سازمان 
ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت ها، وزارت کشور و سایر 

نهادهای ذی ربط انجام شده است.

همکاران  زحمات  با  اینکه  بیان  با  محرمیان 
نون  قا مل  کا جرای  ا مقدمات  نکی  با شبکه  در 
که  صورتی  در  کرد:  تصریح  است،  شده  فراهم 
شد،  ده  دا برگشت  هموطنان  تنای  سا کنش   ترا
پیگیری  مبدا  بانک  طریق  از  را  مشکل  می توانند 

و بانک موظف به راهنمایی و همکاری برای حل 
است. مشکل 

 معاون بانک مرکزی تاکید کرد: با توجه به مهلت 
طوالنی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده 

بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.

بانک مرکزی اعالم کرد؛

ممنوعیت تراکنش های بدون کد ملی یا شناسه ملی از پنجم بهمن



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1654-  چهارشنبه 24 دی 61399 ورزش دنیای 

كمك یك میلیاردی كمیته ملی المپیك به كشتی

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: رشته کشتی به عنوان امید اصلی مدال آوری 
در المپیک توکیو، به صورت ویژه مورد حمایت قرار می گیرد.

 سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، صبح روز گذشته)سه شنبه( 
در جلسه روابط عمومی فدراسیون های ورزشی با بیان این مطلب افزود: مهمترین 
موضوع برای ما در زمان باقی مانده تا المپیک ایجاد انگیزه برای فعال شدن بیشتر 

ورزشکاران است.
وی ادامه داد: کمیته ملی المپیک امسال ۱۰۰ درصد بودجه فدراسیون ها را 
پرداخت کرده است و خارج از این بودجه تا سقف ۱۰ میلیارد تومان نیز به فدراسیون هایی 

که در زمینه ی قهرمانی پتانسیل دارند اختصاص داده است.
رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به پرداخت دو نیم میلیارد تومان بودجه 
فدراسیون کشتی تصریح کرد: فدراسیون کشتی به صورت ویژه مورد حمایت حداکثری 
قرار می گیرد چراکه امید اصلی ما در توکیو کشتی خواهد بود و هر میزانی که ما به 

کشتی کمک کنیم یک ضرورت است و قطعاً نتیجه خواهد داد.
وی ادامه داد: در همین راستا مبلغ یک میلیارد به کشتی کمک کردیم و بازهم 
کمک خواهیم کرد.صالحی امیری با بیان اینکه کمیته ملی المپیک بخشی از هزینه های 
ارزی تیم ها از جمله هزینه های پروازی با توجه به اینکه بسیار سنگین شده است را 
پرداخت می کند گفت: هزینه های ارزی و پروازی تیم هایی که برای کسب سهمیه 

المپیک اعزام می شوند را تقبل خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۶۰ میلیون تومان پاداش به کسانی که سهمیه 
المپیک را کسب کرده اند پرداخت شده است اظهار داشت: با موافقت وزارت ورزش و 
جوانان در ستاد عالی ورزش مقرر شد تا ۳۰ میلیون تومان دیگر به کسانی که کسب 
سهمیه کرده اند پرداخت کنیم و کسانی که در آینده نیز صاحب سهمیه المپیک شوند 
۹۰ میلیون تومان بعنوان پاداش دریافت خواهند کرد.رئیس کمیته ملی المپیک گفت: 
همچنین به ۱۰ نفر از افراد بورسیه شده از سوی کمیته ملی المپیک مبلغ ۵۰۰ دالر 
معادل ریالی آن ماهانه پرداخت می شود و با رایزنی هایی که کردیم 4 نفر دیگر به این 

لیست اضافه شدند که آنها مبلغ ۱.۰۰۰ دالر دریافت خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه مجموعه آکادمی ملی المپیک به عنوان کمپ تیم های 
ملی مورد استفاده تعدادی از فدراسیون ها قرار می گیرد گفت: نوسازی و بازسازی و 
همچنین تجهیز سالن ها در دستور کار ما قرار دارد و 2۰ میلیارد تومان در این زمینه 
هزینه خواهیم کرد تا تیم های ملی ما که در این مجموعه تمرینات خود را برگزار 

می کنند، به بهترین نحو روند آماده سازی خود را انجام دهند.
آموزشی  و مجموعه  روانشناسی  پزشکی،  داد: ظرفیت  ادامه  امیری  صالحی 
آکادمی را فعال کردیم و دوره های مختلف مدیریت در ورزش در حال برگزاری است.

رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به اینکه فدراسیون های ورزشی از لحاظ 
بتوانیم در بودجه امسال مبلغی را در نظر  اگر  باشند گفت:  به روز  باید  تجهیزات 
خواهیم گرفت تا فدراسیون ها بتوانند با نظر خودشان نسبت به تجهیز کمپ تیم های 

ملی خود اقدام کنند.

پی اس جی به دنبال تمدید با نیمار و امباپه

نیمـار سـتاره برزیلـی پـی اس جـی حـاال اولویـت ایـن باشـگاه در 
تمدیـد قراردـاد محسـوب می شـود.

نیمـار روز گذشـته پـس از یـک ماه مصدومیت بـه تمرینات پی اس 
جـی بازگشـت تـا احتماال به ترکیـب تیمش در سـوپرکاپ فرانسـه برابر 
مارسـی اضافـه شـود. مصدومیتـی کـه گمـان مـی رفـت فصـل را برای 
نیمـار تمـام کنـد، زودتـر از حـد تصـورات بـه اتمام رسـید کـه قطعا خبر 
خوبـی بـرای مائوریسـیو پوچتینو سـرمری جدیـد پی اس جی اسـت. در 
دـو بـازی اخیـر پـی اس جی تحـت هدایـت مـرد آرژانتینی برابر سـنت 
اتیـن و برسـت، نیمـار غایـب بـود و پاریسـی هـا 4 امتیـاز از ایـن بـازی 

هـا کسـب کردند.
ایـن تنهـا خبـر خوب برای پـی اس جی و هوادارانش نیسـت. نیمار 
نـه تنهـا به تمرینـات بازگشـت بلکه قصد دـارد قراردادـش را نیز تمدید 
کنـد. هنـوز از قراردـاد او یـک سـال و نیـم دیگـر باقیماندـه ولـی طبق 
ادعـای ایزابـال پالیـاری خبرنـگار »Esporte Interactivo« برزیل، 
نیمـار بـه سـران پـی اس جـی از تمایلـش بـرای تمدید خبر داده اسـت. 
او کـه پیشـنهاد قبلـی باشـگاه را رد کردـه بـود، حـاال مشـتاق اسـت تـا 
پیشـنهاد جدید را بررسـی کند و از سـوی باشـگاه و طی چند روز آینده، 

قراردادـی جدیـد  بـه وی ارائه خواهد شـد.
دـر واقـع تمدیـد با نیمـار درخواسـت مسـتقیم مائوریسـیو پوچتینیو 
اسـت. سـرمربی آرژانتینـی نیمـار را باالتـر از کیلیـان امباپـه دـر اولویت 
تمدیدهـا قـرار دادـه اسـت چـرا کـه اعتقـاد دـارد با حفـظ نیمـار، جذب 

لیونـل مسـی بـه مراتب سـاده تـر خواهـد بود.
امباپـه کـه تـا پیش از این هدف اول باشـگاه بـرای تمدید بود، پس 
از رد چنـد پیشـنهاد، اکنـون باعـث ناامیدی سـران باشـگاه شـده اسـت. 
آنهـا معتقدنـد کـه امباپـه تصمیمش برای پیوسـتن بـه رئـال را گرفته و 
بهتـر اسـت بـه جـای تمرکـز روی تمدید بـا او، به نیمـار پیشـنهاید بهتر 

ارائـه کنند.
بـه نظـر مـی رسـد پیشـنهاد جدید پـی اس جی بـه نیمـار نزدیک 
تـر بـه سـطح انتظـارات اوسـت و سـتاره برزیلـی دـر نهایـت ماندنـی 

شـد. خواهد 

بیست و چهار ساعت مانده 
خلیل  اسماعیل  دربی،  انجام  به 
زاده رئیس هیئت مدیره باشگاه 
خبرنگاران  های  دوربین  مقابل  استقالل، 
حوزه استقالل حاضر شد و با صاف کردن 
صدایش، خبر از اعتبار ۹۰۰ میلیون تومانی 
برای پرداخت پاداش به بازیکنان در صورت 
پیروزی در دربی داد و گفت  خودش 2۰۰ 
میلیون تومان، عبدیان 2۰۰ میلیون تومان 
و های وب ۵۰۰ میلیون تومان برای این برد 
احتمالی در نظر گرفته اند. جالب اینکه بازتاب 
این صحبت ها در بین بازیکنان چندان هم 
خوشایند نبود. آنها از حدود ۱۰ روز پیش در 
انتظار پرداخت بخشی دیگر از مطالبات خود 

بودند که مدام به تأخیر افتاده بود.
از  ما،  خبرنگار  جوی  و  پرس  به  بنا 
بود  شده  خواسته  استقالل  مدیره  هیئت 
تا بعد از بازی گل گهر، اقدام به پرداخت 
قسط دوم بازیکنان کند که این مسئله به 
بعد از بازی آلومینیوم موکول شده و در آن 
زمان هم اتفاق نیفتاده و البته هنوز هم که 
هنوز است پول اضافه به بازیکنان پرداخت 
نشده تا واکنش جمعی آنها را در پی داشته 
مدافع  میلیچ  این شرایط، هروویه  باشد.در 
به دلیل عدم  چپ اهل کرواسی استقالل 
پرداخت مطالباتش، با ارسال نامه اخطار به 
اگر  و  ترك کرده  را  ایران  قانونی  صورت 
قرارداد  فسخ  به  اقدام  تواند  می  بخواهد 
مبلغ  کل  و  کند  استقالل  باشگاه  با  خود 
قراردادش را از این باشگاه دریافت بنماید.

درباره  بازیکنان  اغلب  که  ای  نکته 
اش سوال دارند این است که چطور ممکن 

است باشگاهی اعتبار الزم برای پرداخت 
۹۰۰ میلیون پاداش یک مسابقه را داشته 
باید  بازیکنان  که  شرایطی  در  اما  باشد 
طبق قرارداد مبالغی را از باشگاه دریافت 
باشد(  داشته  وجود  اگر  پول  )این  کنند 
تعلق  طبیعیشان  مطالبات  برای  آنها  به 

گیرد. نمی 
نکته دیگر این است که آیا این پول 
سوی  از  ایران  ترك  از  مانع  توانست  نمی 
هروویه میلیچ بازیکن اهل کرواسی بشود؟

 در شرایطی که استقالل در این فصل 

نتایج نسبتا خوبی در رقابت های لیگ برتر 
به سامانی  اوضاع  امتیازی  از نظر  گرفته و 
دارد، دوباره مشکالت مدیریتی سرباز کرده 
داده  قرار  خود  تأثیر  تحت  را  چیز  همه  و 
است. این در حالی است که محمود فکری 
را  همکاری  حداکثر  هم  استقالل  سرمربی 
و  مدیره  هیئت  با  مختلف  های  زمینه  در 
سرپرست باشگاه داشته و بازیکنان تا قبل 
از دربی کوچکترین اشاره ای به مسائل و 

مشکالت مالی نکرده بودند.
آید،  می  پیش  پایان  در  که  سوالی 

درباره موضوع جلسه امروز و واکنش هیئت 
مدیره به اعتراض بازیکنان استقالل است 
که به گفته حجت نظری قرار شده تا پایان 
این هفته با جذب منابع مختلف بخشی از 
دستمزد بازیکنان به آنها پرداخت شود. با 
همکارانش  و  نظری  از  باید  توضیح  این 
پرسید که چرا قبل از به هم خوردن تمرکز 
مسائلی  و  اعتراضی  های  مصاحبه  و  تیم 
حل  برای  کسی  اعتصاب  به  تهدید  مانند 
طبیعی  تعهدات  انجام  و  مشکالت  این 

کاری انجام نمی دهد!

پرسش از هیئت مدیره استقالل؛

برای پاداش پول دارید برای دستمزد نه؟
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محمدرضا هاشمی کهندانی

 آگهی مرحله نوزدهم  سال 1399) منطقه دو كرمان (
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان کرمان
)نوبت اول(

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

)) آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي (( 

در اجرای  مواد مذکور بدینوسیله  امالکی  که برابر اراء هیاتهای  حل اختالف  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي  ناحیه  دو شهرستان کرمان  
تقاضای ثبت انها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی انها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است  به ترتیب 
شماره پالك فرعی از اصلی  و بخش محل  وقوع  ملک و مشخصات مالک یا مالکین ) متقاضیان ثبت ( واق
ع                                                                                                                                                                                                                                                                                    
در بخشهای  ) 2 و۳ و ۶ (  ثبتی شهرستان کرمان  بشرح ذیل اگهی  میشود تا  در صورتي که  شخص  
یا اشخاصی  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند بتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت 
مالکیت صادر خواهد شد.شایان ذکر است صدور و  اعتراض طبق مقررات سند  مذکور و عدم   وصول 

تسلیم سند مالکیت بر اساس قانون مذکور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . 

امالك تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان 
–  آقای عباس  از  ۳۹۶۸  اصلی   از  ۸۹۹  فرعی  از  ۳۹۶۸ اصلی مجزی شده  ۱۶۰77  فرعی 
محمد حسنی تقی آبادی فرزند  علی به شناسنامه شماره ۳  صادره از راور در ششدانگ یکباب  خانه  به  
مساحت ۱77/۸۵ متر مربع  به ادرس کرمان  -  بلوار شهیدان محمدی -  کوچه ۱2- سمت چپ منزل 

دوم  خریداری ازمحل مالکیت سید عباس ابراهیمی پور -  ردیف ۰224
۱۶2۳۱  فرعی از  ۳۹۶۸ اصلی مجزی شده از  ۸4۵  فرعی از  ۳۹۶۸  اصلی  –  آقای محمد رضا 
ایرانمنش فرزند  مهدی  به شناسنامه شماره ۸۸۵  صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 
۹۹/۵۰ متر مربع  به ادرس کرمان –  سراسیاب – خیابان شهیدان ماهانی  – کوچه 22 خریداری ازمحل 

مالکیت عباس حیدری پور فرسنگی  -  ردیف ۰7۵2
۱۶2۳7  فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مجزی شده  از ۸۹۹  فرعی از  ۳۹۶۸  اصلی  –  آقای احمد امینی  
از گلباف  و  خانم حکیمه کمالی  فرزند  علی  به  فرزند  غالمرضا  به شناسنامه شماره 2۸۳  صادره 
شناسنامه شماره 4۵4  صادره از گلباف بالمناصفه در ششدانگ  یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی  به  
مساحت ۱4۳  متر مربع  به ادرس کرمان – خیابان شهید قدوسی -  کوچه 22  خریداری از محل مالکیت  

رخشنده اهورایی – ردیفهای  ۱24۱ و  ۱242
۱۶24۸  فرعی از  ۳۹۶۸ اصلی مجزی شده از  ۱۰۸۳۸  فرعی از  ۳۹۶۸  اصلی  –  خانم مرضیه 
کشاورزی گوکی فرزند  اکبر  به شناسنامه شماره ۱۸2  صادره از گلباف  در ششدانگ یکباب خانه به  
مساحت ۹7 متر مربع  به ادرس کرمان –  سراسیاب فرسنگی  – کوچه 2۳ شهید مغفوری  –  سمت 

راست درب دوم  خریداری ازمحل مالکیت اکبر ثمره غالمرضائی  -  ردیف ۰۸۹4
۱۶2۹۳  فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مجزی شده  از ۹4  فرعی از  ۳۹۶۸  اصلی  –  آقای حسن شهیدی 
نژاد  فرزند  ماشااهلل به شناسنامه شماره ۱۹  صادره از کرمان  در ششدانگ  یکباب خانه  به  مساحت 
۱۵4/۸۰ متر مربع  به ادرس کرمان – خیابان شهید مغفوری -  کوچه 27 خریداری از محل مالکیت  

حسین ابراهیمی پور فرسنگی  - ردیف  ۰۰۱2
–  خانم محبوبه  از  ۳۹۶۸  اصلی   از ۸۹۱  فرعی  از ۳۹۶۸ اصلی مجزی شده   ۱۶2۹4  فرعی 
کاظمی  فرزند  علی  به شناسنامه شماره ۶2۵۵ صادره از کرمان  در ششدانگ  یکباب  خانه به  مساحت 
۳۹۵ متر مربع  به ادرس کرمان – خیابان سرباز -  کوچه ۵2 – انتهای کوچه سمت راست  خریداری از 

محل مالکیت  ماشااهلل مخترع  - ردیف  ۰۸7۹
–  آقای علیرضا  از  ۳۹۶۸  اصلی   از ۸۹۹  فرعی  از ۳۹۶۸ اصلی مجزی شده   ۱۶۳۱۶  فرعی 
عسکری نژاد فرزند  موسی به شناسنامه شماره ۵  صادره از بردسیر و  خانم کبری کماندار فرزند  صفر 
به شناسنامه شماره 7  صادره از بردسیر بالمناصفه در ششدانگ  یکباب خانه  به  مساحت 2۸۸/۸۰  متر 
مربع  به ادرس کرمان – بزرگراه امام  -  شهرك  صنعتی -  کوچه ۱۸خریداری از محل مالکیت  سید 

عباس عمرانی   - ردیفهای ۱۰۶۰  و ۱۰۵۹
۱۶۳۵7  فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مجزی شده  از ۸۹۹  فرعی از  ۳۹۶۸  اصلی  –  آقای غالمرضا 
یوسفی بزنجانی  فرزند  علی  به شناسنامه شماره ۶  صادره از راین  در ششدانگ  یکباب خانه  به  مساحت 

۱۵2/۵۳  متر مربع  به ادرس کرمان – خیابان سرباز – خیابان شهید قدوسی – کوچه 2۸  خریداری از 
محل مالکیت مروارید و همایون و شاه بهرام کیانیان  - ردیف  ۰۱۹۵

–  آقای محسن  از  ۳۹۶۸  اصلی   از ۸۹۹  فرعی  از ۳۹۶۸ اصلی مجزی شده   ۱۶۳۸۶  فرعی 
عبداللهی گیشینی  فرزند  علی  به شناسنامه شماره 2۹۸۰۱۳۹۸۰7  صادره از کرمان در ششدانگ  یکباب 
خانه  به  مساحت 24۳/4۰  متر مربع  به ادرس کرمان – بلوار شهیدان محمدی – کوچه ۱۵ خریداری 

از محل مالکیت سید عباس ابراهیمی پور فرسنگی - ردیف  ۰۸۸۳
۱۶4۵7  فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مجزی شده  از ۸۸۱  فرعی از  ۳۹۶۸  اصلی  –  آقای حمید رضا 
پور خوش سفر  فرزند  محمد  به شناسنامه شماره 2۹۸۰4۱7۰7۶  صادره از کرمان در ششدانگ  یکباب 
مغازه مشتمل بر تحتانی ) با کاربری عرصه صنعتی ( به  مساحت 7۸  متر مربع  به ادرس کرمان – بزرگراه 
امام صادق ) ع ( – روبروی پارك طبیعت خریداری از محل مالکیت علی علی احمدی  - ردیف  ۰۵۸۶

۵2۹۹ فرعی از۳۹۸2 اصلی  مجزی شده از  ۱۵  فرعی از۳۹۸2 اصلی  –  آقای روح اله عرب پور 
داهوئی  فرزند  حسین  به شناسنامه شماره ۱۰47 صادره از زرند از ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 
۹۸/۸4 متر مربع  به ادرس کرمان  سلسبیل – بلوار دستغیب –  کوچه ۳۶ – جنوبی 7 خریداری ازمحل 

مالکیت عبداله عدل اسفندیاری -  ردیف ۱۱۳2۹ سال ۱۳۹۱
۵۹4۹ فرعی از۳۹۸2 اصلی مجزی شده از ۹۸ فرعی از ۳۹۸2 اصلی –  آقای حمید قاسم نژاد  فرزند 
ماشااهلل به شناسنامه شماره ۱ صادره از کرمان نسبت به دو دانگ مشاع و آقای حسین قاسم نژاد فرسنگی 
فرزند ماشااهلل به شناسنامه شماره ۱۳۰ صادره از کرمان نسبت به دو دانگ مشاع  و خانم صدیقه  قاسم 
نژاد فرسنگی  فرزند ماشااهلل به شناسنامه شماره ۹۶ صادره از کرمان نسبت به یک دانگ مشاع و خانم 
محبوبه  قاسم نژاد فرسنگی  فرزند ماشااهلل به شناسنامه شماره 772 صادره از کرمان نسبت به یک دانگ 
ادرس کرمان   به  به مساحت 4۱۶/۸۰ متر مربع   پارکینگ  بر  از ششدانگ  یکباب مغازه مشتمل  مشاع 
-  خیابان سرباز -  سه راه ۱7 شهریور – جنب بانک مسکن خریداری از محل مالکیت ماشااهلل قاسم 

نژاد فرسنگی - ردیف های ۱۳۳4 و ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ و ۱۳۳7 
۱۱2 فرعی از ۳۹۸۶ اصلی –  آقای حسین محمدی قنات غستانی فرزند اکبر به شناسنامه شماره 
از ماهان در ششدانگ  یکباب خانه  مشتمل بر فوقانی به  مساحت ۱۹۹/۹۶ متر مربع  به  ۳۰ صادره 
عبدالرسول  مالکیت  محل  از  خریداری   4 و   2 کوچه  فاصل  حد    - فرهنگ  خیابان    - کرمان   ادرس 

هدایت  - ردیف ۱۳۵۶
۱۱۳ فرعی از ۳۹۸۶ اصلی –  آقای حمید کریم زاده فرزند علی اکبر به شناسنامه شماره ۳۳۰۰۵ 
صادره از کرمان  و  خانم نساء اخوندی طبسی فرزند یوسف به شناسنامه شماره 2۰42  صادره از زابل 
بالمناصفه در ششدانگ  یکباب خانه به  مساحت ۶۶۸/۱۰ متر مربع  به ادرس کرمان  -  خیابان ادیب 

-  کوچه ۱2 خریداری از محل مالکیت عبدالعلی هروی - ردیف ۰۱2۱

امالك تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان
4 فرعی از ۱۰7۰ اصلی –  آقای ناصر بهار فرزند علی به شناسنامه شماره ۱۵۱ صادره از کرمان  در 
ششدانگ  یکباب مغازه ) با کاربری عرصه مسکونی (  به  مساحت ۹۶/۵۰ متر مربع  به ادرس کرمان  
-  خیابان گنجعلی خانی – سمت چپ  -  جنب لباس فروشی مه تن خریداری از محل مالکیت اسمعیل 

موسی زاده کارگر - ردیف ۰7۶2
نادعلی به شناسنامه شماره 4   –  آقای محمد علی سالجقه  فرزند  2۱۶2۳ فرعی از۱7۸۳ اصلی  
صادره از رابر و آقای یوسفعلی سالجقه  فرزند نادعلی به شناسنامه شماره ۵7۵  صادره از رابر و آقای 
بالسویه هر کدام نسبت به دو  رابر  از  نادعلی به شناسنامه شماره ۶۰۸  صادره  سیاوش سالجقه  فرزند 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب  خانه  به مساحت 2۰4/2۰ متر مربع با قید به اینکه موازی  7۳/۸۳ متر 
مربع از ششدانگ  عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و دراجاره مالک متن میباشد  به ادرس کرمان – خیابان 

24 آذر -  کوچه ۳۵ خریداری از محل مالکیت ابوالقاسم برخورداری – ردیفهای 4۵۰ و 4۵۳ و 4۵۱
شناسنامه  به  محمد   فرزند  خورندی  محمودی  فاطمه  خانم   – اصلی    ۱7۸۳ از   فرعی    2۱۸۹۰
شماره  ۶۶۵ صادره از یزد در ششدانگ  یکباب  خانه  به مساحت ۳۳۹/7۵  متر مربع با قید به اینکه 
موازی  ۸۶/۶۵ متر مربع از ششدانگ  عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و دراجاره مالک متن میباشد  به 
حسین  سید  مالکیت  محل  از  خریداری   ۱4 کوچه   – یاسین  – شهرك  جهاد  خیابان    – کرمان  ادرس 

طباطبائی– ردیف ۰۶۸۳
۳۱۵ فرعی از 27۸۵ اصلی–  آقای علی کریم زاده فرزند حبیب اهلل به  شناسنامه شماره  ۱22  صادره 
اینکه موازی  ۱4/2۰ متر  به  با قید  بافت در ششدانگ  یکباب  خانه به مساحت ۱7۰/4۵ متر مربع  از 
مربع از ششدانگ  عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و دراجاره مالک متن میباشد  به ادرس کرمان – شرف 

آباد – خیابان امام رضا ) ع ( – کوچه ۵ خریداری از محل مالکیت  حسن ایرانمنش  - ردیف ۰7۱۶
2۳۶۸۰ فرعی از27۸7 اصلی–  خانم  زهرا ناروئی فرزند علم به  شناسنامه شماره  2۵7  صادره از 
ریگان در ششدانگ  یکباب  خانه به مساحت ۱۹۶/۸۰ متر مربع  به ادرس کرمان – خیابان شیخ احمد 

کافی جنوبی –کوچه ۱2 خریداری از محل مالکیت  اختر جوادی  - ردیف ۰۶2۸
  ۱۶ به  شناسنامه شماره   فرزند محمد  احمد حسنی سعدی  آقای  اصلی–   از27۸7  فرعی   2۳7۸2
صادره از کرمان در ششدانگ  یکباب  مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۵7/7۰ متر مربع  به 

ادرس کرمان – خیابان ابوذر شمالی – نبش کوچه ۳۰ خریداری از محل مالکیت  محمد حائری کرمانی 
و محمود پورزاده حسینی  - ردیف ۰۸74

2۳۸۸4 فرعی از27۸7 اصلی–  مسجد امام هادی ) ع ( بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه کرمان 
) با نمایندگی خانم ثریا مال جعفری ( طبق تصمیم هیات وارده به شماره ۱۱۰/۳24۸۳ – ۱۳۹۸/۱2/۰۵ 
در ششدانگ  یکباب  خانه موقوفه به مساحت ۱۱4 متر مربع  به ادرس کرمان – خیابان شهاب – کوچه 

۹ – روبروی مسجد امام هادی ) ع ( خریداری از محل مالکیت  احمد تجربه کار   - ردیف ۱2۸۱
24۱۱۸ فرعی از27۸7 اصلی–  خانم  جمیله کیخای هجرتی فرزند علی به  شناسنامه شماره  ۸۳۹  
صادره از فهرج در ششدانگ  یکباب  خانه به مساحت ۱۵۰/۶7 متر مربع  به ادرس کرمان – خیابان ابوذر 
جنوبی –کوچه 4۰ – انتهای کوچه  خریداری از محل مالکیت  محمود پورزاده حسینی  - ردیف ۰7۹۹

24۱۹7 فرعی از27۸7 اصلی–  آقای حسین یعقوبی کهنوج معز آبادی فرزند رضا به  شناسنامه شماره  
۱۳  صادره از کرمان در ششدانگ  یکباب  خانه به مساحت 2۳۵/۶4 متر مربع  به ادرس کرمان – خیابان 

شیخ احمد کافی شمالی  –  نبش کوچه 2۶  خریداری از محل مالکیت  اکبر فروزی   - ردیف ۱۵۰2
  ۸۳۰ شماره   شناسنامه  به   علی  امید  فرزند  زاهدی  حسین  آقای  اصلی–   از27۸7  فرعی   2424۰
صادره از کرمان در ششدانگ  یکباب  کارگاه ) با کاربری عرصه مسکونی (  به مساحت ۱۸2/۶۵ متر 
مربع  به ادرس کرمان – خیابان ابوذر جنوبی  –  نبش کوچه 2۰  خریداری از محل مالکیت  محمود 

پورزاده حسینی  - ردیف ۰۸74
24۳۱۰ فرعی از27۸7 اصلی–  خانم فاطمه صانعی فرزند مراد علی به  شناسنامه شماره  2۹۸۰4۰۵۳4۰  
صادره از کرمان در ششدانگ  یکباب  خانه  به مساحت ۱۵2 متر مربع  به ادرس کرمان – خیابان شیخ 
احمد کافی جنوبی  –  کوچه شماره 22  خریداری از محل مالکیت  ابراهیم بانک توکلی  - ردیف ۰24۸

به  شناسنامه شماره   احمد  فرزند  آبادی  ملکی خالق  فریده  –  خانم  اصلی  از27۸7  فرعی   24۳2۳
ادرس  به  مربع   متر   ۱۵۱/۰۳ مساحت  به  خانه  یکباب  در ششدانگ   کرمان  از  2۹۸۰۸722۳7 صادره 
پورزاده  محمود  مالکیت   از محل  خریداری  اتحاد  نبش   –  4۰ کوچه   – جنوبی  ابوذر  خیابان   – کرمان 

حسینی  - ردیف ۱۳2۳
شناسنامه  به   مهدی  فرزند  عسکری  اشرف  جواد  محمد  آقای  اصلی–   از27۸7  فرعی   24۳۳۵
شماره  ۶۶۰  صادره از رفسنجان در ششدانگ  یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 2۸2/۵4 
بانک  مالکیت  حسین  از محل  گلبرگ خریداری  امام - خیابان  بزرگراه   – ادرس کرمان  به  مربع   متر 

توکلی   - ردیف ۰۶۳۸
244۱۱  فرعی از  27۸7 اصلی – آقای مهدی دهقانی مظفر ابادی فرزند احمد به شناسنامه شماره  ۱47 
صادره از راین  در ششدانگ  یکباب  خانه  ) با کاربری عرصه خدمات اجتماعی ( به مساحت ۱۵4/۱۹  متر 
مربع به ادرس کرمان – بلوار رسالت  – کوچه ۱۵ خریداری از محل مالکیت حسن ودیعتی – ردیف ۰۵۹۹

۱  فرعی از  2۸4۸ اصلی  –  آقای جالل داراب فرزند جواد به شناسنامه شماره  ۸۰۹7 صادره از 
کرمان  در ششدانگ  یکباب  خانه به مساحت ۱74/4۵  متر مربع به ادرس کرمان – بلوار ساوه - خیابان 

نیایش –   کوچه ۵ خریداری از محل مالکیت امراهلل داراب – ردیف ۰۹۵4
۳۰ فرعی 2۹42 اصلی–  خانم  کبری رضائی زاده روکرد فرزند غالمعلی  به  شناسنامه شماره  2  
صادره از رفسنجان  در ششدانگ  یکباب  خانه به مساحت 2۹۶/۰2 متر مربع  به ادرس کرمان – خیابان 

گلدشت  – کوچه شماره 4۰- پالك 2۹ خریداری از محل مالکیت  ابراهیم فیروز نژاد  - ردیف ۰۸7۵
۳۰۰2 فرعی 2۹42 اصلی–  آقای حسین نخعی کهنی فرزند یوسف  به  شناسنامه شماره  ۳  صادره 
ادرس  به  به مساحت 2۵۰/۶۰ متر مربع   بر طبقه فوقانی  راور  در ششدانگ  یکباب  خانه مشتمل  از 
کرمان – خیابان گلدشت  – کوچه شماره 4۸ -  سمت چپ درب دوم خریداری از محل مالکیت  یحیی 

هدایت  - ردیف ۰۳۹4

امالك تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان
2۱۳۱ فرعی از2۰ اصلی–  خانم معصومه ملک قاسمی فرزند امید علی به  شناسنامه شماره  44  
صادره از بردسیر  در ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 24۵/۸۱ متر مربع  به ادرس کرمان – قائم 

آباد – خیابان قائم  خریداری از محل مالکیت احمد ایالقی حسینی -  ردیف ۰۶4۹
24۰7 فرعی از2۰ اصلی–  خانم جمیله سعید فرزند علی به  شناسنامه شماره  ۵2  صادره از بردسیر  
در ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت ۱4۶/2۵ متر مربع  به ادرس کرمان – قائم آباد – خیابان مولوی 

– کوچه ۱۶  خریداری از محل مالکیت مهدی نظریان -  ردیف ۱2۰۸
۱۶ فرعی از 7۵ اصلی –  اقای محمدحسین سلیمانی ماهانی فرزند اصغر به شناسنامه شماره 7۵ صادره 
از ماهان وخانم مریم خلیل زاده ماهانی فرزند محمد به شناسنامه شماره ۸۶ صادره از ماهان  بالمناصفه در 
ششدانگ  یکباب خانه مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت 247/۶۸ متر مربع  به ادرس کرمان – میدان 

پژوهش – بلوار صبا – کوچه یک خریداری از محل مالکیت  جواد حسینی گوهری -  ردیف ۰۶۶۵
 تاریخ انتشار نوبت اول :   ۱۳۹۹/۱۰/24
 تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

                                                                          محمود مهدی زاده 
رییس اداره ثبت اسناد و امالك  منطقه  دو شهرستان کرمان   

در  فوتبال  فدراسیون  مجمع  اعضای  از  نفر   ۳
انتخابات پیش رو مجموعا دارای ۶ حق رای هستند؛ 
بی سابقه  شاید  و  سابقه  کم  خود  نوع  در  که  اتفاقی 
باشد. مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال دهم اسفند 
به منظور انتخاب رئیس و اعضای هیات رئیسه این 
پیش  مجمع  تفاوت  شد.  خواهد  تشکیل  فدراسیون 
از 7۵  نفرات  تعداد  افزایش  با مجامع گذشته در  رو 
افزایش  را  نامزدها  نفر است که رقابت میان  به ۸۹ 
می دهد و فرد پیروز باید آرای بیشتری را نسبت به 

گذشته به دست آورد.
با این حال برخالف آنچه تصور می شود، فقط 
یعنی  داشت؛  خواهند  این مجمع حضور  در  نفر   ۸4
۵ نفر کمتر از آنچه در اساسنامه پیش بینی شده اما 
این موضوع به این معنی نیست که آرای کمتری در 

داخل صندوق رای انداخته خواهد شد!
در واقع در مجمع پیش رو سه نفر دارای دو حق 
رای هستند که این موضوع یک برتری دو برابری در 
قیاس با سایر اعضای مجع است که همگی از یک 

حق رای برخوردار هستند.

جم،  جنوبی  پارس  مدیرعامل  نفر  سه  این 
مدیرعامل مس رفسنجان و مدیرعامل سایپا هستند 
که می توانند دهم اسفند در رای گیری، دو برگه را 
به عنوان آرای خود داخل صندوق بیندازند. اما این 

اتفاق چطور ممکن است؟
طبق اساسنامه، سایپا به عنوان یکی از تیم های 
لیگ  تیم  دو  از  یکی  همینطور  و  مردان  برتر  لیگ 
به عنوان یکی  بانوان، مس رفسنجان  برتر فوتسال 
از تیم های لیگ برتر دسته یک و لیگ برتر فوتسال 
تیم های  از  یکی  عنوان  به  جنوبی  پارس  و  بانوان 
لیگ برتر مردان و لیگ برتر فوتبال ساحلی مردان، 
هر یک دارای دو حق رای هستند. در نهایت بهرام 
رضاییان )مدیرعامل پارس جنوبی(، مجید زین الدینی 
سراجی  مهرداد  و  رفسنجان(  مس  )مدیرعامل 
)مدیرعامل سایپا( از دو حق رای در انتخابات پیش 

رو برخوردار خواهند بود.
معیار دعوت از اعضای مجمع از میان تیم ها و 
رسیده  اتمام  به  فصل  آخرین  ورزشی،  باشگاه های 
برتر  لیگ  رو،  پیش  مجمع  در  نتیجه  در  است. 

فصول  همینطور  و  فوتبال  تیم های  برای  نوزدهم 
بر  که  می شود  محاسبه  رشته ها  سایر  برای  گذشته 
لیگ  به  کرده  سقوط  تیم های  از  برخی  اساس  این 
یک مانند پارس جنوبی، جزو سهمیه تیم های لیگ 

برتر محاسبه شده اند.
ترکیب ۸۹ نفره اعضای مجمع فدراسیون فوتبال 

به این شرح است:
۳۸ باشگاه فوتبال )لیگ برتر، لیگ دسته یک 
لیگ دسته دو(، فوتسال و فوتبال ساحلی در بخش 
از  نماینده   4 فوتبال،  هیات   ۳2 آقایان،  و  بانوان 
آموزی،  دانش  ورزش  فدراسیون های  فوتبال  بخش 
دانشگاهی،  کارگری و نیروهای مسلح، کاپیتان های 
اصلی یا دوم کلیه تیم های ملی بزرگساالن فوتبال، 
فوتسال و فوتبال ساحلی شامل ۶ نفر )آقایان و بانوان( 
به عنوان نماینده بازیکنان، سرمربیان تیم های  ملی 
بزرگساالن فوتبال، فوتسال و  فوتبال ساحلی شامل 
۶ نفر )آقایان و بانوان(، برترین داور آقا و خانم در 
نماینده  یک  نفر،   2 شامل  ایران  داوران  رنکینگ 

اتحادیه باشگاه های فوتبال

اتفاق بی سابقه در انتخابات؛ فدراسیون فوتبال؛ 3 نفر با 6 حق رای!
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تصویری دیده نشده از کیهان کلهر و بهرام بیضایی
اختصاصی دنیای جوانان

لطفی که از این پیش
به ما داشت ندارد 

وحشی بافقی

جانان نظری کو ز وفا داشت ندارد
لطفی که از این پیش به ما داشت ندارد 

رحمی که به این غمزده اش بود نماندست
لطفی که به این بی سرو پا داشت ندارد 

آن پادشه حسن ندانم چه خطا دید
کان لطف که نسبت به گدا داشت ندارد 

گر یار خبردار شود از غم عاشق
جوری که به این قوم روا داشت ندارد 

وحشی اگر از دیده رود خون عجبی نیست
کان گوشه  چشمی که به ما داشت ندارد 

گزیده شعرهای احمدرضا احمدی از 
با  ما«  شعر  »گزیده  کتاب های  مجموعه 
تصویرگری جلِد مرتضی یزدانی در 2۸7 
صفحه برای نوجوانان باالی ۱۵ سال به 

چاپ رسید.
است:  آمده  کتاب  این  مقدمه  در 
بیش  ما«  »شعر  کتاب های  مجموعه 
و  طراحی  حاصل  آن که  ز  ا پیش  و 
لید  تو ن  ا ر کا ندر دست ا ی  یز مه ر نا بر
باشد،  نان«  ا »نوجو ویژه  کتاب های 
حاصل »رفتاِر« نوجوان اهل شعر و کتاب 

امروز ایرانی است با شعر.
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
نوجوانان با بهره گیری از تجربیات و پیشینه 

گران بهای خود در صدد برآمده است تا در این عرصه برای 
نوجوانان صاحب ذوق و دارای استعداد شاعری و نیز نوجوانان 

بسا طیف  و چه  امروز  به شعر  عالقه مند 
امکان  از دوست داران شعر،  گسترده تری 

برخورداری از این آثار را فراهم آورد.
کتاب گزیده شعر »احمدرضا احمدی« 
شامل ۱۹۵ قطعه شعر کوتاه و بلند است.

این کتاب به انتخاب فاطمه ساالروند 
منتشر  بار هم زمان  پالتویی، سه  در قطع 
 ۵۰۰ و  هزار   7 به  آن  شمارگان  و  شده 

نسخه رسیده است.
احمدرضا  شعرهای  گزیده  کتاب 
در  تومان  هزار   ۳۰ قیمت  با  احمدی 
فکری  پرورش  کانون  فروشگاه های 
اینترنتی  فروشگاه  نوجوانان،  و  کودکان 
shop.kpf. محصوالت کانون به نشانی

ir و فروشگاه های محصوالت فرهنگی هنری در دسترس 
عالقه مندان قرار دارد.

گزیده شعرهای احمدرضا احمدی منتشر شد

گزارش: 
پریسا زنگنه منش 

با  تماشای  خوزستان 
ذوق لوکوموتیوهایی که با ذغال سنگ 
تمبرهای  آوری  جمع  کردند،  می  کار 
عادت  فوتبال،  در  حضور  ورزشی، 
پژوهشی  کارهای  انجام  مطالعه،  به 
خطی،  نسخه  چندین  چاپ  تا  ادبی 
بخشی از فعالیت های کودکی تا کنوِن 
وهشگر  پژ  ، حکمت فر محمدحسین 
خوزستانی است. او می گوید می خواهم 
آنچه از نسل قدیم در دست دارم را با 
معنویت اش به نسل آینده انتقال بدهم 

تا بدانند چه داشته اند.
حکمت فر که کودکی متفاوتی را 
نسبت به خیلی از هم سن و سال های 
خود داشته است، از سن ۱۰ سالگی به 
ورزشی  قدیمی  تمبرهای  آوری  جمع 
رویدادهای مختلف چون المپیک و جام 
جهانی فوتبال، عالقه مند می شود. ذوق 
و عالقه او در دوره نوجوانی به مطالعه و 
گرایش اش به ادبیات، تاریخ و عرفان 
به  مندی  عالقه  شود  می  باعث  نیز 
کارهای پژوهشی، کم کم در وجود او 
جوانه بزند، تا جایی که امروز از حکمت 
فر که یک مؤلف، مصحح و گردآورنده 
است، ۵۰ کتاب به چاپ رسیده و ۵۰ 

کتاب دیگر نیز در دست اقدام است.
با شناخت و شناسایی گوشه گوشه 
تاریخ،  می توانیم  پهناور،  سرزمین  این 
زمین  ایران  دیرینه  تمدن  و  فرهنگ 
بشناسانیم.  و  بشناسیم  درستی  به  را 
اقدامی ارزشمند که چند دهه سال است 
توسط یک پژوهشگر خوزستانی در حال 
انجام است تا همگان بیش از پیش با 
ایران  دیرینه  تمدین  و  فرهنگ  تاریخ، 
آشنا شوند، اقدامی که حکمت فر تمام 
دوران نوجوانی و جوانی خود را صرف 
آن کرده و اکنون نیز با وجود ۶7 سال 
سن، همچنان استوار و محکم در این 
تکلیفی که  تا آن  دارد  بر می  راه گام 
به  بر خود واجب دانسته،  را  انجام آن 

درستی انجام دهد.
با محمدحسین  گو  و  گفت  برای 
جنوب  در  که  دزفول  به  حکمت فر 
شهر  به  و  شده  واقع  خوزستان  غرب 
پای  و  کردیم  است، سفر  معروف  آجر 
فن حریف  مرد همه  این  صحبت های 
را  او  صحبت های  ادامه  در  نشستیم؛ 

می خوانید.
* جمع آوری تمبرهای ورزشی

متولد  دزفول  در   ۱۳۳2 سال  در 
شدم. من فرزند ارشد خانواده هستم و  
یک برادر و پنج خواهر دارم. پدرم به 
عنوان راننده قطار در راه آهن اندیمشک 
مشغول به فعالیت بود و سکونت ما در 
منازل سازمانی راه آهن اندیمشک نیز 
راه  به  پدرم  بود که همراه  باعث شده 
آهن بروم و از نزدیک لوکوموتیوهایی 
که با زغال سنگ کار می کردند را ببینم.

۱۰ ساله بودم که به جمع آوری 
شدم؛  مند  عالقه  ورزشی  تمبرهای 
به  ابتدایی مشغول  آن زمان در مقطع 
از  یکی  دیدم  وقتی  و  بودم  تحصیل 
دوستانم در حال جمع آوری تمبرهای 
مختلف است، من هم تمبرهای ورزشی 
را باتوجه به عالقه مندی که به ورزش و 
به ویژه فوتبال داشتم، جمع آوری کردم. 
با خرید یک آلبوم کوچک که آن زمان 
آوری  کار جمع  بود،  ریال  قیمتش ۱۰ 
آن  کردم.  شروع  را  قدیمی  تمبرهای 
موقع تا حدودی به نسبت با تمام رشته 
ها آشنایی داشتم و اولین تمبر ورزشی 
که به دستم رسید، مربوط به جام جهانی 
۱۹۶2 شیلی و مربوط به ۵۸ سال پیش 
است، البته در پنج آلبوم ورزشی بزرگی 
تر هم  قدیمی  تمبرهای  دارم،  که من 
جام  به  مربوط  تمبر  اما  است  موجود 
جهانی ۱۹۶2 شیلی، اولین تمبری بود 
این  وقتی  شد.  ثبت  من  آلبوم  در  که 
آلبوم ها را ورق می زنم از رنگ بندی 
یاد دوران  برم و  این تمبرها لذت می 
شیرین نوجوانی و جوانی ام می افتم و 
با خودم می گویم . حکمت؛ آن موقع 
چه کار قشنگ و خوبی انجام دادی و 
احسنت بر تو که زحمت کشیدی و این 

کار جالب را انجام دادی.. 
به  وافری  عالقه  نوجوانی  از  من 
راه  منازل  زمان در  آن  ورزش داشتم. 
از همسایه های ما مرحوم  آهن، یکی 
او  پسر  که  بود  آبادی  زرین  خان  علی 

های  مهاجم  بهترین  از  یکی  فریدون 
اندیمشک  تاج  تیم  در  که  بود  ایران 
توپ می زد. من با دیدن او به فوتبال 
بیشتر عالقه مند شدم تا این که در سال 
۱۳4۹ به همراه دوستانم در اندیمشک 
تاسیس  را  شهباز  نام  به  باشگاه  یک 
یکسری  حتی  زمان  آن  من  کردیم. 
مکاتبات با باشگاه های تاج در سراسر 
کشور داشتم و درخواست ارسال تصاویر 
تیم های تاج را داشتم تا بتوانم آن ها 
را هم جمع آوری کنم. از همان زمان 
عالقه مند به انجام چنین کارهایی بودم 
از چیزها  آیندگان خیلی  تا بعدها برای 
قابل لمس باشد. من تا همین ۱۵ سال 
پیش مشغول به جمع آوری تمبر بودم.

* عالقه مندی به پژوهش، ادبیات 
و عرفان از نوجوانی

همچنین در دوران نوجوانی عالوه 
بر این که بازی فوتبال یکی از عالئق 
من بود، مطالعه برایم یک عادت بود؛ 
از دوره نوجوانی به  ذوق و عالقه من 
متمایل  و عرفان  تاریخ  ادبیات،  سمت 
عالقه  نیز  کتاب  مطالعه  به  و  بود 
فراوانی داشتم. پدر من اهل مصاحبت 
و  بود  دینی  عالمان  و  معرفت  اهل  با 
مذهبی،  جلسات  در  پدر  با  همراهی 
ارتباط با دارالتبلیغ نشر اسالمی قم در 
نوجوانی و رابط آن ها در اندیمشک در 
سال 4۶ و همکاری با سالنامه معارف 
جعفری قم از سال 47 تا 4۹ نیز زمینه 
و  پژوهش  سمت  به  را  من  هدایت 
مطالعه در ادبیات و عرفان مهیا کرد اما 
کارهای پژوهشی را به صورت جدی از 

سال ۱۳۵۵ شروع کردم.
و  تمبر  دنبال  شهر؛  به  شهر   *

نسخه های کتاب های قدیمی
من به هر شهری که می رفتم هم 
به دنبال جمع آوری تمبرهای ورزشی 
و هم به دنبال نسخه های کتاب های 
قدیمی بودم و اکنون هم یکی از نفیس 
ترین کتابخانه ها در سطح استان با ۵ 
هزار جلد نسخه کتاب قدیمی را دارم. 
من اولین تفسیر قرآن از محمدبن جریر 
طبری از قرن سوم و رسائل عرفانی از 
قرن سوم را هم در اختیار دارم. حتی 
یکی از قدیمی ترین نسخه های خطی 
از یک مولف دزفولی را نیز دارم. یادم 
همراه  به  که   ۱۳۸۳ سال  در  هست 
مشهد  به  روز  شش  مدت  به  خانواده 
رفتم، هر روز صبح پس از سالم و عرض 
ارادت به آقا امام رضا )ع( به کتابخانه 
از  رفتم. من  آستانه قدس رضوی می 
صبح تا زمانی که کتابخانه تعطیل می 
شد، در محل کتابخانه می ماندم و در 
نهایت موفق شدم هشت نسخه خطی 
کپی  و  شناسایی  را  دزفولی  مولفان  از 
برداری کنم. خوشبختانه امروز آن هشت 
نسخه به چاپ رسیده اند. از کودکی نیز 
هر چه پول جمع می کردم، صرف خرید 
تمبر و کتاب می شد و کال پول هایم را 
برای همین کارها کنار می گذاشتم و 
بی حساب و کتاب، پول هایم را هزینه 
ام  خانواده  که  این  کردم. ضمن  نمی 
مشوق کار من بودند و از گذشته تاکنون 
همسرم در تمامی شرایط کنارم بوده و 
او  است.  برای من  بسیار خوبی  همراه 
تمام تالش خود را داشته است که من 
در بهترین شرایط به کارهای پژوهشی 

بپردازم که از او و فرزندانم بابت چنین 
همراهی قدردانی می کنم.

 *27 سال شب زنده داری
من 27 سال است که شب تا صبح 
بیدارم و به نظرم عمر حیف است و باید 
داشته  را  استفاده  بهترین  عمرمان  از 
باشیم. امام علی )ع( نیز می فرماید . قدر 
لحظه لحظه های عمرتان را بدانید که 
چون شتاب ابر از باالی سرتان می روند 
و بر نمی گردند. . عالوه بر این فرموده 
موال علی )ع(؛ دو فرموده دیگر ایشان 
نیز روی من تاثیر بسیار گذاشت؛ یکی 
این که . ارزش هر انسانی در زندگی اش 
به کارهای نیک، پسندیده، فرهنگی و 
ارزشمندی است که در جامعه انجام می 
دهد.  و دیگر فرموده ایشان این که . 
انسان ها خوابند و وقتی مردند بیدار می 
شوند. . ما باید سعی کنیم همیشه بیدار 
باشیم. شب آرامش بخش است و خود 
من در آرامش و سکوت شب، کارها و 
تحقیقات پژوهشی ام را انجام می دهم.

دایره  آوری   جمع  به  امید   *
المعارف بزرگ دزفول 

نسخه های خطی زیادی را جمع 
آوری و تصحیح کرده ام و در حال حاضر 
بیش از ۵۰ اثر در دست نگارش دارم 
که بیشتر تصحیح نسخه خطی هستند؛ 
نوشتن تاریخچه ورزش دزفول از سال 
۱۳۰۰ تا ۱۳۸۰ با همکاری دکتر عباس 
امام، تصحیح دیوان های شاعران دزفول 
زندگی  و  اشعار  آوری  و شوشتر، جمع 
جمع  دزفول،  بزرگان  و  شاعران  نامه 
آوری َمَثل های دزفولی، معرفی اماکن 
تاریخی و… فعالیت هایی  است که با 
عالقه دنبال می کنم. ۸۰ تا ۹۰ درصد 
اطالعات و عکس های مربوط به ورزش 
دزفول را به دست آورده ایم و این کار 
برای اولین بار است که در دزفول انجام 
می شود. همچنین بیش از ۳۰ سال است 
که روی جندی شاپور تحقیق می کنم 
و امیدوارم در آینده موضوعات مختلف 
درباره دزفول را در . دایره المعارف بزرگ 
در مجموع  کنم.  آوری  دزفول.  جمع 
من از سال ۱۳47 مشغول به پژوهش 
هستم و ۵۰ کتاب به چاپ رسانده ام و 
۵۰ کتاب دیگر نیز در دست اقدام دارم. 
بدیهی است دستیابی به منابع و مراحل 
کار پژوهش، دشواری هایی دارد ولی 
پیشینه  لذت کشف حقایق و شناخت  
آن  سرزمین،  یک  فرهنگی  و  تاریخی 
به  را  ها  سختی  که  دارد  ارزش  قدر 

خاطر آن بپذیریم.
در مجموع نیز بیش از چند دهه 
با نشر  است که به طور رسمی همراه 
دزفول شناسی  مسایل  پیگیر  خود،  آثار 
هستم و عالوه بر این که مؤلف، مصحح 
و گردآورنده هستم، برخی کارها را نیز 
تجدید چاپ می کنم زیرا ناشر و صاحب 
امتیاز انتشارات دارالمؤمنین دزفول هم 
هستم. یکی از کتاب های باارزشی که 
کارهای مربوط به آن را به چاپ رساندم، 
. کلیات ناهیدی دزفولی.  است؛ مرحوم 
عر  شا بزرگ ترین  دزفولی  ناهیدی 
محلی سرای دزفولی است. بعضی اشعار 
آن به زبان دزفولی و بعضی دیگر هم به 
زبان فارسی سروده شده که در انتشارات 

دارالمؤمنین به چاپ رسیده است.
اسماعیل  شیخ   . مزار  یافتن   *

قصری
همچنین در سال ۱۳۵۵ که رسما 
در  کردم  شروع  را  پژوهشی  کارهای 
مطالعاتی که داشتم، نام شیخ اسماعیل 
قصری توجه من را جلب کرد؛ در کتاب 
این  دفن  محل  جامی،  االنس  نفحات 
عارف بزرگ در دزفول آمده بود. آگاهی 
از این موضوع، باعث شد تحقیق بیشتر 
درباره این شخصیت و یافتن مزار او را 
آغاز کنم. شوقی که آن زمان برای یافتن 
مزار شیخ اسماعیل قصری در من ایجاد 
سایر  درباره  تحقیق  منشا  بعدها  شد، 
بزرگان تاریخ و ادب این شهر و حتی 
پراکنده  اشعار  آوری  شوشتر شد. جمع 
)بابا  دزفولی  سرمدی  محمدتقی  مال 
کاشف  صدرالدین  سید  اشعار  و  تقی( 
پژوهشی  کارهای  از  بخشی  دزفولی، 
در  شد.  آغاز  زمان  آن  از  که  بود  من 
نهایت نیز در تحقیقاتی که داشتم مزار 

شیخ اسماعیل قصری را یافتم.
جمع  تا  پژوهش  و  ورزش  از   *

آوری اشیای قدیمی
کارهای  مجموعه  کنار  در  من 
به  ام،  داشته  که  پژوهشی  و  ورزشی 
جمع آوری اشیای قدیمی مربوط به دوره 
های کریم خان زند، قاجار و پهلوی اول 
و دوم نیز عالقه مندم و ظروف قدیمی 
زیادی را جمع آوری کرده ام. با همین 
سن و سال که دچار مشکالت جسمی 
هستم، بسیار بیشتر از دوران نوجوانی و 
جوانانی فعالیت می کنم. حتی یکی از 
دوستانم می گوید روحت خیلی قوی تر 
تواند  نمی  جسمت  و  است  جسمت  از 
روحت را بکشد و به همین دلیل جسم 
تو فرسوده شده است. من در شبانه روز 
سه تا چهار ساعت می خوابم و خودم 
از  خواهم  می  و  بخوابم  خواهم  نمی 
لحظه لحظه عمرم استفاده کنم. من می 
خواهم آنچه از نسل قدیم در دست دارم 
را با معنویت اش به نسل آینده انتقال 
بدهم تا بدانند چه داشته اند. وقتی وارد 
کار پژوهش شدم دیگر احساس تکلیف 
کردم. هرچند پیش آمده که اتفاقی باعث 
دلزدگی ام شده اند اما هیچ وقت مایوس 
نشده و نخواهم شد. کارهایی که من 
از کودکی تا حال حاضر انجام داده ام و 
می دهم، دلی و ذوقی است و هیچ گاه 

به دنبال پول نبوده ام.
* یک توصیه

به  که  مندی  عالقه  به  توجه  با 
های  مشغله  رغم  علی  دارم،  فوتبال 
فراوان بابت تحقیقات پژوهشی، همیشه 
می  تماشا  را  ایران  و  اروپا  فوتبال 
مند  عالقه  فوتبالیستی  به  من  کنم. 
داشته  فوتبالی  شخصیت  که  هستم 
را  کامل  انسان  یک  های  ویژگی  و 
دوست  را  فوتبالیستی  باشد.  داشته 
دارم که تحصیل کرده باشد زیرا پایین 
بودن سطح تحصیلی باعث می شود با 
مشکالتی که امروزه از نظر اخالقی و 
فرهنگی بعضا بین فوتبالیست ها شاهد 
آن هستیم، مواجه شویم. امروزه شاهدیم 
که اخالق ورزشی برخی فوتبالیست ها 
پایین است و حتی نحوه اعتراض شان 
مهم  این  نبود  از  متاثر  بازی  زمین  در 
رنگ  ورزشکاران  بین  اخالق  است. 
باخته است و توصیه من این است که 

با تحصیل، به اخالقیات قوت بخشید.

2۷ سال شب زنده داری برای انتقال تاریخ

»سگ دانماركی« به كتابفروشی ها رفت
دانمارکی«  »سگ  کتاب 
توسط  چلبی،  ارسالن  نوشته 
منتشر  و  چاپ  داستان،  نشر 

شده است.
رمان  اولین  رمان،  این 
و  شاعر  چلبی  ارسالن  فارسی 
نویسنده کرد ایرانی است که در 
دانمارك زندگی می کند و پیش 
از این چند رمان و مجموعه شعر 
به زبان کردی و دانمارکی از او 

منتشر شده است.
سگ دانمارکی، یک رمان پست مدرن است که یک راوی گمراه کننده 
دارد که خرده روایت هایی که به ظاهر ارتباطی با هم ندارند را روایت می کند 
و مدام از ادامه روایت طفره می رود و آن را ناتمام می گذارد به سراغ یک 
خرده روایت دیگر می رود. اما در واقع این خرده روایت ها تکه هایی پراکنده 
از یک پازل اند که مخاطب باید آنها را طوری کنار هم بچیند تا معمای 

ناگفته راوی را کشف کند.
در بخشی از متن سگ دانمارکی آمده است: »من همیشه اول، پایان 
داستان خودم رو می نویسم. االن مشغول نوشتن پایان هستم، یعنی خط 
آخر پایان. بعدًا شروع می کنم به اینکه چه کار باید بکنم؛ این یعنی همین 
کاری که من االن دارم می کنم. به همین خاطر اینجا باید بگم که این 
سگ دانمارکی من داستانش فعاًل ادامه داره. تا اینجا هم که کافیه، دیگه 
دکتر هم کارش همینه. اینجا تو دانمارك یه مدت به صورت دقیق زیر 
نظرش بودم، االن دیگه می تونه تشخیص بده که من مریضیم چیه. کاك 
یارسان هم که اینجا شاهد بود، به همین خاطر من فکر می کنم شما االن 
به تمام و کمال فهمیدید که من به یه تیمارستان احتیاج دارم! البته من 

خودم نمی خوام اونجا برم.«
کتاب »سگ دانمارکی«  توسط نشر داستان، به شمارگان ۵۰۰ نسخه، 
قطع رقعی و قیمت سی وهفت هزار و ۵۰۰ تومان چاپ و منتشر شده است.

شاعری برای همه
ادبیات کودک جاذبه ای باال دارد و اگر 
نویسنده ای هم در این حوزه صاحب اثر 
باشد و هم حوزه های دیگر، ممکن است 
سایر آثارش در سایه اهمیت و شهرت آثار 

کودک مورد غفلت قرار گیرند.
پاسداشت یاد و نام بزرگان و مفاخر 
الگوسازی؛ راهی  کشور راهی است برای 
که کمک می  کند جوانان با زیست علمی 
با  و  شوند  آشنا  عزیزان  این  شخصی  و 
الگوگیری، راه ُپرتالش و ُپرافتخار آن ها را 
ادامه دهند. بنیاد ملی نخبگان از چند سال 

قبل اقدام به برگزاری مراسم تکریم از نخبگان و مفاخر معاصر ایران  زمین 
در سراسر کشور کرده است که گزارش آن در بولتنی به نام »طواف شمع« و 
نشریه  ای به نام»هنرنامه« منتشر شده است. بازخوردهای این اتفاق مبارك 
باعث شد تا خبرگزاری کتاب ایران با همکاری بنیاد ملی نخبگان تصمیم به 
درج برشی از زندگی شخصی و حرفه  ای این بزرگان زیِر نام »قاب روایت« 
کند. این مجموعه به قلم »محسن شاه رضایی« نوشته شده و تقدیم خوانندگان 
می  شود. »ادبیات کودک جاذبه ای باال دارد و اگر نویسنده ای هم در این حوزه 
صاحب اثر باشد و هم حوزه های دیگر، ممکن است سایر آثارش در سایه اهمیت 
و شهرت آثار کودک مورد غفلت قرار گیرند. علت این امر اهمیت دوران کودکی 
در یادگیری و فراگیری مطالب درسی است. پس محتمل است نویسنده ای 
را که هم برای کودکان و هم برای بزرگساالن شعر سروده و مطلب نوشته، 
فقط به عنوان شاعر یا نویسنده »کودک« بشناسیم. این عناوین مهم و قابل 
افتخارند، اما ممکن است در سایه این عنوان بقیه تألیفات نویسنده ناشناخته 

مانده و خوانندگان از نعمت مطالعه آنها محروم شوند.
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پروانه رسولی خوشبخت

نویسندگان ادبیات کودك
 جسارت پذیرفتن نقد را ندارند

برای  ایده هایش  از  نویسنده  شب  سومین  در  شهرجردی  شهرزاد 
نویسندگان کودک سخن گفت. میان  در  با خودسانسوری  مقابله 

سومین برنامه شب نویسنده با هدف معرفی نویسندگان و کتاب های 
شاخص ایران در کتابفروشی هوپا قبا برگزار شد. این برنامه در سومین 
نوجوانان  و  کودکان  نویسنده  شهرجردی  شهرزاد  حضور  با  خود  رویداد 
نگاهی به کتاب »تو یک جهانگردی« که به قلم وی و در نشر فاطمی 

داشت. شده،  منتشر 
شهرجردی در این برنامه با اشاره به شروع کار نویسندگی خودش 
عنوان کرد: داستان نوشتن برای من از کودکی شروع شد. گاهی فکر 
از کودکی  گذاشتند. من  برای همین شهرزاد  را  اسم من  می کنم شاید 
از  مادرم  می کردم.  تعریف  اطرافیانم  برای  می خواندم،  که  را  هرچه 
منتظر  هفته  هر  من  و  بود  کرده  ُگلک  مجله  مشترك  را  من  کودکی 
بودم تا پستچی آن را بیاورد و غرق شوم در داستان ها و شعرهایش. با 
آقای رحماندوست در همین نشریه آشنا شدم و ایشان خیلی زود تبدیل 
خیلی  را  کریستوفر  ژان  آثار  کنارش  در  شدند.  من  کودکی  اسطوره  به 
و  داستان  و  کتاب  که  بگویم  می توانم  کالم  یک  در  و  داشتم  دوست 

ادبیات بود که کودکی من را ساخت.
وی با اشاره به حضور مداومش در کتابخانه کانون پرورش فکری 
کودکان در شهر اراك عنوان کرد: این کتابخانه برای من به واقع قطعه ای 
از بهشت بود و هنوز هم حس می کنم بهتر از آن برای کودکی در آن 

سن و سال نمی توانست وجود داشته باشد.
شهرجردی با اشاره به تحصیلش در رشته ادبیات کودک و نوجوان 
برای کسانی  واقع  در  رشته  این  داد:  ادامه  ارشد،  کارشناسی  مقطع  در 
قرار  و  کنند  نقادی  عرصه  این  در  می خواهند  که  است  شده  طراحی 
از  متفاوت  تاکنون  آن  خروجی  همه  این  با  کند  تربیت  نویسنده  نیست 
این موضوع بوده و از قضا نویسنده های خوبی از دل آن تربیت شده اند. 
برای  شوم  متوجه  تا  کرد  کمک  رشته  این  در  تحصیل  هم  من  برای 
نوشتن خودم را چندان درگیر ساختارها نکنم و دنبال کار خالقه بروم.

این نویسنده در ادامه به معضل خودسانسوری در میان نویسندگان 
کودک اشاره کرد: نویسندگان ایران به ویژه در بخش کودک خیلی با 
این مساله دست به گریبان هستند. به نظر من نویسندگان کودک آن 
طور که باید جسارت نقدپذیرفتن را ندارند و در کنار آن از شکست یک 
فشارهای  باید  البته  کنارش  در  می ترسند.  مخاطبان  اذهان  در  اثرشان 
ناشران را هم افزود که دوست دارند نویسنده را به سمت بازاری نویسی 
سوق دهند. من بر این باورم که اگر از تجربه کردن در نوشتن نهراسیم 
بپذیریم  اگر  باشیم،  متفاوت  و  کنیم  خلق  تازه  ایده های  کنیم  سعی  و 
از این  باید برای کودکان زبانی تازه و متفاوت خلق کرد می توانیم  که 
سد عبور کنیم. کاری که االن ادبیات ترجمه کودکان در ایران می کند 
جای  و  می نویسد  وتاثیرگذار  ساده  زبان  به  یعنی  است  مساله  همین 

خودش را باز می کند.
شهرجردی گفت: من مدعی نیستم که خودم را سانسور نکردم اما 
عمیقًا بر این باورم که با خالقیت می توان بر خودسانسوری غلبه کرد. اگر 
فکر کنیم که هر چه می نویسیم خوب است، حتمًا در اشتباهیم. اگربرنده 
نوبل ادبیات هم باشی شاید کار بعدیت خوب نباشد و مخاطب نپسندد. 
باید این مهم را پذیرفت و با توجه به آن با خودسانسوری مقابله کرد.

شهرجردی در بخشی دیگر از این گفت وگو درباره کتاب »تو یک 
بر می گشت  ایده  به یک  نوشتنش  و  کتاب  این  گفت:  نیز  جهانگردی« 
که بعارت بود از چگونگی صحبت از جنگ برای کودکانو اینکه آیا اصاًل 
باید این موضوع را مطرح کرد یا خیر. من به این فکر کردم که باید راهی 
کارگاه  در  اینکه  تا  برایش  نداشتم  ایده ای  البته  و  کرد  پیدا  مهم  برای 
این  به ذهنم رسید و خب  ناگهان  این کتاب  فرم  خلق کتاب تصویری 
آنقدر  از یک سال تبدیل به فرم کتاب فعلی شد و  ایده در نهایت پس 
تدارك  منظور  این  برای  که  مسابقه ای  در  که  گرفت  قرار  اقبال  مورد 
دیده شده بود رتبه آورد و کتاب و من و تصویرگر آن برای معرفی اش 
برای  بولونیا  در  حضور  تجربه  شدیم.  اعزام  بولونیا  کتاب  نمایشگاه  به 
ترجمه  ماکت  بود.  متفاوت  و  خاص  بسیار  من  برای  کتاب  این  معرفی 
حتی  کردند  استقبال  آن  از  تقریبًا  همه  بردیم.  ناشر   ۱۵ برای  را  کتاب 
از خواندنش چنان هیجان زده شد که گریست و من  آلمانی  ناشر  یک 

را در آغوش گرفت و برخی از آنها هنوز هم با من در تماس هستند.
وی در پایان تاکید کرد: تجربه این کتاب به من آموخت و تاکید 
و  این حس  متقابل.  درك  ایجاد  و  است  همدلی  ادبیات  که هدف  کرد 
درك متفاوت و خاصی است که باید برای مواجه با کتاب آن را فهمید 

و باور داشت.
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»آژی دهاك« بهرام بیضایی در »جشنواره تئاتر 
فجر« روی صحنه می رود 

کیومرث مرادی کارگردان تئاتر 
با همکاری فرشاد فزونی  قصد دارد 
نوازنده و آهنگساز، به شکل و شیوه یی 
دهاك«  »آژی  نمایشنامه  مدرن، 
نوشته بهرام بیضایی را برخوانی کند.

کارگردان های  از  مرادی  کیومرث 
دهه   2 طی  که  است  تئاتر  شده  شناخته 
از  هم  آن ها  از  بسیاری  و  برده  صحنه  روی  را  متعددی  آثار  گذشته 

نمایش های پرمخاطب تئاتر ایران بوده است.
مرادی ادامه داد: از شش ماه پیش فکر می کردم این اجرا را برای 
سالروز تولد استاد بیضایی روی صحنه ببرم که به دلیل شرایط کرونا 
این امر میسر نشد.وی افزود در نمایشنامه آژی دهاك،  استاد بیضایی 
برخوان ها را بر اساس گوسان ها و شیوه خوانش آن ها نوشته. گوسان ها 

ساز می زدند و در دل نوازندگی قصه تعریف می کردند. 

»هفت دقیقه تا پاییز« علیرضا امینی روی آنتن 
رادیونمایش

روز2۶  دی ماه، فیلم سینمایی 
»هفت دقیقه تا پاییز« از برنامه »رادیو 
فیلم« زادیو نمایش پخش خواهد شد.

این فیلم سینمایی به کارگردانی 
علیرضا امینی داستان زندگی مردی است 
که با خانواده اش برای سفر کاری همسرش 
به شمال می روند و در راه تصادف می کنند و بر اثر این حادثه، دخترشان 

سارا فوت می کند.
بهشاد  اسدی،  خاطره  بهداد،  حامد  تنابنده،  محسن  تهرانی،  هدیه 
شریفیان، مریم سلطانی بازیگران، فیلم هستند و محسن تنابنده نویسندگی 
آن را بر عهده داشته است. »هفت دقیقه تا پاییز« روز جمعه 2۶ دی ساعت 
۹ صبح از رادیو نمایش روی موج اف ام، ردیف ۱۰7.۵ پخش می شود.

حمید هیراد اثری جدید به بازارفرستاد

حمید هیراد در تازه ترین فعالیت 
موسیقایی خود تک آهنگ »خدا نکند« 
صدایش  عالقمندان  اختیار  در  را 

قرار داد.
تک آهنگ »خدا نکند« که طی 

روزهای گذشته در دسترس مخاطبان قرار 
منتشر  نو«  »آوازی  موسسه  توسط  گرفت 
میالد  و  آهنگساز  اعظمی  علی  ترانه سرا،  میرزایی  مهدی  ا»  ودر  شده، 

اکبری تنظیم کننده حضور دارند.
»گفتم بمان«، »خاتون«، »جنجال«، »عاشق«، »هل هله«، »ماه 
من«، »دیوانه شهر«، »انفرادی«، »یار«، »نیمه جانم«، »شوخیه مگه«، 
»عشق«، »خدا«، »شب که شد«، »رسوایی«، »فراموش کن«، »آهو«، 
»ای وای«، »دهه شصت«، »دیرکردی«، »کدئین«، »وطن«، »ساحل« 
از جمله آثاری است که تاکنون از هیراد در قالب تک آهنگ منتشر شده .
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

نوید محمدزاده صداپیشه »آهو« شد

پیشه  صدا ده  ا محمدز ید  نو
کارگردانی  به  »آهو«  فیلم سینمایی 

هوشنگ گلمکانی شد.
به   » هو آ « یی  سینما فیلم 
و  نی  گلمکا هوشنگ  نی  رگردا کا
تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی با پایان 

مراحل صداگذاری و موسیقی قرار است برای 
اولین بار در سی  و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در بیاید.

نوید محمدزاده بازیگر سینمای ایران هم در این فیلم صداپیشگی 
یکی از نقش های فیلم را برعهده دارد.

»آهو« حکایت انزوای خودخواسته دختری است که آرزوهایش را 
بربادرفته می بیند اما هنوز امیدش را از دست نداده است. رضا کیانیان، 
علی مصفا، حامد کمیلی، سهیال رضوی، رضا یزدانی و سپیده آرمان از 

جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
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اولین برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن جشنواره فجر
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محمد حسین زاده

عالقمندـان  بـراي  خاطره بـازي 
بـه سـینما و حتـي خـود سـینمایي ها 
بسـیار جـذاب اسـت، خصوصـا که این 
مهمتریـن  از  یکـي  بـه  خاطره بـازي 
یعنـي  کشـور  سـینمایي  رویدادهـاي 
جشـنواره فجـر مرتبـط باشـد. پروانـه 
هنـوز  کـه  دـر سـال هایی  معصومـی 
بازیگران زن در سینمای بعد از انقالب 
در جسـتجوی جایـگاه خـود بودند، به 
واسـطه حضور در گل هـای داودی، به 
کارگردانـی رسـول صدرعاملـی موفق 
بـه کسـب نخسـتین جایـزه بهتریـن 
فجـر  فیلـم  جشـنواره  از  زن  بازیگـر 
شـد. ایـن موفقیـت البته متوقف نشـد 
و ۳ سـال بعـد بـا حضور دـر فیلم های 
جهیزیـه  بـرای ربـاب و شـکوه زندگی 
تکرار شـد. معصومی از بازیگرانی است 
کـه فرصـت همـکاری بـا کارگردانان 
سرشناسی را داشـته، از بهرام بیضایی، 

ناصـر تقوایی و جالل مقدم تا رخشـان 
بنی اعتمـاد و رسـول صدرعاملـی کـه 
البتـه بـا بنی اعتمـاد و صدرعاملـی دـر 
ابتدـای مسـیر فیلمسازی شـان همـراه 
بودـه اسـت. او دـر گفتگـو بـا دنیـاي 
جوانـان از سـال ها حضـور دـر سـینما، 
کسـب جایزه جشـنواره فجـر، همراهی 
بـا کارگردانـان سرشـناس و همچنین 
دیدـگاه خـود دربـاره بازیگـران جوان 

سـخن گفته اسـت...

-شـما بعـد از انقـالب نخسـتین 
بازیگـر زنـی بودید که موفق به کسـب 
جایزه جشـنواره فجر شـد... در ابتدا چه 
تفاوتي بین سـینماي قبـل از انقالب و 

بعـد از انقالب بود؟
*عمدـه حضـور من در سـینمای 
پیـش از انقـالب بـه واسـطه همکاری 
بـا آقای بهـرام بیضایی بـود. در فیلمی 
آقـای هژیـر داریـوش هـم نقـش  از 
کوتاهـی داشـتم و دـر فیلمـی هـم به 
اسـم شـهر قصـه بـا آقـای منوچهـر 
انـور همـکاری کردـم. اما دـر حقیقت 
می تـوان گفـت عمده فعالیـت من کار 
بـا آقای بیضایی بود کـه در آن فیلم ها 
نقش اساسـی داشـتم. رگبار، نخستین 
همـکاری مـا اکران شـد و هـر چند در 
جریـان اکـران چندـان موفق نبـود، اما 
جایـزه ای بـه آقـای فنی زادـه، نـه دـر 
ایـران بلکـه در خـارج ایران اهدا شـد. 
مـن بـه گـوش خـود شـنیدم از یکـی 
دـر مـورد فیلم نظر پرسـیدند و ایشـان 
جـواب دادنـد صبـر کنیـد ببینیـم نظر 
خارجی هـا چیسـت. ما چنیـن وضعیتی 
داشـتیم کـه بایـد صبـر می کردیـم تا 

ببینیم نظر خارجی ها چیسـت و سـپس 
نظـر دهیـم کـه آیـا ایـن فیلـم خـوب 
بـود یـا بـد! اتفاقـی کـه بـرای تمامی 
سـینما توهین آمیـز بـود. آن فیلـم دـر 
ایـران جایـزه نبـرد و دـر جشـنواره ای 
آمریکایـی آقای فنی زاده جایزه بهترین 
بازیگـر مـرد را دریافـت کردنـد. جایزه 
درسـت و درمانـی بود. بعـد از آن میان 
روشـنفکران ایران فیلم رگبار برجسـته 
شـد و آن را دوسـت داشـتند. مـن از 
خانوادـه ای مذهبـی وارد سـینما شـده 
بودـم و محیـط سـینما به گونـه ای بود 
کـه بایـد ایـن را رعایـت می کردم که 
کار من موجب سـرافکندگی خانواده ام 
نشـود. بنابرایـن نـوع انتخاب مـن باید 
جنس سـینمای آقای بیضایـی می بود. 
مـن تمام تالشـم را کردم و  خواسـتم 
آن کاری را دـر سـینما انجـام دهم که 
بایـد انجام می دادم، نه آن که هر کاری 
را کـه پیـش می آمد، بپذیـرم. به همین 
جهت در آن سـال ها بـه صورت عمده 

فقـط با آقای بیضایـی همکاری کردم. 
خیلـی تـالش کردم تـا دـر جایگاهی 
که هسـتم، باقـی بمانم و خوشـبختانه 
توانسـتم گلیـم خودـم را از آب بیـرون 
بکشـم. یعنـی نه گـول پول هایی را که 
بـه من پیشـنهاد می شـد تا بـازی کنم، 
خوردم و نه درگیر شـهرت شدم. اصل 
و مهمترین مسـئله، خانواده و زندگی ام 

بـود و فـرع، بازیگری.

از  پـس  سـال های  دـر  -پـس 
شـما  بـرای  کاری  شـرایط  انقـالب 

شـد… بهتـر 
*مسـلما پـس از انقـالب سـینما 
بـرای مـن مطلوب تـر شـد، امـا ایـن 
از کسـی پنهـان نیسـت کـه ورود بـه 
سـینمای پـس از انقـالب هـم دشـوار 
بـود. حضـور یک زن در سـینما بسـیار 
سـخت بـود. اگـر یکی دـو فیلـم اول 
حضـور  ببینیـد،  را  انقـالب  از  بعـد 
یعنـی  را تشـخیص نمی دهیـد.  زنـان 
زنـان هسـتند، امـا دـر دورتریـن نقطه 
و بـه عنـوان آکسسـوار صحنـه! بـا آن 
لنزهـای اکسـتریم وایـد کـه مخاطـب 
کـی  نمی دهـد  تشـخیص  و  می بینـد 
و چـی هسـتند. دـر آن سـال ها به من 
پیشـنهاد بـازی دـر فیلم راه دوم شـد. 
راه دوم، قصه بسـیار قشـنگی  داشـت، 
فیلمـی بـود که زن می توانسـت در آن 
حضـور داشـته باشـد. مـن کاری بـه 
کارگردانـی و ایـن مسـائل ندـارم، که 
البتـه بـر سـر این موضوع دـر مورد آن 
فیلـم نکته ها بسـیار اسـت. واقعا برخی 
از کارگردانـان در آن سـال ها آشـنایی 
چندانـی با جزئیـات علمـی کارگردانی 
نداشـتند و ایـن بـرای مـن آزاردهندـه 

بـود. ایـن روزهـا وقتـی نـگاه می کنیم 
کـه مـا چـه کارگردانـان و بازیگـران 
حرفـه ای و درجـه یکـی داریـم، واقعـا 
لذت می بریم. تماشـای بـازی برخی از 
ایـن بازیگـران واقعا لذت بخش اسـت. 
البتـه نـه همـه، چـون عدـه ای فقط به 
فکـر چشـم و ابـرو و ظاهـر هسـتند و 
تظاهر هـا  برخـی  اگـر  فکـر می کننـد 
را داشـته باشـند، خیلی دوست داشتنی 
خیلـی  مردـم  درحالی کـه  می شـوند، 
خوب تشـخیص می دهند کدـام بازیگر 
خـوب  بـازی می کنـد و کدـام بازیگـر 
بـد. کدـام بازیگـر خودش را می کشـد 
کـه بـه هـر نحوی خـود را باال بکشـد 
و کدـام بازیگـر بدـون تـالش چندانی 

بـه واسـطه کارش مطـرح اسـت.

-شـما سـال ۶۳ کـه بـرای فیلم 
بـار  اولیـن  بـرای  داودـی  گل هـای 
جایـزه گرفتیـد، همکاری تـان بـا آقای 
صدرعاملـی چطور بـود؟ خودتان چقدر 

فکـر می کردید ایـن کار منجر به دیده 
شود؟ شـدن 

*آن زمان من اسـمی از جشنواره 
فیلـم فجـر نشـنیده بودـم. فکـر کنـم 
سـومین سال برگزاری جشنواره بود. در 
آن دوره تبلیغاتی هم نشـده بود. فرش 
قرمـزی نبـود و بازیگـران چندان برای 
دیدـه شـدن از این کارهایـی که امروز 
مد شـده اسـت، انجـام نمی دادند. من 
هیـچ چیـزی نمی دانسـتم و بـه دیدـه 
شـدن دـر کار فکـر نمی کردـم. وقتـی 
آقای صدرعاملی پیشـنهاد همکاری به 
مـن دادنـد و فیلمنامـه را خواندم، چند 
بخـش بود که به نظرم رسـید درسـت 
نیسـت و خوشـبختانه آقای صدرعاملی 
بـا انعطافـی کـه داشـتند، آن مـوارد را 
درسـت کردنـد و نقش همان شـد که 
ماجـرای  کـه  هنگامـی  می خواسـتم. 
جایـزه گرفتـن مـن دـر فجـر اتفـاق 
افتـاد، سـر فیلمبرداری فیلـم چمدان با 
مرحـوم جـالل مقدم در شـمال بودیم. 
متـل ما گل سـرخ بود و فـرم آن مانند 
قطـار دـراز بود و تمـام اتاق ها تـا انتها 
کنـار هم چیده شـده بـود. فکر می کنم 
دـر اولیـن اتاق آقـای مقدـم و در اتاق 
آخر اسـتاد انتظامی حضور داشـتند. در 
اواسـط مـن بودم و دـر اتاق های دیگر 
هـم خواهـر خانـم آقـای تـارخ، خـود 
ایشان و سـایر عوامل. چندان بازیگری 
نداشـتیم. یادـم هسـت یـک روز صبح 
زود، حدـود سـاعت هفـت و ۱۰ دقیقه 
بـود که دیدم در اتاقم را می زنند. در را 
بـاز کردم، دیدم اسـتاد انتظامی پشـت 
در هستند و دستشان را باالی سرشان 
گرفته انـد. بعـد شـروع به دسـت زدند 
کردنـد. گفتم چی شـده؟ گفتند تبریک 

می گویـم، جایزه بهتریـن بازیگر زن را 
از جشـنواره گرفتید. گفتم از کجا و چه 
کسـی گرفتم؟ گفتند در جشـنواره فیلم 
فجـر، بـه عنـوان بهتریـن بازیگـر زن 
شـناخته شـدی. خوشحال شـدم، چون 
ایـن خبـر را اسـتاد به من دادـه بودند. 
گذشـت و نمی دانـم جایـزه را بـه چـه 
کسـی داده بودند. در خانه برده بودند 

و به پسـرم دادند؟ یادم نیسـت. 

-ماجـرای گرفتـن سـیمرغ دـوم 
چطـور؟ آن شـب جشـنواره دـر سـالن 
ثبـت  شـما  از  عکس هایـی  و  بودیـد 

شـده اسـت...
*دومیـن جایـزه من از جشـنواره 
فجر برای دـو فیلم جهیزیه  برای رباب 
و شـکوه زندگی بود. یادم هسـت رفته 
بودیـم فیلـم شـاید وقتـی دیگـر آقای 
بیضایـی را ببینیـم. ۱۳-۱4 نفـر بودیم 
و آن دوره به سـختی بلیت پیدا می شـد 
و مـن از سـینمایی که در اللـه زار بود، 

بـرای همـه بلیت تهیه کردـم، از جمله 
خانم رخشـان بنی اعتماد و همسرشان، 
همسـرم و… همزمـان با نمایـش فیلم 
بـود.  فجـر  فیلـم  اختتامیـه جشـنواره 
یک دفعـه به همسـرم گفتم دفعه پیش 
من دـر اختتامیه نبودم تا جایزه بگیرم، 
هـزار حرف برایـم درآوردند. مثال یکی 
گفـت چون بایـد چادر به سـر می کرد، 
بـه اختتامیـه نرفته بود و  از این دسـت 
حرف هـا که همیشـه می گوینـد. گفتم 
مـن یـک ماشـین می گیرم و بـه تاالر 
وحدـت مـی روم. شـوهرم بـه سـر تـا 
پـای مـن نگاه کـرد که چکمه شـیکی 
بـه پـا و پالتویـی بـه تن داشـتم و یک 
روسـری سـفیدی هم داشـتم. آن دوره 
وزیـر ارشـاد آقـای خاتمی بودنـد. من 
خودـم را به تـاالر وحدت رسـاندم. آن 
سـال فیلـم پرندـه کوچک خوشـبختی 
اثـر خانـم درخشـنده هم در جشـنواره 
حضـور داشـت. دـر مراسـم اختتامیـه 
خانـم همـا روسـتا هـم در ردیـف من 
نشسـته بودند و کنار هم بودیم. ایشان 
از دیدـن مـن بسـیار ابـراز خشـنودی 
کردنـد، به واقـع خانم بسـیار محترمی 
بودنـد. وقتـی کـه نام من را بـه عنوان 
برنده اعالم کردند، واقعا شـوکه شـدم. 
رفتـم جایزه را گرفتم و بازگشـتم. یک 
نفـر کـه نمی خواهـم اسـم او را بیاورم، 
اجـازه ندـاد کـه خوشـحالی مـن تمام 
شـود و به خانم روسـتا گفت این جایزه 
حـق تـو بود کـه به ایـن اهدـا کردند. 
باشـد.  خانـم روسـتا گفـت مبارکـش 
او از ایـن رفتـار بسـیار ناراحـت شـد و 
اشـک دـر چشـمانش جمع شـده بود.  
مـن بالفاصلـه از سـالن خارج شـدم و 
هـر چه خبرنـگاران خواسـتند مصاحبه 

کنـم، گفتـم اجـازه دهیـد مـن چیـزی 
نگویـم و بـروم. بـه خانـه که رسـیدم، 
دیدم چـه گل هایی دوسـتان برای من 
فرسـتاده بودنـد. ولی آن حرف بسـیار 
بـرای مـن دردـآور بود، چـون اگر یک 
آدـم بی اهمیـت بود کـه این حـرف را 
مـی زد، می گفتـم ندانسـته اسـت، امـا 
مثـال آدـم فرهیختـه ای بود کـه بعدها 
گفـت اشـتباه کردـم، امـا بـرای مـن 
مهـم نبـود که اشـتباه کرده یـا نکرده 
اسـت. در هر صورت حـرف خود را زد، 
چـون آدـم بایـد دقـت کند چـه حرفی 
از دهانـش بیـرون می آید، چـون وقتی 
را  آن  نمی توانـد  دیگـر  آمـد،  بیـرون 

درسـت کند.

-شـما بـه عنوان یـک بازیگر زن 
از ایـن مسـائل کم نداشـتید. نگاه هایی 
تنگ نظری هـا  بعضـی  بـا  شـاید  کـه 
فعالیت شـما را کم ارزش نشان می داد؟

اسـت،  همینطـور  دقیقـا  *بلـه، 
ولـی مهـم نیسـت. مـن کار خودـم را 
انجـام می دادم و چندـان برایم اهمیت 
همیشـه  کـه  اسـت  جالـب  نداشـت. 
کسـی بودـه کـه مقابـل مـن بگذارند. 
یـک زمانـی همـه می گفتنـد مـن حق 
خانـم سوسـن تسـلیمی را خوردـه ام و 
تمامـی جوایـزی کـه گرفتـم، حـق او 
بودـه اسـت. بقیـه اوقـات هـم اینطور 
نـگاه  مـن  بـه  تنگ نظرانـه  و  بـود 
می کردنـد. من نه نان کسـی را خورده 
بودـم و نه مخل آسـایش کسـی شـده 
بودـم. زندگی خودـم را می کردم، فقط 
چـون  می کردـم،  زندگـی  بی هیاهـو 
دوسـت نداشـتم هیاهویـی دـر اطرافم 

باشـد و اصـل برایـم زندگـی بـود.

نـی  بازیگرا هـم  االن  -قطعـا 
هسـتند که بی هیاهو زندگـی می کنند. 
امـا واقعـا بی هیاهـو، دـر حریـم خانـه 
زندگـی کردـن و کار حرفـه ای را پیش 
بردـن، دـر بعضـی البی هـای سـینما 
بسـیار سـخت اسـت. چطـور از پـس 

ایـن اتفـاق برآمدیـد؟
*شـما وقتـی در البی  ها نباشـید، 
زندگی تـان را خواهیـد کـرد. مـن هـم 
هرگـز دـر ایـن البی هـا نبودـم. اگـر 
بررسـی کنیـد، می بینیـد مـن حتی در 
یـک جشـنواره  هـم حضـور آن چنانـی 
نداشـتم. بسـیار سـاده زندگـی کردـم. 
بـه قـول پسـرم کـه دـر مصاحبـه ای 
خانـه  بـه  وقتـی  مادـرم  بـود  گفتـه 
می آیـد، مادـر مـن اسـت و بـه سـینما 
هیچ وقـت  مـن  ندـارد.  کاری  دیگـر 
دـر ایـن البی گری هـا نبودـم و هرگـز 
پیـش  چندـی  باشـم.  نخواسـتم  هـم 
فردـی بـه من  گفـت فـالن بازیگر زن 

گفتـه اگـر ما دـر بعضـی از مهمانی ها 
نباشـیم، مسـلما نقش نخواهیم گرفت. 
گفتـم کامـال درسـت اسـت. دـر زمان 
دـر  بایـد  و  بـود  این طـور  هـم  شـاه 
مهمانی هـا حاضـر می شـدیم تا نقشـی 
بگیریـم. ولی من دـر مهمانی ها حاضر 
و  می کردـم  فکـر  چـون  نمی شـدم، 
می کنـم کـه اگر بـه من احتیاج باشـد، 
در هر جایی باشـم، به سـراغم می آیند.

-کارگردانان بسـیار مهمی با شما 
کار کرده انـد کـه انتخاب مهـم آنها در 
فیلم هـای شاخص شـان بوده ایـد. ایـن 
اتفـاق تنهـا محدود بـه بهـرام بیضایی 
هـم نبودـه اسـت. ایـن انتخاب هـا بـه 

چه ترتیبـی بوده؟
چطـور  نمی دانـم  واقعـا  *مـن 
انتخـاب می کردنـد. قطعـا بـه همـان 
توانایـی بازیگـری ام بسـنده می کردند 

بـه سـراغم می آمدنـد.  و سـپس 

-شـما در فیلم ناخدا خورشـید به 
کارگردانـی ناصر تقوایی کـه در زمینه 
هسـتند،  سـختگیر  بسـیار  بازیگـری 

داشـتید... حضور 
*آقای تقوایی از دوسـتان بسـیار 
قدیـم مـن هسـتند و قـرار بـود من در 
سـریال کوچـک جنگلی با ایشـان کار 
امـا اصـوال معتقـد بودـم  کنـم. مـن 
تلویزیـون  دـر  نبایـد  سـینما  بازیگـر 
بیجایـی  اعتقـاد  البتـه  کنـد، کـه  کار 
هـم بـود. وقتـی کوچـک جنگلـی کار 
نشـد و آقـای تقوایـی بـه سـراغ فیلـم 
ناخدـا خورشـید رفتنـد، از بندـر کنـگ 
بـه مـن زنـگ زدنـد و گفتنـد پروانـه، 
نقـش خداحافظـی را کـه دـر کوچـک 
جنگلـی برای تو نوشـته بودـم، عینا در 
ناخدـا خورشـید برایـت نوشـتم، منتهـا 
تهیه کنندـه مـن گفته امـکان پرداخت 
دسـتمزد ایـن خانـم را ندارم. انـگار ما 
آن زمـان چقدـر دسـتمزد می گرفتیـم! 
مـن گفتم دسـتمزد نمی خواهـم، بلیت 
هواپیمـا را هـم خودـم تهیـه می کنم و 
اینطور شـد که در فیلم ناخدا خورشـید 
بـازی کردـم. امـا متاسـفانه سـکانس 
تقوایـی  آقـای  نشـد  را  خداحافظـی 
بنویسـند، ولـی همیـن اندـازه کـه دـر 
ایـن فیلـم حضور داشـتم، برایم افتخار 

اسـت. بزرگی 

ره  دربـا دها  پیشـنها ره  -دربـا
فیلمنامـه و نقـش بـه کارگردانـان هم 
صحبـت کردیـد... ایـن اتفـاق تـا چـه 
اندـازه تکرار می شـد؟ به عنـوان مثال، 
آقـای صدرعاملـی یـا خانـم رخشـان 
بنی اعتمـاد وقتـی بـا شـما کار کردند، 

بودند... جـوان 

دـر  را  موضـوع  ایـن  لبتـه  *ا
نظـر بگیریـد کـه دـر آن زمـان آقـای 
صدرعاملـی مگـر چـه اندـازه بـا مـن 
اختالف سـنی داشـت. من در آن فیلم 
نقـش پیرزنـی را ایفـا کردـم، امـا دـر 
واقع ۳7 سـال سـن داشـتم. همچنین 
اختـالف سـنی ام بـا خانـم بنی اعتمـاد 
هـم چندان نبود. بعضـی از کارگردانان 
می پذیرفتنـد،  راحـت  را  پیشـنهادها 
ضمـن اینکـه کمبودـی وجـود داشـت 
کـه تکمیلـش می کردـم. امـا مثال در 
فیلم هـای آقـای مقدـم کمبودی وجود 
نداشـت که مـن بخواهم یادآوری کنم.

-دـر فیلم های آقـای بیضایی هم 
همین طور؟

*دـر فیلم هـای ایشـان که اصال، 
ولـی بسـیار مشـورت می کردنـد. مثال 
می پرسـیدند فـالن صحنـه را اینطـور 

بگیـرم، بهتر اسـت یـا خیر...

-پـس از ایـن همـه سـال، وقتـی 
دربـاره جشـنواره فیلـم فجـر و جوایـز 
خـود صحبـت می کنید، هنوز احساسـی 
را که در آن زمان داشـتید، در صدایتان 
حـس می شـود مثـل اینکه وقتـی آقای 
انتظامـی بـه شـما خبـر دادنـد، بسـیار 
خوشـحال شـدید، یـا وقتـی آن خانم با 
شما آنطور صحبت کردند، از آن برخورد 
غمـی داشـتید. حاصـل جشـنواره فیلم 
فجـر برای شـما این دو حس اسـت، یا 

آورده دیگری هم داشـته اسـت؟
*فکـر نمی کنـم جشـنواره فجـر 
مادـی  نظـر  از  آوردـه ای  مـن  بـرای 

داشـت، از نظر معنوی هم آن سـال ها 
فیلـم فجـر شـناخته  هنـوز جشـنواره 
نشـده بود. امروزه شـاهد هسـتیم قبل 
از این کـه اتفاقـی رخ دهـد، جزئیـات 
آن مطـرح می شـود و بسـیار خبرسـاز 
اسـت. بـه خاطر دـارم چند سـال پیش 
یـک فیلم سـینمایی در جشـنواره فیلم 
فجر داشـتم کـه با من تمـاس گرفتند 
و برای حضـور روی فرش قرمز دعوتم 
کردنـد. گفتـم اصـال حرفـش را هـم 
نزنیـد، من در خانه خودم فرش دارم و 
روی آن راه مـی روم. امـا عایدی از این 
نظـر که چـون برندـه جایزه جشـنواره 
فجـر شـده ام، بایـد حتمـا دسـتمزدم 

بیشـتر شـود، اصال نداشـتم.

-ایـن جوایـز بـر افزایـش میزان 
پیشـنهادات به شـما هم تاثیرگذار بود؟

*نـه، پیشـنهادات همـواره بودـه 
اسـت. ببینید، من در یکی دـو روز اخیر، 
پیشـنهاد بـازی دـر یـک سـریال و تله 
فیلـم را رد کردـه ام. نمی توانم بگویم در 
۶-7 مـاه گذشـته چه تعداد پیشـنهاد را 
رد کردـه ام. به همه هـم گفتم تا زمانی 
کـه کرونـا وجـود دـارد، از خانـه بیرون 
نمی آیـم. مـن بـه جماعـت زحمتکـش 
کادر درمان و وزیر بهداشـت که با جان 
و دل کار می کنند و واقعا باید شاکرشان 
باشـیم، احتـرام می گـذارم. مـن از خانه 
بیـرون نمی آیـم، چـرا بایـد بـرای کار 
کردـن بیرون بیایم؟ زیاده طلب نیسـتم 
و بـه اندـک قانـع هسـتم و بـه بهترین 
شـکل در کنار پسـرم زندگـی می کنم. 
مـن البته بـه کرونا مبتال شـدم و حدود 
4۵ روز خودـم را قرنطینـه کردـم کـه 
کسـی به من نزدیک نشـود، تـا خدایی 
نکردـه بـه ویـروس مبتال نشـود. چون 
ایـن موضـوع بسـیار مهم اسـت و همه 

بایـد رعایـت کنیم.

-در پایان دربـاره بازیگران امروز 
صحبـت کردیـد... بازیگرانی را که این 
روزهـا دـر سـینما کار می کننـد، چطور 
دلنشـین  برایتـان  چقدـر  می بینیـد؟ 
را  بازیگرانـی  چـه  بـازی  هسـتند؟ 

؟ می پسـندید
*تعدادـی از بازیگران هسـتند که 
بسـیار آنهـا را دوسـت دـارم و معتقدم 
هنـری را کـه در ذاتشـان وجـود دارد، 
نشـان می دهنـد. امـا برخـی دیگـر از 
بازیگـران را می بینیم کـه تنها با ظاهر 
می خواهنـد دیدـه شـوند. به هرحال در 
میـان افرادـی که االن مشـغول به کار 
مسـتعدی  بسـیار  هنرمندـان  هسـتند، 
داریـم کـه حضـور آنـان باعـث افتخار 

ماست.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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