
هوای پاک به عنوان حقوق شهروندی حق مسلم مردم است

رونمایی  مراسم  حاشیه  در  رزم حسینی  علیرضا 
از نخستین موتور سه سیلندر ملی در جمع خبرنگاران 
شعار  تحقق  شاهد  ظالمانه  تحریم های  دوره  در  افزود: 
»ما می توانیم« در بسیاری صنایع کشور به ویژه صنایع خودروسازی، 
ساخت موتور، لوازم خانگی و پتروشیمی بودیم و پیشرفت های بسیار 
خوبی در این زمینه حاصل شد.به گفته وی، ساخت نخستین موتور 
سه سیلندر ملی نیز با توانایی متخصصان داخلی در شرایط تحریم ها 

اتفاق افتاد و نشان داد صنعتگران ما حتی در شرایط فشارهای سیاسی 
و اقتصادی نیز قادر به تداوم کار با قدرت هستند.

رزم حسینی یادآور شد:  ساخت این موتور که مصرف سوخت 
آن پنج لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش است، پس از تاکیدات رهبر 
معظم انقالب در تولید خودروهایی با مصرف سوخت پایین کلید خورد 

که امروز رونمایی شد و تا سال آینده به تولید انبوه خواهد رسید.
صفحه 3

یک مقام مسئول در کمیته امداد خبر داد؛

وجود ۱.۵ میلیون بیکار و شبه بیکار
 نیازمند در کشور

بازار دالر از سکه افتاد!
هفته  ابتدای  از  که  دالر  نرخ  افت 
گذشته آغاز شده با کاهش انتظارات تورمی، 
با  که  طوری  به  یافته،  پرشتاب تری  روند 
افزایش احتمال حرکت دالر به سوی رقم های کمتر 
از ۲۰ هزار تومان و حتی ۱۵ هزار تومان، قیمت ها در 
بازارهای مالی و کاالیی مختلف از جمله طال و خودرو 

نیز در حال نزول است.
صعودی  روند  در  امسال  ابتدای  دالر  قیمت 
پرشتابی قرار گرفته بود به گونه ای که تا محدوده های 
قیمتی 3۲ هزار تومان افزایش یافت، این روند صعودی 
بر افزایش قیمت  دیگر کاالها بدون اثر نبود و زمینه 
رشد غافلگیرکننده نرخ در بازارهایی مانند طال، سکه، 

خودرو و تلفن همراه را بدنبال داشت.
صفحه۵

مدیر عامل فوالد مبارکه : 

آماده ساخت مجموعه ورزشی المپیک نقش جهان 
ظرف مدت ۵ سال هستیم 

4
برگزاری المپیک اثبات پیروزی جهان برابر کرونا خواهد بود

صفحه 6

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1658- چهارشنبه 1 بهمن  ۱399- قیمت ۱000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
افسر اسدي: 

جشنواره اي که 
ديگر مانند گذشته 

نیست!

6ورزش
فوتبال ايران

 با ماندن مديران 
فعلی پیشرفت 

نمی کند

هنگ 7فر

افسر اسدی از نسل بازیگران باسابقه است که در دهه های 
۶۰ و ۷۰ حضور در فیلم هایی متفاوت را تجربه کرد. گرچه 
در سال های بعد به دلیل شرایط موجود در سینما که به گفته 
این بازیگر چندان برایش خوشایند نبوده، فعالیتش در سینما 
کمرنگ تر شد، اما حضورش در آثار مختلف در همان دوران 

مورد توجه قرار گرفت

خصوص  در  ایران  فوتبال  پیشکسوت  قاسم پور  ابراهیم 
انتخابات  و  اخیر  های  در سال  فوتبال  فدراسیون  عملکرد 
پیش روی این فدراسیون اظهار کرد: فدراسیون به طور کلی 
عملکرد خوبی نداشت و اشتباهات زیادی انجام شد که مهم 

ترین آنها قرارداد ویلتموس است. 

شاعر در شعر این اختیار را دارد که مبالغه کند که این در واقع 
همان دروغ است، اما دروغ به زیبایی شعر اضافه می کند.

این شاعر درباره حدود استفاده از اغراق در ادبیات و نیز 
تحریف تاریخ در آثار ادبی به ویژه شعر اظهار کرد: این یک 
امر طبیعی است که هیچ کس نمی تواند شاعر را محدود کند 

کريم رجب زاده: 
هیچ کس نمی تواند 
شاعر را محدود کند

سیاست وزارت صنعت تقويت تولید داخل است  افزوده شدن ۷00 میلیون دالر
 به درآمد صنعت پتروشیمی ایران

مدیرعامل پترول به بهره برداری از سه طرح پتروشیمی لردگان، 
فاز دوم پتروشیمی ایالم و سولفات پتاسیم ارومیه اشاره کرد و گفت: با 
گشایش این طرح ها، حدود ۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تن به ظرفیت، حدود 
۷۰۰ میلیون دالر به درآمد و دو محصول جدید و با ارزش به سبد محصوالت 

تولیدی صنعت پتروشیمی کشور افزوده شد.
صفحه 3

در یکصد و نود و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت که روز گذشته)سه شنبه( به ریاست حسن 
روحانی رییس جمهور برگزار شد، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی گزارشی از تحوالت بازار سرمایه ارایه کرد که مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
رییس جمهور پس از این گزارش تاکید کرد: شورای عالی بورس 
باید برای حفظ تعادل در بازار سرمایه و شفافیت و صیانت از حقوق 

سرمایه گذاران تصمیمات الزم را اتخاذ و اجرایی کند.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  همچنین  جلسه  این  در 
پزشکی  تجهیزات  و  دارو  توزیع  و  تامین  از  گزارشی  پزشکی 
دارویی  کاالهای  مصارف  بابت  ترجیحی  ارز  تخصیص  نحوه  و 
آن  درباره  نظر  تبادل  از  پس  که  کرد  ارایه  پزشکی  تجهیزات  و 

شد. تصمیم گیری 
صفحه ۲

شفافیت فرآيند تامین و توزيع دارو ضروری است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
شماره 823-99-037

كد فراخوان پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات 35715913
شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت  )1399/6157(

» نوبت اول «
شرکت گاز استان اردبیل در نظر دارد بصورت مناقصه پروژه ساخت و نصب ۱۲۰۰  انشعاب پلي اتیلن به شرح ذیل در شهرستان مشگین شهر ، شهرها و روستاهاي تابعه 

را مطابق مشخصات فني و استانداردهاي شرکت ملي گاز ایران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( برگزار و به پیمانکار حائز شرایط واگذار نماید.
SC- ۷040 الف ( ساخت و نصب ۹۰۰  انشعاب پلي اتیلن طبق نقشه استاندارد
SM - 623۱ ب ( ساخت و نصب 3۰۰  انشعاب پلي اتیلن طبق نقشه استاندارد

بدین منظور از کلیه شرکتها و پیمانکاران متخصص واجد شرایط که  توانایي و ظرفیت خالي انجام کار را دارند با داشتن رتبه بندي و گواهي تائید صالحیت در رشته 
تأسیسات و تجهیزات با پایه ۵ ثبت شده در سامانه ساجار به همراه گواهینامه تائید صالحیت ایمني امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي و ضمن واریز مبلغ 
3۵۰/۰۰۰ ریال ) سیصد و پنجاه هزار ریال ( به حساب شبا IR ۱۰۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱8۱۰4۰۲۱۱۲۷  تمرکز وجوه درآمد شرکتهاي دولتي- شرکت گاز استان اردبیل با شناسه 
واریز 3۰۷۱۱8۱۷۵۲۹۲6۰۰84۱۲۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰  از بابت خرید اسناد اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشائي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلي مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
پیشنهادهایي که در سامانه ستاد ثبت نشده باشند فاقد اعتبار بوده و غیر قابل بررسي مي باشند.

توجه : در اجراي ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي تولیدي و صنعتي و اجرائي کشور رعایت بخشنامه شماره  ۱۰6/۲8۷۲۰6-۱38۱/۱۰/۱4 معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور الزامي است.

تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یك یا ترکیبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي )الف( ، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده )4( آئین نامه تضمین 
معامالت دولتي هیأت وزیران به شماره ۱۲34۰۲/ت ۵۰6۵۹ هـ مورخ ۹4/۹/۲۲ بوده باشد.

ارجاع کار به مبلغ ۷34/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) هفتصد و سي و چهار میلیون ریال( به صورت  ارجاع کار : سپرده شرکت در فرآیند  مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند 
ضمانتنامه معتبر بانکي که براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و یا واریز به حساب شبا IR 3۲۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱8۱۰63۷6۹۵8  تمرکز وجوه 

سپرده - شرکت گاز استان اردبیل با شناسه واریز ۹44۱۱8۱۷۵۲۹۲6۰۰۹۲۹۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰  
تاریخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۱  از ساعت 8/۰۰     

تاریخ پایان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۵  قبل از ساعت ۱۹/۰۰
تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت : روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲6 قبل از ساعت ۱۲/۰۰       

تاریخ بازگشائي : روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲6 رأس ساعت ۱4/۰۰ در ساختمان مرکزي شرکت گاز استان اردبیل .
ضمنًا آگهي فوق در شبکه اطالع رساني نفت و انرژي » شانا «  در قسمت مناقصه و مزایده به آدرس  WWW.SHANA.IR     و شبکه اطالع رساني شرکت 

گاز استان اردبیل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR    درج گردیده است .
تلفن تماس : 33۷43۷8۲ - ۰4۵         

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۰۱
 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۰4   

 روابط عمومي شرکت گاز استان اردبیل 

دهیاری محترم روستای جنیان
 بخش زيويه سقز 

سالم علیکم با احترام در اجرای خواسته آن دهیاری محترم و اجرای دستور شماره ۲8۰۰۱/3۹3۰/۹۰38 مقام محترم قضایی در ساعت ۱۰ صبح مورخ 
۱3۹۹/۱۰/۱4 در روستای جنیان حاضر با راهنمایی آقای هیرش مرادی به شماره تماس ۰۹۱8884۰۰36 از کامیون کمپرسی به شماره 6۱- 4۷4 ب ۲۷ 
آمیکو تیپ )M6H )4*۲ مدل ۱386 برنگ سفید روغنی ظرفیت جمعا 6 تن تعداد سیلندر 4 نوع سوخت گاوزئیل تعداد محور ۲ تعداد چرخ 6 به شماره 
۰۰۹۲۷648 شماره شاسی NA۲B۲Gmd4۷a۰۰۲3۰۹ که در داخل روستای جنیان جنب مسجد متوقف بود بازدید بعمل امد مشاهده گردید کامیون فوق 
از لحاظ وضعیت ظاهری اتاق راننده دارای خط وخش و فاقد باتری و قسمتهای فنی از قبیل موتور ، گیربکس ، دیفرانسیل و ... مورد ازمایش قرار نگرفت 
طبق اظهار شفاهی آقای هیرش مرادی موتور آن نیاز به تعمیرات کلی دارد و از لحاظ الستیك نیزنیاز به 6 حلقه الستیك دارد بهر حال با توجه به وضعیت 
ظاهری کامیون کمپرسی فوق پس از تحقیق و تفحص از بنگاههای معامالت خودرو های سنگین و نیمه سنگین در سطح شهر و تعاونی کامیونداران قیمت 

پایه آن در بازار عادله روز حدود مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یك میلیارد ریال( معادل یکصد میلیون تومان تعیین و پیشنهاد میگردد .
با تقدیم احترام
 محمد جدیدی کارشناس رسمی دادگستری 

آگهی مزايده 
 نوبت اول

مورخ 99/۱0/06  )ب( مصوبه شماره 344  بند  استناد  به  دارد  نظر  در  مینودشت  شهرداری 
شورای اسالمی شهر مینودشت تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مینودشت شامل تعداد 8 استند دو 
طرفه 32 استند یکطرفه سه عدد استرابورد یک طرفه و سه بیلبورد دو طرفه را با شرایط مشروحه 
ذیل از طریق مزایده به اشخاص و شرکتهای واجد شرایط به مدت یکسال به صورت استیجاری 
واگذار نماید داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی نکات ذیل را مورد توجه قرار 
داده نسبت به واریز مبلغ سپرده اقدام و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت داری روز 

یکشنبه مورخه ۱399/۱۱/۱9 در سامانه ستاد ثبت نمایند. 

قیمت کل پایه مشخصات شرح ردیف 
اجاره ماهانه )ریال( 

قیمت کل پایه اجاره 
ساالنه )ریال( 

مبلغ سپرده 
واریزی )ریال( 

۱
تابلوهای 

تبلیغاتی سطح 
شهر مینودشت

استند دو طرفه تعداد 8 عدد به 
ابعاد 3*۲

۱۵۱/۰۰۰/۰۰۰۱/8۱۲/۰۰۰/۰۰۰۹۰/6۰۰/۰۰۰

استند یك طرف تعداد 3۲ عدد به 
ابعاد 3*۲

استرابورد یك طرفه تعداد 3 عدد 
به ابعاد 4/۵*3

بیلبورد دو طرفه تعداد 3 عدد به 
ابعاد ۲۰*۱۰ و ۱۰*۷ و ۹*8

۱- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱4۷۵4634۵ سپرده نزد بانك رفاه شعبه مینودشت واریز 
و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند. 

۲- پاکت های مزایده راس ساعت ۱4:3۰ روز دوشنبه مورخ ۱3۹۹/۱۱/۲۰ با حضور اعضا کمیسیون عالی معامالت 
شهرداری در محل شهرداری بازگشایی خواهد شد 

3- کلیه شرکت کنندگان ملزم هستند اسناد و مدارک و پیشنهادات خود را از طریق سامانه ستاد دولت الکترونیك 
در سایت این شهرداری قرارداده و نسبت به ارسال اصل ضمانتنامه یا فیش واریزی به شهرداری اقدام نمایند شرکت 

کنندگانی که موضوع فوق را رعایت ننمایند به پیشنهاداتشان ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
4- شهرداری در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود. 

۵- کلیه کسورات قانونی و ... به عهده برنده مزایده می باشد. 
6- در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت یا نفرات دوم و سوم برنده و در غیر این 

صورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
۷- سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند 6 عینا مسترد خواهد شد. 

۹- عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به آدرس WWW.Minoodasht.ir مراحعه یا با تلفنهاي 
3۵۲۲3۵۷۷ – 3۵۲۲۲۱۲3 تماس حاصل نمایند.

سید علی اصغر موسوی 
شهردار مینو دشت

استاد زبان فارسی دانشگاه دولتی زبان ها و علوم اجتماعی 
بروسوف ایروان در توضیح دلیل انتخاب این رشته گفت: وقتی 
حروف الفبای فارسی را یاد گرفتم، عالقه شدیدی به آن پیدا 

کردم. انگار همیشه فارسی زبان بودم.
به گزارش دنیای جوانان از بنیاد سعدی، آرمینا سارگیسیان 
گفت: نام من آرمینا است و در کتیبه بیستون اسم من آمده است. 
در دانشگاه رشته شرق شناسی مسیر زندگی ام را به سمت 

یادگیری زبان فارسی تغییر داد.
وی از چرایی انتخاب آموزش زبان فارسی و خاطراتش 

در ایران گفت و ایام دانشجویی در ایران را جزو بهترین روزهای 
زندگی اش عنوان کرد.استاد دانشگاه ایروان گفت: من شاگرد 
اول دبیرستان بودم و قصد انتخاب رشته گردشگری در دانشگاه 
داشتم، اما وقتی رئیس دانشگاه معدلم را دید پیشنهاد کرد یکسال 
رشته شرق شناسی که بهترین رشته دانشگاه بود، بخوانم و اگر 
نپسندیدیم، ترم دوم تغییر بدهم. وقتی حروف الفبای فارسی را 

یاد گرفتم، عالقه شدیدی به آن پیدا کردم.
وقتی دانشجوی ارمنی زبان فارسی مهمان خانواده شهید 

ایرانی می شود

این استاد زبان فارسی ارمنستانی درباره اینکه از انتخاب 
رشته زبان فارسی راضی است یا خیر، با صراحت گفت: بله، تصور 
نمی کنم غیر از این باشد و چنین حسی دارم که انگار همیشه 
فارسی زبان بودم. اآلن که مرور می کنم، فکر می کنم در دوران 
تحصیل در ایران و شهر اصفهان بهترین دوستان را پیدا کردم 
که هرگز فراموش نمی کنم. من اینجا مانند ایران دوستی که 
بتوانم نام آن ها را دوست بگذارم، ندارم. درست است که خیلی 
درگیرم و نمی توانم سراغ دوستان ایرانی ام را بگیرم، اما همیشه 

دعاگوی آنها هستم و برای همه آرزوی موفقیت دارم.

وقتی الفبای فارسی را یاد گرفتم، عالقه شدیدی به آن پیدا کردم

صفحه ۲



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1658-  چهارشنبه 1 بهمن 21399 معه جا

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:
وام ازدواج 70 میلیون تومان شد

به  از۵۰  ازدواج  وام  افزایش  از  بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
۷۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: پسران زیر ۲۵سال و دختران زیر ۲3 
سال که در شرف ازدواج هستند هر کدام ۱۰۰میلیون تومان وام  ازدواج 

دریافت می کنند.
رحیم زارع روز گذشته و در نشست کمیسیون تلفیق در تشریح گزارش 
عملکرد این کمیسیون گفت: مجلس در کاهش نرخ ارز، واقعی شدن قیمت 

آن و تقویت پول ملی با نظرات کارشناسانه از آن دفاع می کند.
ازدواج،  افزایش وام  به  با اشاره  تلفیق بودجه  سخنگوی کمیسیون 
عنوان کرد: افزایش وام ازدواج از ۵۰میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان 
برای کسانی که در شرف ازدواج هستند و  در این دوره استثنایی وجود دارد 
و پسران زیر ۲۵سال و دختران زیر ۲3 سال هر کدام مبلغ ۱۰۰ میلیون 
تومان وام  ازدواج دریافت می کنند. در مجموع  وام ازدواج به ۱4۰ و ۲۰۰ 

میلیون تومان برای زوجین افزایش یافته است.
زارع گفت: مبلغ ۲۰هزار میلیارد تومان برای  ایجاد اشتغال داشتیم 
که ۱۰ هزار میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد و 3 هزار میلیاردتومان 
در اختیار بهزیستی با باز پرداخت اقساط ۷ساله و اولویت زنان سرپرست 

خانوار و مناطق محروم اختصاص یافته است.
وی افزود: مبلغ 3هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در اختیار بنیاد 
برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( گذاشتیم با باز پرداخت ۷ساله و 
مبلغ 3هزار میلیارد تومان در اختیار بسیج سازندگی و سپاه پاسداران برای 

ایجاد اشتغال با اولویت مناطق کم برخوردار در نظر گرفته شد.
اختیار ستاد  در  الحسنه  وام قرض  تومان  میلیارد  افزود: ۵۰۰  زارع 
مردمی رسیدگی به امور دیه برای پرداخت به زندانیان نیازمند زن، زندانیان 
بدهکار مهریه اختصاص داده شد و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت قرض 
الحسنه ودیعه مسکن به هر شخص مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای پشتیبانی 

از فرزندآوری و فرزند سوم در نظر گرفته شد.
تومان  میلیارد  هزار   4 گفت:  بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
تسهیالت برای پرداخت ودیعه مسکن به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، ازدواج 
نیروهای  اختیار  در  تومان  میلیون   ۲۰ ضروری  وام  تومان  میلیون   ۷۰

مسلح قرار گرفت.
وی افزود: مبلغ 4 هزار میلیارد تومان با نرخ ۹ درصد برای پرداخت 
تسهیالت ساخت و خرید مسکن و مبلغ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت 

به بیماران صعب العالج و زوج های ناباور اختصاص یافت.
زارع گفت:مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت جهت توسعه تاسیسات 
خانگی و امور کسب و کار خرد روستایی و صندوق های اعتباری خرد زنان 

روستایی اختصاص یافت.  
ایران اجازه داده شد که  انرژی اتمی  وی افزود: به شرکت توسعه 
معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب ساالنه خود بابت هزینه 

های بهره برداری به نیروگاه بوشهر پرداخت کند.
زارع افزود: شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای مکلف است 
درآمد حاصله را مطابق بودجه ساالنه آن شرکت جهت سرمایه گذاری 

در طرح ها جهت خرید کیك زرد با منشا داخلی و خارجی هزینه کند.
قبوض  حساب  تسویه  و  پرداخت  صورت  در  گفت:  آباده  نماینده 
 ۱4۰۰ ماه  بهمن  پایان  تا  خودرو  مالکان  سوی  از  رانندگی  جریمه های 
جریمه دیر کرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۹۹ بخشیده می شود.  
از  از محل عوارض خروج  تومان  زارع خاطرنشان کرد:۵۰۰میلیارد 
کشور در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی برای توسعه روستاها مرزی 

قرار گرفته شد.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
شفافیت فرآيند تامین و توزيع دارو ضروری است

روز  که  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  جلسه  هفتمین  و  نود  و  یکصد  در 
گذشته)سه شنبه( به ریاست حسن روحانی رییس جمهور برگزار شد، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی گزارشی از تحوالت بازار سرمایه ارایه کرد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رییس جمهور پس از این گزارش تاکید کرد: شورای عالی بورس باید برای 
حفظ تعادل در بازار سرمایه و شفافیت و صیانت از حقوق سرمایه گذاران تصمیمات 

الزم را اتخاذ و اجرایی کند.
در این جلسه همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از تامین 
و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی و نحوه تخصیص ارز ترجیحی بابت مصارف کاالهای 
دارویی و تجهیزات پزشکی ارایه کرد که پس از تبادل نظر درباره آن تصمیم گیری شد.

بر اساس این گزارش به منظور کنترل قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و شفافیت 
در حوزه توزیع و مقابله با سوءاستفاده ها در این زمینه، تمام فهرست های ثبت سفارش 
ارسالی به بانك مرکزی و تخصیص ارز در سایت سازمان غذا و دارو بارگذاری می شود 
تا همه فعاالن این عرصه به آن دسترسی داشته و مصرف کننده، وارد کننده و فروشنده 

از فرآیند تولید و عرضه دارو و تجهیزات پزشکی اطالع داشته باشند.
رئیس جمهور با تاکید بر اهتمام دولت در زمینه تامین نیازهای ضروری بخش 
بهداشت و درمان و سالمت مردم، گفت: دولت برای اختصاص ارز مورد نیاز بخش 

دارو و تجهیزات پزشکی اولویت خاصی قایل است.
رئیس جمهور شفافیت فرآیند تامین و توزیع دارو را امری ضروری خواند و با 
اشاره به راهبرد کالن دولت و برنامه ریزی های صورت گرفته برای افزایش تولید 
در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: دولت سیاست اصلی خود را در این حوزه 
بر مبنای تولید دارو در داخل کشور قرار داده و به همین دلیل خوشبختانه در سال 
جاری مصارف ارزی در واردات دارو کاهش یافته و عمده اقدامات به سمت تولید 
داخل سوق داده شده است.در ادامه این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی 

از تامین کاالهای اساسی ارایه کرد.
براساس این گزارش با اقدامات انجام شده در خصوص تولید و واردات روغن 

خوراکی، نیاز مصرفی و ذخیره استراتژیك روغن تامین شده است.
رئیس جمهور پس از این گزارش دستور داد برای ترخیص و حمل و توزیع 

روغن فوریت های الزم اعمال گردد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس:
و  پرستان  حق  در  اجحاف  كاری  اضافه  با  قاصدک  طرح  ادغام 

پزشکان است
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی گفت: ادغام طرح قاصدک 

با اضافه کاری اجحاف در حق پرستان و پزشکان است.
دکتر یحیی ابراهیمی اظهار کرد: با ادغام اضافه کاری با طرح قاصدک و تعیین 
سقف در حق کادر درمانی، پزشکان و پرستاران اجحاف شده است و این قشر تمایل 
دارند که وضعیت به سیستم قبلی برگردد.وی با بیان اینکه اظهار نظر و درخواست 
کادر درمانی و پرستاران را به کمیسیون مجلس و وزارتخانه ابالغ کردم، تصریح 
کرد: هم اکنون 3۰۰تا 4۰۰ خدمت از خدمات پرستاران تعرفه گذاری نشده است 
بهداشت  کمیسیون  نرفتند.عضو  موضوع  این  بار  زیر  بهداشت  وزارت  و  بیمه ها  و 
مجلس شورای اسالمی گفت: چنانچه تعرفه گذاری خدمات پرستاران محقق شود 
و خدمتی را که آنان انجام دهند مثل سون گذاری، نوار قلب و تزریقات به شخص 
پرستار پرداخت می شود نه پزشك و این موضوع تی منجر به کاهش هزینه از جیب 
بیمار خواهد شد وبه نفع پرستاران  نیز است.ابراهیمی اضافه کرد: همچنین چنانچه 
فوق العاده شغل پرستاران اجرایی شود برای آنان منجر به افزایش حقوق خواهد شد.

وی تصریح کرد: ما نمایندگان خواهان اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری هستیم 
و کمیسیون بهداشت و دولت نیز مصمم هستند این مهم اجرایی شود.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مقام 
معظم رهبری نیز بر اجرای قانون تعرفه گذاری تاکید دارند، یادآور شد: بیمه ها برای 

اجرای قانون تعرفه گذاری مقاومت می کنند اما باید اجرایی شود.

رییس سازمان حفاظت محیط  زیست:

هوای پاک به عنوان حقوق شهروندی حق مسلم مردم است
معاون رئیس جمهوری و 
رییس سازمان حفاظت محیط 
 زیست با تاکید بر اینکه نباید 
محیط زیست را سیاسی و امنیتی کنیم، 
گذشته  سال  از  روز   3۰6 حدود  گفت: 
روز  تهران ۱۰۷  این مدت هوای  در  و 

ناسالم بود. 
گذشته)سه  روز  کالنتری  عیسی 
برنامه  از  رونمایی  مراسم  در  شنبه( 
آلودگی هوای  اقدام ملی کاهش  جامع 
بیش  حساب  این  با  افزود:  کالنشهرها 
از یك سوم روزهای تهران تا به امروز 

آلوده بوده است. 
وی تاکید کرد: در راستای کاهش 
آلودگی هوا استفاده از پتانسیل دانشگاه ها 
جزو برنامه های دولت و سازمان حفاظت 
محیط  زیست است، البته هنوز آنطور که 
نمی شود  استفاده  پتانسیل  این  از  باید 
در حالیکه دانشگاه ها می توانند از بین 
برنده بسیاری از مشکالت محیط زیستی 

کشور باشند. 
محیط  حفاظت  سازمان  رییس 
باید برای احقاق حق  ادامه داد:  زیست 
توان  از  پاک  هوای  مانند  شهروندی 
دانشگاه ها استفاده کرد نباید اجازه پایمال 

شدن این حق را بدهیم. 
فعلی  شرایط  در  گفت:  کالنتری 
کشور اگر قانون هوای پاک اجرایی شود 
۷۰ درصد اقتصاد کشور متوقف می شود.

وی ادامه داد: پتانسیل علمی کشور 
بسیار باال است شاید به پیش از انقالب و 
اوایل انقالب برمی گردد که همه دوست 
داشتند دکتر یا مهندس شوند بنابراین باید 

اکنون از این ظرفیت استفاده کنیم. 
معاون رییس جمهوری با اشاره به 
احیای دریاچه ارومیه با کمك دانشگاه 
های کشور افزود: ابتدا تعدادی از همین 
دانشگاهی ها می گفتند امکان احیا وجود 
می  نگاه  باریك  مسأله  به  چون  ندارد 
کردند اما بعد از انجام تحقیقات مشخص 
شد که احیا امکان پذیر است، دولت هم 
تصمیم گرفت با محوریت دانشگاه شریف 
و ۱4 دانشگاه دیگر احیا را انجام دهد و 
افزاری  عملیات سخت  امسال  پایان  تا 

دریاچه به پایان می رسد.
وی تاکید کرد: همچنین هوای پاک 
به عنوان حقوق شهروندی حق مسلم 
نفس  دقیقه  سه  اگر  چون  است  مردم 
نکشیم می میریم، برنامه های خوبی در 
این زمینه وجود دارد از جمله قانون هوای 
پاک، حال اگر در اجرا مشکلی بود تقصیر 

برنامه ریزی نیست، باید شرایط کشور را 
در نظر بگیریم چون به علت تحریم ها 

درآمد ارزی نداریم. 
کالنتری افزود: اکنون سه میلیون 
تهران  در  کاربراتوری  موتورسیکلت 
وجود دارد که نمی توانیم مانع تردد آنها 
در سطح شهر شویم از سوی دیگر هم 

امکان تعویض آنها نیز نیست. 
وی ادامه داد: برخی مسووالن می 
گویند که تحریم ها در ایجاد هوای ناسالم 
اثر نداشته در حالی که تحریم ها باعث 
شد نتوانیم خودرو و موتورسیکلت های 

فرسوده را از رده خارج کنیم. 
خودروهای  امروز  گفت:  کالنتری 
بنزینی آالینده درجه سه محسوب می 
می  مازوت مصرف  که  شوند، صنایعی 
کنند سهم زیادی در آلودگی هوا دارند، 
قرار بود ساالنه ۷۰ هزار کامیون و 6 هزار 
اتوبوس جایگزین شود اما نتوانستیم انجام 
دهیم چون درامد ارزی نداریم، ۷۰ هزار 
کامیون به هفت میلیارد دالر و اتوبوس ها 
به یك میلیارد دالر پول نیاز دارد اگر می 
توانستیم این تعداد کامیون را جایگزین 
کنیم امسال ۲8۰ هزار کامیون آالینده 
از رده خارج می شد اما به علت تحریم 
ها و نداشتن درامد ارزی موفق به انجام 

این کار نشدیم.
وی افزود: سوخت خودروها تقریبا 
ها  نیروگاه  سوخت  اما  است  استاندارد 
استاندارد نیست علت انهم وجود تحریم 
است، دیوانه ای که کشور ما را تحریم 
کرده بود به زودی می رود اما اثرش برای 
ما می ماند، دولت نتوانست برنامه های 
خود را اجرا کند و به این به ما ضربه زد 
و  شد  محدود  کشور  ارزی  درامد  چون 
تقریبا نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی 
متوقف شد، پول های ما در کشورهایی 
بلوکه  هند  و  ترکیه  جنوبی،  کره  مانند 

شده و به ما نمی دهند، بخش عمده ای 
از آلودگی هوا با ارتباطات ارزی مرتبط 
است، مسائل سیاست خارجی اثرات خود 
می  نشان  هم  پاک  هوای  روی  بر  را 
دهد وقتی که سه میلیون موتورسیکلت 
کاربراتوری در سطح شهر تهران تردد می 
کند معادل ۱۵ میلیون دستگاه خودروی 
فرسوده آلودگی ایجاد می کند و ما نمی 

توانیم انها را نوسازی کنیم.
گمان  برخی  داد:  ادامه  کالنتری 
هیچ  خارجی  های  سیاست  کنند  می 
ارتباطی با آالینده های داخلی ندارد در 
حالی که ارتباط مستقیمی دارد ، ما نمی 
توانیم فناوری را وارد کنیم با این وضعیت 
پژوهشی که داریم باید ۱۵ تا ۲۰ سال 
دیگر منتظر بمانیم تا بتوانیم خودرویی 
غیر آالینده تهیه کنیم، روز گذشته موتور 
تولید  به خط  آالینده  سه سیلندر کمتر 
رسید شاید باید چندین سال پژوهش کنیم 
تا بتوانیم خودرویی با استانداردهای روز 
دنیا تولید کنیم. همه اینها به تحریم ها 
بر می گردد که به ما لطمه زد و شدت 

تخریب محیط زیست را باال برد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
اظهار داشت: حداقل باید 4۰۰ هزار کامیون 
علت  به  و  شود  خارج  رده  از  سنگین 
فرسودگی اجازه ورود به تهران و برخی 
کالنشهرها را ندارند از این رو به شهرستان 
ها سرازیر شدند که در بعد از مدتی در انجاها 

هم اثر خود را خواهند گذاشت.
هوای  بخش  در  کرد:  تاکید  وی 
همچنان  نشود  گذاری  سرمایه  پاک 
هوای ناپاک خواهیم داشت، خودروهای 
فرسوده مانند کامیون ها و اتوبوس ها به 
ویژه در تهران باید نوسازی شوند، 6 هزار 
و ۵۰۰ اتوبوس در تهران وجود دارد که 
حدود چهار هزار تای آن فرسوده است 
عمرشان باالی 3۰ سال است، همه اینها 

باید نوسازی شوند.
کالنتری گفت: در بخش آب هم 
وضعیت ما بهتر از هوا نیست، هنوز فکر 
می کنیم آب داریم و بی رویه مصرف 
می کنیم، ساالنه ۹۰ میلیارد متر مکعب 
آب تجدید پذیر داریم که همه را مصرف 
می کنیم این روش مصرف ریشه محیط 
زیست را نابود می کند، وزارت نیرو در 
حال تهیه قانون جامع مصرف آب است 
در حالیکه که وزارت نیرو به عنوان بهره 
بردار به این قانون نگاه می کند در حالیکه 
محیط زیست باید به عنوان یك منابع 
پایدار به آن نگاه کند، ما می گوییم باید 
مصرف  مصرف  تجدید  آب  درصد   4۰
شود در حالی که االن ۱۰۰ درصد آن 
را مصرف می کنیم، ساالنه ۲۵ میلیارد 
متر مکعب آب نفوذی ما است که باالی 
۵۰ میلیارد متر مکعب مصرف می کنیم.

خاک  وضعیت  اینکه  بیان  با  وی 
کشور هم بهتر نیست، افزود: منابع محیط 
زیست ما دارد پایمال می شود، مساله هم 
به هیچ عنوان امنیتی یا سیاسی نیست، 
قانون  در  بماند،  پایدار  باید  کشور  این 
بارها  هم  انقالب  رهبر  و  آمده  اساسی 
تاکید کرده اند که محیط زیست مساله 
آن  و  این نسل  آن دولت  و  این دولت 
نسل نیست باید منابع برای نسل های 
بعدی حفظ کنیم. منابع تجدید پذیر باید 
حفظ شود ، زمانی که اگر تمام مردم ایران 
هم چاه کن می شدند نمی توانستند ۵۰ 
درصد از آبهای زیر زمینی را خارج کنند 
اما امروز با فناوری تا اخرین قطره آب را 
خارج می کنیم. فناوری را در راه تخریب 

به کار گرفتیم.
معاون رییس جمهوری تاکید کرد: 
محیط  مسائل  که  کنم  می  درخواست 
این  نشود  امنیتی  و  سیاسی  زیستی 
از محیط زیست خارج کنیم،  را  موضع 
راه درست محیط زیست سالم استفاده 
از دانش و توانمندی داخل کشور است، 
مثال به کشاورز هر چه آب بدهند نمی 
گوید کافی است و استقبال هم می کند 
نباید  که  گوید  می  زیست  محیط  اما 
بیشتر از 4۰ درصد از آب های تجدید 
پذیر استفاده شود که می توان با فناوری 
بهره وری را باال برد، به نظر می رسد در 
برنامه های ما جامع نگری نبوده است 
اما امروز این امکان را داریم تا از توان 
احیای  مانند  کنیم  استفاده  دنیا  علمی 
دریاچه ارومیه که از تجربیات حدود 4۰ 

کشور بهره ببریم.
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تمديد مهلت ثبت نام آزمون دستیاری 
مهلت ثبت نام برای شرکت در چهل و هشتیمن آزمون دستیار تخصصی از 

سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی تمدید شد.
مهلت ثبت نام برای شرکت در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار 
تخصصی پزشکی که  ساعت ۲4 روز چهارشنبه ۲4 دی ماه جاری به پایان رسیده 
بود، مجدد تمدید شد و داوطلبان از امروز چهارشنبه اول بهمن تا روز شنبه چهارم 
بهمن ماه می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به 

ثبت نام اقدام کنند.
روز  در  پزشکی  تخصصی  دستیار  پذیرش  آزمون  دوره  هشتمین  و  چهل 
پنجشنبه، هفتم اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد و بر اساس آخرین آمار 

اعالم شده تاکنون بیش از ۱۱ هزار نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند.
اینترنتی در سایت مرکز سنجش آموزش  نام  نیاز جهت ثبت  مدارک مورد 
پزشکی به نشانی Sanjeshp.ir  درج شده و داوطلبان باید با پرداخت هزینه 
ثبت نام به مبلغ ۷۵۰ هزار ریال )۷۵ هزار تومان( و 6۰۰۰ ریال بابت خدمات پیام 

کوتاه برای ثبت نام اقدام کنند.
شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در آزمون دستیاری تخصصی پزشکی 
در دفترچه راهنما اعالم شده و داوطلبان باید با مطالعه کامل دفترچه نسبت به 

ثبت نام اقدام کنند.

شیوه نامه اجرايی آزمون جامع دكتری دانشگاه آزاد ابالغ شد
شیوه نامه اجرایی آزمون جامع دوره دکتری تخصصی )غیرپزشکی( در نیمسال 

اول سال تحصیلی ۱4۰۰-۱3۹۹ ابالغ شد.
به گزارش رسیده از دانشگاه آزاد این شیوه نامه از سوی جواد علمائی معاون 
خسروپناه  عبدالحسین  والمسلمین  حجت االسالم   ، کشاورزی  و  مهندسی  علوم، 
معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی به رؤسای دانشگاه آزاد اسالمی 

استان ها ابالغ شد.
شیوه نامه  مذکور به منظور بهبود کیفیت اجرای ارزیابی جامع دوره دکتری 
تخصصی و جلوگیری از تضییع حقوق دانشجویان و در راستای حفظ کیفیت برگزاری 
آزمون با رعایت مصوبات ستاد ملی کرونا و در راستای حفظ سالمتی دانشجویان 

دوره دکتری تخصصی ابالغ شده است.
در این شیوه نامه آمده است: بخش کتبی )طرح سؤال( آزمون جامع در 
است.  حضوری  صورت  به  آن  برگزاری  و  بوده  ای  منطقه  ها،  رشته  تمامی 
هر  در  معین  استان  محوریت  با  جامع  آزمون  برگزاری  کمیته  دارد  ضرورت 
را  برگزاری  و  ریزی  برنامه  زمینه  در  الزم  هماهنگی  تا  شود  تشکیل  منطقه 
استان  واحدهای  سایر  یا  استان  مرکز  واحد  در  کتبی  ارزیابی  آورند.  به عمل 
در  نفر   3۰ مراجعان حداکثر  تعداد  بهداشتی و حضور  پروتکل های  رعایت  با 
زمانی صبح  مقطع  هر  در  دانشگاهی  واحدهای  امکانات  با  متناسب  هر محل 

شود. برگزار  بعدازظهر  و 
همچنین قید شده است: در مناطق قرمز و نارنجی، ارزیابی کتبی در تمام 
رشته ها می تواند به صورت غیرحضوری)با استفاده از سامانه اعالم شده از سوی 

مرکز فناوری دانشگاه( برگزار شود.
با توجه به وضعیت شهر  براساس بندهای این شیوه نامه؛ دانشجویانی که 
محل تحصیل ملزم به شرکت در آزمون جامع به صورت حضوری هستند، می 
محل  عنوان  به  را  خود  محل سکونت  به  دانشگاهی  واحد  ترین  نزدیك  توانند 
برگزاری آزمون کتبی ارزیابی جامع انتخاب کرده و مراتب را به واحد دانشگاهی 
مبدأ اعالم کنند. واحدهای دانشگاهی مبدأ و مقصد ضرورت دارد که هماهنگی 
تهیه  و  تنظیم صورتجلسه  باید ضمن  مقصد  واحدهای  آورند.  عمل  به  را  الزم 
رونوشت از پاسخنامه ها، در اسرع وقت نسبت به ارسال اصل پاسخنامه ها به 

واحدهای دانشگاهی مبدأ اقدام کنند.
در بخش پایانی شیوه نامه اجرایی آزمون جامع دوره دکتری تخصصیآمده 
است: بخش شفاهی آزمون جامع به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه »دان« 
یا دیگر سامانه های آموزشی واحدهای دانشگاهی برگزار می شود. در این خصوص 

ذخیره فایل بخش شفاهی ارزیابی جامع ضروری است.

کالهبرداری های میلیاردی در قالب سایت های همسریابی
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه سایت های همسریابی و 
صیغه یابی بستری برای کالهبرداری های یك میلیارد تومانی از مراجعه کنندگان 
است، گفت : تا کنون هیچ گونه مجوز قانونی مبنی بر فعالیت این سایت ها و 

کانال ها صادر نشده است .
به گزارش ایسنا سرهنگ رامین پاشایی افزود: بر اساس تجزیه و تحلیل 
پرونده ها و شکوائیه های قضائی به پلیس فتا همه روزه شاهد دریافت پرونده 
های متعدد کالهبرداری های مالی بالغ بر یك میلیارد تومان و یا سایر تهدیدات 
در حوزه مراجعه به سایت های همسر یابی و صیغه یابی که عمدتا در پیام رسان 

های غیر بومی فعالیت می کنند ، از شهروندان هستیم.
وی با اشاره به اینکه در بند » ث » ماده یك آیین نامه ساماندهی و اعتبار 
بخشی مراکز مشاوره در راستای ماده 43 قانون برنامه پنجم با موضوع » دریافت 
خدمات مشاوره ای » صرفا مبحث ازدواج و تحکیم خانواده به صورت حضوری و 
غیر حضوری مورد تصریح قرار گرفته است، اظهارکرد: تا کنون هیچ گونه مجوز 
قانونی مبنی بر فعالیت این سایت ها و کانال ها از سوی مراجع ذی صالح در » 
وزارت ورزش و جوانان » به عنوان متولی قانونی این فرایند صادر نشده است .

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تصریح کرد: با توجه به فعالیت غیر قانونی 
سایت های همسر یابی و صیغه یابی در فضای مجازی که در اکثر مواقع باعث 
تحمیل خسارت های مالی ، کالهبرداری و اخاذی از مراجعه کنندگان می شود، 

موضوع به صورت دائمی در رصد کارشناسان پلیس فتا قرار دارد و در صورت 
مشاهده موارد مجرمانه و سایت های مشابه مراتب به منظور اقدام قضایی برابر 

قوانین و مقررات در دستور کار این پلیس قرار می گیرد.
وی با اعالم اینکه اغلب کالهبرداری های مالی صورت گرفته از متقاضیان 
بیش تر سوء استفاده از عواطف و احساسات مراجعه کنندگان و دادن وعده های 
دروغین  است و عالوه بر کالهبرداری های مالی احتمال بروز صدمات روحی 
به  از تمامی هموطنان و  و روانی در فریب خوردگان و مالباختگان وجود دارد 
خصوص کاربران فضای مجازی در خواست کرد به هیچ عنوان فریب اینگونه 

تبلیغات را نخورند.
کرد:  توصیه  مردم  به  پاشایی  فتا  پلیس  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه 
در فضای مجازی یا پیام رسان های موبایلی  موضوع را از طریق نشانی پلیس 
فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

واژگونی مینی بوس در آزاد راه قزوین - کرج
رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: واژگونی یك دستگاه مینی بوس در الین 

شمالی آزاد راه قزوین – کرج یك کشته و ۲ مجروح برجای گذاشت.
سرهنگ فرهاد ذاکری منش با اعالم این خبر، بیان کرد: ساعت ۷:4۰ روز 
سه شنبه در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ و اعالم واژگونی 
یك دستگاه مینی بوس در الین شمالی آزاد راه قزوین – کرج مقابل نیرو گاه 
شهید رجائی، بالفاصله عوامل انتظامی و پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی های مأموران مشخص شد یك دستگاه مینی بوس با 
4 سرنشین واژگون که در این حادثه یك نفر از سرنشینان مینی بوس در دم فوت 

و ۲ سرنشین دیگر مجروح و توسط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند.
رئیس پلیس راه استان قزوین در پایان با اشاره به اینکه علت این سانحه از 
سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است از رانندگان خواست با رعایت 

قوانین و مقررات رانندگی از بروز چنین حوادث مرگباری جلوگیری کنند.
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پردازنده پنج نانومتری دیمنسیتی 2000 
مدیاتک احتماال سال 2022 از راه می رسد

نقشه ی راه منتسب به مدیاتك نشان می دهد این شرکت قصد دارد نخستین 
پردازنده ی پنج نانومتری خود را با نام دیمنسیتی ۲۰۰۰ در سال ۲۰۲۲ معرفی کند.

احتماال یك سال تا تولید رسمی نخستین پردازنده ی پنج نانومتری مدیاتك 
پردازنده های  این شرکت در چهارشنبه ی پیش رو،  انتظار می رود  داریم.  فاصله 
 6 لیتوگرافی  با  البته  که  کند  معرفی  را   ۱۱۰۰ دیمنسیتی  و   ۱۲۰۰ دیمنسیتی 

نانومتری ساخته می شوند.
براساس گزارش GSMArena و به  نقل از نقشه ی راه فاش شده ی منتسب 
به مدیاتك، پردازنده های 6 نانومتری جدید مدیاتك قرار است ابتدا توسط اوپو و 
ویوو مورد استفاده قرار بگیرند. البته مدیر اجرایی ردمی به تازگی سرنخ هایی در 
دسترس قرار داده است که نشان می دهند این شرکت نیز روی گوشی هایی با 

پردازنده های دیمنسیتی ۱۲۰۰ و دیمنسیتی ۱۱۰۰ کار می کند. 
میالدی  آینده ی  سال  نخست  فصل  در  مدیاتك  بعدی  مهم  پردازنده ی 
معرفی خواهد شد؛ جایی که این شرکت قصد دارد از پردازنده ای با نام دیمنسیتی 
MediaTek Dimensity(( ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ بر پایه ی لیتوگرافی پنج نانومتری 
پرده بردارد. اوپو و ویوو باری دیگر به عنوان نخستین برندهای استفاده کننده از 
این تراشه ظاهر خواهند شد؛ اما انتظار می رود این بار آنر نیز وارد معادله شود. 
تحلیلگران می گویند آنر به زودی با V4۰ دوران پس از کرین را آغاز می کند؛ گوشی 
هوشمندی که طبق شنیده ها از پردازنده ی دیمنسیتی ۱۰۰۰ پالس بهره مند است. 
دیمنسیتی  خانواده ی  نخستین عضو  احتماال  دیمنسیتی ۲۰۰۰  پردازنده ی 
خواهد بود که از هسته ی پرقدرت Cortex-X آرم استفاده خواهد کرد؛ به طور 
 )CPU برای واحد( Cortex-A۷۹ به  همراه هسته های بزرگ X۲ ،مشخص تر
و هسته های Mali-G۷۹ )برای واحد GPU(. این سه هسته ی پردازشی هنوز 
توسط آرم معرفی نشده اند. براساس شایعه ها،پردازنده ی دیمنسیتی ۱۲۰۰ از هسته ی 

Cortex-A۷8 استفاده می کند. 
فهرست درایوهایی که تولیدشان متوقف شده است، تمامی فرم فاکتورها و 
خانواده های مختلف درایوهای کالس دسکتاپ را شامل می شود. درادامه، فهرست 

این درایوها را مشاهده می کنید:
۹۰۰P Optane Memory و ۹۰۵P: فرم فاکتور AIC، ظرفیت ۲8۰ 

گیگابایت، 48۰ گیگابایت، ۹6۰ گیگابایت و یك ترابایت
۹۰۰P Optane Memory و ۹۰۵P: فرم فاکتور U.۲، ظرفیت ۲8۰ 

گیگابایت، 48۰ گیگابایت، ۹6۰ گیگابایت و ۱٫۵ ترابایت
۹۰۵P Optane Memory: فرم فاکتور M.۲ و ظرفیت 38۰ گیگابایت

Optane Memory M۱۰: فرم فاکتور M.۲، ظرفیت ۱6 گیگابایت، 
3۲ گیگابایت و 64 گیگابایت

8۰۰P Optane Memory: فرم فاکتور M.۲ و ظرفیت ۵8 گیگابایت 
و ۱۱8 گیگابایت

A۷۹ احتماال همان هسته ی Matterhorn است که انتظار می رود در 
سال جاری میالدی معرفی شود. انتظار نداشته باشید که A۷۹ با بهبود قدرت 
چشمگیری نسبت  به A۷8 مواجه شود؛ اما از هسته ای قدیمی نظیر A۷3 تا ۲٫۵ 
تشخیص  برای  ویژه ای  قطعات سخت افزاری  دارای  و  بود  خواهد  قوی تر  برابر 
هرگونه نقض ایمنی حافظه خواهد بود. آنچه گفتیم تمامی اطالعاتی هستند که 

در حال حاضر درباره ی هسته ی Matterhorn می دانیم.
طبق  که  باشد   Makalu است  قرار   ،Matterhorn از  بعد  معماری 
 Makalu است. در حال حاضر نمی دانیم A۷8 شنیده ها 3۰ درصد سریع تر از
 X۲ همان هسته ی Makalu است یا خیر. فکر نمی کنیم X۲ همان هسته ی
باشد؛ زیراطبق شایعه ها، Makalu تا سال ۲۰۲3 به تولید انبوه نمی رسد. نکته ی 
جالبی که درباره ی Makalu می دانیم این است که به طور کلی به پشتیبانی از 

معماری 3۲ بیتی پایان می دهد و سراغ معماری 64 بیتی می رود. 
ممکن است در جریان برگزاری رویداد چهارشنبه ی مدیاتك، اخبار بیشتری 
درباره ی برنامه های آینده ی این شرکت بشنویم. حتی اگر هیچ خبری از دیمنسیتی 

۲۰۰۰ نشود، می دانیم مدیاتك در پی رونمایی از دیمنسیتی ۱۲۰۰ است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
نفر  میلیون   ۱.۵ اینکه  اعالم  با  امداد 
کشور  در  بیکار  شبهه  و  بیکار  نیازمند 
وجود دارد، گفت: پیشنهاد کمیته امداد 
اشتغال  حوزه  در   ۱4۰۰ سال  برای 
فرصت  هزار   3۰۰ ایجاد  محرومان، 
شغلی جدید است که نیازمند ۱۰ هزار 
قرض الحسنه  تسهیالت  تومان  میلیارد 
خواهد بود، اما دولت در الیحه بودجه 
6۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است؛ 
ایجاد  هزینه های  که  درحالیست  این 
از سوی  و  یافته  افزایش  کار  و  کسب 
دیگر ما به دنبال ایجاد تعداد بیشتری 

فرصت شغلی هستیم.
بیان  با  عبدالملکی،  اهلل  حجت   
اینکه کمیته امداد براساس اساسنامه ای 
که رهبر معظم انقالب در سال ۱3۹4 
فقرا  مسئولیت  نوعی  به  کردند،  ابالغ 
را بر عهده دارد و باید به این موضوع 
رسیدگی کند، گفت: براساس برآوردها 
و شبهه  بیکار  نیازمند  نفر  میلیون   ۱.۵
از  واقع  در  دارد.  در کشور وجود  بیکار 
و  بیکار  نفر جمعیت  میلیون  میان 4.۵ 
شبهه بیکار در کشور، ۱.۵ میلیون نفر 
آنها  برای  باید  که  نیازمند هستند  آنها 

ایجاد اشتغال صورت گیرد.

بنابر اعالم عبدالملکی، از میان این 
۱.۵ میلیون نفر جمعیت بیکار نیازمند در 
کشور، ۹۵۰ هزار نفر تحت حمایت کمیته 
امداد هستند و ۵۵۰ هزار نفر از آنها نیز 
حمایت  تحت  که  هستند  نیازمندانی 
نیستند، اما حوزه مددکاری امداد آنها را 
نیازمند تشخیص می دهد و می بایست در 
قالب مددجویان تك خدمتی تحت برنامه 

توانمندسازی قرار گیرند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد با بیان اینکه آمار بیکاران نیازمند 
است،  مالحظه ای  قابل  رقم  کشور 
ایجاد  برای   ۱3۹۹ سال  کرد:  تصریح 
برنامه ریزی  شغلی  فرضت  هزار   ۲۰۰
شد که تاکنون ۷۵ درصد از آن محقق 

شده )یعنی ۱۵۰ هزار شغل مستقیم و 
پایان سال  تا  امید است که  و  مستقر( 
را  هدف گذاری  درصد   ۱۰۰ بتوانیم 

محقق کنیم.
 ۱4۰۰ سال  برای  داد:  ادامه  وی 
نیز منوط بر اینکه دولت درخواست های 
کمیته امداد را در الیحه بودجه رعایت 
کند و منابع در اختیار قرار گیرد، ایجاد 
برنامه  در  را  شغلی  فرصت  هزار   3۰۰
خود داریم. این موضوع به این وابسته 
است که دولت عزم این را داشته باشد 
تا این اتفاق رخ دهد البته این را هم باید 
مدنظر داشت که این درخواست ما برای 

دولت بار مالی ندارد.
ردیف  به  اشاره  با  لملکی  عبدا

کسب  حوزه  برای  امداد  کمیته  بودجه 
نیز   ۱4۰۰ سال  در  محرومان  کار  و 
افزود: میزان ردیف بودجه کمیته امداد 
برای حوزه کسب و کار نسبت به سال 
گذشته افزایش یافته است اما این رقم 
به  دهد.  را  هزینه ها  کفاف  نمی تواند 
بند  در  قرض الحسنه  تسهیالت  لحاظ 
ب تبصره ۱6 بودجه سال ۱3۹۹، 4۹۰۰ 
میلیارد تومان برای اشتغال محرومان در 

اختیار کمیته امداد قرار گرفته بود.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
نیز   ۱4۰۰ سال  برای  گفت:  امداد 
اشتغال  حوزه  در  امداد  کمیته  پیشنهاد 
محرومان ۱۰ هزار میلیارد تومان است، 
اما دولت در الیحه 6۱۰۰ میلیارد تومان 
در نظر گرفته است؛ این درحالیست که 
افزایش  ایجاد کسب و کار  هزینه های 
ایجاد  دنبال  به  دیگر  از سوی  و  یافته 
هستیم،  شغلی  فرصت  بیشتری  تعداد 
تومان  میلیارد  هزار   ۱۰ به  حداقل  لذا 
نیازمندیم که در صورت تحقق  بودجه 
آن می توانیم 3۰۰ هزار فرصت شغلی 
را ایجاد کنیم. مجلس نیز با این موضوع 
موافقت کرده و کمیسیون تلفیق نیز در 
حال پرداختن به این موضوع است، امید 
است که این موضوع به تصویب برسد.

یک مقام مسئول در کمیته امداد خبر داد؛

وجود ۱.۵ میلیون بیکار و شبه بیکار نیازمند در کشور
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در  رزم حسینی  علیرضا 
از  رونمایی  مراسم  حاشیه 
سیلندر  سه  موتور  نخستین 
ملی در جمع خبرنگاران افزود: در دوره 
تحریم های ظالمانه شاهد تحقق شعار 
»ما می توانیم« در بسیاری صنایع کشور 
ساخت  خودروسازی،  صنایع  به ویژه 
موتور، لوازم خانگی و پتروشیمی بودیم 
و پیشرفت های بسیار خوبی در این زمینه 

حاصل شد.
نخستین  ساخت  وی،  گفته  به 
توانایی  با  نیز  ملی  سیلندر  سه  موتور 
متخصصان داخلی در شرایط تحریم ها 
صنعتگران  داد  نشان  و  افتاد  اتفاق 
سیاسی  فشارهای  شرایط  در  حتی  ما 
با  کار  تداوم  به  قادر  نیز  اقتصادی  و 

قدرت هستند.
رزم حسینی یادآور شد:  ساخت این 
موتور که مصرف سوخت آن پنج لیتر 
در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش است، پس 
از تاکیدات رهبر معظم انقالب در تولید 
خودروهایی با مصرف سوخت پایین کلید 
خورد که امروز رونمایی شد و تا سال 

آینده به تولید انبوه خواهد رسید.
وی تاکید کرد: توصیه ما به همه 
خودروسازان داخلی این است که از این 

موتور استفاده کنند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
بیان داشت: سیاست وزارتخانه در راستای 
رقابتی کردن هرچه بیشتر خودروسازی 

در داخل کشور است.

مراکز  کارشناسان  یادآورشد:  وی 
ایران خودرو و سایپا در حال  تحقیقاتی 
جدیدتری  موتورهای  روی  بر  مطالعه 
نیز هستند و در آینده نزدیك آنها را به 
بازار عرضه خواهند کرد، اما اکنون باید 
به سمت افزایش تولید و تولید انبوه این 
موتور برویم، همچنین همه خودروسازان 
را تشویق کنیم که از آن استفاده کنند.

نخستین پیشرانه سه سیلندر گروه 
با  مراسمی  در  خودرو،  ایران  صنعتی 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر  حضور 
محیط  زمان  سا رییس  نفت،  وزیر 
استاندارد  زیست،  رییس سازمان ملی 
ایران  گروه صنعتی  مسووالن  و  ایران 
مصرف  کاهش  شد.  رونمایی  خودرو 
سوخت به پنج لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، 
به  رسیدن  و  آالیندگی  انتشار  کاهش 
یورو  محیط زیست  استانداردی  اهداف 

زیرساخت سوخت  از  بهینه  استفاده   ،6
پاک گاز طبیعی، کاهش تولید گازهای 
گلخانه ای و جلوگیری از آثار مضر آن و 
ایفای تعهدات ملی و بین المللی، چهار 

ویژگی کلی این طرح است.
***

ردات  وا با  لفت  مخا بر  تاکید 
خودروهای دست دوم از مناطق آزاد

مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
واردات  اینکه  بر  تاکید  ضمن  نظام 
خودروهای دست دوم از مناطق آزاد به 
سرزمین اصلی مورد مخالفت قرار دارد، 
تصریح کرد: هیچ کس در کشور به این 

راه میدان نخواهد داد.
علی آقامحمدی در مراسم رونمایی 
از موتور سه سیلندر ملی ابراز امیدواری 
داخلی سازی  و  حجم  با  تولیدات  کرد 
قیمت های  به  تا  شود  انجام  بیشتری 

برسیم  خودرو  فروش  در  مناسب تری 
از آن منتفع شوند و در  و همه جامعه 
تولید  افزایش  با  مردم  به  واقع خدمت 

محقق می شود.
تولید  برای  به سرمایه گذاری  نیاز 

انبوه
میرسلیم«  »مصطفی  همچنین 
مجلس  در  تهران  در  مردم  نماینده 
شورای اسالمی افزود: قرار بود ساخت 
این موتور سه سیلندر با همکاری یك 
که  شود  انجام  )ماهله(  آلمانی  شرکت 

راضی به آن نبودیم. 
در  ماهله  شرکت  وی،  گفته  به 
سال ۹6 و همزمان با اعمال تحریم ها 
از همکاری سرباز زد و مدت دو سال 

اجرای پروژه به تعویق افتاد.
میرسلیم خاطرنشان کرد: طراحی 
آغاز  داخلی  متخصصان  توسط  موتور 
شد و نمونه آزمایشی آن از نظر مصرف 
سوخت، توان، آالیندگی و استاندارد به 

نتیجه و ثمر رسیده است.
شده،  تولید  موتور  گفت:  وی 
بدون  که  است  خوبی  بسیار  دستاورد 
وابستگی به خارج انجام شده، اما برای 
تولید انبوه نیاز به سرمایه گذاری دارد.

موسس مرکز ملی موتور ایران ابراز 
امیدواری کرد: دولت و مجلس از سرمایه 
گذاری در این طرح استقبال کنند و در 
که  سوخت  مصرف  کاهش  با  نهایت 
ایجاد می شود، پاسخ این سرمایه گذاری 

را دریافت خواهند کرد.

توسط چقازردی صورت گرفت:
تشريح اهم اقدامات بانك سپه برای ساماندهی نیروی انسانی

 بانك های ادغامی
حقوق همکاران عزیز بانکهای ادغامی  توسط بانك سپه 

بطور کامل رعایت خواهد شد
سیستم حقوق و دستمزد کارکنان بانك سپه و مجموعه 

های ادغامی از ابتدای ۱4۰۰ یکسان خواهد شد
 مدیر عامل بانك سپه با اشاره به پیچیدگی های فرآیند 
به  سپه،  بانك  در  مسلح  نیروهای  به  وابسته  بانك  پنج  ادغام 
تشریح اقدامات مهم این بانك در حوزه نیروی انسانی بانکهای 

فوق پرداخت.
*وجود تفاوت در سیستم حقوق و دستمزد کارکنان پنج بانك ادغامی قبل از پیوستن 

به بانك سپه
بانك  بانك سپه محمد کاظم چقازردی مدیر عامل  پایگاه اطالع رسانی  به گزارش 
سپه با بیان اینکه اولین و مهمترین اقدام مدنظر بانك سپه در خصوص نیروی انسانی بانك 
های ادغامی ، موضوع ساماندهی و صدور احکام آنان از جمله بحث حقوق دستمزد و مزایای 
دریافتی بود افزود : به دلیل آنکه پنج بانك مذکور قبل از ادغام در بانك سپه دارای نظام 
پرداخت حقوق و دستمزد متفاوتی بوده ا ند ، یکسان سازی انها و تطبیق با ضوابط و مقررات 

ناظر بر بانك دولتی سپه زمان بر و پیچیده خواهد بود.
مدیر عامل بانك سپه با تاکید بر اینکه به دلیل ماهیت خصوصی این بانکها  هر یك از 
این بانکها دارای نظام های خاصی بوده اند و ساماندهی و یکسان سازی نظام های پرداخت 
حقوق و دستمزد و مزایا و رده بندی شغلی و مدیریتی  کارکنان بانکهای مذکور در راس 

اولویتهای بانك سپه قرار داشته و دارد.
وی افزود: همزمان با برگزاری مجامع  ادغام هر یك از بانکها ،  اقدامات الزم از سوی 
بانك سپه  صورت گرفت ، در این راستا با توجه به اینکه مجمع ادغام بانکهای  قوامین ، 
انصار و موسسه کوثر طی ماه گذشته  صورت گرفت لذا بانك برای تطبیق نظام پرداختی 

حقوق و دستمزد این بانك ها با بانك سپه ، به زمان بیشتری نیاز داشت.
حکمت  و  اقتصاد  مهر  بانکهای  خصوص  در  داشت:  اظهار  سپه  بانك  مدیرعامل 
ایرانیان که مجامع ادغام آنها در خرداد ماه برگزار شد به حمد اهلل با اقدامات و مصوبات 
هیت مدیره امور مربوط  به حقوق و مزایای پرداختی آنان سامان یافته و در مواردی نیز 
با اقدامات مثبت بانك حتی دریافتی  های کارکنان آن بانك ها نسبت به وضعیت گذشته 

افزایش قابل توجهی یافته است.
چقازردی گفت: در این راستا با توجه به برگزاری مجمع بانك انصار ، قوامین و کوثر 
در ماه گذشته و پیوستن مدیران و کارکنان عزیز این بانکها به بانك سپه ، موضوع  تطبیق 
حقوق و مزایای کارکنان آن به قید فوریت و اهمیت در دستور کار واحدهای ذیربط بانك قرار 
گرفت و به حمد اهلل نتیجه این اقدامات به طرح موضوع در جلسه هیئت مدیره منتج شد که 
بر اساس  آن  تصمیمات مناسبی همچون استمرار پرداخت پاداشهای مناسبتی  ، پاداشهای 
مبتنی بر عملکرد، پرداخت فوق العاده اضافه کار این بانك ها طبق روال گذشته  و ارایه کلیه 
خدمات رفاهی ، بیمه ای ، بهداشتی و درمانی به روال سابق بانك های ادغام شده ، اتخاذ و 
برای اجرا به واحدهای عملیاتی ابالغ شد. همچنین برای بهبود دریافتی کارکنان  این بانکها 
و موسسه کوثر مقرر گردید همانند بانك مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان سابق در نحوه محاسبه 
اقساط تسهیالت دریافتی ، وامهای کارکنان مذکور بازنگری الزم صورت پذیرد. بدیهی است 
مجموعه این اقدامات بر اساس اختیارات اخذ شده از مراجع ذیصالح تا پایان اسفند ماه سال 
جاری بوده و از ابتدای سال ۱4۰۰ برای کلیه کارکنان بانك بزرگ سپه یکسان سازی و یك 

پارچگی صورت می پذیرد.
* یکپارچه شدن سیستم حقوق و دستمزد بانك سپه از ابتدای سال ۱4۰۰

چقازردی گفت: حسب الزامات ناظر بر بانك سپه به عنوان یك بانك دولتی نظام حقوق 
و دستمزد کلیه کارکنان اعم از سپه و بانکهای ادغامی تابع ضوابط و مقررات یکسان خواهد 

بود و هیچ گونه تفاوت وتمایزی وجود نخواهد داشت.
وی گفت : بدیهی است پرداخت پاداشهای مبتی بر عملکرد از قبیل کارانه ، پاداشهای 
موردی و نظایر آن ارتباط مستقیم با عملکرد واحد ها و کارکنان ذیربط خواهد داشت و به 
تناسب کارایی و عملکرد واحد ها و کارکنان تابعه صف و ستاد در چارچوب ضوابط و مقررات 

و  بودجه  مصوب مجمع عمومی بانك برخوردار خواهند شد.
* تغییری در قرارداد کارکنان شرکتی بانکهای ادغامی ایجاد نخواهد شد

داشت:  اظهار  نیز  ادغامی  بانکهای  شرکتی  کارکنان  وضعیت  در خصوص  چقازردی 
همکاری کارکنان شرکتی وابسته به موسسه و بانکهای ادغامی طبق قرارداد منعقد شده با 

شرکت خود بدون هیچ تغییری با بانك سپه نیز تداوم خواهد داشت.
وی افزود: حسب تصمیمات متخذه واحدی در مرکز با محوریت مدیریت امور منابع 
انسانی و مدیریت امور برنامه ریزی و سازمان و اداره کل روابط عمومی تعیین شده اند تا 
چنانچه همکاران عزیز سواالت و ابهاماتی در خصوص وضعیت حقوق و مزایای خود دارند 
در قالب و چارچوب مسیر های سازمانی مشخص شده به مدیران بانك منعکس نمایند تا در 

اسرع وقت رسیدگی و اقدام شود .
و  تابلوها  نصب  با  ادغام  ملی  پروژه  بخش  ترین  اصلی  اهلل  به حمد  کرد:  تاکید  وی 
صدور احکام خاتمه پذیرفت و امروز دیگر نباید موضوعات جزئی درون سازمانی در کانالهای 

غیر رسمی که می تواند مورد سواستفاده دشمنان قسم خورده نظام قرار گیرد مطرح شود.
مدیرعامل بانك سپه در بخش دیگری از سخنان خود در حاشیه جلسه هیات مدیره 
اظهار داشت : الزم است تا از زحمات همکارانم به دلیل انجام کار سنگین و طاقت فرسای 
ساماندهی نیروی انسانی کارکنان عزیز بانکهای ادغامی در کوتاه ترین زمان ممکن تشکر کنم.

* صدور احکام 3۵۰۰۰پرسنل بانك های ادغامی و تغییر تابلوی بیش از ۲۰۰۰شعبه و 
ساختمان های اداره مرکزی تنها پس از سه روز از برگزاری مجامع

وی افزود : بیش از 3۵ هزار حکم پرسنلی  کارکنان محترم بانکهای ادغامی تنها ظرف 
سه روز پس از برگزاری مجامع ادغام بانکهای مذکور صادر و ابالغ و تعیین تکلیف شد که 
در نوع خود این اقدام بی سابقه بوده و این در حالی است که هم زمان با صدور این احکام 
ظرف مدت کمتر از 48 ساعت بالغ بر ۲ هزار تابلو شعب بانکهای ادغامی و نیز تابلوهای 
ادارات مرکزی این بانکها  با عنوان بانك سپه تعویض و اجرایی شد همچنین نشانها و فرم 

ها و تابلوهای بصری این بانکها به نام بانك سپه تغییر یافت . 
وی با اشاره به تشکیل کمیته ارزیابی و تعیین صالحیت مدیران با حضور قائم مقام 
بانك سپه ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل محترم هر یك از بانکهای ادغامی ومدیران 
از جمله  ارشد ذیربط بانك سپه گفت: تشکیل این کمیته برای تعیین صالحیت مدیریتی 
و  ساالری  شایسته  تحقق  و  عدالت  رعایت  سمت  به  مهم  گامی  و  بانك  ارزنده  اقدامات 
انگیزه و صاحب  اعطای مشاغل مدیریتی و حساس در سطح ستاد و صف به مدیران پر 
صالحیت این بانکها بوده به گونه ای که در حال حاضر در عالی ترین سطح بانك غالب 
مدیران عامل این بانکها عضو هیات عامل بوده و همچنین بخش اعظم مدیران ستادی 
و صف در سطوح مختلف مدیریتی بانك در جایگاه مناسب و شایسته متناسب با دانش ، 
تجربه و سوابق خدمتی و عملکردی آنها مورد استفاده قرار گرفته و منشا ارایه خدمات به 

مشتریان عزیز و توسعه اقتصادی کشور شده اند .
چقازردی با آرزوی توفیق برای کلیه مدیران عزیز این بانکها که با شایستگی صاحب 
مناسب و مسئولیت سازمانی خطیر در بانك سپه شده اند عنوان داشت: از همه همکاران 
منبعد عمده  نمایم  اند درخواست می  افزوده شده  بانك سپه  کارکنان  به جمع  عزیزم که 
توجهات را بر حفظ مشتریان ، رشد منابع و ارایه خدمات مطلوب به هم وطنان عزیز و در 
راس آن ارایه خدمات بانکی مناسب و مطلوب به نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
و کارکنان عزیز این نیروها معطوف نمایند و اطمینان داشته باشند اینجانب و هیئت مدیره 
و  یکسان سازی  و  است  بانك  مهمترین سرمایه  که  انسانی  نیروی  به  مربوط  موضوعات 
حفظ حقوق و مزایا و شئونات مدیران و کارکنان این بانکها را کامال رعایت و تحت توجه 
و نظر قرار داده ایم. لذا با توجه به اتمام پروژه ادغام انشا اهلل بزودی با برگزاری سمینار 
های مدیران ارشد بانك و ابالغ اهداف و شاخصهای عملکردی جدید متناسب با ظرفیت 
های بزرگ بانك سپه و نیروی مدیریتی جوان ، متعهد و با انگیزه بانك ها ی ادغامی و 
انسجام و یکپارچگی نیروها و اهداف متعالی  برای ارتقاء و کارآمدی سپه و تبدیل بزرگترین 
بانك به کارآمد ترین بانك ، شاهد رقابت سازنده و پیش برنده واحدهای صف و ستاد و 

کارکنان عزیز تابعه باشید.
* تشکر از اصحاب رسانه 

وی گفت: در خاتمه الزم می دانم از طرف خود و اعضای هیات مدیره بانك و مدیران  
و همکاران عزیزم در بانك سپه و بانکهای ادغامی از همراهی  و معاضدت و پشتیبانی اصحاب 
رسانه که در اجرای موفق این ماموریت ملی بدون هیچ گونه حاشیه ای ما را همراهی کردند 

صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری نمایم .

برنامه اعطای 7500 میلیارد تومان تسهیالت بانك توسعه تعاون در طرح 
اقدام ملی مسکنمعاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی از برنامه اعطای ۷۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 

بانك توسعه تعاون در طرح اقدام ملی مسکن خبر داد.
ابراهیم صادقی فر معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، 
استان  مسکن  شورای  نشست  حاشیه  در  اجتماعی  رفاه  و  کار 
سمنان، مجموع ثبت نام کنندگان واجد شرایط در طرح اقدام ملی 
مسکن از جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری بگیر کشور را 

3۵8 هزار نفر ذکر کرد.
وی گفت: بانك توسعه تعاون با تأمین اعتباری بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ 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.
صادقی فر افزود: شرکت های تعاونی که در زمینه ساخت مسکن کارگران 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 8۵۰ هزار نفر ثبت نام کننده واجد شرایط در طرح اقدام ملی 
مسکن از جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری بگیر کشور، ۱۷۵ هزار نفر در فرایند ثبت نام، 

پرداخت آورده اولیه و تکمیل موجودی قرار گرفتند.
و  بازنشستگی  کارگری،  جامعه  کرد:  اظهار  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
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.

شرکت پترول خبر داد؛
افزوده شدن 700 میلیون دالر به درآمد صنعت پتروشیمی ايران

مدیرعامل پترول به بهره برداری از سه طرح پتروشیمی لردگان، فاز 
دوم پتروشیمی ایالم و سولفات پتاسیم ارومیه اشاره کرد و گفت: با گشایش 
این طرح ها، حدود ۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تن به ظرفیت، حدود ۷۰۰ میلیون 
دالر به درآمد و دو محصول جدید و با ارزش به سبد محصوالت تولیدی 

صنعت پتروشیمی کشور افزوده شد.
نیان  یرا ا سرمایه گذاری  پتروشیمی  گروه  شرکت  گزارش  به 
)پترول(، رسول اشرف زاده در آیین اعطای لوح سپاس به مدیران عامل 
پتروشیمی های لردگان، ایالم و ارومیه با یادآوری این نکته که نیروهای 
جوان، موتور راه اندازی این سه طرح بودند، اظهار کرد: هر جا به نسل 
جوان اعتماد کردیم و حداقل ها را در اختیارشان قرار دادیم، پیشرفت کردیم.

وی ضمن اشاره به طرح های بهره برداری شده در پترول که به با فرمان 
رئیس جمهوری افتتاح شدند، گفت: امسال سه طرح پتروشیمی لردگان، فاز 
دوم پتروشیمی ایالم و سولفات پتاسیم ارومیه افتتاح شدند که ۲ میلیون 
و ۵۹۰ هزار تن به ظرفیت پتروشیمی کشور، حدود ۷۰۰ میلیون دالر به 
درآمد صنعت و دو محصول جدید و با ارزش اوره و سولفات پتاسیم نیز 
به سبد محصوالت تولیدی اضافه شده که این موضوع برای مجموعه 

پترول و هلدینگ خلیج فارس حائز اهمیت است.
مدیرعامل پترول حرکت قطار پترول را در اجرای طرح های تکمیلی 
صنعت پتروشیمی مهم ارزیابی کرد و افزود: همان گونه که در راه اندازی 
طرح نشان دادیم با کار تیمی، تقویت خودباوری و گام های استوار می توان 
در جنگ اقتصادی پیروز شد، به طور حتم می توان در اجرای به موقع طرح ها 

نیز موفق عمل کرد.
اشرف زاده، سیاست توسعه صنایع تکمیلی و احداث پارک های پایین 
دستی را همسو با تکمیل زنجیره تولید، ایجاد تنوع بیشتر در محصوالت 
تولیدی، ارتقای ارزش سبد محصوالت، جلوگیری از خام فروشی، ایجاد 
اشتغال پایدار و شکوفایی اقتصاد در مناطق کمتر توسعه یافته از جمله 
برنامه  های مهم پترول دانست و گفت: همه این برنامه ریزی ها دارای یك 
رویکرد مشخص همانا پرهیز از خام فروشی و تبدیل محصوالت پایه و 

میانی به محصوالت باارزش افزوده باال هستند.
ارزیابی  مهم  ارزش  زنجیره  تکمیل  مسیر  در  را  اشتغال زایی  وی 
پایین دست،  اجرایی شدن طرح های مختلف در حوزه  با  و تصریح کرد: 
فرصت های زیادی برای ایجاد اشتغال فراهم می شود و با نگاه سازندگی 

می توانیم زمینه های توسعه بیشتر را فراهم کنیم.

رزم حسینی:

سیاست وزارت صنعت تقويت تولید داخل است 
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زیر نظر: محمد امامی

عرضه اوراق سلف نفتی و جبران كسری بودجه
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران معتقداست: شیوه 
عرضه اوراق سلف نفتی، عالوه بر جبران کسری بودجه می تواند به کنترل نقدینگی 
و رونق بازار سرمایه کمك کند و چنانچه آگاه سازی درستی در جامعه انجام شود، 

قدرت جذب این میزان اوراق نیز وجود دارد.
»موافق  اینکه  به  اشاره  با  پدیدار«  »رضا  تهران،  بازرگانی  اتاق  گزارش  به 
عرضه اوراق سلف نفتی است« توضیح داد: وقتی صحبت از اوراق سلف نفتی به 
میان  می آید، به معنای آن است که این اوراق، فروش نفت را به منزله یك تعهد و 
بدهی برای دولت آینده تعیین  می کند. البته گروهی موافق و گروهی نیز باآن مخالفت 
دارند. موافقان اعتقاد دارند که در شرایط فعلی و با وجود محدودیت های اقتصادی، 
عرضه این اوراق  می تواند بخشی از کسری بودجه 3۲۰ هزار میلیارد تومانی سال 
آینده را که رقم باالیی است، می تواند پوشش دهد، اما معتقدم که این طرح عالوه 
بر جبران کسری بودجه،  می تواندآثار دیگری ازجمله کنترل نقدینگی و رونق بازار 

سرمایه را به همراه داشته باشد.
نفتی  سلف  اوراق  گفت:  نفتی  سلف  اوراق  عرضه  شیوه  توضیح  در  پدیدار 
توافقی میان دو گروه است؛ شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن به عنوان 
عرضه کننده این اوراق، مقدار مشخصی از نفت خام را بر اساس مشخصات قرارداد 
سلف که به امضا  می رسانند، به صورت بهای نقد به فروش  می رسانند تا در سررسید 
مشخصی به خریدار نفت تحویل شود. این فرمول ساده عرضه اوراق سلف نفتی 
است. در این فرآیند نظام هماهنگی متشکل از وزارت نفت، بانك مرکزی و و بازار 

سرمایه باید شکل گیرد.
او توضیح داد: براساس طرحی که در مجلس دردست بررسی است،حداقل به 
میزان یك میلیون بشکه در روز نفت خام با قیمت ۵۰۰ میلیون دالر عرضه شود. 
در حقیقت اوراق سلف نفتی به نوعی بر اساس قرارداد سلف موازی با استانداردهای 
نفت اجرایی  می شود. در این طرح، سودی پرداخت نخواهد شد؛ بلکه طی این معامله، 
فردی از آحاد جامعه این اوراق را خریداری کرده و در سررسید آن، پول اوراق را 
دریافت  می کند. تصور کنید فردی اوراق سلف نفتی را به قیمت ۵ هزار دالر از بورس 
خریداری  می کند و آن را زمانی که قیمت در بازار افزایش یافته و برای مثال به 6 
هزار دالر رسیده، به فروش  می رساند؛ اوراق سلف نفتی در چنین فرآیندی، گردش 

اقتصادی ایجاد  می کند.
 وی گفت: گواهی اوراق سلف نفتی یك سندی مشتمل بر دارایی های خریدار 
از قراردادهای سلفی است که این گواهی را که در طول دوره معامالت در اختیار 
دارد، مبنای معامالت خود قرار  می دهد و چنانچه به فروش نرساند در پایان دوره ای 
که معموال دو سال است،  می تواند آن را تسویه نقدی کند و نکته دیگر، تحویل 
فیزیکی قرارداد سلف است. اوراق سلف نفتی  می تواند قبل از سررسید و بر اساس 
با  یا به طورکامل به خریدار جدید فروخته شود. در واقع  قرارداد، به مقدار معینی 
فروش این اوراق، تعهدات شرکت ملی نفت ایران به خریدار جدید منتقل  می شود. 
در این صورت خریدار یا نفت خام دریافت  می کند یا به صورت تسویه نقدی دریافت 

 می کند. این فرمول اوراق قرارداد سلف موازی نفتی است.
 پدیدار در پاسخ به این پرسش که آیا رقم پیش بینی شده در الیحه بودجه 
از محل فروش اوراق سلف نفتی قابل تحقق است، گفت: بر اساس حجم گسترده 
پول سرگردانی که در اختیار مردم قرار دارد، به نظر  می رسد که این اوراق در جامعه 
قابل جذب باشد. با توجه به شرایطی که به ویژه در تابستان سال ۱3۹۹ از گردش 
نقدینگی در بازار سرمایه مشاهده کردیم، به نظر  می رسد این پتانسیل در بازار وجود 
دارد و مردم  می توانند این اوراق را هم در بورس عرضه کنند و هم میان خود معامله 
کنند. این اوراق اگر به بازار سرمایه جذب شود  می تواند ظرفیت بزرگ تری را پیدا 

کند و همین ظرفیت بزرگ  می تواند رونق ایجاد کند.
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: 
مردم هنوز از شیوه معامله این اوراق اطالعی ندارند و نگرانی احتمالی دارند که با 
خرید این اوراق دچار مشکل شوند و اینکه دولت از ظرفیت نقدی کافی برای تسویه 

اوراق برخوردار نباشد.
و  دارد  وجود  جامعه  در  سرگردان  نقدینگی  باالی  حجم  کرد:  تصریح  وی 
قرار است چند برابر این نقدینگی که در کشور وجود دارد، اوراق جذب کنند. البته 
ترغیب مردم و فعاالن اقتصادی برای خرید این اوراق مستلزم آگاه سازی جدی 
آنان در مورد پیش فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتی است. براین است دولت 
که یك  این صورت  به  کند؛  اجرایی  را  نفت  بشکه  میلیون   ۲.3 فروش   می تواند 
میلیون بشکه نفت را به شکل واقعی به فروش برساند و باقیمانده آن را به شیوه 
اوراق سلف پیش فروش کند و متعهد شود که در آینده یا نفت تحویل دهد یا پول 

آن را به خریداران اوراق بازگرداند.
دولت در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده، ۷۵ هزار میلیارد تومان از 
درآمدهای سال ۱4۰۰ از محل فروش اوراق سلف نفتی تامین شود. مخالفان این 
بخش از الیحه، نگاهی به گذشته دارند و اعالم  می کنند که درآمدهایی که دولت 
البته  از محل فروش اوراق برای سال ۱3۹۹ پیش بینی کرده بود، محقق نشده و 
یکی از دالیل مخالفت آنها نیز آن است که چنانچه دولت در زمان تسویه اوراق باز 
هم با کسری بودجه روبرو باشد، تسویه نشدن اوراق سلف نفتی به اعتماد عمومی 
آسیب وارد  می کند. اما موافقان بر این باورند که فروش این اوراق  می تواند بخشی 

از کسری بودجه دولت را جبران کند.
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زیر نظر: بهنام مومنی

یک مقام صنفی خبر داد؛
بازار خودرو، نزولی و در آرامش مطلق!

طبق اعالم رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در 
وضعیت بازار خودرو و تغییرات آن نسبت به هفته گذشته، بازار همچنان آرام 
بوده و ریزش قیمت ها ادامه دارد؛ این در حالی است که سطح معامالت کامال 

به صفر رسیده و هیچ خریداری در بازار نیست.
سعید موتمنی، ضمن تاکید بر اینکه بازار خودرو در حال حاضر در آرامش 
مطلق به سر می برد؛ اظهار کرد: در حقیقت بازار در خواب کامل فرو رفته است؛ 
چراکه معامالت به نقطه صفر رسیده است و تا زمانیکه نرخ ارز در مبلغی مشخص، 
ثابت نماند، مشتری خرید خود را انجام نمی دهد و منتظر کاهش بیشتر قیمت ها 

می ماند تا خودرو مورد نظر خود را در ارزان ترین حالت ممکن خریداری کند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: از سوی 
دیگر فروشنده در بازار بسیار است و می خواهد خودرو در اختیار را بفروشد اما 
خریداری وجود ندارد، بنابراین باتوجه به اینکه معامله ای انجام نمی شود، درصد 
ریزش، پس از همان ۱۰ درصد  عالوه برای کاهش 3۲ درصدی آبان ماه به بعد، 
هنوز عدد مشخص ندارد و هفته آینده دقیق تر می توان در مورد میزان کاهش 

قیمت صحبت کرد، اما روند نزولی قیمت ها همچنان ادامه دارد.
وی افزود: به طور مثال سمند LX و پژو GLX 4۰۵ در کانال ۱۷۰ میلیون 
دارند.  قرار  تومان  میلیون   ۱8۲ تا   ۱8۰ محدوده  در   ۲ تیپ   ۲۰6 پژو  تومان، 
همچنین در گروه محصوالت سایپا نیز پراید حدود ۹۵ میلیون تومان، تیبا کمتر 
۱۱۵ میلیون تومان و ساینا حدود ۱۲6 میلیون تومان قیمت دارند. اما همانطور 
که اشاره شد، به دلیل اینکه معامله انجام نمی شود، قیمت مشخصی هم وجود 

ندارد اما مشخص است که قیمت ها درحال کاهش است.
موتمنی تاکید کرد: چناچه نرخ ارز به مدت دو هفته در یك قیمت تثبیت 
شود، بازار مجدد فعال شده و معامالت از سر خواهد گرفته شد و راحت تر می توان 
در مورد تغییرات آن صحبت کرد. زمانیکه در ماه های گذشته ارز در کانال ۲۵ 
هزار تومان برای مدتی ایستاد، با حضور فروشنده و خریدار در بازار معامالت 
صورت می گرفت و اکنون خریدار منتظر کاهش بیشتر در قیمت هاست؛ بنابراین 

خرید خود را انجام نمی دهد.
از کارخانه؛ محصوالت دو  ارزان تر  قیمت محصوالت مدیران خودرو  تنها 

خودروساز اصلی هنوز پایین تر از بازار
این مقام صنفی در پاسخ به اینکه آیا قیمت  خودروها به زیر قیمت کارخانه ای 
آن ها نیز رسیده است؟ گفت: تنها در محصوالت مدیران خودرو، کاهش قیمت ها 
حتی تا به زیر قیمت کارخانه ای دیده می شود، اما هنوز برای محصوالت پرتیراژ 

دو خودروساز اصلی این اتفاق نیفتاده است.
موتمنی همچنین در پاسخ به اینکه آیا با اعالم قیمت  ۱8 خودرو مشمول 
اعمال قیمت های جدید مصوب شورای  و  اعالم  و  تغییر فرمول قیمت گذاری 
رقابت در بهمن ماه، این امکان وجود دارد که شاهد نوسان افزایشی یا تغییرات 
عمده در بازار خودرو باشیم، نیز تصریح کرد: فعال بازار به همین شکل نزولی 
پیش بینی می شود و تا پایان سال جاری، افزایش قیمت در بازار خودرو نخواهیم 

داشت و احتمال کاهش بیشتر وجود دارد و افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

تولیدکننـدگان،  انجمـن  رئیـس 
ن  گا کننـد ر د صا و  ن  گا کننـد د ر ا و
در  کـه  گفـت  دخانـی  محصـوالت 
صـورت تصویـب مالیـات نخـی بـرای 
سـیگار، بـا در نظـر گرفتـن افزایـش 
سـایر هزینه هـای تولیـد، سـال آینـده 
قیمـت پایه سـیگار برندهـای داخلی و 
بین المللـی بـه ترتیـب ۵۰ و 3۰ درصد 

می یابـد. افزایـش 
نشسـتی  در  تاجـدار  محمدرضـا 
خبـری اظهـار کـرد: بـر اسـاس مـاده 
۷3 قانـون برنامـه ششـم توسـعه برای 
سـیگار تولیـد داخـل ۱۰ درصـد، تولید 
و  درصـد   ۲۵ المللـی  بیـن  برندهـای 
مالیـات  درصـد   4۰ سـیگار  واردات 
تعریـف شـده، امـا کمیسـیون تلفیـق 
مجلـس تصمیـم گرفتـه بـرای سـال 
۱4۰۰ ایـن مالیـات را بـه مالیـات ۵۰ 
تومانـی بـرای هـر نـخ سـیگار تولیـد 
نـخ  هـر  بـرای  تومانـی  داخـل، ۱۰۰ 
سـیگار بـا برنـد بیـن المللـی و ۱۵۰ 
تومانـی بـرای واردات هـر نـخ سـیگار 
اضافـه کند کـه واحدهـای تولید داخل 
بیشـتر از آن آسـیب می بینند به طوری 
کـه ایـن تصمیـم بـر برندهـای تولیـد 
داخـل اثـر ۲۵ درصدی و بـر برندهای 
بین المللـی اثـر افزایشـی ۲۰ درصـدی 

خواهـد داشـت.
همچنیـن بـه گفتـه وی تاکنـون 
ارز  اسـاس  بـر  گمرکـی  هزینه هـای 
4۲۰۰ تومانـی دریافـت مـی شـد کـه 
ایـن نـرخ در بودجـه سـال آینـده ۱۷ 
هـزار و ۵۰۰ تومـان در نظـر گرفتـه 
شـده کـه حـدود ۵۰۰ هـزار تومـان بر 
قیمـت هر کارتن سـیگار تاثیـر خواهد 
افزایـش  داشـت. بـا در نظـر گرفتـن 
هزینه های کارگری و لجسـتیکی پیش 
بینـی می شـود که در صـورت تصویب 
مالیـات نخی برای سـیگار، در مجموع 
قیمـت پایـه )قیمـت تمـام شـده برای 
تولیدکننده( سـیگار برندهـای داخلی و 
بین المللـی بـه ترتیـب ۵۰ و 3۰ درصد 
افزایـش یابـد. سـیگارهای قاچـاق در 
رده قیمتی سـیگارهای داخلی هسـتند 
افزایـش قیمـت سـیگار داخلـی در  و 
رده هایی که حسـاس به قیمت هسـتند 
باعـث روی آوردن مصرف کننـدگان به 

سـیگار قاچـاق می شـود.  

یر  سـا دربـاره  همچنیـن  وی 
عـوارض صنعـت دخانیـات گفـت: در 
حـال حاضـر تولیدکننـدگان دخانیـات 
۱۵ درصـد مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰ 
درصد عـوارض کاالهای آسیب رسـان 
بـه عنـوان  بـه سـالمت و همچنیـن 
حـق انحصـار، تولیدکننـدگان داخلـی 
و  کارخانـه  در  قیمـت  درصـد  دو 
تولیدکننـدگان خارجـی ۱۰ درصد نرخ 
فـوب وارداتـی )ارزش در بنـدر مبـدا( 
مالیـات  مجمـوع  می کننـد.  پرداخـت 
و عـوارض از محـل تولیـد و فـروش 
سـیگار در سـال جـاری 36۰۰ میلیـارد 
تومـان پیش بینی شـده بود کـه به نظر 
می رسـد بـه دلیـل افزایـش قیمت هـا 

بیـش از ایـن میـزان محقـق شـود.
ایـن اظهـارات در حالـی مطـرح 
می شـود که مجموعه وزارت بهداشـت 
و سـتاد کشوری کنترل دخانیات کشور 
معتقدند سـیگار در ایران ارزان اسـت و 
بـا افزایـش مالیـات بر سـیگار مصرف 
کاهـش می یابد و بـرای خزانه نیز یك 
منبـع درآمـد اسـت. از طـرف دیگـر بر 
اسـاس آمارهـای مجموعـه بهداشـتی 
سـاالنه  دخانیـات  مصـرف  کشـور، 
نزدیـك به 6۰ هزار مرگ را در کشـور 
رقـم می زنـد و ضـرر 4۰ هـزار میلیارد 
تومانـی برای حوزه سـالمت بـه دنبال 
دارد، امـا در  بیـن ۱8۲ کشـور عضـو 
کنوانسـیون کنتـرل دخانیات سـازمان 
جهانی بهداشـت، ایـران حداقل میزان 
مالیـات بر محصـوالت دخانـی را دارد 
اصـالح  خواسـتار  اسـاس  ایـن  بـر  و 
سـاختار مالیـات بـر دخانیـات در فصل 

هسـتند. بودجه 
بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  تاجـدار 
سـیگار  تولیـد  درصـدی   ۲۰ کاهـش 
در نیمـه اول سـال جـاری بـه دلیـل 

مشـکالت تخصیـص ارز و در پـی آن 
افزایـش قاچـاق، گفـت: بـا عـوارض و 
 ۱۰۰ از  بیـش  سـیگار  فعلـی  مالیـات 
نـوع محصـول قاچـاق در بـازار عرضه 
می شـود کـه بیـش از ۹۲ درصد آن در 
گریـد C و D یعنی در سـطح کاالهای 
تولید داخل اسـت. بنابرایـن نباید اجازه 
دهیـم یـك هپکـو یـا هفت تپـه دیگر 

در قلـب تهـران ایجـاد شـود.
مصـرف  میـزان  وی  گفتـه  بـه 
سـیگار قانونـی کشـور ۵۵ میلیـارد نخ 
در سـال گذشـته بـوده در حالـی کـه 
مصـرف سـیگار در کشـور ۷۵ میلیـارد 
نـخ  میلیـارد   ۲۰ بنابرایـن  اسـت  نـخ 
بـه صـورت قاچـاق وارد می شـود کـه 
بـا توجـه بـه توزیـع و گسـتردگی آن 
بـه  مربـوط  فقـط  گفـت  نمی تـوان 
کولبـران هسـتند. بنابراین بخش عمده 
آن از مجـاری قانونـی ولـی به صورت 

می شـود.   وارد  قاچاقـی 
برندهـای خارجی بـرای پرداخت 
مالیـات کمتـر خـود را ایرانـی جـا می 

! نند ز
تولیدکننـدگان،  انجمـن  رئیـس 
ن  گا کننـد ر د صا و  ن  گا کننـد د ر ا و
محصـوالت دخانـی در ادامـه از برخی 
سوءاسـتفاده ها از نـام برندهـای داخلی 
خبـر داد و تصریـح کـرد: بایـد تعریـف 
درسـتی از برنـد داخلـی و بین المللـی 
ارائـه شـود کـه سـوء اسـتفاده نشـود 
بعضـی از برندهـای بیـن المللـی کـه 
سـابقه کار چندیـن سـال دارنـد برنـد 
و  می کننـد  ثبـت  ایـران  در  را  خـود 
خـود را برنـد ایرانـی معرفـی می کننـد 
و  شـده  محسـوب  داخلـی  کاالی  تـا 
مالیـات ۱۰ درصـدی پرداخـت کنند. با 
ایـن کار برندهـای بیـن المللـی قانون 
را دور زده و برندهـای داخلـی را نیز زار 

بـازار رقابـت حـذف می کننـد.
دولت به شـرکت دخانیـات ایران 

بدهـی اخالقی دارد
تاجـدار در پاسـخ بـه گالیه هـای 
اخیـر شـرکت دخانیـات ایـران دربـاره 
نیـز  لمللـی  بین ا برندهـای  فعالیـت  
گفت: از سـال ۱3۹۱ مقرر شد  شرکت 
دخانیـات ایـران اصالحـات سـاختاری 
انجـام شـود، وظایـف حاکمیتـی از آن 
گرفتـه و بـه بخـش خصوصـی واگذار 
اختیـارات  لغـو  وجـود  بـا  امـا  شـود، 
اصالحـات  شـرکت،  ایـن  حاکمیتـی 
سـاختاری در آن انجـام نشـده اسـت. 
از طـرف دیگر شـرکت دخانیـات ایران 
بـه دلیل وظایـف حاکمیتی که داشـت 
تـا نقطـه سـر به سـر نیـرو گرفـت که 
بعـد از تغییـرات آن و کاهـش تولیـد 
ایـن شـرکت از ۲۰ میلیـارد بـه شـش 
میلیـارد نـخ، نتوانسـت آن هـا را تعدیل 
کنـد.  بـه نظر من حاکمیت به شـرکت 
ملـی دخانیات یـك بدهی اخالقی دارد 
و بایـد بـه آن کمك کند. پیشـنهاد من 
ایـن اسـت تـا ۵ سـال هیـچ مالیاتی از 
ایـن شـرکت گرفته نشـود تـا بتواند به 
رقابـت بـا دیگـر شـرکت هـا برگـردد. 
امـا ایـن درخواسـت کـه شـرکت های 
بیـن المللـی هم ذیل شـرکت دخانیات 
قرار بگیرند شـدنی نیسـت، چراکه این 
شـرکت ها بـه طـور مسـتقیم در ایـن 
سـرمایه گذاری و واحـد تولیـدی ایجاد 
کردنـد و علـت خارج نشـدن آن ها بعد 
از تحریم هـا از ایـران هم همین اسـت.

نتقـادات  ا بـه  پاسـخ  در  وی 
اسـتفاده  عـدم  دربـاره  شـرکت  ایـن 
توتـون  از  بین المللـی  شـرکت های 
داخلی نیز گفت: شـرکت ملی دخانیات 
نیـز بیـن 6۰ تا 8۰ درصـد از مواد اولیه 
توتونـی خـود را وارد می کنـد. بـه طور 
تولیـد سـیگار  کلـی همـه واحدهـای 
در  مختلـف  توتون هـای  از  دنیـا  در 
کشـورهای مختلف تهیه شـده استفاده 
برندهـای  کلـی  طـور  بـه  می کننـد. 
داخلـی  بیـن المللـی بـه طور یکسـان 
اسـتفاده  وارداتـی  و  داخلـی  اقـالم  از 
می کننـد. بـرای مثـال کارتن، سـلفون 
و غیره در سـال های اخیر داخلی شـده، 
امـا همچنـان کاغـذ سـیگار از طریـق 

می شـود. تامیـن  واردات 

یک مقام مسئول خبر داد؛
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مدیر  بابایی   _ مرکزی 
و  کودکان  امور  دفتر  کل 
بهزیستی  سازمان  نوجوانان 
کشور ،دکتر خاکی معاون دفتر کودکان 
بهزیستی کشور و  نوجوانان سازمان  و 
امینی مدیر کل بهزیستی استان  دکتر 
نظارت  تحت  های  خانه  از  مرکزی 
شیرخوارگاه  ومرکز  استان  بهزیستی 
در حال احداث در شهر اراک و بازدید 

نمودند.
و  کودکان  امور  دفتر  کل  مدیر   
نوجوانان سازمان بهزیستی کشوردراین 
حمایت  چگونگی  به  اشاره  با  بازدید 
مراقبت،  تحت  فرزندان  از  بهزیستی 
خانواده  در  که  فرزندانی  داشت:  اظهار 
دارند  قرار  سازمان  این  حمایت  تحت 
ازکمك هزینه هایی تحت عنوان امداد 
بهره مند می شوند و عالوه بر آن در 
شرایط خاص هم مانند شرایط کرونایی 
از حمایت های موردی ،  کمك هزینه 
معیشتی و بهداشت ، سبد کاال و تبلت 
دانش آموزی وهزینه تحصیلی ، مشاوره 

وازدواج.... هم برخوردار می شوند.
بهزیستی  مدیرکل  امینی  زهرا 
استان نیز پس از ازائه گزارش از اقدامات 
کودکان  های  خانه  در  گرفته  صورت 
بهزیستی  نظارت  تحت  نان  ونوجوا

شیوع  ز  ا جلوگیری  بمنظور  استان 
بیماری کرونا ، با مثبت ارزیابی نمودن 
اقدامات پیشگیرانه در این مراکز،گفت: 
در  بهزیستی  ذاتی  وظیفه  به  توجه  با 
صیانت از سالمت مددجویان ،همه ما 
موظفیم تمام تالش خود را در این راستا 

بکار گیریم.
وی افزود: در حال حاضر 4 مرکز 

یك  و  ونوجوان  کودک  از  نگهداری 
مرکز شیرخوارگاه ویك مرکز نونهاالن 
ونوباوگان با ظرفیتی بالغ بر 4۵کودک 
استان  این  مختلف،در  مقاطع سنی  در 

مشغول فعالیت می باشد.
وی بیان کرد: بهزیستی فرزندان 
فاقد سرپرست یا بدسرپرست رااز تولد 
تا ۱8 سالگی و در برخی موارد تا باالی 

به  انتقال  شرایط  زمانیکه  و  ۱8سن 
جامعه و زندگی مستقل را داشته باشند 

حمایت مینماید.
حمایت   : داشت  بیان  یشان  ا
کودکان  های  درخانه  نیز  ونگهداری 
و نوجوانان از تولد تا 3 سال، سه تا 6 
سال، 6 تا ۱۲ و از ۱۲ سال به  باال دختر 

وپسرمی باشد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی خبر داد:

شش خانه مراقبت و حمايت از كودكان ونوجوانان فاقد سرپرست موثر 
در استان مركزی فعالیت دارند

مدیرعامل شرکت شهرک های استان مرکزی:
12۴ هکتار زمین در شهرک های صنعتی استان مركزی 

واگذار شد

مرکزی- مدیرعامل شرکت شهرک های استان مرکزی گفت: ۱۲4 
هکتار زمین با هدف توسعه متوازن واحدهای تولیدی درقالب ۲۵۰ قرارداد 
رسمی امسال در شهرک ها و نواحی صنعتی نقاط مختلف این استان به 

متقاضیان واگذار شد.
»طیب میرزایی« افزود: با توجه به اینکه بیشتر زمین های شهرک ها و 
نواحی صنعتی استان مرکزی در ۲ ماه آخر سال به متقاضیان واگذار می شود، 
پبش بینی ها حاکی از آن است که تا پایان امسال مجموع واگذاری ها به 

۱۵۰ هکتار برسد.
و  شهرک ها  در  امسال  صنعتی  طرح   ۵۰ همچنین  داد:  ادامه  وی 
نواحی صنعتی استان مرکزی به بهره برداری رسیده که فرصت های شغلی 

چشمگیری به دنبال داشته است. 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی اظهار داشت: 
4۷۰ میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت ها از قبیل تامین آب، برق، گاز و 
جاده سازی در شهرک ها و نواحی صنعتی این استان هزینه شده که نسبت 

به سال گذشته بیش از 8۰ درصد رشد داشته است. 
میرزایی بیان کرد: تا کنون یك هزار و ۹36 واحد صنعتی در شهرک ها 
و نواحی صنعتی این استان به بهره برداری رسیده که از این تعداد یك هزار 
و 638 واحد صنعتی فعال هستند.  وی اضافه کرد: کلینك صنعت استان 
با هدف عارضه یابی و حل مشکالت صنایع و فن بازار منطقه ای استان با 
هدف تسهیل در تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی و بازاریابی محصوالت 
در استان فعال شده و در ۲ سال گذشته فعالیت های مطلوبی داشته  است. 

38 شهرک و ناحیه صنعتی در استان مرکزی فعالیت دارند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی:
پويش ملی مشاركت بانوان در مدرسه سازی  در استان 

مركزی آغاز شد

مرکزی - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی 
گفت: پویش ملی مشارکت بانوان در امر مدرسه سازی باعنوان »من مادرم، 
بچه های ایران فرزند من« همزمان با سراسر کشور از دی ماه جاری در این 
استان آغاز شده و در حال انجام است. حسین محمدی افزود: این پویش 
با هدف افزایش آگاهی و جلب مشارکت بانوان در امر مدرسه سازی و با 
رویکرد گسترش فرهنگ مدرسه سازی و بهره گیری از ظرفیت عظیم بانوان 

و مادران نیك اندیش کشور در این حوزه اجرایی شده  است.
وی ادامه داد: بانوان ایرانی و تمامی آحاد مردم برای پیوستن به این 
پویش و مشارکت به نیابت از مادران و همسران می توانند با مراجعه به سایت 
ajorBajor.ir و همچنین سایت MehreMadrese.ir ضمن پیوستن 
به این پویش و با پرداخت حداقل هزینه، پوستر مشارکتی خود را دریافت کنند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی خاطرنشان کرد: طرح 
ملی آجر به آجر نیز در راستای جلب و جذب مشارکت های خرد مردمی و باهدف 
فرهنگ سازی در امر حسنه مدرسه سازی اجرایی شده و هموطنان می توانند با 
هر مقدار پرداختی در این پویش نیز مشارکت کنند. ۲۲۷ هزار دانش آموز در۲ 
هزار و ۲6۹ مرکز آموزشی در استان مرکزی به تحصیل اشتغال دارند.گروه 
نوسازی مدارس استان مرکزی در سال ۱3۵۵ شکل گرفته و در سال ۱3۷۱ 
از گروه به مدیریت و در سال ۱3۷۷ از مدیریت به اداره کل تبدیل شده است.

آغاز پروژه آبخیزداری ) بند خاكی( در حوزه آبخیز 
ده نمك شهرستان آرادان 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آرادان ، اجرای پروژه 
های آبخیزداری را در راستای مدیریت منابع خاک و آب بسیار حائز اهمیت 
دانست و تصریح کرد: آبخیزداری با کنترل و مهار سیالب ها، در جلوگیری 
از حوادث غیرمترقبه نقش مهم و اساسی دارد.مهدی حسینی افزود: این 
پروژه با هدف جلوگیری از خروج روان آبهای سطحی و باال بردن نفوذ 

پذیری خاک منطقه از عملیات احداث بند خاکی استفاده گردید.
وی با اشاره به وضعیت بحرانی سفره های زیرزمینی در حوزه ده نمك 
گفت: اجرای عملیات احداث بند خاکی به حجم ۱3۰۰۰ متر مکعب و عملیات 
سرریز بر روی بند خاکی به حجم ۲۲۰ متر مکعب  و حجم عملیات بتونی 
8 متر مکعب در سال جاری در منطقه ده نمك آغاز گردید، ایشان  یکی 
از ویژگی های بارز این عملیات را پیشگیری مهار سیل ، بهره برداری از 
سیالب ، تغذیه آبخوانها و مقابله با پیامدهای خشکسالی در راستای حفظ 
تعادل اکولوژیك و اصالح کاربری اراضی دانستند.حسینی بیان کرد: تنها 
راهکار اصلی تحقق ایجاد تعادل بین ذخیره نزوالت و مصرف را اجرای جدی 
طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با همکاری مردم معرفی کرد.

شهردار رشت خبرداد؛
درمانگاه  و  حشمت  دكتر  آرامگاه  پروژه  افتتاح   

تخصصی بیماران هموفیلی همزمان با دهه فجر
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، سید محمد احمدی از روند تکمیل پروژه بهسازی آرامگاه دکتر حشمت 
و درمانگاه  تخصصی بیماران هموفیلی استان گیالن در رشت بازدید کرد.

شهردار رشت در این بازدیدها با تاکید بر تسریع در تکمیل پروژه ها گفت: 
این دو پروژه که از مطالبات شهروندان است همزمان با چهل و دومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به بهره برداری می رسد.وی با بیان اینکه 
افزود: دکتر  از سال ۹۷ کلید خورد  آرامگاه دکتر حشمت  پروژه بهسازی 
حشمت از یاران نزدیك میرزا بود که همزمان با ایام اهلل دهه فجر نماد این 
مبارز  نصب شده و جهت بازدید عمومی گشوده می شود.احمدی در ادامه  
پایانی  مراحل  در  که  استان گیالن  بیماران هموفیلی  درمانگاه تخصصی 
کار است را مورد اشاره قرار داد و افزود: این پروژه تنها درمانگاه تخصصی 
بیماران هموفیلی در استان گیالن و سومین مرکز جامع درمانی هموفیلی 
در کشور است که با مشارکت شهرداری رشت ساخته می شود.وی اعالم 
تخصصی،  فوق  پزشکی  دندان  شامل  تخصصی  فوق  درمانگاه  این  کرد: 
داروخانه و درمان فوق تخصصی و سایر بخش هاست که می تواند بسیاری 

از مشکالت بیماران هموفیلی را رفع  کند.

احیای مخازن سدهای گیالن 
با رويکرد اقتصاد مقاومتی

مخازن  احیای  گیالن،  منطقه ای  آب  برداری  بهره  حفاظت  معاون 
سدهای گیالن با رویکرد اقتصاد مقاومتی را در شرایط کنونی گامی بلند در 
اعتال و آبادانی استان دانست و اظهار کرد: این نکته حائز اهمیت است که 
افزایش راندمان آبی و همچنین جلوگیری از خسارت بیشتر به تاسیسات 
سدها و دریچه های تحتانی ناشی از تخلیه ذرات رسوبی، حفاظت اراضی 
حاشیه مخزن، تامین آب به موقع اراضی کشاورزی و مدیریت سیالب از جمله  
دستاوردهای این پروژه بزرگ محسوب می شود وی افزود تاکنون برداشت 
مصالح به میزان ۵8 درصد از مخازن سدها تامین شده است مرتضی میرزایی 
در گفتگو با روابط عمومی آب منطقه ای گیالن با اشاره به لزوم احیای 
مخازن سدهای گیالن، اظهار کرد: بعد از گذشت پنج دهه از بهره برداری 
سدهای گیالن و با توجه به رسوب خیز بودن حوضه آبریز سفیدرود بزرگ، 
از آورد رسوبی شده  انباشته  اثر وقوع سیالب  از مخازن سدها در  بخشی 
است.وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد از مخازن سدهای انحرافی)سنگر 
و تاریك( مورد هجوم رسوبات و آورد رودخانه ای اعم از رس، سیلت الی 
و سنگ ریزه شده است، افزود: در این راستا طی سالیان گذشته همواره به 
صورت مقطعی اجرای عملیات رسوب زدایی با روش هایی نظیر »شاس« و 
استفاده از دستگاه های الیروب به صورت محدود و اجرای عملیات مکانیکی 
مد نظر بوده و همواره در دستور کار نگهداری و بهره برداری سدها قرار دارد.

خودروی دنا پالس نماينده مردم گیالن هزينه ساخت 
مدرسه شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
گیالن، صبح امروز مهندس جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شریف شهرستان 
رشت در مجلس شورای اسالمی با حضور در اداره کل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس استان، ضمن دیدار و گفتگو با علی دقیق مدیر کل محترم و 
معاونین ایشان، خودروی دناپالس تحویلی خود را در اقدامی ماندگار برای 
ساخت مدرسه در یکی از نقاط محروم رشت اهدا نموده بود، رسما تحویل 
اداره کل نوسازی مدارس گیالن نمود تا امکان تحصیل رایگان برای قشر 
آسیب پذیر این منطقه  نیز فراهم گردد.مهندس دقیق در این دیدار با ارائه 
گزارشی از روند فعالیت های انجام شده در راستای احداث و تجهیز مدارس 
گیالن و با برشمردن نیازمندیها در مناطق محروم، افزود: امیدوارم اینگونه 
که  چرا  نهادینه شود،  و  تقویت شده  ارزشمند  فرهنگی  و  معنوی  حرکات 

آموزش و پرورش متعلق به همه مردم می باشد.

10۴ هزار خانوار مشمول تعرفه تشويقی 
وزارت نیرو می شوند

سوابق  بررسی  با  گفت:  گیالن  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
دلیل  به  استان  روستایی  و  شهری  خانوار  هزار   ۱۰4 خانگی  مشترکین 
شوندبه  می  نیرو  وزارت  تشویقی  تعرفه  مشمول  مصرف،  الگوی  رعایت 
گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای گیالن؛ سید 
محسن حسینی امروز با اشاره به اینکه ۱۱ درصد مشترکین خانگی استان 
از این میزان،  از طرح تشویقی »آب امید« برخوردار خواهند شد، افزود: 
سهم مشترکین حوزه شهری ۷ درصد و حوزه روستایی 4 درصد خواهد 
بود.وی از اعمال تخفیف تشویقی برای مشترکان کم مصرف خبر داد و 
گفت: با همیاری بیشتر مردم عالوه بر کاهش هزینه های مربوط به تولید 
بیشتری  رضایت  و  شده  مدیریت  نیز  خانوارها  سبد  هزینه  آب،  انتقال  و 
برای آنان فراهم می شوددر زمان حاضر گیالن دارای بیش از 888 هزار 

مشترک آب شرب در حوزه خانگی است.

بیش از 13 میلیارد تومان كاالی قاچاق در ايالم كشف 
و ضبط شد

سردار کیاست سپهری فرمانده مرزبانی استان ایالم در نشست خبری با 
اصحاب رسانه استان گفت: در ده ماهه سالجاری ۱3 میلیارد و 4۰۰ میلیون 
تومان کاالی قاچاق در مرز مهران کشف و ضبط شده که این میزان نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته 6 برابر افزایش یافته است.
با بیان اینکه قاچاق احشام در مرز نسبت به سال های گذشته  وی 
افزایش چشمگیری داشته است، افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون  8 هزار 
و ۲۰۰ راس دام سبك و سنگین قاچاق کشف و ضبط شده که این میزان 

نیز  6 برابر نسبت به گذشته افزایش داشته است.
برق  راستای  در  همچنین   داشت:  اظهار  ایالم  مرزبانی  فرمانده 
اعتبار جهت  ریال  میلیارد   ۱۲۰ سالجاری  در  مرزی  واحدهای  به  رسانی 
تعداد  این  از  واحد   3 تاکنون  و  یافته  اختصاص  مرزی  پاسگاه   6 تجهیز 

تکمیل شده است.
ایالم  پاسگاه مرزی  تنها 6  ادامه داد: در حال حاضر  سردار سپهری 
فاقد برق رسانی است که تالش می شود این امر مهم به واسطه جذب 

اعتبارات به سرانجام برسد.
بیان داشت:  ۱۱ هزا عشایر استان در جوار نوار مرزی مشغول  وی 
به فعالیت هستند که این امر مهم به سبب وجود مولفه های مهم امنیتی 

صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: علیرغم تهدیدات بسیار خروجی تعامل همکاری و 
همدلی بین مسوولین سبب به وجود امدن امنیت پایدار در کشور و در این 

استان مرزی شده است.
وی با بیان اینکه تبادالت تجاری در مرز مهران با کشور عراق بدون 
هیچ مشکلی انجام می شود افزود: نیروهای مرزبانی با اشرافیت کامل امنیت 

موجود را ایجاد کرده است.
فرمانده مرزبانی ایالم گفت: رسانه ها به درستی اخبار استان را رصد 
و در انتشار آن با درایت عمل کنند تا سبب بی اطمینانی مردم به مسوولین 

نظام نشود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد:
به  زمین  واگذاری  و  انعقاد  در  سابقه  بی  ركورد  ثبت 

سرمايه گذاران در شهرک های صنعتی استان اردبیل
 ۹ اردبیل گفت: در  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
ماهه اول سال جاری تعداد ۱4۷ قرارداد با سرمایه گذاران منعقد گردید 
استان  صنعتی  های  شهرک  برای  تاریخی  رکورد  یك  آمار  این  که 

محسوب می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، 
محمد اهلی ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: با وجود اینکه در سال گذشته، 
بیشترین واگذاری ها در شهرک های صنعتی استان اتفاق افتاد، لیکن این 
آمار در سال جدید از جهش فوق العاده ای برخوردار بوده است به طوری 
که از ۱۰۰ قرارداد واگذاری در سال گذشته به ۱4۷ قرارداد در ۹ ماهه اول 

سال جاری رسیده ایم
.وی این میزان واگذاری ها را بیش از ۵۱ هکتار زمین صنعتی برشمرد 
و افزود: از نظر واگذاری مساحت زمین نیز به یك رکورد بی سابقه دست 
یافته ایم که در طول دوران تاسیس شهرک های صنعتی استان بی سابقه 
بوده است به نحوی که در سالیان گذشته و در بهترین حالت ممکن، بیش 
از 34 هکتار واگذاری زمین صنعتی نداشته ایم که آن هم در سال گذشته 

محقق شده بود.
اردبیل  صنعتی  های  شهرک  شرکت  تاسیس  ابتدای  از  افزود:  اهلی 
تاکنون، بیش از ۱4۰۰ قرارداد واگذاری زمین با سرمایه گذاران منعقد شده 
قرارداد،  از 6۰۰  بیش  با  اردبیل)۲(  بین شهرک صنعتی  این  در  که  است 

بیشترین سهم را در واگذاری ها به خود اختصاص داده است.
افزایش  این  اردبیل  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
واگذاری ها را نشانگر افزایش میل به سرمایه گذاری ها در شهرک های 
صنعتی استان دانست که نوید بخش شکوفایی صنعت و افزایش اشتغال 

استان خواهد بود.
وی ادامه داد: تالش می شود تا با تامین زیرساخت ها در شهرک های 
صنعتی، میزان سرمایه گذاری ها در استان افزایش یابد هرچند ممکن است 

کاستی هایی نیز در این راه وجود داشته باشد.

به منظور ارتقا و پایداری خطوط 
 ۱۱ سازی  بهینـه  طـرح  رسانی،  برق 
برق  توزیع  شبکه  متر   ۹۱۵ و  هزار 
آمده  در  اجرا  به  آرادان  درشهرستان 

است.
شهرستان  بـرق  مـدیرتـوزیع 
آرادان با بیان این که طرح توسعه پنج 
هزار و ۵36 متر شبکه فشار ضعیف و 
اجرائی  زمینی  و  متوسط هوائی  فشـار 
هوائی  ایستگاه   ۹ نصب  گفت:  شده 
توزیع برق با ظرفیت یك هزار و ۵۰۰ 
برق  تغذیه  منظور  به  آمپر  کیلوولت 
مشترکین جدید، از آغاز سال جاری تا 

زمان حاضر به انجام رسیده است.
این  به  اشاره  با  اشرفی  رحمـان 
در  هوشمند  کنتور  دستگاه   ۱۲ که 
و  گیری  اندازه  فراسامانه  طرح  قالـب 

شده  دایر  »فهام«  انرژی  مـدیریت 
پـایداری  ارتقـای  راستای  در  افزود: 
خطـوط برق رسـانی، یـك هزار و۲۰۰ 

این  سطح  در  خودنگهدار  کابـل  متر 
شهرستان توسعه یافته است.

وی با عنوان این که ۲۲8 پروژه 

زمانی  بازه  در  رسانی  برق  عمرانی 
فروردین تا اواخر آذر ماه امسال به بهره 
برداری رسیده تصریح کرد: جهت انجام 
و  میلیارد   ۱8 مبلغ   ، پروژه  تعداد  این 
۵88میلیون ریال سرمایه گذاری صورت 

پذیرفته است.
وی اظهارداشت: اصالح سه هزار 
و ۱۰۰ متر شبکه سیمی فشار ضعیف 
هوایی به کابل خودنگهدار در دولت آباد، 
نصب یك دستگاه پست هوایی با قدرت 
یاتری  روستای  در  آمپر  کیلوولت   ۵۰
شبکه  متر  هزار  یك  بهسازی  سفلی، 
روستای سرآبرود  هوایی  متوسط  فشار 
و توسعه 4۰۰ متر شبکه فشار متوسط 
هوایی روستای یاتری سفلی، در زمره 
اقداماتی است که تا پایان اسفند ماه سال 

جاری عملیاتی خواهند شد.

صالح و بهینه سازی افزون بر ۱۱ کیلومتر شبکه توزیع برق
 در شهرستان آرادان

مبارکه  مدیر عامل شرکت فوالد 
که در آیین رونمایی از سردیس سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه 
نقش جهان اصفهان حضور یافته بود از 
اعالم آمادگی این شرکت برای ساخت 
جهان  نقش  المپیك  ورزشی  مجموعه 

ظرف مدت ۵ سال خبر داد. 
حمیدرضا عظیمیان افزود : امروز 
از سردیس شخصیتی رونمایی می کنیم 
که حفظ استقالل و امنیت کشور برایش 
مهم بود و در همین راستا ما باید جایگاه 
کشور را بر اساس اهداف و آرمان های 

این شهید باال ببریم.
پروژه های ورزشی زیادی در نقاط 
مختلف کشور اجرا شده است اما هنوز 
نتوانسته ایم مجموعه ورزشگاه المپیکی 
ظاهر  مفیدتر  بتوانیم  تا  کنیم  ارائه  را 
شویم. ما بارها طی سالیان گذشته اعالم 
کرده ایم اگر تمام مساحت 3۰۰ هکتاری 
اطراف ورزشگاه در اختیار ما قرار بگیرد 
خواهیم  را  المپیك  ورزشی  مجموعه 
برگزاری  قابل  که  بطوری  ساخت 
بازیهای ملی در همه رشته های ورزشی 
و حتی قابلیت برگزاری بازیهای آسیایی 
باشد . امیدوارم این خواسته هم از طرف 

مسئولین قبول شود .
وی با اشاره به تقبل همه هزینه 
های ساخت این مجموعه تصریح کرد: 

انقالب  از  بعد  اسالمی  نظام  و  کشور 
نتوانسته مجموعه ورزشگاه المپیکی به 
جامعه ارائه کند که امیدواریم با ساخت 
آن بدست فوالد مبارکه این نقیصه در 

کشور برطرف شود.
آئین  این  در  همچنین  عظیمیان 
را  مبارکه  فوالد  افتتاح  سالگرد  گفت: 
تبریك می گویم، شرکت های زیادی زیر 
نظر شرکت فوالد مبارکه کار می کنند. 

از جایگاه مهمی برخوردار  این شرکت 
است و یك بنگاه اقتصادی و فرهنگی 

است که به وظایف خود واقف است.
وی ادامه داد: تختال جدیدی در 
اتفاق  این  که  شد  تولید  مبارکه  فوالد 
نتیجه تالش زیاد همه همکاران بوده و 
با تجهیزات داخلی صورت گرفت . در 
امکان  از کشورها  تعداد محدودی  دنیا 
تولید آن را دارند و این محصول تولیدی 

برای صنایع نفت و گاز بسیار مهم است.
مبارکه  مدیر عامل شرکت فوالد 
ما  شرکت  کرد:  نشان  خاطر  اصفهان 
خوشبختانه در سالیان گذشته در بخش 
مسئولیتهای اجتماعی  بسیار هوشیارانه 
عمل کرده و اکنون شاهد عملکرد خوب 
اعالم  گذشته  سال  دو  در  هستیم.  آن 
کردیم، نقصی در بخش ورزشی داریم 

نبود ورزشگاه المپیکی است.

مدیر عامل فوالد مبارکه : 

آماده ساخت مجموعه ورزشی المپیک نقش جهان ظرف مدت ۵ سال هستیم 

نشست  در  پیرپیران  حمیدرضا 
مل  عا ن  ا یر مد ک  مشتر ی  خبر
و  اصفهان  استان  گاز  شرکت های 
اصفهان  برق شهرستان  توزیع  شرکت 
با اصحاب رسانه اظهار کرد: ما تابستان 
محدودیت  هیچ  بدون  را  جاری  سال 
مگر  کنیم  سپری  توانستیم  قطعی  و 
در  آسیب  علت  به  که  خاموشی هایی 
سیستم اتفاق افتاد که گذرا و محدود بود.

برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
اینکه  به  اشاره  با  اصفهان  شهرستان 
استاندارد  یك  که  ما  خاموشی های 
به  برق  بخش  در  گفت:   دارد  جهانی 
آن استاندارد سیلی گفته می شود. بحث 
خاموشی به ازای هر مشترک در سال 
عملکرد  شاخص  و  پارامتر  که  است 

بخش توزیع است.
برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
 ۱ کرد:  تصریح  اصفهان  شهرستان 
میلیون و ۱۷۲ هزار مشترک را در حوزه 
شهرستان اصفهان داریم که تفکیك از 
بخش  در  درصد   ۷۷ شامل  تعداد  نظر 
در بخش عمومی، ۱  خانگی ۵ درصد 
درصد   ۱ کشاورزی،  بخش  در  درصد 

در بخش صنعت و ۱6 درصد در بخش 
تعداد کل  با  اما مصرف  است.  تجارت 
در  مصرف  همه  نباید  و  است  معایر 

بخش خانگی صورت گیرد. 
وی ادامه داد: مصرف بدین صورت 
است که 34.۹ در بخش خانگی انرژی 
مصرف می شود ۹.6 در بخش عمومی 
در   3۱.۲ و  کشاورزی  بخش  در   ۱4.۱
بخش صنعتی و ۱۰.3 در بخش تجاری 

صورت می گیرد.
برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
در  ما  کرد:  بیان  اصفهان  شهرستان 
برایمان  مگاوات  بحث  تابستان  فصل 
مطرح است یعنی پیك شبکه مصرف 

زمستان  در  اما  دهیم  کاهش  باید  را 
هر  است؛  مطرح  انرژی  مصرف  بحث 
چقدر در طول شبانه روز مصرف انرژی 
صورت گیرد سیر انرژی و ذخیره انرژی 
انجام می شود. یعنی در نصف شب هم 
تا  دهند  کاهش  را  مصرف  می توانند 
صرفه جویی انرژی را در پی داشته باشد.

استان  ز  گا شرکت  مدیرعامل 
خبرنگار  سوال  با  رابطه   در  اصفهان 
ما مبنی بر مطالبات پرداخت نشده این 
هر  کرد:  اظهار  مشترکان،  از  شرکت 
ساله بر اساس مصوبات شورای تأمین، 
داریم،  گاز  مشترکان  از  را  مطالباتی 
بخشی از این گاز بها به دلیل برخی از 

محدودیت ها پرداخت نشده است، میزان 
این مطالبات

چهار  حدود  در  خانگی  بخش  در 
میلیارد تومان بوده، بخشی از این میزان 
مربوط به مدارس، ادارات دولتی، مساجد، 

نیروهای مسلح و نیروگاه ها است.
استان  ز  گا شرکت  مدیرعامل 
اصفهان گفت: عمده بدهی های صنعتی، 
بوده  ذوب آهن  و  مبارکه  فوالد  شامل 
این  شده  انجام  پیگیری های  با  که 
به سال گذشته ۵۰ درصد  نسبت  رقم 
کاهش یافته و بدهی ها تدریجًا در حال 

پرداخت است.
افزود: منابع محدود است،  علوی 
بهره  حال  در  جنوبی  پارس  فازهای 
گاز  برداشت  ظرفیت  است،  برداری 
نیز  آیندگان  برای  باید  است،  محدود 

ذخیره هایی را نگه داریم.
وی ادامه داد: هر اقدامی که باید 
شده  انجام  کنون  تا  می دادیم  انجام 
اکنون  است،  محدود  گاز  تولید  است، 
گاز با حداکثر مقدار ممکن در کشور در 
اما متأسفانه  حال تولید و توزیع است، 

در مصرف بی توجه هستیم.

نشست خبری مشترک مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
 و مدیرعامل شرکت گاز این استان برگزار شد
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شهرستان  خبری  گروه 
باقرزاده-تولیت  سمیه  مشهد 
ابراز  رضوی  قدس  آستان 
و  دقیق  اجرای  با  که  کرد  امیدواری 
کامل سیاست های کالن آستان قدس، 
ضمن تحقق منویات رهبری معظم در 
در  مثبتی  آثار  تحول آفرینی،  خصوص 
و  همسویی  تقویت  بهره وری،  افزایش 
نهاد  این  در  بیشتر  نظم  و  هم افزایی 

معنوی پدید آید.
احمد  لمسلمین  حجت االسالم وا
مروی در جلسه شورای معاونین آستان 
قدس رضوی که در تاالر شهید سلیمانی 
حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تأکید بر 
جایگاه مهم نظم در نائل آمدن به اهداف 
سازمانی، به تدوین سند »سیاست های 
کالن« آستان قدس رضوی اشاره و ابراز 
کرد: امیرالمؤمنین علی)ع( در خطبه ای 
َو   ِ اهللَّ بَِتْقَوی  »ُأوِصیُکَما  می فرمایند 
أَمِرُکم«  »نَظِم  عبارت  أَْمِرُکْم«،  نَْظِم 
تعریف  فعالیت ها  و  کارها  به تناسب 
تدوین »سیاست های کالن«  می شود، 
که با بهره گیري از اساتید، کارشناسان 
آستان  بیرون  و  باتجربه درون  و  خبره 
قدس رضوی انجام شده، مصداق این 
در  که  بوده  علی)ع(  حضرت  فرمایش 
سازمانی صورت  نظم  افزایش  راستای 

گرفته است.
تأکیدات  به  اشاره  با  سپس  وی 
رهبر معظم انقالب پیرامون ایجاد تحول 
به منظور بهبود هرچه بیشتر امور، ابراز 
امیدواری کرد که با اجرای دقیق و کامل 
سیاست های کالن آستان قدس رضوی، 
ضمن تحقق منویات رهبری معظم در 
در  مثبتی  آثار  تحول آفرینی،  خصوص 
و  همسویی  تقویت  بهره وری،  افزایش 
نهاد  این  در  بیشتر  نظم  و  هم افزایی 

معنوی پدید آید.
مروی  حجت االسالم والمسلمین 
الزمه تحقق سیاست های کالن آستان 
قدس را باورمندی مسئوالن و مدیران 

به این سیاست ها و بهره گیری حداکثری 
ظرفیت های  از  مختلف  مجموعه های 
آن  کامل  و  اجرای صحیح  برای  خود 
معرفی و افزود: الزمه ی عملیاتی شدن 
این سیاست های کالن، همت جدی و 
خصوصًا  ارشد،  مدیران  پیگیر  تالش 
ابتدا  معاونان و رؤسای بنیاد هاست که 
خود باید در گفتار و کردار، ملتزم و متعهد 
به این سیاست ها باشند و سپس این باور 

را به زیرمجموعه خود منتقل کنند.
وی در ادامه با اشاره به قرارگیری 
آستان  کالن  سیاست های  کامل  متن 
مجازی  فضای  بستر  بر  رضوی  قدس 
جهت گیری های  شفاف سازی  باهدف 
در  رضوی  قدس  آستان  راهبردی 
نخبگان،  به ویژه  جامعه  عموم  منظر 
این سیاست ها  عنوان کرد: متن کامل 
بر روی بستر اینترنت قرار داده شده تا 
در هر زمان، همگان از جمله کارکنان 
آستان قدس  زیرمجموعه های مختلف 
رضوی به آن دسترسی داشته و از آن 

استفاده نمایند.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید 
بر اینکه این سیاست های کالن ابالغی 
استفاده  باید جدی گرفته شود و مورد 
سیاست ها  این  کرد:  اظهار  گیرد،  قرار 
و  گذاشته  بحث  به  سازمان ها  در  باید 
اهمیت آن تبیین و تشریح شود. این بر 

عهده مدیران است که با گفتمان سازی، 
زیرمجموعه های خود را با این سیاست ها 

آشنا و اهمیت آن را بیان کنند.
آستان  سابقه  به  همچنین  وی 
امور  به کارگیری  در  رضوی  قدس 
بر  کرد:  ابراز  و  اشاره  دیوان  و  اداری 
اساس اسناد موجود، شاید آستان قدس 
رضوی در کشور، اولین دستگاهی بوده 
که دیوان و نظم و نسخ و انضباط داشته 
و در این زمینه پیشتاز بوده است. این 
شود؛  حفظ  باید  همچنان  پیشتازی 
آستان قدس باید در مدیریت اسالمی 
الگو  دستگاه ها  دیگر  برای  انقالبی  و 
باشد و این مهم با حرف و شعار محقق 
نمی شود، باید در عمل خود را به چنین 

برسانیم. جایگاهی 
مروی  حجت االسالم والمسلمین 
این  دقیق  اجرای  بر  نظارت  وظیفه 
سیاست های کالن را بر عهده قائم مقام 
آستان قدس رضوی گذاشته و تصریح 
کرد: قائم مقام محترم نظارت بر اجرای 
کار  دستور  در  را  سیاست ها  این  دقیق 
جدی خود قرار دهند و همچون چشم 
بینایی رصد کنند تا این سیاست ها کاماًل 

اجرایی شود و موردتوجه قرار گیرد.
تصمیمی  هر  اینکه  بیان  با  وی 
باید از جهت  از تصویب و ابالغ  پیش 
مورد  کالن  سیاست های  با  انطباق 

بازبینی قرار گیرد، گفت: تمام بخش های 
قانونًا  و  شرعًا  رضوی  قدس  آستان 
این  دقیق  اجرای  و  به صیانت  موظف 
بر  باید  امور  تمام  و  هستند  سیاست ها 
پیگیری  و  اجرا  سیاست ها  این  اساس 
نظر  مورد  اهداف  به  بتوانیم  تا  شود 

نائل شویم.
با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
و  ارکان  هماهنگی  اینکه  بر  تأکید 
با یکدیگر  بخش های مختلف سازمان 
بسیار بااهمیت بوده و تا این هماهنگی 
نیز  مؤثر  خدمت  زنجیره  نگیرد،  شکل 
قائم  کرد:  بیان  شد،  نخواهد  ایجاد 
میان  هماهنگی  وظیفه  محترم  مقام 
بخش های مختلف را بر عهده دارند تا 
با نظارت و اعمال مدیریت، هماهنگی 

بین بخشی کاماًل صورت پذیرد.
وی خاطرنشان کرد: این سیاست ها 
کالن و راهبردی هستند، لذا برای اینکه 
بتوانیم آن ها را در بستر اجرا قرار دهیم، 
تا  شود  تدوین  مدت  میان  برنامه  باید 
نظر  در  افق  که  سال  ده  طی  انشاهلل 
گرفته شده در چشم انداز است به نقطه 

قابل قبول برسیم.
مروی  حجت االسالم والمسلمین 
تأکید کرد: همه کارکنان آستان قدس 
رضوی باید نسبت به این سند احساس 
مسئولیت کنند، نباید به آن کم توجهی 
قرار  کتابخانه ها  قفسه  در  تنها  و  شود 
گیرد و سپس به فراموشی سپرده شود، 
و  مدیران  دید  معرض  در  مدام  باید 
اساس  بر  و  باشد  داشته  قرار  کارکنان 

آن امور انجام پذیرد.
هدف  با  ست  ا کر  ذ ن  یا شا
شفاف سازی جهت گیری های راهبردی 
عموم  منظر  در  رضوی  قدس  آستان 
به  دسترسی  و  نخبگان  به ویژه  جامعه 
لحظه در هر مکان و زمان به محتوای 
قالب  در  این سند  سیاست های کالن، 
Policy. نشانی  به  اینترنتی  تارنمای 

razavi.ir   منتشر شده است.

تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد؛

تحول آفرينی در آستان قدس با تدوين سند »سیاست های كالن«
راه اندازی مركز فروش مجازی در منطقه مرزی

استان  معادن و کشاورزی  و  بازرگانی، صنایع  اتاق  رئیس  پیرموذن، 
اردبیل گفت: احداث بندر خشك در شمال استان می تواند این خطه را از 
بن بست اقتصادی خارج کند. حسین پیرمؤذن در گفتگو با خبرنگار بازار، 
اظهار کرد: مشارکت استان اردبیل در بازسازی قره باغ با همکاری پیمانکاران 
و شرکت های فعال در حوزه خدمات فنی،  مهندسی می تواند بهترین شرایط 
را برای اشتغال مهندسان استان فراهم کند که در این زمینه رایزنی های 
دوجانبه همچنان در حال انجام است.وی تصریح کرد:  به دنبال آزادسازی 
را  فراخوانی  ایران  اتاق  ماه های گذشته  در  آذربایجان  از سرزمین  بخشی 
برای شرکت های ایرانی با هدف مشارکت در بازسازی قره باغ منتشر کرد 
که مسئولیت این کار با اتاق مشترک ایران و آذربایجان بوده که در استان 

اردبیل مستقر است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل در ادامه 
گفت: شرکت های توانمندی برای مشارکت در این حوزه اعالم آمادگی کردند 
که با بررسی سوابق شرکت ها تالش می کنیم تا از ظرفیت آنها برای توسعه و 
عمران منطقه قره باغ استفاده کنیم که قرار شد کمیته تخصصی با محوریت 
سفیر ایران در آذربایجان شکل گرفته و جزئیات این امر مورد بررسی دقیق 
قرار گیرد.پیرمؤذن افزود: اولین تفاهم برای احداث پل رود ارس و اجرایی 
شدن این پروژه منعقد شده و همچنان پیگیری ها برای حضور شرکت های 
ایرانی در آذربایجان ادامه دارد تا با جمع بندی درخواست های مکتوب بخش 
این زمینه جمع بندی  بتوانیم در  خصوصی و طرح در کمیسیون مشترک 
الزم را انجام دهیم.وی به سه موضوع اساسی در این بخش اشاره کرد و 
ادامه داد: در فراخوانی که اعالم شده جذب سرمایه گذاری های مشترک با 
استفاده از ظرفیت های گردشگری و همچنین عمرانی اثربخش مورد تاکید 
قرار گرفته و در کنار آن بازدید تشکل های فعال در بخش فنی و مهندسی 
مورد تاکید است تا در یك جمع بندی مشترک لیست نهایی اعالم شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل به کشت 
فراسرزمینی فعاالن بخش کشاورزی استان در جمهوری آذربایجان اشاره کرد 
و گفت: در اوایل هفته آینده هیئت مشترکی این ظرفیت ها را مورد بررسی 
قرار خواهند داد تا به صورت تفاهمنامه  مشترک آغاز عملیات اجرایی را با 
عقد تفاهمنامه  همکاری های مشترک انجام دهیم که در این باب تسهیل گری 

گمرک و همچنین اعمال تعرفه های ترجیحی مورد تاکید و توجه است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم:
ايالم  زيرزمینی  آب های  ايستابی  سطح  افت  روند 

متوقف شد
جبران پنج متر از افت تجمیعی سنوات گذشته

سطح  افت  روند  گفت:  ایالم  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
تعادل بخشی  طرح  کامل  اجرای  با  زیرزمینی  آب  سفره های  ایستابی 
سنوات  تجمعی  افت  از  متر  پنج  متوسط  طور  به  و  متوقف  استان  در 

گذشته جبران شد.
سطح  افت  روند  گفت:  ایالم  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
تعادل بخشی  طرح  کامل  اجرای  با  زیرزمینی  آب  سفره های  ایستابی 
سنوات  تجمعی  افت  از  متر  پنج  متوسط  طور  به  و  متوقف  استان  در 

گذشته جبران شد.
علی پوراحمد در در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیش از یك دهه 
خشکسالی متوالی و برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی باعث روند 
نزولی سطح تراز آب زیرزمینی در اکثر آبخوانهای استان شده بود که ادامه 
این روند میرفت که نابودی آبخوانها و محرومیت استان از این منبع ارزشمند 
را در پی داشته باشد که با اجرای کامل پروژه های طرح تعادل بخشی نجات 

آبخوانها را در استان شاهد هستیم.
وی افزود : اطالع رسانی ، فعالیت اکیپ های گشت و بازرسی، مسلوب 
المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز، نصب کنتور حجمی هوشمند بر روی 
چاهها و اجرای موفق پروژه های تغذیه مصنوعی از جمله اقدامات موثری 
است که در ذیل طرح تعادل بخشی تعریف شده اند و به نحو مطلوبی در 
سطح استان به اجرا درآمده اند که نتیجه آن خیز آب زیرزمینی در دشت 

های ممنوعه استان است که شاهد آن هستیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم یادآور شد: احیای کامل آبخوانها 
اند ، به سرعت امکان پذیر نیست و  که در طی مدت مدید آسیب دیده 
پروسه ای زمانبر خواهد بود لذا بایستی مراقبتها و کنترل برداشت ها از این 

منابع استراتژیك مستمرا ادامه داشته باشد .
آبی  منابع  از  به ۹۰ درصد  این موضوع که قریب  با اعالم  پوراحمد 
استان در بخش کشاورزی مصرف می شود، گفت : کشاورزان طبق قانون 
می بایست چاه های خود را به کنتور حجمی هوشمند تجهیز و حجم مندرج 

در پروانه بهره برداری را رعایت نمایند .
وی اضافه کرد : ترویج الگوی کشت کم آب بر و متناسب با اقلیم 
از کشت های گلخانه ای و هیدروپونیك می  استان و همچنین استفاده 
تواند نقش بسزایی در صرفه جویی در منابع آب استان و   سرعت بخشیدن 

به احیای آبخوانها داشته باشد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای ایالم ادامه داد: در صورتی می توان 
امیدوار بود که موضوع آب به مسئله و دغدغه همه  آینده آب استان  به 

ذینفعان و ذی مدخالن تبدیل شود.
پوراحمد در ادامه به تغییر اقلیم اشاره کرد و گفت : اینکه در اواخر 
دیماه اثری از سرما و یخبندان نیست زنگ خطری است که بایستی همه 
ما را به تفکر وادارد و در تصمیم گیریها و برنامه های آتی بیشتر دقت کنیم.

حضور مدير عامل شركت آب و فاضالب استان ايالم در 
جلسه شورای اداری شهرستان هلیالن

جلسه شورای اداری شهرستان  هلیالن با حضــور فرماندار ، مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب استان  و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی 

شهرستان هلیالن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان ایالم، در این 
جلسه دکتر تیموری با تشریح فعالیتهای شرکت در حوزه شهرستان هلیالن 
بیان داشت: با تالشهای صورت گرفته فعالیتهای در خور توجهی  در شهر  

هلیالن و روستاها  تابعه انجام گرفته است
وی افزود: از جمله این پروژه ها حفر یك حلقه چاه با اعتباری بالغ 
بر ۱۰ میلیارد تومان در روستای چشمه ماهی است که بهره برداری از آن 

مشکل کمبود آب ۱3 روستایی مجتمع داجیوند رفع خواهد شد.
وی همچنین از رفع مشکل کمبود آب ۲4 روستای زردالن گرمسیری 
با اخذ ماده ۲3 خبر داد و افزود: با اجرای این  طرح بحث تامین آب شرب 

حوزه شهرستان هلیالن بصورت کامل و جامع بسته خواهد شد.     
وی گفت طرحهای آبرسانی دیگری در این شهرستان  در دست اقدام 
است که امیدواریم با همکاری و همراهی مًسولین ارشد استان و تًامین به 

موقع اعتبارات به بهره برداری برسند.
از  سخنانی  طی  نیز  هلیالن  شهرستان  فرماندار  شهبازی  همچنین 
زحمات کارکنان شرکت آب و فاضالب استان ایالم تشکر و اظهار داشت: 
خوشبختانه با تالش های شبانه روزی شرکت آبفا اقدامات بسیار خوبی در 
حوزه آب این شهرستان صورت گرفته که این امر موجبات رضایت مندی 
مردم شده است و امیدوار هستیم سایر طرح های آبرسانی  هر چه زودتر 

به بهره برداری برسند
 

کاهش تولید برق در نیروگاه سبالن
توزیع  مدیرعامل شرکت  قدیمی، 
برق اردبیل گفت: با هدف جلوگیری از 
مصرف نامناسب برق توسط دستگاه های 
رمز ارز در استان، بیش از 86۲ دستگاه 
در این زمینه شناسایی و جمع آوری شده 
با  گو  گفت و  در  قدیمی  است.حسین 
خبرنگار بازار، اظهار کرد: در ایام زمستان 
با توجه به شرایط خاص نیروگاه ها به 
مصرف بهینه مردم در انرژی نیازمندیم 
تعدیل  با  تا  کردیم  تالش  طوریکه  به 
برق  پایداری  زمینه  معابر  روشنایی 
را  صنعتی  واحدهای  و  منازل  مصرفی 

فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: با تعدیل روشنایی 
معابر به تعداد ۱4 هزار و 6۲۹ دستگاه در 
سطح استان اردبیل، ۲.۷ دهم مگاوات 
کاهش مصرف انرژی را شاهد هستیم 
و این روند همچنان ادامه دارد.مدیرعامل 

شرکت توزیع برق اردبیل گفت: در کنار 
این امر اگر شهروندان تنها ۱۰ درصد 
مصرف برق خود را مدیریت کنند، ما با 
شرایط مناسبی در پایداری شبکه برق 
روبه رو خواهیم بود که انتظار می رود هر 
المپ  یك  کردن  خاموش  با  شهروند 

در  برق  شبکه  پایداری  به  واتی   ۱۰۰
استان کمك کند.

بهینه  مدیریت  فزود:  ا قدیمی 
تابستان  با  زمستان  فصل  در  مصرف 
متفاوت است چرا که ما در تابستان با 
یك پیك دو تا سه ماهه روبه رو هستیم 

اما در فصل زمستان بهتر است مشترکان 
دمای آسایش ۱8 تا ۲۱ درجه را در منزل 
رعایت کرده و نسبت به خاموش کردن 
ظرفیت  تا  کنند  اقدام  اضافی  المپ 
شود. تعدیل  نیروگاه ها  تولید  مازاد 

از سخنان خود  وی در بخش دیگری 
اصلی  علل  از  یکی  کرد:  نشان  خاطر 
خاموشی های اخیر تأمین نشدن سوخت 
نیروگاه ها بود که به همین دلیل قطعی 
برق در هفته گذشته اتفاق افتاد که به 
دنبال این امر ما گروه پایشی را برای 
مصرف بهینه انرژی در استان به ویژه 
همکاری  با  تا  دادیم  شکل  ادارات  در 
انرژی  مصرف  همه جانبه  مشارکت  و 
برق در ادارات، سازمان ها و مکان های 
معابر  روشنایی  همچنین  و  آموزشی 
شبکه  پایداری  تا  کند  پیدا  کاهش 

اتفاق بیفتد.

گزارش دنیای جوانان از ریزش قیمت ها؛

بازار دالر از سکه افتاد!
افت نرخ دالر که از ابتدای هفته گذشته آغاز شده با کاهش انتظارات تورمی، 
روند پرشتاب تری یافته، به طوری که با افزایش احتمال حرکت دالر به سوی رقم های 
کمتر از ۲۰ هزار تومان و حتی ۱۵ هزار تومان، قیمت ها در بازارهای مالی و کاالیی 

مختلف از جمله طال و خودرو نیز در حال نزول است.
قیمت دالر ابتدای امسال در روند صعودی پرشتابی قرار گرفته بود به گونه ای 
که تا محدوده های قیمتی 3۲ هزار تومان افزایش یافت، این روند صعودی بر افزایش 
قیمت  دیگر کاالها بدون اثر نبود و زمینه رشد غافلگیرکننده نرخ در بازارهایی مانند 

طال، سکه، خودرو و تلفن همراه را بدنبال داشت.
قیمت سکه در آن روزها ادامه همسو با افزایش قیمت دالر، وارد کانال ۱6 
میلیون تومان شد و قیمت هر گرم طالی ۱8 عیار به بیش از یك میلیون تومان 
رسید، افزایش قیمت ها امکان سرمایه گذاری افراد در این بازارها را به دلیل نیازمندی 

برای تامین نقدینگی زیاد،  دشوار ساخت.
افزایش قیمت دالر همچنین در دیگر بازارها مانند خودرو و تلفن همراه تاثیرگذار 
بود و قیمت دراین بازارها به میزانی افزایش یافت که قدرت تامین نقدینگی و تقاضا 

در این بازار را با کاهشی چشمگیر همراه ساخت.
رشد قیمت ها از هفته گذشته با اعالم خبر قطعی شدن پیروزی بایدن در انتخابات 
رییس جمهوری آمریکا با کاهش قیمت دالر متوقف شد و  در مدار نزولی قرار گرفت.

دالر در مسیر سقوط
در  و  ثبات رسیده  به  بازارساز  اقدام های  با  از هفته گذشته  قیمت دالر که 
صرافی های بانکی با قیمت ۲۵ هزار تومانی در نوسان بود،  از روز شنبه هفته گذشته 
) ۲۰ دیماه( در مسیر نزولی قرار گرفت و به کانال قیمتی ۲4 هزار تومان بازگشت 

و روند کاهشی آن تداوم یافت.
نخستین روز هفته جاری) ۲۷ دیماه(، معامالت قیمت دالر با نرخ ۲۲ هزار و 
۹۵۰ تومان به پایان رسید، اما قیمت این ارز به روند نزولی خود ادامه داد و نرخ آن 
در صرافی های بانکی با یك هزار و 3۱۰ تومان کاهش نسبت به روز شنبه به قیمت 

۲۱ هزار تومان و ۷۹۰ تومان عرضه شد.
در این میان، احتمال ریزش قیمت دالر به سوی رقم های کمتر از ۲۰ هزار 

تومان، انتظارات تورمی را بیش از پیش کاهش داده است.
عقب نشینی سکه به کانال ۹ میلیون تومان

پس از کاهش نرخ ارز و افت انس جهانی طال، بازار طال و سکه نیز وارد مدار 
نزولی شد، روز شنبه) ۲۷ دیماه(  روند کاهش قیمت ها در این بازار شتاب گرفت و با 

سرعتی بیش از گذشته  افت قیمت در بازار طال و سکه رقم خورد.
قیمت سکه روز شنبه کاهش 4۰۰ هزار تومانی داشت و این روند ادامه یافت 
تا آنجا که سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز به ۹ میلیون و 8۵۰ هزار تومان 

و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۹ میلیون  و 3۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و 3۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یك گرمی هم در برابر دو میلیون  تومان معامله شد.

عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱8 عیار به ۹3۹ هزار تومان 
و هر مثقال طال به بهای چهار میلیون و ۷۰ هزارتومان رسید.
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کرج-اکبری-هیات علمی دومین 
رویداد تجربه نگاری فعاالن سواد رسانه 
ای کشور در این رویداد بیانه ای صادر 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  نمودند.به 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
البرز، هیات علمی دومین رویداد تجربه 
کشور  ای  رسانه  سواد  فعاالن  نگاری 
نمودند. صادر  ای  بیانه  رویداد  این  در 

در این بیانیه آمده است:  دومین رویداد 
تجربه نگاری فعاالن سواد رسانه ای و 
کل  اداره  اهتمام  به  کشور،  اطالعاتی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز با 
حمایت مرکز توسعه فرهنگ و هنر در 
فضای مجازی )مرکز فناوری اطالعات 
وزارت  سابق  دیجیتال  های  رسانه  و 
فرهنگ و ارشاد اسالمی( و با همکاری 
تاریخ  در  البرز  استان  مطبوعات  خانه 
چهارشنبه ۲4 دی ماه ۱3۹۹ در مرکز 

این استان برگزار شد. 
فعاالن  مجازی،  نشست  این  در 
سواد رسانه ای از استان های مختلف 
در  خود  های  ایده  و  تجربیات  کشور، 
عرصه های گوناگون فعالیت در زمینه 

سوادرسانه ای و اطالعاتی را ارائه کردند.
همچنین در این رویداد، تعدادی 
استادان  و  علمی  هیات  اعضای  از 
کشور،  رسانه  و  رتباطات  ا برجسته 
شده  انجام  های  ارائه   ارزیابی  ضمن 
در دو حوزه »تجربیات« و »ایده ها« 
، به گفت و گو و تبادل نظر درباره آنها 
آنها را  پرداخته و نقاط قوت و ضعف 
بررسی نمودند.پیشتر و در پی فراخوان 

منتشر شده از سوی دبیرخانه رویداد، 
رسانه ای  سواد  فعال   ۵۰ از  بیشتر 
رویداد  این  در  حضور  برای  کشور 
میان  این  از  که  بودند  نام کرده  ثبت 
۲۰ نفر از فعاالن سواد رسانه ای کشور 
خود  اقدامات  مستندسازی  به  نسبت 
مد  استانداردهای  و  با ضوابط  مطابق 
نظر دبیرخانه ی نشست اقدام کردند و 
حائز شرایط حضور در نشست مذکور 

رسانه ای،  سواد  فعال   ۲۰ این  شدند. 
دو  در  را  خود  اقدامات  مستندسازی 
فایل  صورت  به  ایده  و  تجربه  حوزه 
پاورپوینت  یا  ویدئویی تصویری  های 

ارسال کرده بودند. 
هیات علمی رویداد، تمام این آثار 
را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده است.

هیات علمی رویداد: عبدالکریم خیامی - 
حمید ضیایی پرور - امیرعلی مسعودی

بیانیه هیات علمی دومین رویداد تجربه نگاری فعاالن سواد رسانه ای کشور 
در استان البرز 24 دی ۱399

رییس هیئت مدیره بانک دی خبر داد:
 تأسیس مركز نوآوری ويژه نخبگان خانواده های شهدا و ايثارگران

بانك دی و مشاور عالی رئیس  ارجمندی، رییس هیئت مدیره  دکتر غالمرضا خلیل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران از تأسیس و راه اندازی مرکز نوآوری ویژه نخبگان خانواده های 
شهدا و ایثارگران در آینده نزدیك خبر داد و گفت: با حمایت و همراهی مجموعه اقتصادی 
بنیاد شهید و بانك 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 بانك دی، دکتر خلیل ارجمندی با اشاره به حضور بیش از هفت 
هزار نخبه در خانواده های معزز شهدا و ایثارگران، افزود: در سال جاری چند نفر از رتبه های تك 

رقمی کنکور، از خانواده ایثارگران بودند که از سهمیه هم استفاده نکرده اند.
وی با تاکید بر این که اولویت اصلی استخدام در مجموعه بانك دی با فرزندان خانواده 
معزز شهدا است، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون 4۵ نفر از فرزندان خانواده معظم 

شهدا در بانك دی جذب شده اند و تا پایان سال این تعداد به 6۰ نفر خواهد رسید.
و  هم افزایی  حاضر  حال  در  که  این  بیان  با  همچنین  بانك دی  مدیره  هیئت  رییس 
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 100 درصدی تسهیالت اعطايی اگزيم بانك به دانش بنیان ها نسبت 
به سال گذشته

براساس گزارش اداره صادرات کاالی بانك توسعه صادرات ایران تسهیالت اعطایی بانك 
توسعه صادرات ایران در بخش دانش بنیان ها در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش ۱۰۰ 
درصدی داشته است.به گزارش روابط عمومی بانك توسعه صادرات ایران بر اساس بررسی 
های انجام شده از سوی بانك توسعه صادرات در حوزه دانش بنیان، این شرکت ها طی یك 
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 
بانك 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 بانك براساس آخرین 
بخشنامه های شورای پول و اعتبار ۱8% و برای تسهیالت پرداختی از محل منابع تلفیقی 
بانك و صندوق توسعه ملی به صورت ترکیبی ۱4.۵% 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.
متفاوت است،  با سایر شرکت ها  بنیان  دانش  اعتبارسنجی شرکت های  آنجاییکه  از 
اعتبارسنجی خاص خود محول شده  این شرکت ها به شرکت های  از  اعتبارسنجی  وظیفه 
است.قرارداد این فرایند با بانك بسته شده و الزم است شعب در این زمینه اطالع رسانی الزم 
را به شرکت های دانش بنیان خواهان تسهیالت از بانك توسعه صادرات ایران داشته باشند؛ 
همچنین این امکان وجود دارد که دانش بنیان ها معادل ۱۰۰ درصد ارزش وثیقه خود را در 
رهن بانك قرار دهند.بهره گیری از ظرفیت طرح گواهی اعتبار مولد)اوراق گام( برای صنایع 
مختلف از دیگر اقدامات بانك بوده که با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار فرآیند عملیاتی 
آن در بانك طی شده و تشویق مشتریان توسط شعب بانك 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.
کاهش  و  تولید(  ۱3۹۹)جهش  سال  شعار  تحقق  با  هماهنگی  راستای  در  همچنین، 
آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا بر بنگاه های اقتصادی، افزایش ظرفیت های تأمین 
مالی برای واحدهای تولیدی- صادراتی، کمك در راستای بازپرداخت تسهیالت اعطایی برای 
مشتریان خوش سابقه و مساعدت با آنها به منظور رفع موانع و مشکالت موجود از اقدامات 
حمایتی اخیر بانك می باشد. در همین راستا، شرکت صرافی بانك نیز به منظور تسهیل نقل 
و انتقال و مدیریت وجوه در کنار شبکه کارگزاری بانك همکاری های الزم را بعمل خواهد 
آورد. از سوی دیگر، امکان تأمین مالی نقدینگی مورد نیاز مشتریان بانك، بویژه در بخش 
طرحها، از طریق خدمات شرکت تأمین سرمایه بانك با بهره گیری از ابزارهای تأمین مالی 
اسالمی)صکوک( نیز میسر می باشد.عالوه بر تسهیالت در قالب قبل از صدور، بانك 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.

صعود ايران به جايگاه 38 جهان از لحاظ تولید حق بیمه
حق بیمه تولیدی ایران در جایگاه 38 جهانی قرار دارد که به نسبت سال گذشته دو رتبه 

صعود را برای جایگاه ایران به ارمغان داشته است.
صعود ایران به جایگاه 38 جهان از لحاظ تولید حق بیمه

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، با توجه به آمار منتشر شده سالنامه ۹8 بیمه مرکزی، 
حق بیمه تولیدی جهانی در سال ۲۰۱۹ حدودا برابر با 6٫۲۹۲ میلیارد دالر، و در ایران حدود 
۱۲ میلیارد دالر بوده است که از منظر حق بیمه تولیدی ایران را در مقام 38 جهانی قرار داده، 

که به نسبت سال گذشته دو رتبه صعود را برای جایگاه ایران به ارمغان داشته است.
البته بایستی توجه داشت که رتبه 38 در صنعت بیمه با توجه به رتبه ۲6 اقتصاد کشور 
از منظر جهانی )بر اساس GDP(، نشان دهنده ضعف نسبی صنعت بیمه در مقایسه با سایر 

بخش های اقتصاد کشور در مقیاس جهانی می باشد.
همچنین پارامترهایی از جمله سرانه حق بیمه تولیدی و ضریب نفوذ نیز بر اساس آخرین 
آمار قابل استناد نسبت به دوره گذشته سال قبل با بهبود همراه بوده است و باعث ادامه روند 

بهبود رتبه کشور از منظر دو شاخص مذکور در میان کشورهای منطقه شده است.
 چالش ها و شرایط صنعت بیمه کشور در زمان حاضر ساختار اقتصادی کشور و به تبع 
آن صنعت بیمه تحت تاثیر دو عامل مهم شامل تحریم های ظالمانه بین المللی و شیوع ویروس 
کووید۱۹ قرار گرفته است. خارج شدن فاکتورهای اقتصاد کالن کشور نظیر نرخ تورم، رشد، 
بیکاری، میزان صادرات، نرخ برابری ارز و... از روند مطلوب را شاید بتوان مهم ترین تاثیرات 

ناشی از دو عامل فوق الذکر دانست.
طبق اهداف چشم انداز سند ۱4۰4 صنعت بیمه ایران می بایست در افق مذکور به ضریب 
نفوذ هفت درصدی می رسید که با این میزان می توانست مقام نخست را در منطقه آسیای میانه، 
خاورمیانه و شمال آفریقا کسب نماید. لیکن متاسفانه بروز چالش های مذکور منجر به آن شد تا 
دستیابی به بسیاری از اهداف این سند من جمله اهداف صنعت بیمه، به راحتی امکان پذیر نباشد.

سبز  دنیای  کشاورزی  خدمات  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   ۱۱۹ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  تکاب 
عمومی  مجمع  تجلسه  ر صو د  ستنا ا به   ۱۰86۲۰۷۵38۱
ذیل  تصمیمات   ۱۱/۱۰/۱3۹۹ مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
ملی  شماره  به  قوجه  مصری  سیروس  آقای   ۱-  : شد  اتخاذ 
به شماره  بالغ  قوشه  غیبی  عبداهلل  آقای   -۲  ۲۹4۰۱۲۰۰۰۵
شماره  به  طینت  پاک  نعیمه  خانم   -3  ۲۹4۰۰۷۷۹۹۱ ملی 
دو  بمدت  مدیره  هیئت  اعضای  بسمت   ۲۹4۰۰۰864۷ ملی 
ملی  به شماره  اقیانوسی  نشمیل  انتخاب شدند -۲ خانم  سال 
محمدرضا  آقای  و  اصلی  بازرس  عنوان  به   ۲۹4۹۵۲۲۲۰3
علی  بازرس  عنوان  به   ۲۹4۹48۰۰۲۰ ملی  به شماره  مرادی 
البدل برای مدت یك سال مالی انتخاب گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها 

)۱۰8۰۹4۹( تکاب  غیرتجاری  موسسات  و 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملك ورامین 
و  راضی  ا و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نون  قا موضوع   هیات 

رسمی سند  فاقد  ساختمانهای 

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

اصالحی  رای  و   ۱3۹۹6۰3۰۱۰6۰۰۰۱۱۰8 شماره  رای  بر  برا
۱3۹۹6۰3۰۱۰6۰۰۰۵۲88 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملك ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم تهمینه رفیعی فرزند 
ناصر به شماره شناسنامه ۱4۱ صادره از در /// ششدانگ یك قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن /// به مساحت ۵4۰/3۰ متر مربع پالک شماره ۱ فرعی 
از ۱۰ اصلی واقع در قریه موسی آباد تهران بخش حوزه ثبت ملك ورامین 
/// از مالکیت اکبر افشار خاص /// محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
باشند می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  به صدور سند  اشخاص نسبت 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  انتشار  از تاریخ  توانند 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
نمایند. بدیهی است در صورت  را به مراحع قضایی تقدیم  دادخواست خود 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکمور  مدت  انقضای 

صادر خواهد شد. م الف ۵۰6
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۱6 
راینی  پور  محمد رحیم 

رئیس ثبت اسناد و امالک 
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نخست وزیر ژاپن:
برگزاری المپیك اثبات پیروزی جهان برابر كرونا خواهد بود

نخست وزیر ژاپن و میزبان سی و دومین دوره بازی های المپیك در پی افزایش 
آمار کرونا در توکیو اطمینان داد که با کنترل کردن ویروس همه گیر کووید ۱۹، این 

رویداد را ایمن برگزار خواهد کرد.
»یوشیهیده سوگا« در افتتاحیه آغاز دور جدید پارلمان ژاپن در خصوص برگزاری 
بازی های المپیك، اظهار داشت: دولت ژاپن قوانین شیوه نامه های بهداشتی را اصالح 

می کند تا اقدامات ضد ویروس کرونا با مجازات  و غرامت ها قابل اجرا شود.
در اوایل شیوع کرونا، ژاپن با رعایت فاصله اجتماعی و ماندن مردم در خانه 
توانست این بیماری را کنترل کند اما در هفته های اخیر شمار مبتالیان به کرونا در 
این کشور افزایش یافته و دولت محدودیت های سختگیرانه تری را اعمال کرده است.

پیش تر با دستور نخست وزیر ژاپن، چهار شهر توکیو، کانگاوا، سایتاما و شیبا 
قرنطینه و در وضعیت اضطراری قرار گرفتند که این دستور تا هفتم فوریه )۱۹ بهمن( 

به قوت خود باقی است.
سوگا گفت: هدف دولت وی، آغاز واکسیناسیون از اواخر فوریه )اوایل اسفند( 

است و به منظور بازگرداندن احساس ایمنی، این ویروس را کنترل خواهیم کرد. 
وی ادامه داد: برگزاری المپیك اثبات پیروزی بشریت برابر کرونا خواهد بود. 
ما اقدامات کامل مبارزه علیه کرونا را در دست اجرا خواهیم داشت و با عزم راسخ 
برای دستیابی به بازی هایی که می تواند امید و شجاعت را در سراسر جهان فراهم 

کند، آماده می شویم.
بیش از 33۰ هزار نفر در ژاپن به ویروس کرونا مبتال شده  که از این بین 4۵۰۰ 

نفر جان خود را از دست داده اند.
المپیك هر چهار سال یکبار برگزار می شود و تعویق بازی های ۲۰۲۰ توکیو، 
یادآوری  تلخی برای ژاپن  است زیرا این کشور پیش تر در سال ۱۹64 میزبان بازی های 
المپیك بود که گرما و رطوبت باال در این کشور سبب به تعویق افتادن این بازی ها 
در ژاپن شد. میزبانی ژاپن در المپیك یك بار دیگر هم در سال ۱۹4۰ به دلیل جنگ 

با چین لغو شده بود.

گام بلند تیم والیبال زنان سايپا به سوی قهرمانی

تیم سایپا تهران با شکست ذوب آهن اصفهان به چهارمین برد متوالی خود در 
مرحله نهایی لیگ برتر والیبال زنان دست یافت تا با عنوان قهرمانی این رقابت ها تنها 

یك برد فاصله داشته باشد.
دومین روز هفته دوم مرحله نهایی بیستمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی 
باشگاه های برتر زنان ایران جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی روز دوشنبه گذشته 

با دو دیدار در سالن فدراسیون پیگیری شد.
در نخستین مسابقه، شاگردان میترا شعبانیان سرمربی تیم پیکان به مصاف 
در  برد خود  دومین  به  تیم،  این  بر صفر  با شکست سه  و  رفت  قزوین  شهرداری 
مرحله نهایی لیگ برتر والیبال زنان دست یافتند تا همچنان برای کسب مقام در این 

مسابقات امیدوار باشند.
شاگردان اکرم قهرمانی سرمربی تیم شهرداری قزوین در سه ست متوالی و با 
امتیازهای ۲۵ بر ۱6، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱6 مغلوب حریف شدند تا چهارمین ناکامی خود 
را در مرحله نهایی تجربه کنند و دیگر امیدی به قهرمانی در این رقابت ها نداشته باشند.

در دومین مسابقه، تیم های سایپا تهران و ذوب آهن اصفهان به مصاف یکدیگر 
رفتند که شاگردان مریم السادات هاشمی سه بر یك پرافتخارترین تیم لیگ برتر والیبال 
زنان را برای دومین بار در مرحله نهایی شکست دادند و به چهارمین برد متوالی خود 

در مرحله نهایی این رقابت ها دست یافتند.
ذوب آهن اصفهان در ست سوم این مسابقه ۲۵ بر ۱۵ پیروز شد اما در ست های 
اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲3، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۱ مغلوب سایپا 

شد تا با دو برد و دو شکست همچنان در رتبه دوم جدول باقی بماند.
پوران زارع از تیم سایپا و فرزانه زارعی از تیم ذوب آهن اصفهان با کسب ۱6 

پوئن، امتیازآورترین بازیکنان این مسابقه بودند.
هفته سوم متمرکز لیگ برتر والیبال زنان روزهای سه شنبه و پنج شنبه ۷ و ۹ 
بهمن ماه پیگیری خواهد شد تا رتبه بندی نهایی چهار تیم سایپا، پیکان، ذوب آهن و 

شهرداری قزوین مشخص شود.

علی نژاد:  كشتی اولويت اول ورزش ايران است

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان با حمایت از سند راهبردی 8 
ساله کشتی گفت: با صدای بلند می گویم کشتی اولویت اول ورزش قهرمانی ماست.

مهدی علی نژاد در مراسم رونمایی از سند راهبردی کشتی، گفت: سال پایانی 
برنامه ششم را می خواهیم آغاز کنیم و سال ۱4۰۱ برنامه هفتم شروع می شود. 3۰ 
سال است که نگاه برنامه ای دنبال می شود و در فدراسیون های ورزشی نیز برنامه 
های 4 ساله پیاده می شود. اینکه فدراسیون کشتی برنامه 8 ساله نوشته اتفاق خوبی 
است و هدف گذاری نیز دقیق و درست است که نشان می دهد کار کارشناسی صورت 

گرفته است. انصافا این سند استاندارهای یك برنامه راهبردی را رعایت کرده است.
نداشته  برنامه  انداز و  اگر چشم  افزود:  معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش 
باشید به روزمرگی می افتید و هیچوقت نمی توان شما را سنجش کرد چرا که نقشه 
راهی نیست که بدانیم انحرافی بوده یا خیر. سازمانی که بخواهد با روزمرگی کار را 
جلو ببرد به برنامه تن نمی دهد. نباید سند پس از زمانی فراموش شود و روی طاقچه 
گذاشته شود. خیلی برنامه ها در کشور نوشته شده اما اجرایی نشده اند. حتما دبیر و 
همکارانشان با عزمی که دارند به این موارد توجه جدی دارند. فدراسیون کشتی از 
آنجا که متولی ورزش ملی است که ریشه در آیین و تاریخ ما دارد، وظیفه سنگینی 
در بحث  قهرمانی و حتی فرهنگی دارد. ما روزی قهرمان جهان و المپیك بودیم اما 
افت کردیم و این توانایی را داریم که به جایگاه سابق برسیم. دبیر درست می گوید، 
برند کشتی افت کرده است. رشته دیگری مثل فوتبال، اقتصاد بهتری دارد چون برند 
بهتری در کشور دارد. این برنامه به ارتقای برند کشتی کمك می کند و آثار اقتصادی 
برای کشتی گیران خواهد داشت.وی ادامه داد: دبیر یکه و تنها ایستاد و لیگ را در 
این شرایط سخت برگزار کرد. امیدوارم کشتی به جایگاه شایسته ای که دارد برسد. 
متناسب با این شرایط، ساختار طراحی شده می تواند کشتی ایران را به اهداف خود 
برساند و شاید این برنامه 8 ساله در پایان مدیریت 4 ساله دبیر به بخش قابل توجهی 
از اهدافش برسد. فدراسیون کشتی انصافا یك فدراسیون پرکار است. وزارت ورزش 
در کنار فدراسیون کشتی است. با صدای بلند می گویم اولویت اول ورزش قهرمانی 
ما کشتی است. وقتی پرچم کشور باال می رود و سرود ملی ما نواخته می شود و 

کشورهای قدرتمند پایین تر از ما می ایستند کار بسیار بزرگی است.

مصاحبه ای که بوی یک انتقال بزرگ می دهد؛
لیونل مسی در راه فرانسه!

لئوناردو، مدیر ورزشی باشگاه پاری 
سن ژرمن برای جذب لیونل مسی چراغ 

سبز نشان داد.
تنها چند ماه از قرارداد لیونل مسی 
با باشگاه بارسلونا باقی مانده و فعاًل هیچ 
نشانه ای از ماندگار شدن این فوق ستاره 
آرژانتینی در باشگاه کاتاالنی مشاهده نمی 
شود؛ موضوعی که باعث شده شایعات در 
مورد جدایی برنده شش باره توپ طال از 

بلوگرانا قوت بگیرد.
از طرفی پاری سن ژرمن یکی از 

معدود باشگاه های محسوب می شود که می تواند یك بسته پیشنهادی فوق 
العاده را برای جذب لیونل مسی ارائه دهد. از طرفی این باشگاه می تواند به لحاظ 

جاه طلبی نیز تیمی جذاب برای فوق ستاره آرژانتینی محسوب شود.
در همین ارتباط لئوناردو، مدیر ورزشی پاری سن ژرمن در مصاحبه ای برای 
جذب لیونل مسی چراغ سبز نشان داده است. او در این باره به فرانس فوتبال گفت: 
» بازیکنان بزرگی مانند مسی همیشه در لیست PSG خواهند بود. اما مطمئنًا 
زمان آن نیست که در مورد آن صحبت کنیم یا رویای آن را ببینیم. در کنار یك 

میز بزرگ باشگاه هایی نشسته اند که این انتقال را از نزدیك بررسی می کنند.
البته ما هنوز این کار را انجام نداده ایم اما صندلی برای مان رزرو شده 
است. چهار ماه در فوتبال یك زمان بسیار طوالنی محسوب می شود مخصوصًا 

در دوره ای که در آن حضور داریم.”
مطرح  حالی  در  ژرمن  سن  پاری  باشگاه  ورزشی  مدیر  های  صحبت 
شده که حضور فوق ستاره ای مانند نیمار که دوست صمیمی لیونل مسی نیز 
محسوب می شود می تواند در نهایی شدن این انتقال تاثیر گذار باشد بنابراین 
اکنون می توان از PSG به عنوان یکی از اصلی ترین شانس ها برای جذب 

اسطوره بارسلونا نام برد.

ماركو جامپائولو از تورينو اخراج شد
سابق  سرمربی  جامپائولو،  مارکو 
را  تورینو  هدایت  این فصل  که  میالن 
بر عهده گرفته بود از این تیم اخراج شد.

فصل  ابتدای  در  جامپائولو  مارکو 
گذشته و پس از سپری کردن دوره ای 
میالن  عنوان سرمربی جدید  به  موفق 
وفق  بر  هرگز  اوضاع  اما  شد،  منصوب 
مراد این سرمریب ایتالیایی پیش نرقفت 
و او در همان هفته های ابتدایی اخراح 
شد. بسیاری در آن مقطع معتقد بودند 
مدیران میالن در مورد مارکو جامپائولو 

عجله کرده اند، اما او در تورینو نیز عملکرد موفقی نداشت.
باشگاه تورینو در حال حاضر در رده هجدهم جدول سری آ قرار داشته و 
به شدت خطر سقوط به دسته پایین تر را حس می کند و ساعتی قبل مدیران 

این باشگاه اعالم کردند دیگر مارکو جامپائولو سرمربی تورینو نخواهد بود.
مارکو  که  کند  می  اعالم  تورینو  »باشگاه  است:  آمده  تورینو  بیانیه  در 
جیامپائولو را از سمت سرمربی برکنار کرده است. این باشگاه از جیامپائولو و کادر 
فنی او به خاطر رفتار حرفه ای و تعهدشان در این چند ماه تشکر می کند.«

بايرن هديه يوونتوس را پس می فرستد!
حفظ  به  ای  عالقه  مونیخ  بایرن 
ادامه  داگالس کاستا، وینگر برزیلی در 

فصل ندارد.
مصدومیت های متوالی در سالهای 
اخیر اجازه درخشش مستمر از داگالس 
کمتر  بازیکن  این  و  گرفته  را  کاستا 
فرصت قرار گرفتن در ترکیب ثابت تیم 
ماه  چند  است.  کرده  پیدا  را  خود  های 
قبل و در اوج دوران شیوع کرونا، بایرن 
مونیخ با قراردادی قرضی این بازیکن را 
از یوونتوس به خدمت گرفت، اما میلی 

به حفظ این بازیکن در باشگاه آلمانی وجود ندارد.
نشریه گاتزتا دالاسپورت امروز در گزارشی مدعی شد قرارداد قرضی داگالس 
کاستا با بایرن در پایان ماه جاری به اتمام می رسد و هانسی فلیك تمایلی به 
تمدید این قرارداد ندارد. از طرفی خود یوونتوس نیز خواهان بازگشت داگالس 
کاستا نیست و آینده او در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. یوونتوس به دنبال 
انتقال ولو قرضی او به لیگ برتر یا اللیگا است. با این حال مشکل اصلی دستمزد 
6 میلیون یورویی خالص کاستا در هر فصل است و تعداد کمی از باشگاه های 

جهان در حال حاضر قادر به پرداخت این رقم هستند.
در حال حاضر و با توجه به شرایط ویژه شیوع ویروس کرونا، داگالس 
کاستا علیرغم بازی کردن در فصل جاری در ترکیب یوونتوس و بایرن مونیخ، از 
نظر قانونی مشکلی برای انتقال به تیم سوم ندارد. اما مشکل اینجاست در حال 
حاضر هنوز تیمی برای خرد او اقدام نکرده و بازگشت احتمالی به یوونتوس می 

تواند مشکالت مالی این باشگاه در این دوره دشوار را افزایش دهد.

سرمربی فرانسه بنزما را نمی خواهد! 

دیدیه دشان به شایعات روزهای اخیر مبنی بر بازگشت احتمالی کریم 
بنزما به تیم ملی فرانسه واکنش نشان داد.

کریم بنزما از نوامبر سال ۲۰۱۵ به دلیل پرونده اخاذی از هم تیمی 
سابق خود یعنی متئو والبوئنا، از تیم ملی فرانسه دور بوده است. ستاره رئال 
مادرید هرگونه اتهام درباره این قضیه را رد کرده و حتی طی روزهای اخیر 
میشل مولین، یکی از نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال فرانسه نیز اعالم 
کرد که در صورت برنده شدن در انتخابات اولویت خود را بازگشت کریم 

بنزما به تیم ملی قرار خواهد داد.
با این حال به نظر می رسد که صحبت های این نامزد انتخاباتی خیلی 
به مذاق دیدیه دشان خوش نیامده است. او در این باره گفت: » صادقانه 
بگویم این خیلی جدی نیست. در واقع کسانی هستند که دوست دارند سر 
و صدا به پا کنند. من اظهارات او را در روزنامه خواندم و به او پاسخ خواهم 

داد حتی اگر بدانم با این کار تنها به تغذیه شدن رسانه ها کمك کرده ام.
این آقا باید برای پست مربیگری اقدام می کرد. از آنجا که او ظاهرا 
دیپلم مربیگری دارد فکر می کنم که ممکن است فرصتی برای جانشینی 

من داشته باشد.”
دشان در ادامه تاکید کرد که تیم ملی فرانسه بدون کریم بنزما نمایش 
درخشانی در خط حمله خود داشته است. او در ادامه گفت: » به آمار خط 
حمله ما نگاه کنید. به ندرت و شاید هرگز خط حمله ای با این تاثیر گذاری 
داشته ایم. این یك واقعیت است حتی اگر کم در مورد آن صحبت شود.«

معتقد  قاسم پور  ابراهیم 
فوتبال  فدراسیون  که  است 
عملکرد  اخیر  سال های  در 
خوبی نداشته و تنها انتخاب مدیرانی از 
جنس فوتبال می تواند به حل مشکالت 

کمك کند.
در  ن  یرا ا ل  تبا فو پیشکسوت 
خصوص عملکرد فدراسیون فوتبال در 
سال های اخیر و انتخابات پیش روی 
فدراسیون  کرد:  اظهار  فدراسیون  این 
و  نداشت  خوبی  عملکرد  کلی  طور  به 
اشتباهات زیادی انجام شد که مهم ترین 
مدیران  است.  ویلتموس  قرارداد  آنها 
فدراسیون درباره قرارداد ویلتموس نشان 
دادند که سوء مدیریت دارند و توانایی 
با یك مربی  قرارداد  برای بستن  الزم 

خارجی را ندارند.
هم  پایه  فوتبال  داد:  ادامه  او 

تیم های  ثمره  و  ندارد  وضعیت خوبی 
نمی بینیم.  ملی  تیم  و  لیگ  در  را  پایه 
اگر در انتخابات پیش رو دوباره یکی از 

مدیران قبلی انتخاب شود اتفاق خاصی 
نخواهد افتاد و پیشرفتی نصیب فوتبال 

کشور نخواهد شد.

یك  آیا  اینکه  درباره  قاسمپور 
می تواند  فوتبال  جامعه  دل  از  مدیر 
اساسا  یا  کند  کمك  شرایط  بهبود  به 
ن  ا مدیر نبودن  یا  بودن  ورزشی 
گفت:  ندارد  چندانی  فرق  فدراسیون، 
رییس  فراهانی  صفایی  آقای  زمانی 
فوتبالی  سابقه  که  بودند  فدراسیون 
یك  قعی  وا معنای  به  ما  ا شتند  ندا
متخصص  د  فرا ا ز  ا و  بودند  مدیر 
د  فرا ا برخی  ما  ا می کردند  استفاده 
اند  کرده  نام  ثبت  انتخابات  برای  که 
توانایی  بلکه  نیستند  فوتبالی  تنها  نه 
اداره فدراسیون فوتبال را هم ندارند. 
البته در کنار این ها افرادی مثل علی 
هم  کیا  مهدوی  مهدی  و  کریمی 
هستند  فوتبال  جنس  از  که  امده اند 
و می دانند چگونه باید عمل کنند که 

کند. پیشرفت  ایران  فوتبال 

پیشکسوت فوتبال:

فوتبال ايران با ماندن مديران فعلی پیشرفت نمی كند

پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
می گوید داور مسابقه با فوالد به اشتباه 

برای حریف اعالم پنالتی کرد.
یحیی گل محمدی، سرمربی تیم 
دو  پیروزی  از  بعد  پرسپولیس  فوتبال 
بر یك تیمش برابر فوالد اظهار کرد:  
برای ما  از لحاظ جدولی  بازی مهمی 
ما  اصلی  امتیاز هدف  بود. گرفتن سه 
بود. فوالد تیم خوب، فنی و قدرتمندی 
در لیگ است. بازی کردن جلوی این 
تیم همیشه سخت بوده است. توانستیم 
از موقعیت های مان خوب استفاده کنیم 
و فرصت طلب بودیم. بازیکنان خوب 
جنگیدند. فوتبال ما فیزیکی و فنی بود 
شرایط  لحاظ  به  زیادی  تنش های  و 
مجموع  در  بازی  آمد.  وجود  به  بازی 

خوب بود.
او درباره پنالتی فوالد هم بیان کرد: 
بگیرد.  پنالتی  داور  که  نبود  صحنه ای 
بود.  پر خون شده  دهن کنعانی زادگان 
نمی دانم داور چه چیزی دید که پنالتی 
گرفت و کار را برای ما سخت کرد. 4 
بازی  این  و  بودیم  نبرده  بود که  بازی 
گونه  این  بود.  حساس  و  مهم  خیلی 
وارد  بازیکنان  به  زیادی  فشار  سوت ها 
می کند. صحنه واضح بود و پنالتی نبود. 

نمی دانم چرا پنالتی اعالم کرد.
کنار  حواشی  درباره  گل محمدی 

تیم  و  د ن  نیمکت نشینا بین  مین  ز
دیگر.  است  فوتبال  داد:  توضیح  هم 
خودش  خاص  جذابیت های  همیشه 
را داخل و خارج از زمین دارد. چیزی 
و  رفاقت  بحث  می ماند  آخر  در  که 
زی  با ی  ن ها هیجا دوستی هاست. 
روی عملکرد بازیکنان و کارد فنی اثر 
می گذارد. سوت داور و پنالتی بازی را 
از آن تب و تاب انداخت و بحث های 

فنی زیر سوال رفت.
او ادامه داد: باید از کسانی که برای 
فوتبال زحمت می کشند تا این که لیگ 
ادامه داشته باشد تشکر کرد. کرونا یه 
طرف قضیه است و هفته قبل هم باوجود 
آلودگی هوا شرایط خوبی برای برگزاری 
بازی نبود اما برای این که فوتبال زنده 

بماند و مردم در خانه فوتبال ببینند بازی 
کردیم. بعد از کادر پزشکی که بیش ترین 
زحمت را می کشند باید از فوتبالیست ها 

و اهالی فوتبال تشکر کرد.
در  هم چنین  پرسپولیس  سرمربی 
برای  که  این  درباره  خبری  نشست 
مشکل گلزنی تیمش چه راه حلی دارد؟ 
اختصاصی  تمرینات  باید  داد:  توضیح 
بیش تری انجام دهیم و در زدن ضربات 
آخر تمرکز داشته باشیم. خوشبختانه تیم 
ما خوب موقعیت سازی می کند و امروز 
خوب  موقعیت ها  این  از  توانستیم  هم 
و  بودیم  فرصت طلب  کنیم.  استفاده 

توانستیم برنده شویم. 
سیدجالل  مصدومیت  درباره  او 
حسینی و کنعانی زادگان هم بیان کرد: 

مجبور شدیم دو بازیکن را تعویض کنیم. 
و  داریم  بازیکن  کمبود  پست  این  در 
نگران وضعیت دفاع وسط هستیم. باید 
ببینم  تا  با دکترهای تیم صحبت کنم 

وضعیت آن ها چگونه است. 
هم  داروی  درباره  گل محمدی 
را  بازی  اول  نیمه  در  داور  کرد:  اظهار 
خوب مدیریت کرد اما نیمه دوم بازی 
را  صحنه ای  و  شد  خارج  دستش  از 
نبود.  پنالتی  اصال  که  کرد  اعالم  خطا 
به  توپ  و  بود  واضح  خیلی  صحنه 
سینه کنعانی زادگان خورد. خیلی تعجب 
بود  صحنه  نزدیك  که  این  با  کردیم. 
باعث تنش  این  پنالتی کرد.  اما اعالم 
و ناامنی در بازی شد و روند مسابقه را 
و  من  به  داور  برد.  خشونت  سمت  به 

خیلی های دیگر کارت زرد داد.
او در پاسخ به این پرسش که در 
حسینی  سیدجالل  مصدومیت  صورت 
در  رمضانی  آرمان  از  کنعانی زادگان  و 
با  یا خیر؟  خط دفاعی استفاده می کند 
شوخی گفت: بازیکن داریم؛ من و افشین 

پیروانی هستیم. 
ببینیم  اول  باید  داد:  ادامه  او 
وضعیت بازیکنان به چه صورت است. 
االن نمی تونم درباره این که چه کسانی 
می کنند  بازی  بعدی  بازی های  در 

صحبتی کنم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

گرفتن سه امتیاز هدف اصلی ما بود؛

گل محمدی: فرصت طلب بودیم و توانستیم برنده شویم

را  خود  نظر  داوری  کارشناسان 
اند و  پنالتی فوالد گفته  درباره صحنه 
نکته جالب این است که آن ها به شکل 
قاطع اعتقاد دارند که زاهدی فر در این 

صحنه اشتباه کرده است.
قضاوت محمدحسین زاهدی فر در 
بازی تیم های پرسپولیس و فوالد مورد 
تیم میزبان قرار گرفته است.  اعتراض 
اعالم  که  دارند  اعتقاد  ها  پرسپولیسی 
خطای هند منجر به پنالتی از سوی او 
در برخورد توپ به محمدحسین کنعانی 
زادگان درست نبود و داور اشتباه کرد اما 
باوجود اعتراض سفت و سخت بازیکنان 
روی  فر  زاهدی  ها،  سرخ  کادرفنی  و 
نظرش ماند و در نهایت نیز این پنالتی 
تبدیل به گل شد؛ گلی که ممکن بود 

دو امتیاز را از پرسپولیس بگیرد.
نکته جالب این که زاهدی فر سال 
و  استقالل  های  تیم  بازی  در  گذشته 
سپاهان در نقش جهان نیز یك اشتباه 
بود. جایی  را مرتکب شده  این چنینی 
که ارسال روی دروازه سپاهان با برخورد 
توپ به دست کی روش استنلی همراه 
شد اما این داور تشخیص داد که این 

برخورد پنالتی نیست.
فوالد  بازیکنان  صحنه،  این  در 
و  کردند  ارسال  دروازه  روی  را  توپ 
محمدحسین کنعانی زادگان پیش از این 
که توپ به لوسیانو پریرا برسد، آن را با 
بدنش دفع کرد. از نظر پرسپولیسی ها 
توپ به کتف کنعانی خورد اما زاهدی فر و 
کمك هایش معتقد بودند که وی با دست 
توپ را لمس کرده است. اما کارشناسان 

داوری در این باره چه گرفتند؟
درست  پنالتی  سلیمانی:  حیدر   *

نبود
صحنه  پشت  داور  و  وسط  داور 

را  این صحنه  می توانستند  سهولت  به 
ببینند. این که نتوانست تشخیص بدهد 
توپ به دست کنعانی زادگان نخورده، 
صالحیتش را زیر سوال برد. اگر ببینید 
می زد،  داور  که  سوتی  هر  آن  از  بعد 
بازیکنان اعتراض می کردند. اگر صحنه 
را ببینید یك مثلثی می بینید که دو داور 
دیگر  و یك ضلع  آن هستند  دو ضلع 
دو  هر  بنابراین  زادگان؛  کنعانی  آقای 
مسلط بودند. به نظر من داور باید تمرکز 
و صبر می کرد و بعد تصمیم می گرفت. 
را  این  دروازه هم شجاعت  داور پشت 

نداشت که نظر داور راتغییر دهد.
* محمد فنایی: پنالتی درست نبود

می کند،  برخورد  که  ضربه  این 
تقریبا باالی آرنج است. یك قانون جدید 
است که توپ اگر قسمت باال بخورد، 
پنالتی نیست. من اصال نمی توانم قبول 
کنم که این پنالتی باشد. اگر توپ یك 
مقدار پایین تر از کتف هم بخورد پنالتی 
داور  بود و  نیست. صحنه خیلی سریع 
به نظرم  روی تصوراتش سوت زد که 

اشتباه بزرگی بود.
سخت  و  سفت  ض  ا عتر ا
محمدحسین کنعانی زادگان به تصمیم 
محمدحسین زاهدی فر؛ او چند دقیقه در 

زمین ماند و به این اعتراض ها ادامه داد.
* نوذر رودنیل: پنالتی درست نبود

تا  توپ  برخورد  هند  قانون جدید 
بازو را مجاز دانسته و پنالتی نمی داند اما 
زاهدی فر در این صحنه مرتکب اشتباه 
تاثیرگذاری شد تا این اشتباه منجر به 
جنجال های بعدی و کارت های زردی 
شود که او به اعضای ۲ تیم نشان داد 
نهایت  اتفاق در  این  و می توان گفت 
او  دست  از  بازی  مدیریت  شد  باعث 
پشت  داور  کمك  حضور  شود.  خارج 
دروازه برای این گونه صحنه ها است 
و وقتی این داوران در این صحنه ها به 
داور کمکی نمی کنند باید گفت حضور 
این نفرات پشت دروازه ها فقط هزینه 
هایی را برای فدراسیون و تیم ها دارد.

* حسین عسگری: پنالتی درست 
نبود

از  دوربین  تصویر  این  بر  عالوه 
شده  گرفته  کنعانی زادگان  پشت  زاویه 
دیدیم  ما  که  صحنه ای  در  ولی  بود 
برخورد توپ با دست دیده نشد و فکر 
باشد.  داده  رخ  هندی  نمی کنم خطای 
این صحنه کمك داور کنار دروازه  در 
به صحنه خیلی نزدیك بود و شاید او 
در گرفته شدن این پنالتی نقش داشت.

درست  پنالتی  سخندان:  رضا   *
نبود

این صحنه پنالتی نبود، چرا که بر 
اساس قانون جدید، داوران این صحنه ها 
را نباید پنالتی بگیرند. توپی که به باالی 

دست خورده بود، هند نیست.
* هادی دزفولی: پنالتی درست نبود

من از نحوه قضاوت زاهدی فر در 
بازی پرسپولیس و فوالد راضی نیستم 
زیرا او یك پنالتی کاماًل اشتباه به سود 
که  پنالتی  از  بعد  و  کرد  اعالم  فوالد 
با  کرد  سعی  گرفت  پرسپولیس  علیه 
این تیم مهربان تر باشد و خطاها را به 

نفع پرسپولیس اعالم می کرد.
* نوید مظفری: پنالتی درست نبود

تصمیم داور مبنی بر اعالم پنالتی 
با  برای فوالد کامال اشتباه بود و داور 
این تصمیم بازی را کامال بهم ریخت. 
توپ با کتف بازیکن پرسپولیس برخورد 
کرد و طبق آخرین قوانین داوری هم 
این صحنه به هیچ وجه پنالتی نیست.

لتی  پنا بیگی:  ا میرز براهیم  ا  *
درست نبود

کنعانی  آقای  شانه  به  که  توپی 
نبود.  هند  اصال  کرد،  برخورد  زادگان 
به  خیلی  داور  که  کنم  می  تعجب 
صحنه نزدیك بود و این صحنه را هند 
تشخیص داد. داوران پشت دروازه هم 
می  آنجا  عالمتی  هیچ  بدون  اکثریت 
ایستند و هیچ دخالتی در بازی نمی کنند. 
کمك داور پشت دروازه به صحنه خیلی 
نزدیك بود و می توانست دخالت کند. 
شاهد  همه  که  بود  این صحنه  از  بعد 
بودند که بازی از دست داور خارج شده 
باعث شد اخطارهای بی شماری  بود و 
بدهدو بازیکنان و کادر فنی هر دو تیم 

اعتراض کنند و کارت زرد بگیرند.

زاهدی فر و بازهم یک هنِد پنالتی جنجالی؛

نظر هشت کارشناس داوری: پنالتی نبود!

کارش  دارد  تیم  رهبری  گفت:  فوالد  مدیرعامل 
بازیکنان  اگر  اما  داریم  رضایت  کادرفنی  از  و  می کند  را 
بخواهند به این شکل بازی کنند در نیم فصل باید دنبال 

تیم جدید بگردند.
مقابل  فوالد  یك  بر   ۲ شکست  از  پس  آذری  سعید 
پرسپولیس اظهار کرد: بازی محکمی به ویژه از طرف تیم ما 
انجام شد و فرصت های خوبی هم خلق کردیم اما در نهایت 
آن تیمی برنده می شود که بتواند فرصت هایش را تبدیل به 
گل کند. روی یکی دو ضربه ایستگاهی پرسپولیس ، آن ها 
هوشیارتر عمل کردند و فرصت های شان را تبدیل به گل کردند.

 ۵۰ حداقل  که  بگیریم  یاد  باید  هم  ما  داد:  ادامه  او 
درصد موقعیت های مان را گل کنیم اما به هر حال بچه ها 
زحمت کشیدند و از جواد نکونام هم تشکر می کنم. امیدوارم 
یاد بگیریم فرصت ها در فوتبال خیلی زود از دست می روند. 
که  تیمی  آن  اما  کرد  بازی  فوق العاده  دوم  نیمه  در  فوالد 
که  بود  پرسپولیس  کرد  استفاده  بیش تر  موقعیت هایش  از 

برنده بازی شد.
فضای  و  فوالد  پنالتی  با  رابطه  در  فوالد  مدیرعامل 

ملتهب بعد از این پنالتی گفت: من نمی دانم بازی از دست داور 
خارج شد یا نه ولی وقتی پنالتی اعالم می شود بازیکنان باید 
تمکین کنند و نباید فضای آشفته بازاری که ایجاد می شود را 
به وجود نیاوریم چرا که اولین بازی در فوتبال نیست که پنالتی 
اعالم شده است و آخرین بار هم نخواهد بود. از آن جا فضای 
بازی یك مقدار ملتهب شد و باوجود این که زاهدی فر تالش 

کرد بازی را کنترل کند اما از دستش خارج شد.
او درباره عملکرد داوری عنوان کرد: او در این فصل 
چهارمین بار است که برای ما سوت می زند و می داند یك 

سری حساسیت ها هم وجود دارد. این که داوری خوب یا بد 
بود دیگر تمام شده و کارشناسان در این زمینه باید نظر دهند 
و این حرف همیشگی من است. امیدواریم که آقای زاهدی 
اشتباه نکرده باشد.آذری درباره عملکرد فوالدی ها گفت: از 
عملکرد کادرفنی مان راضی هستم اما از بازیکنان نه. بچه ها 
باید بدانند فوالد تیم بزرگی است و موقعیت هایی که خلق 
اما  کردیم  آن ها صحبت  با  دروازه شود.  وارد  باید  می شود 
بازیکنان راضی نیستم و نمی توانیم خودمان را  از عملکرد 
فریب دهیم. برخی از تیم هایی که به مراتب قراردادشان از 
ما کمتر است، جایگاه شان از تیم ما باالتر است اما نکونام 
و کادرفنی اش آن چیزی که من می خواهم را دارند انجام 

می دهند و تالش می کنند.
او اضافه کرد: وقتی یك بازیکن در یك قدمی توپ را 
گل نمی کند و به ساعت استادیوم می زند دیگر تقصیر نکونام 
نیست و کیفیت بازیکنان است. کیفیت بازیکنان است که 
نتایج را تغییر می دهد. رهبری تیم دارد کارش را می کند اما 
اگر بازیکنان بخواهند به این شکل بازی کنند در نیم فصل 

باید دنبال تیم جدید بگردند.

آذری: از عملکرد کادر فنی  راضیم اما از بازیکنان نه
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با توجه به درخواست های مکرر و استقبال عالقه مندان 
از نوزدهمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت، مهلت ثبت 

نام تا ۱۵ بهمن ماه تمدید شد.
به گزارش معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد 
استقبال عالقه  به درخواست های مکرر و  با توجه  اسالمی، 
مندان جهت حضور در نوزدهمین دوره آزمون سراسری قرآن 

و عترت، مهلت ثبتنام تا ۱۵ بهمن ماه تمدید شد.
نوزدهمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت، امسال 
با توجه به شیوع ویروس کرونا، نیمه اول اسفندماه به صورت 

مجازی برگزار خواهد شد.
از  عترت  و  قرآن  آزمون سراسری  نوزدهمین  نام  ثبت 
دارد.  ادامه  ماه  بهمن   ۱۵ تا  و  شده  آغاز  دی ماه  دهم  روز 
شده  اعالم  اسفندماه  اول  نیمه  نیز  آزمون  برگزاری  زمان 
است. قرآن آموزان برای حضور در آزمون می توانند به سامانه 

quranedu.ir مراجعه کنند.

تمدید مهلت ثبت نام
 در نوزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت

نخستین  فتتاح  ا مراسم 
تهران  نمایشگاه مجازی کتاب 
و  فرهنگ  وزیر  سخنرانی  با 
ارشاد اسالمی برگزار شد و او این رویداد 
را عاملی برای نزدیك تر شدن به عدالت 

فرهنگی دانست.
نمایشگاه  نخستین  افتتاح  مراسم 
گذشته  روز  صبح  تهران  کتاب  مجازی 
)3۰ دی ماه( با حضور سیدعباس صالحی، 
محسن  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
و  فرهنگ  وزیر  فرهنگی  معاون  جوادی، 
ارشاد اسالمی، ایوب دهقانکار، مدیرعامل 
خانه کتاب و ادبیات ایران و رئیس نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران، و هومان حسن پور، 
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران 

در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.
سیدعباس  مراسم،  این  ابتدای  در 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی، 
مجازی  نمایشگاه  امسال  این که  بیان  با 
کتاب تهران را با دو ویژگی آغاز می کنیم 
کرونایی  شرایط  نخست  ویژگی  گفت: 
است که جهان و ایران را یك سال است 
در  پدیده  و  ویژگی  این  دربرگرفته،  که 
بشر  اجتماعی  زندگی  مختلف  فضاهای 
تأثیراتی در حوزه های  در کل کره خاکی 
مختلف گذاشته و بخشی از آن نیز به حوزه 

اقتصاد و فرهنگ مربوط است.
حوزه هایی  از  یکی  افزود:  صالحی 
که متأثر شده است و هنوز هم ادامه دارد، 
صنعت نشر جهان و ایران است. ما در این 
یك سال متأثر از این شرایط صنعت نشر، 
از  دقیقی  برآورد  که  دیده ایم  آسیب هایی 
خسارات وجود ندارد، اما طبق نظرسنجی ای 
که پژوهشگاه فرهنگ،  هنر و ارتباطات از 
منتشر  آذرماه  در  و  داد  انجام  نشر  جامعه 
ناشران  درصد   6۰ می دهد  نشان  کرد 
یك سال  طول  در  نشر  صنعت  معتقدند 
اخیر از جوانب مختلف افزون بر 4۰درصد 

خسارت دیده است.
با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
اشاره به تعطیلی نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران گفت: تعطیلی نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران، تعطیلی نمایشگاه های استانی 
کتاب، شرایط تعطیلی یا شبه تعطیلی فضای 
این قبیل موجب شد  از  خدمات و نکاتی 
این دسته از ناشران که در جامعه آماری 
قرار دارند معتقد باشند صنعت نشر در طول 
یك سال اخیر افزون بر  4۰درصد خسارت 

دیده است.
و  محسوس  کاماًل  افزود:  صالحی 
ملموس است که صنعت نشر تحت تأثیر 
شرایط کرونا آسیب های گسترده و فراوانی 

با  ما  شرایط  این  در  اما  است،  کرده  پیدا 
روشن  که  نکاتی  و  مشکالت  این  همه 
کنار  در  را  نکته  چند  است،  مشخص  و 
نخست  کنیم.  مطرح  می توانیم  خسارات 
این که جامعه نشر علی رغم شرایط دشوار، 
در  دارد.  و  داشته  را  فعالیت خود  و  تکاپو 
این نظرسنجی که در آذرماه منتشر شد، از 
جامعه نمونه نشر که جامعه علمی است، 
عنوان شده که حدود 68 درصد از ناشران 
این مدت کتاب چاپ  در  )6۷.8( گفته اند 
 ۱۰ از  بیش  درصد   ۲4 و  داشته اند  اول 
عنوان کتاب چاپ کرده اند. این آمار نشان 
از آن دارد علی رغم شرایط دشوار، فضای 
نشر با عالقه، شیفتگی و توجه جامعه نشر 
کشور به فضای تولید اندیشه پرداخته است. 
به طوری که این دشواری ها مانع تحرک 
ناشران نشد و جریان تولید نشر با عشق، 

عالقه و امید به آینده ادامه داشته است.
کتاب  مطالعه  فضای  به  سپس  او 
در دوران کرونا اشاره کرد و گفت: بحث 
اوقات فراغت در نظرسنجی های پژوهشگاه 
ارزیابی  مورد  ارتباطات  و  هنر  فرهنگ، 
دوره های  در  نسبت ها  البته  گرفت.  قرار 
متفاوت  نظرسنجی  این  بررسی  مورد 
مطالعه  سهم  فروردین  ابتدای  در  بود، 
درصد   ۲۷ یعنی  بود،  قابل توجه تر  کتاب 
از مخاطبان و کسانی که این نظرسنجی 
از آن ها صورت گرفته بود، مطالعه کتاب 
را یکی از موضوعات اوقات فراغت مطرح 
کرده بودند. در این نظرسنجی برای رفع 
اضطراب از کرونا، سهم کتاب و کتابخوانی 
باز هم قابل توجه بود. علی رغم صدماتی 
که کرونا بر فضای نشر داشت، به نحوی 
و  کتاب  فراغت،  اوقات  مصرف  سبد  در 
کتابخوانی سهم بیشتری را پیدا کرده است.

در  این که  بیان  با  ادامه  در  صالحی 
از  که  کتابفروشان  از  حمایتی  طرح های 
سوی خانه کتاب و ادبیات ایران در سال 
۹۹ اجرا شد یك  میلیون و ۲۰۰ نسخه کتاب 
خریداری شده است گفت: این رقم نشان 
می دهد علی رغم بادها و طوفان سهمگین 
کرونا که جهان را لرزاند، اما جریان فرهنگ 
مکتوب، ناشر، کتاب و کتابفروش جریانی 
زنده و پویا است و به این امید می توان به 

آینده نگریست.  
اسالمی  رشاد  ا و  فرهنگ  وزیر 
و  تبلیغات  حوزه  در  کرد:  بیان  همچنین 
اطالع رسانی طبق نظرسنجی صورت گرفته 
از جامعه ناشران، از آن ها پرسیده شد شما 
مخاطبان  به  چگونه  را  کتاب های تان 
درصد   6۹.3 که  می کنید  اطالع رسانی 
بودند.  کرده  انتخاب  را  مجازی  فضای 

این رقم سهم قابل توجه فضای مجازی 
در حوزه تبلیغات و اطالع رسانی کتاب را 
و  تبلیغات  فضاهای  دیگر  می دهد.  نشان 
اطالع رسانی در حد انتقال دیتا به معنای 
متن نیست بلکه در قالب پادکست، روایت، 
قصه و نقالی کتاب در حال رخ دادن است. 
به عبارتی نقالی به عنوان یك سنت کهن 

به کمك حوزه کتاب آمده است.
فضای  است  معتقد  که  صالحی 
بحث  و  آمده  کتاب  کمك  به  مجازی 
فروش کتاب را مورد توجه داده گفت: در 
سفارش  که  می بینیم  آذرماه  نظرسنجی 
 ۵۰ یعنی  است؛  شده  درصد   ۵۰ اینترنتی 
درصد ناشران از این طریق کتاب فروخته اند 
و فروشگاه های کتاب در جایگاه بعدی با 
48 درصد حضور دارند. فضای سومی که در 
سال های اخیر مورد توجه است کتاب های 
الکترونیکی است، هر چند که کتاب های 
کاغذی  کتاب های  مزاحم  الکترونیکی 
ما  اما  باشد،  می تواند  مکمل  بلکه  نیست 

شاهد روند رو به رشد این اتفاق هستیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره 
به پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی 
قابل  اطالعات  پیمایش،  این  در  گفت: 
توجهی به ما منتقل شد که نشان می دهد 
به  می خوانند،  کتاب  که  درصد   46.6 از 
کتاب های الکترونیکی روی آورده اند و در 
مطالعه اخیر ۱۹.۲ درصد کتاب الکترونیکی 
را انتخاب کرده اند. این آمار نشان از آن دارد 
که ذائقه مصرف جدیدی شکل گرفته و در 

فضای ایرانی معنا پیدا کرده است.
او با تاکید بر این که عدالت فرهنگی 
وجود  با  این که  از  نگیریم،  کم  دست  را 
فرهنگی  دیپلماسی  در  که  دغدغه هایی 
داریم، می توانیم کتاب های داخل کشور را 
راحت تر به دست ایرانیان خارج از کشور و 
دیگر مردم جهان برسانیم گفت و نمایشگاه 
نزدیك تر  برای  عاملی  را  کتاب  مجازی 

شدن به عدالت فرهنگی دانست.
اقتصاد  به موضوع  اشاره  با  صالحی 

گفت:  تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه 
تخلفات  کاهش  و  ینه ها  هز کاهش 
یك  است.  نمایشگاه  این  دیگر  موضوع 
برای  می خواست  وقتی  شهرستانی   ناشر 
باید  بیاید،  تهران  به  فیزیکی  نمایشگاه 
سر  پشت  را  زیادی  مسائل  و  سختی ها 
می گذاشت اما حاال این گونه نیست. بنابراین 
کرده  پیدا  کاهش  باالدستی  هزینه های 
زمینه  در  سالم تری  فضای  شاهد  و  است 
فرهنگ و اقتصاد خواهیم بود؛ مثال دیگر 
ناشران  شاهد تخلفات مثل فروش کتاب 
دیگر در غرفه یك ناشر دیگر نیستیم. در 
یا  کنترل  قدرت  به دلیل  مجازی  فضای 
بازدارندگی که به خاطر مسائل فنی وجود 
دارد، نمی توان چنین تخلفاتی را انجام داد.

فرهنگ  این که  بیان  با  ادامه  در  او 
مکتوب با نمایشگاه مجازی کتاب تهران، 
هم  مکمل  و  کرده  پیدا  جدید  بال  یك 
هستند، اظهار کرد: با همراهی اهالی رسانه 
کتاب  مجازی  نمایشگاه  که  کنیم  کاری 
تهران دیده شود. چون نمایشگاه فیزیکی 
کتاب در اردیبهشت ماه، تبدیل به یك  سنت 
شده بود و نیاز به تبلیغات نداشت و همه 
کرده  کوک  آن  برای  را  ساعت های شان 
تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه  اما  بودند 
که فردا آغاز به کار می کند باید با کمك 
صدا و سیما، رسانه های مکتوب، پایگاه های 
خبری، فضای مجازی، خبرگزاری ها و... به 
عنوان یك وظیفه ملی در ارتقای فرهنگ 

مکتوب کشور تلقی شود.
در ادامه این مراسم محسن جوادی، 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  معاون 
ه  نمایشگا نخستین  برگزاری  اسالمی 
یه ای  سرما ا  ر ن  تهرا کتاب  مجازی 
ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه  آینده  برای 
نمایشگاه  شاهد  این  در  دانست و گفت: 
همدلی، همراهی و همکاری صنعت نشر، 
کتابفروشان و ناشران بودیم. بین نهادها و 
ملی  شرکت  همچون  مختلف  موسسات 
و  اطالعات  فناوری  ایران، سازمان  پست 

بانك صادرات ایران همراهی ایجاد شد.
جوادی با تاکید بر این که نمایشگاه 
فضای  باشد  فروشگاه  این که  از  پیش 
نقد  این  همیشه  گفت:  است،  فرهنگی 
کتاب  خانه  اطالعات  که  داشت  وجود 
اما در این  در اختیار همه قرار نمی گیرد  
و  کتاب  خانه  داده های  همه  نمایشگاه 
ادبیات ایران با استفاده از بانك اطالعاتی 
نمایش  این مجموعه فراهم شده،  که در 
داده می شود. این اتفاق فرصتی برای همه 
مردم فراهم می کند تا صرف نظر از خرید 

کتاب، ساعت ها کتاب ها را ببیند.
فرهنگ  وزیر  فرهنگی  امور  معاون 
از  هدف  داد:  ادامه  اسالمی  ارشاد  و 
تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه  برگزاری 
ایجاد نقدینگی برای ناشران است که در 
دوران کرونا آسیب زیادی دیدند. برگزاری 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران در راستای 
مسئله ای  است؛  فرهنگی  عدالت  تحقق 
نداشت.  وجود  فیزیکی  نمایشگاه  در  که 
در این نمایشگاه امکان خرید کتاب برای 
دوردست ترین مناطق کشور هم فراهم شده 
است. اگر زودتر برای برگزاری نمایشگاه 
مجازی کتاب اقدام می کردیم، می توانستیم 
بسیاری از کشورهای دیگر را به نمایشگاه 
کتاب بیاوریم و بتوانیم در آینده ترکیبی از 
نمایشگاه فیزیکی و مجازی را برگزار کنیم.

ایوب دهقانکار، مدیرعامل  ادامه  در 
خانه کتاب و ادبیات ایران و رئیس نمایشگاه 
درباره  گزارشی  تهران،  کتاب  مجازی 
کتاب  مجازی  نمایشگاه  دوره  نخستین 
تهران ارائه داد و گفت: در نخستین دوره 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران ۱۰3۲ ناشر 
داخلی و ۱8۰ ناشر خارجی شرکت کرده اند. 
بالغ بر ۱۰۰ هزار عنوان کتاب در بخش 
و  می شود  داده  نمایش  داخلی  کتاب های 
نمایشگاه،  این  پویای  ساختار  به  توجه  با 
 3۵۰ تا  کتاب ها  عناوین  افزایش  قابلیت 

هزار عنوان وجود دارد.
مجازی  نمایشگاه  نخستین  رئیس 
کتاب  عنوان  افزود: ۲۰هزار  تهران  کتاب 
در بخش ناشران خارجی شامل کتاب های 
التین و عربی قابل مشاهده است. با توجه 
به امکاناتی که فضای مجازی فراهم کرده 
است برخی از کشورها برای نخستین بار 
در این نمایشگاه شرکت کردند و پیش از 
تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  در  این 
حضور نداشتند. قابلیت تبادل رایت ۱4۵۰ 
عنوان کتاب در این نمایشگاه وجود دارد.

دهقانکار همچنین گفت: 3۰ نشست 
فرهنگی)۱8 نشست آنالین و ۱۲ نشست 
 ۹۰( سخنران   ۱8۰ حضور  با  آفالین( 

سخنران داخلی  و ۹۰ سخنران خارجی( 
برای این دوره از نمایشگاه در نظر گرفته 
شده است. در این نمایشگاه، مردم می توانند 
کتاب های بخش داخلی را با تخفیف ۲۰ 
تخفیف  با  را  خارجی  کتاب های  و  درصد 
ثابت 3۰درصدی )که تا ۵۰درصد قابلیت 
افزایش دارد( تهیه کنند. با یارانه معاونت 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  امور 
منازل  در  به  رایگان  کتاب ها  اسالمی 

می رسند.
اینترنت در  او تصریح کرد: ترافیك 
تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه  نخستین 
برای  را  ترافیکی  بار  تا  است  ۵۰درصدی 
مردم کاهش دهد. همچنین امکان بازدید 
در  مردم  عموم  برای  ساعته   ۲4 خرید  و 
این نمایشگاه فراهم شده است. نمایشگاه 
بخش   بر  عالوه  تهران  کتاب  مجازی 
نمایشگاهی بخش فروشگاهی نیز دارد که 

این بخش در دنیا سابقه ای ندارند.
رئیس  حسن پور،  هومان  ادامه  در 
تهران  کتابفروشان  و  ناشران  اتحادیه 
بین المللی  نمایشگاه  معموال  کرد:  بیان 
ناشران  از  دلیل حمایت  به  تهران  کتاب 
امسال  و  می شده  برگزار  کتابفروشان  و 
به دلیل شرایط کرونایی حاکم بر کشور و 
جهان، در مورد روند چگونگی این حمایت 
گرفت.  صورت  دی  یا ز صحبت های 
فرهنگ  وزارت  فرهنگی  امور  معاونت 
و ارشاد اسالمی تالش کرد این  حمایت  
این که  ذکر  قابل  نکته  اما  کند  اتخاذ  را 
و  گذاشت  می شد  که  زمانی  کثر  حدا
تا  کرد،  برگزار  این گونه  را  نمایشگاه 

بود. همین  روزها 
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان 
مجازی  نمایشگاه  نخستین  گفت:  تهران 
کتاب تهران برای اولین بار برگزار می شود 
و ممکن است نقایصی داشته باشد چرا که 
در  کتاب  فروش  بحث  دنیا  کجای  هیچ 
نمایشگاه مطرح نیست. هدف از برگزاری 
ایجاد  تهران،  کتاب  مجازی  نمایشگاه 
نقد،  اگر  است.  ناشران  برای  نقدینگی 
بررسی و پیشنهادی درباره این نمایشگاه 
به  کار  اجرای  مسیر  در  باید  است  مطرح 
آن ها پرداخته شود. آن چیزی که در این 
نمایشگاه از اهمیت بیشتری برخوردار است 

اطالع مردم از برگزاری آن است.
کتاب  مجازی  نمایشگاه  نخستین 
تهران از اول بهمن تا شش بهمن برگزار 
می شود و خریداران می توانند برای بازدید 
و خرید کتاب از ساعت ۹ صبح روز اول 
tehranbookfair. بهمن ماه به سایت

ir  مراجعه کنند

نمایشگاه مجازی کتاب تهران افتتاح شد؛

تکاپوی جامعه نشر علی رغم شرايط دشوار كرونايی

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

كريم رجب زاده: هیچ كس نمی تواند شاعر را محدود كند
دارد  را  اختیار  این  شعر  در  شاعر 
همان  واقع  در  این  که  کند  مبالغه  که 
شعر  زیبایی  به  دروغ  اما  است،  دروغ 

اضافه می کند.
استفاده  حدود  درباره  شاعر  این 
تاریخ  تحریف  نیز  و  ادبیات  در  اغراق  از 
کرد:  اظهار  شعر  ویژه  به  ادبی  آثار  در 
هیچ کس  که  است  طبیعی  امر  یك  این 
او  به  و  کند  محدود  را  شاعر  نمی تواند 
بگوید که ذهنیتش را در شعرش نیاورد. 
شعر و اساسا هنر از اغراق تشکیل شده و 
اغراق و مبالغه بخشی از شعر است؛ ما به 
آن اغراق یا مبالغه می گوییم و خارجی ها 

به آن سوررئالیسم می گویند. این سوررئال فراواقعی است و منطبق با واقعیت نیست. 
شاعر این اجازه را دارد که تا هر جا دلش بخواهد تصرف شاعرانه داشته باشد و کسی 

برای شاعر محدودیتی قائل نیست.
او ادامه داد: نظامی در نصیحتی به فرزندش می گوید که »در شعر مپیچ و در 
فن او/ چون اکذب اوست احسن او«؛ یعنی زیبایی شعر در دروغ است. در حالی که 
دروغ معموال زشت است و کسی دوست ندارد دروغ بگوید اما شاعر در شعر این 
اختیار را دارد که مبالغه کند که این در واقع همان دروغ است، اما دروغ به زیبایی 

شعر اضافه می کند، چنان که در سوررئالیسم هم همین است.
رجب زاده همچنین با اشاره به شعری از صائب تبریزی بیان کرد: برای مثال 
صائب می گوید »ستاره های فلك را شمردن آسان است/ حساب داغ دل ما که می تواند 
کرد؟«، درحالی که اصال چنین چیزی امکان ندارد. صائب تبریزی در مقابل داغ هایی 
که مردم می دیدند می گوید که داغ ما آن قدر افزون تر است که ستاره ها را می توان 
شمرد اما داغ دل ما بیشتر از آن است که بشود شمرد. این اغراق لذت بخش است 
وگرنه اصال منطبق با واقعیت نیست. یا مثال آقای دولت آبادی در رمان »کلیدر« به 
شخصی به نام »مارال« می پردازد و از زیبایی او می گوید، درحالی که او آن قدر هم 
زیبا نیست که آقای دولت آبادی توصیف می کند ولی این اختیار نویسنده است که 

می تواند تا هر کجا که دلش می خواهد مبالغه کند.
این شاعر سپس با طرح این  سوال که آیا ما حق داریم در اسطوره یا تاریخ دست 
ببریم گفت: در این جا اما و اگرهایی وجود دارد. در بعضی وقایع تاریخی نمی توان 
دخل و تصرف کرد، مثال تاریخی که در عالم مذهبی است. در آن عالم مذهبی 
شاعر نمی تواند عدول کند و رنگ و لعاب دیگری بزند. اما فراموش نکنیم که قرار 
است در شعر از اسطوره و تاریخ و از تلمیحات استفاده کنیم. اغلب وقت ها هم در 

ادبیات از اسطوره های عاشقانه و مذهبی استفاده شده است.
او افزود: به باور من، وقتی اسطوره یا تلمیح به همان شکل معمولش وارد حوزه 
ادبیات داستانی یا شعر می شود، آن را که همه می دانند و دیگر اتفاقی نیفتاده است، 
وقتی تلمیح یا اسطوره را به همان شکلی که به دست مان رسیده در ادبیات بیاوریم، 
اتفاق خالقانه ای نیفتاده مگر این که شاعر در اسطوره دستی ببرد. به طور مثال در 
باور مردم کرمانشاه این است که زمانی که به فرهاد گفته شد که به چه عشقی 
کار می کند، شیرین که مرده، فرهاد با تیشه ای بر فرق خود می زند. می گویند مردم 
کرمانشاه باور دارند که تیشه پای بیستون می افتد، در آن جا درخت اناری می روید که 
هر سال انارهایی می دهد که درون این انارها سوخته است. حاال اگر چنین روایتی را 
در شعرمان بیاوریم - البته من این را تا کنون در شعرها ندیده ام - کمکی به اسطوره 
فرهاد و شیرین است و اشکالی ندارد. اما در رنگ و لعاب دادن به روایت های مذهبی 

جای شك و شبهه وجود دارد.
کریم رجب زاده در ادامه جعل تاریخ را بحث متفاوتی با آن چه ذکر شد دانست 
و گفت: تحریف تاریخ با این که افزونه ای در روایت وجود داشته باشد، متفاوت است 
تا جایی که  از مبالغه  تاریخ را جعل کنیم، پذیرفته نیست. من  این که بخواهیم  و 
به اصل  اما در صورتی که  نمی گیرم  ایرادی  کند  تاریخی کمك  فرآیند  به  بتواند 
روایت لطمه نزند. من نمی پذیرم که اگر به تاریخ چیزی را اضافه می کنیم، آن چیز 

تاریخ را زیر سوال ببرد. 
او افزودن تحلیل به اسطوره و تاریخ را بدون مانع دانست و با اشاره به شعری 
از حافظ بیان کرد: شعر حافظ شعری چندالیه است و امروز به شعر حافظ تحلیل هایی 
اضافه می شود. حافظ غزلی دارد »ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد/ دل رمیده ما 
را رفیق و مونس شد/ نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت...« گفته می شود 
بیت  این تحلیل ماست که می گوییم  برای شاه  شجاع گفته و  را  این شعر  او  که 
»نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت« اشاره به امی بودن حضرت محمد)ص( 
دارد ولی این اشکالی ندارد. این دریافت امروز ماست و شاید حافظ در آن موقع این 

دریافت را نداشته است.
شاعر مجموعه »صف عاشقان تمامی ندارد« در پایان در خصوص مبالغه در شعر 
امروز اظهار کرد: دو مسئله در شعر داریم: ذهنیت و عینیت. وقتی بحث عینی گرایی 
در شعر پیش می آید، باید ذهنیت را کنار زد و واقعیت را دید و شعر ما باید بازتاب 
واقعیت ها باشد که این واقعیت زندگی  است. اما اگر قرار باشد به اثرمان رنگ و لعاب 
دیگری بدهیم، از حالت عینیت باید خارج شویم و به دنبال ذهنیت برویم. این ذهن 
است که از واقعیت ها فراروی می کند. وقتی شعرهای خانم گلوک، برنده »نوبل« را 
می خوانیم، می بینیم که شعرش را در ساده ترین وجه ممکن و واقعیت ها را می نویسد. 
چنان چه شعر سعدی پر از عینیت ها اما زیباست: »من ندانستم از اول که تو بی مهر 
و وفایی...« این همراه با عینیت، روزمرگی و قابل لمس است. شعر امروز ما، هم به 

سوی عینیت می رود و هم به سوی ذهنیت و در نوسان است.

محمد قاسم زاده در بیمارستان بستری شد
دلیل  به  ده  قاسم زا محمد 
عارضه قلبی در بیمارستان بستری 

است.
وضعیت  درباره  نویسنده  این 
دلیل  به  گذشته  هفته  گفت:  خود 
ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری 
در  روزی  چند  آنژیو شدم.  و  شده 
سی سی یو بودم و امروز)چهارشنبه، 
اول بهمن ماه( هم جراحی می شوم.

 - ه  د ا سم ز قا محمد 
داستان نویس و پژوهشگر - متولد 

سال ۱334 در نهاوند است. 
»شهسوار بر باره باد«، »رقص 

مرغ سقا«، »بانوی بیهنگام«، »خاطرات محرمانه خانوادگی«، »توراکینا«، 
»شهر هشتم«، »رؤیای ناممکن لی جون«، »رقص در تاریکی«، »سیاوش«، 
»سهراب«، »اسفندیار«، »صندلی روی بالکن«، »چیدن باد« )برگزیده جایزه 
مهرگان(، »گفتا من آن ترنجم«، »اصالح رقص در تاریکی«، »مردی که 
خواب می فروخت« و »توفان سال موش« از جمله آثار این نویسنده هستند.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یك برابر رای شماره 
۱3۹۹6۰3۱۰۰۰۱۰۰۷۱6۷ مورخ ۲۹-۰۹-۹۹ که در هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یك ساری تصرفات مالکانه آقای 
باقر نسبت به ششدانگ یك قطعه  سید رضا مظلومی فرزند میر 
زمین مشتمل بر یکبابخانه به مساحت ۲۷8،۱۵ متر مربع قسمتی 
از پالک 3448 اصلی واقع در یك بخش یك ثبت ساری خریداری 
از مالك رسمی پس از کسر سهم وقف 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 اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 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: ۱6-۱۰-۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹-۱۱-۰۱ 

مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری
م الف ۱۹۹۰84۰4

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه 
قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
 ۲۱۲6/۲۱۲۷/۹۹ سال   8۰3۵۲33/8۰3۵۲38 شماره  رای  برابر  رسمی 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  موضوع 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك تنکابن تصرفات 
مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی جمال جوادی دینه رودی به شماره 
کد ملی ۲۲۱۹68۵46۲ صادره از تنکابن فرزند تیمور و مالکیت متقاضی 
سیده راحله معصوم موسوی به شماره کد ملی ۲۲۱۹۹333۵۰ صادره از 
تنکابن فرزند سیدحسین سهم هرکدام سه دانگ مشاع از ششدانگ یك 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 648 مترمربع دارای پالک 
۲۲۲ فرعی از پالک ۲3 اصلی بخش ۲ واقع در قریه قلعه سرخریداری 
از مالك رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  شده 
فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول : ۱3۹۹.۱۱.۰۱ تاریخ انتشارنوبت دوم : ۱3۹۹.۱۱.۱۵ 

هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
م-الف ۱۹۹۰8۹۱۹

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسین خاکرو آبکنار با ارایه دو برگ فرم استشهادیه شهادت شهود به 
شماره ۱3۹۹۰۲۱۵48۷۹۰۰۰۱۰۰۲ مورخ ۱3۹۹/۱۰/۰8 که صحت امضاء آن در 
دفترخانه ۲۱۵ بندرانزلی مورد گواهی قرار گرفته اعالم به مفقودی سند مالکیت 
خود به علت جابجایی را نموده است که بابررسی پرونده مشخص ومعلوم گردید 
سند مالکیت ششدانگ یك قطعه زمین بمساحت ۱8۰ مترمربع به شماره پالک 
38۱6فرعی مفروز ومجزی شده از 3۲3 الی 33۰ فرعی از ۱4 اصلی واقع در 
کلویر بخش ۷ گیالن ذیل ثبت ۲8۹۹3 صفحه ۲6۹ دفتر ۲36 با شماره چاچی 
انتقال قطعی  ۱8۷۰۵۹بنام یداله پاک عقیده صادر و تسلیم گردید وبرابر سند 
شماره 46۰6۷ مورخ ۱38۷/۱۰/۰3 دفترخانه 36 انزلی ششدانگ به آقای حسین 
خاکرو آبکنار انتقال یافت لذا به استناد ماده ۱۲۰ ائین نامه قانون ثبت این آگهی 
در یك نوبت منتشر و چنانچه شخصی اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به پالک 
فوق مدعی انجام معامله  ومدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشند می توانند 
ظرف مدت ۱۰ روز ازتاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن مدارک مثبته 
المثنی وفق مقررات  به این اداره مراجعه نمایند در غیراینصورت سند مالکیت 

صادر و تسلیم می گردد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرانزلی-عباس نوروزی

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 
۱3 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 8۰3۵۲33/8۰3۵۲38 سال 
۲۱۲6/۲۱۲۷/۹۹ موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملك تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی جمال 
از  صادره   ۲۲۱۹68۵46۲ ملی  کد  شماره  به  رودی  دینه  جوادی 
تنکابن فرزند تیمور و مالکیت متقاضی سیده راحله معصوم موسوی 
به شماره کد ملی ۲۲۱۹۹333۵۰ صادره از تنکابن فرزند سیدحسین 

سهم هرکدام سه دانگ مشاع از ششدانگ یك قطعه زمین مشتمل 
بر ساختمان به مساحت 648 مترمربع دارای پالک ۲۲۲ فرعی از 
پالک ۲3 اصلی بخش ۲ واقع در قریه قلعه سرخریداری شده از 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  رسمی  مالك 
فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ اعتراض دادخواست 
اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول : ۱3۹۹.۱۱.۰۱ 
تاریخ انتشارنوبت دوم : ۱3۹۹.۱۱.۱۵ هادی مالحسینی سرپرست 

ثبت اسناد و امالک تنکابن
م-الف ۱۹۹۰8۹۲۱

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

اول  هیات   ***۱3۹۹6۰3۰۱۰6۰۰۰4۵3۷  *** شماره  رای  برابر 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  ورامین  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض متقاضی آقای ولی عیسی وند فرزند درویشعلی به شماره شناسنامه 
4 صادره از الیگودرز در *** ششدانگ یك قطعه زمین با بنای احداثی در آن  
*** به مساحت ۱۰۵/۰3 متر مربع پالک شماره ۹38 فرعی از ۷- اصلی 
مالکیت  از   *** ورامین  ملك  ثبت  حوزه  بخش  آباد  کاظم  قریه  در  واقع 
فاطمه و ایران هر دو شهرت شیرکوند احدی از وراث علی محمد شیرکوند 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  *** محرز گردیده است 
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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۰/۱6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۱

راینی  پور  محمد رحیم 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف 48۰
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امروز میهمانی
یوسف ندیده هاست

حامد عسکری

چون سرمه می وزی، قدمت روی دیده هاست
لطف خط شکسته، بــه شیب کشیده هاست

هرکس که روی ماه تو را دیده، دیده است
فرقـی کـه بین دیده و بین شنیده هاست

موی تو نیست ریخه بر روی شانه هات
هاشور شاعرانه شب بر سپیده هاست

من یك چنار پیرم و هر شاخه ای ز من
دستی به التماس به سمت پریده هاست

از عشق او بترس، غزل مجلسش نرو
امروز میهمانی یوسف ندیده هاست...
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محمد حسین زاده

سـال هاي پایانـي دهـه 6۰ و ابتدایـي دهـه ۷۰ 
بدون شـك از طالیي ترین سـال هاي سینماي کشور 
بوده انـد. در آن سـال ها و بـا اینکـه کشـورمان بعد از 
جنگ دوران سـختي را سـپري مي کرد اما هنرمندان 
سختکوشـي بودنـد که تـالش کردند تا تئاتر، سـینما 
و تلویزیون را سـرپا نگه دارند. افسـر اسـدی از نسـل 
بازیگـران باسـابقه اسـت کـه در دهه هـای 6۰ و ۷۰ 
حضـور در فیلم هایی متفـاوت را تجربه کرد. گرچه در 
سـال های بعـد بـه دلیل شـرایط موجود در سـینما که 
بـه گفته ایـن بازیگر چنـدان برایش خوشـایند نبوده، 
فعالیتـش در سـینما کمرنگ تر شـد، امـا حضورش در 
آثـار مختلـف در همان دوران مورد توجه قرار گرفت و 
بازی سـنجیده و خوب او در فیلم عبور از غبار سـاخته 
پوران درخشـنده که در هشـتمین دوره جشنواره فیلم 
فجـر بـه نمایـش درآمـد، از نـگاه داوران دور نماند و 
سـیمرغ بهتریـن بازیگـر نقش مکمل زن بـه او تعلق 
گرفـت. او یکبـار دیگـر هم در سـال ۷3 بـرای بازی 
در روسـری آبـی، نامـزد دریافت جایزه شـد. با افسـر 
اسـدي همـراه شـدیم تـا از بـازي در سـال هاي دور 
سـینما، دریافت سـیمرغ بلورین و همینطور چگونگي 

ورودش بـه عرصـه بازیگري بیشـتر بدانیم...

-شـما در سـال هاي خیلي دور در سینما فعالیت 
بسـیار زیـادي داشـتید و برنـده سـیمرغ بلوریـن هـم 
شـدید... سـینما در آن سـال هاي یکـي اواخـر دهـه 

6۰ و همینطـور دهـه ۷۰ چطـور بود؟
*مـن سال هاسـت از سـینما فاصلـه گرفتـه ام، 
ناآگاهـم.  آن  بـه  و  نمی فهمـم  را  آن  حال وهـوای 
بنابرایـن قضاوتـی درباره آن نمی توانم داشـته باشـم. 
امـا دربـاره آن سـال ها کـه شـما اشـاره کردیـد بایـد 
بگویـم بعـد از انقـالب که سـینمای سـابق شستشـو 
داده شـد و ایـن هنـر بـه گونـه ای دیگـر رشـد کـرد، 
یـك دهـه خـوب و آبرومندانـه در سـینما بـه وجـود 
آمـد کـه کارنامـه درخشـانی داشـت. ایـن را بـه این 
دلیـل کـه خـودم در آن سـا ل ها فعالیـت می کـردم و 
جایـزه گرفتـم، نمی گویـم. از همـه وجوه این مسـئله 
و تفـاوت کامـال مشـهود اسـت و فکر می کنـم از هر 

کسـی بپرسـید، ایـن نظـر را تاییـد خواهـد کرد.

-شـما در دهه 6۰ و ۷۰ در سـینما فعال تر بودید، 
امـا بعـد از چند سـال حضورتـان در فیلم هـا کمرنگ 

شـد! ایـن اتفاق دلیل خاصی داشـت؟
*مـن بـه طـور کلی بعد از روسـری آبـی، خیلی 
کـم کار شـدم و اگـر هـم بـازی کـردم، آثـار چنـدان 
برجسـته ای نبودنـد و در واقع کارهـای کوتاهی بودند 
آنهـا  از  بـه هیچ کـدام  زیـادی  کـه عالقـه چنـدان 
نداشـتم. امـا گاهی اوقـات آدم ناگزیر می شـود کاری 

را انجـام دهـد کـه خیلـی هـم موافقش نیسـت.

-دلیـل فاصلـه گرفتن از سـینما بعد از روسـری 
بود؟ آبی چـه 

*شـاید کمـی عجیـب باشـد، امـا بایـد بگویـم 
بعـد از روسـری آبـی انـگار طلسـمی بـرای پیشـنهاد 
کار خـوب بـه وجـود آمـد و من تـا مدت ها پیشـنهاد 
مسـئله  ایـن  نداشـتم.  قابل توجهـی  و  خـوب  کار 
بـرای خـودم کمـی برخورنـده هم بـود. بعـد از مدتی 
دل سـردی هایی هـم بـه وجـود آمد و از طـرف دیگر، 
کیفیـت کارهـا آنقـدر نازل شـده بـود که مـن ترجیح 
دادم عطـای حضـور در برخـی از کارهـا را بـه لقایش 
ببخشـم و هرازگاهـی در کاری کوتاه بازی کنم. البته 
نمی گویـم حضـور در همـه آن کارهـا از روی اجبـار 
بودنـد، چـون به هرحـال بـازی کـردم، امـا بـه هیـچ 

عنـوان دلخـواه مـن نبودند.

-فضـای جشـنواره فیلـم فجر و سـینمای ایران 
در سـال 68 کـه فیلـم عبـور از غبار را بـازی کردید و 
بـرای آن جایـزه گرفتید، چطور بـود؟ تجربه همکاری 
بـا یك کارگـردان زن در آن سـال ها برایتـان چگونه 

رقـم خورد؟
*بـه قول شـما یکـی از نقـاط متفـاوت در فیلم 
عبـور از غبـار حضـور کارگـردان خانمـش بـود کـه 
قبـل از ایـن فیلـم هم آثـار باارزشـی سـاخته بودند و 
باعـث شـده بـود حضور مـن در ایـن فیلم خوشـایند 
باشـد. بـازی در عبـور از غبار باعث شـد مـن با خانم 
درخشـنده در ایـن فیلـم همـکاری داشـته باشـم که 
عـالوه بـر خـود فیلم که دوسـتش داشـتم، تجربه ای 

بود. جالـب 

-شـما در سـال 68 و در هشتمین دوره برگزاری 
جشـنواره فجـر جایـزه بهتریـن بازیگـر نقـش مکمل 
را بـرای عبـور از غبـار گرفتیـد. این جایزه چه حسـی 

برایتـان به همراه داشـت؟
کـه جشـنواره  سـال  همـان  در  اسـت  *یـادم 
فیلـم برگـزار می شـد، زمانـی کـه دوسـتان بازیگـر، 
همـکاران و اطرافیـان مـن بـرای تماشـای فیلم های 
مختلـف می آمدنـد و فیلـم من را هـم می دیدند، همه 
عزیـزان و همکارانـم متفق القـول می گفتنـد امسـال 
جایـزه بـه تـو تعلـق می گیـرد. همیـن پیش بینی هـا 
مـن را امیـدوار کـرده بود کـه جایزه را می بـرم، چون 
از زبـان همـه می شـنیدم و همیـن موضوع کـه بازی 
مـن بـه جـز برگزارکننـدگان جشـنواره و داوران آن، 
مـورد توجـه طیف هـای گسـترده مـردم و همـکاران 
خـودم قرار گرفته، باعث دلگرمی بود، چون احسـاس 

گذاشـته  مخاطـب  روی  را  تاثیـرش  کار  می کـردم 
اسـت. جالـب اسـت، حتـی آنهایـی کـه مـن را خیلی 
هـم نمی شـناختند، تشـویقم می کردند. قبـل از اینکه 
جایـزه را بگیـرم، با توجه به احـوال موجود، خودم هم 
فکـر می کـردم کـه این جایـزه از آن مـن خواهد بود. 

-ایـن فیلـم چه جایگاهـی در کارنامـه حرفه ای 
دارد؟ شما 

بـا  خـاص  نقشـي  کـه  نقـش،  بـر  *عـالوه 
بـود،  بازیگـری  هـر  بـرای  جـذاب  ویژگی هـای 
فیلمنامـه هـم قوی، درسـت و بـرای من قابـل قبول 
بـود. فیلمنامـه خـوب باعـث می شـود کلیـت یك اثر 
قابـل قبـول و شسـته و رفتـه دربیایـد و ایـن قضیـه 
دربـاره فیلـم عبـور از غبـار هـم صـدق می کـرد و به 
نظـر مـن ایـن کار همـه ویژگی هـای یك اثـر خوب 
را داشـت. نقـش هـم اگرچـه کوتـاه اما نقشـی خوب 
و تاثیرگـذار بـود. خانـم درخشـنده پیـش از این فیلم 
کار  به درسـتی  ایـن فضـا  در  بـود  داده  نشـان  هـم 
می کنـد و موقعیت هـای چنیـن فضایـی را به خوبـی 
می شناسـد. »پرنـده کوچـك خوشـبختی« کـه دختر 
کوچـك قصـه نمی توانسـت تکلم داشـته باشـد، یك 
تجربـه دیگـر خانـم درخشـنده در این زمینـه بود که 
آن هـم مـورد توجـه قرار گرفـت. در »عبـور از غبار« 
هم زندگی کسـی که بیمار شـده و با زبان اطرافیانش 
آشـنایی زیـادی نـدارد، دسـت مایه قصـه فیلـم قـرار 
گرفتـه بـود، امـا زبـان بین المللـی مهـر و محبت بین 
شـخصیت های فیلـم ردو بدل می شـد و باعـث ارتباط 
برقـرار کردنشـان با یکدیگر بود. بـرای من حضور در 
ایـن کار در کنـار تمـام ویژگی هایش، ایـن جذابیت را 
هـم داشـت کـه به زبـان مـادری صحبـت می کردم. 

-در سـال های ابتدایـی دهه 6۰ که سـینما پس 
از انقالب شـکل و شـمایل تازه ای به خود گرفته بود، 
فضـا بـرای حضور زنان در سـینما به چه شـکل بود؟ 
در  سـینما  در  بانـوان  حضـور  بـرای  *فضـا 
آن سـال ها هـم فضـای مطلوبـی نبـود، امـا بـرای 
شـخص مـن بـه شـکل مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم 
مشـکل یا چالشـی پیـش نیامده بود. بـه عقیده من 
بـه همـان انـدازه کـه آن سـال ها فضـای مطلوبـی 
نداشـت، االن هـم همینطـور  زنـان وجـود  بـرای 
اسـت. امـا شـاید آن موقـع به دلیـل اینکـه از یك 
فضـای دیگـر وارد فضایـی جدیـد شـده بودیـم و 
امنیـت و اعتبـار تـازه ای در کل سـینما بـه وجـود 
آمـده بود، شـرایط بهتر بود. در واقـع بعد از انقالب 
از  کـه  بـود  شـده  فضایـی  وارد  ایـران  سـینمای 
فیلم فارسـی فاصلـه گرفتـه و بـا قاطعیـت می توانم 
بگویـم آبرومندانه شـده بود. همه این موارد دسـت 
بـه دسـت هـم داده بودنـد تـا بـرای مثـال، من به 
عنـوان یـك بازیگر بتوانـم انتخاب های سـنجیده تر 

و متنوع تـری داشـته باشـم.

-خاطرتان هسـت هشـتمین دوره جشـنواره که 
شـما در آن برگزیده شـدید با چـه حال وهوایی برگزار 
شـد و شـکل و شـمایل برپایی این رویداد چه تفاوتی 

بـا سـال های اخیر کرده اسـت؟
*شـاید برایتـان جالب باشـد بگویم جشـنواره 
سـال 68 تنهـا شـامل جایـزه سـیمرغ کـه جایـزه 
معنـوی بـود شـده بـود و بـرای اولیـن بـار در کل 
آن  از  نقـدی  جایـزه  جشـنواره  برگـزاری  تاریـخ 
حـذف شـده بـود. در هیچ یـك از سـال های قبـل 
و بعـد از آن دوره ایـن اتفـاق نیفتـاد و عـالوه بـر 
سـیمرغ جوایـز دیگـری ماننـد سـکه و ماشـین هم 
نمی دانـم  امـا  می گرفـت.  تعلـق  برگزیـدگان  بـه 
چـرا آن سـال شـانس اینطـور بـا من یـاری کرد و 
تنهـا یـك سـیمرغ از آن جشـنواره بـرای مـن بـه 

یـادگار باقـی مانـد.

-ایـن موضـوع اعتـراض برگزیـدگان را در پـی 
نداشت؟

*مـن یـادم نمی آیـد، شـاید هم کسـی معترض 
بود، اما حرفی زده نشـد. اساسـا در آن سـال ها شرایط 
مثـل حـاال نبـود. من یـادم نمی آیـد، چه دربـاره این 
موضـوع چه جایزه گرفتـن و نگرفتن، حرف و حدیثی 
زده شـده باشـد، یا جنجال و چالشـی در این مورد به 
وجـود آمـده باشـد. امـا در سـال های بعـد ایـن موارد 
و سـروصداها دربـاره جایـزه دادن هـا و غلـط بـودن 

داوری هـا پیش آمد.

-خانـم اسـدي بـه سـال هاي دورتر برویـم... از 
شـروع فعالیت هـای خـود در عرصـه هنـر خصوصـا 
تئاتـر بگوییـد... از چـه زمانـی و چگونـه بـا ایـن هنر 

شدید؟ آشـنا 
*انـگار ایـن روزهـا باب شده اسـت کـه وقتی از 
شـروع فعالیت های کسـی پرسـیده می شـود در پاسخ 
بگویـد: از دوران کودکـی! ولـی به واقـع در مورد من 
اینطـور بـوده اسـت. مـن خیلی کوچـك بـودم که با 
تشـویق های پـدرم فعالیت هایم را شـروع کـردم و به 
مـوازات کارهـای تحصیلـی ام به کارهـای هنری هم 
پرداختم. اسـناد آن در قالب عکس موجود اسـت. البته 
این شـرایط برای سـایر خواهر و برادرهایم نیز فراهم 
بـود. در خانـه مـا به هنـر و کارهای هنری بسـیار بها 
داده می شـد. وقتـی 4یـا ۵ سـاله بـودم، پدرم دسـت 
مـن را می گرفتنـد و بـرای گـردش بیـرون می بردنـد 
و در راه برایـم شـعر می خواندنـد و آنهـا را بـه زبـان 
سـاده یعنـی همـان زبـان کودکی که بـرای من قابل 

فهم باشـد، معنـی می کردند.

-اینگونه به هنر عالقمند شدید؟
*بلـه، دقیقـا همینطـور اسـت. بـه مرور و سـال 
بـه سـال که می گذشـت، من بـا آن اشـعار و مفاهیم 
آنها بیشـتر آشـنا می شـدم. از همان سـال ها بسیار به 
شـعر عالقمنـد شـدم و حتی ایـن روزها هم شـعر در 
زندگـی من تاثیر بسـزایی دارد. البتـه به نظر من یك 
بخـش از یادگیـری و بـروز هـر هنری اسـتعداد ذاتی 
اسـت و بخـش دیگـر آن پـرورش و آمـوزش اسـت. 
در مقولـه شـعر می توانـم بگویـم پدرم مـن را به این 

هنـر ارزشـمند عالقمند کرد.

آغـاز  را  فعالیت هـای خـود  تئاتـر چگونـه  -در 
کردیـد؟

*همانطـور کـه می دانیـد در سـال های قبـل از 
انقـالب بچه هـا در مـدارس در رشـته های مختلـف 
کارهـای  واسـطه  بـه  و  داشـتند  فعالیـت  هنـری 
مختلفـی کـه انجـام می دادند در مسـابقات اسـتانی و 
سراسـری نیـز شـرکت می کردنـد. مـن جزء کسـانی 
بـودم کـه معمـوال هر سـال بـه بهانـه تئاترهایی که 
کار می کـردم یـا به خاطـر فـن بیـان و دکلمـه، بـه 
اغلـب هـم  و  رامسـر فرسـتاده می شـدم  اردوهـای 

امتیـاز خوبـی می گرفتـم.

-بعـد از پایـان دبیرسـتان بـاز هـم فعالیت های 
خـود را ادامـه دادید؟

*بله، من بعد از پایان دوره دبیرسـتان در کنکور 
دانشـکده هنرهـای دراماتیك شـرکت کـردم و قبول 
شـدم. در دوران دانشـجویی هـم فعالیت هایـم را در 
عرصـه تئاتـر ادامـه دادم تـا اینکـه انقـالب شـد و به 
ناچـار به خاطر جریان انقـالب فرهنگی در تحصیالت 
مـن وقفـه افتاد. بعد از آن 3سـال، دانشـکده هنرهای 
دراماتیـك بـا دانشـکده هنرهـای زیبا ادغام شـدند و 
مـن بـه ناچار تحصیالتم را در دانشـکده هنرهای زیبا 

ادامه دادم و در سـال 6۵ لیسانسـم را گرفتم.

-اولیـن نمایشـی که شـما بـه عنـوان بازیگر در 
آن حضـور داشـتید چـه نمایشـی بـود و با چه کسـی 

آن را کار کردیـد؟
*اولیـن نمایش هایـی کـه در آنهـا بـازی کردم 
بـه دوران تحصیالتم در دبیرسـتان برمی گـردد. البته 
فکـر می کنـم نمی تـوان خیلـی نمایش های مدرسـه 
را بـه حسـاب آورد، امـا قبول دارم کـه الفبای نمایش 
را در آن دوره آموختم و کارم را از آنجا شـروع کردم. 
زمانـی که دانشـجو بودم اغلـب بـرای پایان نامه های 

بچه هـای سـال های باالتـر و در نمایش هایی که آنها 
کارگردانـی می کردنـد بـازی می کـردم. منهـای ایـن 
نمایش ها، به شـکل جدی با مرحوم منوچهر شـیبانی 
کـه کارگردان، نویسـنده، شـاعر و نقـاش خوبی بودند 

نمایش نقاشـی روی چـوب را کار کردم.

همـکاری  کسـانی  چـه  بـا  نمایـش  آن  -در 
؟ یـد د می کر

ماننـد  هنرمندانـی  بـا  نمایـش  آن  در  *مـن 
آزیتـا حاجیـان، ولـی اهلل مدنـی، جمشـید جهانـزاده و 
محمدرضـا هنرمنـد همبـازی بـودم. سـال ۵6 بـود 
کـه ایـن نمایـش بـه صـورت تله تئاتـر ضبط شـد اما 

متاسـفانه پخـش نشـد.

چرا پخش نشد؟

*زیـرا بـا جریـان انقـالب و وقفـه ای کـه در 
عرصـه ی تئاتـر و هنـر ایجاد شـده بود همزمان شـد 
و دیگـر امـکان پخـش این تلـه تئاتر وجود نداشـت.

-بعد از آن چه کار کردید؟
*بعـد از آن یعنـی بعد از انقـالب من در نمایش 
برانـد، نوشـته هنریـك ایبسـن بـه کارگردانی قاسـم 
سـیف بـازی کردم کـه اگر اشـتباه نکنم آقای سـیف 
ایـن نمایـش را بـرای پایان نامـه خـود کار می کردند.

و  دانشـجویی  نمایش هـای  در  بیشـتر  -یعنـی 
نمایش هایـی کـه دانشـجوها کارگردانـی می کردنـد 

می کردیـد؟ بـازی 
*بلـه، آن زمـان تئاتـر دانشـجویی بـرای خـود 
ارج و قـرب داشـت و بخـش مهمـی از تئاتر به شـمار 
حرفـه ای  نـام  کارهـا  آن  بـه  مـن  گرچـه  می آمـد. 
یـا نیمه حرفـه ای نمی دهـم، ولـی مثـال نمایشـنامه 
برانـد، متـن سـنگینی داشـت کـه آقـای سـیف برای 
آن خیلـی زحمـت کشـیده بودنـد. خاطـرم هسـت ما 
بـرای اینکـه ایـن نمایـش آمـاده اجرا شـود حـدود ۹ 

مـاه تـالش کردیم.

-البته آن دوره، اجراهای دانشـجویی دست کمی 
از اجراهایـی کـه از آنها بـا نام حرفه ای یـاد می کنند، 
نداشـت. به نظر شـما این نمایش ها چـه ویژگی هایی 
داشـت کـه بـا اجراهـای حرفـه ای برابـری می کرد و 

حتـی گاهـی از آن ها جلوتـر هم بود؟
*قبـل از انقـالب بله، اوایل انقالب هم شـرایط 
تاثیـر چندانـی بـر روند قبلـی تئاتر به ویـژه در بخش 
دانشـجویی نداشـت، امـا کم کـم همـه چیـز رنـگ 
باخـت. اگـر می خواهیـم هـر چیـزی حاصـل خوبـی 
داشته باشـد، اول بایـد ذهـن، آزاد و آرام باشـد. مـا آن 
زمان دانشـجویانی بودیم که حداقل دغدغه معیشـت 
نداشـتیم. می تـوان گفت همـه ما تقریبا یـك زندگی 
متوسـط خـوب داشـتیم و همـه همسـان بودیـم. مـا 
بـرای پـول، تئاتـر کار نمی کردیـم. همه می دانسـتیم 
ممکـن اسـت از کار تئاتـر هیـچ دسـتمزدی به دسـت 
نیاوریـم بـه همیـن دلیل اصال کسـی به فکـر گرفتن 
دسـتمزد نبـود. بـه جـرات می گویـم مـا آن موقـع با 
عشـق کار می کردیـم. امـا احسـاس می کنـم امروزه 

بـرای دانشـجویان تئاتـر خیلـی صـرف نـدارد کـه 
بخواهنـد هزینـه کننـد، بروند و بیایند تـا یك نمایش 
را آمـاده اجـرا کننـد. از طرفـی آن صمیمیتـی که آن 
موقـع میان ما وجود داشـت، امروز میان دانشـجویان 
وجـود ندارد. تئاتر وسـیله ای بود که می توانسـت ما را 
بـه هدفمان برسـاند، هدفـی غایی و متعالـی، آمیخته 
بـا اخـالق هنـری کـه می خواسـتیم بـا آن خـود و 
جامعه مـان را بـه طـرف بهتر زندگی کـردن ببریم. آن 
زمـان کـه ما تئاتـر کار می کردیم همـه چیز خالص و 

دوسـت داشـتنی بود.

-امـروز چـه اتفاقـی افتـاده اسـت کـه مـا دیگر 
شـاهد آن صمیمیـت و دوسـت داشـتن نیسـتیم؟

*پاسـخ ایـن سـوال می توانـد بـه خیلـی چیزها 
برگـردد و مـن االن حضـور ذهـن نـدارم تـا آنهـا را 
شـماره گذاری کنـم، بـه همیـن خاطـر بـر می گـردم 
بـه همـان جملـه ای که پیشـتر گفتـم. برای رسـیدن 
بـه یـك نتیجـه خـوب بایـد یك ذهـن آرام داشـت. 
زیـرا ذهـن آرام یـك تفکـر درسـت ارائـه می دهـد. 
تفکـر درسـت یـك عمـل درسـت بـه دنبـال خواهد 
داشـت و همچنین عمل درسـت یك حاصل درسـت 
در پـی دارد. بـه نظـر مـن ایـن روزها آرامـش روحی 
افـزوده  زندگـی  دغدغه هـای  بـه  و  کـم شده اسـت 
شده اسـت. ایـن روزهـا ذهـن همـه از مگس هـای 
ذهنـی پـر شـده اسـت کـه دائمـا در سـر آنهـا وزوز 
می کننـد و انـگار ایـن مگس هـای ذهنـی بازدارنـده 
هسـتند. مـن نمی گویم همه ما سـرگرم کار هسـتیم، 
اتفاقـا بیشـتر اوقـات مـا بـا بیـکاری می گـذرد و در 
همیـن بیکاری هـا اسـت کـه ایـن مگس هـا شـروع 
بـه آزار مـا می کننـد. مـن معتقـدم اگـر هـر کسـی 
سـرکار خـودش باشـد، یعنی یك زمـان معقولی را در 
حیطـه عالقـه و فعالیـت خـود مشـغول به کار باشـد، 
سـالمت خواهد بود. شـاید علت همه مشـکالت این 
روزهـای بچه هـای تئاتـر ما ناشـی از بیکاری اسـت. 
از قشـر جـوان گرفتـه تـا هـم سـن و سـال های من 
و بزرگتـر از مـن از بیـکاری رنـج می برنـد. بـه اعتقاد 
مـن بیـکاری بیشـترین لطمـه را بـه بچه هـای تئاتـر 
وارد می کنـد. عـالوه بر اینکه از نظـر اقتصادی خیلی 
خوشـایند نیسـت، از نظـر معنـوی هـم تمـام انـرژی 
آنهـا را تخریـب می کنـد، زیـرا ایـن انرژی به شـکل 
منفـی خـود را نشـان می دهـد. مـا به یـك جامعه ای 
تبدیـل شـده ایم کـه مـدام در حال گله کردن هسـتیم 
و انتظـار داریـم دیگـران برای مـا کاری انجام بدهند. 
اینگونـه مـا همـان نیرو، قـدرت و تـوان کار را هم از 
دسـت می دهیم کـه این ماجـرا پیامدهای بیشـماری 

بـه دنبـال خواهد داشـت.

تحصیلـی شـما  رشـته  اینکـه  بـه  توجـه  -بـا 
بازیگـری و کارگردانـی بـود، آیـا تا به حـال به عنوان 

کارگـردان، نمایشـی را روی صحنـه بـرده ایـد؟
*نـه، مـن تاکنون فقـط بازی کـرده ام. از همان 
ابتـدا هم بـه بازیگری عالقمند بـودم و فکر می کردم 
کارگردانـی در تخصـص من نیسـت، بـه همین خاطر 
هیچ وقـت بـه طـرف آن کشـیده نشـدم. ایـن روزهـا 
فعالیت هـای مـن در عرصه بازیگری کم شـده اسـت 
و آن نیرویـی کـه همیشـه بـه من آرامـش می دهد را 
در شـعر پیـدا کـرده ام. در بازیگـری همیشـه باید آدم 
را انتخـاب کننـد و او بایـد تابـع خیلـی چیزها باشـد، 
ولـی شـعر مقولـه ای اسـت که مـن در آن اسـتقالل 
دارم، هـر وقـت بخواهـم بـه لطف خـدا دفتـرم را باز 
می کنم به سـراغ آن مـی روم و در عالمش می چرخم.

-شـما بـرای همـکاری با یـك نمایش یـا گروه 
چـه معیارهایـی را مـد نظر قـرار می دادید؟

*طبیعتـا هـر بازیگـری بـرای همـکاری با یك 
گـروه یـا یـك نمایـش سـبك و سـنگین می کنـد و 
کارهایـی کـه نسـبت بـه بقیه کارهـا امتیاز بیشـتری 
دارد را می پذیـرد. بـه نظـر من متن و تیـم اجرایی در 
یـك نمایـش خیلـی مهم هسـتند. البته منظـورم این 
نیسـت که همیشـه انتخاب من از روی نکته سـنجی 
بـوده و همیشـه بهتریـن کارهـا را انتخـاب کـرده ام، 
ممکـن اسـت گاهـی وقت ها هـم به خطا رفته باشـم 
و بـه خاطـر یکسـری مسـائل مجبور شده باشـم یك 

چیزهایـی را بپذیرم.

-آیـا از کارهایـی کـه در زمینـه تئاتـر انجـام 
هسـتید؟ راضـی  داده ایـد 

*نـه، ایـن اتفـاق برایم نیفتـاده اسـت و از همه 
کارهایـم راضی نیسـتم.

-بـراي سـوال پایانـي بفرماییـد که برای شـما 
حضـور در تئاتـر یـا کارهـای تصویـری چقـدر مهم 
 ۲ ایـن  از  کـدام  در  بـازی  شـما  اولویـت  و  اسـت 

اسـت؟ عرصه 
*طبیعتـا مـن هـم ماننـد هـر کسـی کـه تئاتر 
خوانـده اسـت و خاسـتگاهش تئاتـر اسـت، بازی در 
تئاتـر را بـه هـر کار دیگـری ترجیـح می دهـم. بـه 
هـر حـال تئاتـر را دوسـت دارم. بـه نظـر مـن آن 
غنـای روحـی کـه بـا اجـرای یـك کار نصیـب یك 
فـرد می شـود در تئاتـر وجـود دارد. البتـه منظور من 
ایـن نیسـت کـه در کارهـای تصویـری ایـن اتفـاق 
نمی افتـد. زمانـی کـه بـه طـرف سـینما و تلویزیون 
رفتـم، فرصـت تئاتـر کارکردن نداشـتم، یـك مقدار 
هـم خـودم شـخصا در عرصـه تئاتـر سـهل انگاری 
کـردم و از آن دور شـدم. البتـه هیچ وقـت تئاتـر را 

نادیـده نگرفتـه ام.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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