
زوج های تهرانی؛

۲۵ میلیون بدهید ۲۴۰ میلیون وام بگیرید
نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
جنوب از آمادگی این شرکت برای توقف کاهش 
تولید تکلیفی نفت و افزایش تولید به میزان پیش 

از تحریم خبر داد.
اینکه این شرکت عالوه بر  با تأکید بر  احمد محمدی 
طرح های نگهداشت و افزایش تولید نفت که هفته گذشته به 

امضا رسید، طرح های دیگری نیز برای حفظ سطح تولید دارد، 
ادامه داد: افزون  بر این طرح ها، پروژه هایی به صورت برنامه های 
مالی و عملیاتی ساالنه داریم که پیگیری می شود و شامل 
بخش های سطح االرضی و تحت االرضی مانند عملیات چاه ها، 

تأسیسات و خط لوله است.
صفحه 3

اقدامات دولت در حمایت از اقشار آسیب پذیر؛

رسیدگی به وضعیت معیشت مردم
 از مهمترین برنامه های دولت دوازدهم

قطع اتصال ۱۲۰ هزار کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی 
گفت: تا ۲۵ دی ماه جاری اتصال ۱۲۰ هزار 
پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند یا 

پرونده ناقص دارند، قطع شد.
به  بانک مرکزی، »مهران محرمیان«  به گزارش 
همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص 
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره کرد و 
افزود: در خصوص اجرای ماده ۱۱ این قانون، مقرر شد که 
از ۲۲ دی ماه جاری دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت 

جدیدی بدون ایجاد پرونده مالیاتی فعال نشود.
وی افزود: در این زمینه هماهنگی الزم با سازمان 
امور مالیاتی صورت گرفته و مقرر شده است که از اوایل 
خودکار  صورت  به  مالیاتی  جدید  پرونده  ایجاد  بهمن، 

انجام شود.
صفحه ۵

نایب رئیس اتاق اردبیل:

نمایشگاه توانمندی های اردبیل در باکو 
دایر می شود

5
پس از یک هفته بالتکلیفی، حضور دانش آموزان در مدرسه اختیاری شد

صفحه 2

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1657- سه شنبه 30 دی  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
آرمین رحیمیان: 

همه ما با جشنواره 
فیلم فجر بزرگ 

شده ایم

6ورزش
حضور بازنشسته ها 

در انتخابات فوتبال 
ممنوع است

نک 1با

برگزاري جشنواره فيلم فجر به شكل و شيوه جديد باعث شده 
تا بسياري از اهالي سينما نسبت به آن انتقاد داشته باشند و در 
عين حال برخي ديگر از سينمايي ها برگزاري جشنواره در همين 

شرايط ركود هنر را غنيمت دانسته و با آن موافق هستند. 

وزير ورزش و جوانان با تاكيد بر اينكه وزارتخانه متبوعش از 
هيچ كانديدايی در انتخابات فدراسيون فوتبال حمايت نمی 
كند، گفت: »اگر نامزدی اعالم كند كه مورد حمايت وزارت 

ورزش است، اين مسئله صحت ندارد«.

برای  مناسب  بستر  گفت:  ايران  بانک صادرات  مديرعامل   
خريداران كتاب اولين نمايشگاه مجازی كتاب تهران بر روی 
اپليكيشن ها و درگاه ها توسط بانک صادرات ايران فراهم 
شده و خدمت به جامعه فرهنگی برای بانک صادرات ايران 

افتخار بزرگی است. 

طرح »طراوت« بانک 
صادرات ایران در 
ایستگاه صنعت نشر

آمادگی ایران برای افزایش تولید نفت به میزان پیش از تحریم  شما هستید که منطقه ما را 
بی ثبات می کنید

محمدجواد ظریف از وزیر خارجه فرانسه خواست تا از حمایت از سعودی 
از جنگ افزارهای آمریکایی برای سالخی کودکان در یمن استفاده  ها که 

می کنند، دست بردارند. 
، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در حساب کاربری خود 
در توئیتر خطاب به وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد: این شما هستید که منطقه ما را بی 

ثبات می کنید.
صفحه ۲

شعری منسوب به موالنا که پیش تر جعلی بودن 
آن اعالم شده بود، بار دیگر به این شاعر نسبت داده 
از چهره های  انوشه،  این شعر توسط دکتر  این بار  شد؛ 
شناخته شده روانشناسی در برنامه تلویزیونی »دورهمی« خوانده شد.

تلویزیونی  برنامه  از  قسمتی  در  انوشه  سیدمحمود  دکتر   ،
»دورهمی« مهران مدیری که در دی ماه جاری از تلویزیون پخش 

شد، بیت هایی را که منتسب به موالنا معرفی می کند، می خواند و 
می گوید که بنای زندگی اش را تغییر داده؛ این درحالی است که 
بیت  دو  این  می گوید  روان شناسی  حوزه  شناخته شده  چهره  ین  ا
را - که البته و در واقع از موالنا نیستند - تا کنون به هر کسی 

که می توانسته توصیه کرده است.
صفحه 7

جعلیاتی به نام موالنا در »دورهمی« تلویزیون
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صفحه 3

سید جمشید اوشال
متنی را خواندم  که جالب توجه بود و مخاطب را به چالش فکری می برد؟ چون مدتی 
است شبیه به این متن را در فضای مجازی میخوانم لذا تصمیم گرفتم پاسخی برای این متن و 

شبیه به این ها بنویسم .
با اجازه مخاطب محترم اول متن را میگذارم و بعد پاسخ را خدمت تان تقدیم  میکنم

متن منتشر شده در فضای مجازی
از کثرت به وحدت؟!

پیام کریسمس مرکل را می شنیدم. گفت ما نخستین کشوری بودیم که تست معتبر کرونا 
ساختیم و نخستین کشوری بودیم که واکسن کرونا ساختیم. واکسنی که تحقیقاتش در آلمان 

صورت گرفت و با حمایت شریک امریکایی به تولید انبوه رسید.
مرکل در ادامه پیامش گفت :

بنیان گذار ]مسلمان[ فایزر- بایون تک به من گفت این شرکت کارکنانی دارد از ۶۰ کشور 
جهان. سپس جمله ای گفت که من میخ کوب شدم. گفت »این قدرت تکثر است«.

یاد نخستین اصل فلسفه می افتم:
هر چیزی همان چیزی است که هست.

شوری با پای بندی عملی به تکثر اجتماعی و دینی، واکسن را می سازد و ما در مبارزه ی 
عملی با تکثر حتی اختیار واکسن زدن یا نزدن خودمان را هم نداریم! و باید منتظر بمانیم و بابت 

این تأخیر در آغاز واکسیناسیون هزاران کشته ی غیر ضروری بدهیم. جان البته ارزان است.
اما بهتر نبود هر کس درباره ی واکسن زدن خودش تصمیم می گرفت؟

اما پاسخ من
مدتی است که در فضای مجازی شاهد از این دست مقاالت که با ظرافت تالش میکنند 

توپ مشکالت مربوط به کرونا را در زمین حاکمیت بیندازند هستیم.
ما  مشکل  اما   ، نیست  عیب  بی  و  نقص  بی  ایران  در  حاکمیت  بگویم  باید  پاسخ  ر  د
واکسن و انتخاب واکسن نیست. کما اینکه سالهاست که انواع واکسن ها و داروها و تجهیزات 
پزشکی در ایران و یا جهان تولید میشود و در مورد تزریق واکسن ها هم حداقل تمامی ما 
یرانیان چند واکسن در عمرمان از همین واکسن های داخلی و خارجی زده ایم و بحمدهلل  ا

ایم. نداشته  مشکلی هم 
مشکل ما از بی اطالعی ما از حقایق و در ادامه قضاوت های بدون علم و بی پایه است 

که از خود ما شروع می شود.
مشکل ما از جایی شروع میشود که مسبب اصلی آن سیستم اطالع رسانی و رسانه ای 
بطور عام و عموم و بخصوص و تاکید می کنم بخصوص رسانه بی مسئولیت و بی بند و بار در 

فضای مسموم مجازی است ؟
خوب شما از فضای مجازیی که در زندگی مردم یعنی من و شما و ما بصورت بسیار گسترده 
در سطوح جامعه مختلف سنی و طبقات اجتماعی جامعه جا باز کرده و بخشی از زندگی روزانه و 
حتی ساعتی مردم شده و به نوعی رسانه ای مردمی و بسیار قوی شده و بجای اینکه رسانه ی 
ذاتا دارای هویت و استقالل و هدفمند به سمت و سوی ارتقای ذهنی جامعه به سمت و سوی 
تعالی کشور و مردم باشد بعضا بسیار ظریف و حساب شده و هدفمند در خدمت تولید و پخش 
بیمار  این مسموم سازی و  خبر و اخبار مسموم و تحریف شده است و مسئولیتی هم در قبال 

سازی ندارد چه انتظاری دارید؟
آخرش هم متوجه میشوید نویسنده اصلی و توزیع کننده اصلی خبر سرش در آخور اشخاصی 
است که بدنبال منافعشان و برهم زدن افکار جامعه و هدایت اذهان مردم برای تولید چالش ها و 

ایستادن های بیهوده و درجا زدن ها و عقبگردها هستند ؟
حاال چند سئوال دارم که می پرسم:

۱. شما از خانم مرکل که سیاستمداری کار کشته و قوی و معتبر در جهان است اسم بردید 
و پیام ایشان را گذاشتید و تفسیر خودتان را هم مکمل پیام نوشتید.

چقدر از تمامی این متن که نوشتید یا منتشر کردید آگاه هستید ؟ و آیا مسئولیت نوشته ای 
که شما فرستادید را میپذیرند و قبول میکنید این خبر و یا نوشته همان گفته و پیام خانم مرکل 

بوده و توسط خبرگزاری های معتبر و مستقل نیز تایید شده؟
یا اینکه این نوشته در کنار میلیون ها خبر ترکیب شده با اخبار قالبی هدفمند تولید و منتشر 
شده و بدون تحقیق دست بدست میشود و در نتیجه خواسته و  ناخواسته عامل دروغ پراکنی ها و 

تحریف ها و تخریب ها و بد بینی ها نسبت به مجموعه کشور میشود ؟
۲. آیا و اگر خانم مرکل در ایران میبود و در شرایط امروز ایران که حتی توسط همین کشور 
و دولت آلمان شبه تحریم است  میبود و در این شرایط کشور را مدیریت می کرد، آنوقت این خانم 
همان گونه صحبت می کرد که گفته شده صحبت کرده ؟ یا اینکه در گفتمانش از انسان و زندگی 
و حقوق اولیه زندگی انسان ها و حفظ هویت انسان و استقالل و شان انسان و انسانیت و هویت 

و آزادی انتخاب انسان صحبت میکرد؟
آیا ایشان در جایگاه عالی ترین مقام مسئول در کشور ، چهار چشمی و با دقت از مردم و 
ساختار سالمت و امنیت عمومی جامعه مواظبت نمیکردن تا از دشمنش رکب و ضربه نخورد و 

اتفاقی برای کشور و مردم نیفتد؟
مطمئن باشید این خانم مرکل سیاستمدار حرفه ای و سایر سیاستمداران در اروپا و سایر نقاط 
جهان بشرطی که مستقل باشند ، حتما اولویت اولشان منافع ملت و سالمت ملتشان می بوده و 
هست و شرط عقل همین است که از مردم و کشور و منافع ملی حفاظت و حراست نمایند.خانم 
مرکل سیاستمدار که حتما در مقابل سالمت مردمشان مسئول است که هست ، حتما هم همین 
تصمیم را میگرفت و همین کاری را می کرد که امروز در ایران از رهبری تا کف خیابان  برای آن 

متفقًا تصمیم گرفتند و انجامش میدهند.
موضوع واکسن کووید  ۱9 یک موضوع عمومی برای یک ملت است نه تسویه حساب 

شخصی و رو کم کنی درون ساختاری یا درون جناحی .
این موضوع با موضوع تامین خون برای چند هزار نفر انسان مظلوم هموفیلی یکی نیست 
که بخاطر اعتمادی که به دولت فرانسه شد  بیش از 3۰ سال است بخشی از ساختار سالمت 
کشور درگیر آن است، موضوع واکسن کووید ۱9 موضوعی است که قرار است حداقل ۶۰ میلیون 

ایرانی آنرا بزنند و موضوع مسئولیت سالمت یک ملت بزرگ است.
در اینجا عقل حکم میکند و اینگونه میگوید که اگر حتی فقط یک درصد در تصمیم سازی 
و تصمیم گیری خطا و بی احتیاطی شود و اعتماد بیجا شود همان یک درصد ممکن است به 
فاجعه ای تبدیل شود که عوارضش ممکن است برای چند ده سال و یا چند نسل زندگی یک 

ملت را درگیر نماید.
پس هیچ کس اجازه ندارد برای زندگی و جان و مال یک ملت بی هدف و بی حساب و 

احساسی و یا تحت تاثیر و یا خدای ناکرده پورسانتی تصمیم بسازد و تصمیم بگیرد.
سواد رسانه و بخصوص سواد رسانه در فضای مجازی یعنی َفَتَبَیُّنوا ، یعنی بعد از دریافت 
موضوع وظیفه داری اول تحقیق کنی و تحلیل کنی و بعد اگر مطمئن شدی و مسئولیتش را 
پذیرفتی آنوقت با مسئولیت منتشرش کنی. سواد رسانه یعنی به همین سادگی اما با مسئولیت.   

* جمع بندی
من و شما چقدر در َفَتَبَیُّنوا و نشر صحیح اخبار و موضوعات صحیح  و کمک به سالم سازی 
اذهان جامعه به سمت و سوی کشور و ملت ایران اسالمی توسعه یافته و متسقل و مقتدر و امیدوار 

با محوریت اخالق و تمدن ایرانی اسالمی سهیم بودیم و سهیم هستیم؟
َفَتَبَیُّنوا یعنی مسئولیت فردی و اجتماعی من و شما که با بی تفاوتی و غیر مستقیم خدمتگزار 

و عامل غیر نباشیم . در مورد سایر سوادها و رابطه آنها با زندگی ما بیشتر خواهم نوشت .

سرمقاله

واکسن کرونا و سواد رسانه ای ما
ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل   
گفت: بستر مناسب برای خریداران کتاب 
اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بر 
روی اپلیکیشن ها و درگاه ها توسط بانک 
صادرات ایران فراهم شده و خدمت به 
صادرات  بانک  برای  فرهنگی  امعه  ج
استفاده  با  است.  بزرگی  افتخار  یران  ا
از طرح طراوت کل تامین مالی صنعت 
نشر را تحت پوشش قرار خواهیم داد. 
این کار در طول سال نیز جریان داشته 
و بخشی از صنعت نشر را تاکنون تامین 

مالی کرده ایم.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
در  صیدی  حجت اله  ایران،  ادرات  ص
ه  یشگا نما نخستین  خبری  شست  ن
مجازی کتاب تهران که با حضور محسن 
وزیر  فرهنگی  امور  معاون  وادی،  ج
رمضان علی  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
پست،  شرکت  مدیرعامل  بحانی فر،  س
تهران،  استان  ناشران  اتحادیه  ئیس  ر
رئیس نخستین نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران و اصحاب رسانه برگزار شد، گفت: 
شرایطی  در  کتاب  مجازی  مایشگاه  ن
برگزاری  امکان  که  می شود  رگزار  ب
نمایشگاه فیزیکی به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، فراهم نبود و با وجود این موانع، 
تالش می کنیم تا چراغ فرهنگ کتاب 

و کتابخوانی را روشن تر نگاه داریم.
بانک  همکاری  افزود:  یدی  ص
بین المللی  نمایشگاه  با  ایران  ادرات  ص
کتاب تهران، همکاری دیرینه ای است 
خرید  بسترسازی  با  تا  شده  تالش  و 
اینترنتی کتاب در این نمایشگاه، شرایط 
مناسب را برای خدمت به دانشجویان، 
طالب، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 

و اهل قلم فراهم کنیم.
و  تسهیالت  خصوص  در  ی  و
در  ایران  صادرات  بانک  مایت های  ح
شده  امضاء  همکاری  تفاهم نامه  الب  ق
همکاری  کرد:  اظهار  نشست  این  ر  د
نمایشگاه های  ایران در  انک صادرات  ب
پیشین با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
سابقه دارد. اما برای همکاری در قالب 
این نمایشگاه به طور ویژه با دو شیوه 
تسهیل امور نقل و انتقال وجه  و دریافت 
پول توسط ناشران و همچنین پرداخت 
اعضای  طالب،  دانشجویان،  به  ارانه  ی

هیئت علمی و اهل قلم انجام می شود.
ایران  صادرات  بانک  عامل  دیر  م
ابراز کرد: بانک صادرات ایران پس از 
مرسوله،  تحویل  از  اطمینان  و  رسال  ا
فرآیند خرید اینترنتی را تکمیل خواهد 

کرد.

وی همچنین در خصوص استفاده 
از طرح »طراوت« بانک صادرات ایران 
کتاب گفت: طرح  از حوزه  در حمایت 
رونق  اعتباری  طرح  عنوان  به  طراوت 
تولید از تقاضای کل تا مواد اولیه را در 
این صنعت پوشش خواهد داد. در واقع 
اعتبار از سمت خریدار کتاب تا کسانی  
ناشرین،  کاغذ،  تامین  حوزه  در  که  ا  ر
نویسندگان، چاپ فعالیت می کنند و نیز 
سایر دست اندرکاران نشر و توزیع کتاب 
صادرات  بانک  طراوت  طرح  قالب  ر  د

ایران پوشش خواهد داد.
صیدی در خصوص تداوم همکاری 
بانک صادرات ایران در حوزه کتاب نیز 
طبعًا  فرهنگی  رویداد  این  کرد:  ظهار  ا
خواهد  جامعه  در  نشاط  و  شور  موجب 
خود  وظیفه  ایران  صادرات  بانک  د.  ش
این  بهتر  چه  هر  برگزاری  به  ی داند  م
جهت،  این  در  کند.  کمک  مایشگاه  ن
دریافت  ایجاد شده  اپلیکیشن  و  درگاه  

و پرداخت وجه را تسهیل خواهد کرد.
ایران  صادرات  بانک  دیرعامل  م
با بیان اینکه این بانک در کنار وزارت 
تخصیص  با  اسالمی  ارشاد  و  رهنگ  ف
است،  کرده  اقدام  کتاب  خرید  ارانه  ی
بالندگی  فرهنگ،  بالندگی  کرد:  اکید  ت

اقتصاد را نیز در پی دارد.
پرداخت های  اینکه  به  اشاره  یبا  و
الکترونیک تابعی از ساعت کاری شعب 
خریداران  کرد:  تاکید  نیست،  انک  ب
کنند،  اراده  که  ساعتی  هر  در  تاب  ک
می توانند کتاب سفارش داده و پرداخت 

را انجام دهند.
وی تفاوت خدمات بانک صادرات 

نمایشگاه  با  نمایشگاه  این  در  یران  ا
و  داد  قرار  اشاره  مورد  نیز  را  یزیکی  ف
تسهیل  برای  تفاوت  مهمترین  فت:  گ
خرید الکترونیک کتاب در این نمایشگاه 
اختصاص یک کد ویژه برای خریداران 
در درگاه پرداخت بانک صادرات ایران 
است که با استفاده از آن یارانه به خریدار 
انجام  خرید  و  یافت  خواهد  ختصاص  ا
می شود. در دنیا استاندارد زمان تراکنش 
هشت ثانیه است در حالی که متوسط 
زمان انجام تراکنش در ایران پنج ثانیه 
است و امیدواریم شرایط خدمت رسانی 
به خریداران کتاب در این نمایشگاه به 

صورت مناسبی فراهم شد.
صیدی همچنین هدف اصلی بانک 
وزارت  با  همکاری  در  ایران  ادرات  ص
برگزاری  در  اسالمی  ارشاد  و  رهنگ  ف
و  رشد  به  کمک  را  کتاب  مایشگاه  ن
توسعه فرهنگی در کشور عنوان کرد و 
افزود: بحث تقدم و تأخر اهمیت اقتصاد 
و فرهنگ در کشور یک بحث همیشگی 
است اما اعتقاد مدیریت بانک صادرات 
ایران این است که وقتی فضای فرهنگی 
کشور بالنده باشد، اقتصاد نیز به درستی 
عمل خواهد کرد. در واقع وقتی چراغ 
فرهنگ روشن باشد، فعاالن اقتصادی 
انجام  مطلوبی  نحو  به  را  خود  کار  یز  ن
بانک  قدمت  به  توجه  با  داد.  واهند  خ
مشتریان  زیاد  تعداد  و  ایران  ادرات  ص
بانک، حتماً اگر بتوانیم مشتریان بانک را 
به مطالعه کتاب تشویق کنیم، پیامدهای 
عبارت  به  داشت.  دربرخواهد  طلوبی  م
دیگر هر عالقه مند به کتاب اگر مشتری 
بانک صادرات ایران هم باشد برای ما 

افتخار است.
وی گفت: از ابتدای سال 9٨ نحوه 
اعتباردهی در بانک صادرات ایران تغییر 
کرد. در گذشته در حوزه صنعت نشر به 
ناشر  به  تنها  منابع،  محدودیت  لیل  د
شرایط  در  اما  می شد،  داده  سهیالت  ت
جدید برای افزایش تسهیالت به ناشران، 
کتابفروشی ها  به  تسهیالت  عطای  ا
از طریق  و  گرفت  قرار  کار  دستور  ر  د
کارت اعتباری مرابحه جریان نقدینگی 
سمت  به  اسنادی  اعتبارات  طریق  ز  ا
نیز  قشر  این  تا  یافت  افزایش  اشران  ن
این  از  را  کاغذ  تامین  هزینه  توانند  ب
با  ناشر  واقع  در  کنند.  تامین  طریق 
استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی بانک 
صادرات ایران کاغذ را نقد می خرد اما 
نسیه پرداخت می کند و وارد کننده کاغذ 
که مشتری بانک صادرات نیز هست با 
اعتبار ایجاد شده کاغذ را از تهیه کننده 
این  قالب  در  اصلی خریداری می کند. 
طرح هم به ناشر اعتبار می دهیم و هم 
به مشتریان و تأمین کنندگان مواد اولیه.

ایران  صادرات  بانک  دیرعامل  م
طرح  »طراوت«  طرح  کرد:  اکید  ت
اعتباری ویژه تولید است که اعتباردهی 
به کل زنجیره تولید را پوشش می دهد 
صادرات  بانک  که  است  این  هدف  و 
بخش های  آن  از  استفاده  با  یران  ا
تا  کتاب فروش  از  نشر  مختلف صنعت 
این  کند.  اعتبار  تامین  را  کاغذ  هیه  ت
طرح کمک خواهد کرد تا گردش مالی 
صنعت نشر چند برابر افزایش یابد. ارائه 
تسهیالت به اهل قلم نیز طی چند ماه 

گذشته انجام شده است.
در این نشست تفاهم نامه همکاری 
بانک صادرات ایران با وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی برای افزایش تعامالت 
و همکاری برای ارائه خدمات پیشرفته 
ایجاد  نمایشگاه ها،  نیاز  مورد  انکی   ب
تمرکز بیشتر فعالیت های مالی و گردش 
نوین  خدمات  ارائه  نشر،  حوزه  ولی  پ
بانکی به فعاالن صنعت نشر و تقویت 
امروز  کتاب  حوزه  در  فعال  هادهای  ن
مدیرعامل  صیدی،  حجت اله  حضور  ا  ب
جوادی،  محسن  ایران،  صادرات  انک  ب
و  ارشاد  وزیر  فرهنگی  امور  عاون  م
فرهنگ اسالمی، رمضا نعلی سبحانی فر، 
مدیرعامل  و  ارتباطات  وزیر  عاون  م
شرکت پست، هومان حسن پور، رئیس 
ایوب  و  تهران  استان  ناشران  تحادیه  ا
نمایشگاه  نخستین  رئیس  هقان کار،  د
مجازی کتاب تهران و در حضور اصحاب 

رسانه به امضا رسید.

حجت اله صیدی در نشست خبری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران خبر داد:

طرح »طراوت« بانک صادرات ایران در ایستگاه صنعت نشر
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تمام تحریم های ایران باید بدون هیچ پیش شرطی لغو شود 
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: اگر 
آمریکا به برجام برگردد اما تحریم ها را لغو نکند هیچ فایده ای نخواهد داشت و باید 

بدون شرط و شروط تمامی تحریم های ایران لغو شود. 
فدا حسین مالکی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری اظهار کرد: اگر 
آمریکا به برجام برگردد و تعهدات خود را بپذیرد ایران هم به تعهداتش عمل می 
کند و آن زمان مذاکره می تواند معنا و مفهوم داشته باشد ولی اگر آمریکا بخواهد 
شرط و شروط برای ایران بگذارد بازگشتنش به برجام هیچ فایده ای ندارد چون این 
ایران است که می تواند برای برجام شرط بگذارد و آن هم لغو تمام تحریم ها است.

وی افزود: بر این اساس اگر آمریکا تنها بخواهد به برجام برگردد اما تحریم 
ها را لغو نکند هیچ فایده ای ندارد. باید تحریم ها لغو شده و آنها هم هیچ شرطی 

مثل قضیه موشکی ایران نداشته باشند چون این موارد جزو خطوط قرمز ماست.

دولت، دست دالالن را از بازار ارز، طال و مسکن کوتاه کند
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: متاسفانه افرادی 
که بازارهای مسکن، ارز و طال را برای سرمایه گذاری خودشان انتخاب کرده اند 
به هر نحوی سعی می کنند قیمت ها کاهش پیدا نکند که الزم است دولت دست 

این دالالن را کوتاه کند.
اصغر سلیمی اظهار داشت: عده ای دالل وجود دارند که در این بازارها سرمایه 
گذاری کرده اند و کاهش قیمت ها طبیعتا به ضرر این افراد است به همین دلیل 
سعی می کنند قیمت ها را به خصوص در بخش مسکن باال نگه دارند و در فضای 
افراد برای بررسی  باال نشان می دهند در حالی که وقتی  را  مجازی قیمت ها 
موضوع مراجعه می کنند می بینند فروشی در بخش مسکن یا ارز رخ نمی دهد.

وی افزود: متاسفانه افرادی که این بازارها را برای سرمایه گذاری خودشان 
انتخاب کرده اند و دالر، سکه و... را احتکار کرده اند به هر نحوی سعی می کنند 
قیمت ها کاهش پیدا نکند. اما تالش زیادی برای کنترل این فضا و قیمت ها 

نمی کند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس، گفت: اما با توجه به اینکه به سال نو و 
انتخابات هم نزدیک می شویم قطعا باید کاری کنیم تا بازارها در بخش های 
مسکن، طال و ارز واقعی شود تا مردم امیدوار شوند. البته انتظار نداریم به یک باره 
قیمت ها کاهش شدید داشته باشد، اما باید نظارت بیشتری بر آن شود تا دست 
محتکران کوتاه شود و مردم بتوانند برای زندگی خود برنامه ریزی بهتری کنند.

استخراج بیت کوین در خاموشی های اخیر موضوعیت ندارد
تاکید  اسالمی  انرژی مجلس شورای  کمیسیون  رئیسه  هیئت  یک عضو 
بلکه  نداشته  مشکلی  برق  تولید  در  نیروگاهی  ظرفیت  نظر  از  کشور  که  رد  ک
نیروگاه  برای  سوخت  تامین  و  خانگی  بخش  در  گاز  مصرف  افزایش  مشکل 

های تولید برق است.
هادی بیگی نژاد درباره دالیل خاموشی های اخیر در سطح کشور، بیان کرد: 
در بحث قطع برق در سطح کشور چندین نکته وجود دارد که باید مورد توجه 
قرار گیرد. بخش اعظمی از گازی که در داخل کشور تولید می شود به بخش 
پتروشیمی  و  فوالد  نظیر  در صنایع  نیز  آن  از  مقداری  گیرد.  تعلق می  خانگی 
ها مورد مصرف قرار گرفته و بخشی دیگر نیز جهت تولید برق به نیروگاه ها 

تخصیص می یابد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در سال جاری مصرف گاز خانگی افزایش 
یافته است، نیروگاه ها مجبور به استفاده از مازوت یا گازوئیل برای سوخت خود 
شدند، اما از آنجا که آلودگی مازوت و گازوئیل چندین برابر است جلوی استفاده 
از آن نیز در نیروگاه ها برای تولید برق گرفته شد در نتیجه میزان تولید برق در 

کشور کاهش یافته و ما با خاموشی در برخی نقاط مواجه شدیم.
نماینده مردم مالیر تاکید کرد: بنابراین اینکه امروز بحث استخراج بیت 
کوین مطرح شده و عده ای قطعی برق را به این موضوع ارتباط می دهند، غیر 
مشکلی  برق  تولید  برای  نیروگاهی  ظرفیت  نظر  از  ما  چراکه  است.  تخصصی 
نداریم و حتی امروز از تمام ظرفیت کشور استفاده نمی شود. پس مسئله بیت 

کوین در قطعی برق موضوعیتی ندارد.

خطاب ظریف به وزیر خارجه فرانسه:
شما هستید که منطقه ما را بی ثبات می کنید

محمدجواد ظریف از وزیر خارجه فرانسه خواست تا از حمایت از سعودی ها که از 
جنگ افزارهای آمریکایی برای سالخی کودکان در یمن استفاده می کنند، دست بردارند. 
، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در حساب کاربری خود 
در توئیتر خطاب به وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد: این شما هستید که منطقه ما را 

بی ثبات می کنید.
ظریف نوشت: همکار محترم؛ شما دوران کاری ات در کابینه را با فروش جنگ افزار 
به جنایتکاران جنگی سعودی آغاز کردی. از بیان حرف های پوچ و مهمل در مورد 
ایران دست بردار. از حفاظت جنایتکارانی که منتقدان خود را با اره تکه تکه می کنند 
و از جنگ افزارهای ساخت »شما« برای سالخی کودکان در یمن استفاده می کنند، 

دست بردارید.

اموال  گرفتن  پس  برای  قضاییه  قوه  رییس  دستورالعمل  رزیابی  ا
نامشروع

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: دستورالعمل رییس قوه قضاییه برای پس 
گرفتن اموال و دارایی های نامشروع کمک می کند که هم از یک طرف نظارت بهتر 
و دقیق تری بر اموال و دارایی هایی  که مشمول این قانون هستند شود و  هم اگر 

اموال و دارایی هایی ازطرق نامشروع تحصیل شده ، برگردانده شوند.
عباس تدین گفت: قطعا  دستگاه های دولتی و کسانی که متصدی امور عمومی 
هستند وقتی می توانند در کمال قوت و قدرت به وظایف قانونی که قانونگذار برای 
آنها تعیین کرده عمل کنند که  از یک طرف اصل پاکی و صداقت و درستی را در 
فرآیند اموری که به  آنها محول شده رعایت کنند و به این اصل   پایبند باشند و از 
طرف دیگر  در مظان اتهام و تهمت قرار نگیرند؛  یعنی در عمل رفتاری نکنند که آنها 

را در معرض اتهام قرار بدهد.
وی افزود:  به همین دلیل قطعاً باید معلوم و مشخص شود که کارمندان دولت 
و کسانی که متصدی امور عمومی هستند؛ اموال و دارایی و ثروت خودشان را از چه 
راهی به دست آوردند. اگر اثبات شود که  بر خالف ضوابط و مقررات قانونی دارایی و 
اموال آنها افزایش پیدا کرده ؛ ضمن اینکه حکم به استرداد آن اموال داده شود؛ قطعًا 
اگر این رفتار مشتمل بر یک وصف مجرمانه و  کیفری باشد آن  مجازات قانونی را 

هم باید به آنها اضافه کنند. 
تدین یادآور شد: اولین بار در بهمن ماه سال ۱337 قانونی تحت عنوان قانون 
رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت تصویب شد که بر اساس این قانون، قرار بود 
که اموال و دارایی های مسئولین شناسایی شود و به عبارتی بررسی شود که اموال و 
دارایی های آنها از کجا آمده که در زبان عامیانه  به قانون »از کجا آورده ای« معروف 
شد و بعد از انقالب اسالمی اصول  ۱۴۲ و  ۴9 قانون اساسی موضوع اموال و دارایی های 

مسئولین و  اموال نامشروع را مورد توجه قرار داد.
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: اصل  ۱۴۲ قانون اساسی که معروف 
به اصل کنترل دارایی مسئوالن نظام است،  برای برخی از مسئولین این تکلیف را 
مقرر کرده که اموال و دارایی های خودشان را قبل از تصدی به یک شغل و بعد از 
پایان یک شغل اعالم کنند که محدود به اشخاص خاصی است که در اصل ۱۴۲ 
آمده و محدود بودن قلمرو و مصادیق این اشخاص باعث شده که نتوانیم این اصل  
را به همه کارمندان و اشخاصی که در دستگاه های دولتی و متصدیان امور عمومی 
خدمت می کنند تسری دهیم؛ به همین دلیل است که قوه قضاییه  هم و غم خود را بر 
این موضوع قرار داده که  با توسل به قوانین موجود و قوانینی که بعد از قانون ۱337 
تصویب شده ؛ به نحوی تمام کسانی که در دستگاه های دولتی انجام وظیفه می کنند 
و متصدی امور عمومی هستند را در زیر چتر این قوانین و مقررات قرار بدهد و  همه 

آنها را در صورت لزوم مورد بازخواست قرار دهد.
تدین ادامه داد: در بهمن ماه سال 9٨ در چارچوب همین اصول ۱۴۲ و ۴9 قانون 
اساسی مجلس طرحی  به نام طرح اعاده اموال نامشروع تصویب کرد و  بر اساس این 
قانون یعنی قانون اعاده اموال نامشروع، هدف مقابله و مبارزه با فساد بیان شد و قرار 
شد که  اموال و دارایی هایی که از طرق نامشروع  به دست آمده اعاده و برگردانده شود.

پس از یک هفته بالتکلیفی، حضور دانش آموزان در مدرسه اختیاری شد
طبــق  اســت  ــرار  ق
تصمیــم ســتادملی مقابلــه بــا 
کرونــا، ۱3۶ روز پــس از آغاز 
ــه هــا  ــس از هفت ــی و پ ســال تحصیل
آمــوزش کامــال غیرحضــوری بــه علت 
ــی  ــدارس برخ ــا، م ــوم کرون ــک س پی
پایــه هــا و شــاخه هــای تحصیلــی در 
شــهرهای آبــی و زرد، پذیــرای دانــش 
آمــوزان باشــند و آمــوزش حضــوری را 

ــد.  از ســر بگیرن
ــه  ــر ســتادملی مقابل ــم اخی تصمی
بــا کرونــا، مخالفــت هایــی را از ســوی 
ــه همــراه داشــته  والدیــن و معلمــان ب
ــام  ــان نظ ــه متولی ــن آنک ــت؛ ضم اس
ســالمت در چنــد روز گذشــته مخالفت 
هــای خــود را بــا ایــن تصمیــم اعالم و 
نســبت بــه صعودی شــدن آمــار ابتال و 
رو بــه رو شــدن با پیک چهــارم بیماری 
در پــی کاهــش و لغــو محدودیــت ها و 
ــکل هــای  ــاره پروت ــت دوب عــدم رعای
بهداشــتی بــه ویــژه در پــی بازگشــایی 

مــدارس، ابــراز نگرانــی کــرده انــد.
فــارغ از تبعــات و نگرانــی هایــی 
کــه بازگشــایی مــدارس بــرای خانــواده 
هــا بــه همــراه داشــته، اظهــارات 
ــور  ــی کش ــئوالن اجرای ــض مس متناق
بــر میــزان ایــن نگرانــی و ســردرگمی 
هــا افــزوده اســت.طبق اعــالم علیرضا 
رئیســی، ســخنگوی ســتاد ملــی مقابله 
بــا کرونــا، در پنجــاه و دومیــن جلســه 
ســتاد ملــی در روز ۲۰ دی مــاه، تصمیم 
گرفتــه شــد کــه همــه پایه هــای 
مــدارس زیــر ۵۰ نفــر در مناطقــی کــه 
ــایی  ــی توانند بازگش ــتند، م ــی هس آب
شــوند، امــا پایــه اول و دوم بــا حداکثــر 
ــق  ــد در مناط ــوز می توانن ۱۰ دانش آم

آبــی و زرد بــاز شــوند.
ــر  ــرکل دفت محســن بیگــی، مدی
ســالمت و امــور تندرســتی وزارت 
آمــوزش و پــرورش نیــز در روز ۲۱ دی 
ــتورالعمل  ــه دس ــرد ک ــالم ک ــاه، اع م
بازگشــایی مــدارس طبــق پیشــنهادات 
ــن  ــی تدوی ــتاد مل ــده در س ــرح ش مط
ــش  ــر اســاس آن دان ــد شــد و ب خواه
آموزان هنرستانی و کالس اول و دومی 
هــا در شــهرهای با وضعیت آبــی و زرد 
از اول بهمــن در قالــب کالس هــای بــا 
حداکثــر ۱۰ دانــش آمــوز بــه مدرســه 
ــا کمتــر از ۵۰  ــد و مــدارس ب مــی رون
دانــش آمــوز در شــهرهای آبــی بــرای 
ــایی  ــی بازگش ــع تحصیل ــه مقاط هم

خواهنــد شــد.
ــر  ــن از ســوی وزی ــر ای عــالوه ب
آمــوزش و پــرورش نیــز اعــالم شــد که 
کادر اداری و اجرایــی در تمــام مــدارس 
کشــور بــه اســتثنای شــهرهای قرمز، از 
ابتــدای بهمــن مــاه در مدرســه حضــور 

فیزیکــی خواهنــد داشــت. در نهایــت  
ــایی  ــتورالعمل بازگش ــاه دس ۲۲ دی م
مــدارس از ســوی وزارت آمــوزش و 
پــرورش اعــالم و در آن قیــد شــد 
کــه ایــن تصمیــم در راســتای اجــرای 
مصوبــات پنجــاه و دومین جلســه ســتاد 
ملــی مدیریــت کرونــا عملیاتــی شــده 
ــران  ــهر ته ــه ش ــود آنک ــت. با وج اس
ــن قاعــده مســتثنی نیســت،  ــز از ای نی
بندپــی، اســتاندار تهــران در روز ۲۲ دی 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــرد ک ــالم ک ــاه اع م
تراکــم دانــش آمــوزی در تهــران کــه 
بیــش از میانگیــن کشــوری اســت باید 
در ارتبــاط بــا بازگشــایی مــدارس دقت 
ــده  ــی، فرمان ــم. زال الزم را انجــام دهی
ــز  ــران نی ــا ته ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل س
تاکیــد کــرد کــه نظــر فنــی مــا در مورد 
بازگشــایی مدارس پرهیز از شــتابزدگی 
اســت حتــی در بازگشــایی پایــه هــای 
یکــم و دوم نبایــد شــتابزده عمــل کرد. 
ــی  ــن بازگشــایی تاثیرات ــد ای ــی تردی ب
ــهری  ــل ش ــل و نق ــوی حم را در الگ
ــل  ــه دلی ــران ب ــد گذاشــت و ته خواه
ــی  ــر متفاوت ــد تدابی ــوا بای ــی ه آلودگ
ــش  ــهرها برای ــایر ش ــه س ــبت ب نس
ــد  ــران بای ــود لذا در ته ــیده ش اندیش
ــات انجــام  ــر و مراع ــا تاخی ــن کار ب ای
شــود.این در حالــی اســت کــه ۲3 دی 
مــاه، وزیــر کشــور در هفتمیــن جلســه 
قــرارگاه عملیاتــی ســتاد ملــی مدیریت 
کرونــا دربــاره بازگشــایی  مــدارس 
گفــت: همــان تصمیمی کــه ســتاد 
ملی گرفتــه اســت، عمــل خواهــد شــد.

ــت  ــر بهداش ــارات وزی ــا اظه ام
ــاه  ــنبه، ۲۵ دی م ــح روز پنجش در صب
ــت  ــت وزارت بهداش ــر مخالف ــی ب مبن
بــا بازگشــایی مــدارس، واکنــش هــای 
مختلفــی را در میــان والدیــن و شــبکه 
ــت  ــال داش ــه دنب ــی ب ــای اجتماع ه
و حکایــت از عــدم هماهنگــی و 
ــی  ــای اجرای ــتگاه ه ــی دس یکپارچگ
ــده در  ــاذ ش ــات اتخ ــون تصمیم پیرام
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا داشــت. 
ــت  ــاره گف ــن ب ــت در ای ــر بهداش وزی
کــه در حــال حاضــر مخالف بازگشــایی 

مــدارس هســتیم. نگرانیــم کــه دوبــاره 
بــا عــادی انگاری بــه تله اردیبهشــت و 
خردادمــاه بیفتیــم. اگــر ایــن بــار گرفتار 
ــد  ــز جدی ــدت خی ــوج و ش ــویم، م ش
ــا در کشــور شــاید بیشــتر باشــد  کرون
ــوان  ــت ت ــن اس ــا ممک ــای م و نیروه
ــا موجــی  ــاره ب ــه چندب ــرژی مقابل و ان

جدیــد را نداشــته باشــند. 
ــدات اتخــاذ  ــال تمهی ــن ح ــا ای ب
ــدارس،  ــایی م ــون بازگش ــده پیرام ش
بعدازظهــر پنجشــنبه، ۲۵ دی مــاه  در 
ــتاد  ــی س ــای تخصص ــه کمیته ه جلس
ملــی مقابلــه بــا کرونــا مطــرح و مــورد 
بررســی قــرار گرفــت و اعــالم شــد در 
مدارســی کــه تعــداد کل دانش آمــوزان 
کمتــر از ۵۰ نفــر اســت در تمــام مقاطع 
تحصیلــی و تمــام پایه هــا کالس هــای 
درس ۱۰ نفــره و حضــوری و البتــه بــه 
ــود و  ــزار می ش ــاری برگ ــورت اختی ص
مدیریــت ایــن موضــوع و اطالع رســانی 
ــور  ــان حض ــرای زم ــا ب ــه خانواده ه ب
ــده  ــر عه ــدارس، ب ــان در م فرزندانش

مدیــران مراکــز آموزشــی اســت.
رئیــس جمهــور نیــز در ایــن 
ــچ  ــه هی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب جلس
شــیوه ای جایگزیــن آمــوزش حضــوری 
نبــوده و نخواهــد شــد تاکیــد کــرد کــه 
قطعــا در مــدت تعطیلــی مــدارس، 
آســیب هایی متوجــه دانش آمــوزان 
ــرورش،  ــوزش و پ ــد آم ــه بای ــوده ک ب
ــا آغــاز مجــدد آمــوزش حضــوری و  ب
ــیب ها  ــن آس ــدارس، ای ــایی م بازگش
ــکالت  ــص و مش ــایی و نواق را شناس
ــدارس را  ــی م ــی دوران تعطیل آموزش
طــی همیــن مــدت باقیمانــده از ســال 
ــد. ــران کن ــوی جب ــه نح ــی ب تحصیل

ــر  ــب توجــه آنکــه وزی ــه جال نکت
آمــوزش و پــرورش همچنــان بــر 
تصمیــم بازگشــایی حضــوری مــدارس 
طبــق شــرایط اعالمــی تاکیــد داشــت 
و ۲۵ دی مــاه، بــار دیگــر شــروط 
ــرد و  ــالم ک ــدارس را اع ــایی م بازگش
گفــت: مــدارس بایــد در تمــام مناطــق 
ــند  ــاز باش ــز ب ــق قرم ــز مناط ــه ج ب
و کادر اداری و اجرایــی در مدرســه 

حضــور داشــته باشــند اگــر بــه دنبــال 
مدرســه محــوری هســتیم زمانــش 
اکنــون اســت. دانش آمــوزان پایــه اول 
و دوم ابتدایــی بایــد بــه مدرســه برونــد 
و حداکثــر بایــد ۱۰ نفــر در کالس 
ــرای  ــوزان ب ــند. ســالمت دانش آم باش
مــا بســیار اهمیــت دارد مــا بــا ایــن کار 
ــت  ــل اهمی ــوزش را قاب ســالمت و آم

می دانیــم.
ــی  ــته، رئیس ــت روز گذش در نهای
ســخنگوی ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا، 
بــه بالتکلیفــی اولیــا و مــدارس در ایــن 
بــاره پاســخ داد و بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــیاری  ــواالت بس ــته س ــه گذش در هفت
ــدارس  ــایی م ــوه بازگش ــون نح پیرام
مطــرح شــده و شــاهد صحبــت هــای 
ــوده  ــه ب ــن زمین ضــد و نقیضــی در ای
ــه  ــدارس ب ــه م ــرد ک ــالم ک ــم، اع ای
هیــچ وجــه بــه صــورت اجبــاری برگزار 
نخواهــد شــد و  بــرای پایه هــای اول و 
دوم در مناطــق آبــی و زرد بــه صــورت 
ــد  ــی توانن ــا م ــواده ه ــاری خان اختی
دانــش آمــوزان را به مدرســه بفرســتند.

بــه گفتــه وی دربــاره حضــور 
کادر مدرســه، مدیریــت و کارکنــان در 
مدرســه نیــز خــود آمــوزش و پــرورش 
تصمیــم گیــری مــی کند. بــه گــزارش 
ــروز  ــر ام ــالم نظ ــد اع ــنا، هرچن ایس
ــا،  ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــخنگوی س س
تکلیــف مــدارس و خانــواده هــا را پــس 
ــا  ــرد ام ــخص ک ــه مش ــک هفت از ی
نبایــد از ایــن موضــوع غافــل شــد کــه 
مخالفــت هــا و اظهــارات متناقــض در 
حالــی بــرای بــار دوم پیرامــون موضوع 
بازگشــایی مدارس از ســوی مســئوالن 
ــط مطــرح مــی شــود کــه ثمــره  ذیرب
آن تنهــا ســردرگمی و نگرانــی بیشــتر 

والدیــن اســت .
در ۱۵ شــهریور امســال نیز شــاهد 
ــون  ــا پیرام ــفتگی ه ــن آش ــروز ای ب
بازگشــایی مــدارس بودیــم و یــک 
روز مانــده بــه شــروع ســال تحصیلــی، 
تصمیــم وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــر کــرد و حضــور دانــش آمــوزان  تغیی
ــزان  ــد و می ــاری ش ــه اختی در مدرس
ــدارس  ــوزان در م ــش آم ــور دان حض
بســیار محــدود بــود. بــه نظر می رســد 
ــیوع  ــاظ ش ــه لح ــم ب ــرایط حاک در ش
بیمــاری، بازگشــایی اختیــاری مــدارس 
راهــکار تجربــه شــده راهگشــایی 
نباشــد و دامنــه فراگیــری آن محــدود 
باشــد و ایــن موضــوع را یــادآوری کنــد 
کــه تقویــت زیرســاخت هــای آمــوزش 
مجــازی و تامیــن تجهیــزات هوشــمند 
در حــال حاضــر اولویــت اول وزارت 
ــا  ــایر نهاده ــرورش و س ــوزش و پ آم
و دســتگاههای اجرایــی کشــور اســت.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

جزئیات برگزاری امتحانات »نودانشجویان«
 و »دانشجویان دکتری« آزاد

مسئول ستاد مرکزی آموزش مجازی دانشگاه آزاد ضمن اعالم جزییات 
و زمان برگزاری امتحانات در نیمسال اول ۱399-۱۴۰۰، درباره شیوه محاسبه 

نمره امتحانات پایان ترم توضیح داد.
جواد علمایی درباره زمان برگزاری امتحانات نیمسال اول ۱۴۰۰-۱399 
اظهار کرد: امتحانات دانشجویان قبل از ورودی 99 از ۴ بهمن و نودانشجویان 

از ۱٨ بهمن آغاز می شود.
* امتحانات دانشجویان دکتری شفاهی- مجازی است

مسئول ستاد مرکزی آموزش مجازی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه امتحانات 
به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار می شود، افزود: امتحانات دانشجویان 
به صورت کتبی-مجازی برگزار خواهد شد اما امتحانات دانشجویان دکتری به 

صورت مجازی-شفاهی بوده و ضبط می شود.
* اختصاص ۱۰ تا ۱3 نمره به فعالیت های کالسی میان ترم

وی درباره میزان نمره میان ترم و پایان ترم نیز توضیح داد و گفت: با 
توجه به رویکرد فعالیت محور در آموزش مجازی قسمت عمده ای از نمره باید 
به فعالیت های مستمر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی اختصاص یابد و به 
این ترتیب ۱۰ تا ۱3 نمره به آزمونک ها، تکالیف و تمرین ها و … در طول ترم 

اختصاص یافته و 7 الی ۱۰ نمره به امتحانات پایان ترم تعلق دارد.
علمایی در ادامه تاکید کرد که شرکت در آزمون پایانی برای دانشجویان 
الزامی است و در صورت عدم شرکت در این آزمون وضعیت درس وی حذف 

آموزشی )غیبت( ثبت خواهد شد.
* امتحانات دروس عملی کتبی- مجازی و یا حضوری برگزار می شود

مسئول ستاد مرکزی آموزش مجازی دانشگاه آزاد همچنین درباره نحوه 
برگزاری امتحانات دروس عملی نیز توضیح داد و گفت: در صورتی که الزم باشد 
برای دروس عملی آزمون کتبی برگزار شود، این آزمون مانند دروس نظری باید 
به صورت برخط باشد. در دروس عملی که آزمون عملی نیاز باشد، امتحان مورد 
نظر باید با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی با حضور گروه های 

۵ تا 7 نفره برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: درباره دروس تربیت بدنی نیز اعم از عمومی و تخصصی؛ 
بخش نظری این دروس به صورت مجازی برگزار و ارزیابی پایان نیمسال نیز به 

صورت مجازی انجام می شود.
* ترم گذشته زیرساخت های دانشگاه آزاد مشکل نداشت

علمایی همچنین درباره اختالالت فنی پیش آمده حین برگزاری امتحان در 
ترم گذشته گفت: زیرساخت های ما مشکل نداشت، بیشتر بحث قطعی اینترنت بود.

* برگزاری امتحان در دو سامانه داخلی دانشگاه
مسئول ستاد مرکزی آموزش مجازی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه با اضافه 
شدن یک سامانه آموزش مجازی، سعی کردیم بار ترافیکی سرورها را کاهش 
دهیم، گفت: در حال حاضر دو سامانه »دان« و »وادانا« به عنوان سامانه های 
برای  اساتید هم اعالم کردیم که  به  آموزش مجازی در نظر گرفته و  اصلی 

امتحانات نیز از همین بستر می توانند استفاده کنند.
امتحانات  در  امیدواریم مشکلی  اینکه  به  نسبت  امیدواری  اظهار  ا  ب وی 
با مشکلی مواجه شدند، تمهیداتی  اگر دانشجویان  نیاید، گفت:  مجازی پیش 

اندیشیده خواهد شد.
نمرات  از دانشجویانی که در ترم گذشته  امتحان مجدد  علمایی درباره 
پایینی کسب کرده اند گفت: دانشجویان کاردانی و کارشناسی که نمرات کمتر 
از ۱۲ و در دوره های تحصیالت تکمیلی نمره کمتر از ۱۴ کسب کرده باشند، 
می توانند یک بار تا سقف 3 درس )حداکثر ۶ واحد( هم در پایان این ترم و 
هم در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱399 مازاد بر واحدهای انتخابی 
و بدون پرداخت شهریه در امتحانات پایان نیمسال شرکت کرده و نمره خود 

را جبران کنند.

بازداشت یک پدر به دلیل کتک زدن فرزند
دستگیری  و  جلب  حکم  صدور  از  خرمشهر  اسالمی  انقالب  ان  ت س د ا د
پدری خبر داد که به خاطر ضرب و شتم فرزندش در این شهرستان او را راهی 

بیمارستان کرده بود.
فرزند  به  متعدد  آسیب  خاطر  به  پدر  این  جلب  حکم  گفت:  باوی  ر  خ ا ف
۱۲ ساله اش که منجر به شکستگی جمجمه وی، و بستری شدنش در بخش 

مراقبت های ویژه)آی.سی.یو( بیمارستان ولیعصر)عج( شد، صادر شد.
وی افزود: این کودک آزار امروز دستگیر و در وقت کشیک با وثیقه به زندان 

معرفی و برای تحقیقات به مرجع انتظامی سپرده شد.

پلیس آبادان ۳عامل تیراندازی را دستگیر کرد
طرح  اجرای  راستای  در  پلیس  گفت:  آبادان  شهرستان  انتظامی  ده  ن ا م ر ف
این شهر  تیراندازی در مراسم و درب منازل  آلوده، 3 عامل  اکسازی مناطق  پ

را دستگیر کرد.
سرهنگ حسین زلقی اظهار داشت: ماموران پلیس آبادان در راستای پاکسازی 
مناطق جرم خیز و برخورد قاطع با دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز، هفت قبضه 

انواع سالح غیرمجاز را طی پنج روز گذشته، کشف و ضبط کردند.
به گفته ی وی این هفت قبضه سالح شامل پنج قبضه سالح شکاری و دو 
قبضه سالح جنگی کمری به همراه تعدادی فشنگ بود که در طرح مذکور توسط 

پلیس کشف شد.وی افزود: عملیات مبارزه با دارندگان سالح های غیر مجاز با 
محوریت پلیس اطالعات و امنیت عمومی با افزایش توان اطالعاتی در زمینه 

برخورد قاطع با هنجارشکنان با قاطعیت تا پایان سال ادامه دارد.

واژگونی پراید مرگ پسربچه ۶ساله را رقم زد
واژگونی یک دستگاه خودرو پراید جان پسر بچه ۶ ساله یی را گرفت.

فرمانده انتظامی زرند گفت: در تصادف یک دستگاه خودروی پراید در محور 
سیریز – بافق پسر بچه ۶ ساله دم جان باخت و دو نفر دیگر به شدت مجروح شدند.

سرهنگ محمود خدادادنژاد گفت: در بررسی صحنه تصادف مشخص شد 
یک دستگاه خودروی پراید که در این محور در حال حرکت بوده از مسیر منحرف 
و واژگون شده  و علت حادثه عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی 

از سرعت مطمئنه تشخیص داده شد.

مرد ۳۲ساله گمشده در جنگل ابر پیدا شد
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان علی آبادکتول از پیدا شدن مرد 3۲ 

ساله گمشده در جنگل ابر خبرداد.
و  کنترل  مرکز  از  گزارشی  دریافت  دنبال  به  اظهارداشت:  شکی  ن  سی ح
در  فردی  شده  گم  بر  مبنی  گلستان  احمر  هالل  جمعیت  عملیات  گی  ن ه ا م ه
جنگل ابر در مسیر جاده شاهرود به علی آبادکتول در ساعت یک و ۵۶ دقیقه 
بامداد یکشنبه، یک تیم کوهستان از پایگاه زرین گل با آمبوالنس به محدوده 

محل حادثه اعزام شدند.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان علی آبادکتول توضیح داد که مرد 3۲ 
ساله سوار بر موتور از جاده ابر به سمت روستای کوهستانی شیرین آباد علی 
آبادکتول در حال حرکت بود که گرفتار برف و کوالک شده و مسیر را گم می کند.

شکی بیان کرد: این فرد بعد از حدود هفت ساعت جستجو توسط نیروهای 
امدادی پیدا و به پایین دست منتقل شد.
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جواد احمدی

آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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  ند،  ا ه  شد
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  دنیای سخت افزار،  متنوع  رسانه های  در  م شده  جا ن 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 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ٨۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/٨٨ دربرابر ۲/9۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ٨۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x٨۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ٨۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   خی  ر ب
البته به قطع نمی توان پیروزی  پوزخندی به نشانه ی پیروزی می زند )تِک رادار(؛ 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x٨۶ مبتنی بر شبیه سازی 3۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ٨cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ٨cx با امتیاز ۲،7۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.۲ گیک بنچ  کیشن  ی ل پ ا
این عامل به هیچ وجه پذیرفتنی  بیان می کند.  با ۱/٨  برابر  زنده ی لیک فیلد  پردا
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 ٨/۱ 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. 

سازمان ملی پرورش استعدادهای 
ثبت نام  مهلت  تمدید  ز  ا ان  ش خ ر د

المپیادهای علمی کشور خبر داد.
م  ثبت نا مهلت  مان  ز سا ن  ی ا
 ۲۴ ساعت  تا  را  علمی  یادهای  پ م ل ا

دوشنبه ۲9 دیماه تمدیدکرده است.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان 
درخشان،  استعدادهای  پرورش  ی  ل م
دانش  از  جوان  دانش پژوهان  اه  گ ش ا ب
آموزان عالقمند خواست ثبت نام خود 
را به ساعات پایانی مهلت موکول نکنند، 
به  که  اندکی  زمان  دلیل  به  ین  همچن
آزمون المپیاد مانده است امکان تمدید 

مجدد وجود ندارد.

مهلت ثبت نام المپیادهای علمی کشور تمدید شد

ســـعه  تو و  ی  یـــز مه ر نا بر نـــت  و ا ع م
منابـــع وزارت آمـــوزش و پـــرورش بخشـــنامه 
ــگاه  ــی دانشـ ــدگان نهایـ ــتخدام پذیرفته شـ اسـ
فرهنگیـــان و شـــهید رجایـــی را جهـــت اجـــرا 
بـــه ادارات کل آموزش وپـــرورش اســـتان ها 

ابـــالغ کـــرد. 
معاونـــت برنامه ریـــزی و توســـعه منابـــع بـــر 

ـــور اداری و اســـتخدامی،  اســـاس مجـــوز ســـازمان ام
فهرســـت پذیرفته شـــدگان نهایـــی رشـــته های 
موردنیـــاز وزارت آموزش وپـــرورش در دانشـــگاه 
فرهنگیـــان و دانشـــگاه تربیـــت دبیـــر شـــهید رجایـــی 
ـــال و در  ـــال ۱399 را ارس ـــری س ـــون سراس در آزم
اختیـــار ادارات کل آمـــوزش و پـــرورش اســـتان ها 

ـــرار داد. ق

ـــرورش  ـــاس ادارات کل آموزش وپ ـــن اس ـــر ای ب
اســـتان ها موظـــف هســـتند بـــر اســـاس قانـــون 
ـــورای  ـــس ش ـــال ۱3۶9 مجل ـــت س ـــن خدم متعهدی
ـــبت  ـــری، نس ـــد محض ـــذ تعه ـــن اخ ـــالمی ضم اس
بـــه تشـــکیل پرونـــده اســـتخدامی و کنتـــرل 
اطالعـــات افـــراد در ســـامانه اقدامـــات الزم را 

انجـــام دهنـــد.

استخدام پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی در آموزش و پرورش
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حمایت از معیشت مردم 
همواره در اولویت کاری دولت 
در  که  به طوری  داشته  رار  ق
هفت سال گذشته به ویژه پس از شیوع 
مختلفی  یتی  حما طرح های   ، نا رو ک
نیز  اجرا شده و در بودجه سال ۱۴۰۰ 
اختصاص  آن  برای  توجه  قابل  منابعی 

یافته است.
سیاست حمایت از اقشار آسیب پذیر 
قالب  در  معیشت  حداقل  تامین  و 
تدبیر  دولت  توسط  مختلف  طرح های 
ماه های  در  و  است  شده  اجرا  امید  و 
در  نیز  دوازدهم  دولت  از  مانده  اقی  ب
دستور کار قرار دارد.  رییس جمهوری 
نیز چندی پیش در جلسه هیات دولت 
به آن اشاره کرد و گفت: تالش برای 
رونق و جهش تولید، مقابله با بیماری 
به  دادن  پایان  و  سازی  خنثی  رونا،  ک
و  فساد  با  مبارزه  ظالمانه،  حریم های  ت
شفاف سازی، چابک سازی دولت، بهبود 
معیشت و تامین سالمت مردم از اهداف 
مهم دولت است که با کمک مردم تا 
آخرین روز فعالیت دولت به طور جدی 

دنبال خواهد شد.
 : د کر کید  تا نی  حا و ر سن  ح
»رسیدگی و توجه به وضعیت معیشت 
مردم از مهمترین اهداف و برنامه های 
وجود  با  که  است  دوازدهم  ولت  د
به  یاری رساندن  برای  همه مشکالت 
آسیب دیدگان با تمام توان خود به صحنه 

آمده است.«
بسیاری  معضالت  و  الش ها  چ
از  که  داشته  قرار  دولت  روی  یش  پ
مهمترین  کرونا  بیماری  آنها،   یان  م
چالشی است که دولت سال گذشته و 
امسال با آن مواجه بوده است و تالش 
کرده در برابر این تکانه های اقتصادی 
همسان سازی  تسهیالت،  پرداخت  ا  ب
حقوق و پرداخت بیمه بیکاری یاری گر 

مردم باشد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان 

تامین اجتماعی
کم  گروه های  جزو  ازنشستگان  ب
از  حمایت  که  هستند  جامعه  رخوردار  ب
آنها با همسان سازی و متناسب سازی 
حقوق در دولت تدبیر و امید عملی شد. 
مطالبه هشت ساله ای که در طول این 
سال ها بر زمین مانده بود با تعیین تکلیف 
نشستگان  ز با حقوق  زی  مسان سا ه
کشوری و لشکری در فروردین امسال 
مطرح شد و با دستور رییس جمهوری 

در دستور کار قرار گرفت.
سازی  همسان  قانون  راساس  ب
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران 
تامین اجتماعی، بین ۵۰۰ تا ٨۰۰ هزار 
تومان افزایش می یابد، به این صورت که 
بازنشستگان با 3۰ سال خدمت ۲ میلیون 
و ٨۰۰ هزار تومان و با 3۵ سال خدمت، 

سه میلیون تومان دریافت می کنند.
پرداخت تسهیالت کرونایی

مختلف  بخش های  کرونا  حران  ب
کشور را با مشکالت زیادی همراه کرده 
که در این میان کسب وکارهای مختلفی 
دچار زیان شدند. دولت برای حمایت از 
کسب و کارها، پرداخت تسهیالت کرونا 
را مصوب کرد و از سیزدهم خردادماه 
دریافت  برای  کارا  سامانه  در  نام  بت  ث
تسهیالت شروع و  مهلت زمانی تشکیل 
پرونده و پرداخت تسهیالت به »کسب 
وکارهای بیمه نشده« تا پایان شهریور 
و »کسب و کارهای بیمه شده«  تا ۱۵ 

شهریورماه ۱399 تمدید شد.
برابر آخرین آمار تاکنون ۲3۰ هزار 
و ۶۶7 میلیارد ریال برای ۵۰ درصد از 

متقاضیان پرداخت شده است.
بیمه بیکاری کرونایی

ز  ا یکی  نا  کرو ری  بیکا یمه  ب
از  حمایت  برای  دولت  اهکارهای  ر
معیشت مردم در دوره شیوع این بیماری 
منظور  همین  برای  می رود.  شمار  ه  ب
bimebikari.  به آدرس سامانه ای 

mcls.gov.ir  راه اندازی شد تا افراد 
درخواست خود را در آن ثبت کنند.

و  هزار   ٨۶۴ آمار  آخرین  طابق  م
۲۰۰ نفر در این سامانه ثبت نام کردند. 
همچنین طی سه ماه، یک میلیون و ۵۲ 
هزار و ٨۵۲ مورد مقرری برای 7۱7 هزار 
و 3۵۲ نفر مشمول، پرداخت شده است.
پرداخت وام یک میلیون تومانی

پرداخت تسهیالت بانکی به شکل 
تومانی  میلیون  یک  قرض الحسنه  ام  و
دیگر  از  نیز  بگیر  یارانه  خانوارهای  ه  ب

مصوبات حمایتی دولت است.
خانوارهایی  طرح،  این  اساس  ر  ب
که یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان 
مصوبه  این  مشمول  می کنند  ریافت  د
تومان  میلیون  یک  وام  مبلغ  ودند.  ب
که  است  درصد  چهار  کارمزد  نرخ  و 
اقساط آن از ابتدای تیر ماه به مدت 3۰ 
ماه و هر قسط 3۵هزار تومان از یارانه 
سرپرست خانوار کسر می شود و تا کنون 
۶ قسط آن از حساب یارانه بگیران اخذ 

شده است.
یک  وام  دوم  مرحله  رداخت  پ

میلیون تومانی خانوار
معیشتی  حمایت های  ادامه  ر  د
دولت از اقشار آسیب پذیر جامعه، مقرر 
شد همه افرادی که در نوبت قبل، وام 
و  کرده اند  دریافت  معیشتی  رونای  ک
دریافت  مشمول  نداشتند  ثابت  رآمد  د
شوند.  کرونا  تومانی  میلیون  یک  ام  و
همچنین در مجموع ۱۱ میلیون خانوار 
نفر  هزار   7۰۰ و  میلیون   ۲9 عادل  م
دریافت  یک میلیون تومانی  سهیالت  ت

 کنند.  
 ۶ بر  از  بیش  آمار  آخرین  طبق 
میلیون و 993 هزار و 3٨۰ سرپرست 
خانوار در دو مرحله پرداخت تسهیالت 
تسهیالت  از  معیشتی،  یارانه بگیران  ه  ب

یک میلیون تومانی بهره مند شده اند.
یارانه  از  یارانه  این  اقساط  سر  ک
از  است  قرار  و  بوده  بنزین  عیشتی  م
این ماه مبلغ 3۰ هزار تومان از حساب 

سرپرستان خانوار کسر شود.
مهلت سه ماهه در پرداخت اقساط 

قرض الحسنه
حمایت های  مه  دا درا مچنین  ه
دیدن  آسیب  به  توجه  با  و  رونایی  ک
خانوارها،  درآمدزایی  روند  و  شاغل  م
وام  از  حمایت  هدف  با  مرکزی  انک  ب
گیرندگان، اعالم کرد که پرداخت اقساط 
وام های قرض الحسنه برای مدت سه ماه 

به تعویق می افتد.
اقساط  شد  قرار  اساس،  این  ر  ب
ماه های  در  قرض الحسنه  ام های  و
اردیبهشت  و   99 فروردین   ،9٨ سفند  ا
99 دریافت نشود و بدون وضع هر گونه 
جریمه یا کارمزد به پایان دوره پرداخت 

اقساط منتقل شود.
حمایت از اجاره نشین ها

اجاره  از  حمایت  برای  ادامه  ر  د
قراردادهای  تمام  شد،  مقرر  شین ها  ن
مسکونی  امالک  به  مربوط  جاره  ا
استیجاری که تا تاریخ هشتم تیرماه 99 
هنوز تمدید نشده بود، در صورت عدم 
توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه 
ماه پس از اعالم رسمی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان 

اضطراری  اتمام شرایط  و  کرونا  شیوع 
تمدید شد.

اجاره بها  میزان  افزایش  داکثر  ح
 ۲۵ تا  تهران  شهر  برای  رهن  مبلغ  ا  ی
)مشهد،  شهرها  کالن  سایر  رصد،  د
تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم و 
کرمانشاه( تا ۲۰ درصد و سایر شهرهای 

کشور تا ۱۵ درصد تعیین شد.
یارانه معیشتی بنزین

با افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان 
ماه سال گذشته دولت تصمیم گرفت ۲9 
تا 3۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از 
افزایش قیمت بنزین را بین  ۱٨ میلیون 

خانوار )۶۰ میلیون نفر( تقسیم کند.
تناسب  به  معیشتی  حمایت  بد  س
بعد افراد خانوار پرداخت می شود. خانواده 
دو  خانواده  تومان،  هزار   ۵۵ نفره  یک 
سه  خانواده  تومان،  هزار   ۱۰3 فره  ن
نفره ۱3٨ هزار تومان، خانواده ۴ نفره 
۱7۲ هزار تومان و خانواده پنج نفره و 
بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی 

دریافت می کنند.
تا کنون ۱3 مرحله یارانه معیشتی 
مشمول  خانوار  سرپرستان  حساب  ه  ب

دریافت این سبد واریز شده است.
هزار   ۶۰۰ تا   ۲۰۰ هزینه  کمک 

تومانی
الی ۶۰۰هزار  مبلغ ۲۰۰  رداخت  پ
تومان به یک میلیون خانوار با جمعیت 
یا  کارمند  عضو  که  نفر  میلیون  ه  س
بازنشسته نداشته و تحت پوشش بیمه 
یا نهادهای حمایتی هم نیستند )ماهانه 
3۵۰ میلیارد تومان به این بند اختصاص 
می یابد(  از دیگر حمایت های معیشتی 

دولت است.
میزان کمک بین ۲۰۰ هزار تا ۶۰۰ 
هزار تومان بسته به بعد خانوار به این 
هزار  نفره ۲۰۰  یک  خانوار  که  رتیب  ت
سه  تومان،  3۰۰هزار  نفره  دو  ومان،  ت
نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ 
 ۶۰۰ بیشتر  و  نفره  پنج  و  تومان  هزار 
پرداخت  مرحله  چهار  در  تومان،  زار  ه
 3۱ آن  مرحله  آخرین  که  است  شده 
خرداد 99 توسط سازمان هدفمندسازی 

یارانه ها، واریز شد.
ارانه معیشتی ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار  ی

تومانی
دولت  معیشتی  حمایت  خرین  آ
ر  هزا یکصد  هزینه  کمک  رداخت  پ
تومانی به خانوار فاقد درآمد ثابت است. 
در  تعاون  ت  وزار  اطالعیه  راساس  ب
خصوص حمایت معیشتی از اقشار کم 
درآمد و فاقد درآمد ثابت، طبق تفاهم 
شورای  مجلس  بین  گرفته  ورت  ص
اسالمی و سازمان برنامه و بودجه مبنی 
از این قشر، سازمان برنامه  بر حمایت 
وزارت  به  را  مذکور  مصوبه  بودجه  و 

تعاون ابالغ کرد
حمایت معیشتی ۱۲۰ هزار تومانی 
افراد  به  نفر،  هر  ازای  به  اهیانه  م
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
می  تعلق  بهزیستی،  سازمان  و  ره(  (
 ۱۰۰ معیشتی  حمایت  همچنین  یرد.  گ
شامل  نفر،  هر  ازای  به  تومانی  زار  ه
از  هیچ یک  که  شود  می  انوارهایی  خ
دریافت  ماهانه  حقوق  آن ها  عضای  ا
زمره  در  و  نبوده  بیمه پرداز  می کنند،   ن

همچنین  باشند،  یین  پا هک های  د
شامل خانوارهایی است که بسته حمایت 
معیشتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان دریافت 

کرده اند.
دولتی،  بخش  کارکنان  نابراین  ب
خصوصی  بخش  عمومی،  یمه دولتی،  ن
صندوق های  ن  بگیرا مستمری  و 
بازنشستگی که دریافتی ماهیانه دارند و 
به نحوی شاغل یا بازنشسته محسوب 

می شوند، در زمره این گروه نیستند.
 ۱۲۰ و   ۱۰۰ معیشتی  مایت  ح
هزار تومان از آذرماه به مدت چهار ماه 
پرداخت می شود. اولین مرحله واریزی 
نیز ساعت ۲۴ روز ۲7 آذرماه به حساب 
خانوارهای مشمول این طرح واریز شد.

افزایش ۴۲ درصدی اعتبار حمایت 
از اقشار آسیب پذیر در بودجه ۱۴۰۰

حمایت های  امید  و  تدبیر  ولت  د
معیشتی خود را در الیحه بودجه سال 
آینده نیز مدنظر قرار داده است. طبق 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ دولت برای حمایت 
پوشش  تحت  پذیر  آسیب  اقشار  از 
امام  امداد  کمیته  حمایتی  دستگاه های 
خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور 
اعتباری معادل 3٨ هزار و 7۱۰ میلیارد 
تومان پیش بینی شده که در مقایسه با 
اعتبار امسال که رقم ۲7 هزار و ۲۵7 
میلیارد تومان است، ۴۲ درصد افزایش 

داشته است.
این میزان از محل اعتبارات تبصره 
کل   ۱۴۰۰ سال  بودجه  الیحه   )۱۴(
کشور، معادل ۱3 هزار و ۴۰۰ میلیارد 
بابت کاهش فقر مطلق بوسیله  تومان 
به مددجویان تحت  پرداخت مستمری 
تعداد  به  حمایتی  دستگاه های  پوشش 
سه میلیون و ۲۴۰ هزار خانوار است که 
نسبت به سال گذشته 3۲ درصد رشد 

خواهد داشت.  
سال  بودجه  الیحه  در  همچنین 
سازمان  ردیف  برای  اعتبار  آینده، 
بهزیستی کشور به مبلغ سه هزار و9۵۰ 
میلیارد تومان با رشد ۲۵ درصدی نسبت 
به سال گذشته پیش بینی شده است.  

اعتبار پیش بینی شده برای ردیف 
کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز برابر 
است  تومان  میلیارد   ۴۶۰ و  هزار   ۶ با 
سال  به  نسبت  درصدی   ۲9 رشد  که 

گذشته دارد.  
حمایت  دیگر  از  براین  عالوه 
های پیش بینی شده در الیحه بودجه 
به  اشتغال  تسهیالت  ارائه  آینده  سال 
دستگاه های  پوشش  تحت  مددجویان 
حمایتی از محل اعتبارات تبصره )۱۶( 
کشور  کل   ۱۴۰۰ سال  بودجه  الیحه 
میلیارد   ۲۰۰ و  هزار  هشت  مبلغ  به 

تومان است.
براساس الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
اعتباری معادل یک هزار و 7۰۰ میلیارد 
حمایت  قانون  اجرای  بابت  تومان 
 3۱ که  شده  بینی  پیش  معلوالن  از 
افزایش  گذشته  سال  به  نسبت  درصد 

یافته است.  
مسکن  بخش  ر  د همچنین 
هزار  پنج  اعتبار  دولت  نیز  محرومان 
مسکن  تامین  برای  را  تومانی  میلیارد 
آینده  محرومان در الیحه بودجه سال 

پیش بینی کرده است.  

برنامه اعطای ۷۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت بانک توسعه تعاون 
بانک  تسهیالت  تومان  میلیارد   7۵۰۰ اعطای  برنامه 
فرهنگی  مسکنمعاون  ملی  اقدام  طرح  در  تعاون  توسعه 
اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه اعطای 
7۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت بانک توسعه تعاون در طرح 

اقدام ملی مسکن خبر داد.
وزارت  اجتماعی  فرهنگی  معاون  فر  صادقی  ابراهیم 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست شورای مسکن استان سمنان، مجموع 
ثبت نام کنندگان واجد شرایط در طرح اقدام ملی مسکن از جامعه کارگری، بازنشستگی 

و مستمری بگیر کشور را 3۵٨ هزار نفر ذکر کرد.
بر هفت هزار و ۵۰۰  بالغ  اعتباری  تأمین  با  تعاون  بانک توسعه  وی گفت: 
میلیارد تومان در این طرح و بقیه طرح های مسکن گروه های هدف وزارت خانه 

مشارکت خواهد نمود.
وی افزود: پیش بینی شده با اجرای این الگو قیمت تمام شده مسکن برای این 

افراد تا ۲۰ درصد کاهش یابد.
تعاونی که در زمینه ساخت مسکن کارگران  افزود: شرکت های  صادقی فر 

فعال هستند مشکلی برای دریافت این تسهیالت ندارند.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: 
ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری بگیر 

کشور در قالب طرح اقدام ملی مسکن هدف گذاری شده است.
وی یادآور شد: از مجموع ٨۵۰ هزار نفر ثبت نام کننده واجد شرایط در طرح 
اقدام ملی مسکن از جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری بگیر کشور، ۱7۵ هزار 

نفر در فرایند ثبت نام، پرداخت آورده اولیه و تکمیل موجودی قرار گرفتند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: جامعه کارگری، بازنشستگی 
و مستمری بگیر کشور که در فرآیند ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن واجد شرایط 

معرفی شدند تا پایان دی امسال برای پرداخت اولیه آورده فرصت دارند.

رییس هیئت مدیره بانک دی خبر داد:
 تأسیس مرکز نوآوری ویژه نخبگان خانواده های شهدا و ایثارگران

دکتر غالمرضا خلیل ارجمندی، رییس هیئت مدیره بانک 
دی و مشاور عالی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از تأسیس 
و راه اندازی مرکز نوآوری ویژه نخبگان خانواده های شهدا و 
ایثارگران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با حمایت و همراهی 
مجموعه اقتصادی بنیاد شهید و بانک دی، تالش می کنیم 
در دهه فجر این مرکز نوآوری افتتاح شود و برای سال اول، 

عملیاتی شدن فعالیت حدود 3۰ استارت آپ در این مرکز در نظر گرفته شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، دکتر خلیل ارجمندی با اشاره به حضور 
افزود: در سال  ایثارگران،  و  از هفت هزار نخبه در خانواده های معزز شهدا  بیش 
جاری چند نفر از رتبه های تک رقمی کنکور، از خانواده ایثارگران بودند که از سهمیه 

هم استفاده نکرده اند.
با  دی  بانک  مجموعه  در  استخدام  اصلی  اولویت  که  این  بر  تاکید  با  وی 
ابتدای سال جاری تا کنون ۴۵  از  فرزندان خانواده معزز شهدا است، اظهار کرد: 
نفر از فرزندان خانواده معظم شهدا در بانک دی جذب شده اند و تا پایان سال این 

تعداد به ۶۰ نفر خواهد رسید.
رییس هیئت مدیره بانک دی همچنین با بیان این که در حال حاضر هم افزایی 
و هماهنگی بسیار خوبی بین زیر مجموعه های بنیاد شهید و امور ایثارگران برای 
خدمات رسانی به خانواده های معزز شهدا و ایثارگران به وجود آمده است، افزود: 
مهندس اوحدی، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران یکی از اولویت های کاری خود 
را ایجاد هر چه بیشتر همدلی و هم افزایی میان همه نهاد های این بنیاد برای خدمات 

رسانی مطلوب تر به خانواده معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری اعالم کرده اند.

رشد 1۰۰ درصدی تسهیالت اعطایی اگزیم بانک به دانش بنیان ها 
نسبت به سال گذشته

توسعه  بانک  کاالی  صادرات  اداره  گزارش  براساس 
صادرات ایران تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات ایران 
در بخش دانش بنیان ها در سال جاری نسبت به سال قبل 

افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.
ایران  به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 

بر اساس بررسی های انجام شده از سوی بانک توسعه صادرات در حوزه دانش 
بنیان، این شرکت ها طی یک دهه اخیر حضور موفقی در محیط رقابت بین المللی 
داشته اند و با توجه به سرعت تبدیل ایده دانش بنیان ها از مرحله آزمایشگاهی به 
تولید انبوه و ظرفیت تجاری سازی مطلوب این محصوالت، مشخص شد که این 
حوزه بستر مساعدی برای سرمایه گذاری است؛ از این رو بانک توسعه صادرات 
ایران برای متقاضیان تسهیالت در این حوزه با همکاری معاونت علمی و فناوری 

و صندوق پژوهش و شکوفایی برنامه منسجمی را تدارک دید.
بر اساس این گزارش نرخ سود تسهیالت اعطایی از محل منابع بانک براساس 
آخرین بخشنامه های شورای پول و اعتبار ۱٨% و برای تسهیالت پرداختی از محل 
منابع تلفیقی بانک و صندوق توسعه ملی به صورت ترکیبی ۱۴.۵% است وبا توجه به 
همکاری های بعمل آمده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نرخ سود 
تسهیالت تلفیقی مذکور برای شرکت های دانش بنیان ۱۲% در نظر گرفته شده است.

از آنجاییکه اعتبارسنجی شرکت های دانش بنیان با سایر شرکت ها متفاوت 
است، وظیفه اعتبارسنجی از این شرکت ها به شرکت های اعتبارسنجی خاص خود 
محول شده است.قرارداد این فرایند با بانک بسته شده و الزم است شعب در این 
زمینه اطالع رسانی الزم را به شرکت های دانش بنیان خواهان تسهیالت از بانک 
توسعه صادرات ایران داشته باشند؛ همچنین این امکان وجود دارد که دانش بنیان 

ها معادل ۱۰۰ درصد ارزش وثیقه خود را در رهن بانک قرار دهند.
بهره گیری از ظرفیت طرح گواهی اعتبار مولد)اوراق گام( برای صنایع مختلف 
از دیگر اقدامات بانک بوده که با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار فرآیند عملیاتی 
آن در بانک طی شده و تشویق مشتریان توسط شعب بانک برای استفاده ترکیبی 
از منابع تسهالتی و اعتباری)تسهیالت و اوراق گام( برای متقاضیان ارقام باال در 

تسهیالت سرمایه درگردش در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین، در راستای هماهنگی با تحقق شعار سال ۱399)جهش تولید( و 
کاهش آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا بر بنگاه های اقتصادی، افزایش 
ظرفیت های تأمین مالی برای واحدهای تولیدی- صادراتی، کمک در راستای 
بازپرداخت تسهیالت اعطایی برای مشتریان خوش سابقه و مساعدت با آنها به 
منظور رفع موانع و مشکالت موجود از اقدامات حمایتی اخیر بانک می باشد. در 
همین راستا، شرکت صرافی بانک نیز به منظور تسهیل نقل و انتقال و مدیریت 
آورد.  بعمل خواهد  را  بانک همکاری های الزم  وجوه در کنار شبکه کارگزاری 
بویژه در  بانک،  نیاز مشتریان  نقدینگی مورد  مالی  تأمین  امکان  از سوی دیگر، 
از  گیری  بهره  با  بانک  سرمایه  تأمین  شرکت  خدمات  طریق  از  طرحها،  بخش 
ابزارهای تأمین مالی اسالمی)صکوک( نیز میسر می باشد. عالوه بر تسهیالت 
در قالب قبل از صدور، بانک توسعه صادرات ایران تسهیالت پس از صدور کاال 
و خدمات را از مسیر اعتبار خریدار و نیز اعتبار فروشنده)تنزیل اعتبارات اسنادی 

و بروات( ارائه می دهد.

الزام بانک ها به ایجاد زمینه های اجرای مطلوب قانون جدید چک
و  ها  بانک  تمام  به  ای  بخشنامه  در  مرکزی  بانک 
موسسات اعتباری بر ضرورت انجام اقدامات الزم در راستای 
ایجاد زمینه هاي اجراي مناسب و مطلوب قانون »اصالح قانون 
صدور چک« تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض 
الحسنه مهرایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در 
به مدیران  بانک  این  از طرف رییس کل  این بخشنامه که 

عامل شبکه بانکي کشور ابالغ شده، آمده است:
مدیریت کل   ۱399.۱۰.۱۶ مورخ   99.  33۱۴۲9 شماره  بخشنامه های  پیرو 
مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشویي درخصوص تکالیف و الزامات قانون 
»اصالح قانون صدور چک« مصوب سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت 
مجلس شوراي اسالمي و ابالغ مصوبه چهل و نهمین جلسه مورخ ۱399.9.۲9 ستاد 
ملي مدیریت بیماري کرونا مبني بر تمدید مهلت اجراي تبصره )۱( ماده ۲۱ مکرر 
الحاقي به قانون مزبور تا پایان سال جاري، و 33۲97۴  .99 مورخ ۱399.۱۰.۱7 اداره 
با  نظام هاي پرداخت مبني بر اعالم زمان بندي عملیاتي سازي سامانه هاي مرتبط 
اجراي قانون موصوف، به اطالع مي رساند متاسفانه علي رغم تذکرات و توصیه هاي 
اکید این بانک، برگزاري نشست ها و کارگروه  هاي تخصصي با مدیران و کارشناسان 
بانکي، همکاري، تعامل و هم سویي الزم در خصوص اجراي قانون مذکور در حد 
کفایت مشاهده نگردیده و باتوجه به عدم تمدید فرجه زماني صدراالشاره، مقتضي 
قانون  مطلوب  و  مناسب  اجراي  زمینه هاي  ایجاد  راستاي  در  الزم  مساعي  است 

موصوف صورت پذیرد.

دسترسی کالنشهرها به بنزین یورو ۴
اینکه  با تأکید بر  سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
توزیع   ۴ یورو  بنزین  پایتخت،  جایگاه های سوخت  همه  در  مدت هاست 
می شود، گفت: پایش های مستمر سازمان محیط زیست نیز این موضوع 

را تایید می کند.
فاطمه کاهی در گفت و گویی تلویزیونی اظهار کرد: وزارت نفت ٨۵ 
درصد تأییدیه سازمان محیط زیست در خصوص توزیع نفت گاز یورو ۴ را 
دریافت و به همه تعهداتش در زمینه توزیع این نوع بنزین عمل کرده است.

وی با اشاره به وضعیت توزیع بنزین یورو ۴ گفت: شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی براساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص توزیع بنزین 
یورو ۴ در تهران، مدت هاست در همه جایگاه های سوخت پایتخت، بنزین 
یورو ۴ توزیع و پایش های مستمر سازمان محیط زیست نیز این موضوع 

را تایید می کند.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه در همه 
کالنشهرها حتی حومه تهران گازوئیل یورو ۴ توزیع می شود، افزود: در 
بعضی موارد از وظیفه قانونی بیشتر عمل کرده ایم؛ به عنوان نمونه در شهر 
اصفهان دو برابر میزان مصوبه هیئت وزیران گازوئیل یورو ۴ توزیع می شود.

صادرات پنجمین محموله از محصوالت پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس 
افتتاح  آستانه  در  فارس  خلیج  بیدبلند  گاز  پاالیشگاه  مدیرعامل 
رسمی این ابرپروژه ملی، از صادرات پنجمین محموله از محصوالت این 

مجموعه خبر داد.
به گزارش  شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، محمود امین نژاد 
از 3۰۰ هزار تن محصول +C۲ در  تاکنون بیش  اینکه  بر  تأکید  ضمن 
پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس تولید شده، تصریح کرد: این مجتمع طبق 
 NGL9۰۰ برنامه ریزی های پیشین روزانه حدود ۱٨ هزار تن خوراک از
پایدار، حدود ۱۱  تولید  به واسطه  اینکه  به  اشاره  با  دریافت می کند.وی  
هزار تن گاز متان برای مصارف خانگی در پیک مصرف هموطنان تولید 
و به شبکه گاز کشور تزریق می شود، افزود: روزانه ۱۴۰۰ تن اتان، ۲۰۰۰ 

تن ال پی جی و ۱3۰۰ تن محصول پنتان در این مجتمع تولید می شود.
مدیرعامل پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس تصریح کرد: خوشبختانه 
پنجمین محموله صادراتی این شرکت به مقصد مورد نظر ارسال شده و 
روند صادرات در حال حاضر با شکسته شدن رکورد تولید این محصول 

ادامه خواهد داشت.
امین نژاد با بیان اینکه این مجتمع در مدار تولید پایدار قرار دارد، ابراز 
امیدواری کرد که تا پایان بهمن ماه امسال و با اتصال خوراک مجتمع های 
پارس جنوبی از طریق خط ششم سراسری، ظرفیت تولید بیدبلند خلیج 

فارس افزایش قابل توجهی یابد.
مدیرعامل بیدبلند خلیج فارس تأکید کرد: خوشبختانه به واسطه تداوم 
تولید در این مجتمع، مشکل دیرینه و اساسی تأمین خوراک شرکت های 

مهم پتروشیمی در منطقه ویژه ماهشهر برطرف شده است.
وی با اشاره به اینکه افتخار و بالندگی ساخت بیدبلند خلیج فارس 
متعلق به تمام مردم ایران خواهد بود، اظهار کرد: امیدواریم این دستاورد 
فرزندان ملت، جهش بلند تولید را امسال محقق سازد و در روزهای پایانی 

هفته جاری شاهد افتتاح با شکوه این افتخار ملی باشیم.

آمادگی ایران برای افزایش تولید نفت به میزان پیش از تحریم 
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از آمادگی این شرکت 
برای توقف کاهش تولید تکلیفی نفت و افزایش تولید به میزان پیش از 

تحریم خبر داد.
طرح های  بر  عالوه  شرکت  این  اینکه  بر  تأکید  با  محمدی  احمد 
نگهداشت و افزایش تولید نفت که هفته گذشته به امضا رسید، طرح های 
دیگری نیز برای حفظ سطح تولید دارد، ادامه داد: افزون  بر این طرح ها، 
پروژه هایی به صورت برنامه های مالی و عملیاتی ساالنه داریم که پیگیری 
می شود و شامل بخش های سطح االرضی و تحت االرضی مانند عملیات 

چاه ها، تأسیسات و خط لوله است.
وی با اشاره به اینکه پروژه های متعدد ساالنه و روزانه در این طرح 
تعریف شده است، افزود: با اجرای این طرح ها افزون بر آنکه از کاهش 
تولید جلوگیری می شود، سطح و توان تولید مناطق نفت خیز را باال می بریم، 
تا اهداف وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران را در دوره زمانی مورد 

نظر فعال کنیم.
محمدی با بیان اینکه بیش از ٨۰ درصد از ظرفیت تولید نفت در 
به هدف گذاری  توجه  با  است، گفت:  نفت خیز جنوب  مناطق  در  کشور 
دولت برای افزایش صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۱۴۰۰، سهم 
نفت خیز  مناطق  در  شود،  صادر  و  تولید  است  قرار  که  نفتی  از  بزرگی 

جنوب خواهد بود.  
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با اشاره به اینکه در 
هر بازه زمانی مدنظر شرکت ملی نفت ایران، آماده توقف کاهش تکلیفی 
تولید نفت و بازگشت به سطح تولید پیش از تحریم ها هستیم، ادامه داد: 
تا آنجاست که در یک روز  این شرکت  تولید نفت در  بازگشت  آمادگی 
می توانیم تولید نفت را به حدود 9۵ درصد تولید پیش از تحریم ها برسانیم.

اقدامات دولت در حمایت از اقشار آسیب پذیر؛

رسیدگی به وضعیت معیشت مردم از مهمترین برنامه های دولت دوازدهم
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زیر نظر: محمد امامی

افزایش شمار دکل های نفت و گاز آمریکا 
برای هشتمین هفته پیاپی 

شرکت خدمات حفاری بیکرهیوز اعالم کرد که شمار دکل های نفت و 
گاز آمریکا برای هشتمین هفته پیاپی افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت های انرژی ایاالت متحده شمار 
دکل های نفت و گاز آمریکا را برای هشتمین هفته پیاپی افزایش دادند، زیرا 

قیمت نفت خام به باالترین سطح در حدود یک سال اخیر رسید.
با  آورده است که  روز جمعه )۲۶ دی ماه( خود  بیکرهیوز در گزارش 
افزایش ۱3 دستگاه، مجموع دکل های حفاری آمریکا در هفته منتهی به هشتم 
ژانویه )جمعه، ۲۶ دی ماه( به 373 دستگاه یعنی باالترین تعداد از ماه مه رسید.

تعداد کل دکل های  اخیر،  افزایش شمار دکل ها در ماه های  با وجود 
حفاری فعال در این هفته ۴۲3 دستگاه و ۵3 درصد کمتر از مدت مشابه آن 

در سال گذشته میالدی بود.
مجموع دکل های نفتی فعال آمریکا در این هفته، به ۲٨7 دستگاه یعنی 
باالترین تعداد از ماه مه رسید، این در حالی است که شمار دکل های گازی با 
یک دستگاه افزایش به ٨۵ دستگاه یعنی باالترین رقم از ماه آوریل رسید.

نفت خام دبلیوتی آی آمریکا در هفته مورد اشاره ۵۴ دالر برای هر بشکه 
معامله شد که باالترین قیمت آن از ماه فوریه ۲۰۲۰ بود.

شرکت های  نفت  باالتر  قیمت های  بیکرهیوز،  داده های  اساس  بر 
انرژی را ترغیب کرد از ماه اوت که شمار مجموع دکل های حفاری آمریکا 
به کمترین تعداد ثبت شده در میان داده های این شرکت رسید، تعداد دکل ها 

را افزایش دهند.
شمار دکل های حفاری نفت در آمریکا شاخصی برای پیش بینی تولید 

نفت این کشور در آینده، مورد توجه فعاالن بازار نفت است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

زوج های تهرانی؛
۲۵ میلیون بدهید ۲۴0 میلیون وام بگیرید

قیمت اوراق مسکن نسبت به اوایل ماه جاری تغییر چندانی نداشته و بر 
اساس آخرین قیمت ها، متاهل های تهرانی برای این اوراق باید ۲۴ میلیون و 

9۱۲ هزار تومان پرداخت کنند.
تسه )اوراق( فروردین سال گذشته ۵۲ هزار و ۱۰۰تومان، تسه اردیبهشت 
ماه سال گذشته ۵3 هزار تومان و تسه خردادماه سال گذشته نیز ۵۲ هزار تومان 
قیمت دارند. هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در تیر با قیمت ۵3 هزار و ۴۰۰ 
تومان، در مرداد با قیمت ۵۱ هزار و ۴۰۰ تومان و در شهریور با قیمت ۵۲ هزار 

و 9۰۰ تومان داد و ستد می شود.
قیمت اوراق مهر، آبان و آذر سال گذشته نیز ۶۵ هزار و 9۰۰ تومان، ۵۴ 
هزار و 3۰۰ تومان و ۵3 هزار و ۲۰۰ بوده و هر برگ اوراق تسهیالت مسکن 
در دی، بهمن و اسفند سال گذشته نیز با قیمت های ۵3 هزار و ۲۰۰ تومان، 

۵۴ هزار و ۱۰۰ تومان و ۵۴ هزار تومان داد و ستد می شود.
قیمت تسه از فروردین تا آذر سال جاری

تسه فروردین سال جاری ۵۶ هزار تومان و تسه اردیبهشت و خردادماه 
سال جاری نیز ۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارند.

هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر سال ۱399 با 

قیمت ۵۴ هزار و 9۰۰ تومان، در مرداد با قیمت ۵۴ هزار و ۲۰۰ تومان و در 
شهریور با قیمت ۵۶ هزار و ٨۰۰ تومان داد و ستد می شود.

این اوراق در مهرماه ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان، در آبان ماه ۵۰ هزار و ٨۰۰ 
تومان و در آذرماه ۵۱ هزار و 9۰۰ تومان قیمت داشته اند. این گزارش نیز بر 

اساس قیمت تسه در آذرماه نوشته شده است.
 قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی

بر این اساس، با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۱۴۰ 
میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
برای دریافت ۱۰۰  بنابراین  تومان جعاله می شود؛  خرید مسکن و ۴۰ میلیون 
باید ۲۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که  میلیون تومان تسهیالت 
هزینه این تعداد اوراق با تسه ۵۱ هزار و 9۰۰ تومانی برابر با ۱۰ میلیون و 3٨۰ 
هزار تومان می شود که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای 
آن باید ٨۰ ورق به مبلغ چهار میلیون و ۱۵۲ هزار تومان خریداری کنند، رقم 

آن به ۱۴ میلیون و ۵3۲ هزار تومان می رسد.
زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان 
شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون 
تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند که هزینه آن ۲۰ میلیون و 7۶۰ هزار تومان می شود که همراه با 
چهار میلیون و ۱۵۲ هزار تومان وام جعاله که برای آن باید ٨۰ برگه تسهیالت 
مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۲۴ میلیون و 9۱۲ هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ 
هزار نفر به ٨۰ میلیون تومان رسیده که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود 

که هزینه آن هشت میلیون و 3۰۴هزار تومان است.
این وام برای سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده 
است که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری شود که هزینه آن شش میلیون و 

۲۲٨ هزار تومان می شود.
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فرسودگی  به  توجه  با 
مناطق  آب  یع  ز تو شبکه 
اصفهان،  تاریخی  و  مرکزی 
طرح اصالح شبکه آب میدان امام علی 
)ع( تا میدان امام خمینی )ره( در دستور 
کار امور آبفا منطقه یک اصفهان قرار 

گرفته است.
آبفا  عمومی  روابط  گزارش  به 
آب  شبکه  اصالح  طرح  یک،  منطقه 
و  توسعه  اداره  توسط  میدان  تا  میدان 
با  و  یک  منطقه  آبفا  آب  بهره برداری 
استان  فاضالب  و  آب  نظارت شرکت 

اصفهان اجرا می شود.
مدیر امور آبفا منطقه یک با اشاره 
با  داشت:  اظهار  طرح  این  اهمیت  به 
آب  توزیع  شبکه  فرسودگی  به  توجه 
اصفهان،  تاریخی  و  مرکزی  مناطق 
امام  میدان  آب  شبکه  اصالح  طرح 
علی )ع( تا میدان امام خمینی )ره( در 
دستور کار امور آبفا منطقه یک اصفهان 

قرار گرفته است.
ن  نشا طر خا یها  د ر شتها ا حمید 
و  نوسازی  راستای  در  این طرح  کرد: 
بهسازی سنگفرش شهرداری اصفهان 
به طول 3 کیلومتر توسط پیمانکاران و 
با نظارت اداره توسعه و بهره برداری آب 

آبفا منطقه یک انجام می شود.
راستا  این  در  داد:  ادامه  وی 
عملیات اصالح شبکه آب خیابان سید 
علی خان به طول ۶۰۰ متر و اصالح 
اطراف  تاریخی  بازارهای  آب  شبکه 

علی  امام  میدان  و  )ره(  امام  میدان 
)ع( انجام گرفته است و همچنین فاز 
دوم عملیات اجرایی اصالح شبکه آب 
خیابان آمادگاه پس از اتمام فاز نخست 

در حال اجرا است.

مدیر امور آبفا منطقه یک افزود: 
بان  خیا آب  شبکه  اصالح  عملیات 
سپاه، دیگر برنامه این امور در راستای 
تا  ن  میدا آب  شبکه  اصالح  طرح 

است. میدان 

اصالح شبکه آب میدان امام علی )ع( تا میدان امام خمینی اصفهان  با همکاری مردم زمستان امسال قطعی گاز
 نخواهیم داشت

کـرج /مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان البـرز از قطـع نشـدن گاز 
مشـترکین بـا اجـرای تمهیـدات پیش بینی شـده شـرکت گاز اسـتان البرز 
و همـکاری خـوب مردم بـه عنوان مصـرف کنندگان این انـرژی خبر داد.

بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان البرز حسـین تقی نژاد 
گفـت: خوشـبختانه بـا وجـود 9۰۰هـزار مشـترک گاز در البـرز  تـا کنـون 
هیچگونـه مشـکلی درانتقـال گاز بـه  بخـش هـای مسـکونی ،خدماتـی، 
صنعـت و کشـاورزی  این اسـتان نداشـته ایم.تقی نژاد تاکیـد کرد:  وظیفه 
همـه مـردم ایـن اسـت کـه در تمـام فصـول سـال بویـژه فصل سـرما  از 
ایـن نعمـت خـدا دادی به شـکل صحیـح حفظ و حراسـت کنند تـا عالوه 
بـر پیشـگیری از بـروز مشـکالت احتمالـی ، زمینه بهره مندی نسـل های 

بعـدی هـم از ایـن انرژی فراهم شـود.
وی بـا اشـاره به اینکـه صرفه جویی به معنای درسـت مصرف کردن 
اسـت ، خاطرنشـان کرد: خواهش ما از هم اسـتانی های عزیز این اسـت 
کـه همچـون گذشـته بـه ماکمـک کننـد و بـا کاهـش مصـرف گاز  و بـا 
پوشـش مناسـب و پایین آوردن یک یا دو درجه از دمای هوای اتاق پیک 
مصـرف را نیـز در زمسـتان بـه خوبـی طـی کنیم .ایـن مسـئول همچنین 
افـزود: رعایـت نـکات ایمنـی کـه تضمیـن مصرف بهینـه و ایمنـی منازل 
در اسـتفاده از گاز مـی باشـد را نیـز بایـد جـدی بگیریم ودر هنـگام نصب 
و اسـتفاده از وسـایل گرمایشـی گاز سـوز به ایمنی شـیلنگ گاز ،دودکش 
بخـاری و محل اسـتقرار آن توجه الزم را داشـته باشـیم تا هـم از خطرات 
ممکـن جلوگیـری شـود و هم از گرمایش الزم و مناسـب  بـه ازای میزان 

گاز مصرفی بهرمند شـویم.
تقـی نـژاد بـا تاکید بـر رعایت مصـرف بهینـه گاز از سـوی ادارات و 
سـازمان های مسـتقر در اسـتان اظهار داشـت : ما ضرورت رعایت دمای 
۲۱ درجـه در ایـن مـکان هـا را اعالم کـرده ایم و کار کنان دسـتگاه های 
اجرایی نیز می توانند با پوشـش مناسـب و اسـتفاده از لباس گرم درفصل 
زمسـتان کمک شـایانی به این مهم داشـته باشـند.وی تصریح کرد: برای 
عبـور از فصـل سـرما و جلوگیـری از بروز مشـکالت احتمالـی همه بخش 
هـای مصـرف کننده گاز اعـم از خانگی ، صنعتی و کشـاورزی باید الگوی 

مصـرف مناسـب را رعایت کنند.
مدیـر عامل شـرکت گاز البرز با اشـاره به اینکـه اکنون میزان مصرف 
گاز در در کشـور مـا چنـد برابـر کشـور هـای در حـال توسـعه و پیشـرفته 
جهانی اسـت گفت: ما باید با آموزش، فرهنگ سـازی و تامین زیر سـاخت 
هـای مناسـب در کاهـش ایـن میـزان مصرف گاز تـالش کنیم.تقـی نژاد 
یـادآور شـد: اکنـون به دلیل شـیوع ویروس کرونا الزم اسـت مردم بیشـتر 
وقتشـان  را در منـازل خـود سـپری کننـد و همیـن امـر می توانـد موجب 
تشـدید مصـرف گاز شـود پـس ضروری اسـت در ایـن ایام بـه هم کمک 
کنیـم تـا ضمـن مقابله با ایـن بیماری منحـوس زمینه بهـره مندی هرچه 

بیشـتر ایـن نعمـت الهـی را برای همه اسـتانی هـای خود فراهـم کنیم .
 پایش مستمر مصرف گاز در ادارات دولتی استان البرز

ادارات پرمصـرف در مرحلـه اول اخطـار کتبـی دریافـت و در صورت 
مشـاهده مجـدد عـدم رعایـت صرفـه جویی یـا عـدم رعایت دمـای رفاه، 
جریـان گاز طبیعـی آنان با هماهنگی اسـتانداری محترم قطع خواهد شـد.

مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان البـرز با اشـاره بـه دو دسـتورالعمل 
اصـالح الگـوی مصـرف مشـترکین گاز طبیعـی ابالغـی هیئـت وزیران و 
همچنیـن بخشـنامه صرفـه جویی مصرف بهینه و ایمـن معاون اول رئیس 
جمهـور گفـت:ادارات و موسسـات دولتـی که به این مصوبـات توجه نکنند 

عـالوه بـر جریمه،بایـد منتظـر قطع جریـان گاز طبیعی هم باشـند. 
در همین راسـتا شـرکت گاز موظف اسـت تا با تشـکیل گشـت های 
پایش نسـبت به کنترل رعایت دمای رفاه ادارات و سـاختمان های دولتی 
اقـدام کنـد. مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان البرز بـا بیان ایـن مطلب که 
فرایند بازرسـی و پایش دمای محیط ادارات،بانک ها و موسسـات آموزشی 
و دانشـگاهی اسـتان البرز از نیمه آبان ماه امسـال آغاز شـده اسـت،افزود: 
ادارات پرمصرف در مرحله اول اخطار کتبی دریافت و در صورت مشـاهده 
مجـدد عـدم رعایـت صرفه جویـی یا عدم رعایـت دمای رفـاه، جریان گاز 

طبیعـی آنـان با هماهنگی اسـتانداری محترم قطع خواهد شـد.
 بـه گفتـه تقـی نـژاد، رعایـت دمـای ۱٨ تـا ۲۱ درجـه سـانتیگراد 
در فضاهـای داخلـی و بسـته و دمـای ۱٨ درجـه سـانتیگراد در راهـرو و 
فضاهـای عمومـی سرپوشـیده، روشـن کـردن وسـائل گرمایشـی یـک 
سـاعت قبـل از آغـاز وقـت اداری و خاموش کردن آنها یک سـاعت قبل 
از پایـان وقـت اد اری بـه صـورت محـدود در اتـاق هـای فعال،خاموش 
کـردن وسـایل گرمایشـی در روزهـای تعطیـل، سـرویس و تعمیـر دوره 
ای تجهیـزات گازسـوز از طریـق متخصصـان مجـاز از جمله درخواسـت 
هـای شـرکت گاز بـرای مدیریـت مصـرف بهینـه و ایمـن گاز طبیعی در 

اداری اسـت.  بخش 
تقـی نـژاد بـا تاکیـد بـر نقـش الگـو محـوری دسـتگاه هـای دولتی 
و مراکـز آموزشـی و فرهنگـی در موضـوع مصـرف صحیـح گاز گفـت:گاز 
طبیعـی یـک نعمـت  الهـی محدود اسـت کـه باید بـا مشـارکت همگانی 
و فرهنـگ سـازی مصـرف بهینه و صحیح،زمینـه بهره منـدی آیندگان را 

از آن فراهـم کنیـم.  
نصـب بیـش از دو هـزارو۴۰۰ انشـعاب در اسـتان البـرز از ابتـدای 

سـال 99 تاکنـون
مدیر عامل شـرکت گاز اسـتان البرز از نصب ۲۴۰۰ انشـعاب تا پایان 

آذرماه سـالجاری خبر داد.
حسـین تقـی نـژاد بـا اعـالم ایـن خبـر، افـزود: از ابتدای سـالجاری 
تاکنـون بـه میـزان بیـش از۱۵7 کیلومتـر شـبکه گاز بـه شـبکه هـای 
گازرسـانی اسـتان افـزوده شـده که بـا این وجود، میزان شـبکه گـذاری از 
ابتدای تأسـیس شـرکت تاکنون، به بیش از ۶۵۲۱ کیلومتر رسـیده اسـت.

وی افـزود: در ایـن بـازه زمانـی، تعـداد ۲۴۶۴ انشـعاب گاز جدید نیز 
در سـطح اسـتان نصـب شـده کـه از این تعـداد، ۱۵۰3 علمک در شـهرها 

و 9۶۱ انشـعاب در روسـتاها بوده اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان البـرز تصریح کـرد: تعداد انشـعابات 
نصـب شـده بـا احتسـاب تعـداد علمک های نصب شـده در سـالجاری  به 

۲7٨۵٨9 هزار انشـعاب رسـیده است.
تقـی نـژاد، عملکرد شـرکت گاز اسـتان البـرز را از ابتدای سـالجاری 
تاکنـون در حـوزه جـذب مشـترک نیـز بدین شـرح، توضیـح داد: از ابتدای 
سـال 99 تاکنـون، ۲3 هـزارو۴۶۴ مشـترک جدیـد در بخش هـای مختلف 
اعم از خانگی، تجاری جذب این شـرکت شـده که در همین راسـتا، تعداد 
مشـترکین گاز طبیعـی از بـدو تأسـیس ایـن شـرکت، به ٨9٨ هـزارو۱۵۶  

است. مشترک رسـیده 
وی در ادامـه سـخنان خـود روسـتاهای بهـره منـد از گاز طبیعـی در 
سـطح اسـتان البرز را ۱۵9 روسـتا برشـمرد.مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان 
البـرز در پایـان، بـا تاکیـد بـر رعایت نکات ایمنـی در مصـرف گاز طبیعی، 
افـزود: از کلیـه همشـهریان و مشـترکین شـرکت گاز اسـتان تقاضـا دارم 
بـا توجـه به شـروع فصل سـرد، نسـبت بـه رعایت مـوارد ایمنـی، توجهی 
خاص و دقیق داشـته باشـند تا در آینده ان شـاءاهلل شـاهد هیچگونه حادثه 

ناشـی از مصـرف ناایمـن گاز طبیعی نباشـیم.

تبدیل۹۰ درصد شبکه های سیمی به کابل خودنگهدار 
در محدوده شمال اصفهان 

مهندس پیرپیران مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان در سومین 
مانور سراسری تعمیرات  و بهینه سازی شبکه های توزیع با محوریت صیانت 
از حریم شبکه ها که ۲۵ دی ماه برگزار شد به اقداماتی که در حوزه برق 
انجام گرفته اشاره کرد و گفت از 77۰ معبر اصلی و فرعی حداقل یک دوم 

از مصارف خاموش شده است .
وی گفت تدابیری در نظرگرفته شده که مقدار روشنایی ها در روز به 

کمترین میزان و نور روشنایی شب تعدیل شود 
وی حضور مدیر انرژی در ادارات و مراکز حساس را عامل مهمی در 
کاهش مصرف عنوان کرد و گفت : ارائه راهکارهای اجرایی و مدیریتی جهت 
کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای اداری و مراکز حساس می تواند ما را 
به بهینه مصرف نمودن نزدیک کند  و هوشمند تر در جهت تحقق مدیریت 

مصرف گام برداشته شود 
وی راه دیگر برای کاهش مصرف برق را جلسه و نشست هم اندیشی 
نگاه هر   و  نگرش  بر  گذاری  تاثیر  میزان   : و گفت  عنوان کرد  اصناف  با 
صنف با همان صنف رقم می خورد و این فرایند در مدیریت مصرف مثمر 

ثمر خواهد بود 
 وی در ادامه گفت اگر کنترل مخابرات بر روی ارز ماینرها انجام شود 
  IP پیشگیری و کشف آن به سرعت بیشتری انجام می شود و از طریق

صاحبان ماینرها شناسایی و مشخص خواهند شد.
  در ادامه مهندس محسن معتمدی فرد مدیر برق منطقه 7 شرکت توزیع 
برق اصفهان  گفت :سومین مانور تعمیرات وبهینه سازی شبکه های توزیع  
  با محوریت صیانت از حریم شبکه های توزیع در محدوده برق منطقه 

7 همزمان با دیگر امورها در حال انجام است 
محوریت  با  اصالحی  های  طرح  اجرای  را  مانور  این  از  هدف  وی 
حفظ حریم شبکه های توزیع، اجرای عملیات شاخه بری و رفع معارضات 
موانع  رفع  و  اصلی  در جاده های  اسپان های عرضی شبکه  شبکه،حذف 
ترافیکی،باز آرایی شبکه های توزیع،حذف کانون های خطر در سطح شبکه 
های توزیع،عملیاتی کردن نرم افزار »«برق ایران«« جهت رسیدگی به 
توزیع  های  شبکه  حریم  تجاوز  به  اخطار  ،صدور  مردمی  های  درخواست 

عنوان کرد
وی در ادامه گفت : تعویض روشنایی معابر ؛ مقابله با برق های غیر 

مجاز و کشف رمز ارزها از موارد مورد توجه بوده است 
وی در ادامه گفت : ۱9 هزار المپ در محدوده این امور می باشد که 
۵7۲۰ مورد آن مربوط به اتوبانها و خیابان اصلی بوده است که به منظور 
مدیریت مصرف المپها یک در میان شده که  معادل 7/۶ مگاوات ساعت 

ذخیره انرژی صورت گرفته است.
وی در ادامه گفت : به منظور عدم سرقت شبکه ها نزدیک به  9۰ 
درصد شبکه ها از سیمی به کابل خودنگهدار هوایی تبدیل شدند و در سال 
گذشته ۱۱۲ کیلومتر شبکه با هزینه ای بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان و در سال 

جاری ۱۲7 کیلومتر با هزینه ای بالغ بر ۱9 میلیارد تومان اجرایی شد 
وی اعتبار تخصیص یافته برای اجرای این مانور عملیاتی را ۵۰۰میلیون 
تومان عنوان کرد و افزود：این امور دارای ۱۱۶هزار ۴33مشترک است 

که ۲هزار و ٨٨٨مشترک در سال جاری به امور منطقه 7اضافه شده اند.

از  بهداشت  وزارت  درمان  معاون  شبانه  بازدید 
بیمارستان امام خمینی )ره( ساری

معاون درمان وزارت بهداشت شب گذشته با همراهی رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران جمعی دیگر از اعضای هیات رئیسه این دانشگاه 
بازدید  ساری  خمینی)ره(  امام  درمانی  آموزشی  مراکز  از  شبانه  طور  به 
بخش  در  حضور  با   ، شبانه  بازید  این  در  بابایی  جان  قاسم  دکتر  کرد. 
تیم های پزشکی گفت و گو  بیماران و  با  بیمارستان  این  های مختلف 
در  مبتالیان  وضعیت  بررسی  و  خدمت  ارائه  روند  بررسی  و ضمن  کرد 
ارائه  بخش های اورژانس ، مراقبت های ویژه و بستری کرونا ، نحوه 
امکانات  و  تجهیزات  همچنین  و  بیماران  به  درمانی  و  مراقبتی  خدمات 
درمانی این مرکز را مورد ارزیابی و پایش قرارداد و با تاکید بر اقدامات 
درمانی به موقع به بیماران کووید-۱9 از تالش های شبانه روزی کادر 

درمانی قدردانی کرد

وضعیت 1۰ شهر مازندران قرمز و مابقی نارنجی است
در حال حاضر و طبق آخرین آمار در ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۲۲۴ بیمار 
مشکوک به کرونا بر اساس تشخیص بالینی در بیمارستان های تحت پوشش 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سطح استان بستری شدند.
همچنین در همین مدت زمان تعداد 3۲۴ نفر از افراد مشکوک بستری 
شده، از بیمارستان ها مرخص شدند و  تکمیل روند درمانی خود را در منزل 

ادامه خواهند داد.
هم  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  موسوی،رئیس  عباس  گفته  به 
اکنون یک هزار و ۱۰۴ نفر بیمار مشکوک به ویروس کرونا با عالئم تنفسی 
مشکوک به کرونا بر اساس تشخیص بالینی در این مراکز بستری هستند 

که از این تعداد ۲۴۲ بیمار با عالئم حاد تنفسی بستری هستند.
نیز در  بابل  همچنین سیدفرزاد جاللی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
گفت و گویی  با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲3۱ بیمار مشکوک به کرونا 
در بیمارستان های بابل بستری هستند،گفت:در ۲۴ ساعت گذشته ۴۲ بیمار 
در بخش های  بیمار  و 37  ترخیص شدند  بیمار هم   و 3٨  بستری  جدید 

مراقبت های ویژه بستری هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا،در حال حاضر یک هزار و 33۵ بیمار کرونایی 
در بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی 

بابل و مازندران بستری هستند.
از نظر رنگ بندی شهرهای آمل، بابل، تنکابن، جویبار، رامسر، ساری، 
سوادکوه، فریدونکنار، قائمشهر و نکا در وضعیت قرمز هستند و رنگ مابقی 

شهرهای استان در بحث شیوع کرونا نارنجی است.

جشنواره  در  سمنان  ای  منطقه  برق  شرکت  حضور 
پژوهش و فناوری  وزارت نیرو

شرکت برق منطقه ای سمنان در جشنواره  مجازی پژوهش و فناوری 
وزارت نیرو حضور یافت.

کیفیت  کنترل  و  تحقیقات  دفتر  مدیر   ، خطیبی  مجید  مهندس 
 : افزود  خبر  این  اعالم  با  سمنان  ای  منطقه  برق  شرکت  تجهیزات  
دلیل شیوع  به  در سال جاری  نیرو  وزارت  فناوری  و  پژوهش  جشنواره 
های  شرکت  از  تعدادی  حضور  با  و  مجازی  صورت  به  کرونا  ویروس 

تابعه این وزارت برگزار گردید.
منطقه  برق  شرکت  تحقیقاتی  پروژه  دو  نتایج  ارائه  به  اشاره  با  وی 
ای سمنان در این جشنواره مجازی افزود :  پروژه های »رویت نرم افزار 
سامانه و استفاده از فناوری های نوین در مدیریت بحران های طبیعی در 
صنعت برق« )سیل، زلزله، رانش زمین و ... ( توسط دکتر عباس کنگی 
از شرکت دانش بنیان پژوهشگران رخدادهای طبیعی طوس و » قابلیت 
از سوی دکتر علیرضا  بازرس خطوط فشار قوی«  طراحی وساخت ربات 
کالفی از دانشگاه صنعتی شاهرود، دو پروژه مهم ارائه شده از سوی شرکت 

برق منطقه ای سمنان می باشد.
مهندس خطیبی، حضور در کارگاه های تخصصی را از دیگر برنامه 
های این جشنواره برشمرد و افزود : در کارگاه تخصصی جانبی نمایشگاه ، 
این شرکت با پروژه تحقیقاتی« رویت نرم افزار سامانه و استفاده از فناوری 
های نوین در مدیریت بحران های طبیعی در صنعت برق« )سیل، زلزله، 
رانش زمین و ... ( حضور یافت و دکتر کنگی به ارائه آن بصورت مجازی 

پرداخت که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.
شایان ذکر است، این شرکت در بخش » انتقال تجربیات عملیاتی در 
بکارگیری دستاوردهای پژوهشی در صنعت آب و برق«به ارائه موضوع » 
بررسی وضعیت تجهیزات و تاسیسات شبکه انتقال و فوق توزیع استان در 
شرایط بحران و میزان آسیب پذیري و شناسایی نقاط ریسک پذیر شبکه و 

ارائه سناریوها یا طرح هاي الزم جهت مقابله با آن پرداخت.

 سمیه کربالیی-مدیر عامل فوالد 
مبارکه ،حمید رضا عظیمیان، در نشست 
مناسبت  به  رسانه  اصحاب  با  خبری 
گفت:   مبارکه«  فوالد  افتتاح  »سالروز 
مصرف عادی گاز در شرایط عادی ۱۰ 
میلیون متر مکعب است ولی در شرایط 
به پنج میلیون مترمکعب رسیده  فعلی 
شرایط  در  جایگزین  سوخت  امکان  و 
امر باعث  این  آلودگی هوا را نداریم و 

کاهش تولید فوالد مبارکه شده است.
مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
تصریح کرد: ما معتقدیم اگر هر بخشی 
به مسئولین آن بخش سپرده شود بهتر 
میتوان بازار را کنترل کرد و تصمیمات 
و  است  نداشته  مناسبی  خروجی  فعلی 
کنندگان  مصرف  به  فوالد  چرا  اینکه 
نیز  خودمان  سوال  نمیرسد  ما  واقعی 
هست. عدم تامین نیاز مصرف کنندگان 
نشان از اخالل در مدیریت مصرف است 

نه تولید کننده.
مشکالت  مون  ا پیر ن  عظیمیا
تعاونی مسکن برای پرسنل این شرکت 
فوالد  از  جدای  مسکن  تعاونی  گفت: 
در  دخالتی  مدیریت  و  است  مبارکه 
این داستان ندارد، اتفاقی که در تعاونی 
مسکن افتاده است ابهامات زیادی دارد 
زمینی که خریداری شده است  چراکه 
این  و  دارد  مسکونی  از  غیر  کاربری 
ابهامات باید برطرف شود تا مشکالت 

حل شود.
این  مسکن  تعاونی  افزود:  وی 
از خیلی  در سال های گذشته  شرکت 

روش  این  و  شده  بهرمند  ها  امتیاز  از 
مدیریت بوده است و این سیاست تغییر 
خود  پرسنل  حامی  ما  و  است  نداشته 
هستیم. وزارت صمت بر اساس سامانه 
»بهین یاب«، برای هر شرکت سهمیه 
بورس  اگر هرشخص،  و  میکند  تعیین 
خریداری کرد ما طبق قانون فوالد در 

اختیار سهامداران قرار می دهیم.
عظیمیان تاکید کرد: فوالد کرمان 
تنها  و  نیست  مبارکه  فوالد  رقیب 
میدهد  انجام  ورق  تولید  که  شرکتی 
کشور  در  ما  و  است  مبارکه  فوالد 
های  حلقه  تمام  و  هستیم  رقیب  بی 
زنجیره را در خود جای داده ایم و ما 
یکدیگر  به  فوالدی کشور  خانواده  در 

با چشم رقیب نگاه نمی کنیم..
عظیمیان در خصوص هجمه های 

اخیر برعلیه شرکت فوالد مبارکه گفت: 
آقای الرگانی مثل همه نمایندگان حق 
پرسش و انتقاد در مسائل کشور دارند و 
ماهم پاسخگوی سواالت ایشان بودیم 
و  تحقیق  بخواهد  اگر  هم  مجلس  و 
هستیم  ایشان  پذیرای  کند  تفحص 
چراکه همه باید پاسخگوی قانون باشند.

هجمه ها  این  د:  دا دامه  ا وی 
و  رند  دا خارجی  نعکاس  ا نه  متاسفا
مشکالتی هم برای ما در صادرات ایجاد 
شده است، سال گذشته دوستان ما در 
فوالد خوزستان یک سری شفاف سازی 
داشتند که به فاصله دو هفته منجر به 

تحریم چند شرکت شد.
مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
اصفهان گفت: این شرکت در امر آالینده 
ها به صورت آنالین رصد می شود و ما از 

این نظارت خرسندیم و سرمایه گذاری 
های زیادی در خصوص کنترل آالینده 

ها انجام شده است.
عظیمیان تاکید کرد: تحریم شدن 
فوالد مبارکه فرصتی بود در کنار این 
داران  طالیه  از  اکنون  ما  و  ها  تهدید 
بومی سازی در کشور به شمار می رویم.

تحول  طرح  خصوص  در  وی 
گفت:   مبارکه  فوالد  شرکت  دیجیتال 
ذوب آهن نسل دوم و مبارکه نسل سوم 
تصمیم  مبارکه  است،  دنیا  تکنولوژی 
گرفته نسل چهارم تکنولوژی را به کار 
قرار است در سال  پروژه  این  بگیرد و 
۱۴۰۴ به اتمام برسد و تاکنون دو رخداد 
استارتاپی برگزار شده و ثمرات خوبی را 

به همراه داشته است.
مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
قوه  و  مجلس  دولت،  کرد:  درتصریح 
بازار  اند  تالش  در  همواره  قضاییه 
اتفاقاتی  اما  دارند،  نگه  آرام  را  فوالد 
که در حاال انجام است زیبنده نیست، 
وزارت  جلسات  تمام  در  ما  انصافا 
صمت با موضوع فوالد دعوت میشویم 
و نظرات ما شنیده میشود اما تصمیم 
تاثیر  گیری ها در عمل نشان میدهد 
حداکثری را نداشته است، ما در شیوه 
افزایش  با  و  داشتیم  بدشناسی  نامه 
قیمت جهانی فوالد مواجه شدیم و به 
انجام  کارشناسی  برخورد  اینکه  جای 
فضاسازی  به  شروع  ای  عده  شود، 
ها  هجمه  و  فضاسازی  این  و  کردند 

بازار کمک کرد. به پیچیدگی 

عظیمیان در خصوص هجمه های اخیر برعلیه شرکت فوالد مبارکه:
 همه باید پاسخگوی قانون باشند 

سرهنگ محمد خوشقدم فرمانده سپاه شاهرود به 
همراه اعضاء کلینیک صنعت یار بسیج شهرستان های 
شاهرود و میامی با دکتر علی اصغر خانی نماینده مردم 
دیدار کردند و گزارشی از اقدمات انجام شده در خصوص 
استان  و صنعتی شرق  تولیدی  واحد های  عارضه یابی 
ارائه  ادارات مربوطه  پیگیری های صورت گرفته در  و 

نمودند. در این دیدار دکتر خانی راه حل مشکالت مردم 
را در داخل کشور دانست و افزود: امروز انقالبی ترین و 
دلسوزترین فرد کسی است که به دنبال ایجاد اشتغال 
برای مردم باشد، چراکه بیکاری ریشه تمام آسیب های 

اجتماعی و معضالت کشور است.
گفتنی است این طرح کشوری در شهرستان های 

و  شاهرود  ناحیه  سپاه  پشتیبانی  با  میامی  و  شاهرود 
نماینده شهرستان در حال فعالیت است و وظیفه آن 
پایش، عارضه یابی، پیگیری و حل مشکالت واحدهای 
صنعتی نیمه فعال و راکد می باشد. تاکنون بیش از ۶۰ 
واحد صنعتی پایش شده و مشکالت 3۰ واحد مرتفع 

گردیده است.

دیدار اعضای کلینیک صنعت یار بسیج با نماینده مردم فهیم شاهرود کتر خانی

استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
بوشهر گفت: این اداره کل برای کمک به 
احیای عمارت تاریخی حاج رئیس در این 

بندر آماده است.
و  بنادر  کل  اداره  عمومی  روابط 
پنجشنبه  روز  بوشهر  استان  دریانوردی 
به نقل از سیاوش ارجمندزاده در جریان 
بازدید مهرداد ستوده معاون امور عمرانی 
استاندار بوشهر و هادی میرزایی مدیرعامل 
و  بناها  از  بهره برداری  و  احیاء  صندوق 
اماکن تاریخی فرهنگی کشور از عمارت 
حاج رئیس بندر بوشهر اظهار داشت: این 
بنای  این  احیای  فکر  به  تنها  کل  اداره 

تاریخی و ارزشمند است و این آمادگی را دارد تا در 
صورت امکان با پرداخت بخشی از تسهیالت مدنظر 
عمارت  این  بازسازی  و  احیا  پروژه  سرمایه گذار  به 

کمک کند.
وی ادامه داد: بوشهری ها و بویژه ساکنان بافت 

قدیم بندر بوشهر به واسطه ارزش تاریخی، وضعیت 
عمارت حاج رئیس را به صورت مستمر رصد می کنند 
با  عمارت  احیا  می طلبد  اهمیت،  این  وجود  با  که 

حساسیت و ظرافیت ویژه ای دنبال شود. 
کرد:  بیان  بوشهر  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 

جایگاه این عمارت در جنوب کشور بسیار 
این  در  اهمیت است که  ارزشمند و حائز 
ارتابط موضوع احیا و بازسازی آن بایستی 

به شایستگی هر چه تمام تر محقق شود.
ارجمندزاده افزود: با توجه به اهمیت 
بازسازی  و  احیا  تاریخی  بناهای  ارزش  و 
ساختمان های قدیمی تحت تملک اداره کل 
به  بوشهر  استان  دریانوردی  و  بنادر  اداره 
به عنوان  اجتماعی  عنوان یک مسئولیت 

یک موضوع اولویت دار دنبال می شود.
عمارت حاج رییس بوشهر از بناهای 
تاریخی دوره قاجاریه است که توسط حاج 
عبدالرسول طالبی ملقب به رئیس التجار و 

معروف به حاج رییس بنا شده است. 
و  بندر  اداره  محوطه  در  تاریخی  خانه  این 
دریانوردی بوشهر واقع است و از پنج حیاط تشکیل 
شده و اتاق های این پنج حیاط در سه طبقه و برای 

استفاده های تجاری و مسکونی بنا شده بود.

مدیرکل بنادر و دریا نوردی؛

بازسازی عمارت تاریخی و ارزشمند حاج رئیس 
به عنوان یک مسوولیت اجتماعی و الویت دار دنبال می شود
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مرکزی _ پروژه بازیابی 
و استفاده مجدد از آب های 
روش  با  باال  امالح  دارای 
راستای  در  معکوس  اسمز  سیستم 
سالمت محیط زیست و حفظ آب های 
زیر زمینی در پاالیشگاه نفت امام خمینی 

)ره( شازند آغاز شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت 
پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند از 
آنجایی که کشور ایران اقلیمی گرم و 
خشک دارد و سرانه آب تجدید شونده 
های  قطب  است  محدود  بسیار  آن 
بزرگ صنعتی، بهره گیری از روشهای 
مدرن مدیریت منابع آب را در دستور 
جایگزین  تا  اند  داده  قرار  خود  کار 
که  شود  مختلفی  سنتی  روشهای 
برای تصفیه آبهای آلوده مورد استفاده 
قرارگیرند . تحقیقات نشان داده است 
روشهای سنتی  کارایی الزم را نداشته 
و مقرون به صرفه نمی باشد. بر همین 
اساس  مدیریت و کارشناسان توانمند 
شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( 
بومی  دانش  از   گیری  بهره  با  شازند 
تجارب  و  داخلی  های  توانمندی   ،

ارزشمند متخصصین خود ، پروژه بزرگ 
زیست محیطی بازیابی و استفاده مجدد 
به روش  را  باال  امالح  با  آب های  از 
اسمز معکوس )R . O(  کلید زده تا 
گامی بزرگ در راستای سالمت محیط 
زیست و حفظ منابع آبهای زیر زمینی 

شهرستان شازند و استان بردارند.
 به همین منظور از مدیر محترم 
تکمیلی  توضیحات  طرحها  مهندسی 
که  کردیم  سئوال  را  بزرگ  پرژه  این 
امالح  دارای  صنعتی  گفت:پسابهای 
تا  متاسفانه   )High TDS ( باال 
کنون مورد استفاده مجدد قرار نگرفته 
می  ارسال  تبخیر  های  حوضچه  به  و 
در  آبی  کم  بحران  شروع  با   . شوند 
کشور ، بخصوص در منطقه دشت شازند 
مدیریت شرکت از سال ۱39٨ تصمیم  
و  بازیابی   ای جهت  پروژه  تعریف  به 
استفاده  مجدد  از  این آبهای دور ریز 
انجام مراحل مناقصه  از  گرفت و پس 
بین پیمانکاران خبره  و کارآمد داخلی ، 
پیماکار EPC  انتخاب و از دیماه سال 
جاری شروع  و مراحل طراحی مهندسی 

کلید خورد .

با شرح  شاهوردی  علی  مهندس 
اجرای  با   : افزود  پروژه  این  تکمیلی 
از   hr /m3  ۱7۰ حدود  پروژه  این 
 hr/m3  ۱7۰ همراه    ها  آب  این 
 )hr/m3  3۴۰ مجموع  )در  خام  آب 
از   TDS میزان  کاهش  با  و  تصفیه 
  PPM۵۰ به کمتر از  PPM۶۰۰۰
با کیفیت مناسب تولید و به واحد آب 
از  پس  که  گردد  می  ارسال  صنعتی 
پیچیده تصفیه و  فرآیندهای  از   عبور 
بازیافت مجدد  بر  کیفی سازی عالوه 
آبهای مذکور ، در عملکرد واحد تولید 
آب صنعتی )DM Unit(  پاالیشگاه، 
بهبود چشمگیری ایجاد خواهد کرد و 
را  واحد  این  رزینهای  کارکرد  زمان 
این    : داد  ادامه  وی  میدهد.  افزایش 
شامل  اصلی  بخش  سه  دارای  واحد 
تصفیه ، اسمز معکوس و تصفیه لجن 
ورودی  که  است  مانده   باقی  های 
های این واحد شامل بلودان برج های 
بلودان بویلرها ، پساب   ، خنک کننده 
خنثی  استخر  آب  پساب  و  پالشیرها 
این   . باشد  می   DM واحد  سازی 
تصفیه  بخش  از  عبور  از  پس  ها  آب 

سازی  لخته   ، سازی  انعقاد  شامل  که 
، مخازن زالل سازی ، فیلتر شنی و … 
است ، وارد مخازن ذخیره سازی شده ،  
مافوق  بستر غشاهای  از  از عبور  پس 
 )ultra filtration ( فیلتراسیون 
وارد غشاهای اسمز معکوس می گردد 
یافته  کاهش  آن  امالح  و  سختی  که 
باال  بسیار  کیفیت  با  آب  نهایت  در  و 
)۵۰ppm< TDS ( به واحد تولید 

آب صنعتی هدایت  می شود.
در این پروسه درصد بازیافت آب با 
کیفیت ، حداقل 9۰ % است که میزان 
هزینه سرمایه گذاری آن برای مراحل 
طراحی ، خرید ، نصب ، پیش راه اندازی 
و راه اندازی حدود ۲٨۰۰ میلیارد ریال  
به  آن  سرمایه  بازگشت  و  باشد  می 
بینی  پیش  سال  سه  تقریبی  صورت 
از  پروژه  این  است  گفتنی  است.  شده 
است  شده  آغاز   ۱399 سال  ماه  دی 
انشاءاهلل طی ۱٨ ماه  کلیه  مراحل  و 
راه  پیش   ، ساخت   ، خرید   ، طراحی 
اندازی و راه اندازی انجام خواهد شد و 
در تابستان  سال ۱۴۰۱ به بهره برداری 

کامل خواهد رسید.

پروژه بازیابی از آب های با امالح باال
 درشرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند کلید خورد

کاهش تردد به مازندران به عنوان یک مطالبه
دکتر سیدعباس موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جلسه 
ستاد استانی کرونا گفت: در روند افزایشی کرونا در هفته های اخیر مازندران 

روند توقف کرونا را تجربه نکرده است.
دکتر موسوی با بیان اینکه نگران ورود مسافران در تعطیالت آخر هفته 
به مازندران هستیم افزود: شهر های مازندران در وضعیت قرمز ونارنجی هستند 

و کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی در استان را شاهدیم.
وی بر پیگیری کاهش ترددبه مازندران به عنوان یک مطالبه تاکید کرد 
و افزود: مسافرت های درون و برون استانی، شکل گیری تجمعات در مشاغل 

گروه یک و شکل گیری دورهمی ها سبب شیوع و انتقال کرونا شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بروز رسانی آمار روستا های درگیربا 
کرونا خبر داد و گفت: کنترل کووید۱9 در روستا ها و قرنطینه در روستا ها انجام 
می شود.او افزود: تاکنون بیش از ۴هزار تست کرونایی در طرح شهید سلیمانی 

انجام شد و در شناسایی افراد ناقل کرونا پیگیری می شود.
دکتر موسوی همچنین در این نشست خواستار ورود کمیته امداد و بهزیستی 

در ایجاد قرنطینه افراد آسیب پذیر شد.

نایب رئیس اتاق اردبیل:
نمایشگاه توانمندی های اردبیل در باکو دایر می شود

و  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  رئیس  نایب  پورسلیمان،  اردبیل- 
کشاورزی استان اردبیل گفت: نمایشگاه دائمی از توانمندی های استان اردبیل 

در شهر باکوی جمهوری آذربایجان دایر و راه اندازی می شود.
بهروز پورسلیمان در گفت و گو با بازار، اظهار کرد:  با توجه به شرایط 
اقتصادی و همچنین شیوع کرونا، ما مجبور به تعطیلی دفتر تجاری ایران 
در باکو شدیم چرا که توان پرداخت هزینه ۱۲ میلیون تومانی اجاره ماهانه 

این دفتر را نداشتیم.
وی تصریح کرد: با توافق انجام شده قرار است نمایشگاه دائمی از 
توانمندی های استان اردبیل در حوزه های مختلف در بهترین نقطه باکو دایر 
شود که در این زمینه رایزنی ها و برنامه ریزی ها انجام شده و اتاق مشترک 

ایران و آذربایجان در اولین فرصت این کار را به انجام خواهد رساند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل 
گفت: به جای برگزاری جلسات و همایش ها بهتر است به کار میدانی و 
عملیاتی روی بیاوریم و در قالب کمیته استانی با دعوت از ظرفیت مهندسان 
و نظام فنی و اجرایی بتوانیم در بازسازی قره باغ مشارکتی جدی و عملی 
را داشته باشیم.پورسلیمان افزود: باید هر چه سریعتر این کار به سرانجام 
بتوانند  مهندسی  نظام  حوزه  در  فعال  مجموعه های  و  تشکل ها  تا  برسد 
از سایر  و جلوتر  قره باغ مشارکت کرده  آبادانی  و  بازسازی و عمران  در 

کشورها در این زمینه توانمندی خود را به نمایش بگذارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: باید در اولین فرصت و 
به دور از هرگونه تعلل و تأخیر به شکل عملیاتی در این حوزه ورود پیدا کنیم 
تا با همکاری و تعامل استانی بتوانیم راه را برای حضور بخش خصوصی و 
تشکل های فعال در حوزه  اقتصادی، فنی، عمرانی و تخصصی به وجود آوریم.

بندر  راه اندازی  برای  را  ملی  و  استانی  پیگیری  پورسلیمان ضرورت 
در هفته جاری  ما  اضافه کرد:  و  یادآور شد  پارس آباد  تازه کند  در  خشک 
آذربایجان  و  ایران  اتاق  تخصصی  کمیسیون  اعضای  مشترک  نشست 
بندر  راه اندازی  بر  تأکید  جلسات  این  در  قطعا  که  کرد  خواهیم  برگزار  را 
خشک و بارانداز صادراتی است.وی بیان کرد: قبل از امضای تفاهمنامه 
مساعد  قول  و  مناسب  زمینه  باید  استانی  و  تدبیر مسئوالن کشوری  با 
در  پارس آباد  به  اردبیل  آهن  راه  اتصال  و  بندر خشک  راه اندازی  برای 
تفاهمنامه امضا شده قید شود تا به سرعت زمینه این کار نیز فراهم آید.

استان  کشاورزی  و  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  رئیس  نایب 
را  نیروهای فنی و مهندسی خود  باید  ادامه داد: نظام مهندسی  اردبیل 
برای همکاری در این زمینه ترغیب و تشویق کند تا در اولین فرصت 
در  را  کارها  از  بسیاری  بتوان  عمرانی  و  فنی  تجاری،  هیئت  اعزام  با 

آذربایجان بر عهده گرفت. کشور 

گاز اتان با خلوص 9۸ درصد در پاالیشگاه گاز ایالم تولید می شود
روح اهلل نوریان مدیرعامل شرکت 
پاالیش گاز ایالم با اعالم این خبر گفت: 
این  در  درصد   9٨ خلوص  با  اتان  گاز 
واحد صنعتی تولید می شود و در حال 
پتروشیمی  الفین  واحد  تحویل  حاضر 

ایالم می گردد.
وی افزود: اتان یکی از محصوالت 
با ارزش پاالیشگاه گاز ایالم است که در 
طراحی اولیه بعنوان خوراک پتروشیمی 

ایالم در نظر گرفته شده است.
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
اندازی  راه  از  قبل  داشت:  اظهار  ایالم 
ین  ا ایالم،  پتروشیمی  لفین  ا واحد 
محصول بعنوان گاز سوخت پاالیشگاه 

و مابقی آن به همراه گاز طبیعی به خط 
سراسری تزریق می گردید.

از  یکی  اتان  داد:  ادامه  نوریان 

می  ایالم  گاز  پاالیشگاه  محصول   ۵
همراه  به  طراحی  اساس  بر  که  باشد 
مایع  گاز  و  گاز  میعانات  محصول  دو 

خام برای ایجاد ارزش افزوده به عنوان 
خوراک در اختیار پتروشیمی ایالم قرار 

می گیرد.
وی با اشاره به اینکه این محصول 
به  کیلومتری   ۱۲ لوله  خط  توسط 
گفت:  شود،  می  ارسال  پتروشیمی 
ظرفیت طراحی پاالیشگاه گاز ایالم در 
فاز اول به میزان 33۰ هزار مترمکعب 
در روز و در فاز دوم ۵۵۰ هزار مترمکعب 

در روز است.
یش  ال پا کت  شر مل  عا یر مد
در  ماده  این  کرد:  تصریح  ایالم  گاز 
ارزش  با  به محصول  ایالم  پتروشیمی 

اتیلن تبدیل خواهد شد.

راههای  آسفالت  اجرای  در  استانی  اعتبارات  کمبود 
روستایی 

معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اردبیل 
ــا کمبــود  گفــت: در اجــرای عملیــات آســفالت و روکــش جاده هــای روســتایی ب

اعتبــارات روبــه رو هســتیم و منابــع اســتانی پاســخگو نیســت. 
ــاده  ــل ج ــداری و حمــل و نق ــی اداره کل راه ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا  ای اســتان اردبیل،علــی صبحــی در گفتگــو بــا خبــر رادیــو اردبیــل افــزود: ب
توجــه بــه اینکــه تأمیــن اعتبــار بــرای آســفالت و روکــش راه هــای روســتایی از 
منابــع اســتانی در نظــر گرفتــه شــده، بــه همیــن خاطــر مــا بــا کمبــود و کســری 
ــای  ــتانی جوابگــوی طرح ه ــتانی و شهرس ــع اس ــه رو هســتیم و مناب ــار روب اعتب

گســترده مــا نیســت.
 وی بــا رد اظهارنظــر برخــی از مســئوالن در مــورد عــدم آســفالت و روکــش 
جاده هــای روســتایی در شــمال اســتان اردبیــل تصریــح کــرد: اینکــه ادعــا شــده 
هیــچ عملیــات آســفالت ریزی، روکــش و بهســازی انجــام نشــده، درســت و صحیح 
بــه نظــر نمی رســد چــرا کــه مــا در قالــب طــرح ابــرار ســعی می کنیــم در شــمال 

اســتان طرح هــا و برنامه هــای متنوعــی را اجــرا کنیــم.
ــتان  ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــداری اداره کل راه ــاون راه  مع
اردبیــل گفــت:  در شهرســتان بیله ســوار و در قالــب طــرح ابــرار هشــت کیلومتــر 
عملیــات آســفالت ریزی و روکــش اجرایــی شــده و ۲۱ کیلومتــر بهســازی نیــز در 

دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. 
صبحــی افــزود: در شهرســتان پارس آبــاد نیــز ۲.۶ دهــم کیلومتــر عملیــات 
آســفالت ریزی در راه هــای روســتایی انجــام شــده و دو کیلومتــر روکــش آســفالت 

نیــز در مرحلــه اجراســت.
 وی تصریــح کــرد:  از محــل اعتبــارات ســال 99 بــا توجــه بــه محدودیــت 
زمــان کاری، ســه کیلومتــر عملیــات آســفالت ریزی در ســال آینــده انجــام خواهــد 
شــد و بــرای بهســازی ۶.۵ کیلومتــر محــور روســتایی در پارس آباد مناقصــه برگزار 

و پیمانــکار نیــز انتخــاب شــده اســت. 
معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اردبیل  
خاطرنشــان کــرد: مــا در ســال آینــده طرح هــای گســترده ای را در اجــرای عملیات 
روکــش، بهســازی و آســفالت ریزی روســتاها در شــمال اســتان پیش بینــی 
کردیــم کــه بــا شــروع فصــل کاری در ســال ۱۴۰۰ کارهــای عمرانــی و عملیاتــی 

ــود. ــروع می ش ش
 وی گفــت:  مــا از نماینــدگان مجلــس انتظــار داریــم در کنــار تأمیــن قیــر 
رایــگان بــرای آســفالت راه هــای روســتایی و لکه گیــری اعتبــارات ایــن حــوزه را 
بــه صــورت ملــی در نظــر بگیرنــد تــا مــا بــدون محدودیــت بتوانیــم طرح هــا را 

در ایــن حــوزه اجرایــی و عملیاتــی کنیــم.
صبحــی افــزود: بــا تخصیــص منابــع مــورد نیــاز قطعــا اداره کل راهــداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای تــالش خواهــد کــرد تــا وظیفــه خطیــری کــه در ایــن 

حــوزه بــر عهــده دارد، بــه خوبــی انجــام دهــد.

سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان:
درب های آرامستان سمنان بازگشایی شد

بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امور بین الملل شـهرداری سـمنان 
سرپرسـت سـازمان مدیریت آرامسـتانهای شـهرداری سـمنان از بازگشایی 
دربهـای ورودی آرامسـتان وادی السـالم سـمنان خبر داد و افـزود با توجه 
بـه مصوبـه سـتاد مقابلـه  بـا کرونـا دربهای آرامسـتان تـا اطـالع ثانوی با 
رعایت دسـتورالعمل و پروتکلهای بهداشـتی در طول ایام هفته از روز شنبه 
لغایـت روز چهارشـنبه به جز روزهای پنجشـنبه و جمعـه جهت زیارت اهل 

قبـور به روی همشـهریان بازگشـایی گردید.
احمد حمیدی با قدردانی از همراهی شـهروندان در ایام مسـدود بودن 
ورودیهـای آرامسـتان ،اعـالم کـرد زیـارت اهـل قبور بـرای بازمانـدگان و 

بسـتگان مهیا شـده است.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه حضـور افـراد در محوطه آرامسـتان بایسـتی 
بـا کمتریـن نفـرات و در کوتاهتریـن زمـان ممکن باشـد ،تاکید کـرد از هر 

گونـه تجمـع و ازدحام جـدا خـودداری گردد.
از شـهروندان  آرامسـتانها   مدیریـت  ادامـه سرپرسـت سـازمان  در 
درخواسـت کـرد ضمـن رعایت اصول بهداشـتی،فاصله گـذاری اجتماعی و 
الـزام بـه اسـتفاده از ماسـک،از توزیـع هر گونه مـواد خوراکی و آشـامیدنی 

غیـر بسـته بنـدی در قالـب پذیرایی،خیـرات و نـذورات خـودداری گردد.

مدیرعامل  اللهی  شمس  عباس 
افزایش  از  ایالم  استان  گاز  شرکت 
بخش  به  سپاری  پیمان  درصدی   ۱۰۰
خبر  گذشته  سال  به  نسبت  خصوصی 
داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
بیش از ۶۲ مورد پیمان سپاری در مناطق 
شهری و روستایی استان ایالم اجرا و یا 

در حال انجام است.

وی با بیان اینکه برای اجرای ۶۲ 
پیمان مبلغ یکهزارو ۵۰ میلیارد ریال از 
اعتبارت داخلی و ملی هزینه می شود، 
افزود: این پیمان ها در زمینه گاز رسانی 
 ، گنجوان   ، میمه  و  پهله  شهرهای  به 
مقاوم  و  هلیالن  و  سیروان  روستاهای 
سازی خطوط اجرا شده ، نیروهای خدماتی 
، حمل و نقل، مهندسین مشاور و غیره از 

طریق پیمان سپاری و بارگذاری در سامانه 
ستاد هزینه می شود.

مدیرعامل شرکت گاز ایالم اظهار 
خطوط  سازی  مقاوم  همچنین  داشت: 
تغذیه و شبکه شهری و حفرات خالی در 
شهرستانهای دره شهر، دهلران و آبدانان 
از دیگر پیمان های سال جاری بوده که 
از طریق سامانه ستاد بار گذاری و پیمان 

سپاری شده است. شمس الهی ادامه داد: 
در  رگالتور  و  کنتور  و  انشعابات  نصب 
شهرستان های دهلران ،آبدانان و دره شهر 
از دیگر پیمانهای بوده که از طریق سامانه 
ستاد بار گذاری و پیمان سپاری شده است.

وی گفت: در سال گذشته در مجموع 
مناطق  در  استان  سطح  در  پیمان   3۲

شهری و روستایی انجام شده است.

 افزایش 100 درصدی پیمان سپاری در مناطق شهری و روستایی ایالم

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱399۶۰3۰۶۰۱۲۰۰3۲۰۶ و ۱399۶۰3۰۶۰۱۲۰۰3۲۰7 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای / خانم محمد نسبانی فرزند حسن به شماره شناسنامه 7 
صادره از کاشمر در چهار دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یکباب ساختمان و بتول 
نوریان محمدیه فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه ۱۰ صادره از کاشمر در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت ۲9۵/۶۶ متر مربع 
از پالک ۵۲3۰ فرعی از 3۰۲۶ اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس 
بلوار مطهری پشت قرارگاه نیروی انتظامی خریداری از مالک رسمی آقای /خانم 
موقوه شاه مرادی 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: ۱399/۱۰/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱399/۱۱/۱۵

محمد محمد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱399۶۰3۰۶۰۱۲۰۰3۱3٨ و ۱399۶۰3۰۶۰۱۲۰۰3۱39 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای / خانم مهدی مسرور فرزند حسن به شماره شناسنامه 
3۴٨٨ صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و فاطمه 
عبداله زاده فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه ۰٨9۰۱٨۱۰7۱ صادره از کاشمر 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 9۴/٨۱ متر مربع از 
پالک ۱۶٨ فرعی از 3۰۲7 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان 
قائمیه ٨ خریداری از مالک رسمی آقای /خانم زهرا مکاریان 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: ۱399/۱۰/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱399/۱۱/۱۵

محمد محمد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱399۶۰3۰۶۰۱۲۰۰۲9۰۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم مصطفی خیابانی فرزند 
غالمحسین به شماره شناسنامه ۱3۲٨۴ صادره از کاشمر در شش یک باب ساختمان 
به مساحت 7۰۰ متر مربع از پالک 3۰۲7 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به 
آدرس بلوار جانبازان شهرک صنعتی خریداری از مالک رسمی آقای / خانم رضا اکبرزاده 
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: ۱399/۱۰/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱399/۱۱/۱۵

محمد محمد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱399۶۰3۰۶۰۱۲۰۰3۲۰3 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم علی اکبر نیکخو فرزند 
حسین به شماره شناسنامه ۲۴۱9 صادره از کاشمر در شش یک باب ساختمان به 
مساحت ۱٨۱/37 متر مربع از پالک ۱۴۵۲ اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به 
آدرس خیابان ۱۵ خرداد ۵ هریداری از مالک رسمی آقای / خانم عذرا نساجیان 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: ۱399/۱۰/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱399/۱۱/۱۵

محمد محمد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱399۶۰3۰۶۰۱۲۰۰3۱9۶ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم ضیاء 
برهانی  فرزند حسین به شماره شناسنامه 33۶ صادره از بردسکن در شش یک 
باب ساختمان به مساحت ۱٨۴/۵۰ متر مربع از پالک ۲۱۲۲  و ۲۱۲3 اصلی واقع 
در بخش یک شهر کاشمر به آدرس خیابان ۱۵ خرداد ۱۲ خریداری از مالک 
رسمی  آقای / خانم  مالکیت مشاعی متقاضی ، احمد برهانی و طاهره شاکری 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
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: ۱399/۱۰/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱399/۱۱/۱۵

محمد محمد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱399۶۰3۰۶۰۱۲۰۰3۱٨۶ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم رضا 
شادمرادی موشکی فرزند نور اله به شماره شناسنامه ۱۱۲7 صادره از کاشمر در 
شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۴۲/9٨ متر مربع از پالک ۱۲۱3 فرعی 
از ۵٨ اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس خیابان قائم ۲۱ عبدی 7 پالک 
7 خریداری از مالک رسمی آقای / خانم مالکیت مشاعی متقاضی 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: ۱399/۱۰/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱399/۱۱/۱۵

محمد محمد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک نیشابور 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

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

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
و   ۱399۶۰3۰۶۰۰۵۰۰٨۲7۲ شماره  رای  برابر  و   ۱39۰/۰9/۲۰ مصوب  رسمی  سند 
۱399۶۰3۰۶۰۰۵۰۰٨۲7۴ مورخ 99/۱۰/۲3 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای سعید نفیسی فر فرزند 
حسینعلی و آرمین نفیسی فر فرزند سعید هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 3۰۶/۱۰ متر مربع از پالک شماره ۱۰۵٨ فرعی و ۱3۶۴ 
فرعی از ۲3۶ اصلی واقع در اراضی فرحبخش بخش ۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری 
از مالکین رسمی اقدس عابدین زاده و حسینعلی نفیسی فر  محرز گردیده است. لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه 
و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۱۰/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۱۱/۱۵

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م/ الف ٨3۲۴/99

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

هیات   ۱399/۰٨/۱۰ مورخ   ۱399۶۰3۰۶۲۶7۰۰۰9۱۲ شماره  رای  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای سعید جالئی فرزند جواد در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 33۱/٨3 متر مربع قسمتی از پالک باقیمانده ۱73- اصلی واقع در 
باغون آباد خراسان رضوی بخش ده حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار از محل 

مالکیت زینب رحیمی 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: 99/۱۰/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۱۰/3۰

محمد مقدسی چوینلی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۴ مشهد 

م / الف ٨۱۶

بانک مرکزی اعالم کرد؛
قطع اتصال 1۲0 هزار کارتخوان فاقد پرونده 

مالیاتی 

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: تا ۲۵ دی ماه جاری اتصال ۱۲۰ 
هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند یا پرونده ناقص دارند، قطع شد.

بانک مرکزی و  به همکاری  بانک مرکزی، »مهران محرمیان«  به گزارش 
سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره 
کرد و افزود: در خصوص اجرای ماده ۱۱ این قانون، مقرر شد که از ۲۲ دی ماه جاری 
دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت جدیدی بدون ایجاد پرونده مالیاتی فعال نشود.

وی افزود: در این زمینه هماهنگی الزم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته 
و مقرر شده است که از اوایل بهمن، ایجاد پرونده جدید مالیاتی به صورت خودکار 

انجام شود.
این مقام مسوول یادآور شد: در خصوص 3 میلیون و ٨۰۰ هزار ابزار پذیرش 
که پرونده مالیاتی نداشته اند، هماهنگی الزم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته 

و پرونده مالیاتی این افراد به صورت خودکار ایجاد خواهد شد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در پایان با بیان اینکه پرونده ماده ۱۱ 
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با اجرای کامل آن تا قبل از پایان 
امسال بسته خواهد شد، گفت: هشدارهای الزم به سایر صاحبان ابزار پذیرش که 
اطالعات آنها به هر دلیلی نقص دارد، ارایه شده است تا در اسرع وقت نسبت به تکمیل 

پرونده خود اقدام کنند، در غیر این صورت، ابزار پذیرش آنها غیرفعال خواهد شد.
»پس از اعالم خبر اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی بسیاری از کسب 
و کارها نگرانی خود را از اجرایی شدن این قانون اعالم کردند چرا که بسیاری از آنان 
معتقدند هنوز تکلیف کسب و کارهای کوچک در روند اجرای این قانون مشخص نشده 
است و در صورت وجود این نقیصه نه تنها این قانون به هدف اصلی خود نخواهد 
رسید بلکه به کسب و کارهای نوآور نیز صدمه خواهد زد. »مهران محرمیان« اوایل 
دیمای جاری درباره این قانون گفت: سازمان امور مالیاتی به ما اطمینان داده که 
اولویت اخذ مالیات از درگاه ها و کارتخوان های با گردش مالی باالست و در اجرای 
این قانون تالش شده تا به کسب و کارهای کوچک آسیبی وارد نشود، از این رو 
اجرای این قانون موجب کاهش چشمگیر درگاه های اجاره ای خواهد شد که نقش 
به سزایی در کاهش فعالیت های غیرقانونی و پول شویی دارد، چرا که بر این اساس 

پرداخت مالیات این نوع تراکنش ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.«



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1657-  سه شنبه 30 دی 61399 ورزش دنیای 

دالیل سقوط دوچرخه سواری به گروه چهار آسیا

مدیر سابق تیم های ملی دوچرخه سواری معتقد است که دوچرخه سواری 
ایران به این دلیل در گروه چهار آسیا قرار گرفته که قوانین بین المللی و داخلی 

را رعایت نکرد.
اتحادیه جهانی  بندی  ایران در گروه  اینکه چرا   مصطفی چایچی در مورد 
دوچرخه سواری در گروه چهار آسیا قرار گرفته است، بیان کرد: اتحادیه جهانی، 
براساس عملکرد، مبارزه با دوپینگ، مدال آوری ، مسائل مالی و آشنایی به قوانین 
اعتالی ورزش دوچرخه سواری،  راستای  در  اتحادیه جهانی و حرکت  و مقررات 
فدراسیون ها را در چهار رتبه تقسیم  بندی کرده است و دوچرخه سواری ایران 
در حال حاضر در گروه چهار در کنار کشورهای آسیایی چون افغانستان، کامبوج، 
الئوس، میانمار، برونئی و غیره قرار دارد . دلیل آن هم اقداماتی بود که یا برخالف 
قوانین انجام دادند و یا خیلی ضعیف عمل کرده اند. این در حالی است که ایران با 
توجه به دوچرخه سوارانی که دارد، تورهایی که برگزار می کرد، باید جایگاه بهتری 
داشته باشد.  سال ۲۰۱۶ ایران در گروه دوم بود سال ۲۰۱٨ به گروه سوم تنزل 
کرد و اکنون هم در گروه چهار قراردارد.اگر فدراسیون دوچرخه سواری به این نقطه 

رسید برای این بود که قوانین بین المللی و داخلی را رعایت نکرد.
 او ادامه داد: اینکه ورزشکاری دوپینگش مثبت شود و رسانه ای نشود، یعنی 
تخلف. از وظایف صریح و آشکار فدراسیون دوچرخه سواری مبارزه جدی با دوپینگ 
و رعایت قوانین و مقررات اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری است.  با اعالم و 
توبیخ ورزشکار خاطی باید به ورزشکاران یاد داده شود که تخلف، توبیخ به همراه 
دارد نه همراهی و پست دادن. با این کار قبح این کار یعنی دوپینگ در دوچرخه 
سواری ریخته شد و ورزشکار جوانان، بزرگساالن، پیشکسوتان، خانم و آقا دوپینگ 
را جزء الینفک دوچرخه سواری  می دانند و به دنبال راه هایی هستند که تست 

دوپینگشان مثبت نشود. 
مدیر سابق تیم های ملی دوچرخه سواری افزود: اتحادیه جهانی خیلی روی 
مسئله دوپینگ حساس است و بخاطر کارهایی که ایران انجام داد جایگاه خود را در 
اتحادیه جهانی از دست داد. چون می داند فدراسیون ایران در این زمینه کم کاری 
و حتی تخلف کرده است. این مسئله حتی روی دعوت تیم های باشگاهی و تیم 
ملی ایران به تورهای آسیایی هم تاثیر گذار بوده است. برگزار کنندگان تورها تیمی 
که سابقه دوپینگ داشته باشد را دعوت نمی کند چون نمی خواهند اعتبار مسابقات 
خود به خطر بیفتد. این می شود که باشگاه ها دعوت نشده، به مسابقه نمی روند و 
بی انگیزه می شوند و در نهایت شاهد انحالل آنها هستیم. چایچی در مورد اینکه  
دوچرخه سواری ایران چه کم کاری هایی انجام داده که روی جایگاهش تاثیر گذاشته 
است، تاکید کرد: نه تنها دیدگاه اتحادیه جهانی بلکه کل جامعه دوچرخه سواری دنیا 
نسبت به دوچرخه سواری ایران بسیار بد شده است و این غیر قابل انکار است. چون 
فدراسیون ایران در زمینه های مختلف مطابق با قوانین بین المللی عمل نکرد. برای 
مثال یک ورزشکار محروم را به عنوان سرمربی انتخاب کرد که این مسئله باعث 
واکنش اتحادیه جهانی شد. حتی رییس وقت فدراسیون را دوبار برای توضیحات 

و پاسخگویی به این مورد و چند مورد دیگر به فدراسیون جهانی احضار کردند.
انجام  مسابقات،  در  محروم  ورزشکار  شرکت  اجازه  همچنین  داد:  ادامه  او 
خودسرانه تست های به اصطالح سالمت، اطالعات غلط و نادرست در خصوص 
برگزاری اردوهای تیم ملی و خیلی موارد دیگر که همگی ارزش و شان دوچرخه 
به فدراسیون  اعتمادی  نتیجه بی  آورد.  پایین  اتحادیه جهانی  را در  ایران  سواری 
دوچرخه سواری از طرف اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری باعث شد که برای 
بیشتر ورزشکاران ایران دستور صدور پاسپورت بیولوژیکی صادر شد. جالب توجه است 
که ورزشکاران کشورهای دیگر صاحب عنوان و مقام در دوچرخه سواری در آسیا که 
ساالنه ۲۰-3۰ مدال قهرمانی آسیا را درو می کنند به اندازه ایران دارای پاسپورت 
بیولوژیکی نیستند. این ها واقعیت هایی است که هیچ زمانی پوشیده نخواهد ماند 
و هر فردی به عنوان ریاست فدراسیون انتخاب شود، می تواند به راحتی تمام این 

موارد را از اتحادیه جهانی استعالم بگیرد و دلیل این موارد را جویا شود.
چایچی با اشاره به تست سالمت که فدراسیون یک زمان از ورزشکاران می 
گرفت و ورزشکاران را از شرکت در مسابقات رسمی محروم می ساخت گفت: از 
لحاظ قانونی فدراسیون حق گرفتن تست برای جلوگیری یک ورزشکار از شرکت 
نادو و زیر نظر  از طریق مجاری قانونی مانند  اینکه  در مسابقه ای را ندارد مگر 
اتحادیه جهانی باشد. زمانی که فدراسیون دوچرخه سواری چنین کاری را انجام داد، 
اتحادیه جهانی متوجه این مسئله شد و واکنش نشان داد. اگر چنین نبود چرا ادامه 
پیدا نکرد؟ آن زمان هزینه گزافی برای انجام این تست ها پرداخت شد. حتی از 
ورزشکاران ضمانت ۵۰ میلیونی گرفته شد اما چه تاثیری در مبارزه با دوپینگ داشت؟

قهرمانی بیلبائو در سوپرجام اسپانیا؛
بارسلونا؛ یک تیم کامال معمولی

تیم فوتبال اتلتیکوبیلبائو با برتری سه بر دو مقابل باسلونا، سزاوارانه فاتح 
سوپرجام باشگاه های اسپانیا شد.

دیدار نهایی سوپرجام باشگاه های اسپانیا بین تیم های بارسلونا و بیلبائو برگزار 
شد و در پایان رقابتی مهیج، بیلبائو به برتری سه بر دو رسید و برای چهارمین 

بار فاتح این رویداد شد.
بارسلونا برای رسیدن به فینال مقابل سوسیداد در ضربات پنالتی به برتری 

رسید و بیلبائو هم با حساب دو بر یک تیم پرستاره رئال مادرید را شکست داد.
امسال و برای نخستین بار، سوپر جام باشگاه های اسپانیا با حضور چهار تیم 
برگزار شد. تیم های اول و دوم فصل گذشته اللیگا و فینالیست های جام حذفی در 
سورپر جام حضور داشتند.برخالف انتظار بازی با تسلط بیلبائو آغاز شد و این تیم 
با اتکا به دوندگی باالی هافبک های جنگنده خود در ۲۰ دقیقه ابتدایی، عملکرد 
بهتری داشت و حتی چند موقعیت نسبی هم ایجاد کرد اما با گذشت زمان این 

بارسلونا بود که نبض بازی را در اختیار گرفت.
در دقیقه ۴۰ حرکت تیمی بازیکنان بارسلونا با ضربه تمام کننده »آنتوان 

گریژمان« همراه شد تا گل نخست بازی ثبت شود.
این برتری تنها دو دقیقه داوم داشت و در دقیقه ۴۲ ارسال »ایناکی ویلیامز« 
در محوطه جریمه بارسلونا به »اسکار دی مارکوس« رسید تا او با هوشیاری گل 
تساوی بیلبائو را به ارمغان آورد.در دقیقه ۵۶ ارسال »مونیاین« را »گارسیا« مهاجم 
باتجربه بیلبائو تبدبل به گل کرد اما با استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی، این 
گل مردود اعالم شد.در ادامه بازیکنان بارسلونا عملکرد بهتری داشتند و در دقیقه 
77 پاس عالی »یوردی آلبا« به »گریژمان« رسید و مهاجم فرانسوی بدون معطلی 
بارسلونا را به گل دوم رساند.در دقیقه ٨7 و در ضد حمله ای سریع تیم بارسلونا 
می توانست به گل سوم برسد که »فرانکی دی یونگ« این موقعیت را خراب کرد.

در دقیقه 9۰ و بار دیگر در ضربه ای آزاد، »مونیاین« توپ را ارسال کرد و 
»ویاللیبره« که به عنوان بازیکن تعویضی به میدان آمده بود، گل تساوی را ثبت 
کرد تا کار به وقت های اضافه کشیده شود.در سومین دقیقه از وقت های تلف شده، 
»ایناکی ویلیامز« مهاجم خوش تکتیک بیلبائو با شوتی غیر قابل مهار توپ را به 
تور دروازه بارسلونا دوخت تا باسکی ها در آستانه یک پیروزی بزرگ قرار بگیرند.

در ادامه بارسلونا توانی برای جبران نداشت و بازیکنان بیلبائو با دوندگی باال 
و خطاهای متعدد، اجازه هنرنمایی به حریف را ندادند.

در دقیقه ۱۱9 »لیونل مسی« با رفتاری غیر ورزشی، ضربه ای سنگین را به 
صورت بازیکن حریف زد و از زمین اخراج شد. بنظر می رسد که مسی باید در انتظار 
محرومیت چند جلسه ای از سوی کمیته انضباطی فدرسیون فوتبال اسپانیا باشد.

در نهایت بازی با حساب سه بر دو به اتمام رسید تا بیلبائو که در دیدار قبلی 
توانسته بود رئال مادرید را شکست دهد با عبور از بارسلونا، سزاوارانه قهرمان شود.

بارسلونا هم که بدترین شرایط یک دهه اخیرش را تجربه می کند، دستش 
از جام کوتاه ماند.باریکنان پا به سن گذاشته بارسلونا که تنها نامی از آنان باقی 
مانده در کنار جوانانی چون »تیرنکائو«، »ِدست« و »مینگوئزا« که در قواره این 
تیم نیستند، شرایطی را رقم زده که بارسلونا از روزهای درخشان خود فاصله گرفته 

و به تیمی معمولی تبدیل شده است.

پیروزی شیرین اینتر برابر یوونتوس
اینتر توانست با پیروزی برابر یوونتوس سه امتیاز مهم این دیدار را به دست 
ایتالیا یکشنبه شب بین دو تیم  آ  آورد.حساس ترین دیدار هفته هجدهم سری 

اینتر و یوونتوس برگزار شد که میزبان با دو گل پیروز شد. 
کریستیانو رونالدو که به دنبال گلزنی بود تا بهترین گلزن تاریخ فوتبال 
آفساید گلش مردود  به دلیل  اما  باز کرد  را  اینتر  یازده دروازه  شود در دقیقه 
شاگردان  کرد.  باز  را  یوونتوس  دروازه  ویدال  آرتورو  بعد  لحظاتی  اعالم شد. 
بارال،  دوم،  نیمه  در شروع  رفتند.  رختکن  به  پیروز  گل،  این  با  کونته  آنتونیو 
گل دوم اینتر را به ثمر رساند. در ادامه تالش های بانوی پیر برای جبران گل 
تجربه  آ  در سری  را  دومین شکستش  تیم  این  و  بود  نتیجه  بی  های خورده 
کرد. اینتر با ۴۰ امتیاز در جایگاه دوم جدول قرار دارد و یوونتوس 33 امتیازی 

در رتبه پنجم است.

نان  جوا و  ورزش  وزیر 
وزارتخانه  ینکه  ا بر  تاکید  با 
در  کاندیدایی  هیچ  از  متبوعش 
نمی  حمایت  فوتبال  فدراسیون  انتخابات 
که  کند  اعالم  نامزدی  »اگر  گفت:  کند، 
مورد حمایت وزارت ورزش است، این مسئله 
صحت ندارد«. او همچنین تاکید کرد که این 
عمومی  موسسه  یک  عنوان  به  فدراسیون 
غیردولتی، ملزم به رعایت قوانین و مقررات 
بازنشستگان  اساس  این  بر  و  است  داخلی 
فوتبال  فدراسیون  انتخابات  در  توانند  نمی 

حضور داشته باشند.
و  اخیر  سال  چند  طی  ایران  ورزش 
سلطانی فر  مسعود  حضور  زمان  از  ویژه  به 
در ساختمان نقره ای رنگ سئول، به عنوان 
وزیر ورزش و جوانان که حدود بیش از چهار 
سال از عمر آن می گذرد، دستخوش فراز و 
فرودهای بسیاری بوده و در طول این مدت 
عملکرد دولتمردان ورزش ایران و در راس 
آن وزیر ورزش با نظارت کارشناسی مخالف 
و موافق بسیاری همراه شده است. فوتبال 
اشتباه،  هرچند  که  است  ورزشی  رشته  اما 
ولی همواره از سوی طیف وسیعی از مردم، 
عملکردها در ارتباط با آن یا به عنوان نقطه 
ورزش  وزرای  کارنامه  اصلی  نمره  و  قوت 
تلقی می شود یا اینکه به چالش جدی دوران 

وزارت وزرا تبدیل می شود.
پرونده  ماجرای  ینکه  ا رغم  علی 
ویلموتس به یک چالش جدی برای ورزش 
بسیار سخت  را  و شرایط  تبدیل شد  ایران 
ایران  فوتبال  است  معتقد  سلطانی فر  کرد، 
آسیا  قهرمانان  لیگ  و   ملی  تیم  در سطح 
طی چهار سال گذشته نتایج خوبی را کسب 
کرده است و در فوتسال، فوتبال ساحلی و 
فوتبال بانوان نیز عملکرد خوبی در سطح قاره 
و بین قاره ای داشته ایم، هرچند به گفته وی 
اینکه در مورد فوتبال پایه، ساماندهی باشگاه 
ها، درآمدزایی فدراسیون فوتبال و... اقدامات 
کافی صورت نگرفته، مسائل دیگری است 

که قابل طرح و گفت وگو است.
در ارتباط با مسائل مختلفی از جمله 
فوتبال،  فدراسیون  انتخابات  و  اساسنامه 
ایران  فوتبال  در  ویلموتس  ماجرای حضور 
مسعود سلطانی فر،  با  آن  قرارداد عجیب  و 
به گفت وگو  سومین وزیر ورزش و جوانان 
نشستیم که در ادامه مشروح این گفت وگو 

آمده است.
* در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال 
و در یک سال گذشته مسائل مختلفی مطرح 
است. متاسفانه این انتخابات پرسه عجیب و 
طوالنی را نیز پشت سر گذاشته و در نهایت 
با حدود  است  قرار  نیفتد  اتفاق خاصی  اگر 
با  فدراسیون  این  انتخابات  تاخیر،  یکسال 
برگزار  جاری  اسفندماه  در  جدید  اساسنامه 
شود. در ارتباط با مباحث گوناگون پیرامون 
انتخابات فدراسیون فوتبال  فوتبال ایران و 

بفرمایید.
در مقدمه باید به اطالع برسانم، وزارت 
ورزش و جوانان برنامه های مختلفی را از 
ابتدای دوره کاری بنده به عنوان برنامه های 
مهم و اساسی مدنظر قرار داد و سعی کرد 
به عنوان فعالیت های پایه ای این موارد را 
دنبال کند. در همین رابطه پیش نویس قانون 
وزارت ورزش و جوانان تهیه و به دولت ارجاع 
و ظرف پنج ماه به تصویب رسید و در پایان 
سال 9۶ به مجلس رفت، اما فرایند تصویب 
آن در مجلس خیلی به طول انجامید و در 
نهایت حدود چهار ماه قبل مصوبه مجلس 
با تاییدیه شورای نگهبان ابالغ شد تا ورزش 
کشور پس از ۴9 سال دارای یک قانون جدید 
و قطعی تحت عنوان قانون وزارت ورزش و 
جوانان شد که مبنا و سند اصلی برنامه ریزی 
ها و سیاست گذاری های یکساله، پنج ساله و 

چشم اندازهای ۲۰ ساله است و دیگر با تغییر 
وزرا سند باال دستی و سیاست های کالن 

وزارت ورزش و جوانان تغییر نخواهد کرد.
در  که  اتفاقاتی  اما  فوتبال  حوزه  در 
این رابطه طی چند سال اخیر در سطح ملی 
نتایج حاصل شده بسیار خوب بوده است و 
اگر دوره چهار ساله را بررسی کنید به ویژه در 
زمینه تصویب اساسنامه فدراسیون به نتایج 
مطلوبی می رسید. چهار دوره با اما و اگر به 
جام جهانی رفته ایم و اولین باری که صعود 
ما دو هفته به پایان بازی های مقدماتی در 
سال ۲۰۱7 قطعی شد که افتخار آمیز و بی 

دردسر در این دوره بود.
در گروه مرگ در جام جهانی ۲۰۱٨ 
با قهرمانان جهان، اروپا و آفریقا هم گروه 
در  ما  که  کردند  می  تصور  همه  و  شدیم 
با یک مساوی و دو باخت  بهترین شرایط 
سنگین به کشور بازگردیم اما بهترین نتیجه 
را در پنج دوره جام جهانی به دست آوردیم 
و شاید می توانستیم پرتغال را هم شکست 
دهیم و هم به اسپانیا بازی را واگذار نکنیم و 
علی رغم شکست مقابل اسپانیا، مقام معظم 
خداقوت  و  فرستادند  تبریک  پیام  رهبری 
بازی  دندان  و  با چنگ  ها  بچه  اما  گفتند، 
رهبری  اما  باختیم  ما  که  هرچند  و  کردند 

پیام دادند و مردم هم راضی بودند.
های  ملت  جام  به  هم  بعد  ماه  چند 
آسیا رفتیم و ۱۴ سال بود که ما به مرحله 
نیمه نهایی نرسیده بودیم و اگر در بازی با 
ژاپن، آن اشتباه را روی گل اول مرتکب نمی 
شدیم  و تیم از هم نمی پاشید و به فینال 
می رفتیم، معتقد بودم که قطر را در فینال 

شکست می دادیم.
در لیگ قهرمانان آسیا نیز طی چهار 
را کسب کردیم،  نتایج خوبی  سال گذشته 
پرسپولیس دو بار به فینال و استقالل هم 
صعود  نهایی  چهارم  یک  مرحله  به  یکبار 
کرد و باشگاه های دیگر هم خوب بودند و 
نهایتا در فوتسال و فوتبال ساحلی و فوتبال 
و  قاره  در سطح  خوبی  عملکرد  نیز  بانوان 
اینکه در مورد  اما  بین قاره ای داشته ایم، 
فوتبال پایه، ساماندهی باشگاه ها، درآمدزایی 
فدراسیون فوتبال و... اقدامات کافی صورت 
نگرفته، مسائل دیگری است که قابل طرح 

و گفت وگو است.
* اساسنامه فدراسیون فوتبال هم فراز 
است.  کرده  طی  را  زیادی  های  نشیب  و 
اصالح  پیرامون  اتفاقات  درباره  شما  نظر 

اساسنامه چیست؟
ما می دانیم که اصال چنین فشاری در 
رابطه با کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج 
اساسنامه  با  رابطه  در  فیفا  سوی  از  فارس 
نداشته و حتی در کشورهای آسیای  وجود 
میانه نیز اینگونه نیست. به هر حال برخی 
 AFC و FIFA نیز از داخل خط می دادند و
قابل  مساله  این  که  کردند  می  حساس  را 

تامل بود.
از نظر بنده در ادامه فعالیت ها، تصویب 
از حدود ۱۴-۱۵  فدراسیون پس  اساسنامه 

سال در یک کش و قوس یکساله، نهایتا از 
سال گذشته تاکنون، به تصویب فیفا رسید و 
باید خاطرنشان کرد که فوتبال ایران همواره 
و  شده  اداره  نشده  تایید  اساسنامه  یک  با 
مبنای کار بود و حتی دو مجمع انتخاباتی بر 
اساس آن برگزار شده و فیفا همواره در ارتباط 

با آن اشکاالتی را وارد می کرد.
گیری  خیلی سخت  فیفا  بار هم  این 
کرد و شاید فشار وارده به ایران را در ارتباط 
با مستقل بودن و غیر دولتی بودن را در مورد 
بسیاری از کشورهای منطقه وارد نکرد و ما 
می دانیم که اصال چنین فشاری در رابطه 
خلیج  جنوبی  حاشیه  عربی  کشورهای  با 
کشورهای  در  حتی  و  نداشته  وجود  فارس 
آسیای میانه نیز اینگونه نیست. به هر حال 
برخی نیز از داخل خط می دادند و FIFA و 
AFC را حساس می کردند که این مساله 
تدابیر صورت  با  نهایت  در  بود.  تامل  قابل 
کنیم  اخذ  را  فیفا  تاییدیه  توانستیم  گرفته 
بررسی  با  انتخابات  فرایند  در  امیدواریم  و 
صالحیت ها، انتخابات آزاد، رقابتی و خوبی 
را داشته باشیم و بتوانیم مجموعه موفقیت 
هایمان را طی چهارسال گذشته در عرصه 

فوتبال تکمیل کنیم.
این  در  نان  جوا و  ورزش  وزارت 
هر  و  است  طرف  بی  کامال  نتخابات  ا
از  کاندیدایی در هر کجایی اعالم کند که 
طرف وزارت ورزش حمایت می شود، شدیدا 
این مسئله را تکذیب می کنم. وزارت ورزش 
در مورد هیچ کاندیدایی نظر خاصی ندارد و 
به دنبال برگزار شدن یک انتخابات  کامال 

آزاد و رقابتی است.
با  رابطه  در  مختلفی  های  زمزمه   *
انتخابات  در  بازنشسته  نامزدهای  حضور 
فدراسیون فوتبال شنیده می شود و برخی 
از این افراد می گویند که فدراسیون فوتبال 
در  شود،  نمی  بازنشستگی  قانون  مشمول 
حالی که این قانون عمومی و جاری کشور 
است و مشخص نیست که چرا همچنان در 
به  نیستند  حاضر  افراد  برخی  فوتبال  حوزه 

این قوانین تن دهند؟
یر  سا نند  هما فوتبال،  سیون  ا فدر
موسسه  یک  عنوان  به  ها  فدراسیون 
عمومی غیر دولتی دارای استقالل، ملزم به 
رعایت قوانین و مقررات داخلی کشور است 
و طبیعتا در رابطه با مسئولیت هایی که در 
هیات رییسه به عنوان شغل تلقی می شود، 
کارگیری  به  ممنوعیت  قانون  باید  حتما 
افراد  دسته  این  و  شود  اجرا  بازنشستگان 

نمی توانند در حضور داشته باشند.
* در مورد ویلموتس و قرارداد عجیب 
آن نیز صحبت کنید، چه در رابطه با شرکتی 
که این سرمربی بلژیکی را معرفی کرده و 
با خسارت های سنگینی که  رابطه  چه در 

این قرارداد برای فوتبال ایران به بار آورد.
اینکه فرایند انتخاب ویلموتس چگونه 
بوده طبیعتا در مراحل بررسی پرونده توسط 
نهادهای نظارتی مشخص شده و می شود و 
آن مرکز گرچه سه نفر را معرفی کرده بود اما 

بیانیه رسمی دادند و اعالم کردند که آن ها را 
دور زده اند و در ارتباط با قرارداد ویلموتس 
هیچ تماسی با آن ها گرفته نشده و قرارداد 
بسته شده از مسیر آن ها پیش نرفته است.

گرفته  صورت  بررسی  اساس  بر 
شدیم  متوجه  مختلف،  وکالی  کمک  با 
در  متاسفانه  وضعیت،  تعیین  کمیته  در 
الیحه دفاعیه تهیه شده توسط وکیل وقت 
مستندات  از  بسیاری  فوتبال،  فدراسیون 
ذکر و ضمیمه نشده و این حکم بر اساس 
محتوای پرونده صادر شده و از نگاه وکالی 
فعال در عرصه بین الملل نیز حکمی سنگین 
حقوقی  تیم  از  بنابراین  بود،  ناعادالنه  و 
حوزه معاونت ریاست جمهوری، تیم حقوقی 
همچنین  و  خارجه  امور  وزارت  معاونت 
ریاست  نهاد  الملل  بین  امور  خدمات  دفتر 
جمهوری تقاضا شد کمک کنند تا در مرحله 
حکمیت  عالی  دادگاه  در  پرونده  این  طرح 
ورزش)CAS( به عنوان مشاوران پرونده به 
کمک تیم وکالی حقوقی فدراسیون فوتبال 
تیم  نیز  فوتبال  فدراسیون  همچنین  بروند، 
وکالی حقوقی خاصی را مرکب از سه چهار 
نفر از وکالی فعال در حوزه حقوق ورزشی 
نهایت  در  دفاعیه  الیحه  و  گرفت  کار  به 
متناسب با واقعیت، محتوای پرونده و حقوق 

فدراسیون فوتبال مدنظر نظر قرار گرفت.
در  محکومیت  رای  شرح  که  زمانی 
فدراسیون  دست  به  فیفا  سوی  از  پرونده 
صاحب  و  وکال  مجموعه  رسید،  فوتبال 
نظران حقوقی معتقد بودند که دفاع خوبی 
انجام نشده و بسیار امیدوارند در این مرحله 
بتوانند موفق شده و حکم مربوطه را بشکنند.  
الیحه دفاعیه در این رابطه از طریق وکالی 
فدراسیون فوتبال تهیه شده و الیحه دفاعیه 
نهایی، ۲۴ دی ماه به CAS ارسال شد. در 
متبحر  از یک وکیل خارجی  این خصوص 
المللی  بین  از دو مشاور حقوقی  و  استفاده 
دیگر نیز مشاوره و نظریه حقوقی اخذ شد. 
طبق روند دادرسی، پس از دریافت الیحه 
بالفاصله   ،CAS سوی  از  ایران  دفاعیه 
موضوع به وکالی ویلموتس اعالم می شود 
و پس از آن نیز، حدود 3۰ تا ۴۰ روز طول 
می کشد تا دفاعیه طرف مقابل تهیه و ارسال 
حضوری  رسیدگی  جلسه  نهایت  در  شود 

برگزار خواهد شد.
الیحه دفاعیه در این رابطه از طریق 
وکالی فدراسیون فوتبال تهیه شده و الیحه 
دفاعیه نهایی، ۲۴ دی ماه به CAS ارسال 
شد. در این خصوص از یک وکیل خارجی 
بین  از دو مشاور حقوقی  و  استفاده  متبحر 
حقوقی  نظریه  و  مشاوره  نیز  دیگر  المللی 
اخذ شد. طبق روند دادرسی، پس از دریافت 
الیحه دفاعیه ایران از سوی CAS، بالفاصله 
موضوع به وکالی ویلموتس اعالم می شود 
و پس از آن نیز، حدود 3۰ تا ۴۰ روز طول 
می کشد تا دفاعیه طرف مقابل تهیه و ارسال 
حضوری  رسیدگی  جلسه  نهایت  در  شود 

برگزار خواهد شد
حضور  داور  سه  حضوری،  جلسه  در 
طرف  از  آن ها  از  یکی  که  داشت  خواهند 
مربوط  دیگری  ایران،  فوتبال  فدراسیون 
داوران  از  نیز  سوم  داور  و  مقابل  به طرف 
CAS است که آخرین بررسی در آن جلسه 
انجام خواهد شد و طبق برآوردها، وکالی 
ایران امیدوارند که در این پرونده به احتمال 
زیاد موفق به لغو حکم صادره از سوی فیفا 

خواهند شد.
* وضعیت رسیدگی قضایی در داخل 
کشور به منظور برخورد با عامالن و متخلفان 

این قرارداد چگونه است؟
قضایی  دستگاه  از  باید  مسئله  این 
پرسیده شود و بنده در جریان مسائل مربوط 

به آن نیستم.

وزیر ورزش و جوانان:

حضور بازنشسته ها در انتخابات فوتبال ممنوع است

ی
رج

خا
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ف

زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

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

برابر رای شماره ۱399۶۰3۰۶۲۶7۰۰۰9۱3  مورخ ۱399/۰٨/۱۱ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فهمیه 
جالئی مقنیان فرزند جواد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 3۰۰ متر مربع قسمتی 
از پالک شماره ۱73- اصلی واقع در باغون آباد خراسان رضوی بخش ده حوزه ثبت ملک 

مشهد ناحیه چهار از محل مالکیت زینب رحیمی 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: 99/۱۰/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۱۰/3۰

محمد مقدسی چوینلی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۴ مشهد 

م / الف ٨۱۴

آمادگی واحد های ثبتی جهت تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای با اسناد 
تک برگی در کمترین زمان ممکن { ) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱39۰/۰9/۲۰ و برابر 
رای شماره ۱399۶۰3۱۰۰۱9۰۰۵۰۵۱ مورخ ۱399/۰٨/۲۱ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی فریدونکنار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی اصغر مازار فرزند میرزا حسین 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۶3.۶۶ متر 
مربع به شماره پالک ۱۰۵۵ فرعی از ۶۶ اصلی واقع در فریدونکنار بخش ۲ 
خریداری ازشهرداری فریدونکنارمالک رسمی محرز گردیده است . لذا به موجب 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱399/۱۰/۱۶ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱399/۱۰/3۰ 

مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار
م الف ۱99۰٨۴۰7

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک نیشابور 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱39۰/۰9/۲۰ وبرابر رای شماره ۱399۶۰3۰۶۰۰۵۰۰7٨۲۴ مورخ 99/۱۰/۰٨ 
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آقای عباس افشار فرزند نصراله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
۱۰۲ متر مربع از پالک شماره ۲۴ فرعی از ۴۱ اصلی واقع در اراضی کاظم آباد بخش ۱۲ 
حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای علی شرقی محرز گردیده است. 

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۱۰/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۱۰/3۰

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
برابر رای شماره ۱399۶۰3۰۶۰۰۵۰۰7٨3٨ مورخ  سند رسمی مصوب ۱39۰/۰9/۲۰ و 
99/۱۰/۰٨ هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آقای محمد علی هندآبادی فرزند صفر نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت ٨۱/3۰ متر مربع از پالک شماره ۱۴ فرعی از 3۶ اصلی واقع در اراضی 
بوجخکی بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای سعید عمرانی 

محرز گردیده است. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 

دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۱۰/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۱۰/3۰

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف 99/7٨٨٨

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

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
برابر رای شماره ۱399۶۰3۰۶۰۰۵۰۰7٨٨3 مورخ  سند رسمی مصوب ۱39۰/۰9/۲۰ و 
99/۱۰/۱۱ هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آقای فواد عمارلو فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت ۱7٨3 متر مربع از پالک شماره ۱۴ فرعی از ۱3۴ فرعی از 3٨ اصلی واقع در 
اراضی گذر شاه پسند بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین  رسمی محمد 

فرح بخشیان و محمد شوربایی محرز گردیده است. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۱۰/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۱۰/3۰

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر نظربه دستور مواد ۱و 3قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰-9-۱39۰،امالک 
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی 
قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض انان محرز و رای 
الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد: ا مالک 
متقاضیان واقع در قریه کفشگرکال پالک ۲۵ اصلی بخش ۱۶ ۱73٨۶ فرعی 
بنام آقای قربانعلی رستمعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن 
الواسطه  متر مربع خریداری مع  به مساحت ۱77-۵۰  بنا شده است  احداث 

از اقای نجات اله یعقوبی ما لک رسمی . .لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱3 آئین 
نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه 
محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی، 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
از  مانع  مالکیت  نماید وصدور سند  مالکیت می  به صدور سند  ثبت مبادرت 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده ۱3 ائین نامه مذکور 
درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین 
و  باطالع عموم می رساند  به صورت همزمان  و تحدید حدود  نوبتی  اگهی 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی 
انتشارنوبت  تاریخ   . نماید  می  منتشر  اختصاصی  به صورت  را  حدود  تحدید 
اول :3۰-۱۰-۱399 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۵-۱۱-۱399 رحمت سلمانی 

قادیکالئئ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر
م-الف ۱99۰٨٨۰۵

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات قانون تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج . تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدینوسیله مشخصات 
امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشار و 
محلی آگهی میگردد . در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم 
نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد . صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ نوبت اول : ۱399/۱۰/۱۴   تاریخ نوبت دوم : ۱399/۱۰/3۰ 

بخش : ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام محمد عزیز اسماعیلی فرزند 
محمد صدیق شماره شناسنامه 3۰۶3٨ صادره سنندج کد ملی 373۰3۰۴٨79 تحت 
پالک ۴۶ فرعی از ۲۱ اصلی بخش ۱3 به مساحت ۱۶۲۵۱ متر مربع از نسق خود 
متقاضی زارع صاحب به آدرس سنندج روستای ماموق علیا زمین مشهور به کنه 

بهنام قباد رئیس ثبت منطقه ۱سنندج    م الف ۱۶۰۲۴۵ 
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از چپ دکتر اصغر دادبه، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و دکتر بهرام پروین 
گنابادی اختصاصی دنیای جوانان

تبه کردم جوانی
تا کنم خوش زندگانی را

حبیب یغمایی

تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را
چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانـی را

به قطع رشته جان عهد بستم بارها با خود
به من آموخت گیتی، سست عهدی،سخت جانی را

بجوید عمر جاویدان هر آنکو همچو من بیند
به یک شام فـراق،اندوه عمـر جاودانی را

کی آگه می شود از روزگار تلخ ناکامـان
کسی کو گسترد هر شب،بساط کامرانی را

به دامان خون دل از دیده افشاندن کجا داند
به ساغر آنکه می ریزد شراب ارغوانـی را

وفا و مهــر کی دارد حبیبا آن که می خواند
به اسم ابلهـی رسم وفـا و مهـربانی را  

ن  ا نو با ز  ا  ، لمی ال ه  شید
مه  نا ز و ر در  که  فعال  ر مه نگا نا ز و ر
یس  و سر بیر د ن  ا به عنو همشهری 
اجتماعی فعالیت داشت و همچنین در 
ایرنا ۲۴ معاون سردبیر بود و در بخش 
از  بود،  فعالیت  مشغول  ویدئو  و  فیلم 
طی  که  می شد  محسوب  چهره هایی 
معضالت  از  بسیاری  اخیر  سال های 
مقاله  قالب  در  را  جامعه  مشکالت  و 

منتشر ساخت.
روایتی از ترک تحصیل گسترده دختران در روستاهای 
پیامدهای  پیش رو،  چشم انداز  و  شهر  شوراهای  خوزستان، 
اجتماعی حمل و نقل اینترنتی در خیابان های تهران، تاثیر 
مال های پایتخت بر سبک زندگی مردم )تهران در محاصره 
غول های تجاری(، با جان باغ ها به جای خانه های تاریخی 
)ساخت و سازها در تهران( و داغ فرزندان مرده روی دل های 

کزاز )گزارشی از مرگ تدریجی مردم و 
تولد کودکان معلول در چند صد متری 
از  بخشی  و...  اراک(  در  بزرگ  صنایع 

گزارش های اخیر وی در رسانه ها بود.
مدیرمسئول  وصال،  عبدالرسول 
سابق روزنامه شهروند، از شیده اللمی 
اجتماعی،  خبرنگار  »الگوی  به عنوان 
و  بود  کرده  یاد  استوار«  و  منصف 
از  یکی  اللمی  شیده  گفته  امیرشاهی 
اساتید گزارش نویسی و در کار تحلیل 

محتوا بی نظیر بود.
او سال گذشته بعد از اعتراضات آبان ماه در انجمن صنفی 
در تحلیل محتوای گزارش ها،اخبار خبرگزاری ها و روزنامه ها 
را مورد بررسی قرار داده و گزارشی ارائه داد که مورد توجه قرار 
گرفت.موضوع گزارش او این بود که کدام رسانه در انعکاس 

حرف مردم موفق تر عمل کرده است.

دبیرگروه اجتماعی روزنامه همشهری درگذشت 

انجمن  رئیس  گفته  به 
مقوا  و  کاغذ  واردکنندگان 
ر  دچا نزدیک  ینده  آ در   ،
اینکه  به دلیل  می شویم  کاغذ  کمبود 
ثبت سفارش و تخصیص ارزها به موقع 
نشده  انجام  مرکزی  بانک  سوی  از 
این  بارها  اگرچه  و  افتاده  تعویق  به  و 
روال  هم  باز  اما  شده  اعالم  موضوع 

مثل سابق است.
حسن میرباقری، با اشاره به دالیل 
افزایش قیمت کاغذ طی روزهای اخیر 
جهانی  سطح  در  کاغذ  قیمت  گفت: 
بر  زیادی  تاثیر  و  کرده  پیدا  افزایش 
قیمت کاغذ در بازار ایران داشته است 
و در این میان توزیع کاغذ با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در بازار قیمت پایین تری داشت.

وی ادامه داد: البته اگر واردکنند ه ای 
بخواهد کاغذ را با ارز آزاد یا نیمایی به 
از  آن  نهایی  قیمت  کند  وارد  کشور 
بازار بیشتر خواهد شد و  قیمت کنونی 
را در  واقعی کاغذ  اگر بخواهیم قیمت 
افزایش  منتظر  باید  باشیم  داشته  بازار 

قیمت در آینده نزدیک باشیم.
توزیع  به  ره  شا ا با  میرباقری 
کاغذهای دولتی به ناشران عنوان کرد: 
این کاغذها کمک زیادی به بازار می کرد 
و تا حد زیادی تامین کننده نیاز بازار بود 
اما قیمت واقعی کاغذ برای تمام صنوف 
نبود و بهای کاغذ سایر واردکنندگانی که 
کاغذ را با ارز آزاد وارد می کردند تقریبا 

۶ برابر بود.
وی تاکید کرد: نکته ای که اکنون 
این  می دهیم  هشدار  آن  به  نسبت 

می خواهیم  مرکزی  بانک  از  که  است 
تخصیص ارزها را با همان ارز نیمایی یا 
ارز اشخاص، هرچه زودتر انجام دهند تا 
حداقل در آینده انواع کاغذ و مقوا در بازار 
موجود باشد و با کمبود روبه رو نشویم.

و  کاغذ  اینکه  بیان  با  میرباقری 
مقوای مورد نیاز صنوف مختلف ازجمله 
ناشران در بازار وجود دارد، گفت: مساله 
دچار  نزدیک  آینده  در  که  است  اینجا 
اینکه  دلیل  به  می شویم  کاغذ  کمبود 
ثبت  سفارش و تخصیص ارزها به موقع 

از سوی بانک مرکزی انجام نشده و به 
تعویق افتاده و اگرچه بارها این موضوع 
مثل  روال  هم  باز  اما  کردیم  اعالم  را 

سابق است.
وی با اشاره به آینده نزدیک بازار 
کاغذ توضیح داد: زمانی که کاغذهای 
دولتی موجود در بازار و در میان ناشران 
به اتمام برسد به طور طبیعی کاغذهای 
جایگزین با ارز ۲۵ هزار تومانی است و 
بازار و مشتریان همانند کاالهای دیگر 
زیرا  باشند؛  قیمت  افزایش  منتظر  باید 
سیاست دولت به دنبال تک نرخی شدن 
ارز است بنابراین خیلی از رانت ها از بین 
می رود و قیمت ها یکسان می شود و در 
آن زمان عرضه و تقاضا قیمت نهایی 
را تعیین می کند.میرباقری با بیان اینکه 
باید قبول کنیم دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی 
نیست، ادامه داد: بسیار روشن است که 
افزایش قیمت  ارز دولتی  نبود  به دنبال 
را در بازار شاهد خواهیم بود و در این 
زمینه باید منتظر سیاست های دولت در 

این حوزه باشیم.

احتمال کمبود کاغذ در آینده نزدیک

انتشار گزینه  شعرهای ویلیام باتلر ییتس
تلر  با ویلیام  شعرهای  گزینه  
ییتس با عنوان »دریانوردی به سمِت 
بیزانس« با ترجمه رزا جمالی منتشر 

شده است.
در معرفی این کتاب آمده است: 
بیزانس«  سمِت  به  نوردی  »دریا
گزینه ای از شعرهای ویلیام باتلر ییتس 
است با ترجمه ای شاعرانه و امروزی. 
ییتس از مهم ترین شاعران قرن بیستم 
ایرلند  شاعر  مهم ترین  را  او  و  است 
می دانند. او بنیان گذار فرهنگ مستقل 
ملی گرای ایرلند امروز است که از سایه 
امپراطوری بریتانیا در آمده  است. در 

زندگینامه او که در کتاب آمده است می خوانیم:
»ویلیام باتلر ییتس در سال ۱٨۶۵ به دنیا آمد. فرزند پسری جان باتلر 
ییتس نقاش و سوزان مری پالکسفن است. برادرش جک همچنین نقاش 
مشهوری بود. خود ییتس هم زمانی که دوران دلتنگ مدرسه اش را در لندن 
و دابلین می گذراند، نقاشی می خواند. خانواده در بیِن این دو شهر در نقل 
مکان بود و فرزندان ییتس بیشتر تعطیالت خود را با مادربزرگ مادری شان 
در اسلیگو گذراندند. در حالی که آن چشم انداز بن بالبن بی اغراق و به شکلی 

نمادین موطن قلبی ییتس بود.
در شعرهای متاخر نظیر »بیزانس« و »آمدنی دیگر« ییتس اورشلیم 
تازه ای خلق می کند که نماینده  تمامیت هنر است. بسیاری از این اشعار 
آسان نیستند اما خواننده ای که با این غرابت جادویی کنار می آید، حتی 
در دشوارترین شعرها ارزش بسیاری را در میان چهره های مختلفی که 
مضحک  که  طرحی  پوچی،  کهنسالی،  می یابد.  می گیرد  خود  به  شاعر 
مردمی  و  است  خوانده  سبا  ملکه  را  او  که  همسری  به  عشق  است، 
جایی  که  است.  تمامیتی  میانه  این  در  و  کشیده اند  بسیار  محنت  که 
ایرلندی در خشم و ستیزه اند و او می گوید: »این زیبایی  سیاستمداران 

دنیا می آید. به  وحشتناک« 
ییتس در ۲٨ ژانویه ۱939 در فرانسه درگذشت. در ۱9۴٨ پیکرش را 
به ایرلند آوردند که در جایی که خود انتخاب کرده بود، زیر »بن بالبن« با 

سنگ نبشته ای از خودش به خاک سپرده شود:
چشمی سرد انداخت
بر زندگی و بر مرگ
ای اسب سوار، بگذر!

دریانوردی به سمت بیزانس
در بخشی از شعر او آمده است:

این سرزمین دیگر جایی برای این مرِد کهنسال نیست
جوانان در کنار هم اند ، دست در دست

و یک دسته پرنده البالِی درخت ها
نسلی رو به مرگ

در آوازهایش
قزل آالیی که به ساحل افتاده است

دریاهایی از گورماهی ها که به گور می ماند بیشتر
گوشتی از ماهی یا ماکیان در تماِم طول تابستان حکم  می راند
آن چه به فرزندی پذیرفته شده است به دنیا می آید و می میرد

تمام آن چه که در آن شور پنهان است، ندانستن است
بنایی تاریخی از خردی بی زمان.

از  بیش  کنون  تا  او  از  است.  مترجم  و  پژوهشگر  شاعر،  جمالی  ُرزا 
۱۵ عنوان کتاب در زمینه های مختلف منتشر شده است. او دانش آموخته 
کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشکده  سینما تئاتر دانشگاه هنر و کارشناسی 

ارشد ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران است
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پروانه رسولی خوشبخت

جعلیاتی به نام موالنا در »دورهمی« تلویزیون

شعری منسوب به موالنا که پیش تر جعلی بودن آن اعالم شده بود، بار دیگر به 
این شاعر نسبت داده شد؛ این بار این شعر توسط دکتر انوشه، از چهره های شناخته شده 

روانشناسی در برنامه تلویزیونی »دورهمی« خوانده شد.
، دکتر سیدمحمود انوشه در قسمتی از برنامه تلویزیونی »دورهمی« مهران 
مدیری که در دی ماه جاری از تلویزیون پخش شد، بیت هایی را که منتسب به موالنا 
معرفی می کند، می خواند و می گوید که بنای زندگی اش را تغییر داده؛ این درحالی 
است که این چهره شناخته شده حوزه روان شناسی می گوید این دو بیت را - که البته 
و در واقع از موالنا نیستند - تا کنون به هر کسی که می توانسته توصیه کرده است.

در پی این ماجرا، کمپین مبارزه با نشر جعلیات که چند سالی است با همکاری 
فرزندان عده ای از نویسندگان و شاعران و نیز استادان دانشگاه در حوزه معرفی آثار 
ادبی جعلی فعالیت می کند با یادآوری این که پیش تر این بیت های منسوب به موالنا 
را جعلی اعالم کرده، در یادداشتی که سمیرا فرقانی، عضو این کمپین نوشته، آورده 
آقای مهران مدیری در  امسال  تاریخ دهم دی ماه همین  است: »چندی پیش در 
برنامه دورهمی مهمان ویژه ای داشتند؛ جناب دکتر سیدمحمود انوشه که بیشتر ما 
ایشان را به واسطه سخنرانی های صمیمی و بی تکلف شان پیرامون مسائل زندگی 
و به خصوص جوانان می شناسیم. ایشان طبق روال همیشگی شان با بیانی دلنشین 
به تفسیر و توضیح فلسفه زندگی می کنند و در توصیف عشق  و صمیمی شروع 
و ازدواج نیز ابیات و عباراتی برای حاضران و مخاطبان تلویزیون می خوانند. همه 
چیز خوب پیش می رود تا آن جا که آقای دکتر دو بیت جعلی و منسوب به موالنا را 
خوانده و تاکید می کنند که این دو بیت بنای زندگی ایشان را تغییر داده است. چقدر 
غم انگیز است که جعل این گونه چون بوته ای عبث و هرز بر همه شئونات جامعه 
ادبی و هنری ریشه دوانده و به فضای مجازی و حقیقی زندگی ما راه یافته است؛ 

آن هم توسط افراد نام آشنا!
اعالم  جعلی  #کمپین_مبارزه_با_نشر_جعلیات  سوی  از  قبال  بیت  دو  این 

شده است:
هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر

آرام تر از آهو ، بی باک ترم از شیر
هر لحظه که می کوشم در کار کنم تدبیر

رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر
البته نه این تنها شعر جعلی منسوب به موالنا است و نه این برنامه تلویزیونی 
تنها جایی است که جعلیاتی به نام موالنا در آن ارائه می شود. پیش تر جنجالی بر سر 
شعر »تا توانی می گریز از یار بد« که در کتاب فارسی سال نهم آمده است و حذف 
نام موالنا که البته بعدتر گفته شد شاعر این شعر نیست، به پا شد؛ در نهایت اعالم 
شد حذف نام موالنا مربوط به شعری در کتاب درسی و گذاشتن عنوان »شاعری« 
به جایش به موضوع بحث برانگیز حذفیات و تغییرات کتاب های درسی ربطی ندارد 

و بر این اساس، این حذف برای اصالح شعر جعلی منسوب به موالنا بوده است.
از دیگر بیت های جعلی که به نام موالنا در فضای مجازی و حقیقی دست به 

دست می شوند می توان اشاره کرد به:
 دل من در گرو یار، بگو یار کجاست

 چشم من در پی دیدار، بگو یار کجاست
تا آب شدم، سراب دیدم خود را

دریا که شدم، حباب دیدم خود را
آگاه شدم، غفلت خود را دیدم

 بیدار شدم، به خواب دیدم خود را 

و  ن  ا شر نا یه  د تحا ا ئیس  ر
شرکت  گفت:  تهران،  بفروشان  کتا
پست باید آمادگی حجم باالی استقبال 
از نمایشگاه مجازی کتاب را داشته باشد 
تا در روزهای شلوغی کار و حجم باالی 
سفارش کتاب ها، بهترین و مناسب ترین 

خدمات را به مردم ارائه کند.  
شرکت پست آمادگی ازدحام باالی 

نمایشگاه مجازی را داشته باشد
اتحادیه  رئیس  حسن پور؛  هومان 
اشاره  با  تهران  کتابفروشان  و  ناشران 
کتاب  مجازی  نمایشگاه  برگزاری  به 
بزرگترین  از  یکی  کرد:  بیان  تهران، 
شرکت  که  کارهایی  ماندنی ترین  و 
پست جمهوری اسالمی ایران در حوزه 
فرهنگ انجام می دهد، مسئولیت گرفتن 
کتاب ها از ناشران و تحویل دادن آن به 
کتاب  مجازی  نمایشگاه  در  مخاطبان 

تهران است.
که  هستیم  خوشحال  افزود:  وی 
مدیرعامل محترم پست  زمینه  این  در 
سه  مدت  طی  را  کتاب ها  داده  قول 
برسانند و  به دست مردم  روز  تا شش 
امیدوارم این موضوع به درستی محقق 
شود و ما شاهد خدمات رسانی مناسب 

به مردم باشیم.
حسن پور با بیان اینکه در این زمینه 
چند نکته اهمیت دارد که می تواند در 
کیفیت کار موثر باشد، ادامه داد: نخست 
اینکه، اگرچه کتاب نسبت به خیلی از 
کاالهای دیگر از قوام بیشتری برخوردار 
است، اما شیوه حمل و نقل آن اهمیت 
به دست مخاطب  تا سالم  زیادی دارد 

برسد و این یک مطالبه جدی است.
و  ن  ا شر نا یه  د تحا ا ئیس  ر
سوی  از  گفت:  تهران،  کتابفروشان 

دیگر زمان ارسال کتاب ها نیز اهمیت 
کتاب ها  که  است  ضروری  و  دارد 
شده  داده  وعده  و  مناسب  زمان  در 
ین  ا و  برسد  ن  طبا مخا دست  به 
یک  پست  شرکت  ی  ا بر موضوع 
تهدید  یک  همچنین  طالیی  موقعیت 
بر دوش  بزرگی  است، زیرا مسئولیت 
کار  انجام  حسن  و  می گذارد  آن ها 
تأثیر  کار  مطلوبیت  در  عناصر  این 

زیادی دارد.
وی با اشاره به اینکه اجرای درست 
و صحیح هر یک از این موارد، می تواند 
شرکت  برای  خوبی  بسیار  تبلیغات 
حجم  به  توجه  با  افزود:  باشد،  پست 
استقبالی که از این نمایشگاه پیش بینی 
شده، شرکت پست باید این آمادگی را 
داشته باشد که در روزهای شلوغی کار 
و حجم باالی سفارش کتاب ها در این 
نمایشگاه بهترین و مناسب ترین خدمات 

را به مردم ارائه کند.
موضوع  این  طرح  با  حسن پور 
نیست  این  مردم  و  ناشران  توقع  که 
جایگزین  کتاب  مجازی  نمایشگاه  که 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران باشد، 

نمایشگاه  این  دارد  امکان  داد:  ادامه 
و  باشد  داشته  مخاطب  زیادی  حجم 
جدی  و  مشخص  نیز  آن ها  مطالبه 
است و نتیجه کار می تواند مجموعه ای 
از تأیید و تحسین از طرف مردم برای 
پست به همراه داشته باشد و برعکس 
انتقاد  زیادی  حجم  می تواند  نیز  آن 
همراه  به  شکایت  و  نارضایتی  با  توام 

داشته باشد.
به گفته وی، در این زمینه ناشران 
نیز باید سعی کنند طبق قرارهای خود 
کتاب هایشان را به موقع تحویل مأموران 
پست بدهند و در این زمینه نیز باید کار 
به گونه ای انجام شود تا زمانی که پست 
می خواهد کتاب ها را جمع آوری کند به 
دلیل تراکم کار با تأخیر روبه رو نشویم، 
اخالل  کار  روند  در  این ها  همه  زیرا 

ایجاد می کند.
و  ن  ا شر نا یه  د تحا ا ئیس  ر
بار دیگر  کتابفروشان تهران، همچنین 
پست  مدیرعامل  سخنان  بر  تأکید  با 
درباره تحویل به موقع کتاب ها، توضیح 
داد: میانگین چهار تا پنج روز زمانی که 
خیلی  برسد،  مخاطب  دست  به  کتاب 

خوب است و ما همچنان مشتاق و منتظر 
حسن انجام کار از سوی پست هستیم.

از  دیگری  بخش  در  حسن پور 
اختصاص  درباره  خود  صحبت های 
ناشران  برای  ارزان قیمت  جعبه های 
نیز گفت: امیدواریم با پیش بینی حذف 
کتاب  قیمت  به  که  افزونی  اقدامات 
هزینه ها  باالرفتن  شاهد  می شود،  وارد 
و  توافقات  طبق  کارها  تمام  و  نباشیم 
شاهد  و  باشد  انجام شده  صحبت های 
نوعی یکدستی و یکپارچگی در سراسر 
کشور هنگام اجرای نمایشگاه مجازی 

کتاب تهران باشیم.
اجرای  عدم  تبعات  درباره  وی 
درست وعده های شرکت پست در ارسال 
کتاب های نمایشگاه مجازی کتاب بیان 
از  انباشتی  با  این صورت  غیر  در  کرد: 
خود  انبارهای  در  گسترده  کتاب های 
مخاطبان  دست  به  که  می شود  روبرو 

نمی رسد.
و  ن  ا شر نا یه  د تحا ا ئیس  ر
از  افزود: صرفنظر  تهران،  کتابفروشان 
دوره  اولین  در  که  اجرایی  مشکالت 
که  است  طبیعی  مجازی  نمایشگاه 
به  ما  عین حال  در  باشد،  داشته  وجود 
از  پیشاپیش  و  هستیم  خوشبین  آینده 
 خانه کتاب و ادبیات ایران برای اینکه 
عهده  بر  را  سنگین  مسئولیت  این 
گرفته، تشکر می کنیم و از آنجایی که 
حساس  مسأله  یک  مجازی  نمایشگاه 
است، انتظار داریم همه پای کار بیایند 
تا شاهد یک کار ملی بزرگ فرهنگی 

برای کشور باشیم.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران، اول تا ششم بهمن ماه 99 برگزار 

خواهد شد.

شرکت پست آمادگی ازدحام باالی نمایشگاه مجازی را داشته باشد

اسبق  رئیس  اشتیاق حسینی،  حسین 
دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیات علمی 
دانشکده علوم این دانشگاه روز ۲۴ دی ماه 

۱399 چشم از جهان فروبست.  
دانشگاه  اسناد  و  مفاخر  آثار  مرکز 
آورده  خبر،  این  انتشار  با  مشهد  فردوسی 
است حسین اشتیاق حسینی ۴ سال سابقه 
معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و 
۵ سال سابقه ریاست این دانشگاه در کارنامه 

مدیریتی و علمی خود داشت.
حسین اشتیاق حسینی در سال ۱3۲۶ 
در شهر تبریز ، محله شش کالن چشم به 
پدرش   . داشت  خواهر  سه   . گشود  جهان 
دوران  بودند،  دار  خانه  مادرشان  و  خیاط 
ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به تحصیل 
پرداخت و در دانشگاه تهران در رشته فیزیک 
و در دانشگاه تبریز در رشته شیمی پذیرفته 
شیمی،  به  عالقمندی  به  توجه  با  و  شد  
دانشگاه تبریز را جهت ادامه تحصیل انتخاب 
کردند و بعنوان اولین ورودی های این رشته 
مشغول به تحصیل شد و در اسفند ماه ۱3۴٨ 
با  به کسب مدرک مهندسی شیمی  موفق 

رتبه شاگرد اولی شدند. 
مهر ۱3۵۰ خدمت  تا  از سال ۱3۴9 
سربازی را به اتمام رساندند و پس از اتمام 
خدمت سربازی در تیر ماه ۱3۵۱ به صورت 
فوق  و  شدند  اعزام  انگلستان  به  بورسیه 
لیسانس و دکترای خود را در رشته شیمی آلی 
از دانشگاه ساسکس دریافت کردند.  فلزی 
در سال ۱3۵۶ وارد مقطع فوق دکترا شدند 
که انقالب اسالمی ایران به وقوع پیوست 

اینکه  به  توجه  با  حسینی  اشتیاق  دکتر  و 
بورسیه بودند ، احساس دین به هموطنانشان 
کردند و دوره فوق دکترا را ناتمام رها کرده 
و مقدمات بازگشت به ایران را فراهم کرد 
و علی رغم اینکه امکانات و شرایط مناسب 
زندگی و ادامه تحصیل در آنجا مهیا بود ، 

به ایران بازگشت.
در  همسرشان  حضور  به  توجه  با 
و  کار  جهت  را  فردوسی  دانشگاه  مشهد، 
در  از سال ۱3۵٨  و  کرده  انتخاب  تدریس 
خرداد   ٨ از   ، شدند  استخدام  دانشگاه  این 
دانشگاه  علوم  دانشکده  در  رسما   ۱3۵٨
فردوسی استخدام شد . مدت کوتاهی را به 
تدریس پرداخت که انقالب فرهنگی شد و 
با توجه به تعطیلی دانشگاه ها به عضویت 
در هیات رئیسه دانشگاه در آمد. یک سال 
معاون  سال   ۴  ، علوم  دانشکده  مسئولیت 
آموزشی دانشگاه و از سال ۱3۶۴ تا ۱3۶9 
فردوسی  دانشگاه  ریاست  ۵ سال  به مدت 

مشهد را عهده دار بود.
 ، مهندسی  های  دانشکده  تاسیس 
دانشکده  توسعه  و  بدنی  تربیت  و  اقتصاد 
ریاست  زمان  در  علوم  و  کشاورزی  های 
حسین اشتیاق حسینی در دانشگاه فردوسی 

مشهد انجام شد .

همکاری  با  حسینی  اشتیاق  دکتر 
آموزشی  اساتید دیگر دو مجتمع  از  چندی 
در  را   )۲ دانشوران  و  دانشوران  )دبستان 
و  نمود  تاسیس  مشهد  محروم  مناطق 
امام  های  هنرستان  های  کارگاه  همچنین 
خمینی)ره( را از نظر عمرانی و الکترونیک 

تجهیز کرد.
دکتر محمد کافی و دکتر محمدحسین 
و  فردوسی  های  دانشگاه  رؤسای  بحرینی 
به مناسبت درگذشت  علوم پزشکی مشهد 
تسلیتی  پیام  حسینی  اشتیاق  دکتر  مرحوم 

منتشر کردند.
در این پیام آمده است دانشگاه های 
فردوسی و علوم پزشکی مشهد در برهه ای 
از تاریخ پرافتخار خود، مرهون کوشش ها، 
هستند  مردی  بزرگ  تدابیر  و  ها  دلسوزی 
این دو مهد  به عنوان سکاندار هدایت  که 
علم و خرد، منشأ خدمات ارزنده و افتخارات 

بسیاری بودند.
اشتیاق حسینی،  مرحوم دکتر حسین 
اندیشمندی فرهیخته و انسانی واالمقام بود 
استاد  آن  مهرورزی  و  اخالق  اندیشه،  که 
و  دانشجویان  برای  گرانبها  میراثی  بزرگ، 
اساتید این دو دانشگاه و جامعه علمی کشور 
عالم  آن  فقدان  خبر  بی شک  بود.  خواهد 
خانواده  برای  دردناک  مصیبتی  گرانقدر، 
پزشکی  علوم  و  فردوسی  های  دانشگاه 
دانشجویان  کشور،  علمی  جامعه  مشهد، 
آن  شاگردی  که  است  همکارانی  بویژه   و 
به  خویش  علمی  کارنامه  در  را  مرحوم 

یادگار دارند.

رئیس اسبق دانشگاه فردوسی مشهد از دنیا رفت
اداره کل  کتابخانه های  امور  معاون 
کتابخانه های عمومی استان گیالن با اشاره 
موجب  نباید  کرونا  ویروس  شیوع  اینکه  به 
قطع ارتباط کتابخانه ها با اعضاء باشد، بیان 
کرد: دو طرح »الو کتاب« و »گیله دخان«، 
طرح های حمایتی برای در دسترس قراردادن 

کتاب برای مطالعه مردم است.
کتابخانه ها  امور  معاون  بدن آرا،  زهرا 
کتابخانه های  اداره کل  همکاری های  و 
عمومی استان گیالن در گفت وگو با خبرنگار 
اجرای  درباره  ایران)ایبنا(،  کتاب  خبرگزاری 
اعضاء  به  کتاب  ارسال  کتاب«،  »الو  طرح 
کتابخانه توسط کتابدار درب کتابخانه ها، گفت: 
با شیوع ویروس کرونا، تمام تالش ما این بود 
که ارتباط کتابخانه با اعضاء حفظ شود که این 
موضوع به اشکال مختلف پیگیری می شد. با 
باالی  شیوع  لحاظ  از  شهرها  تفکیک شدن 
ویروس کرونا، در برخی از شهرها که به رنگ 
قرمز و نارنجی بودند، ورود افراد به کتابخانه ها 
امکان پذیر نبود. از طرفی نیز افراد همچنان 
متقاضی دریافت کتاب بودند؛ بنابراین طرح 
»الو کتاب« اجرایی شد تا افراد با کتابخانه 
تماس بگیرند و کتاب مدنظر را انتخاب کرده 
رعایت کامل  با  کتابدار  از  کتابخانه  و درب 
این  کنند.  دریافت  بهداشتی  پروتکل های 
اقدام بدون اینکه نیاز باشد اعضا وارد کتابخانه 
شوند یا با کتابدار گپ و گفتی داشته باشند، 
زنجیره  است  این  ما  می شود. تالش  انجام 
انتقال همچنان منقطع بماند و خطری اعضاء 

کتابخانه یا همکاران ما را تهدید نکند.
 ٨3 در  طرح  این  داد:  ادامه  بدن آرا 

شامل  گیالن،  استان  در  عمومی  کتابخانه 
کتابخانه های شهری، روستایی و دو کتابخانه 
سیار خواهد شد که در دسترس اهالی کتاب 

برای دسترسی به منابع شان قرار دارد.
وی درباره زمان دریافت کتاب توسط 
اعضاء کتابخانه از زمانی که منابع مدنظر را 
ثبت می کنند، افزود: این مسأله با توجه به 
وضعیت کتابخانه های مختلف تعیین خواهد 
شد. کتابخانه هایی که تعداد نیروهای بیشتری 
دارند و همه روزه باز هستند، می توانند همان روز 
که سفارش منابع خود را ثبت کردند، آن را هم 
دریافت کند، اما کتابخانه هایی که تعداد نیروی 
تک نفره  بعضی شان  حتی  و  دارند  کمتری 
هستند و روزهای کمتری فعالیت می کنند. 
تالش ما این است که کتاب در سریع ترین 

زمان ممکن به دست متقاضیان برسد.
بدن آرا با اشاره به مدت زمانی که کتاب 
می تواند در اختیار اعضاء کتابخانه بماند، گفت: 
پیش از ایام کرونا و پیاده سازی این طرح، هر 
متقاضی می توانست ۵ کتاب دریافت کند و 
آن ها را تا دو هفته نگه دارد. این روند برای دو 
هفته دیگر هم قابل تمدید بود؛ اما با توجه به 
شیوع کرونا، هم میزان کتاب هایی که دریافت 
می شوند، بین ٨ تا ۱۰ مورد، متناسب با اینکه 
کتاب کودک هستند یا بزرگسال، افزایش پیدا 

کرده و هم یک بار دیگر هم به مدت زمان 
تمدید کتاب ها برای ماندن پیش متقاضیان 

اضافه شده است.
معاون امور کتابخانه ها و همکاری های 
اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیالن 
و  کتاب ها  کردن  ضدعفونی  مراحل  درباره 
بازگشت دوباره آن ها به چرخه امانت عنوان 
کرد: بعد از بازگشت کتاب از امانت، کتاب ها 
قفسه  به  که  می روند  مخصوصی  قفسه  به 
قرنطینه نامگذاری شده و در آن جا یک هفته 
باقی می مانند تا عاری از ویروس شوند. بعد 
از یک هفته، کتاب ها به قفسه اصلی شان باز 
می گردند و فایل می شوند. با این شیوه، نگرانی 
و دغدغه ای در خصوص مسائل بهداشتی را 

نخواهیم داشت.
که  تصوری  برخالف  وی،  به گفته 
غالباً وجود دارد و مردم ایران را اهل مطالعه 
نمی داند، ما تا قبل از شیوع کرونا شاهد رشد 
آرام و پیوسته حضور افراد در کتابخانه ها بودیم. 
کتابخانه های  نهاد  که  سیاستی  به  باتوجه 
عمومی کشور در پیش گرفت و کتابخانه ها 
فرهنگی  پاتوق  برای  مراکزی  به  تبدیل  را 
کرد، همین طور اینکه کتابخانه ها به مسائل 
به  مربوط  مباحث  و  اجتماعی  آسیب های 
کودکان ورود کردند، همه این عوامل موجب 
شد که کتابخانه ها رونقی بیش از گذشته پیدا 
نیاز  خدمت رسانی،  نوع  هر  مورد  در  کنند. 
اولیه این است که متقاضیان خدمات وجود 
داشته باشد و وقتی مردم به کتاب عالقه پیدا 
افزایش  هم  خدمات  این  ارائه  باشند،  کرده 

پیدا می کند.

طرح هایی برای تداوم ارتباط کتابخانه ها با مردم  

و  ضی  ا ر ا و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  ن  نو قا گهی  آ
سه  منطقه  ساری  شهرستان  حوزه  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
-۱۱-۱٨ مورخ   ۱397۶۰3۱۰۴۵7۰۰۲۰3۵ شماره  رای  ۱-برابر 

مورخ   ۱399۶۰3۱۰۴۵7۰۰7۱۱۵ شماره  اصالحی  رای  و   ۱397
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  هیات  در  که   ۱399-۰9-۱۰
ثبتی  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی 
یادمان بشماره  ابراهیم  امامزاده  منطقه سه ساری تصرفات مالکانه 
نسبت   ۱397-۱۵٨۶ پرونده  بشماره   ۱۴۰۰۰3۵9۲۱۲ ملی  شناسه 
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 79۰3،7۲ 
از  (متر مربع قسمتی  )هفت هزار و نهصد و سه متر و هفتاد و دو 
۲-برابر رای  3 ثبت ساری  ۴۰ اصلی واقع در بخش  پالک شماره 
رای  و   ۱397-۱۱-۱٨ مورخ   ۱397۶۰3۱۰۴۵7۰۰۲۰۶۲ شماره 
 ۱399-۰9-۱۲ ۱399۶۰3۱۰۴۵7۰۰7۱۱9 مورخ  اصالحی شماره 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  در  که 
سه  منطقه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
ملی  بشماره شناسه  پرکوه  امامزاده عبداهلل  مالکانه  ساری تصرفات 
ششدانگ  به  نسبت   ۱397-۱7۶۰ پرونده  بشماره   ۱۴۰۰۰3۵۶۰۴9
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱9۴7 )یکهزار و نهصد 
و چهل و هفت (متر مربع قسمتی از پالک شماره 3۶ اصلی واقع در 
مالک رسمی محرز  از  الواسطه  ثبت ساری خریداری مع   ۲٨ بخش 
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 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
انقضای  در صورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مرجع  را  خود 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 3۰-۱۰-۱399 تاریخ انتشار نوبت 
ثبت  اداره  سرپرست  سیاهرودکالیی  علیرضا   ۱399-۱۱-۱۴ دوم: 

اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه3
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معاون سردبیر: مجتبی کاشی
طراحی و گرافیک: ناظم رام
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است
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شرایط تئاتر اصالً طبیعی نیست

گروه  آمادگی  از  دادگر  آرش 
متن  چند  جرای  ا برای  نتوم  کوا
و  داد  خبر   ۱۴۰۰ سال  در  نمایشی 
ابراز امیدورای کرد که شرایط فعالیت 

تئاتری برایشان فراهم شود.
تئاتر  مدرس  و  کارگردان  این 

گفت: گروه تئاتر کوانتوم همیشه آماده به ثمر 
رساندن یک پروژه است در حقیقت این موقعیت فراهم است اما شرایط 
روی صحنه رفتن نمایش به سرعت فراهم نمی شود. فعاًل در حال کار 
کردن روی چند متن هستیم تا در صورت مناسب بودن شرایط کرونا یکی 
از آنها را سال آینده به صحنه ببریم. وی ادامه داد: من امسال برای اجرا 
در تماشاخانه ایرانشهر یک نوبت اجرا داشتم که احتمااًل به سال آینده 
موکول می شود. متأسفانه شرایط تئاتر اصاًل طبیعی نیست و تماشاخانه 
ایرانشهر هم کاًل تعطیل است و حتی اجازه تمرین هم به گروه ها نمی دهد.

ابتالی رضا کیانیان به کرونا

رضا کیانیان بازیگر سینما و تئاتر 
هم به کرونا مبتال شد. او ادامه داد: 
پزشکان به من گفتند پنج شش روز از 
ابتالیم می گذرد، اما بدنم بسیار مقاوم 
است. کیانیان که این روزها مشغول 

بازی در یک پروژه تصویری است، افزود: 
ما سر کار به طور مرتب چک می شویم و 
هر چند مدت، تست کامل می شویم . 9 روز پیش سر پروژه ، تست کرونا 
داده بودم و جواب تستم منفی بود. خوشحالم که در یک هفته اخیر، کار 
ما تعطیل بود و از این جهت آرامش دارم که ویروس را به دیگر همکارانم 
منتقل نکرده ام و امیدوارم بعد از دوره درمان بتوانم به سرعت کارم را از 
سر بگیرم.  در چند ماه اخیر عده زیادی از هنرمندان دچار کرونا شده اند. 
شرایط کار در پروژه های هنری به خصوص برای بازیگران طوری است 

که امکان استفاده از ماسک را ندارند.

آلبوم »بادبان شکسته«
 با صدای  حسین علیشاپور منتشر شد

یکی  عنوان  شکسته«  »بادبان 
به  که  است  موسیقایی  جدید  آثار  از  
پور،  قاسم  با هنرمندی حسین  تازگی 
خوانندگی حسین علیشاپور و همراهی 

گروه موسیقی »خاموش« منتشر شد.
محمد  تمبک،  نوازنده  فتوحی  بامداد 
سعیدیان  آرش  کمانچه،  نوازنده  مظهری 
نوازنده عود، آرمین جوانبخت نوازنده سنتور، هامان منصوری نوازنده تار و 
سه تار، زکریا یوسفی نوازنده دف، آرمین کارباف صدابردار، رضا فرهادی 
میکس و مسترینگ، آرمین جوانبخت و حسین قاسم پور ناظران ضبط گروه 
اجرایی آلبوم را تشکیل می دهند.»پیش درآمد«، »سه تار و آواز« با شعر حافظ، 
»چهار مضراب«، »عود و آواز« با شعر عبیدزاکانی، »بادبان شکسته«، »تک 
نوازی کمانچه به همراه چند تصنیف با اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی و 

امید جوانبخت عنوان آثاری هستند که در این آلبوم منتشر شده اند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

توسط  فرهنگ  رادیو  سینمایی  برنامه  اجرای 
جهانگیر الماسی

گروه  مدیر  صداقت گو  مرتضی 
ادب و هنر رادیو فرهنگ تاکید کرد 
اگر قطعی شود که جشنواره ها به ویژه 
عمومی  نمایش  فجر  فیلم  جشنواره 

جشنواره  در  رسانه  عوامل  حضور  و  دارد 
ممکن است، رادیو فرهنگ  مثل سال های 
گذشته در خدمت جشنواره های فیلم، موسیقی، تئاتر و شعر خواهد بود. 

وی گفت: برنامه »سینما فرهنگ« با شعار سینما، ارتباطات و آینده 
به شکل  برنامه  این  کند.  کار  حوزه ها  این  در  است  قرار  و  شده  تولید 
متمرکز به معرفی، نقد و تبیین سینمای انقالب و دفاع مقدس می پردازد. 
صداقت گو عوامل برنامه را دکتر حبیب اهلل مازندرانی به عنوان مشاور 
و مسوول برنامه و جهانگیر الماسی بازیگر سینما و تلویزیون را به عنوان 

کارشناس ـ مجری معرفی کرد.
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همراه با جشنواره فیلم فجر

آرمین رحیمیان: همه ما با جشنواره فیلم فجر بزرگ شده ایم

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲1 - پ. 1۵

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 10۸- واحد9 
تلفن: ۲630۵۸۲۴- فکس: ۲630۵۸۲۴ صندوق پستی: 11۵- 19۵۵۸ 

سازمان شهرستان ها:  091۲۲7۵۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

ــه شــکل و  ــم فجــر ب ــزاري جشــنواره فیل برگ
ــي  ــیاري از اهال ــا بس ــده ت ــث ش ــد باع ــیوه جدی ش
ــند و در  ــته باش ــاد داش ــه آن انتق ــبت ب ــینما نس س
عیــن حــال برخــي دیگــر از ســینمایي ها برگــزاري 
جشــنواره در همیــن شــرایط رکــود هنــر را غنیمــت 
دانســته و بــا آن موافــق هســتند. آرمیــن رحیمیــان 
بازیگــر جــوان ســینما و تئاتــر کــه بــا فیلم ســینمایي 
شــبي کــه مــاه کامــل شــد، بــه شــدت در جشــنواره 
ــت  ــد دریاف ــود و کاندی ــیده ب ــش درخش ــال پی ۲س
ســیمرغ بلوریــن هــم شــد، امســال بــا فیلــم کوتــاه 
تــف، در مقــام کارگــردان در ســی و نهمین جشــنواره 
فیلــم فجــر و ســی و هفتمیــن جشــنواره فیلــم کوتاه 

تهــران حضــور دارد.
آرمیــن رحیمیــان کــه البتــه بیشــتر عمــر هنري 
ــا  ــو ب ــده، در گفتگ ــر گذران ــه تئات ــود را در عرص خ
دنیــاي جوانــان دربــاره حضــور فیلمــش در جشــنواره 
فیلــم فجــر گفــت: مــن بــه همــراه عمــاد امامی نیــا 
۲ کارگــردان ایــن فیلــم هســتیم و تمام تالشــمان را 
کردیــم تــا یــک فیلــم کوتــاه بســازیم کــه مســتقل 
باشــد، نــه بخشــی از یــک فیلــم بلنــد، فیلــم تــف، 

ــت و  ــدود هف ــراژ ح ــا تیت ــت و ب ــور اس ــده مح ای
ــز  ــم نی ــه فیل ــود. قص ــش می ش ــه زمان ــم دقیق نی
ــرای  ــمی ب ــه مکانیس ــت ک ــربچه ای اس ــاره پس درب

ــد. ــدا می کن ــی پی ــونت های اجتماع خش
ایــن  بازیگــر موفــق در پاســخ بــه  ایــن 
ســوال کــه آیــا قصــد دارد در فضــای فیلــم کوتــاه 
ــه  ــرای ورود ب ــا آن را راهــی ب ــد ی مشــخصا کار کن
ســینمای بلنــد می دانــد، توضیــح داد: ســینمای کوتاه 
به خودی خــود مســتقل اســت و مــن به زودی ســاخت 
فیلــم کوتــاه بعــدی ام را آغــاز خواهــم کــرد. قطعــا 
فیلــم بلنــد نیــز خواهــم ســاخت و اگــر فیلمنامــه ام 
خــوب بــه ســرانجام برســد، ســال آینــده نخســتین 
ــن  ــه ای ــاره ب ــد دوب ــازم و بع ــدم را می س ــم بلن فیل
فضــا برمی گــردم. مــن فیلــم کوتــاه را راهــی بــرای 
ورود بــه ســینمای بلنــد نمی دانــم و بــه نظــرم ایــن 
اشــتباهی اســت کــه رایج شــده اســت، ماننــد فضای 
تئاتــر کــه تعابیــر اشــتباهی از آن  وجــود دارد و همــه 
فکــر می کننــد راهــی بــرای سینماســت. مــن فکــر 
ــدام راه  ــت و هرک ــتباه اس ــر اش ــن تفک ــم ای می کن

مســتقل خــود را دارنــد.

ــور  ــاره حض ــن درب ــان همچنی ــن رحیمی آرمی
ــرد:  ــان ک ــر، بی ــم فج ــنواره فیل ــان در جش مخاطب
ــم نمی ســازد.  ــرای خــودش فیل ــچ فیلمســازی ب هی
مــا فیلــم می ســازیم تــا مخاطــب آن را ببینــد و مورد 
قضــاوت قــرار دهــد. امیــدوارم هرچــه زودتر شــرایط 
بــه حالــت عــادی برگــردد، چــون فیلمســاز دوســت 
نــدارد فیلمــی بســازد کــه مــورد تقدیــر قــرار گیــرد، 

امــا جامعــه هــدف، فیلــم را نبینــد.
ــاره  ــو درب ــن گفتگ ــري از ای ــش دیگ او در بخ
ــا  برگــزاری جشــنواره فیلــم فجــر نیــز گفــت: مــا ب
جشــنواره فیلــم فجــر بــزرگ شــدیم. حــال و هوایــی 
ــود  ــا وج ــرای م ــنواره ب ــام جش ــواره در ای ــه هم ک
داشــت ماننــد در صــف ایســتادن های طوالنــی برای 
ــه بلیــت، شــور و شــعفی وصف ناشــدنی ایجــاد  تهی
ــرای  ــا ب ــل م ــا مدخ ــه تنه ــن اینک ــرد، ضم می ک
ــث  ــود و باع ــا ب ــا آنه ــنایی ب ــا و آش ــدن فیلم ه دی
ــم.  ــال کنی ــاه را دنب ــم کوت ــر فیل ــا جدی ت می شــد ت
از ســوی دیگــر جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران مامنی 
بــود کــه بــا هــم و کســانی کــه آینــده ای را بــرای 
خــود در ایــن عرصــه متصــور هســتند صحبــت کنیم 

و آشــنا شــویم. از آنجا کــه امســال نخســتین ســالی 
اســت کــه چنیــن اتفاقــی رخ داده اســت و تمامــی 
آثــار بخــش مســابقه جشــنواره فیلــم کوتــاه حضــور 
دارنــد، آزمــون و خطایــی نــدارد و نمی تــوان دربــاره 
آن حــرف زد. بایــد جشــنواره بــه پایــان برســد و بعــد 
ــار  ــت، اظه ــته اس ــه داش ــه ای ک ــاره آن و نتیج درب
ــوان نظــر کارشناســی دارد  ــال نمی ت ــرد. فع نظــر ک
ــدارد کــه خوشــایند  ــاری وجــود ن ــر و معی چــون مت

هســت یــا نیســت.
ایــن کارگــردان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
آیــا حضــور در جشــنواره فیلم فجــر برای فیلمســازان 
جــوان اهمیــت بیشــتری دارد یــا فیلــم کوتــاه تهران، 
بیــان کــرد: مــن خیلــی ایــن ۲جشــنواره را از هم جدا 
ــا  ــده می شــود امتیازه ــا دی ــی فیلم ه ــم. وقت نمی بین
یکــی اســت، خوشــحال می شــوم ســاختار و فراینــد 
ــه  ــر گرفت ــنواره در نظ ــر دو جش ــرای ه ــری ب بهت
شــود. هرچقــدر ایــن ۲ ســاختار بهتــری پیــدا کننــد 
و فراینــد انتخــاب، داوری و کیفیــت آثــار بــاال بــرود 
بــه نفــع همــه اســت. وقــت آن رســیده که مســئولین 
نشــان دهنــد چقدر جشــنواره برایشــان اهمیــت دارد، 

ــران اســت  ــینمای ای ــه س ــق ب ــرد آن متعل ــون ب چ
ــر از  ــاختاربندی بهت ــی رود. س ــاال م ــا ب و انگیزه ه
اولویت بنــدی اســت. چیــزی کــه بــرای مــا مهم تــر 
اســت فیلــم ســاختن اســت و هرچقــدر قدردانــی بهتر 

باشــد بــرای همــه بهتــر خواهــد بــود.
آرمیــن رحیمیــان در پایان به ســایر فعالیت های 
خــود اشــاره کــرد و افــزود: در حــال بازی در ســریال 

ــان  ــم ابراهیمی ــی ابراهی ــه کارگردان ــدان ســرخ ب می
هســتم و از کار بــا او بســیار لــذت می بــرم. در ایــن 
ــه  ــاوت دارم ک ــر بســیار متف ــک کاراکت ــه ی مجموع
ــودم، نقشــی  دقیقــا چیــزی اســت کــه منتظــرش ب
ــاه کامــل  ــر ریگــی در شــبی کــه م ــا کاراکت کــه ب
شــد بســیار تفــاوت دارد. امیــدوارم  مخاطــب آن را 

ببینــد و دوســت داشــته باشــد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

محمد حسین زاده

ایـن روزها سـریال قورباغه، شـبکه نمایش 
خانگي را تسـخیر کرده اسـت و با اینکه سـریالي 
خـاص، بـا موضوعي متفاوت، سـاختاري جدید و 
بـه نوعي مي توان گفت غیرعامه پسـند مي باشـد 
امـا بسـیار موفق عمل کرده اسـت. این سـریال 
که هومن سـیدي نویسـنده و کارگردان آن است 
و بازیگرانـي چون نوید محمـدزاده و صابر ابر در 
آن حضـور دارنـد داراي رده سـني براي مخاطب 
هـم مي باشـد و درواقـع همـه این مسـائل باعث 
شـده تا با سـریالي خـاص مواجه باشـیم. در این 
بیـن موسـیقي سـریال بسـیار جـذاب بـوده و با 
فضـاي آن کامـال همخوانـي دارد و بـه نوعـي 
بایـد اینگونـه بیـان کنیـم که موسـیقي سـریال 
هم یک اثر خاص و جذاب اسـت. بامداد افشـار، 
آهنگسـاز جوان و موفق سـال هاي اخیر موسیقي 
کشـور، آهنگسازي این سـریال را برعهده داشته 

اسـت ولـي نکتـه اي کـه وجـود دارد این اسـت 
کـه برخـي از منتقـدان اعتقاد دارند که موسـیقي 
ایـن سـریال بـه نوعي کپـي و یا الهـام گرفته از 
موسـیقي برخـي فیلم هـا و سـریال هاي اروپایي 

و هالیوودي اسـت.
بامـداد افشـار در نشسـتی مجـازی کـه روز 
گذشـته در خصوص پاسـخ بـه شـایعات پیرامون 
کپی بودن موسـیقی متن و تیتراژ  سریال قورباغه 
برگـزار شـد، گفـت: هومن سـیدی حدود 3 سـال 
پیـش پیشـنهاد سـاخت موسـیقی این سـریال را 
بـه مـن داد و قـرار بـود بهار همان سـال منتشـر 
شـود کـه بنـا بـه دالیلـی پخـش ایـن کار بـه 
تعویـق افتـاد. از یـک ماه پیش از پخش سـریال، 
تیـزری پخش شـد و از همان زمـان کامنت هایی 
دریافـت کردیـم کـه موسـیقی قورباغـه، کپـی از 
موسـیقی متن سـریال دارک و فیلم جوکر اسـت. 
درواقـع آن زمـان هنوز موسـیقی و هیچ قسـمتی 
از پـروژه پخـش نشـده بـود کـه بتـوان به صورت 

کامـل بررسـی و مقایسـه کـرد که آیا کپی شـده 
اسـت یـا خیـر. پیـش از پخـش قورباغـه، هومن 
سـیدی ایـن نظـرات را بـه من انتقـال داد من نیز 
بـه او گفتـم کـه سـریال دارک را ندیـده ام و واقعا 
هـم ایـن سـریال را تا زمـان اتمام سـاخت پروژه 
موسـیقی قورباغـه ندیـده بـودم و برایـم خیلـی 
عجیـب و جالـب بود کـه ببینم چه قسـمت هایی 
از موسـیقی شـبیه به موسـیقی من اسـت. سیدی 
بـه مـن گفت کـه اگر فکـر می کنم چیزی شـبیه 
بـه آ نهاسـت، آن را اصالح کنم تـا پیش از پخش 
قورباغه، حساسـیتی ایجاد نشـود. پس از اینکه 3 
قسـمت از سـریال پخش شـد، اتهام کپی برداری 
از موسـیقی متـن سـریال ها و فیلم هـای مختلف 
ازجملـه دارک، جوکـر، ندیمـه، لئـون و تنـت بـه 
بنده زده شـد. یکسـری ویدئوهایـی از طرف یک 
سـری افراد در شـبکه های اجتماعی سـاخته شـد 
و نمونه هایـی را کنـار یکدیگـر قـرار می دادنـد و 
موسـیقی ها را بـا هـم مقایسـه می کردنـد. پـس 
از اینکـه ایـن نمونه هـا زیـاد شـد، مـن متوجـه 
شـباهت های موسـیقی تیتـراژ قورباغه با بخشـی 
از موسـیقی های این مجموعه ها شـدم که درواقع 
همـان نـت رونـده ای اسـت کـه بـه آن پرتامنتو 
می گوینـد و از جنـس سـازهای زهـی و با فضای 
افکتیـو بـود که مـا در این پروژه بـرای ایجاد یک 

فضـای پـر تعلیـق انتخاب کـرده بودیم.
ایـن آهنگسـاز در بخـش دیگـري از ایـن 
نشسـت دربیاره این شباهت ها بیشـتر توضیح داد 
و تصریح کرد: دغدغه من خلق اثر اسـت و آنقدر 
فـرد کم هوشـی نیسـتم کـه از اثری ماننـد جوکر 
کـه در تمـام دنیا شـنیده شـده کپی بـرداری کنم 
که باعث شـود چنین بازخوردهایـی دریافت کنم. 
بـرای من که به خلق یـک اثر توجه دارم و رزومه 
کاری من این را نشـان داده است، چنین اشتباهی 
ممکـن نیسـت و بـه نظـر من ابتـدا باید سـوابق 
را بررسـی کـرد و سـپس ایـن نظـر را داد که چرا 
گوشـه ای از این قطعه شـبیه شـده اسـت و اتهام 
را بـه آهنگسـاز وارد کرد. من منکر شـباهت های 
موسـیقی تیتـراژ بـا سـریال ها و فیلم هـای دیگر 
ایـن شـباهت ها به صـورت کامـال  امـا  نیسـتم، 
اتفاقـی پیـش آمـده اسـت، همانطـور کـه تمـام 
آن آثـار بـا یکدیگر شـباهت دارنـد. بنابراین قطعا 
تاثیرگـذاری وجـود دارد و ادعای ایـن را هم ندارم 
کـه موسـیقی قورباغـه خیلی شـاخص اسـت، اما 

تـالش مـن ایـن بوده که کار شـاخصی بسـازم.
بامـداد افشـار در پایـان خاطرنشـان کـرد: 
آلبـوم موسـیقی متـن قورباغـه بـا 3۰ اثـر، قـرار 
اسـت به زودی از طریق نشـر واک منتشـر شـود 
و اکنـون در مرحلـه مجـوز پخـش اسـت . فکـر 
می کنـم پـس از انتشـار خیلـی بهتر می شـود در 

رابطـه بـا آن بررسـی کرد.

شباهت هاي موسیقي قورباغه با هالیوودي ها

بامداد افشار: دغدغه من خلق یک اثر خوب است نه کپي برداري! 

ایـن روزهـا با اینکـه تاحدي شـیوع ویروس 
کرونـا در کشـور کمتـر شـده و خبرهایـي مبنـي 
بـه  تئاترهـا  و  سـینماها  مجـدد  بازگشـایي  بـر 
گـوش مي رسـد ولي کمـاکان اهالـي عرصه هنر 
خصوصـا تئاتري هـا در شـرایط بسـیار بـدي قرار 
دارنـد خصوصـا به لحـاظ روحي و اقتصـادي این 
روزهـا بدتریـن حاالت ممکـن را تجربه مي کنند. 
بـا ایـن حال برگـزاري جشـنواره تئاتر فجـر گویا 
نسـیمي خنک بـراي اهالي بحران زده تئاتر اسـت 
کـه حـاال نـگاه تمـام اهالـي ایـن هنر را بـه خود 

جلـب کرده اسـت.
شـیوا مسـعودی، کارگـردان و مـدرس تئاتر 
درباره شـرایط برگزاری جشنواره امسال در فضای 
مجـازی چنیـن مطرح کرد: به نظـرم اجرای تئاتر 
در این روزها مهمتر اسـت. امیدوارم شرایطی مهیا 
باشـد که دسـت کم بخشی از جشـنواره تئاتر فجر 
در شرایط حضوری برگزار شود. زیرا در طول یک 
سـال گذشـته همـه وضعیـت راکدی داشـته اند و 
اگرچه یکسـری از کارها اجرا شـد، اما این مسـیر 
بـه دلیـل بحران کرونـا ادامه  نیافت. کسـانی که 
حرفه  اصلی شـان تئاتر اسـت چه بـه لحاظ روحی 

و چـه از نظـر اقتصـادی در شـرایط غم انگیـز و 
دردناکـی به سـر می برند. بنابراین جشـنواره تئاتر 
امسـال مسـئولیت بزرگتـری بـر دوش دارد و این 
مسـئولیت بیشـتر به لحاظ روحی و معنوی است. 
برگـزاری جشـنواره تئاتر فجر ضرورتی اسـت که 
بگوییـم تئاتـر زنده اسـت و بـه حیات خـود ادامه 
می دهـد. بـا توجـه بـه تجربیاتـی کـه از ارتباط با 
بچه های تئاتر عروسـکی در دانشـگاه دارم، شکل 
جدیـدی از تئاتـر در فضای آنالیـن بوجود آمده و 
در آینـده کـه تئاتـر وارد روال عادی و همیشـگی 
خـودش شـود، بـه یـک شـیوه و جریـان جدیـد 
مانـدگار تبدیل خواهد شـد. این رویکـرد می تواند 
عنصـر دسـترس پذیری را بـرای مخاطـب خـود 
داشـته باشـد و بـه دنبـال آن کارهـای تحسـین 
برانگیـزی می توانـد بـرای ایـن روزها تولید شـود 
کـه ضمن حفـظ ماهیت تئاتری خـود، امید را نیز 

بـه ایـن روزهای تئاتـر برگرداند.
از  دیگـري  بخـش  در  مسـعودی  شـیوا 
صحبت هـاي خود ضمن اشـاره بـه مجدودیت ها 
و البته ایجاد خالقیت در این شـرایط خاطر نشـان 
کـرد: هـر محدودیتـی ایجـاد خالقیـت می کنـد. 

محدودیت هـای ایـن روزهـای تئاتر اگـر در برهه 
فعلی، در یک فضای درسـت و برنامه ریزی شـده 
رشـد کنـد می توانـد تبدیل بـه ایجاد یـک ژانر و 
گونه  جدید شـود و به شـکلی بتواند در رویکردش 
ادامـه پیدا کند. این یک امکان اسـت که شـرایط 
تلطیف تـر شـده تری را بـرای یـک گونه هایـی از 
تئاتـر  بوجـود آورد کـه بتواند مخاطبان بیشـتری 
را بـرای خود بوجـود آورد. ایـن همزمانی دیداری 
بـرای کسـانی کـه در خـارج از مرزهـا می تواننـد 
همگـی در یـک زمـان مشـترک تماشـاگر یـک 
نمایـش باشـند، هیجان انگیـز اسـت. البتـه کـه 
نمی توانـد جـای تئاتـر زنده را پر کنـد اما می تواند 
دیـد مثبت تـری رابـه این شـرایط ویـژه ای که در 

آن قـرار داریـم ایجـاد کند. 
شـیوا مسـعودي کـه عضـو هیـات انتخـاب 
نیـز  جشـنواره  از  دوره  ایـن  بخـش صحنـه ای 
مي باشـد نظـر خـود را دربـاره  امکاناتی کـه تئاتر 
آنالیـن و فضای مجـازی در اختیار خانواده ها قرار 
داده اسـت، اینگونـه مطـرح کرد: تئاتـر صحنه ای 
قابل مقایسـه با تجربه تئاتر آنالین نیسـت. جنس 
این دو باهم متفاوت اسـت. بنابراین این شـکل از 
تئاتر شـاید برای آن دسـته از کسـانی که دلبسـته  
همزمانـی حضـور بازیگـر و تماشـاگر در صحنه و 
سـالن باشـند، قابـل درک نباشـد و نتواننـد با آن 
ارتبـاط برقـرار کنند اما برای کسـانی که تجربه ی 
دیـدن تئاتـر از نزدیـک را نداشـته اند، یک امکان 
جدیـد بـوده و شـاید بتوانـد تأثیرگـذار هم باشـد. 
ضمـن اینکـه شـاید هنـوز نتـوان از ایـن امـکان 
)چیـزی بیـن فیلم وتئاتـر( به عنوان یـک تجربه  

تئاتـری صرف یـاد کرد.
وی دربـاره انتخـاب آثار صحنه ای جشـنواره 
سـی و نهـم نیـز توضیح داد: تجربه  شـخصی من 
از تماشـای فیلـم آثـار شـرکت کنندگان در چنـد 
جشـنواره ایـن بـود کـه وقتـی نمـای ثابتـی را از 
یـک نمایـش می دیـدم این سـؤال پیـش می آمد 
کـه ایـن فیلـم اسـت یـا تئاتـر؟ در واقـع چیـزی 
بیـن فیلـم و تئاتـر شـاید امـا اتفاقـی کـه افتـاده 
چـه برای کسـانی کـه تئاتربیـن بودند چـه برای 
دیگران، اسـتفاده از سایت ها و درگاه های اینترنتی 
نوظهـور اسـت کـه فیلم تئاترهای اجرا شـده را در 
اختیار مخاطب قرار داده و تعدادشـان در این برهه 
زمانی با توجه به شـرایط نیز بیشـتر شـده اسـت. 
کرونـا ایـن فرصـت را چه برای اهالـی تئاتر و چه 
مخاطبـان عـام ایجـاد کرده تـا تئاترهایـی را که 
ندیده انـد، بتواننـد از سـایت های معتبـر تئاتـری 
تماشـا کننـد. در هـر حـال قطعیتـی هنـوز وجود 
نـدارد کـه ایـن گـروه از مخاطبـان در آینـده جزء 
تئاتربین هـا خواهنـد شـد یا نـه؛ امـا قرنطینه و در 
خانـه مانـدن در این مدت نشـان داد کـه این نیاز 

را از طریـق فضـای مجـازی بـرآورده کنند.

شرایط غم انگیز اهالي تئاتر

شیوا مسعودي: جشنواره امسال مسئولیت بزرگتري نسبت به قبل دارد


