
بیثباتیقیمتهامردمرارنجمیدهد!
تا  امیدواریم  اینکه  بیان  با  جمهوری  رییس 
پایان بهمن ماه بتوانیم واکسیناسیون را آغاز کنیم، 
گفت: به محض اینکه کادر درمان و افراد پرریسک 

از واکسن استفاده کنند، شرایط کامال تغییر می کند.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه 
در آیین افتتاح پروژه های دو وزارتخانه آموزش و پروررش 

و میراث فرهنگی با تبریک میالد دخت پیامبر عظیم الشان 
گفت:  فجر،  دهه  همچنین  و  مادر  روز  و  زن  روز  اسالم، 
سازگار  خیلی  کرونایی  شرایط  با  ظاهرا  امروز  افتتاح های 
نیست اما همه اینها برای سال آینده و با مهار کرونا می تواند 

بسیار معنابخش باشد.  
صفحه 2

 رییس مجلس شورای اسالمی:

میزان صادرات نفت 
در الیحه بودجه واقعی نیست

صنعت گردشگری بیمار واقعی کروناست
گردشگری  پژوهشکده  رئیس 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  وزارت 
»گردشگری حبابی« را یکی از ایده های 
این روزهای کشورها برای بقاء گردشگری خارجی 
بیان کرد و افزود: رفت و آمد ساکنان استان های 
بهترین  جمله  از  همسایه  کشورهای  به  مرزی 
راهکارهای برون رفت از شرایط کنونی صنعت 
بسیاری  به  گردشگری است. همه گیری کرونا 
از صنایع و مشاغل آسیب جدی زده است ولی 
به اعتقاد کارشناسان و مسئوالن دولتی صنعت 
گردشگری بیشترین آسیب را از این بیماری همه 

گیر دیده است.
صفحه 7

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد،

لزوم هماهنگی و بسیج تمام دستگاه های کشور 
برای مقابله با جنگ اقتصادی

5
آموزش همگانی جامعه، ابزاری برای کاهش کودک آزاری است

صفحه 5

3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
همیشه عاشق ايران 

و مردم هستم و 
هرگز مهاجرت 

نمي کنم

6ورزش
پاداش ويژه برای 

زنان مدال آور 
ايران در المپیک 

توکیو

نک 1با

هنرمندان زيادي در عرصه فرهنگ و هنر كشورشان ظهور كرده 
ولي هركدام سرنوشتي متفاوت دارند، برخي ماندگار مي شوند و 
برخي به فراموش سپرده مي شوند. در اين بين برخي هنرمندان 
هستند كه حتي اگر سالها ديده و شنيده نشوند بازهم از ياد 

نمي روند و اين همان معناي واقعي هنرمند است.

وزارت  محل  در  كه  خبری  نشست  در  زاد  فرهادی  مهين 
ورزش و   جوانان برگزار شد، با تشريح دستاوردهای حوزه 
بانوان اظهار كرد: در سال گذشته فعاليت هايی برای زنان در 
بخش ساختاری، ورزش همگانی و قهرمانی و توجه به عدالت 

جنسيتی صورت گرفت.

همزمان با دومين روز از دهه مبارک فجر و در آستانه چهل 
انقالب اسالمی، حجت اله صيدی  پيروزی  و دومين سالگرد 
مديرعامل، اعضای هيئت  مديره، مديران ارشد و كاركنان 
خمينی  امام  مطهر  حرم  در  حضور  با  ايران  صادرات  بانک 
بنيانگذار جمهوری اسالمی ايران تجديد  با آرمان های  )ره( 

بيعت كردند.

استقالل و تحکیم 
بنیان های اقتصادی

 از آرمان های 
امام)ره( است

روحانی: واکسیناسیون را از پايان بهمن آغاز می کنیم توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی
 در مکران

طرح های  توسعه  بر  پتروشیمی  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
پتروشیمی منطقه مکران تا تکمیل زنجیره و ایجاد صنایع پایین دستی 
گام  مکران،  راهبردی  موقعیت  به  توجه  با  گفت:  و  کرد  تأکید 
هوشمندانه توسعه پتروشیمی در این منطقه می تواند در قالب ایجاد »هاب« 

امکان پذیر باشد.
صفحه 3

چندی پیش سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس 
برای  زندان  بر حذف  مبنی  از طرح جدید مجلس  خبر 
مهریه های بیش از پنج سکه داد و علت آن را افزایش 
قیمت سکه و لزوم زندانی نبودن مردان برای کار کردن و پرداخت 
مهریه بیان کرد این در حالی است که در شرایط فعلی و بدون وجود 
چنین طرح هایی مردان می توانند با درخواست اعسار و تقسیط مهریه 

برای بدهکاری مهریه به زندان نروند.

شرایط اقتصادی و فعلی جامعه به گونه ای است که بعضا مردان 
توان پرداخت مهریه های اندک را هم ندارند، از این رو هرچند به 
نظر می رسد لزوم چنین طرح هایی احساس می شود اما باید این را 
در نظر گرفت که همین شرایط هم برای زنان وجود دارد؛ زنانی که 
بدون داشتن پشتوانه مالی ناگزیر به دریافت مهریه اند و گاها زندانی 
کردن مردان را بهانه ای برای تسریع در اخذ مهریه خود قرار می دهند.
صفحه 2

 بايد حقوق برابری میان زنان و مردان قائل شويم

DONYAYEJAVANANMAG.IR

از  روز  دومیــن  بــا  همزمــان 
دهــه مبــارک فجــر و در آســتانه 
ــروزی  ــالگرد پی ــن س ــل و دومی چه
لــه  حجت ا ســالمی،  ا نقــالب  ا
صیــدی مدیرعامــل، اعضــای هیئــت 
ــان  ــد و کارکن ــران ارش ــره، مدی  مدی
ــور  ــا حض ــران ب ــادرات ای ــک ص بان
ــی )ره(  ــام خمین ــر ام ــرم مطه در ح
ــوری  ــذار جمه ــای بنیانگ ــا آرمان ه ب
اســالمی ایــران تجدیــد بیعــت کردند.

بــه گــزارش روابط عمومــی بانک 
ــدی  ــه صی ــران، حجت ال ــادرات ای ص
ــره و  ــای هیئت مدی ــراه اعض ــه هم ب
جمعــی از مدیــران ارشــد و کارکنــان 
ایــن بانــک بــا حضــور در  حــرم مطهر 
ــت فاتحــه،  امــام راحــل، ضمــن قرائ
ــام واالی  ــاج گل از مق ــدای ت ــا اه ب
بنیانگــذار جمهــوری اســالمی ایــران 
تجلیــل و بــر حمایــت از  تحقــق 
ــذار  ــد بنیانگ ــداف بلن ــا و اه آرمان ه
ــالمی  ــوری اس ــدس جمه ــام مق نظ

ــد. ــد کرد ن ــران تاکی ای

حجــت الــه صیــدی، مدیرعامــل 
بانــک صــادرات ایــران در این مراســم 
ــارک  ــه مب ــام ا... ده ــک ای ــا تبری ب
ــروزی شــکوهمند  فجــر و ســالروز پی
ــت  ــت: سرنوش ــالمی گف ــالب اس انق
ــن  ــش در همی ــال پی ــور ۴2 س کش
دهــه تغییــر پیــدا کــرد و بــه همیــن 
ــرای  ــواره ب ــر هم ــه فج ــل ده دلی
ــزرگ  ــدس، ب ــم مق ــن و همکاران م
و باشــکوه بــوده اســت. در چنیــن 
روزهایــی نظــام ســلطه و اســتبداد بــه 
ــل  ــی تبدی ــاالری دین ــام مردم س نظ
ــا  ــی)ره( ب ــام خمین ــرت ام ــد. حض ش
ــتقالل،  ــکوهمند اس ــا و ش ــعار رس ش
ــام  ــالمی، نظ ــوری اس آزادی و جمه
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــدس جمه مق
را بنــا نهادنــد و طــی ۴2 ســال اخیــر 
دســت اندرکاران نظــام تــالش کردنــد 
ــد. ــدا کن ــق پی ــا تحق ــا آن آرمان ه ت

صــادرات  بانــک  مدیرعامــل 
ایــران اظهــار کــرد: اینکــه همه ســاله 
بــرای زیــارت ضریــح حضــرت امــام 

ــم،  ــدا می کنی ــق پی ــی )ره( توفی خمین
ــالب  ــت انق ــی از نعم ــرای قدردان ب
اســالمی، یکــی از نظام هــای قدرتمند 
صحنــه جهانــی و یکــی از بازیگــران 
بــزرگ بین المللــی اســت و دقیقــاً بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه بدخواهی هــا 
از طــرف رقبــا و دشــمنان ادامــه دارد.

ــام  ــفه نظ ــت: فلس ــدی گف صی
ســلطه و امپریالیســم ایــن اســت کــه 
هیــچ کشــوری نباید اســتقالل داشــته 
باشــد تــا بــا ایجــاد وابســتگی بتواننــد 
از منابــع آن کشــور در  جهــت منافــع 
خــود اســتفاده کننــد. از ایــن رو ایــن 
مــکان مقــدس بــرای ادامــه راه امــام، 

ــاز و الهام بخــش اســت. ــزه  س انگی
صیــدی افــزود: کارکنــان بانــک 
صــادرات ایــران بــه رســم هــر ســال 
بــرای تجدیــد میثــاق بــا آرمان هــای 
ــوری  ــذار جمه ــر و بنیانگ ــار کبی معم
اســالمی ایــران در اینجــا حضــور 
یافته انــد و معتقدیــم کــه امــروز بیــش 
ــه آرمان هــا،  از هــر زمــان دیگــری ب

ــل  ــام راح ــای ام ــح و رهنموده نصای
کــه وحــدت ، اتحاد، اســتقالل، آزادی و 
تحکیــم پایه هــای جمهوری اســالمی 

ایــران بــود، نیازمندیــم.
وی ادامــه داد: توفیــق داریــم 
ــیر  ــادی در مس ــش اقتص ــه در بخ ک
گرفته ایــم.  قــرار  آرمان هــا  ایــن 
بــه عنــوان ســرباز کوچــک حضــرت 
امــام بــه اتفــاق همکارانــم قــول 
می دهیــم تــالش کنیــم تــا آرمانهــای 
انقــالب بیــش از پیــش تحقــق یابــد 
و بــه اســتقالل و تحکیــم بنیان هــای  
بانــک  یابیــم.  دســت  اقتصــادی 
ــه  ــالش هم ــا ت ــران ب ــادرات ای ص
ــبکه توانســته  ــان در ســطح ش کارکن
ــاخت ها،  ــد، زیرس ــش تولی ــت بخ اس
را  بین الملــل  تجــارت  و  خدمــات 
ــربلند  ــور س ــا کش ــد ت ــهیل کن تس
باشــد. خــدا را ســپاس می گوییــم 
کــه اقتصــاد کشــور توانســت از گردنه 
پرپیــچ و خــم و فشــارهای حداکثــری 
در ســال گذشــته و ســال جــاری کــه 
وجــود کرونــا اثــر ایــن فشــارها را چند 
برابــر کــرده بــود، بــه ســالمتی عبــور 
کنــد و اکنــون بــرای ســالی دیگــر از 
مردم ســاالری  جلوه هــای  تحقــق 

آمــاده می شــویم.
صــادرات  بانــک  مدیرعامــل 
ــه  ــیم ب ــرد: در تالش ــار ک ــران اظه ای
توفیــق الهــی در بانــک صــادرات 
ــده راه شــهدا باشــیم  ــران ادامه دهن ای
و در مســیری کــه امــام خمینــی )ره( 

ــم. ــت کنی ــد، حرک ــیم کرده ان ترس
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب صی
فعالیت هــای بانــک صادرات ایــران در 
ســالهای اخیــر بــر تقویــت بنیان هــای 
اقتصــاد درون زا متمرکــز بــوده اســت، 
تاکیــد کــرد: ایــن رونــد دســتاوردهای 
مهمــی در جهــت ارتقــای روحیــه 
خودبــاوری و اســتقالل طلبــی در 
اقتصــادی و  بخش هــای مختلــف 
صنایــع پیشــران برجــای گذاشــته 

اســت.
بانــک  برنامــه  افــزود:  وی 
ــی  ــوان یک ــه عن ــران ب ــادرات ای ص
ــرای  ــور ب ــزرگ کش ــای ب از بانک ه
ــق  ــی، رون ــتقالل و آبادان ــای اس ارتق
تولیــد، اشــتغال زایی و ثبــات اقتصادی 

ــت. ــد یاف ــه خواه ادام

 حجت اله صیدی در مراسم تجدید میثاق مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران با آرمان های امام خمینی )ره(:

استقالل و تحکیم بنیان های اقتصادی
 از آرمان های امام)ره( است

صفحه 3



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1670- چهار شنبه 15 بهمن 21399 معه جا

قالیباف:میزانصادراتنفتدرالیحهبودجهواقعینیست
 رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه میزان صادرات نفت درالیحه 
بودجه واقعی نیست، افزود: مجلس از صادرات نفت به میزان 2 میلیون و 3۰۰ 

هزار بشکه در روز خوشحال می شود ولی این درآمد حقیقی نیست.
»محمدباقر قالیباف« درجلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی 
و در جریان رسیدگی به الیحه بودجه ۱۴۰۰ ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اسالمی در پاسخ به سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: آقای 
نوبخت در سخنان خود به اسناد به کلی سری که فقط در اختیار روسای قوا قرار 
می گیرد، اشاره کردند و سه بار شخص بنده را خطاب قرار دادند که الزم است 

نکته ای درباره موضوع نفت به سمع نمایندگان برسانم.
رییس مجلس شورای اسالمی افزود: اگر ما می دانیم که کشور در حداقل 
صادرات نفت خود قرار دارد و این موضوع را نیز رییس سازمان برنامه و بودجه 
تایید کردند، سوال این است که در این شرایط چطور دولت فروش 2 میلیون 3۰۰ 
هزار بشکه در روز را الیحه پیشنهاد می دهد و بعد بر اساس درآمدی که وجود 

ندارد، هزینه واقعی و قطعی را در الیحه الزامی می کند.
وی ادامه داد: این دوگانگی را در بودجه چگونه توجیه می کنید. درحالی که 
نمایندگان در کمیسیون تلفیق ۴۱ درصد فروش نفت را کاهش دادند. همچنین 
در بودجه گذشته فروش نفت بر اساس یک تا یک و نیم میلیون در روز پیش بینی 
شده است. البته مجلس از صادرات نفت به میزان 2 میلیون و 3۰۰ هزار بشکه 

در روز خوشحال می شود ولی آیا این کمک به دولت است یا مخالفت با دولت.
قالیباف خاطرنشان کرد: اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید دارند 
که این الیحه باید با موافقت بین دولت و مجلس حل شود، این موضوع را ما 
قبول داریم و مجلس نیز در کمیسیون تلفیق اصالحات الزم را انجام داد. ولی 
دولت با این اصالحات مخالفت می کند و این از جمله اشکاالتی است که در نظر 

مجلس اثر می گذارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود پس از رد کلیات الیحه بودجه گفت: 
الیحه بودجه ارائه شده از سوی دولت دارای مشکالتی اعم از برآورد غیرواقعی، 
کسری بودجه، وابستگی به نفت بود که در کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان و 

اقتصاددانان و نخبگان تالش کرد تا الیحه بودجه اصالح شود.

نمایندگانباردکلیاتبودجهاختیاراتخودرا
محدودمیکنند

 سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه  را به سمت محرومان سوق داده است و نمایندگان با رد کلیات، اختیارات 

خود را محدود می کنند.
رحیم زارع  در نشست علنی امروز -سه شنبه - در جریان بررسی کلیات 
گزارش کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور گفت: کمیسیون تلفیق 
2۱۰ هزار میلیارد تومان الیحه بودجه را شفاف سازی کرده است و در جایی ۹۰ 
هزار میلیارد تومان و در جای دیگر 3۰ هزار میلیارد تومان به سرجمع این مبلغ 
اضافه می شود. همچنین کمیسیون تلفیق حداقل دو الی سه برابر نسبت به الیحه 
به سمت محرومان سوق پیدا کرده و سهم نفت در بودجه را از 3۹۴ هزار میلیارد 

تومان به 2۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده است.
نمایندگان  ویژه  به  نمایندگان  اینکه  بیان  با  تلفیق   کمیسیون  سخنگوی 
افزود: در  را کاهش می دهند،  اختیارات خود  با رد کلیات،  بدانند  شهرستان ها 
رابطه با اصالح ساختار بودجه باید بگویم؛ مگر می شود طی ۶ ماه اقتصاد یک 
کشور را که از همه طرف با انواع هجمه ها و تحریم های بیرونی و خودتحریمی 
از 3 سال اصالح  تواند کمتر  باثباتی نمی  اقتصاد  روبروست، اصالح کرد؟ هیچ 
آباده گفت: ما کاملترین  ساختار بودجه خود را به سرانجام برساند.نماینده مردم 
مصوبه را برای اصالح ساختار بودجه شرکت های دولتی برای سال آینده آورده 

ایم، بنابراین اصالح ساختار عوامل مختلف است، نه حرف های قشنگ!
زارع با بیان اینکه میزان همپوشانی الیحه بودجه با برنامه ششم طبق تغییرات 
صورت گرفته در آن توسط کمیسیون تلفیق بیشتر از ۶۶ درصد است، گفت: اگر 
چه حذف دهک های باال در سال ۸۸ قانون شده است، اما امروز وضعیت معیشتی 
مردم طوری شده است که کسانی که می خواهند یارانه بگیرند و متقاضی حذف 

نیستند، به آنها یارانه داده می شود.

روحانی:واکسیناسیونراازپایانبهمنآغازمیکنیم
رییس جمهوری با بیان اینکه امیدواریم تا پایان بهمن ماه بتوانیم واکسیناسیون 
را آغاز کنیم، گفت: به محض اینکه کادر درمان و افراد پرریسک از واکسن استفاده 

کنند، شرایط کامال تغییر می کند.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در آیین افتتاح پروژه های 
دو وزارتخانه آموزش و پروررش و میراث فرهنگی با تبریک میالد دخت پیامبر عظیم 
الشان اسالم، روز زن و روز مادر و همچنین دهه فجر، گفت: افتتاح های امروز ظاهرا 
با شرایط کرونایی خیلی سازگار نیست اما همه اینها برای سال آینده و با مهار کرونا 

می تواند بسیار معنابخش باشد.  
وی افزود: در بخش آموزش و پرورش که بخش مهمی است در بخش ابتدایی 
تنها  7 میلیون دانش آموز مشغول تحصیل هستند و بخش متوسطه هم به همین 

صورت و یک جمعیت ۱۴ میلیونی مشغول تحصیل هستند.
رییس جمهوری با بیان اینکه سال سختی برای دانش آموزان گذشت، اظهار 
کرد: االن بعضی از مدارس با شرایطی باز است اما آن طور که دلخواه بود، امکان پذیر 
نشد. هرچند دانش آموزان از طریق برنامه شاد از تحصیل محروم نشدند اما شرایط 
مناسبی برای دانش آموزان نبود و نتوانستند بخوبی از فضای ورزشی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه هر چه جلوتر می رویم امیدواریم شرایط برای آموزش، ورزش 
و گردشگری مناسب تر شود، گفت: به محض آغاز شدن واکسیناسیون حتما شرایط 
بهتری خواهیم داشت.  امیدواریم تا پایان بهمن ماه بتوانیم واکسیناسیون را آغاز 
کنیم. به محض اینکه کادر درمان و افراد پرریسک  از واکسن استفاده کنند، شرایط 

کامال تغییر می کند و بعد هم مردم از آن استفاده خواهند کرد.
روحانی گفت:  میلیون ها دوز واکسن خارجی وارد می شود و امیدواریم از تابستان 
واکسن داخلی وارد بازارشود و مردم بتوانند استفاده کنند بنابراین شرایط حتما سال 

آینده متفاوت خواهد بود البته همکاری مردم اصل است.
وی اظهار کرد: افتتاح ۱۸3 پروژه ورزشی در چهل و پنجیمن جلسه افتتاحیه های 

سال ۹۹ می تواند فضای پرنشاطی در کشور به وجود بیاورد.
رییس جمهوری با بیان اینکه امسال کارهای بزرگی در بخش آموزش و پرورش 
انجام شده است، گفت: بیش از 2۴۰۰ پروژه آموزشی و ۱۴ هزار و 7۶3 کالس در 
سال جاری افتتاح شد. در بخش آموزش هم عالوه بر کارهایی که برای تدریس 
معلمان انجام می شود، فضای آموزشی و ورزشی هم در حال ساخت و بازسازی است.

وی بخش گردشگری را به عنوان یک بخش بسیار مهم در کشور توصیف کرد 
و افزود: بخش فرهنگ، بخش بسیار مهم در فرهنگ، آموزش جامعه و در زیرساخت 
مسائل مهم انسانی است ولی در بخش گردشگری،  یک فضای بسیار خوب برای 
اقتصاد کشور است.  اگر ما بخش مسکن و صنایع غذایی را در نظر بگیریم در سومین 
یا چهارمین بخش نوبت اقتصاد گردشگری می رسد. صنعت گردشگری صنعت بسیار 
مهم است هم خود این صنعت و هم لوازم آن.روحانی ادامه داد: وقتی یک مکانی 
مرکز گردشگری می شود، یعنی جاده، راه آهن، فرودگاه، مغازه ها و بازارهایی در آنجا 
تبدیل  وقتی مرکزی، مرکز گردشگری  دارد،  زیادی  بسیار  لوازم  و  افتتاح می شود 

می شود کامال پیشران است و جامعه را کامال متحول می کند.  
رییس جمهوری افزود: اینکه در آمار گفته اند که ما در سال های اخیر توانستیم 
تعداد گردشگر را به دو برابر افزایش دهیم بسیار حائز اهمیت است. البته در این 
یک سال گذشته به این صنعت خیلی فشار آمد و بخش گردشگری ما دچار مشکل 
شد. دولت تا حدی که توانست به اینها کمک کرد امیدواریم سال آینده در ماه های 
بهار و خصوصًا بعد از تابستان، شرایط کاماًل متفاوت و گردشگری ما متحول شود.

وی یادآور شد: همین االن هم در شرایط فعلی به بسیاری از فضاهای گردشگری 
مجوز داده می شود منتها با مراعات همه پروتکل هایی که هست. االن هتل های ما و 
همه جاهایی که مهمان پذیر هستند فعال هستند منتها با شرایطی که ما داریم یک 

مقداری با محدودیت می توانند از این فضاها استفاده کنند.
رییس جمهوری با بیان اینکه در دولت دوازدهم مجموعًا بیش از 2 هزار و 
2۰۰ پروژه گردشگری افتتاح شده است، اظهار کرد: همانطور که آقای مونسان هم 
گفتند، 22 هزار میلیارد تومان طرح و پروژه در این دولت افتتاح شده است. امروز 

هم شاهد بودیم که ۱3۵ پروژه افتتاح شد.

حذف زندان برای مهریه های بیش از 5 سکه؛

فعالحقوقزنان:بایدحقوقبرابریمیانزنانومردانقائلشویم

چندی پیش سـخنگوی 
کمیسـیون قضائـی مجلـس 
خبـر از طـرح جدیـد مجلس 
مبنـی بـر حذف زنـدان برای 
مهریه هـای بیـش از پنـج سـکه داد و 
علـت آن را افزایـش قیمـت سـکه و 
لـزوم زندانـی نبـودن مردان بـرای کار 
کـردن و پرداخـت مهریـه بیـان کـرد 
ایـن در حالـی اسـت کـه در شـرایط 
فعلـی و بـدون وجود چنیـن طرح هایی 
مردان می توانند با درخواسـت اعسـار و 
تقسـیط مهریه برای بدهـکاری مهریه 

بـه زنـدان نروند.
شـرایط اقتصـادی و فعلـی جامعه 
بـه گونـه ای اسـت کـه بعضـا مـردان 
تـوان پرداخـت مهریه هـای انـدک را 
هـم ندارنـد، از ایـن رو هرچنـد به نظر 
مـی رسـد لـزوم چنیـن طـرح هایـی 
احسـاس می شـود امـا بایـد ایـن را در 
نظـر گرفـت کـه همیـن شـرایط هـم 
بـرای زنان وجـود دارد؛ زنانی که بدون 
داشـتن پشتوانه مالی ناگزیر به دریافت 
مهریه انـد و گاها زندانـی کردن مردان 
را بهانـه ای برای تسـریع در اخذ مهریه 

خـود قـرار می دهند.
زنـان رها شـده  که بـرای گذران 
زندگـی نیازمنـد همین مهریه هسـتند 
و تضمینـی وجـود نـدارد که بـا زندانی 
نشـدن مردان مهریـه به موقع پرداخت 
شـود یـا خیـر، ایـن در حالی اسـت که 
بنـا بـر گفته فعـاالن حقـوق زن تعداد 
زنانـی کـه مهریـه را بهانـه ای بـرای 
»تجـارت« قـرار داده اند بسـیار اندک 
از  ناشـی  مشـکالت  از  نمی تـوان  و 
نگرفتـن مهریـه بـه بهانـه »تجارت« 

مهریـه چشـم پوشـی کرد.
چـرا زنان به مهریه های سـنگین 

می آورند؟ روی 
مینـا جعفـری، فعال حقـوق زنان 
در ایـن بـاره گفت: زنان در پی کسـب 
امنیـت در یـک رابطه مشـترک اند. در 
قـرارداد ازدواج نیـز هماننـد بسـیاری 
دیگـر از قراردادها نبایـد تنها به امنیت 
مـردان توجـه کـرد، زنـان نیـز نیازمند 
امنیت انـد. یـک رابطـه نیازمنـد امنیت 
روانـی، روحی و جسـمی اسـت و زنان 
بـه علـت نداشـتن حقـوق برابـر، حـق 
طـالق و امنیـت در زندگـی مشـترک 
بـه تعییـن مهریه هـای سـنگین روی 

می آورنـد.
جامعـه پیشـروتر از قانـون گـذار 

می کنـد عمـل 
این وکیل دادگسـتری با تاکید بر 
عـدم »امنیت اجتماعـی و اقتصادی« 
زنـان در زندگـی مشـترک بـه عنـوان 
یکـی از دالیـل روی آوردن زنـان بـه 
ادامـه  سـنگین،  مهریه هـای  تعییـن 
داد: متاسـفانه در حـال حاضـر جامعـه 
پیشـروتر از قانون گذار حرکت می کند، 
حتـی اگـر قوانینـی بـرای جلوگیری از 
مهریه هـای سـنگین قـرار دهیـم بـاز 
هـم جامعـه راهی بـرای تامیـن امنیت 
پیـدا می کنـد، کمـا اینکـه بسـیاری از 
خانواده هـا بـرای دختـران مهریه هـای 
دامـاد  از  امـا  می کننـد  معیـن  انـدک 

ملـک،  سـند  زدن  نـام  بـه  تقاضـای 
ماشـین و... بـه نـام دختـران  را دارنـد 
تـا اینگونـه امنیـت دختـر در زندگـی 

مشـترک را تضمیـن کننـد.
ایـن فعـال حقـوق زنـان معتقـد 
اسـت کـه شـرایط اقتصـادی فعلـی به 
گونـه ای نیسـت کـه یـک پسـر بتواند 
از مخـارج ازدواج و مهریـه برآیـد امـا 
چنیـن طرح هایـی راهکار اصـالح این 
شـرایط نیسـت بلکـه نیازمنـد تامیـن 
امنیـت اجتماعـی و اقتصـادی جوانـان 
هسـتیم، چراکـه اگـر امنیـت جوانان را 
فراهـم کنیـم جـوان به چنین مسـائلی 
فکـر نمی کنـد و بـه راحتـی زندگـی 

تشـکیل می دهـد.
مطابق بـا ماده ۱۰ قانـون مدنی، 
محدودیتـی  نمی توانـد  گـذار  قانـون 

بـرای قراردادهـا اعمـال کند 
جعفـری بـا اشـاره بـه مـاده ۱۰ 
ایـن مـاده  ادامـه داد:  قانـون مدنـی، 
بـه اصـل »آزادی قراردادهـا« اشـاره 
دارد. مطابـق بـا ایـن ماده قانـون گذار 
نمی توانـد محدودیتـی بـرای قراردادها 
بـا  اگـر متناسـب  ایجـاد کنـد. حتـی 
ایجـاد  بـه  تصمیـم  جامعـه  شـرایط 
محدودیـت در قـراردادی نظیـر ازدواج 
و مهریـه اقـدام کنـد، نمی تـوان گفت 
در ایـن محدودیت تنها به منافع مردان 
توجه شـود، بلکـه باید شـرایط زنان را 
نیـز در نظـر گرفـت. اگـر بـرای بهبود 
و  طرح هـا  چنیـن  مـردان  مشـکالت 
محدودیـت  مهریـه در نظـر می گیرنـد 
از سـوی دیگـر نیـز بایـد بـرای زنـان 
امتیازاتـی نظیـر اعطـای حـق طـالق 

بـه زنـان را قائـل شـوند.
لـزوم بررسـی ارائـه حـق طـالق 

زنان  بـه 
انجـام  لـزوم  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کارهـای پژوهشـی در خصوص امکان 
اعطـای حـق طالق بـه زنـان و اثرات 
آن، ادامـه داد: گفتـه می شـود از نظـر 
فقهـی حـق طـالق بـا مـردان اسـت، 
در حالـی کـه قواعد فقهی قابـل تغییر 
نیـاز  بـا  متناسـب  و می تواننـد  اسـت 
روز جامعـه تغییـر کننـد. بایـد شـرایط 
بـه گونـه ای باشـد کـه زنـان و مردان 
هـر دو حـق طالق داشـته باشـند و در 
نهایت این دادگاه باشـد که درباره حق 

و طـالق آن هـا تصمیـم بگیـرد.
چرایـی »تجـارت« برخـی زنان 

از مهریـه قابـل تامل اسـت
جعفـری در بخش دیگر سـخنان 
خـود دربـاره تجـارت برخـی زنـان بـا 
تعییـن مهریه هـای سـنگین، تصریـح 
کـرد: طبـق آمـار قـوه قضائیـه تنهـا 
یـک درصـد مردان به علـت بدهکاری 
مهریه زندانی هسـتند و شـاید نیمی از 
آن یـک درصد معطوف به زنانی شـود 
کـه بـا منفعت طلبی و تجـارت مهریه، 
مـردان را به زنـدان انداخته انـد. درصد 
بسـیار اندکـی از زنـان هسـتند کـه بـا 
مهریـه کاسـبی راه می اندازنـد. حتـی 
علـت اینکـه زنـی از تشـکیل خانـواده 
بـه عنـوان امـری مقدس سوءاسـتفاده 
می کنـد و برای تجـارت ازدواج می کند 

نیـز قابل تامل اسـت. یکـی از علل آن 
نبود امنیـت اجتماعی و اقتصادی برای 
زنـان در جامعـه اسـت. چنیـن زنانی از 
طریـق مهریـه در پـی کسـب امنیـت 
اجتماعـی و اقتصـادی انـد و سـاختار 
رفتـاری بی تقصیـر  جامعـه در چنیـن 

. نیست
نمی تـوان مهریـه را بـه عنـوان 
ابـزار طـالق از زنـان گرفـت و حـق 

طـالق را بـه آن هـا نـداد
افـزود:  دادگسـتری  وکیـل  ایـن 
۹۰ درصـد زنـان اصـال در پـی گرفتن 
مهریه نیسـتند چراکه عاشـقانه زندگی 
خـود را دوسـت دارنـد. آن ۱۰ درصـد 
باقـی مانـده کـه در پی گرفتـن مهریه 
خـود می رونـد دالیـل خـاص خـود را 
دارنـد کـه از میـان آن هـا نیـز تعـداد 
سـودجویانی کـه بـه فکـر تجـارت بـا 
مهریه انـد بسـیار انـدک اسـت. اغلـب 
زنانـی کـه بـه سـراغ مهریـه می رونـد 
زنـان رها شـده ای هسـتند کـه ناگزیر 
بـه دریافـت مهریه انـد و یـا از مهریـه 
بـه عنـوان ابـزاری بـرای حـق طالق 
اسـتفاده می کننـد. معتقـدم نمی تـوان 
ایـن ابـزار را از زنـان گرفـت و حـق 

طـالق را نیـز بـه آن ها نـداد.
نبایـد تنهـا بـه منافـع مـردان به 
زندگـی  تـرازوی  کفـه  یـک  عنـوان 

مشـترک توجـه کـرد
جعفـری معتقـد اسـت: جـدای از 
زنانی که در کنار انجام مسـئولیت های 
خانـه و خانـه داری شـاغل هسـتند و 
بخشـی از مخـارج زندگـی و گاها تمام 
می کننـد،  تامیـن  را  زندگـی  مخـارج 
بخـش دیگری از زنان خانه دار در قبال 
بسـیاری از مسـئولیت های خانـه داری 
حقوقـی ندارنـد و تنهـا پشـتوانه مالـی 
آن هـا مهریـه اسـت. اگر به مشـکالت 
زنـان توجه نشـود و تنها به مشـکالت 
مـردان در پرداخـت مهریـه بهـا دهیم 
وضعیـت خانـواده متزلزل تـر از اکنـون 
خواهـد شـد. زنـان در شـرایط فعلـی 
بـا تعهـد بـه ازدواج بسـیاری از حقوق 
از دسـت می دهنـد،  را  ابتدایـی خـود 
برابـری میـان  بایـد حقـوق  بنابرایـن 
زندگـی مشـترک  زنـان و مـردان در 
منافـع  بـه  تنهـا  نبایـد  قائـل شـویم. 
مـردان بـه عنـوان یـک کفه تـرازوی 
بـه  و  کـرد  توجـه  مشـترک  زندگـی 
زنـان نیـز امتیازاتی نظیـر اعطای حق 

دهیم. طـالق 
بـا  دارد  وجـود  تضمینـی  چـه 
بـا  مـردان  طرحـی  چنیـن  تصویـب 
آسـودگی خیـال زن و زندگـی خـود را 

نکننـد؟ تـرک 
ایـن فعـال حقـوق زنان بـا تاکید 
بـر لـزوم توجـه بـه وضعیـت زنـان در 
شـرایط فعلـی و با بیان اینکـه دریافت 
مهریـه عمال نشـدنی و بسـیار زمان بر 
اسـت، تصریـح کـرد: سـاختار جامعه با 
چنیـن ادعاهای بـه دور از کارشناسـی 
متزلـزل خواهد شـد. چنیـن طرح هایی 
منجـر به نابسـامانی شـرایط خانواده ها 
می شـود، چراکـه دختـری که بـه دلیل 
نبـود امنیـت اجتماعـی و حقـوق برابر 

در زندگـی مشـترک بـه تعییـن مهریه 
پنـاه می بـرد، بـا وضـع چنیـن قوانینی 
اقـدام بـه ازدواج نمی کنـد و با تصویب 
چنیـن طرح هایـی چه تضمینـی وجود 
دارد مـردان با آسـودگی خیـال از عدم 
پرداخـت مهریـه، زن و زندگـی خود را 

رهـا نکنند؟.
بـا  مـردان  حاضـر  حـال  در 
درخواسـت اعسـار بـه زنـدان نمی روند

بـه طـرح جدیـد  اشـاره  بـا  وی 
مجلـس مبنـی بر حـذف زنـدان برای 
مهریـه بیـش از پنج سـکه، اظهار کرد: 
درسـت اسـت شـرایط اقتصادی جامعه 
بـه گونـه ای اسـت کـه مـردان حقیقتا 
تـوان پرداخـت مهریه را ندارد، اما سـاز 
و کار آن از پیـش در قانـون مشـخص 
شـده اسـت. در حـال حاضر مـردان با 
درخواست اعسـار می توانند مهریه را با 
قسـط بنـدی پرداخت کننـد. به طوری 
کـه هم اکنـون با شـرایط قیمـت فعلی 
سـکه تنها سـالی یک سـکه به عنوان 

مهریـه بـه زنـان پرداخت می شـود.
ایـن فعـال حقـوق زنـان تصریح 
بـا  مـردان  کـه  مدت هاسـت  کـرد: 
مهریـه  بـرای  اعسـار  درخواسـت 
بتـدا  ا بنابرایـن  نمی رونـد.  زنـدان 
پرسـید  مجلـس  نماینـدگان  از  بایـد 
لـزوم پرداختـن بـه چنیـن طرح هایـی 
چیسـت؟. حتـی قـوه قضائیـه می تواند 
آمـار تعـداد زندانیـان مهریـه در چنـد 
سـال گذشـته را اعالم کند تا مشخص 
شـود از میـان بدهـکاران مالی چند نفر 
بـه علـت مهریـه بـه زنـدان رفته انـد.

آیـا مردی کـه در ابتـدای ازدواج 
بـدون تمکـن مالی، پرداخـت مهریه را 
قبـول می کنـد »اظهار خـالف واقع« 

نکـرده و بزهکار نیسـت؟
این وکیـل دادگسـتری همچنین 
دربـاره اینکـه گفتـه می شـود »زندان 
بدهـکار  نـه  و  اسـت  بزهـکار  جـای 
گفـت  نمی تـوان  گفـت:  مهریـه«، 
شـخصی کـه دیـن مهریـه بـر گـردن 
اوسـت بدهـکار اسـت و نـه بزهـکار، 
اسـت،  داده  مالـی  تعهـد  او  چراکـه 
هماننـد بسـیاری از افـرادی کـه تعهد 
مالـی داده انـد و بـه علت عـدم توانایی 
پرداخـت مـال به زنـدان می افتنـد. اگر 
اینگونـه باشـد تمامی بدهـکاران مالی 
ادعایـی اسـتفاده  از چنیـن  می تواننـد 
کننـد و بـه زنـدان نروند. شـخصی که 
در ابتـدای ازدواج بـدون داشـتن تـوان 
مالـی تعهـد بـه پرداخت سـکه مهریه 
می کنـد آیـا »اظهـار خـالف واقـع« 
نکـرده اسـت؟ آیـا چنیـن شـخصی با 
مطـرح کـردن دروغی خـود را متمکن 
اعالم کرده اسـت؟ آیا چنین شـخصی 

نیسـت؟ بزهکار 
 : د و فـز ا ن  یـا پا ر  د جعفـری 
نماینـدگان مجلس باید از کارشناسـان 
شناسـی،  جامعـه  روانشناسـی،  حـوزه 
وکال و... در رابطـه بـا چنین طرح هایی 
نابسـامان  اوضـاع  بگیرنـد،  مشـورت 
دادگاه هـای خانـواده را مـد نظـر قـرار 
تصمیـم  بـه  اقـدام  سـپس  و  دهنـد 

کننـد. گیـری 

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

۲.۳میلیونمترمربعفضایآموزشعالیدرکشورآمادهبهره
برداریاست

 معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعالم کرد که 
پنج میلیون متر مربع فضای فیزیکی آموزش عالی طی هفت سال گذشته 
در کشور در دست ساخت قرار گرفته که 2 میلیون و 3۰۰ هزار مترمربع 

آن آماده بهره برداری است.
دکتر مجتبی صدیقی روز سه شنبه در آیین استقبال از نودانشجومعلمان 
دانشگاه فرهنگیان استان البرز که در شهرستان فردیس برگزار شد، افزود:  
مابقی فضاهای آموزش عالی  جدید در مراحل ساخت و تکمیل قرار دارد.

وی بیان داشت : اجرای پروژه های آموزش عالی در کشور با وجود 
تحریم ها و کاهش فروش نفت انجام شده که بیانگر نگاه ویژه دولت به 

این بخش است .
، تحقیقات و فناوری  به دستاوردهای پیروزی  معاون وزارت علوم 
تعداد  داد:  توضیح  و  کرد  اشاره  امید   و  تدبیر  دولت  و  اسالمی  انقالب 
دانشجویان در زمان پیروزی انقالب اسالمی ۱7۰ هزار نفر بود که اکنون 

به بیش از چهار میلیون دانشجو رسیده است.
وی  گفت: طی هفت گذشته  موفقیت ها  و پیشرفت های علمی 
کشور با وجود  گرفتاری ها، مشکالت و تحریم ها تحسین برانگیز است 
و در این مدت ۴۱ دانشگاه در سطح کشور برتر شناخته شدند در حالی که 

در سال ۹2 فقط یک دانشگاه برتر کشوری داشتیم.
صدیقی افزود: اکنون ایران اسالمی در بخش  تولید اسناد و مدارک 
علمی به رتبه ۱۵ دنیا دست یافته  اما در سال ۹2 رتبه ۱۸ را داشتیم و این 
نشان دهنده حرکت رو به جلو بوده است.وی همچنین به ارتقای کیفیت 
مقاالت اشاره کرد و خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت مقاالت برای مرجع 
علمی بودن جمهوری اسالمی ایران مهم است و در این  زمینه به رتبه ۱۵ 
دنیا رسیده ایم در حالی که در سال ۹2 رتبه 2۱ را داشتیم.وی با اشاره به  
توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور گفت: سال ۹2 تنها  ۱۱ شرکت 
دانش بنیان در کشور داشتیم که اکنون به یک هزار و ۶7۴ شرکت دانش 
بنیان افزایش یافته است.همچنین تعداد شاغالن شرکت های دانش بنیان 
کشور  از 22 هزار نفر در سال ۹2  به ۶۰ هزار نفر در زمان حاضر رسیده است.

معاون دانشجویی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری بیان داشت: درآمد 
شرکت های دانش بنیان  کشور از محل فروش محصوالت ۴۵۹ میلیارد 
تومان در سال ۹2 بود در حالی که اکنون به ۱3۶ هزار میلیارد تومان رسیده 
است.میزان صادرات شرکت های دانش بنیان  کشور از ۱۴ میلیون دالر در 
سال ۹2 اکنون  به ۱3۹ میلیون دالر رسیده است ضمن آنکه  قراردادهای 
با  کشورهای مختلف  بنیان  دانش  توسط شرکت های  زیادی  صادراتی 
جهان منعقد شده است.صدیقی گفت:  اکنون ۹ هزار و 7۱۰ انجمن علمی 
دانشجویی و ۶ هزارو ۴۰۰ کانون فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه ها 
مشغول فعالیت هستند که  همه این پیشرفت ها  و دستاوردها در سایه 

شعارهای اصلی انقالب اسالمی صورت گرفته است.
از دستاوردهای  به عنوان یکی  دانشگاه فرهنگیان  تاسیس  از  وی  
آموزش و  بنیادین  اجرای سند تحول  افزود:   و  یاد کرد  انقالب اسالمی 
پرورش در حد زیاد به تالش های این دانشگاه وابسته است زیرا تحقق 
این سند به طور جدی به معلم و به ساختار آموزش و پرورش وابسته است.

تربیت  گفت:  فناوری  و  ،تحقیقات  علوم  وزارت  دانشجویی  معاون 
عناصر حرفه ای با ویژگی های مختلف یادگیرندگی و پژوهندگی و افزایش 
توان مشارکت در صحنه تعلیم و تربیت کشور از وظایف جدی دانشگاه 

فرهنگیان است.

کانالهایهمسریابیدامیبرایاخاذیوکالهبرداریاست
 رئیس مرکز تشخیص  و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: کانال های 
همسریابی دامی برای اخاذی و کالهبرداری است و به هیچ عنوان فریب وعده های دروغین 

افراد ناشناخته را نخورید.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی محمد رجبی ضمن تشریح این خبر 
اظهار داشت: در کنار سوء استفاده های مالی و کالهبرداری از متقاضیان کانال ها و گروه های 
همسریابی شبکه های اجتماعی، شاهد سوءاستفاده های عاطفی از متقاضیان کم سن و 
به خصوص بانوان هستیم  که در پی وعده های دورغین صدمات روحی و روانی برای 

آن ها به همراه دارد.
وی با بیان اینکه کمتر کسی در کانال های همسریابی  یا همدم یابی به دنبال مرد 
یا زن زندگی یا نیمه گمشده خودش می گردد، افزود:  این کانال ها برای کمک به یافتن 
نیمه گمشده تعرفه هایی را در نظر گرفته اند که بعد از دریافت، هیچ گونه خدمات خاصی 

به آن ها ارائه نمی دهند.
رئیس مرکز تشخیص  و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا هدایت کاربران 
از دیگر شگردهای گردانندگان  را  بانکی در هنگام واریز هزینه  به درگاه های فیشینگ 
کانال های همسریابی خواند و گفت: در کنار این کالهبرداری ها و سوء استفاده های مالی 
و عاطفی شاهد همکاری زنان و مردانی در کانال ها و گروه های همسریابی و همدم یابی 
هستیم که بعد از جمع آوری اطالعات شخصی متقاضیان و دریافت تصاویر نامناسب از 

آن ها در ارتباطات برخط به دنبال باج خواهی هستند.

سرهنگ رجبی افزود: بسیاری از افرادی که در این کانال ها فعال هستند با سرقت 
تصاویر و هویت دیگران به دنبال کالهبرداری و باج خواهی از کاربران هستند و هویت 

های آنها واقعی نیست.
ادامه داد: به  رئیس مرکز تشخیص  و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا 
هیچ عنوان فریب وعده های دروغین افراد ناشناخته در کانال های همسریابی را نخورید 

و به این هویت ها اعتماد نکنید.
از گردانندگان کانال های همسریابی و همدم  اینکه هویت بسیاری  با بیان  وی 
و  اجتماعی  لحاظ  به  یاب  همدم  و  همسریابی  کانال های  گفت:  است،  نامعلوم  یاب 
خانواده  بنیان  تحکم  برای  لذا  است،  گرفته  را هدف  خانواده  اساس  و  بنیان  اخالقی 
سایت  طریق  از  شهروندان  را  کانال ها  دست  این  فعالیت  گزارش  که  دارد  ضرورت 
www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری  پلیس فتا به آدرس 

با ما درمیان بگذارند.
سرهنگ رجبی خاطرنشان کرد: هدف و برنامه کانال ها و گروه های همسریابی یا 
همدم یابی در شبکه های اجتماعی نه گره گشایی از مشکالت ازدواج افراد مجرد بلکه 

دامی برای اخاذی و کالهبرداری از آنان است.

کشف۲۶۷میلیاردریالکاالوارزقاچاق
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کشف 2۶7 میلیارد ریال کاال و ارز قاچاق خبر 
داد و گفت: با اقدامات تخصصی و تالش های شبانه روزی مأموران پلیس مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز طی هفته گذشته، انواع کاالی قاچاق شامل لوازم جانبی تلفن همراه، ارز، لوازم 

برقی و دیگر مواردی در این زمینه کشف و ضبط شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار محمدرضا مقیمی روز سه شنبه افزود: کاالی 
مکشوفه به سازمان جمع آوری اموال تملیکی تحویل و همچنین ۱۶ نفر دستگیر و به 

همراه پرونده متشکله برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
وی با اشاره به فرامین مقام معظم رهبری ادامه داد: در حوزه قاچاق کاال و ارز کماکان 

برخورد قاطعانه با دانه درشت ها در دستور کار این پلیس قرار دارد.
سردار مقیمی از هموطنان درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه قاچاق کاال 

و ارز موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.
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جواد احمدی

 DirectML مایکروسافت از انتشار عمومی
به عنوان API مستقل خبر داد

به عنوان  رسمی  به صورت  مایکروسافت،   DirectML کاربردی  فناوری 
دسترس  در   WSL و   UWPا،Win32 اپلیکیشن های  برای  مستقل   API

قرار گرفته است.
اعالم  به تازگی  مایکروسافت   ،MSPoweruser گزارش  براساس 
برای  مستقل   API به عنوان  عمومی  به صورت   DirectML که  است  کرده 
اپلیکیشن های Win32 و UWP و WSL در دسترس قرار گرفته. بدین ترتیب 
DirectML در تک تک یک میلیارد دستگاهی که از ویندوز ۱۰ در سراسر جهان 
استفاده می کنند قابل دسترس شده است. براساس آمار، در حال حاضر بیش از ۱۰۰ 
اپلیکیشن از مزیت های DirectML استفاده می کنند.اپلیکیشن های تحت پشتیبانی 
DirectML موارد متنوعی را شامل می شوند که یکی از آن ها اپلیکیشن های 
ویرایش تصویر است. این نوع اپلیکیشن  به  لطف بهره مندی از هوش مصنوعی 
امکان می دهند مدل های  به شما  ابزارهایی می آورند که  به  قابلیت های جدیدی 
یادگیری ماشین را با اندکی تالش تعلیم بدهید. به منظور دستیابی به این هدف از قدرت 
پردازشی پردازنده ی گرافیکی مجهز به دایرکت ایکس DirectX( ۱2 ۱2( استفاده 
می شود.برای ساده تر شدن استفاده ی اپلیکیشن ها از DirectML، مایکروسافت 
تصمیم گرفته است DirectML را به عنوان API مستقل در پکیجی واحد در 
NuGetا)Microsoft.AI.DirectML( در دسترس قرار بدهد. درادامه چند 

مثال از کاربردهایDirectML به  همراه می آورد ذکر می کنیم. 
فناوری یادگیری ماشین به مردم امکان می دهد با بازدهی بیشتر کار کنند و 
DirectML توانایی های پردازشی الزم را به توسعه دهندگان به منظور عملی کردن 
 ONNX و الیه ی Windows ML این هدف ارائه می دهد. فریم ورک هایی مثل
Runtime روی DirectML باعث می شوند ادغام مدل های پرقدرت یادگیری 
ماشین با اپلیکیشن ها ساده تر شودقابلیت هایی مثل بهبود بخشیدن کیفیت تصاویر 
در سال های قبل بیشتر در فیلم های علمی تخیلی حضور پیدا می کردند؛ اما امروزه 
دسترسی عمومی به آن ها ممکن شده است. الگوریتم های ویژه ای طراحی شده اند که 
 DxO از محتوای عکس آگاهی دارند و پیکسل ها را هوشمندانه پر می کنند. فناوری
DeepPRIME استفاده از شبکه های عصبی را برای انجام فرایند کاهش نویز 
و دی موزاییک کردن )Demosaicing( پیکسل ها به صورت هم زمان به تصویر 
می کشد. شرکت DxO در فناوری خود سراغ استفاده از Windows ML و 

DirectML رفته است تا عملکرد و کیفیت مورد انتظار کاربران را ارائه بدهد. 
دارد  نیز کاربرد  بهداشتی  یادگیری ماشین در حوزه ی مراقبت های  فناوری 
دستگاهی  از  که  کنید  تصور  را  سونوگرافری  می دهد.  ارائه  جالبی  قابلیت های  و 
مخصوص برای ارزیابی رشد مغز جنین در رحم مادر استفاده می کند. انجام دقیق 
این کار چالش های زیادی دارد؛ زیرا سونوگرافر باید برخی از ورودی های خاص را 
 Voluson به صورت دستی وارد کند. دقیقا همین جا است که دستگاه های سری
Ultrasound شرکت GE Healthcare به کار می آیند. در این دستگاه ها از 
شبکه های عصبِی از پیش  تعلیم  داده شده استفاده شده است که به سونوگرافیست 
امکان می دهند با استفاده از پروب سونوگرافی به راحتی کار خود را انجام بدهد. 
شرکت GE Healthcare برای ارائه ی مکانیسم های درست در دستگاه های 
خود به Windows ML و DirectML متکی است.یادگیری ماشین فناوری 
بسیار پرکاربردی است که با سرعت باال مسیر رشد را طی می کند و در بازه های 
زمانی کوتاه شاهد معرفی کاربردهای جدیدی برای آن هستیم. امروزه مدل های 
مختلفی بر پایه ی یادگیری ماشین تعلیم داده می شوند که از بین آن ها می توانیم به 
مدل هایی برای تبدیل کردن صوت به متن، ترجمه ی جمالت دست نویس به متن 

و تشخیص نقص ها و خطاها در فرآیندهای تولیدی اشاره کنیم.
DirectML از زمان انتشار نسخه ی ۱۹۰3 ویندوز ۱۰، پشتیبانی  از این 
سناریوها را ارائه داده است. به  لطف انتشار عمومی DirectML در قالب یک 
پکیج NuGet، امکان دسترسی به آن در زمانی سریع تر و به شکلی ساده تر فراهم 
می شود. اگر مدل یادگیری ماشین شما از فرمت ONNX استفاده می کند، می توانید 
سراغ DirectML بروید. توسعه دهندگان هوش مصنوعی بهتر است حتما نگاهی 

به صفحه ی DirectML در گیت هاب بیندازند.
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بق  سا ه  یند نما یک 
با  اسالمی  شورای  مجلس 
کردن  رد  نستن  دا عجیب 
گزارش کمیسیون تلفیق درباره بودجه 
مجلس  اقدام  این  کرد:  اظهار   ۱۴۰۰

شورای اسالمی خودزنی بود.
رد  درباره ی  تابش،  محمدرضا 
کردن کلیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
محل  مساله  این  همیشه  کرد:  اظهار 
چالش بوده که پس از بررسی کمیسیون 
تلفیق، گزارش این کمیسیون باید مالک 
مجالس  در  که  دولت؟  یا الیحه  باشد 
گزارش  باید  که  بود  افتاده  جا  قبلی 
اقدام مجلس  اما  باشد،  مالک  تلفیق 
است،  آمیز  تعجب  اسالمی  شورای 
زیرا حتی گزارش کمیسیون تلفیق هم 
مالک قرار نگرفت به خصوص این که 
اقتصادی مستقل یعنی  یک شخصیت 
آقای نادران در راس این کمیسیون بود.

وی ادامه داد: ۴۵ روز وقت مجلس 
شورای اسالمی گرفته شد و نمایندگان 
هر تغییری می خواستند در بودجه اعمال 
کمیسیون  در  اصالحات  و  بودند  کرده 
در  هم  رهبری  و  شد  انجام  تلفیق 
داشتند،  رهنمودهایی  بودجه  زمینه ی 
اما کار عجیبی در الیحه بودجه انجام 
گرفت و من معتقدم رد کردن گزارش 
کمیسیون تلفیق خودزنی مجلس شورای 
و  عجیب  اتفاق  یک  این  بود  اسالمی 

تاسف آور است.
تابش با بیان این که طبق آیین نامه 
دولت  اسالمی  شورای  مجلس  داخلی 
جدید  الیحه  که  دارد  وقت  هفته  دو 
را تقدیم کند، خاطر نشان کرد: با این 

بینی نشده است  حال مکانیزمی پیش 
کمیسیون های  در  باید  الیحه  آیا  که 
کمیسیون  و  اسالمی  شورای  مجلس 
تلفیق بررسی شود یا خیر. در آیین نامه 
آمده است که مجلس شورای اسالمی 

فقط دو هفته وقت دارد.
این نماینده سابق مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: ارائه الیحه بودجه 
در اختیار دولت است با این حال دولت 
نمایندگان  با  که  کرد  آمادگی  اعالم 
اکنون  کند.  تنظیم  را  بودجه  و  بنشیند 
هم در شرایط حساس فعلی باید کاری 
هماهنگ شده مجلس شورای اسالمی 
و دولت انجام دهند. دولت اگر نخواهد 
کل بودجه را ارائه کند می تواند الیحه 
سه دوازدهم ارائه کند که آن هم بعید 
است، زیرا در سال آینده پنج ماه سرکار 
سه  بودجه  که  نیست  عقالنی  و  است 

دوازدهم بدهد.
تجربه  وقتی  پایان گفت:  در  وی 
کار پارلمانتاریستی کم باشد و موضوعات 
غیرفنی و تعارضات سیاسی مطرح باشد، 

چنین مسائلی پیش می آید که موجب 
سردرگمی کشور می شود.

***
یک نماینده سابق مجلس شورای 
اسالمی گفت: با رد کلیات الیحه بودجه 
کشور دولت مجازات نمی شود، در واقع 
مردم هستند که با بودجه چند دوازدهم 

ضرر می کنند.
رد  درباره  مال  یوسفیان  عزت اهلل 
طرح ها  و  پروژه ها  تمام  افزود:  کلیات، 
شناسنامه  و  ردیف  بودجه  قانون  در 
برای  مشخصی دارند و میزان سرمایه 
رد  با  اما  است  تعیین شده  آنها  اجرای 
کلیات در مجلس هیچ سند قانونی برای 

دخل و خرج دولت وجود ندارد.
پیش  بودجه  چنانچه  افزود:  وی 
دولت  نشود،  تصویب  امسال  پایان  از 
هر طور که تمایل داشته باشد می تواند 
قانونی  و  برنامه  و  کند  را هزینه  منابع 

برای اجرا وجود ندارد.
نماینده سابق مجلس اظهار داشت: 
نمایندگان  میز  روی  بودجه  الیحه 

آن  کلیات  می توانستند  و  بود  مجلس 
را تایید کنند و سپس هر تغییری را که 
کلیات  رد  با  اما  کنند  اعمال  بود  الزم 
خرج ها  و  دخل  بر  نمی توانند  دیگر 
نظارت داشته باشند. الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
نخستین بودجه ای است که در مجلس 
رد  پیشنهاد  و  می شود  بررسی  یازدهم 
نخست  روزهای  همان  از  آن  کلیات 
چکش  شد.  مطرح  مجلس  به  ارائه 
آینده  کاری کلیات الیحه بودجه سال 
تغییرات  و  شروع  تلفیق  کمیسیون  در 
بسیاری در آن اعمال شد و سرانجام در 

نهم دی ماه تصویب شد.
بررسی  شنبه(  )سه  گذشته  روز 
کار  دستور  در   ۱۴۰۰ بودجه  الیحه 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار 
گرفت و »محمد باقر نوبخت« به عنوان 
نماینده دولت برای دفاع از بودجه سال 
۱۴۰۰ در جلسه علنی مجلس حاضر شد.

پس از سخنان موافقان و مخالفان 
الیحه در صحن علنی مجلس، نوبخت 
نیز در دفاع از الیحه با اشاره به فرصت 
دو ماهه کمیسیون تلفیق برای بررسی 
فضای  ماه  دو  گفت:  بودجه،  الیحه 
سیاسی کشور تحت تاثیر انتقاد از الیحه 
بودجه بود، پس چرا آن را در راستای 
همین انتقادات اصالح نکردند؟ ریاست 
مجلس بارها از ضرورت اصالح ساختار 
بودجه سخن گفتند و انتظار می رفت که 

اعمال شود؛ چرا نشد؟
اما سرانجام کلیات الیحه بودجه 
سال آینده با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ رای 
مخالف و ۱2 رای ممتنع از مجموع 2۶۱ 
نماینده حاضر در مجلس، تصویب نشد.

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری اعالم کرد
خانهاولیهادراولویتطرحاقدامملیمسکن

عضو هیات عامل و معاون مدیرعامل بانک مسکن 
در امور اعتباری صبح دیروز با حضور در اتاق ارتباط با 
مشتریان بانک، به مهمترین پرسش مشتریان پاسخ داد.

مدیران ارشد بانک مسکن به مناسبت دهه مبارک 
فجر انقالب اسالمی از ابتدای این هفته در اتاق ارتباط 
پرسشهای  درباره  تا  میشوند  حاضر  بانک  مشتریان  با 
مختلف طیف مشتریان، پاسخهای درخور را ارایه کنند.

اعتباری  امور  در  بانک مسکن  مدیرعامل  معاون  علمداری  محمدحسن 
پاسخگوی پرسشهای مرتبط با تسهیالت بود.

غالب پرسشها در این روز به تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم 
اختصاص داشت.

مسکن-هیبنا  بانک  خبری  پایگاه  خبرنگار  به  باره  این  در  علمداری 
انداز مسکن یکم که در ماه های  اعالم کرد: سپرده گذاران صندوق پس 
در  انداز  پس  مقرر  موعد  پایان  در  امتیازشان  از  استفاده  امکان  گذشته 
شهرهای  از  خیلی  در  مسکن  قیمت  جهش  دلیل  به  رسیده  فرا  صندوق 
این  دهند.  پوشش  را  خریدشان  قدرت  تسهیالت  این  با  توانند  نمی  کشور 
انداز  در صندوق پس  تسهیالت خرید مسکن  دارند سقف  درخواست  افراد 

پیدا کند. افزایش  مسکن یکم 
عملداری در برابر این خواسته مشتریان بانک مسکن به آنها اعالم کرد: 
درخواست آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما در وضعیت موجود با هماهنگی 
هایی که با وزارت راه و شهرسازی و ادارات راه و شهرسازی استان ها انجام 
شده است، آن دسته از خانه اولی هایی که در صندوق پس انداز مسکن یکم 
سپرده گذاری کرده اند و واجد شرایط دریافت تسهیالت از جمله فرارسیدن 
موعد استفاده از تسهیالت یکم هستند در اولویت واگذاری واحدهای مسکونی 

طرح اقدام ملی مسکن قرار خواهند گرفت.
علمداری در این باره تاکید کرد: متقاضیان الزم است در شهر محل 
ضوابط  و  کنند  مراجعه  استان  شهرسازی  و  راه  ادارات  به  خود  سکونت 
با  را دریافت و متناسب  تولید و عرضه مسکن  اقدام ملی  مصوب در طرح 

آن عمل کنند.
بانک مسکن تصریح کرد: خانه  عضو هیات عامل و معاون مدیرعامل 
اولی ها در طرح اقدام ملی مسکن یک مزیت در مقایسه با سایر متقاضیان 
واجد شرایط در این طرح دارند و آن نرخ سود پایین تسهیالت صندوق پس 
انداز مسکن یکم است. این افراد در صورتی که توسط ادارات راه و شهرسازی 
استانها مورد تایید نهایی قرار بگیرند، تا سقف های تسهیالت صندوق پس انداز 
مسکن یکم می توانند از این تسهیالت با نرخ سود ۸ درصد استفاده کنند و 
مابه التفاوت آن تا ۱۰۰ میلیون تومانی که به عنوان تسهیالت ساخت در طرح 
اقدام ملی پرداخت می شود را باید با نرخ سود رایج این تسهیالت که االن ۱۸ 

درصد است، دریافت کنند.
علمداری همچنین گفت: طرح اقدام ملی مسکن در حال حاضر بزرگترین 
طرح تولید و تامین مسکن در کشور است که دستگاه های مختلف دولتی و 
نهادهای عمومی و انقالبی با مشارکت حداکثری در پیشبرد این طرح به دنبال 
واجد  متقاضیان  برای  قیمت  ارزان  انبوه واحدهای مسکونی  ساخت و عرضه 

شرایط هستند.
بانک مسکن مسوولیت پرداخت ۱۰۰ هزار فقره تسهیالت بدون سپرده 
برای ساخت مسکن در طرح اقدام ملی را تقبل کرده است و روند انعقاد قرارداد 

با سازنده ها و پرداخت تسهیالت به آنها در جریان است.

رئیس هئیت مدیره بانک توسعه تعاون در وبینار تعاونی، از ایده 
تا عمل

تسهیالتپرداختیبانکتوسعهتعاون،دربخشتعاونوتولید،در
مقایسهباشبکهبانکیقابلتوجهاست

خطوط  ظرفیت  از  استفاده  با  تعاون  توسعه  بانک 
اعتباری و سایر روش های تأمین مالی بیش از متوسط 
شبکه بانکی نسبت به پرداخت تسهیالت به تعاون گران 

و تولیدکنندگان داخلی اهتمام ورزیده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، رئیس 

به صورت  که  تا عمل«  ایده  از  »تعاونی  وبینار  در  بانک  این  هیئت مدیره 
مجازی با حضور اعضای خانه  تعاون گران و فعاالن حوزه تعاونی برگزار 
شد، گفت: شبکه بانکی در کشور ما نهایتًا می تواند ۸۵ درصد هر واحد مالی 
جذب شده را در قالب تسهیالت به متقاضیان پرداخت کند، اما بانک توسعه 
تعاون بر اساس رسالتی که در حمایت از فعاالن این حوزه و تولیدکنندگان 
داخلی برای خود تعریف کرده بسیار بیشتر از این متوسط نسبت به پرداخت 

تسهیالت اهتمام ورزیده است.
سید باقر فتاحی ادامه داد: شرایط و ساختار اقتصاد کشور ما طی چندین 
دهه گذشته به گونه ای بوده که بار اصلی تأمین مالی چه در بخش خانوار و 
چه در بخش بنگاهی بر دوش شبکه بانکی قرار داشته است و سایر منابع 
تأمین مالی مانند سرمایه گذاری خارجی، بازار سرمایه و.. نقش چندانی در 
این  اگرچه  نداشته اند.  اقتصادی  فعاالن  و  خانوارها  مالی  نیازهای  تأمین 
روند طی سال های اخیر با به کارگیری روش های خرید اعتباری از سوی 
تأمین  اما در حوزه  تغییراتی کرده است،  بنگاه ها در مورد خانوارها  برخی 
مالی بنگاه های اقتصادی ما همچنان شاهد تراکم فراوان تقاضا و انتظار 

از شبکه بانکی هستیم.
وی گفت: بنا بر آمارهای اعالم شده شبکه بانکی کشور از ابتدای سال 
جاری تا پایان آبان ماه هزار هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده 
است که این مقدار از تسهیالتی پرداختی در مقایسه با سایر شاخص های 

اقتصاد ایران، رقم قابل تأملی است.
رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به معیارهای انتخاب 
این  تمام  گفت:  اقتصادی  بنگاه های  توسط  مالی  تأمین  روش های  میان 
معیارها اعم از هزینه تأمین مالی، ریسک کسب وکار، حد بهینه استفاده از 
هر روش، میزان در دسترس بودن و نهایتًا دوره بازگشت سرمایه در کشور 
ما به گونه ای است که بسیاری از بنگاه ها را به سمت استفاده از تسهیالت 
بانکی سوق می دهد و طبیعتًا این تمایل متمرکز شبکه بانکی و اقتصاد کشور 

را دچار چالش های خاصی کرده و می کند.
تأمین  باال رفتن هزینه  پیامدها،  این  از  افزود: یکی  ادامه  فتاحی در 
مالی برای بنگاه ها است که در شرایطی مانند شرایط فعلی اقتصاد ایران، 
این هزینه باال برای بنگاه هایی مانند تعاونی ها که ذات فعالیت آن ها نیازمند 
دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت است، چالش های مضاعفی به دنبال دارد.

توقف  از  تأسف  اظهار  با  تعاون  توسعه  بانک  هیئت مدیره  این عضو 
اختصاص خطوط اعتباری در قالب کمک های فنی گفت: متأسفانه پس از 
ادغام وزارتخانه های رفاه و تعاون، ردیف های اعتباری که در قالب کمک های 
فنی به تعاونی های اختصاص می یافت دیگر وجود ندارد ولی ما در بانک 
توسعه تعاون تالش کرده ایم بخشی از این خأل را از محل منابع داخلی پر 
کنیم و هم زمان رایزنی های فراوانی نیز با نمایندگان محترم مجلس داریم 

تا در بودجه سال آینده خطوط اعتباری الزم در این قالب تعریف شود.
فتاحی در پایان تصریح کرد: خوشبختانه طبق تفاهم نامه  طرح ملی 
مسکن کارگری که به زودی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت 
راه، مسکن و شهرسازی به امضا خواهد رسید، بانک توسعه تعاون طی سه 
سال 7۵ هزار واحد مسکونی در قالب تعاونی مسکن کارگری و کارمندی 
را تأمین مالی می کند و به این ترتیب تالش می کنیم سهم خود را در کمک 
به خانه دار شدن کارگران عزیز ایفا کنیم.گفتنی است در این وبینار، رامین 
اسدی، مدیر پروژه سرمایه گذاری وزارت تعاون، مهدی حسین نزاد مدیرعامل 
صندوق ضمانت تعاون، علی حسین شهریور دبیرکل خانه تعاونگران نیز 
حضور داشتند و در خصوص چالش های پیش روی تحقق ایده های طرح 
های تعاونی به طرح های عملی موثر و دارای بازدهی و همچنین روشهای 

تامین مالی در حوزه تعاون گفت و گو کردند.

یک نماینده مجلس:
توسعهصنعتپتروشیمیراهنجاتاقتصادکشوراست

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: توسعه صنعت 
پتروشیمی اکنون با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، راه نجات اقتصاد کشور 

است.
سیدموسی موسوی ، با اشاره به تالش ها در حوزه گازرسانی به شهرها و 
روستاهای کشور، اظهار کرد: تاکنون فعالیت های گسترده ای در توسعه گازرسانی 
به شهرها و روستاهای مختلف انجام شده که با قبل از انقالب قابل مقایسه 
نیست. گسترش شبکه گاز، یکی از ارکان عدالت در خدمت رسانی است که 
این موضوع در توسعه مناطق محروم شهری و روستاها و کاهش دغدغه های 

روستاییان و حتی افزایش شاخص سالمت در مناطق محروم مؤثر است.
وی افزود: هم اکنون درصد باالیی از روستاهای کشور به شبکه گاز کشور 
متصل هستند که این مهم بدون شک حرکت بزرگی در زمینه خدمت رسانی 
محسوب می شود. صنعت گاز با توجه به فعالیت های گسترده ای که همسو با 
گازرسانی به مناطق سخت گذر، بومی سازی و تأمین انرژی مورد نیاز بخش های 
مختلف انجام داده، تحوالت بزرگی را پشت سر گذاشته است، البته سایر صنایع 

مرتبط با نفت همچون پتروشیمی نیز متحول شده اند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس صنعت پتروشیمی را هم پیشرو در 
توسعه صادرات غیرنفتی دانست و تصریح کرد: توسعه این صنعت هم اکنون با 

توجه به کاهش درآمدهای نفتی، راه نجات اقتصاد کشور است.
موسوی با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی در طول چهار دهه گذشته 
پیشرفت های شگرفی داشته است، گفت: با توسعه صنعت پتروشیمی و رفع 
مشکالت و مسائل طرح های در حال اجرا و بهره برداری از آنها، دستاوردهای 

خوبی در آینده نزدیک خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی از ارکان اصلی صنعت نفت ایران 
در زنجیره تولید است، افزود: پتروشیمی افزون بر تولید ثروت می تواند زنجیره 

ارزش را در صنایع پایین دستی تکمیل کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین با اشاره به اهمیت مسئولیت های 
اجتماعی صنایع از جمله صنعت نفت، اظهار کرد: انجام این مسئولیت ها سبب 
بهبود ارتباط بدنه جامعه با صنایع می شود، اقدام های مؤثری تاکنون در این 

باره انجام شده که باید افزایش یابد.
موسوی با بیان اینکه همکاری نزدیک صنعت و دانشگاه باید در صنایع نفت 
و گاز توجه شود، یادآور شد: استادان دانشگاه ها با تخصص های مرتبط با حوزه 
انرژی، آماده همکاری با صنایع هستند که باید به این مهم توجه ویژه داشت.

معاون وزیر نفت تاکید کرد؛
توسعهزنجیرهارزشپتروشیمیدرمکران

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی بر توسعه طرح های پتروشیمی منطقه 
مکران تا تکمیل زنجیره و ایجاد صنایع پایین دستی تأکید کرد و گفت: با توجه 
به موقعیت راهبردی مکران، گام هوشمندانه توسعه پتروشیمی در این منطقه 

می تواند در قالب ایجاد »هاب« امکان پذیر باشد.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهزاد محمدی در بازدید از 
طرح های توسعه ای پتروشیمی در منطقه مکران بر اهمیت این منطقه در مسیر 
توسعه صنعت پتروشیمی ایران و تکمیل زنجیره ارزش تا صنایع پایین دستی 
تأکید کرد.بر اساس این گزارش، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس 
از بازدید میدانی از طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی در منطقه مکران که 
شامل طرح پتروشیمی بدر شرق، طرح پتروشیمی سینا و تأسیسات زیرساختی در 
حال احداث در منطقه مکران بود، با برگزاری جلسه ای با مدیران هلدینگ های 
شستان، انرژی پاسارگاد و مدیران عامل طرح های در دست اجرای این منطقه، 
آخرین وضع پیشرفت و نیز برنامه های این شرکت ها را برای توسعه صنعت 

پتروشیمی بررسی کرد.
محمدی در این نشست با قدردانی از هلدینگ شستان به دلیل ایجاد 
زیرساخت های اجرایی در این منطقه، اظهار کرد: خشت اول توسعه پتروشیمی 

در این منطقه ازسوی هلدینگ شستان بنا نهاده شده است.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تأکید بر اینکه توسعه منطقه مکران 
اقدامی راهبردی و با اهمیت و مورد تأکید مقام معظم رهبری و همه دولت ها بوده 
است، گفت: با اجرای طرح های زیرساختی و با توجه به موقعیت راهبردی منطقه، 
توسعه پتروشیمی در این منطقه می تواند در قالب ایجاد »هاب« امکان پذیر باشد.

وی افزود: توسعه طرح های موجود در حد تولید متانول کمکی به رونق 
و اشتغال این منطقه نخواهد کرد و با توجه به ماهیت طرح های تعریف شده 
الزم است با رفع موانع موجود که مهم ترین آن دانش فنی است، توسعه طرح ها 

تا تکمیل زنجیره و ایجاد صنایع پایین دستی ادامه یابد.
محمدی تصریح کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظور تسهیل 
و تسریع روند اجرای طرح های منطقه مکران، آماده همکاری در زمینه های 

مختلف و رفع موانع و مشکالت است.

واکنش به رد کلیات بودجه 1۴00 توسط مجلس؛

نمایندهسابقمجلس:دولتمجازاتنمیشود،مردمضررمیکنند!
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زیر نظر: محمد امامی

قیمت نفت صعودی شد
تولید  کاهش  در  بزرگ  تولیدکنندگان  اقدام  تاثیر  تحت  نفت  قیمت 
مطابق با تعهداتش و جبران تقاضای ضعیف در دوران همه گیری کووید 

۱۹، حدود یک درصد صعود کرد.
بهای معامالت نفت برنت با ۵۱ سنت معادل ۰.۹ درصد افزایش، به 
اینترمدیت  بهای وست تگزاس  ۵۶ دالر و ۸۶ سنت در هر بشکه رسید. 
آمریکا با ۵3 سنت معادل یک درصد افزایش، به ۵۴ دالر و هشت سنت در 
هر بشکه رسید. هر دو شاخص در معامالت روز دوشنبه بیش از دو درصد 

صعود کرده بودند.
نظرسنجی رویترز نشان داد تولید اوپک در ژانویه برای هفتمین ماه 
با  ژانویه  در  تولید  افزایش  برای  گروه  این  است.  داشته  افزایش  متوالی 
متحدانش توافق کرده بود اما رشد تولید کمتر از حد انتظار بود و تنها ۱۶۰ 
هزار بشکه در روز در مقایسه با دسامبر افزایش یافت و مجموع تولید اوپک 

به 2۵.7۵ میلیون بشکه در روز رسید.
تولید روسیه در ژانویه افزایش داشت اما مطابق با توافق محدودیت 
این ماه کاهش  عرضه اوپک پالس بود و حجم تولید نفت قزاقستان در 
داشت. هر دو کشور از اعضای اوپک پالس هستند که در حال اجرای پیمان 

محدودیت عرضه برای تقویت قیمتهاست.
استفن اینس، استراتژیست بازارهای جهانی در شرکت اکسی کورپ 
اظهار کرد: نکته مهم درباره روند صعودی بازار روز گذشته بازار نفت این 
برای  تعهدشان  به  واقعا  پالس  اوپک  اعضای  رسد  می  نظر  به  که  است 

کاهش تولید عمل کرده اند.
دو منبع آگاه به رویترز گفتند تولید میعانات گازی و نفت روسیه در 
ژانویه ۱2۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با دسامبر رشد کرد و به ۱۰.۱۶ 
میلیون بشکه در روز رسید. تولید قزاقستان در ژانویه دو درصد نسبت به 
دسامبر کاهش یافت که به دلیل قطعی برق بود و نرخ پایبندی این کشور 

به توافق اوپک پالس را بهبود بخشید.
بر اساس گزارش رویترز، عاملی که از قیمتها حمایت کرده، سرمای 
شدید در منطقه شمال شرقی آمریکاست که تقاضا برای سوخت گرمایشی 

را باال برده است.
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
بی ثباتی قیمت ها مردم را رنج می دهد!

وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( روند تغییر قیمت ها در بازار خودرو، 
لوازم خانگی و پوشاک را کاهشی توصیف کرد و با تاکید بر اینکه کمبودی در 
بازار وجود ندارد، گفت: در حال حاضر گرانی وجود دارد، اما مهم این است که 

گران فروشی یعنی بی ثباتی قیمت که مردم را رنج می دهد.
علیرضا رزم حسینی در همایش برگزاری طرح ویژه بازرسی نوروز ۱۴۰۰ 
با بیان اینکه نظارت و بازرسی در بازار نشان می دهد بازار رها نشده و تاثیرگذار 
خواهد بود، گفت: روند قیمت ها کاهنده است و ثبات نسبی در بازار ایجاد شده 
است انتظار داریم با تامین مناسب کاال از سوی ما و وزارت جهاد کشاورزی این 
روند ادامه داشته باشد. به عبارت دیگر در حال حاضر تامین کاال صورت می گیرد 
اما در توزیع مشکالتی وجود دارد که باید در بخش نظارت و بازرسی کنترل شود.

کمبود کاال نداریم
البته به گفته وی در مواردی با احتکار هم مواجه هستیم که سازمان تعزیرات 

حکومتی باید در این زمینه به کمک سازمان های بازرسی بیاید.
این مقام مسئول در ادامه تاکید کرد که در آستانه نوروز ۱۴۰۰، نسبت به 
تامین کاال اقدام شده و موجودی خوبی در زمینه کاالهای راهبردی در انبارها، 
بنادر، در حال ترخیص و یا در راه ورود به کشور هستند و مشکلی در زمینه 
کمبود کاال نداریم. بنابراین ضرورتی برای احتکار وجود ندارد، چرا که قیمت ها 
تعادل نسبی خود را دنبال می کنند. در حال حاضر شرایط تامین ارز هم خیلی 

بهتر شده و ثبت سفارش مرتبا انجام می شود.
از احتکار تعجب می کنم!

سازمان  که  می کنند  احتکار  را  کاالها  سودجو  افراد  ای  عده  افزود:  وی 
تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت به آن رسیدگی می کند اما نظارت و بازرسی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر مربوط به کنترل قیمت ها و نظارت مستمر 
بر روند بازار است. با توجه به موجوی کافی کاالها در انبارها و بنادر از احتکار 

شدن برخی کاالها تعجب می کنم.
رزم حسینی همچنین از فعالیت دو و سه شیفت کارخانه ها خبر داد و گفت: 
بنابراین امیدوارم روز به روز شاهد کاهش و متعادل شدن قیمت ها باشیم. در 
حال حاضر هم روند تغییر قیمت ها در بازار خودرو، لوازم خانگی و اقالم دیگری 
مانند پوشاک کاهنده است و به سمت قیمت واقعی پیش می روند که حاکی از 
از افزایش تولید است. تمرکز ما هم افزایش  انتظارات مثبت در اقتصاد ناشی 

تولید و عرضه در بازار است.

باقر نوبخت صبح روز گذشته  محمد 
شورای  مجلس  علنی  صحن  در  حضور  با 
بررسی  که  صبح  از  کرد:  اضافه  اسالمی، 
کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شروع 
نمایندگان  سوی  از  متنوعی  مطالب  شد، 

مطرح شد.
نمایندگان  که  انتظاری  افزود:  وی 
و  اظهارات  که  بود  این  دارند  مردم  و 
اشکاالتی که از ۱2 آذرماه که الیحه بودجه 
برطرف شده  آیا  تقدیم مجلس شد   ۱۴۰۰

است یا خیر؟
گزارشات  »مگر  کرد:  اضافه  نوبخت 
نمی خوانید؟  را  محرمانه  و  سری  کلی  به 
مگر از درآمدهای نفتی خبر ندارید؟ چطور 
کمیسیون  در  را  نفت  به  بودجه  وابستگی 

تلفیق افزایش دادید؟«
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش 
وابستگی بودجه به نفت در کمیسیون تلفیق 
انتقادی  گیری های  موضع  با  تضاد  در  را 
به  خطاب  و  خواند  دولت  علیه  نمایندگان 
کلی  به  گزارش های  گفت:  مجلس  رئیس 
می  ایشان  و  می آید  مجلس  برای  سری 
دانند که درآمد چند صد هزار میلیاردی به 
چند دالر رسیده است. با این وضعیت داریم 
کشور را اداره می کنیم و مقاومت ملت را 
در برابر فشارهای عظیم اقتصادی به منصه 

ظهور رسانده ایم.
خیلی  گزارشات  داشت:  اظهار  وی 
برای  هفته  هر  خزانه  محرمانه  و  سری 
شما ارسال می شود. شهادت دهید که آیا 
تا کنون بیش از 7۰ درصد بودجه عمرانی 
کشور تخصیص یافته است یا نه؟ آن هم در 
شرایطی که انتظار داشتند در تابستان گرم 

امسال ملت ما به ستوه بیاید.
بودجه  و  مه  برنا زمان  سا رییس 
محض  به  که  دارید  توجه  اظهارداشت: 
تقدیم الیحه بودجه که خوشبختانه در دوره 
سال ها  همه  در  دوازدهم  و  یازدهم  دولت 
تقدیم  شده  تعیین  زمان  در  قانون  طبق 

مجلس شده است.
انتقادات  به  نسبت  انتظار  افزود:  وی 
ماه  دو  این  در  که  بود  این  گرفته  صورت 

اشکاالت برطرف شده باشد.
نوبخت با بیان اینکه اولین انتقاد نسبت 
بودجه  الیحه  در  مصارف  و  منابع  رشد  به 
۱۴۰۰ بود،  افزود: امروز مردم منتظر هستند 
که مشاهده کنند آیا مجلس شورای اسالمی 
پس از دو ماه که الیحه را در اختیار داشت 
و اختیار الزم برای تغییرات داشت آیا از این 
اختیارات در راستای رفع اشکاالت و انتقادات 

استفاده کرده یا در جهت تایید آن بود؟
وی ادامه داد: منابع پیش بینی شده در 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت ۸۴۱ هزار 
میلیارد تومان بود و عنوان شد که این منابع 
۴7 درصد رشد داشت، پس از واگذاری این 

رقم پیشنهادی به کمیسیون ها به ۱۱2۰ هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته است.

رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح 
کرد: سوال مردم این است که اگر انتقاد بر 
داشته،  زیادی  رشد  رقم  این  که  بود  این 
انتقاد به دولت  نمایندگان چرا به آنچه که 
بود و دو ماه فضای سیاسی تحت تاثیر آن 
بود چرا اصالح نکردند؟ مگر قرار نبود اصالح 

ساختار بودجه لحاظ شود.
شورای  مجلس  »ریاست  افزود:  وی 
سخن  اصالح  ضرورت  از  بارها  اسالمی 
گفت و بنده به عنوان کسی که در سازمان 
اصالح ساختار را تقدیم کردم انتظار داشتم 
اصالحات الزم انجام شود اما نه تنها بودجه 

تقلیل نیافت بلکه رشد نیز داشت.«
نوبخت در ادامه گفت: انتقاد دیگر به 
الیحه بودجه این بود که چرا وابستگی به 
نفت در الیحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به گذشته 
۱۹۹ میلیارد تومان افزایش یافته است، امروز 
آیا  بدانند که  نمایندگان حق دارند  مردم و 
مجلس به گفته خود مبنی بر کاهش سهم 

نفت در منابع عمل کرده است؟
کمیسیون  در  رقم  این  افزود:  وی 
تلفیق به صورت مستقیم بیش از ۱۶ هزار 
میلیارد تومان اضافه شد و در واقع نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی به دولت اجازه دادند 
از میزان پیش بینی  بیشتر  میلیارد  ۱۶ هزار 
از محل فروش  پیشنهادی  شده در الیحه 

نفت کسب درآمد کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح 
کرد: آرزو داشتیم شرایط به گونه ای بود که 
نفت را در بودجه نمی آوردیم اما شما مطلع 
هستید که الیحه بودجه سال آینده، بودجه 

است،  اقتصادی  محاصره  سال  چهارمین 
دولت سه سال محاصره اقتصادی را تحمل 
طرح های  بودند  منتظر  که  افرادی  و  کرد 
عمرانی متوقف شود شاهد هستند که این 

طرح ها در حال اتمام است.
وی خطاب به رییس مجلس شورای 
اسالمی گفت: گزارشات محرمانه خزانه هر 
این  طبق  و  می شود  ارائه  ماه  هر  و  هفته 
گزارش ها ۶۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای 
طرح های عمرانی پول پرداخت کردیم و این 
رقم جدا از تخصیص 77 هزار میلیارد تومان 

برای این طرح هاست.
انتظار  اینکه دشمنان  بیان  با  نوبخت 
ستوه  به  را  مردم  فشار،  اعمال  با  داشتند 
بیاورند، افزود: گرچه مردم در شرایط سختی 
هستند، اما ما تالش می کنیم کاهش جبران 
قدرت خرید مردم را با افزایش هایی که انجام 
می دهیم خنثی کنیم.وی گفت: درآمد نفتی 
بیش از ۱۰۰ میلیارد دالری دولت به چند 
میلیارد دالر کاهش یافته است و دولت پس 
از سه سال محاصره اقتصادی با ۱۰۹ میلیارد 
دالر کشور را اداره می کند تا مقاومت ملت 
را در برابر استکبار جهانی عملیاتی کند، در 
این شرایط، بسیاری انتقاد کردند که دولت 
در الیحه بودجه، فروش نفت را افزایش داده 
است.رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: 
شاهد بودیم که کمیسیون تلفیق، هدفمندی 
یارانه ها را نیز بیش از سال گذشته به نفت 

وابسته کرد.
 ۴2۰۰ ارز  حذف  به  اشاره  با  وی 
با  مبارزه  برای  بودجه  الیحه  در  تومانی 
باشید  داشته  توجه  باید  اظهارداشت:  رانت، 
که بودجه اختصاصی برای خرید کاالهای 

اساسی که در گذشته 2۵ میلیارد دالر بود، به 
تدریج ۱۴ میلیارد دالر، هشت میلیارد دالر و 

پنج میلیارد دالر تقلیل یافت.
اگر  که  پرسش  این  بیان  با  نوبخت 
اتفاقی  برداشته شود چه  تومانی  ارز ۴2۰۰ 
گفته  که  را  عناوین  »این  گفت:  می افتد؟ 
می شود ارز ۴2۰۰ تومانی طرفداران خاصی 
دارد که از آنها استفاده می کنند را مجرمانه 

می دانم.«
وی افزود: همه کسانی که از ارز ۴2۰۰ 
تومانی استفاده کردند مشخص هستند و از 
رییس مجلس می خواهم دوباره این اسامی 
را منتشر کند البته قبول داریم که برخی خطا 
دریافت  دولتی  ارز  اینکه  وجود  با  و  کردند 

کردند اما کاالیی وارد نکردند.
ادامه  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
داد: اما باید توجه داشته باشید در شرایطی 
که ارز ۴2۰۰ تومانی است مردم با مشکالت 
زیادی روبه رو هستند و دولت نمی پذیرد در 
این شرایط بدون تمهید مقدمات الزم، ارز 
۴2۰۰ تومانی را حذف کرده و قیمت ارز را 
جلوی  می توان  روش  این  با  آیا  کند،  آزاد 

گرانی را گرفت؟
که  عنوان می کنند  برخی  وی گفت: 
میزان یارانه نقدی را اضافه کنیم، باید بگویم 
مبلغ  نفر  میلیون  به 3۵  اکنون حداقل  هم 
۱2۰ و ۱۰۰ هزار تومان یارانه می دهیم، مگر 

تغییری در زندگی مردم ایجاد شده است؟
نوبخت درباره واردات خودرو به کشور، 
مجلس  شما  از  من  سوال  داشت:  اظهار 
می دهید  اجازه  آیا  که  است  این  انقالبی 
این  از  پیش  که  لوکس  خودروهای  تمام 
ازای  به  بودند،  مواجه  واردات  ممنوعیت  با 
دریافت  تومان  میلیارد  هزار   ۱7 دریافت 
خودروها  این  واردات  با  شود،  وارد  مالیات 
چه  هستید  متعهد  آنها  به  که  مردمی  به 
پاسخی خواهید داد؟وی درخصوص انتقاد به 
دولت درباره کاهش ارزش پول ملی، گفت: 
دولت ارزش پول ملی را تقلیل نداده است. 
از چهار و  ارز بیش  در شرایطی که قیمت 
پنج سال کمتر از ۴2۰۰ تومان بود چرا باید 
را مطرح کند؟  تومانی  ارز ۱7۵۰۰  مجلس 
ما باید تالش کنید نرخ ارز پایین تر از این 

رقم باشد و جلوی تورم را بگیریم.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید 
کرد: دولت الیحه ای را تقدیم مجلس شورای 
اسالمی کرد و انتظار داشت انتقادات در این 
الیحه برطرف شود اما شاهد بودیم نه تنها 
کمیسیون تلفیق اعداد پیشنهادی دولت را 
تایید کرد بلکه اعداد و ارقامی را نیز اضافه 
نمایندگان  چه  هر  کرد:  تاکید  کرد.نوبخت 
مورد  کنند  اقدام  اسالمی  شورای  مجلس 
تایید دولت است مشروط بر اینکه با اهداف ما 
برای مقابله با تورم و رانت خواری همخوانی 

داشته باشد.

انتقاد رییس سازمان برنامه و بودجه از مجلس؛

از درآمدهای نفتی خبردارند اما وابستگی به نفت را افزایش دادند!
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و  پیشگیری  کارگروه 
مبارزه با قاچاق فرآورده های 
نفتی استان سمنان  از شرکت 

سیمان شاهرود بازدید کردند.
با  که  ساعته  چند  بازدید  دراین 
کل  مدیر  راد،  اسالمی  حضور  حسن 
استانداری  نتظامی  ا و  منیتی  ا دفتر 
سمنان و دبیر کمیسیون مبارزه باقاچاق 
ملی  مدیر شرکت   ، استان  ارز  و  کاال 
سایر  و  نفتی  های  فرآورده  پخش 
بازدید   ، شد  انجام  کارگروه  اعضای 
فرایند  و  از بخشهای مختلف کارخانه 

تولید سیمان صورت گرفت.
جلسه   ، بازدید  این  حاشیه  در 
اعضای  و  مدیرعامل  با حضور  نیز  ای 
هئیت مدیره شرکت سیمان  برگزار شد 
و مشکالت این شرکت تولیدی در حوزه 

سوخت ،گاز و برق بررسی شد .
اسالمی راد گفت: حمایت از بخش 
صنعت و تولید منجمله شرکت سیمان 
استان  بزرگ  صنایع  از  که  شاهرود 
 ۱/۸۰۰/۰۰۰ تولید  ظرفیت  با  سمنان 
نفر   ۱۰۰۰ و  سال  در  سیمان  تن 
با  بایستی  نیروی کار محسوب میشود 

همکاری حداکثری دستگاه های دولتی 
انجام شود.

ز  ا پس  شد ر  مقر ن  یا پا ر  د

هماهنگیهای الزم با استاندار محترم ، 
جلسه ای با حضور مدیر عامل شرکت 
گاز، برق و شرکت ملی پخش فرآورده 

حل  جهت  به  سمنان  در  نفتی  های 
برگزار  تولیدی  بخش  این  مشکالت 

شود.

ازدیدکارگروهپیشگیریومبارزهباقاچاقفرآوردههاینفتی
استانسمنانازشرکتسیمانشاهرود

سپاهمنطقهایالم۸۵۰برنامهدردههفجر
برگزارمیکند

جانشین فرمانده سپاه امیرالمومنین ) ع( ایالم گفت: ۸۵۰ ریز برنامه 
در قالب ۹۵ عنوان سرفصل در دهه فجر امسال توسط سپاه و بسیج استان 

اجرا می شود.
قدرت اهلل کریمیان در نشست خبری مجازی با اصحاب رسانه استان 
ایالم اظهار داشت: این برنامه ها در رده های پایگاه های مقاومت و بسیج 

اقشار در نقاط مختلف استان با محوریت مساجد برگزار می شود.
وی افزود: با توجه به شیوع کرونا، برنامه های امسال متناسب با شرایط 
کنونی جامعه تدوین و طراحی شده و برگزاری رژه خودرویی و موتوری 
جایگزین رزمایش گردان های بیت المقدس و عاشورا شده و فردا همزمان 
با سالروز ورود تاریخی امام راحل برنامه نمادین تمثال ایشان از فرودگاه 

شهدای ایالم تا مدرسه فرزانگان انجام می گیرد.
جانشین فرمانده سپاه امیرالمومنین ) ع( ایالم یادآور شد: عمده برنامه 
های امسال حول ویروس کرونا و اعزام تیم های پرشکی به نقاط مختلف 
استان و اجرای طرح یاسر با محتوای امداد و خدمات پزشکی توسط بسیج 

جامع پزشکی به مناطق محروم است.
سرهنگ کریمیان تاکید کرد: در دهه فجر امسال رزمایش خدمات 
مناطق  بخصوص  استان  مختلف  نقاط  در  بهداشتی  و  درمانی  پزشکی، 
محروم و دورافتاده برگزار و از افراد موفق در طرح سالمت محله محور 

شهید سلیمانی نیز قدردانی خواهد شد.
بازرسی  و  ایست  ایجاد  و  امنیت  برقراری  رزمایش  کرد:  اضافه  وی 
محالت در مناطق مختلف استان ایالم با همکاری نیروی انتظامی و بسیج 
محالت با هدف ایجاد امنیت پایدار و کاهش آسیب ها و ناهنجاری های 

اجتماعی صورت می گیرد.
جانشین فرمانده سپاه امیرالمومنین ) ع( ایالم ادامه داد: با همکاری 
آموزش و پرورش فردا زنگ انقالب از طریق برنامه مجازی شاد و همچنین 
مدرسه فرزانگان برای دانش آموزان و معلمان مدارس سطح استان به صدا 

در می آید.
کریمیان نورافشانی شهر، اجرای سرود کوتاه چند دقیقه ای در اماکن 
پرتردد، سرکشی به ۱۸۰ خانوار نوار مرزی، راه اندازی هشتک ها و پویش 
برگزاری  نوعروسان،  به  اهدای جهیزیه  در فضای مجازی،  انقالبی  های 
آبرسانی به دشت سید  افتتاح پروژه  مرحله سوم رزمایش کمک مومنانه، 
ابراهیم دهلران به گستره ۱۵۰ هکتار، حمایت مالی و معنوی از بیماران 
صعب العالج، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را از دیگر برنامه های دهه 

فجر امسال دانست.
وی با اشاره به اجرای طرح سالمت محله محور شهید سلیمانی در 
استان ایالم توضیح داد: باتوجه به شیوع مرگبار و همه گیر این ویروس در 
ماه های مهر و آبان و اوایل آذرماه طرح شهید سلیمانی که از ۱۱ آذرماه 
این ویروس در  به مهار و کنترل  تا حدود زیادی  اجرایی و عملیاتی شد 

استان کمک کرد.
بازه  از  امیرالمومنین ) ع( ایالم اظهار داشت:  جانشین فرمانده سپاه 
زمانی ۱۱ آذرماه تاکنون ۹۵ درصد خانوارهای استان ایالم تحت پوشش 
طرح شهید سلیمانی غربالگری شده اند و بستری ها در مقایسه با مهر و 
آبان، تعداد بستری ها ۸۸ درصد و فوتی ها نیز ۹۵ درصد کاهش داشت 
است و امیدواریم با تداوم این طرح تا پایان سال جاری ویروس کرونا به 

طور کامل در استان ریشه کن و مهار شود.
سرهنگ کریمیان افزود: انقالب اسالمی ایران بعد از گذشت ۴۱ سال 
همچنان در همان مسیر اهداف اولیه و نخستین خود حرکت می کند و 
انسجام و همراهی مردم و تبعیت از فرامین رهبری باعث صدور این انقالب 
آزادی خواهانه کشورهای منطقه  دنیا شده و حرکت های  نقاط  به سایر 

برگرفته از خروش ملت ایران بر علیه استبداد بود.
وی گفت: در این مدت سختی ها، چالش و هجمه های زیادی بر 
علیه انقالب اسالمی شد اما این نظام جمهوری اسالمی در مسیر تعالی 
بخش خود حرکت کرد و در طول این سال ها به خودباوری و موفیقت 
های بزرگی در زمینه دفاعی، نظامی، دفاعی، علمی، پژوهشی، فناوری، نانو 

و سایر حوزه ها دست یافت.

فرصتیکسالهبرایتمدیدوپرداختعوارضپروانه
چرایدام

رییس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان 
روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار پیام طبیعت اظهار کرد: کلیه مرتعدارانی 
که عوارض پروانه چرای دام خود را پرداخت ننموده اند طی فرصت یکساله 

می بایست نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.
از  هکتار  هزار  و 7۰۰  میلیون   3  ، طبیعت  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
مساحت استان سمنان را مراتع قابل تعلیف پوشش داده است . استان سمنان 
دارای ۱2۵2سامانه عرفی است  که7۵۰سامانه دارای پروانه چرا و مابقی 
۵۰2دارای طرح مرتعداری مصوب اجرا شده می باشد و بیش از 7۹۵۰بهره 
بردار از مراتع آن در غالب چرای دام و سایر پتانسیل های مرتع در راستای 

اشتغال زایی و تولید فعالیت دارند 
، مراتع و  با توجه به بخشنامه جدید سازمان جنگل ها  ولیئی گفت: 
آبخیزداری کشور جهت ارائه فرصت یکساله برای تمدید و پرداخت عوارض 
پروانه چرای دام توسط مرتعداران اظهار داشت : این بخشنامه با هدف ارائه 
فرصت یکساله به دامداران و بهره برداران از مراتع که از سال های گذشته 
و امسال عوارض پروانه چرای دام را پرداخت نکرده اند و پروانه چرای دام 
خود را تمدید نکرده اند، صادر شده است. وی گفت : بنا بر درخواست تعداد 
زیادی از مرتع داران مبنی بر عذر موجه در خصوص اطالع نداشتن از ضوابط 
و مقررات و با توجه به شرایط کنونی، تمام مرتع دارانی که تاکنون موفق به 
پرداخت حقوق و عوارض ناشی از تمدید سالیانه پروانه چرای دام سنوات 
گذشته نشده اند، در صورت اجرایی نشدن شرایط ابطال پروانه چرای دام ، 

نسبت به پرداخت بدهی خود به نرخ روز اقدام کنند.
ولیئی با تاکید بر اینکه پروانه چرای دام نوعی مجوز موقت بهره برداری 
از مراتع است و هر ساله باید عوارض تمدید چرای دام از سوی مرتع دار واریز 
شود، افزود: برابر بند ۱۰ از فصل دوم اصالحیه شیوه نامه فنی و اجرایی 
بهره برداری از مراتع کشور ، پروانه چرای دام برای یک فصل چرا صادر و 
تا زمانی که براساس قوانین از درجه اعتبار ساقط نشده با پرداخت حقوق 

و عوارض قانونی و استمرار دام دارای دارنده آن قابل تمدید  می باشد.
وی اظهار داشت: بر اساس بند۶ از فصل چهار شیوه نامه مذکور  در 
از  ناشی  قانونی  صورت  پرداخت نکردن سالیانه حقوق دولت و عوارض 
تمدید پروانه چرای دام بدون عذر موجه، این پروانه باطل و ورود دام به 

مراتع غیرمجاز محسوب می شود.
فرمانداری ها،  رسانه ها،  سوی  از  بخشنامه  این  اطالع رسانی  به  وی 
ادارات  و  روستا  و  شهر  اسالمی  شورای  عشایری،  شورای  بخشداری ها، 
منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستانها اشاره کرد و گفت: بهره برداران 
تا تاریخ    ۸/۹/۱۴۰۰فرصت دارند با مراجعه به دفاتر پیشخوان به صورت 

الکترونیکی پروانه چرای دام در مراتع را تمدید کنند.
 

دائمی دبیرخانه عنوان به مازندران برق نیروی توزیع شرکت
کمیتهمدیریتبارشرکتهایتوزیعنیرویبرقکشورمعرفیشد

اهمیت  به  مازندران گفت:نظر  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
مدیریت متمرکز بار شرکتهای توزیع برق کشور،از سوی معاونت هماهنگی 
توزیع شرکت توانیر ؛شرکت توزیع نیروی برق مازندران به عنوان دبیرخانه 
دائمی مدیریت بار فیدرهای فشار متوسط معرفی و انتخاب گردید.فرامرز 
سپری اظهار داشت :با عنایت به محوریت شرکت توزیع نیروی برق مازندران 
در تدوین دستورالعمل و نرم افزار مدیریت بار فیدرهای فشار متوسط شبکه 
توزیع برق ، مسئولیت دبیرخانه مدیریت بار فیدرهای فشار متوسط شبکه 
توزیع برق به مدت 2 سال به شرکت توزیع نیروی برق مازندران واگذار شد.

وی تصریح کرد : شرکت توزیع برق مازندران می بایست با همکاری 
تهیه داشبورد مدیریتی جهت  برق در خصوص  توزیع  سایر شرکت های 
رصد بهنگام وضعیت مدیریت بار شبکه توزیع به تفکیک مصارف، فیدرها 
و .... جهت بهبود شاخص های قابلیت اطمینان شبکه اقدام اقدامات الزم 

را بعمل آورد.

علی نوری نژاد دبیر کمیته ارتقاء بهره وری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری خبر داد:

بهرهوریبهمعنیکاراییواثربخشیدرامورمیباشد
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مازندران- ساری، دکتر علی نوری نژاد رئیس اداره فناوری اطالعات و تحول 
اداری و دبیر کمیته ارتقاء بهره وری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
مازندران- ساری، گفت: بر اساس ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه کشور 
و مواد 3 و 7 آیین نامه اجرایی بند )د( تبصره 2۱ قانون بودجه سال ۹۹ 
مبنی بر وظیفه مندی دستگاه های اجرایی برای تدوین برنامه ی ارتقاء بهره 
وری، جلسه ی کمیته ارتقاء بهره وری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
مازندران- ساری، با حضور دکتر اسحاق عطایی مدیرکل و اعضای کمیته 

در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.
اسحاق عطایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری 
در رابطه با اهمیت بهره وری در دستگاه ها به طور خاص در این اداره کل، 
گفت: بر اساس دستور کار کمیته ارتقاء بهره وری، موضوع تقویت ساختار 
بهره وری، اجرای برنامه مدیریت سبز، اجرای دستور العمل میز خدمت و 

ساماندهی محیط کار و اطالعات باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
دکتر کوروش شریفی سورکی معاون برنامه ریزی، توسعه و مدیریت 
منابع و نائب رئیس کمیته ارتقاء بهره وری این اداره کل ضمن ارائه ای 
از تاریخچه ی قانون بهره وری در کشور، گفت: به منظور اجرای صحیح 
و اصولی دستور کار بهره وری، می طلبد سیاست ها و برنامه های کوتاه 

مدت، طراحی و اجرا شود.
دکتر نوری نژاد در رابطه با بهره وری تصریح کرد:کلمه بهره وری به 
معنی کارایی و اثربخشی در امور می باشد. در واقع بهره وری از مجموع 

اثربخشی و کارایی در انجام فعالیت ها به دست می آید.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان خبر داد
آغازمطالعاتطراحیتونلکلوسهدرشهرستانفریدونشهر

به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان 
اصفهان، مهدی خضری با اعالم این خبر اظهار کرد: حذف گردنه خطرناک 

و برف گیر گردنه کلوسه و تسهیل در عبور ومرور اهالی...
مهدی خضری با اعالم این خبر اظهار کرد: حذف گردنه خطرناک و 
برف گیر گردنه کلوسه و تسهیل در عبور ومرور اهالی منطقه  به ویژه در 

فصل زمستان از اهداف اصلی اجرای این طرح است.
وی طول این تونل را بالغ بر 7۵۰ متر برآورد کرد و گفت: با انتخاب 
پیمانکار عملیات مطالعات طراحی این پروژه آغاز شده و نتایج آن تا ۵ ماه 

آینده تحویل خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: یکی از 
مناطقی که در استان اصفهان هنوز از نعمت راه آسفالته محروم است منطقه 

پشتکوه فریدونشهر )پشندگان به سمت کلوسه و دورک ( است.
وی با بیان اینکه منطقه پشتکوه فریدونشهر یکی از نقاط برفگیر و 
صعب العبور استان اصفهان در فصل زمستان می باشد، اضافه کرد: گردنه 
کلوسه با ترانشه های دو طرفه یکی از مرتفع ترین نقاط کشور محسوب می 
شود که با بارش برف و کوالک  قبل از عملیات برفروبی توسط راهداران 
اوقات  برخی  در  و  بسیار سخت  امدادی  و دستگاه های  برای مردم  تردد 

غیرممکن می شود.
خضری با اشاره به مشکالت مردم روستاهای واقع در این منطقه در 
فصل زمستان خاطرنشان کرد: با احداث این تونل مشکالت مردم ساکن 
در این منطقه رفع شده و سرعت خدمت رسانی به مردم نیز به طرز چشم 

گیری افزایش خواهد یافت.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان اضافه کرد: 
همچنین با تکمیل ادامه مسیر به روستای دورک و از آنجا به منطقه خویه 
و صالح کوتاه استان چهارمحال و بختیاری می توان از این جاده بعنوان 

یک راه پدافند غیرعامل جهت مواقع بحرانی و اضطراری استفاده کرد.

افتتاحوکلنگزنی۶پروژهعمرانیوزیربنایی آیین
شهرستانقدسبرگزارشد

در  تومان  میلیارد   ۶۰۰ اعتبار  با  عمرانی  پروژه   ۱۵ از  بهره برداری 
شهرستان قدس در دهه فجر ۹۹ 

و  افتتاح  آیین  در  تهران  استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
کلنگ زنی ۶ پروژه  عمرانی و زیربنایی شهرستان قدس گفت: در دهه فجر 
امسال ۱2۰۰ پروژه عمرانی با صرف اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومان در استان 
تهران به بهره برداری می رسد که سهم شهرستان قدس از این تعداد، ۱۵ 

پروژه عمرانی با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان می باشد. 
به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
قدس، همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر، مراسم افتتاح و بهره برداری از 
پروژه های عمرانی شهرستان قدس با حضور غالمرضا عباس پاشا، معاون 
توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران، امام جمعه، فرماندار، شهردار، رئیس 

و اعضای شورای اسالمی شهر برگزار گردید.
بنا بر این گزارش، در این مراسم ۴ پروژه شامل بوستان فرهنگ و 
هنر و 3 مرکز آموزشی با حضور مسئولین افتتاح و کلنگ احداث 2 مرکز 

آموزشی نیز به زمین زده شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران در حاشیه این مراسم، 
با بیان اینکه شهرستان قدس از ظرفیت های فراوانی برخوردار بوده و در 
اظهار داشت: شهرستان  دارد،  نیز  را  پیچیدگی های خاص خود  عین حال 
شرایط  که  بوده  باالیی  مهاجرت پذیری  شاهد  گذشته  سالیان  در  قدس 
ویژه ای را ایجاد نموده  است، لذا رشد و توسعه این شهرستان نیازمند رویکرد 
و نگاه ویژه ای است و باید توسعه پذیری این منطقه مطابق و متناسب با 

مهاجرت پذیری آن باشد.
غالمرضا عباس پاشا از افتتاح ۱2۰۰ پروژه عمرانی در استان تهران 
همزمان با دهه فجر سال جاری خبر داد و افزود: این تعداد پروژه با صرف 
اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومانی احداث شده که 2۱ هزار فرصت شغلی را در 

این استان ایجاد نموده است.
وی سهم شهرستان قدس از این تعداد پروژه را ۱۵ پروژه عنوان کرد 
و گفت: در شهرستان قدس نیز شاهد افتتاح ۱۵ پروژه عمرانی و زیربنایی 
خواهیم بود که اعتبار صرف شده برای این پروژه ها ۶۰۰ میلیارد تومان بوده 

و یکهزار فرصت شغلی را در این شهرستان ایجاد نموده است.

شهرداررشت:شهرداریهاازوظیفهاصلیخودکهتوسعه
شهراست،دورافتادهاند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
سید محمد احمدی در جلسه شهرداران استان گیالن با استاندار که به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به یکی از اهداف این جلسات که برنامه 
ریزی برای ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری هاست، خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر شهرداری ها تنها می توانند به تعهدات ابتدایی خود بپردازند 

و از وظیفه اصلی خود که توسعه شهر است، دور شده اند.
سازان  نسق  نامه  شیوه  موضوع  اهمیت  به  ادامه  در  رشت  شهردار 
پرداخت و ضرورت برگزاری جلسه ای برای هماهنگی و پیگیری موضوع 
را متذکر شد و افزود: با وجود حدود ۸۰۰ هکتار بافت فرسوده شهر رشت، 
تالش داریم با استفاده از ظرفیت ماده ۹ و در سایه همدلی و تعامل با همه 
دستگاه ها و قوا این مشکل حل شود.شهردار رشت در خصوص مطالبات 
بیش از ۵۰۰ میلیاردی شهرداری از دستگاه های مختلف و مشکالت قانونی 
که برای پیگیری قضایی این مطالبات برای شهرداری وجود دارد نیز گفت: 
این مشکالت برای همه شهرداری هاست و نیاز است در قالب جلساتی با 
دستگاه های مذکور تدابیری اندیشیده شود.وی با اشاره به اعتبارات محدود 
ستاد بحران شهرداری رشت نیز گفت: همواره از استان اعتباراتی به این 
منظور به شهرداری ها اختصاص می یافت اما امسال از این اعتبارات محروم 
بودیم که این مورد نیز مستلزم توجه ویژه است.موضوع شفاف سازی فرمول 
پرداختی های سازمان امور مالیاتی به شهرداری های مختلف و اختصاص 
قیر برای روکش فرسوده آسفالت مناطق، از دیگر خواسته های شهردار رشت 

از استاندار گیالن برای رسیدگی بود.

مورخ  جلسه  اکبری-پیرو  کرج- 
و  شهردار  با  حدادی  دکتر   ۹۹/۱۱/۰۵
اعضای شورای اسالمی شهر گلسار در 
خصوص مشکالت آب شهر و همچنین 
پیرو تماس تلفنی دکتر حدادی با مدیر 
عامل آب  و فاضالب  استان مبنی بر 
حضور در شهر گلسار و بررسی مشکالت 
  ۹۹/۱۱/۱۱ مورخ  شنبه  روز  مربوطه 
مهندس مهدی زاده مدیر عامل آب و 
فاضالب استان  البرز به همراه مهندس 
رمضانی معاون توسعه و بهره برداری آب 
استان ، مهندس حسینی خواه مدیر آب و 
فاضالب شهرستان  و مهندس جعفری 
با  گلسار  فاضالب  و  آب  مدیر  نسب 
با  نشستی  در  گلسار   شهر  در  حضور 
شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر 
را  گلسار  شهر  آبفای  حوزه  مشکالت 

بررسی نمودند. 
در این دیدار مدیران شهری ضمن 
تبریک ایام اهلل دهه فجر و خوش آمد 
زحمات  از  تشکر  همچنین  و  گویی  

خصوص  در  شهری  آبفای  مجموعه 
مشکالت حوزه آبفا در گلسار از جمله: 
کمبود اعتبارات و صدور مجوز حفاری 
به صورت اندک به شهر گلسار جهت 
از  برداری  بهره  عدم   ، شبکه  اصالح 
مکعبی  متر  آب 2۰۰۰  ذخیره  مخزن  
شهدای گلسار با توجه به گذشت یکسال 
از افتتاح پروژه ، حذف یا اصالح شبکه 

های فرسوده ، عدم استقرار اداره آبفا در 
شهر گلسار جهت رفاه حال شهروندان ، 
عدم وجود نقشه از شبکه توزیع و تأمین 
آب  جهت بررسی شبکه های اصالح 
شده و معابری که نیاز به اصالح دارند ، 
عدم تأمین آب  مورد نیاز شهروندان و 

.... مطالبی را مطرح نمودند. 
ضمن  نیز  زاده  مهدی  مهندس 

تقدیر  و  فجر  دهه  اهلل  ایام  تبریک 
با  مدیران شهری  تعامل  و  زحمات  از 
آبفا در خصوص  رفع موارد  مجموعه 
مطروحه قول مساعد دادند و مواردی از 
قبیل :  تأمین مکانی از سوی مجموعه 
دفتر  استقرار  جهت  شهری   مدیریت 
نمایندگی آبفا در شهر گلسار و خدمات 
بهره   ، شهروندان  به  بهتر  رسانی 
آب  ذخیره  مخزن   از  موقت  برداری 
2۰۰۰ متر مکعبی شهدای گلسار طی 
هفته آتی  و بهره برداری  دائم تا خرداد 
اصالح  میزان  افزایش   ،۱۴۰۰ سال 
میزان  به  گلسار  شهر  در  آب  شبکه 
با  بازسازی  و  مرمت  و  کیلومتر   ۵/2
شهرداری  ، تهیه  نقشه از شبکه توزیع 
و تأمین آب جهت بررسی شبکه های 
اصالح شده و معابری که نیاز به اصالح 
دارند طی دو هفته جاری از سوی آبفا و  
قرار دادن در اختیار مجموعه مدیریت 
شهری و ....  به عنوان مصوبات جلسه 

مقرر گردید .

برگزاری جلسه پیگیری مسائل آبفا در شهر گلسار

گفت:  یالم  ا ه  نشگا ا د ییس  ر
کرونا  پسا  جهان  زیست  ملی  همایش 
بصورت  بهمن  نزدهم  پا چهارشنبه 
 isrv.ir/co۱۹ آدرس  به  مجازی 

برگزار می شود.
گفت:  یالم  ا ه  نشگا ا د ییس  ر
کرونا  پسا  جهان  زیست  ملی  همایش 
بصورت  بهمن  نزدهم  پا چهارشنبه 
 isrv.ir/co۱۹ آدرس  به  مجازی 

برگزار می شود.
داشت:  اظهار  اکبری  علی  محمد 

27۰ مقاله علمی در قالب یادداشت کوتاه 
فنی تا ۵۰۰ کلمه، مقاله کوتاه تا ۱۵۰۰ 
کلمه و مقاله بلند تا هشت هزار کلمه 
به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

زیست  ملی  همایش  افزود:  وی 
جهان پسا کرونا  در سطح کشور مورد 
صاحب  دانشجویان،  اساتید،  استقبال 
نگاران،  روزنامه  پزشکان،  نظران، 
سطح  در  عالقمندان  و  کارشناسان 

وسیعی  قرار گرفته است.
رییس دانشگاه ایالم اظهار داشت: 

همایش در هفت پنل اختصاصی  و با 
نوبت   2 در  علمی  سخنرانی   27 ارائه 

صبح و عصر ادامه خواهد یافت.
توجه  با  کرد:  اضافه  اکبری  علی 
به اینکه تمام مراحل برگزاری همایش 
حضور  گواهی  است،  مجازی  بصورت 
روی  بر  بعدی  هفته  در  همایش  در 
https:// آدرس:  به  همایش  سامانه 

wac2۰2۰/ قرار خواهد گرفت.
از  داد: شرکت کنندگان  ادامه  وی 
و  گرفته  تهیه  پرینت  مربوطه  گواهی 

سپس کتاب چکیده و مجموعه کامل 
مقاالت پذیرفته شده در قالب سی دی 

بر روی سامانه همایش قرار می گیرد.
همایش  افتتاحیه  است،   گفتنی 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  حضور  با 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
استاندار ایالم، اساتید خارجی و داخلی، 
پذیرفته  مقاالت  صاحبان  دانشجویان، 

شده و صاحب نظران برگزار می  شود.

رییس دانشگاه ایالم:

برگزاری همایش ملی زیست جهان پسا کرونا بصورت مجاری

سرهنگ   : سمنان   - نیان  تبیا
استان  »محمد حسن سالمی« گفت: 
االثر  مفقود  شهید  دارای۱2۰  سمنان 
نمونه  درصد   ۸۰ کنون  تا  که  است 
شهدای  خانواده   DNA از  برداری 
شده  انجام  استان  رضا   مفقوداالثر 
انجام  زود  به  آنها  مابقی  که  است 

خواهد شد.
دفاع پرس  خبرنگار  گزارش  به 
حسن  »محمد  سرهنگ  سمنان،   از 
نشر  و  آثار  حفظ  کل  مدیر  سالمی« 
در  سمنان  مقدس  دفاع  های  ارزش 
جلسه هماهنگی پیگیری امور شهدای 
حضور  با  که  سمنان  استان  مفقود 

و مسئولین  نیروهای مسلح  نمایندگان 
مقدس  دفاع  فرهنگی  مرکز  در  استان 
استان سمنان برگزار شد،  اظهار داشت: 
مخلص  فداکارترین،  مفقود،  شهدای 
بودند  رزمندگانی  ترین  گمنام  و  ترین 
که برای اسالم و انقالب تا پای جان 

فداکاری کردند.
ش  تال  : د ا د مه  ا د ا می  سال
طاقت فرسا برای یافتن پیکرهای شهدا 
و بازگرداندن شهدا به خانواده هایشان، 
تشییع و خاک  سپاری، تکریم و تعظیم 
خانواده  از  سپاسگزاری  و  شهدا  مقام 
شهدا سرمنشأ آثار و برکات فراوان در 

کشور است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای 
دفاع مقدس سمنان افزود: تفحص پیکر 
و  ایثار  فرهنگ  ترویج  موجب  شهدا 
داریم  وظیفه   امروز  و  می شود  شهادت 
ادامه دهیم و  تا راه شهدا را به درستی 

ارزش های آن ها حفظ کنیم .
وی گفت: استان سمنان دارای۱2۰ 
کنون  تا  که  است  االثر  مفقود  شهید 
DNA از    برداری  نمونه  ۸۰ درصد 

خانواده شهدای مفقوداالثر استان انجام 
شده است که مابقی آنها به زود انجام 

خواهد شد.
پاسداران  سپاه  افزود:  سالمی 
اقدامات  گذشته  های  سال  از  استان 

ارزشمندی از جمله  گرفتن  از خانواده 
های مفقودین راشروع  کرده و امیدواریم 
نمونه  مقدس  دفاع  سال  چهلمین  در 
پایان  به  را  شهدا  خانواده  از  برداری 
جستجو  کمیته  به  کار  و  برسانیم  

سپرده شود.
این مسئول ادامه داد: با همکاری 
سپاه و بسیج، ارتش، ناجا و جهاد استان 
دقیق   آمار  شدن  مشخص  از  پس 
بازخوانی  استان، کمیته  شهدای مفقود 
اطالعات  دریافت  جهت  ها  عملیات 
نقطه ای تشکیل خواهد شد که انشاهلل   
هر چه سریع تر شهدای مفقود استان 

سمنان تعیین تکلیف شوند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سمنان

استان سمنان دارای120 شهید مفقود االثر است

قنبر موسی نژاد مدیرکل کمیته امداد ایالم در دیدار 
با رئیس دانشگاه پیام نور گفت:  با فراگیر شدن بیماری 
کرونا و غیرحضوری شدن مدارس و مراکز دانشگاهی، هم 
اکنون بیش از سه هزار دانش آموز و دانشجوی مددجو در 
استان ایالم برای ادامه تحصیل در فضای مجازی نیازمند 

لوازم کمک آموزشی هستند.
وی افزود: انتظار ما این است که کادر علمی و اداری 
دانشگاه های ایالم در زمینه تأمین این لوازم ضروری برای 
دانش آموزان و دانشجویان نیازمند مشارکت کنند.مدیرکل 

کمیته امداد ایالم به اجرای پویش ملی ایران مهربان و 
حمایت از ایتام و کودکان نیازمند استان اشاره کرد و گفت: 
این طرح با شعار هر شهروند حامی یک کودک یتیم و 
نیازمند آغاز شده و تاکنون بسیاری از کارکنان دستگاه ها 
در آن مشارکت کرده اند و انتظار داریم دانشگاه پیام نور 
استان نیز در این طرح مشارکت شایسته ای داشته باشد.

موسی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه فقر فرهنگی 
به همین خاطر  است، گفت:  اقتصادی  فقر  زمینه  پیش 
پژوهشی،  زمینه های  در  نور  پیام  دانشگاه  داریم  انتظار 

فرهنگی و آموزشی در راستای توانمندشدن خانواده های 
مددجو با کمیته امداد همکاری بیشتری داشته باشد.

وی با عنوان اینکه هم اکنون پنج مرکز نیکوکاری 
تصریح  هستند،  فعالیت  حال  در  ایالم  دانشگاه های  در 
مشارکت  برای  مهمی  بسیار  ظرفیت  مراکز  این  کرد: 
دانش  علمی  بنیه  تقویت  فقر،  کاهش  در  دانشگاهیان 
و  اجتماعی  ارائه خدمات  نیازمند،  دانشجویان  و  آموزان 
مشاوره ای و پرداختن به مسائل اجتماعی خانواده ها در 

این استان هستند.

سه هزار دانش آموز ایالمی نیازمند لوازم کمک آموزشی هستند
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جرثقیل سقفی ۵۰ تنی 
سالن جدید ریخته گری مداوم 
فوالد مبارکه با اتکا به توان 
حضور  بدون  و  داخلی  متخصصان 
خارجی،  کارشناس  یا  مشاور  هرگونه 
پس از پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز 
تست،  و  نصب  حمل،  ساخت،  مراحل 

مورد بهره برداری قرار گرفت. 
کارشناس اجرای پروژه های جنبی 
با  با اعالم این خبر افزود:  و پشتیبانی 
توجه به افزایش ظرفیت تولید در واحد 
ریخته گری و توسعۀ سالن انبار تختال، 
نصب  جهت  تنی   ۵۰ جرثقیل  پروژۀ 
دستور  در  تختال  انبار  جدید  سالن  در 
نیان  شیروا احسان  گرفت. ر  قرا کار 
چابک سازی و افزایش سرعت جابه جایی 
تختال ها و در عین حال افزایش ایمنی 
را از اهداف کلیدی این پروژه برشمرد و 
افزود: در طراحی و ساخت این جرثقیل از 
به روزترین تکنولوژی های جهان استفاده 

شده است.
فوالد  کارشناس  این  گفتۀ  به 

حمل  امکان  مذکور  جرثقیل  مبارکه، 
با دمای 7۰۰ درجۀ سانتی گراد  تختال 

را داراست.
به  ثقیل ها  جر قبیل  ین  ا  
در  تخصصی  و  پیچیده  طراحی های 
سپر  ایجاد  مانند  مختلف،  قسمت های 
تا  نیازمندند  ایزوالسیون  و  حرارتی 
تابلو  و  حساس  تجهیزات  از  بتوانند 
در  جرثقیل  روی  نصب شده  برق های 

کامال  و  درجه   3۰ زیر  دمای  محدودۀ 
ایزوله محافظت کنند.

خت  سا ز با بلیت  قا ی  و
باعث  که  را   )regenerative (
صرفه جویی در مصرف انرژی می شود، 
از ویژگی های دیگر این جرثقیل دانست 
قابلیت گفت: هنگام  این  و در توضیح 
کردن  ترمز  یا  و  اجسام  آوردن  پایین 
و اِعمال گشتاور منفی به محور موتور، 

انرژی ای تولید می شود که باید به نحوی 
از سیستم خارج گردد تا اضافه ولتاژ رخ 
ندهد. معموال این انرژی از طریق قرار 
دادن مقاومت و تبدیل شدن به انرژی 

گرمایی تخلیه می شود.
 این مقاومت ها به دلیل ارزان بودن 
و سادگی نصب به شکل گسترده ای مورد 
استفاده قرار می گیرد، ولی در این جرثقیل 
از این مقاومت ها استفاده نشده و تکنولوژی 
به کاررفته در آن به گونه ای است که این 
انرژی به جای تخلیه و هدررفت، مجددا 
در چرخۀ مصرف جرثقیل قرار می گیرد و 
همین امر باعث صرفه جویی قابل توجه در 

مصرف انرژی می گردد.
کالِس  اینکه  بیان  با  شیروانیان 
کاری این جرثقیل A۸/M۸ است گفت: 
فاصلۀ بین ریل های حرکت طولی 3۵.۵ 
متر و سرعت حرکت طولی جرثقیل ۱2۰ 
متر در دقیقه است. ضمن اینکه سرعت 
باالبری قالب اصلی آن ۱.7 تا ۱7 متر 
بر دقیقه و سرعت باالبری قالب کمکی 

۱.2 تا ۱2 متر بر دقیقه است.

با اتکا به توان متخصصان داخلی انجام شد؛ 

ساختوبهرهبرداریازجرثقیلسقفی۵۰تندرسالنجدیدریختهگریمداوم
مدیرعاملشرکتگازاستاناردبیلگفت:برگزاري

1۰۰مانورطيسالجاريدراستاناردبیل

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از برگزاري ۱۰۰ مانور در حوزه 
HSE طي سالجاري در سطح استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی 
مدیر عامل در جلسه مدیریت بحران این شرکت ، شناسایی منشاء ایجاد 
بسیار مهم  احتمالی  بحران  و رفع هرگونه  را در کنترل  بحران ها  کننده 
تلقی نمود و گفت: بحران ها متاثر از عوامل داخلی و خارجی می باشند 
که پتانسیل اخالل در سیستم خدمت رسانی را دارند؛ لذا باید یک تجزیه 
و تحلیل درست بر روي ابعاد بحران و نیاز به مدیریت بحران انجام داد به 
همین دلیل مدیر یک بحران بایستي بر اساس اطالعات صحیح در جهت 

کاهش خسارات و کنترل سریع بحران گام بردارد.
وی با بیان این نکته که تمامي تاسیسات و تجهیزات شرکت در هر 
لحظه تحت تاثیر بحران هاي بزرگ و کوچک قرار دارند برگزاری مانورهای 
متعدد با اهداف مشخص را در راستای ارتقاء آمادگی نیروهاي درگیر در بحران 
بسیار تاثیر گذار برشمرد و افزود: بر همین اساس واحد HSE شرکت با 
برنامه ریزی منسجم و تدوین سناریو نسبت به برگزاری مانورهای مختلف 
با اهداف پیشگیری از وقوع بحران ، کاهش اثرات مخرب بحران ، ارتقاء 
سطح آمادگی نیروهای درگیر و شناسایی نقاط قوت و ضعف اقدام می نماید.

سردار اسماعیلي با اشاره به این مهم که کلیه مانورهاي اجراء شده در 
راستاي کاهش ریسک فعالیتها و آمادگي هر چه بیشتر نیروهاي عملیاتي مي 
باشد اظهار داشت: طي سالجاري ۱۰۰ مورد مانور برگزار شده است که تعداد 
۱2 مانور از نوع منتظره و با هدف آمادگي وپیشگیري،   تعداد ۸۸ مانور از 
نوع غیرمنتظره و با هدف تست وتوانایي نیروهاي امدادي برگزار شده است.

اسماعیلي افزود: از تعداد ۱۰۰ مانور برگزار شده در ۱۰ ماهه سالجاري، 
۱2مانور در سطح B، ۸۸ مانور در سطح C و عالوه بر این یک مانور با 
سناریوي لحظه صفر برگزار شده است.در پایان وي به مقایسه آمار مانورهاي 
برگزار شده نیز اشاره نمود و گفت : تعداد مانورهاي برگزار شده طي سالجاري 

نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است.

یک کارشناس امور اجتماعی:
آموزشهمگانیجامعه

ابزاریبرایکاهشکودکآزاریاست
است  قرار  اگر  فعال حوزه کودکان گفت:  و  اجتماعی  آسیب شناس 
کودک آزاری کاهش یابد و اوضاع جامعه در این زمینه بهتر شود نیازمند 
پیشگیری سطح یک شامل آموزش های همگانی مهارت آموزی به کودکان 

و نوجوانان و تصویب قوانین حمایتی برای خانواده و کودکان هستیم.
لیال ارشد با اشاره به ۱۱ مهارت ارائه شده از سوی سازمان جهانی 
بهداشت به کشورهای مختلف از جمله ایران برای مراقبت از خود از جمله 
ابزار الزم مقابله با کودک آزاری افزود: نیاز به پیشگیری سطح یک با توجه به 
پیچیده تر شدن روزافزون مسائل اجتماعی بیش از پیش خود را نشان می دهد 
زیرا آحاد جامعه به ابزاری برای مقابله با مساله  کودک آزاری نیازمند هستند.

مدیرعامل موسسه حمایت های اجتماعی و کاهش آسیب های ناشی 
از اعتیاد موسوم به خانه خورشید با تقسیم بندی سطوح پیشگیری به سطح 
یک شامل آموزش، پیشگیری سطح دو شامل بهره گیری از نیروی مددکاران 
اجتماعی و پیشگیری سطح سه شامل اقدامات برای کودک آسیب دیده، 
اضافه کرد: هر شهروندی در کوله پشتی فرهنگی خود باید ابزارهای مقابله 
با کودک آزاری را داشته باشد که از جمله این ابزارها می توان به شناخت 

ظرفیت خود، شناخت کاستی ها و نقاط ضعف اشاره کرد.
پیشگیری از کودک آزاری با آموزش چند مهارت

این فعال حوزه کودکان ادامه داد: اگر به همه کودکان طی دوره های 
به  نیاز  مورد  مهارت های  و  مفاهیم  دوره  چهار  دانشگاه،  تا  پیش دبستانی 
 طورمفصل آموزش داده شود، آنها ابزار الزم برای مقابله با کودک آزاری را 
به دست می آورند.ارشد یادآور شد: به طور مثال 2 تا سه ماه قبل، نیروی 
انتظامی اعالم کرد که درگیری های خیابانی 2۵ درصد افزایش یافته این 
آمار نشان می دهد که نوجوان نمی تواند خشم خود را کنترل کند و نمی داند 

که چطور باید رابطه بین فردی را کنترل کند.
وی با ابراز تاسف از اینکه در جامعه پیشگیری سطح یک اتفاق نمی افتد، 
افزود: باید توجه داشت که مثال هنگامیکه میزان طالق در جامعه رو به 
افزایش است نیاز است »مهارت همسری« به دخترها و پسرها آموزش داده 
شود و هنگامیکه کودک آزاری در سطح جامعه مشاهده می شود، شیوه های 

والدی را باید افزایش دهیم تا کودک آزاری کاهش یابد.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد،

لزوم هماهنگی و بسیج تمام دستگاه های کشور برای مقابله با جنگ اقتصادی
مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
قدس  آستان  باقرزاده-تولیت  سمیه 
همکاری  هماهنگی،  لزوم  بر  رضوی 
و بسیج تمام ظرفیت های دستگاه های 
اقتصادی  جنگ  با  مقابله  برای  کشور 
شورای  مجلس  نقش  و  تأکید  دشمن 
تحریم ها  سازی  خنثی  در  را  اسالمی 

سرنوشت ساز دانست.
احمد  لسلمین  وا حجت االسالم 
کمیسیون  اعضای  دیدار  در  مروی 
اسالمی،  شورای  مجلس  اقتصادی 
کشور  برای  را  کمیسیون  این  جایگاه 
سرنوشت ساز  و  تأثیرگذار  مهم،  بسیار 
خواند و عملکرد کمیسیون اقتصادی را 
بر فرهنگ جامعه مؤثر دانست و توضیح 
کمیسیون  اقدامات  و  فعالیت ها  داد: 
اقتصادی عالوه بر جنبه های اقتصادی 
از آثار فرهنگی نیز برخوردار است، زیرا 
دین،  فرهنگ،  بر  معیشت  و  اقتصاد 

اخالق و رفتار جامعه تأثیرگذار است.
نمي توان  را  اقتصاد  افزود:  وی 
مستقل از فرهنگ دید، شرایط اقتصادی 
به طور مستقیم بر فرهنگ و رفتار های 
انسانی در جامعه مؤثر است، لذا عملکرد 
کمیسیون اقتصادی آثار فراوان فرهنگی 
در رفتار و تربیت جامعه دارد؛ اگرچه نام 
بوده  اقتصادی  کمیسیون  این  ظاهر  و 
آن  نتیجه  و  بطن، عمق، محصول  اما 

فرهنگی است.
اجرای  در  مجلس  مهم  نقش 

قانون اساسی
با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
تأمین  همچون  مضامینی  به  اشاره 
اشتغال،  حق  مسکن،  حق  اجتماعی، 
اساسی  قانون  در  غیره  و  آموزش 
جمهوری اسالمی ایران، تصریح کرد: 
قانون  در  بلند  مضامین  این  کلیات 
این  تبدیل  اما  است،  آمده  اساسی 
عهده  بر  اجرایی  قوانین  به  مضامین 
مجلس است، مجلس با قانون گذاری، 
نظارت بر اجرای صحیح قوانین، ارائه 
طرح  های پیشنهادی و غیره، می تواند 
تعیین کننده ای  و  مهم  ر  بسیا نقش 
رفع  اساسی،  قانون  کامل  اجرای  در 
مشکالت  و  قتصادی  ا لش های  چا

مردم ایفا کند.
تحریم های  به  مه  دا ا در  وی 

اشاره  ایران  ملت  علیه  آمریکا  ظالمانه 
انقالب  پیروزی  ابتدای  از  ابراز کرد:  و 
همواره  استکبار  امروز  به  تا  اسالمی 
درصدد ضربه زدن به نظام و ملت ایران 
که  ظالمانه ای  تحریم های  است،  بوده 
آغازشده اند  انقالب  ابتدای  همان  از 
بسیاری  گسترش  اخیر  سال های  طی 
یافته اند، به طوری که دیگر نام تحریم 
را نمی توان بر آن ها گذاشت، بلکه جنگ 
دشمن  که  است  تمام عیاری  اقتصادی 
تمام  و  داده  تشکیل  ستاد  آن  برای 
برای  آمریکا  بخش های  و  دستگاه ها 
اقتصادی  فشارهای  شدیدترین  اعمال 

به ایران بسیج شده اند.
مروی  حجت االسالم والمسلمین 
جمله  از  آمریکا  کنگره  کرد:  اظهار 
حوزه  در  بسیار  که  است  بخش هایی 
وضع  با  و  کرده  عمل  فعال  تحریم ها 
فشار  اعمال  برای  مختلف  نین  قوا
اقتصادی مضاعف علیه ایران و گسترش 
تحریم ها کوشیده است، اگرچه نتیجه ای 
می کردند  تصور  آن ها  نگرفته اند  نیز 
اسالمی  نظام  اقتصادی  جنگ  این  با 
اما  کرد،  خواهند  تسلیم  و  زمین گیر  را 
اهداف  به  و  نشد  عایدشان  هیچ چیز 
سوء خود نرسیدند؛ منتها بر مردم فشار 

اقتصادی آوردند.
مقوله  به  مجلس  ورود  ضرورت 

خنثی سازی تحریم ها
تولیت آستان قدس رضوی نقش 
مجلس شورای اسالمی در خنثی سازی 
نست  ا د ز  سرنوشت سا ا  ر تحریم ها 
ز  ا آمریکا  که  همان گونه  گفت:  و 
ایران  تحریم  برای  خود  ظرفیت  تمام 

استفاده می کند و کنگره این کشور در 
وضع تحریم ها و فشار اقتصادی علیه 
ملت ایران فعال است، مجلس شورای 
اسالمی نیز باید در عرصه خنثی سازی 
این تحریم های ضد بشری فعال باشد 
و با ارائه طرح ها و تصویب قوانینی که 
کم رنگ  و  خنثی  را  تحریم ها  بتواند 

سازد، ایفای نقش کند.
شمردن  مغتنم  ضرورت  بر  وی 
همدلی،  لزوم  و  خدمت  کوتاه  فرصت 
تمام  بسیج  و  فزایی  هم ا همکاری، 
ظرفیت های دستگاه ها و مسئوالن کشور 
خنثی سازی  و  مردم  مشکالت  رفع  در 
رهبر  گفت:  و  کرد  تأکید  تحریم ها 
برای  اخیر  در سال های  انقالب  معظم 
را  اقتصاد  مسئله  سال  شعار  انتخاب 
همواره مورد تأکید قرار داده اند، مجلس 
شورای اسالمی می تواند با قانون گذاری، 
اصالح برخی قوانین و نظارت بر حسن 
مؤثری  بسیار  گام های  قوانین،  اجرای 
بهبود فضای  تولید،  موانع  برداشتن  در 
سرمایه گذاری  فزایش  ا کسب وکار، 
مهیا  اقتصادی،  مولد  فعالیت های  در 
کردن هرچه بیشتر بستر توسعه بخش 
و  لیاتی  ما نظام  اصالح  خصوصی، 
»جهش  سال  شعار   تحقق  درنهایت 

تولید« بردارد.
مروی  حجت االسالم والمسلمین 
جامعه،  در  فقر  وجود  کرد:  تصریح 
و  نبوده  اسالمی  مقدس  نظام  زیبنده 
قابل قبول نیست، تمام مسئوالن باید با 
کار جهادي و روحیه انقالبی براي رفع 

مشکالت مردم تالش کنند.
ظرفیت های  به  اشاره  با  وی 

کرد:  عنوان  کشور  در  موجود  بی بدیل 
خداوند متعال نعمت را به حد اعلی به 
کشور ایران عنایت کرده است، چه به 
استعداد،  لحاظ ثروت های مادی و چه 
نبوغ و هوشی که ایرانیان از آن برخوردار 
انقالب در  پیروزی  از  لذا پس  هستند، 
هر عرصه ای که به دانشمندان، جوانان 
دانشگاهی متخصص، دلسوز و با ایمان 
خوش  دادیم  میدان  و  کردیم  اعتماد 

درخشیدند.
با  س  قد ن  ستا آ هنگی  هما

دستگاه های مختلف
در  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
بخش دیگری از سخنان خود به بیان 
موضوعات مرتبط با آستان قدس رضوی 
پرداخت و با اشاره به اقدامات حمایتی 
نیازمندان  و  محرومان  از  نهاد  این 
ابراز  کرونا،  شیوع  دوران  در  کشور 
کرد: سیره حضرات معصومین)ع( به ما 
نشان می دهد که بخشی از زندگی این 
مشکالت  رفع  به  معطوف  بزرگواران 
نیازمندان و مستضعفان بوده است و ما 
هم وظیفه خود می دانیم به میزان توان 
و امکانات در این راستا حرکت کنیم، لذا 
آستان قدس در ایام شیوع کرونا حدود 
۱۰۰ میلیارد تومان برای کمک به آسیب 
دیدگان از این ویروس در کشور هزینه 

کرده است.
و  سوداگری  اینکه  بیان  با  وی 
کسب درآمد به هر قیمتی را در شأن و 
منزلت آستان قدس رضوی نمی دانیم؛ 
تصریح کرد: هرکجا بین کسب درآمد 
و حفظ ارزش ها تضادی مشاهده کنیم، 
حفظ ارزش های به مراتب برای ما اهمیت 
دارد.حجت االسالم والمسلمین  بیشتری 
سیاست های  اینکه  بر  تأکید  با  مروی 
کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبری 
معظم باید در آستان قدس به طور کامل 
اجرایی شود، گفت: حمایت و تبعیت از 
منویات رهبری به شعار نیست، باید در 
عمل این رهنمودها را عملیاتی کرد و 

عینیت بخشید.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح 
کرد: از سال گذشته آستان قدس رضوی 
هماهنگی با دستگاه های مختلف به ویژه 
معظم  رهبری  با  مرتبط  دستگاه های 

انقالب را آغاز کرده است.  

نحوهاستعالموضعیتاعتباریصادرکنندهچکاعالمشد
یکی  عنوان  به  کننده چک  صادر  اعتباری  وضعیت  استعالم  نحوه 
جدید  قانون  اساس  بر  صیاد،  سامانه  در  چک  با  مرتبط  فرایندهای  از 

صدور چک اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از روابط عمومی 
بانک مرکزی ج.ا.ا، این سرویس، همانند گذشته، امکان استعالم وضعیت 
اعتباری صادر کننده چک از طریق ورود شناسه ۱۶ رقمی صیادی برگ 

چک را فراهم می کند.
بر اساس این گزارش، عالوه بر ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد، 
پیامکی  »سامانه  و  مرکزی«  بانک  »پورتال  طریق  از  مذکور  خدمت 

7۰۱7۰۱«، نیز قابل دریافت است.
اعتباری صادر  استعالم وضعیت  به منظور  افزاید،  این گزارش می 
کننده چک از طریق پورتال بانک مرکزی می توان از طریق مراجعه به 
پایگاه اطالع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir و با مراجعه به 
صفحه استعالم وضعیت اعتباری چک صیادی، از طریق ارسال شناسه 
وضعیت  به  نسبت  صیادی،  چک های  در  مندرج  رقمی   ۱۶ استعالم 
اعتباری کلی صادر کننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی 
قالب  در  اطالعات  این  شد.  مطلع  بانکی  نزد شبکه  نشده  اثر  سوء  رفع 
موجود  بانک  این  تارنمای  در  آن ها  جزئیات  شرح  که  دسته بندی هایی 

است، ارائه می شود.
همچنین سامانه پیامکی 7۰۱7۰۱ امکان استعالم وضعیت اعتباری 
کلی شخص صادر کننده چک، شامل دسته ای که وی بر اساس تعداد 
را  می گیرد  قرار  آن  در  نشده،  اثر  سوء  رفع  برگشتی  چک های  مبلغ  و 

می کند. فراهم 
نحوه »انتقال چک« در سامانه صیاد اعالم شد

جدید  قانون  اساس  بر  صیاد  سامانه  در  چک«  انتقال   « نحوه 
صدور چک اعالم شد.

روابط  از  نقل  به  کارگران  رفاه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
با درج  نویسی  قانون جدید چک پشت   در  ج.ا.ا،  بانک مرکزی  عمومی 
اساس  این  بر  است.  شده  جایگزین  صیاد  سامانه  در  مربوطه  اطالعات 

اقدامات زیر توسط انتقال دهنده چک باید صورت گیرد:
از طریق  ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد  از  • مراجعه به یکی 

تلفن همراهی که سیم کارت آن متعلق به انتقال دهنده چک است
به  متعلق  بانکی  های  کارت  از  یک  هر  طریق  از  هویت  احراز   •

شخص
• ورود اطالعات مربوط به قلم اطالعاتی » بابت » و » هویت 

» ذی نفع جدید چک )انتقال گیرنده(
• تایید و ثبت اولیه انتقال چک

حال  در  صیاد  سامانه  در  اطالعات چک  درج  است،  ذکر  به  الزم 
است. اختیاری  حاضر 

با حضور معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی 
پارسیان؛ بیمه  و مدیرعامل 

کلنگاحداثمدرسهششکالسهدرگتوندزدهشد
همزمان با آغاز دهه فجر انقالب اسالمی، کلنگ مدرسه ۶ کالسه 

در منطقه گتوند استان خوزستان بر زمین زده شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، 
دراین مراسم عالوه بر معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی و مدیرعامل 
شرکت بیمه پارسیان به عنوان حامی اصلی این مدرسه، مدیران عامل 
و  مدیران  و  نماینده  هم چنین  و  نو  تجارت  و  آسیا  بیمه  شرکت های 

داشتند. نیز حضور  گتوند  مسئوالن شهر 
این مدرسه توسط شرکت بیمه پارسیان در راستای اجرای رویکرد 
مسئولیت های اجتماعی شرکت و با هزینه ای بالِغ بر دو میلیارد و پانصد 

می شود. ساخته  تومان  میلیون 
به خدماتی  اشاره  با  برنامه  پارسیان دراین  بیمه  مدیرعامل شرکت 
که توسط شرکت های بیمه ای ارائه می شود ابراز امیدواری کرد که این 
خدمات منشا اثرات تاثیرگذار در جامعه باشد و عالوه بر آن لذت و شوق 

ایجاد کند. برای ما  زایدالوصفی 
حرکت  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  اویارحسین 
برای  شده  انجام  هماهنگی های  از  مدرسه  ساخت  برای  پارسیان  بیمه 
شش  مدرسه  گفت  و  داد  خبر  کشور  نقاط  اقصی  در  مدرسه   ۶ ساخت 
ایفای  راستای  در  شرکت  برنامه های  جمله  از  نیز  گتوند  شهر  کالسه 
و  آموزش  در  بسزایی  تاثیر  می تواند  که  است  اجتماعی  مسئولیت های 

پرورش شهر داشته باشد.
نماینده  خوزستان،  استان  مدارس  نوسازی  مدیر  مراسم  این  در 
مردم شهر در مجلس شورای اسالمی و فرماندار این شهر هم سخنانی 

را ایراد کردند.
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رونوشت آگهی حصر وراثت
شرح  به   ۴۵۰۰۹۶۹۶۶-7 شناسنامه  دارای  صادق  فرزند  برجی  عبدالصمد  آقای 
و چنین  نموده  این شورا درخواست گواهی حصر  از  به کالسه ۱۰۹۵/۹۹/۵  دادخواست 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توصیح داده که شادروان صادق برجی فرزند 
حسن به شناسنامه شماره 2۱۱ در تاریخ 2۰/ ۱۱/ 7۶ در اقامتگاه داومی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به :
عبدالصمد برجی فرزند صادق و گوهر به شماره شناسنامه 2 متولد ۱33۶ فرزند

گوهر خانم رحمتی فرزند مراد علی وعصمت خانم به شماره شناسنامه شماره یک 
متولد ۱3۱۶ همسر متوفی

غزاله برجی فرزند صادق و گوهر به شماره شناسنامه ۱37 متولد ۱3۴۰ فرزند
زهرا برجی فرزند صادق و گوهر به شماره شناسنامه ۱۰۹۱ متولد ۱3۶۰ فرزند
زینب برجی فرزند صادق و گوهر  به شماره شناسنامه ۹32 متولد ۱3۵۸ فرزند

معصومه برجی فرزند صادق و گوهر به شماره شناسنامه ۹2۵ متولد ۱3۵۶ فرزند
فاطمه برجی فرزند صادق و گوهر به شماره شناسنامه ۵7۸  متولد ۱3۵۰ فرزند

صبیحه برجی فرزند صادق و گوهر به شماره شناسنامه ۱ موالید  متولد ۱3۴3 فرزند
عبدالحمد برجی فرزند صادق و گوهر به شماره شناسنامه 3موالید متولد ۱33۹  فرزند
شمس الدین برجی فرزند صادق و گوهر به شماره شناسنامه ۴۱۹ متولد ۱3۴7  فرزند

جعفر برجی فرزند صادق و گوهر به شماره شناسنامه 3۱۴ متولد ۱3۴۵ فرزند
فریدون برجی فرزند صادق و گوهر به شماره شناسنامه 2 متولد ۱3۵3 فرزند

را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می 
باشد  از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
دفتر پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

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

سند رسمی 
برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۰۶۰۱2۰۰32۰۶ و ۱3۹۹۶۰3۰۶۰۱2۰۰32۰7 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ترتیب  به  کاشمر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
متقاضی آقای / خانم محمد نسبانی فرزند حسن به شماره شناسنامه 7 صادره از کاشمر 
در چهار دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یکباب ساختمان و بتول نوریان محمدیه فرزند 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در  کاشمر  از  صادره   ۱۰ شناسنامه  شماره  به  محمدرضا 
اعیان یکباب ساختمان به مساحت 2۹۵/۶۶ متر مربع از پالک ۵23۰ فرعی از 3۰2۶ 
نیروی  قرارگاه  بلوار مطهری پشت  آدرس  به  در بخش یک حومه کاشمر  واقع  اصلی 
انتظامی خریداری از مالک رسمی آقای /خانم موقوه شاه مرادی محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که 

از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱۰/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱۱/۱۵

محمد محمد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

سند رسمی 
برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۰۶۰۱2۰۰3۱3۸ و ۱3۹۹۶۰3۰۶۰۱2۰۰3۱3۹ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ترتیب  به  کاشمر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
آقای / خانم مهدی مسرور فرزند حسن به شماره شناسنامه 3۴۸۸ صادره از کاشمر در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و فاطمه عبداله زاده فرزند محمد رضا به 
شماره شناسنامه ۰۸۹۰۱۸۱۰7۱ صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۹۴/۸۱ متر مربع از پالک ۱۶۸ فرعی از 3۰27 اصلی واقع در بخش 
یک حومه کاشمر به آدرس خیابان قائمیه ۸ خریداری از مالک رسمی آقای /خانم زهرا 
مکاریان محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱۰/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱۱/۱۵

محمد محمد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱3۹۹۶۰3۰۶۰۱2۰۰2۹۰۵ شماره  رای  برابر 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
مصطفی  خانم   / آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کاشمر  ملک  ثبت  حوزه 
شش  در  کاشمر  از  صادره   ۱32۸۴ شناسنامه  شماره  به  غالمحسین  فرزند  خیابانی 
واقع در بخش  اصلی   3۰27 از پالک  مربع  متر   7۰۰ به مساحت  باب ساختمان  یک 
از مالک رسمی  بلوار جانبازان شهرک صنعتی خریداری  به آدرس  یک حومه کاشمر 
آقای / خانم رضا اکبرزاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
به صدور  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو 

آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
از اخذ رسید ظرف مدت  اداره تسلیم و پس  به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱۰/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱۱/۱۵

محمد محمد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۰۶۰۱2۰۰32۰3 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم علی اکبر نیکخو فرزند حسین به 
شماره شناسنامه 2۴۱۹ صادره از کاشمر در شش یک باب ساختمان به مساحت ۱۸۱/37 
به آدرس خیابان ۱۵  واقع در بخش یک شهر کاشمر  از پالک ۱۴۵2 اصلی  متر مربع 
خرداد ۵ هریداری از مالک رسمی آقای / خانم عذرا نساجیان محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱۰/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱۱/۱۵

محمد محمد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۰۶۰۱2۰۰3۱۹۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
برهانی  فرزند حسین  آقای / خانم ضیاء  کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  در شش  بردسکن  از  33۶ صادره  شناسنامه  به شماره 
۱۸۴/۵۰ متر مربع از پالک 2۱22  و 2۱23 اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به 
آدرس خیابان ۱۵ خرداد ۱2 خریداری از مالک رسمی  آقای / خانم  مالکیت مشاعی 
متقاضی ، احمد برهانی و طاهره شاکری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
نسبت  اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 

اخذ رسید ظرف  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  آگهی 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱۰/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱۱/۱۵

محمد محمد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  و  تعیین  قانون  هیات موضوع 
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 ۸۰3۵233/۸۰3۵23۸ سال 
2۱2۶/2۱27/۹۹ موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
مالکیت متقاضی جمال  مالکانه بالمعارض  تنکابن تصرفات  ملک 
از  صادره   22۱۹۶۸۵۴۶2 ملی  کد  شماره  به  رودی  دینه  جوادی 
تنکابن فرزند تیمور و مالکیت متقاضی سیده راحله معصوم موسوی 
به شماره کد ملی 22۱۹۹333۵۰ صادره از تنکابن فرزند سیدحسین 
سهم هرکدام سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
فرعی   222 پالک  دارای  مترمربع   ۶۴۸ مساحت  به  ساختمان  بر 
از پالک 23 اصلی بخش 2 واقع در قریه قلعه سرخریداری شده 
از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
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 یک 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 ۱۹۹۰۸۹2۱



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1670- چهار شنبه 15 بهمن 61399 ورزش دنیای 

فرهادی زاد خبر داد:
پاداشویژهبرایزنانمدالآورایراندرالمپیکتوکیو

معاون توسعه ورزش زنان وزارت ورزش 
و جوانان از طرح پاداش ویژه برای زنان مدال 
آور ایران در المپیک توکیو با هدف ایجاد انگیزه 

برای آنها خبر داد.
مهین فرهادی زاد در نشست خبری که 
در محل وزارت ورزش و   جوانان برگزار شد، با 
تشریح دستاوردهای حوزه بانوان اظهار کرد: در 
سال گذشته فعالیت هایی برای زنان در بخش 
ساختاری، ورزش همگانی و قهرمانی و توجه 

به عدالت جنسیتی صورت گرفت.
وی گفت: تفکیک فعالیت ورزش زنان و مردان و تخصیص اعتبارات امسال 
در تفاهم نامه ای در راستای توجه به عدالت جنسیتی لحاظ شد و از طرفی در بخش 
ورزش زنان روستایی ارتقاء جایگاه برای زنان در ادارات ورزش استان ها صورت گرفت 

که در حیطه ورزش زنان تصمیمات قابل توجهی بود.
فرهادی زاد گفت:  22۴ طرح ورزشی امسال افتتاح شده که ۹۵ طرح روستایی 
است که تعدادی از این طرح های عمرانی در دهه فجر افتتاح می شود. همچنین ۵۰۱ 

هزار متر مربع به فضای ورزش هم اضافه شد.
وی همچنین با بیان این که یکی از برنامه ها در فضای روستایی طرح سنجش 

ساختار قامتی بود، افزود: مطابق این طرح 2 هزار نیرو در حال  آموزش هستند.
معاون وزیر  با اشاره به افزایش 2 هزار خانه ورزش روستایی، افزود: زنان روستایی 

می توانند از امکانات ورزشی این خانه ها بهره مند شوند.
معاون توسعه ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: در ورزش همگانی 
فعالیت متفاوتی انجام شد که یکی از آنها طرح تندرستی و نشاط است و گردشگری 

ورزشی هم یکی از طرح های ۹ گانه تندرستی و نشاط است.
وی خاطرنشان کرد: المپیاد ورزشی دختران روستایی از دیگر برنامه های ۹ گانه 

تندرستی و نشاط است که سال آینده اجرا می شود.
وی درباره کرسی های ورزشی زنان نیز گفت: کرسی الهام هاشمی در کمیته 
مربیان جهانی برای نخستین بار در ورزش زنان رخ داد. البته برخی کرسی ها اثرگذار 

هستند مانند فریبا مددی سرداور بدمینتون در آسیا.
فرهادی زاد آمار کرسی های بین المللی کسب شده توسط زنان را ۸۸ کرسی 
عنوان کرد.وی درباره المپیک توکیو و حضور زنان گفت:  تاکنون ۶ سهمیه در المپیک 
و ۱۰ سهمیه در پارالمپیک کسب شده و فرصت برای کسب سهمیه داریم که منوط 
به برگزاری رویدادها توسط فدراسیون های جهانی است. فضایی که در فدراسیون 
ها وجود دارد نگاه یکسان به ورزشکاران است واین امکان حضور موفق در المپیک 

را قوی تر می کند.
وی درباره تغییر اساسنامه فدراسیون ها و تغییر در جایگاه زنان اظهار کرد: در 
اساسنامه جایگاه زنان مشخص و قدرت تصمیم گیری بیشتر شده است که اکنون 
منتظر تایید شورای نگهبان هستیم. قطعا این موضوع در بحث استفاده از زنان در 
جایگاه مختلف بشدت می تواند اثر گذار باشد.وی درباره فدراسیون زنان کشورهای 
اسالمی نیز گفت: این فدراسیون برای احیا، مقدماتی را باید طی می کرد و از طریق 

کمیته ملی المپیک پیگیر مقدمات کار این فدراسیون هستند تا زودتر شکل بگیرد.
معاون وزیر ورزش درباره پاداش زنان مدال آور در توکیو گفت: در برخی رشته 
ها توان کسب مدال داریم و پیشنهاد می کنیم که در صورت کسب هر مدال برای 
زنان پاداش ویژه ای در نظر گرفته شود که این موضوع در افزایش انگیزه زنان برای 

مدال آوری تاثیرگذار خواهد بود.
فرهادی زاد افزود: در المپیک در تکواندو و تیراندازی و در پارالمپیک در رشته 

های قایقرانی، تیراندازی و تیروکمان  زنان شانس رفتن به روی سکو را دارند.
وی درباره پرداخت نشدن پاداش تیم ملی فوتسال زنان پس از قهرمانی آسیا در 
سه سال قبل، خاطرنشان کرد:  این موضوع را با معاون توسعه قهرمانی مطرح کردم 
و حتی با نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال و بهاروند نیز صحبت کردم که آنها در پاسخ 
گفتند، هنوز پاداش پسران فوتسال را هم پرداخت نکرده ایم  و منتظر دریافت پول از 

فیفا هستیم تا بتوانیم پرداخت کنیم.

آمریکاوفرانسهحریفانتیمملیبسکتبالدرالمپیکتوکیو
تیم ملی بسکتبال ایران در المپیک توکیو 
با تیم های فرانسه و آمریکا دیدار خواهد کرد، 
حریف سوم إیران بعد از رقابت های انتخابی 

معرفی می شود.
گروه بندی ۱2 تیم حاضر در مسابقات 
سه  امروز  توکیو  المپیک  بازی های  بسکتبال 

شنبه انجام شد.
بر اساس قرعه کشی صورت گرفته تیم 
ملی بسکتبال کشورمان در گروه اول با تیم های 
فرانسه و آمریکا همگروه شده است. دیگر تیم 

این گروه بعد از برگزاری رقابت های انتخابی در کانادا مشخص خواهد شد.
 مسابقات بسکتبال بازی های المپیک توکیو با حضور ۱2 تیم برگزار می شود. از 
مجموع این تعداد تیم ۸ تیم مشخص شده اند و ۴ تیم دیگر بعد از برگزاری رقابت های 

انتخابی معرفی خواهند شد.
گروه بندی مسابقات به این شرح است:

گروه A: ایران، فرانسه، آمریکا، برنده مرحله انتخابی در کشور کانادا
انتخابی  برنده مرحله  نیجریه،  انتخابی صربستان،  قهرمان  استرالیا،   :B گروه 

کرواسی،
گروه C: آرژانتین، ژاپن، اسپانیا، قهرمانی انتخابی لیتوانیپ

تیم ملی بسکتبال ایران از حضور در مسابقات جام جهانی 2۰۱۹ چین و به عنوان 
بهترین تیم آسیایی شرکت کننده در این رقابت ها صاحب سهمیه المپیک شد. این 

دومین حضور بسکتبال ایران در بازی های المپیک به حساب می آید.

حضورتیمملیتکواندویایراندرتورنمنتبلغارستان
در  ایران  مردان  تکواندوی  ملی  تیم 
راستای برنامه های آماده سازی خود در تورنمنت 

بین المللی بلغارستان حضور می یابد.
با درخواست فدراسیون بلغارستان اردوی 
مشترک تکواندوکاران این کشور با ملی پوشان 
ایران از روز 2۰ بهمن ماه در مرکز جهانی تکواندو 

کشورمان برگزار می شود.
آرش فرهادیان رییس سازمان تیم های 
تیم  اردو، گفت:  این  به  اشاره  با  تکواندو  ملی 
که  درخواستی  بر  بنا  بلغارستان  تکواندو  ملی 

مبنی بر برگزاری اردوی مشترک با ملی تکواندو کشورمان داشت با 7 هوگوپوش 
و فرزاد ذوالقدری به عنوان سرمربی این تیم از 2۰ بهمن وارد ایران می شوند تا ۱2 
اسفند ماه تمرینات خود را پیگیری می کنند.وی افزود: با توجه به شرایط همه گیری 
ویروس کرونا در بدو ورود تیم ملی بلغارستان از آنها تست کرونا گرفته می شود و در 
صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد اردو آغاز می شود؛ دو دیدار تدارکاتی هم برای 
این تیم ها در نظر گرفته شد که در حاشیه رقابت های لیگ برتر و دسته یک تکواندو 

به ترتیب با تیم های لوازم خانگی کن و دانشگاه آزاد اسالمی به رقابت می پردازند.
تا  می کنیم  را  خود  تالش  تمام  گفت:  تکواندو  ملی  تیم های  سازمان  رییس 
پروتکل های بهداشتی رعایت شود و انشاءاهلل تیم بلغارستان بتواند تمرینات خوبی را در 
محیط ایمن انجام دهد؛ مکاتباتی هم با وزارت ورزش و جوانان داشتیم و سعی می کنیم 

سهولت در امر ورود و خروج میسر شود تا مشکلی وجود نداشته باشد.
فرهادیان با اشاره به برنامه پیش رو ملی پوشان تکواندو گفت: تیم ملی تکواندو برای 
آمادگی هرچه بیشتر و حضور قدرتمند در رویدادهای پیش رو تا پایان سال برنامه های 
مختلفی را پشت سر می گذارد و یکی از آنها حضور در تورنمنت بلغارستان است که 

روز ۱7 اسفندماه در صوفیه برگزار می شود.
وی تصریح کرد: با حضور در این تورنمنت می توانیم آمادگی تکواندوکاران را 
محک بزنیم و بعد از آن هم تیم ملی تکواندو کشورمان کمپ مشترک ۱۰ روزه ای را 

در بلغارستان با سه تیم اروپایی دیگر پشت سر می گذارد.
رییس سازمان تیم های ملی تکواندو گفت: غیر از نفراتی که در اردو حضور 
دارند، از دو تکواندوکار دیگر نیز برای حضور در تورنمنت و کمپ تمرینی بلغارستان 
دعوت می کنیم تا بتوانیم نیم نگاهی هم به مسابقات قهرمانی جهان که بالفاصله بعد 
از بازی های المپیک برگزار می شود، داشته باشیم. همچنین ما اردیبهشت ماه مسابقات 
قهرمانی آسیا را پیش رو داریم که سعی داریم پر قدرت تر در این رویداد حضور پیدا کنیم.

وی در پایان گفت: در نظر داریم تیم ملی زنان را نیز به منظور شرکت در اردویی 
مشترک به یکی از کشورهای اروپایی اعزام کنیم تا آنها هم پیش از حضور در مسابقات 

کسب سهمیه المپیک و قهرمانی آسیا بتوانند آمادگی خود را محک بزنند.

دفاعیه اسپورت از مسی؛
چرامسی۵۵۵میلیونیورومیارزد؟

در پی جنجال هایی که با فاش شدن 
با  مسی  یورویی  میلیون   ۵۵۵ قرارداد  مبلغ 
بارسلونا ایجاد شده، اکنون گفته می شود که 
کاپیتان اسطوره ای بلوگرانا، بسیار بیشتر از 
دستمزدی که از بارسا گرفته، برای این تیم 

درآمدزایی کرده است.
موندو  ال  روزنامه  گذشته  روزهای  در 
را فاش کرده  بارسلونا  با  مبلغ قرارداد مسی 
و مشخص شد که کاپیتان بارسا برای چهار 
سال قراردادی ۵۵۵ میلیون یورویی با کاتاالن 

ها بسته بود. موضوعی که جنجال بسیاری در بارسلونا بر پا کرد. سوالی که پس 
از افشای این قرارداد برای فوتبال دوستان ایجاد شده است این است که: آیا مسی 

اینقدر می ارزد؟
روزنامه های اسپانیایی اکنون به این موضوع پرداخته اند که لیونل مسی برای 
بارسلونا بسیار بیش از آنچه هزینه داشته، سودآور بوده است. روزنامه اسپورت به 
نقل از  لیبرتاد دیجیتال نوشته که طبق گفته تعدادی از اقتصاددانان و کارشناسی 
که این رسانه از آنها مشورت گرفته، قرارداد با مسی برای بارسلونا بسیار سودآور 
بوده و کاپیتان آرژانتینی بارسا بسیار بیش از چیزی که دریافت کرده برای کاتاالن 

ها درآمدزایی داشته است.
مارک سیریا، یکی از کارشناسان اقتصادی اسپانیایی، به لیبرتاد دیجیتال گفته 
است: »مسی نقشی اساسی در درآمدهای معمول بارسلونا دارد. من در حال آنالیز و 
تجزیه و تحلیل مقدار درآمدی هستم که او برای بارسلونا کسب کرده است و این 
رقم ساالنه بین 2۵۰ تا 3۰۰ میلیون یورو است. اگر او ساالنه ۱۴۰ میلیون یورو 
دستمزد گرفته باشد هم بارسا سالی ۱۰۰ میلیون یورو از قبال مسی درآمد داشته 

و سود کرده است.”
سیریا همچنین به این موضوع اشاره کرده که بسیاری از اسپانسرهای بارسلونا 
قرارداد خود با این باشگاه را سال به سال تمدید می کنند چرا که نگرانند مسی در 

پایان فصل بارسلونا را ترک کند.
سینتو اخرم، رییس سابق بخش همکاری های بارسلونا و کارشناس اقتصادی، 
نیز با لیبرتاد دیجیتال مصاحبه کرده و معتقد است که اسپانسرها و برندهایی که با 
بارسلونا کار می کنند حاضر نیستند قراردادی سه یا چهار ساله با این باشگاه ببندند 

چرا که نمی دانند بارسا بدون مسی چه ارزشی خواهد داشت.
این کارمند سابق بارسلونا همچنین در صحبت هایی جالب راجع به تورهای 
تابستانی بارسلونا، گفت: »در تور تابستانه باشگاه در پنج سال گذشته، پنجاه درصد 

از شرایط تمدید قراردادها این بود که مسی در بازی ها شرکت کند.”
البته این تنها درآمد بارسلونا نیست که مشروط به حضور مسی است. فرانسیس 
کروسس، نایب رییس آژانس بازاریابی آن الین اوکتاگون و مدیر دانشکده مدیریت 
ورزشی، گفته است: »خروج مسی از اللیگا بر مذاکرات بر سر حق پخش تلویزیونی 

نیز تاثیر خواهد گذاشت.”

لواندوفسکیبهترینگلزنماهنخستسال۲۰۲1
روبرت لواندوفسکی سال 2۰2۱ را هم به عنوان برترین گلزن آغاز کرد و علکرد 

بهتری نسبت به دیگر مهاجمان پنج لیگ برتر اروپایی داشت.
به گزارش بی ساکر، یک ماه از آغاز سال 2۰2۱ گذشت. در ژانویه برخی از 
بازیکنان درخشیدند و شروع قدرتمندی داشتند. در میان ۱۰ مهاجم گلزن این ماه 
که حداقل پنج بازی را انجام دادند روبرت لواندوفسکی در صدر قرار دارد. بازیکن 
لهستانی بایرن مونیخ که ۹ هفته پیاپی است در بوندسلیگا گلزنی می کند در شش 
بازی که در سال 2۰2۱ به میدان رفت هفت گل به ثمر رساند. او تنها بازیکنی است 

که در همه دیدارهای سال جدید گلزنی کرد. 
پس از لواندوفسکی بازیکنانی همچون لوییس سوارس، ماتیا دسترو، فولند، 
وامانگیتوکا و گیرمو ماریپن )تنها مدافع این رتبه بندی( قرار دارند که تنها در یک 
بازی موفق به گلزنی نشده اند. همه آن ها در پنج بازی که انجام دادند چهار گل به 
ثمر رساندند. البته سوارس یک گل بیشتر به ثمر رسانده و شش گله است. دسترو، 
بازیکن جوان جنوا پنج بار گلزنی کرد و دو بازیکن موناکو به همراه بازیکن شگفتی 

ساز اشتوتگارت هم چهار گل به ثمر رساندند. 
از طرفی آندره سیلوا، گوندوغان، ایموبیله و وگورست در شش دیدار چهار گل 
به ثمر رساندند. اگر در تمام رقابت ها آمار گلزنی بررسی شود باز هم لواندوفسکی 

صدرنشین است و سرخیو کانالس و سوارس در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

خبرهایبدبرایفاتی
مهاجم جوان بارسلونا شانس حضور در دیدار با پاری سن ژرمن را کامال از 

دست داد.
به گزارش آس، سه ماه پس از آسیب دیدگی آنسو فاتی و عمل جراحی اش 
خبرهای های خوبی از دوران نقاهت مهاجم جوان بارسلونا نمی رسد. انتظار می 
رفت دوران دوری بازیکن اسپانیایی از میادین حداکثر چهار ماه باشد اما این زمان 

طوالنی تر هم خواهد شد. 
هنوز زانوی فاتی مشکل دارد. با وجود اینکه احتمال خیلی کمی داشت در دیدار 
برگشت مقابل پاری سن ژرمن در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به میدان 

برود اما اکنون دیگر حتی یک درصد هم شانس بازی ندارد. 
با توجه به این که مهاجم بارسلونا تنها ۱۸ سال دارد باشگاه نمی خواهد به او فشار 
بیاورد و در رابطه با ستاره جوانش ریسک کند. تیم به غیبت آنسو عادت کرده است و 
زمانی که ۱۰۰ درصد آماده باشد کم کم خود را وارد پروژه آبی اناری ها خواهد کرد.

به  پرسپولیس  و  تراکتور 
و  خانگی  دیدارهای  در  ترتیب 
این فصل  از خانه خود در  خارج 
تیم چهاردهم جدول بوده اند و خالف سال های 

قبل اصال عملکرد خوبی نداشته اند.
چهاردهم  هفته  بازی  حساس ترین 
روز  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های 
پنجشنبه بین 2 تیم سرخپوش و پرطرفدار 
یعنی تراکتور و پرسپولیس به انجام می رسد. 
تبریز  امام  یادگار  ورزشگاه  در  که  دیداری 
العاده باالیی  برگزار می شود و اهمیت فوق 

برای هر 2 تیم دارد.
تراکتور در 2 بازی اخیر خود در تبریز 2 
شکست در برابر استقالل و آلومینیوم نصیبش 
مانند  نتوانسته  هوادارانش  نبود  در  و  شده 
گذشته از امتیاز میزبانی بهره ببرد. تی تی ها 
در هفت بازی برگزار شده در این فصل به 
عنوان میزبان تنها یک برد را مقابل پیکان به 
دست آوردند و در ۶ مسابقه دیگر سه تساوی 

و سه باخت عایدشان شده است. یعنی از 2۱ 
امتیاز در دسترسی، تنها ۶ امتیاز به نماینده 
تبریز رسیده است. آنها بین تیم های حاضر 
میزبان ها  چهاردهم  رده  در  بیستم  لیگ  در 
قرار دارند که بسیار عجیب و دور از انتظار 
پایین جدولی ذوب آهن و  تیم  است. فقط 2 

ماشین سازی عملکرد ضعیف تری نسبت به 
تراکتور داشته اند.

در سوی دیگر ماجرا هم اوضاع چندان 
بهتر نیست. پرسپولیسی که یکی از عوامل 
اصلی موفقیتش در چهار فصل اخیر، عملکرد 
بوده  خانه  از  خارج  بازی های  در  درخشان 

است در لیگ بیستم تیم چهاردهم جدول در 
دیدارهای خارج از خانه بوده است. شاگردان 
یحیی گل محمدی تا به اینجای کار و پیش 
از  خارج  بازی  پنج  از  تراکتور،  با  مسابقه  از 
دست  به  تساوی  چهار  و  باخت  یک  خانه 
آورده و هیچ بردی نداشته است. یعنی چهار 
امتیاز از ۱۵ امتیاز ممکن. فقط 2 تیم نساجی 
و ماشین سازی که در حال حاضر در جدول 
نسبت  هستند  شانزدهم  و  پانزدهم  کلی 
ضعیف تری  نمایش  تهرانی  سرخپوشان  به 

داشته اند.
حال باید دید جدال 2 هم تیمی سابق 
نتیجه ای  به چه  ایران  فوتبال  ملی  تیم  در 
سرمربیگری  سابقه  یحیی  می شود.  منجر 
در تراکتور را دارد و با جو ورزشگاه یادگار 
آشناست. از طرفی مسعود شجاعی هم برای 
اینکه بتواند همچنان به عنوان سرمربی به 
کارش ادامه دهد باید مقابل پرسپولیس به 

برتری برسد.

تراکتور - پرسپولیس؛
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محمدرضا هاشمی کهندانی

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

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۰۶۰۱2۰۰3۱۸۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم رضا شادمرادی موشکی فرزند 
از کاشمر در شش دانگ یک باب ساختمان  اله به شماره شناسنامه ۱۱27 صادره  نور 
واقع در بخش سه  از ۵۸ اصلی  از پالک ۱2۱3 فرعی  به مساحت 2۴2/۹۸ متر مربع 
آقای /  از مالک رسمی  به آدرس خیابان قائم 2۱ عبدی 7 پالک 7 خریداری  کاشمر 
خانم مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱۰/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱۱/۱۵

محمد محمد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

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 
 2۱2۶/2۱27/۹۹ سال   ۸۰3۵233/۸۰3۵23۸ شماره  رای  برابر  رسمی 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  موضوع 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات 
مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی جمال جوادی دینه رودی به شماره 
کد ملی 22۱۹۶۸۵۴۶2 صادره از تنکابن فرزند تیمور و مالکیت متقاضی 
سیده راحله معصوم موسوی به شماره کد ملی 22۱۹۹333۵۰ صادره از 
تنکابن فرزند سیدحسین سهم هرکدام سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۶۴۸ مترمربع دارای پالک 
222 فرعی از پالک 23 اصلی بخش 2 واقع در قریه قلعه سرخریداری 
از مالک 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 یک 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 ۱۹۹۰۸۹۱۹

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
3قانون  ۱و  مواد  دستور  نظربه  قائم شهر  ثبتی  فاقد سند رسمی حوزه 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  تعیین تکلیف وضعیت 
2۰-۹-۱3۹۰،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
وبال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 
به شرح ذیل اگهی میگردد: ا مالک متقاضیان واقع در قریه کفشگرکال 
پالک 2۵ اصلی بخش ۱۶ ۱73۸۶ فرعی بنام آقای قربانعلی رستمعلی 
است  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  به ششدانگ یک  نسبت 
نجات  اقای  از  الواسطه  مع  خریداری  مربع  متر   ۱77-۵۰ مساحت  به 
اله یعقوبی ما لک رسمی . .لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
آئین   ۱3 وماده  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
این  طریق  از  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  اگهی  این  مربوطه  نامه 
روزنامه محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر 
انتشار اگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
از مراجعه  مانع  مالکیت  نماید وصدور سند  مالکیت می  به صدور سند 
مذکور  نامه  ائین   ۱3 ماده  برابر  است  .بدیهی  نیست  دادگاه  به  متضرر 
درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد 

ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب 
باطالع  همزمان  صورت  به  حدود  تحدید  و  نوبتی  اگهی  اولین  رادر 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید 
منتشر  اختصاصی  به صورت  را  حدود  تحدید  اگهی  ثبتی  واحد  حدود، 
نوبت  انتشار  تاریخ  اول :۱3۹۹-۱۰-3۰  انتشارنوبت  تاریخ   . نماید  می 
دوم : ۱۵-۱۱-۱3۹۹ رحمت سلمانی قادیکالئئ رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک قائم شهر
م-الف ۱۹۹۰۸۸۰۵

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

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

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
و   ۱3۹۹۶۰3۰۶۰۰۵۰۰۸272 شماره  رای  برابر  و   ۱3۹۰/۰۹/2۰ مصوب  رسمی  سند 
۱3۹۹۶۰3۰۶۰۰۵۰۰۸27۴ مورخ ۹۹/۱۰/23 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای سعید نفیسی فر فرزند 
حسینعلی و آرمین نفیسی فر فرزند سعید هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 3۰۶/۱۰ متر مربع از پالک شماره ۱۰۵۸ فرعی و ۱3۶۴ 
فرعی از 23۶ اصلی واقع در اراضی فرحبخش بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری 
از مالکین رسمی اقدس عابدین زاده و حسینعلی نفیسی فر  محرز گردیده است. لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه 
و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۰/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۱۵

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م/ الف ۹۹/۸32۴

سرمربی تیم فوتبال استقالل در برنامه 
زنده تلویزیونی تشبیه زشت و سخیفی را درباره 

جهان پهلوان تختی بکار برد.
پس از حضور پر سر و صدای یکی از 
اوباش معروف پایتخت در تمرین تیم فوتبال 
کادر  مسئوالن  گرم  آغوش  با  که  استقالل 
فنی و تعدادی از بازیکنان این تیم همراه بود، 
انتقادات زیادی علیه مسئوالن تیم استقالل 

درباره چرایی حضور این فرد مطرح شد.
هر چند در گذشته و زمانی که امیر قلعه 
نویی و یا علیرضا منصوریان نیز سرمربیگری 
این تیم را بر عهده داشتند شاهد حضور افرادی 
در  با شکل و شمایل عجیب  این دست  از 
تیم استقالل و گرفتن عکس های  تمرین 
یادگاری با بازیکنان و کادر فنی این تیم بوده 
ایم، که این بار نیز چنین فردی در تمرین تیم 
استقالل با سرمربیگری محمود فکری حاضر 
شده و شدیدا مورد استقبال اعضای کادر فنی و 

برخی از بازیکنان این تیم قرار گرفت!
در حالیکه حواشی زیادی پس از حضور 

این فرد در تمرین استقالل به راه افتاده است، 
محمود فکری سرمربی تیم استقالل دوشنبه 
شب گذشتهدر برنامه زنده فوتبال برتر از شبکه 
سوم سیما حاضر شد تا پاسخگوی سواالت 

مجری برنامه باشد.
زمانیکه  گفتگو  این  از  بخشی  در 

فرد  این  حضور  علت  درباره  برنامه  مجری 
در تمرین تیم استقالل سوال کرد و خواستار 
جلوگیری از تکرار این اتفاق تلخ شد، فکری 
در صحبت هایی عجیب نام این فرد را در 
کنار جهان پهلوان تختی قرار داد و گفت: » 
ببینید همین دوستان سال های قبل هم در 

باشگاه های مختلف می رفتند و می شدند 
پوریای ولی اما حاال که سر تمرین استقالل 
آمده اند این صحبت ها مطرح می شود. این 
دوستان با یکسری از پیشکسوتان سر تمرین 
آمدند و حاال این فضا را بوجود آورده اند. چرا 
همین تیپ دوستان وقتی سر تمرین تیم های 
دیگر می روند پوریای ولی، تختی، پهلوان و 
مشتی می شوند؟ این همان اتاق فکر است 
که هر اتفاقی می افتد می خواهند ما را بزنند!”  
متاسفانه این اظهار نظر سرمربی تیم 
استقالل هیچ واکنشی از سوی مجری برنامه 
نیز در پی نداشت و فکری به جای عذرخواهی، 
طلبکارانه از حضور این فرد در تمرین استقالل 
با این مثال دور از شان و جایگاه جهان پهلوان 

تختی، دفاع کرد.
انتظار می رود مدیریت باشگاه استقالل 
با  جدی  برخورد  ورزش ضمن  مسئوالن  و 
مسببان این اتفاق مانع از تکرار این ماجراهای 
تلخ در ورزش ایران و خدشه به نام و جایگاه 

جهان پهلوان تختی شوند.

گفتار زشت سرمربی استقالل درباره تختی؛

آقای فکری! اراذل را به پوریای ولی تشبیه نکنید!

مهاجم گلزن سابق پرسپولیس که اکنون 
در ماریتیمو پرتغال حضور  دارد بعد از مدت ها 
ایران  به  بازگشت  شایعه  به  اکنون  سکوت 

پاسخ می دهد.
بعد از پنج فصل حضور در پرسپولیس، 
علی علیپور وارد چالش جدیدی شد و با حضور 
در فوتبال اروپا و تیم ماریتیمو پرتغال تجربه 
با این حال نیمکت  جدیدی را دنبال می کند. 
نشینی در ابتدای کار و دوری چند ماهه از شادی 
گل این روزها شایعات جدیدی را درباره او شکل 
داده است؛ بازگشت به پرسپولیس و پاسخ مهاجم 

سابق نسبت به این موضوع.
اول درباره شرایطت در پرتغال بگو. چند 
ماهی هست که آنجا هستی. اوضاع آنطور که 

فکر می کردی پیش رفته است؟
طبیعتا تا بخواهم در کشوری که یک 
فوتبال حرفه ای دارد جا بیفتم نیاز به زمان بیشتری 
دارم. من هم تازه آمدم و کار طبیعتا سخت است. 
طبیعی هم هست که کارمن  با نیمکت نشینی 
آغاز بشود چون من دیر به تیم اضافه شدم و تا 
بتونم خانواده ام را کنار خودم بیاورم زمان الزم 
بود. در نهایت به لطف کسانی که اینجا بودند و 
رفتار باشگاه، شرایط خوب است و من راضی ام.

تیم جدید  به  وارد وقتی  تازه  *بازیکن 
می رود فضا چندان در رختکن به نفعش نیست 
و قطعا در پرسپولیس هم این را تجربه کردی. 
حاال در کشوری دیگر قطعا شرایط سخت تر هم 
می شود. درباره جو رختکن، برخورد بازیکنان و 

سرمربی تیم هم صحبت کن.
همه  درباره  قاعده  یک  است  درست 
یکسان است، باید حرفه ای باشی،چه تازه وارد 
و چه باتجربه.در رختکن پرسپولیس من آقای 
گل تیم بودم و شکر خدا رابطه خیلی خوبی 

با بچه ها داشتم. ولی اینجا همه چی حرفه ای 
و بر پایه نظم است. چند وقت پیش هم  یک 
مصدومیت جزیی داشتم که یک مقدار کارم را 
سخت کرد البته که باهاش کنار آمدم و در ادامه 
توانستم کم کم به ترکیب اضافه بشوم. کم کم 
فرصت بازی پیدا کردم امیدوارم که اولین گلم را 

هر چه زودتر بزنم.
االن فوتبال پرتغال چند تا مهاجم ایرانی 
دارد. مهدی طارمی، شهریار مغانلو و تو. این 

موضوع را چطور می بینی؟
عالی.  هر کدام از این دوستان، نام شان هم 
اعتباری برای کشور ما است و همه ایرانی هستیم 
همه برای یک پرچم تالش می کنیم. مهدی هم 
خیلی خوب جا افتاده است. من و شهریار هم در 
تالش هستیم. شکر خدا شهریار هم گل زد. 
همیشه از موفقیت دوستانم خوشحال بودم و 
باز هم برای آنها اتفاقات بهتری را آرزو می کنم.

رفت.  پیش  بهتر  مهدی  برای  شرایط 
چقدر فکر می کنی اینکه اول یک فضای دیگر 
)لیگ قطر( را تجربه کرد و بعد به اروپا آمد در 

موفقیتش تاثیرگذار بود؟

به  فوتبالیستی  هر  نظرم سرنوشت  به 
تبسم و لطف خدا مقدر شده است. اصال چیزی 
نیست که بخواهی بگوی اگر می رفتم اینجا یا 
اگر می رفتم آنجا این طور یا آنطور می شد. من 
یک تصمیم حرفه ای گرفتم .قبلش هم کلی 
مشورت کردم.کلی مشاوره گرفتم و در نهایت 

به این رسیدم.
به هرحال بدون تعارف تو از روحیه مبارزه 
طلبی برخورداری و این مساله را در پرسپولیس 
چطور  شرایطت  می کنی  فکر  دادی.  نشان 

پیش برود؟
بحث این نیست که االن به عقب برگردم 
باز چه تصمیمی خواهم گرفت. مهم این بود که 
در آن لحظه باید تصمیم میگرفتم .تصمیمی که  
برای خودم، خانواده ام، فوتبال کشورم مهم بود. 
من ۵ سال در پرسپولیس بودم و علی آقای گل 
صدایم می کردند چیز کمی نیست. ولی دوست 
داشتم چالش حرفه ای جدید تجربه کنم.آدمی 
هم هستم که سختی زیاد کشیدم و مبارزه طلبی 
در وجودم هست. همانطور که به عنوان جوانی 
گمنام از راه آهن به پرسپولیس آمدم و حتی تا 

فینال آسیا هم رفتم و بازی کردم .
 حرف پرسپولیس و فینال آسیا شد.چقدر 

احتمال دارد برگردی؟اینجا شایعه ش هست.
این  به  روز  هر  و  میکنم  تالش  من 
عشق و امید تمرین میکنم که خودم را به تیم 
به طرفدارای تیم و سرمربی و مدیران باشگاه 
درباره  چیز  همه  بدهم.  نشان  و  کنم  ثابت 

بازگشت شایعه است.
*در مورد آن ویدئوی منتشر شده از آقای 

رسول پناه حرفی داری؟
کال در مورد آقا رسول پناه هیچ صحبتی 
ندارم. همه چیز به وقتش مشخص می شود االن 
مهم پرسپولیس است که در آرامش نتیجه بگیرد. 
دوست دارم اینجا در کنار خانواده و در آرامش 
بتوانم در کارم، حرفه ای پیش بروم و در ترکیب 
جا بیفتم و گل بزنم. این از همه چیز مهمتر است.

هم  میناوند  مرحوم  فوت  *درباره 
می خواستم ازت بپرسم.

همه شوکه شدیم و اشک ریختیم. غم 
بزرگی بود.دوست دارم به همه هموطنام بگویم 
این ویروس لعنتی شوخی ندارد. آقا مهرداد حیف 
بود. آدمایی هستند که از لبخندشان هم انرژی 
آقا مهرداد. هنوز هم  مانند  مثبت می گیریم، 
سخت است که بگویم مرحوم مهرداد میناوند، 
چون مهرداد میناوند او نمیشود اینگونه صدا کرد 
.او مورد احترام باشگاه پرسپولیس و تیم ملی و 
جزو اولین لژیونرهای فوتبال ما بود که هنوز هم 
رکورددار لیگ قهرمانان اروپاست. همیشه و در 
همه شرایط سخت بالاستثنا با من صحبت و 
حمایتم می کرد. خداوند آقا مهرداد را بیامرزد و 
روحش شاد. انشااهلل که علی آقا انصاریان هم 
با دعای خیر مردم عزیز بتوانند هر چه زودتر 

سالمتی را به دست بیاورند.

برای جا افتادن در تیمم به زمان بیشتری نیاز دارم؛

علیپور: بازگشتم به پرسپولیس شایعه است!
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درحالی  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
دستور داده که هرچه سریع تر با کشور افغانستان هماهنگی های 
و  دانشمند  بیرونی«،  »ابوریحان  مقبره  بازسازی  برای  الزم 
ریاضیدان ایرانی در شهر غزنی انجام شود که افغانستان چندین بار 
چهره  این  مزار  بازسازی  برای  ازبکستان  گرفتن  مشارکت  به  از 

است. سخن گفته 
و  ستاره شناس  ریاضی دان،   دانشمند،  بیرونی،  ابوریحان 
هندشناس سده چهارم و پنجم است که در بیرون شهر کاث )مرکز 
خوارزم( به دنیا آمد، از همین رو به او لقب »بیرونی« دادند. خواَرزم 
سرزمینی کهن در مرز ازبکستان و ترکمنستان کنونی است، برای 
همین برخی کشورها از جمله ازبکستان و حتی ترکیه مدعی  تعلق 
ترک،  را شخصیتی  او  بعضا  و  هستند  خودشان  به  بیرونی  داشتن 
هم اکنون  بیرونی  ابوریحان  مزار  می دانند.  افغان  و  تاجیک  ازبک، 
آن  از  ویرانه ای  حاضر  درحال  که  است  افغانستان  غزنی  شهر  در 
اما  کرد  بازسازی  را  مزار  این  دوره  چند  در  افغانستان  مانده.  باقی 

هنوز آباد نشده است.
در سال ۱3۸۸ محوطه و دیواری اطراف مزار ابوریحان بیرونی 
ساخته می شود. دو سال بعد، اداره اطالعات و فرهنگ شهر غزنی 
افغانستان در واکنش به اعتراض شماری از فرهنگیان این منطقه 

اعالم می کند مزار ابوریحان را با هزینه ای بیش از 22 میلیون افغانی 
بازسازی خواهد کرد. اما اتفاقی نمی افتد. حدود سه سال پیش بار 
دیگر رییس وقت اطالعات و فرهنگ شهر غزنی اعالم می کند که 
سفیر ازبکستان در جریان سفرش به غزنی، وعده داده است مقبره 
ابوریحان بیرونی را بازسازی کند. او آن زمان گفت که هیأتی از کابل 
برای ارزیابی نهایی آرامگاه ابوریحان به غزنی سفر می کند تا در بهار 
سال آینده، کار ساخت مقبره آغاز و در چند ماه تمام شود. اما تصاویر 

موجود از مزار بیرونی نشانی از آبادی ندارد.
در مهرماه ۹۹ رییس اطالعات و فرهنگ غزنی می گوید که 
قرار است مقبره بیرونی را با کمک مالی ازبکستان بازسازی کنند اما 
ویروس کرونا باعث تاخیر در اجرای این طرح شده است. بازسازی 

مزار این دانشمند تا کنون چند بار به تاخیر افتاده است.
گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر  ـ  مونسان  علی اصغر  حاال 
و صنایع دستی ـ در دستوری که به معاون میراث فرهنگی داده، 
می خواهد با افغانستان در بازسازی مزار بیرونی همکاری کند. او گفته: 
با توجه به این که این مقبره ویران شده و در وضعیت بدی قرار دارد 
با هماهنگی ای که معاونت میراث فرهنگی با کشور افغانستان انجام 
ایرانی هر  می دهد، در بخش بازسازی آرامگاه این دانشمند بزرگ 

چه سریع تر اقدام خواهیم کرد.

آمادگی ایران و درخواست کمک افغانستان از ازبکستان!

ه  هشکد و پژ ئیس  ر
میراث  وزارت  گردشگری 
ی  شگر د گر و  هنگی  فر
ز  ا یکی  ا  ر بی«  حبا »گردشگری 
برای  کشورها  روزهای  این  ایده های 
و  کرد  بیان  خارجی  گردشگری  بقاء 
استان های  ساکنان  آمد  و  رفت  افزود: 
جمله  از  همسایه  کشورهای  به  مرزی 
بهترین راهکارهای برون رفت از شرایط 

کنونی صنعت گردشگری است.
از  بسیاری  به  کرونا  گیری  همه 
صنایع و مشاغل آسیب جدی زده است 
و مسئوالن  کارشناسان  اعتقاد  به  ولی 
بیشترین  گردشگری  صنعت  دولتی 
گیر  همه  بیماری  این  از  را  آسیب 

دیده است.
بود  قرار  بینی ها  اساس پیش  بر 
خارجی  گردشگر  میلیون   ۱۰ از  بیش 
که  بیایند  ایران  به  جاری  سال  در 
وزارت  است.  نیفتاده  اتفاق  امر  این 
تالش  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
از  به جز حمایت  های زیادی کرد که 
گردشگری داخلی در قالب گردشگری 
هوشمند، فرایندهای الزم برای امکان 
ورود گردشگر خارجی به کشور را مهیا 

کند که این مورد نیز ممکن نشد.
وزیر  معاون  رئیسی  رضا  علی 
کرد:  اعالم  ماه  بهمن  دهم  بهداشت 
برای  ای  سختگیرانه  های  پروتکل 
است.  شده  ابالغ  مرزها  از  مراقبت 
وارد کشور می شوند  افرادی که  همه 
تست می شوند. این مطلب قبال فقط 
برای کشورهای اروپایی بود که باید با 
تست منفی وارد کشور می شدند اکنون 
همه مسافران خارجی حتی کشورهای 
منفی  آر  سی  پی  تست  باید  همسایه 
آنها  از  باشند و دوباره در داخل  داشته 

تست گرفته می شود.
رئیسی ادامه داد: اگر مسافری از 
اروپا وارد می شود عالوه بر در دست 
داشتن جواب تست منفی و تستی که 
از او در داخل گرفته می شود باید ۱۴ 

روز در منزل قرنطینه باشد.
وی گفت: در مورد وضعیت ورود 
افرادی که در انگلیس مانده اند و منتظر 
روزهای  در  نیز  به کشور هستند  ورود 
ابالغ  سختگیرانه  های  پروتکل  آینده 
 ۶ در  مردم  اگر  گفت:  شود.وی  می 
هفته باقیمانده پایان سال پروتکل های 
امیدواریم  کنند  رعایت  را  بهداشتی 

در  باشیم.  داشته  آرامی  نوروز  بتوانیم 
حوزه گردشگری نیز برای رونق سفرها 
برنامه هایی داریم تا با رعایت پروتکل 
های بهداشتی، تسهیالتی برای فعالیت 
مسافرتی  تورهای  و  ها  هتل  برخی 

داشته باشیم.
رئیسی ادامه داد: اگر اوضاع تحت 
کنترل و نظارت باشد و هیچ فرد کرونای 
در  و  نباشد  مسافران  بین  در  مثبتی 
ورودی هتل ها مسافران کنترل شوند، 
هموطنان می توانند در تعطیالت نوروز 
به مسافرت بروند البته به شرطی که در 
یکی دو ماه مانده به پایان سال وضعیت 

را ثابت نگه داریم.
واقعی  بیمار  گردشگری  صنعت 

کروناست
پژوهشکده  رئیس  رضایی  ناصر 
و  فرهنگی  میراث  وزارت  گردشگری 
گردشگری با بیان این که بیمار واقعی 
گفت:  است،  گردشگری  صنعت  کرونا 
گردشگری بیش از هر صنعتی در این 
دوره از کرونا آسیب دیده است و هیچ 
صنعتی بیش از گردشگری در این مدت 

خسارت ندیده است.
وی با اشاره به این که نمی توان 
کرونا  شیوع  دلیل  به  را  گردشگری 
تعطیل کرد افزود: سرمایه گذاری های 
زیادی از سوی مردم در این حوزه شده 
است و نمی توان گردشگری را تعطیل 
با  گردشگری  کرد.   اعالم  ممنوع  و 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی منجر 

باید در  به گسترش کرونا نمی شود و 
همین قالب سفر هوشمند از گردشگری 
داخلی حمایت کرد. بسیاری از کشورها 
زنده  را  گردشگری  شیوه  این  با  نیز 
نگاه داشتند. مهمترین عامل گسترش 
ویروس کرونا، رعایت نکردن شیوه نامه 

های بهداشتی است.
هنوز  که  این  به  اشاره  با  رضایی 
تا از بین رفتن کرونا در ایران و سراسر 
گفت:  داریم،  زیادی  فاصله  جهان 
دوران  این  در  نیز  خارجی  گردشگری 
باید حمایت شود. بسیاری از کشورهای 
اروپایی و آمریکایی در این مدت با انجام 
ضوابطی گردشگری خارجی شان را زنده 

نگاه داشتند.
از  یکی  را  وی حباب گردشگری 
برای  کشورها  روزهای  این  های  ایده 
و  کرد  بیان  خارجی  گردشگری  بقاء 
افزود: رفت و آمد ساکنان استان های 
مرزی به کشورهای همسایه یکی از این 

راهکارها است.
این استاد دانشگاه با بیان این که 
این روزها سفرهای منطقه ای در مسیر 
دارد، گفت:  بیشتری  کوتاه عالقمندان 
می  کشور  مرزی  های  استان  ساکنان 
توانند به مناطق همجوار در کشور هم 

مرز ایران سفر کنند.
رضایی در ادامه با بیان این که فعال 
تا مدتی گردشگری به مقاصد دور و با 
فاصله زیاد از مبدا طرفدار زیادی نخواهد 
داشت، گفت: گردشگری منطقه ای یکی 

شرایط  از  رفت  برون  کارهای  راه  از 
طبیعت  همچنین  بود  خواهد  کنونی 
طرفداران  دوران  این  در  نیز  گردی 

زیادی دارد.
در  گردشگران  بیشتر  افزود:  وی 
سفر  عالقمند  عادی  و  طبیعی  شرایط 
به شهرها و اقامت در این گونه مکان 
که  کنونی  شرایط  در  ولی  هستند  ها 
کرونا در تجمعات امکان سرایت بیشتر 
مقصد  اولویت  در  گردی  طبیعت  دارد 

گردشگران قرار گرفته است.
که  بی  حبا فرت  مسا اصطالح 
و  استرالیا  کشورهای  در  بار  نخستین 
نیوزلند مطرح شد، نوعی مسافرت بین 
آمار  که  کشوری  دو  بین  است  المللی 
ها  آن  در  کرونا  ویروس  به  مبتالیان 
مرزهای  کشور  دو  آن  و  یافته  کاهش 
خود را برای گردشگران باز کرده اند. از 
این جهت به آن مسافرت حبابی گفته 
می شود که گردشگران هر دو کشور از 
یک محل ایمن )از نظر شیوع کرونا( به 
یک محل ایمن دیگری سفر می کنند و 
به دلیل عدم مجوز ورود سایر کشورها، 
حفظ  سبب  مانند  حباب  محیط  یک 

امنیت آن ها می شود.
این اقدام عالوه بر بر طرف کردن 
نیاز به سفر و گردشگری، می تواند تا 
صنعت  بودجه  کننده   تامین  حدودی 
جاری  سال  در  که  شود  توریسمی 
ضررهای غیرقابل جبران و بی سابقه ای 
را در سطح جهانی متحمل شده است.

یک مقام مسئول:

صنعتگردشگریبیمارواقعیکروناست

موسسه فرهنگی اکو منتشر کرد:
باوجودکرونا»بیخبرازهمنمیمانیم«

مه  هنا گا ه  ر شما ین  ه تر ز تا
عنوان  با  اکو،  فرهنگی  رویدادهای 
»از  شعار  با   ECI News Letter

هم بی خبر نمی مانیم« منتشر شد.
روابط عمومی موسسه فرهنگی 
 ECI اکو از انتشار شماره جدید گاهنامه
رویدادهای  ویژه   News Letter
فرهنگی کشورهای عضو اکو با بیش 
از ۸۰۰ خبر از کشورهای این منطقه 

فرهنگی، ۹ بهمن ماه ۱3۹۹ خبر داد.
این نشریه با شعار بی خبر از هم 
در  تمام  رنگی،  به صورت  نمی مانیم، 
۴۶۸ صفحه منتشر شد. که رویدادهای 
ادبی،  اجتماعی،  فرهنگی،  تاریخی، 
ورزشی و هنری افغانستان، آذربایجان، 

ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و همچنین 
مؤسسه فرهنگی اکو را در فاصله زمانی مهر تا آذرماه ۱3۹۹ )سپتامبر تا دسامبر 

2۰2۰( به صورت متمرکز منتشر کرده است.
بازگشت ۱۱ اثر باستانی به افغانستان، گزارشی از جامیشناسی در آذربایجان، 
همکاری موزه ارمیتاژ و موزه ملی ایران، قزاقستان شریک مورد اعتماد سازمان 
ملل، تقویت گردشگری فرهنگی میان تاجیکستان و قرقیزستان، گرامی داشت 
روز زبان ملی قرقیزستان، جشنواره بهترین فیلم صلح آسیا در پاکستان؛ دوشنبه 
پایتخت فرهنگی جامعه همسود در سال 2۰2۱، جشن مهرگان و جشنواره شالی 
در تاجیکستان، کشف بقایای معبد باستانی در ترکیه، »جشن روز زبان ملی در 
ازبکستان، بزرگداشت کمال خجندی در مؤسسه فرهنگی اکو، آرزوی صلح در شب 
یلدای همبستگی منطقه  ای، از جمله مطالبی است که در این شماره از گاهنامه 

ECI News Letter می  خوانیم.
 شماره دوم این گاهنامه، با نظارت سرور بختی، ریاست مؤسسه فرهنگی اکو، 
سردبیری محمد محمودی و مدیریت اجرایی زهرا اصالنی منتشر شده و درصدد 
است تصویری روشن و امیدبخش از رویدادهای فرهنگی کشورهای عضو اکو را 
در کنار یکدیگر به نمایش گذاشته و پیام دیپلماسی فرهنگی منطقه را به مراجع 
دیپلماتیک، وزارتخانه ها، دانشگاه ها، مراکز علمی، آموزشی، فرهنگی و گردشگری، 
موزه ها و کتابخانه های ۱۰ کشور عضو اکو و نیز سایر سازمان های بین المللی برساند.

هاله الجوردی درگذشت
هاله الجوردی، استاد سابق جامعه شناسی دانشگاه تهران و نویسنده درگذشت.

کاوه الجوردی، برادر او، عصر روز ۱3 بهمن ماه در توییتی با اعالم این خبر 
نوشت: »خواهرم هاله فوت کرده است. شرایط مانع از هر مراسمی است. متأسف ام 

که تواِن پاسخ ندارم. بقای عمِر شما باد...«
و  تهران  دانشگاه  جامعه شناسی  سابق  استاد  جامعه شناس،  الجوردی،  هاله 
نویسنده در سال ۱3۴3 متولد شد. از آثار او می توان به کتاب »زندگی روزمره در 
ایران مدرن )با تامل بر سینمای ایران(« و نیز مقاالتی چون »شعر و تفکر تجریدی«، 
»فمنیسم مثبت- فمنیسم منفی«، »رویکردهای غربی به جامعه شناسی فرهنگ و 
انتقال به پسامدرنیسم فرهنگی و فرهنگ شناسی«، »اخالق در فرهنگ ایرانیان با 
اتکاء بر آرای نظریه پردازان«، »فکت، دهشت و سکوت، تاملی بر چهارشنبه سوری« 

و ... اشاره کرد.
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پروانه رسولی خوشبخت

بزرگداشت خسرو آواز ایران در ششمین دوره  
سال نوای موسیقی ایران؛

حسین علیزاده: هویت موسیقی ما 

با محمدرضا شجریان تعریف می شود
ششـمین سـال نـوای موسـیقی ایـران بـا برپایـی آییـن مجـازی 
نکوداشـت محمدرضـا شـجریان در حضـور حسـین علیـزاده، فریـدون 

شـهبازیان و مدیـران ایـن رویـداد بـه کار خـود پایـان داد.
فریـدون شـهبازیان آهنگسـاز و رهبـر ارکسـتر در تجلیـل از مقـام 
هنری محمدرضا شـجریان گفت: خوشـبختانه درباره محمدرضا شجریان 
تعریـف و تمجیدهای زیادی شـده اسـت. پس نیازی نیسـت که بخواهم 
دربـاره مقـام هنری ایـن هنرمند بزرگـوار دوباره صحبت کنـم. اوایل کار 
آهنگسـازی ام با همراهی محمدرضا شـجریان در ارکسـتر گلها آغاز شـد. 
محمدرضا شـجریان هنرمندی بود که از مشـهد به تهران آمد و وقتی در 
رادیـو برنامـه »گلهـای تازه« را راه اندازی کردیـم او جزو خوانندگانی بود 
کـه همـواره بـا او کار می کردیـم و آثـاری را به مرحله تولید می رسـاندیم 

کـه مـورد توجه مخاطبـان نیز قـرار می گرفت.
وی ادامـه داد: یکـی از اولیـن کارهایـی کـه با محمدرضا شـجریان 
تولیـد شـد مربـوط بـه پـروژه »جـام تهی« بـود کـه خوانش اشـعار این 
اثـر بـه دلیـل انتخاب شـعر نـو دربرگیرنـده ویژگی هایی بود کـه از عهده 
هـر خواننـده ای برنمی آمـد. در آن زمـان بـود که از محمدرضا شـجریان 
دعـوت کـردم تـا ایـن اثـر را بخوانـد و او بـه قـدری توانمنـد از عهـده 
خوانندگـی اثـر برآمـد کـه می تـوان گفـت هم باعث شـهرت مـن و هم 
باعـث شـهرت خـود او شـد. همیـن موضـوع باعـث شـد تا همـکاری ما 
بـرای پروژه هـای دیگـر ادامـه پیـدا کـرده و بـه تولیـد آثـار پـر مخاطب 
دیگـری همچـون آلبـوم »رباعیـات خیـام« و تعـدادی دیگـر منجر شـد 
کـه خوشـبختانه تک تـک کارها با اسـتقبال خوب شـنوندگان نیز مواجه 
گشـت. آثـاری همچـون مجموعه »گلبانگ« کـه به آهنگسـازی بنده و 

آقـای یوسـف زمانـی پیـش روی مخاطبان قـرار گرفت.
ایـن آهنگسـاز در بخـش دیگـری از صحبت هـای خـود بیـان کرد: 
بـه خاطـر دارم کـه محمدرضـا شـجریان بـرای بهره منـدی از گونه های 
مختلـف آوازی در ایـران بـه یـک بـاره بـا اتومبیـل شـخصی خـود بـه 
شـهرهایی مثـل زابـل می رفـت. او همیشـه می گفـت در ایـن منطقه هـا 
خوانندگانی هسـتند که بسـیاری از آثار قدیمی را حفظ هسـتند؛ بنابراین 
الزم اسـت کـه حتمـا آثار این هنرمندان را از نزدیک بشـنوم. او همیشـه 
عالقه منـد بـه فراگیـری آثـار هنرمندانـی بود کـه گنجینـه ای از آواهای 
قدیمـی را در سـینه داشـتند. شـرایطی کـه حتمـا در آثار موسـیقایی وی 
نیـز مشـهود اسـت و مـا در هـر زمـان شـاهد نوآوری هایـی در خوانـش 
کارهایـش بودیـم کـه ذائقه شـنیداری مخاطب هم بـا آن ارتباط موثری 
برقرار می کرد. امروز بسـیار متاسـفم که محمدرضا شـجریان را از دسـت 
دادیـم و امیـدوارم مـردم عزیزمان قدر این هنرمندان را تا همیشـه بدانند.  

هویت موسیقی ما با محمدرضا شجریان تعریف می شود
اهدای تندیس ویژه ششـمین سـال نوای موسـیقی ایران به حسـین 
علیـزاده مزیـن بـه نـام محمدرضـا شـجریان بـود کـه توسـط فریـدون 

شـهبازیان بـه او سـپرده و بعـدا بـه موزه موسـیقی اهدا خواهد شـد.
فریـدون شـهبازیان در ایـن بخش گفـت: خیلی خوشـحالم که این 
وظیفـه بـه عنوان نماینده ششـمین رویداد سـال نوای موسـیقی ایران را 
داشـته باشـم کـه تندیـس ویـژه این رویـداد را به دوسـت بسـیار عزیزم 
حسـین علیـزاده تقدیـم کنـم تـا ایـن تندیـس بـه وسـیله او بـه مـوزه 

موسـیقی سـپرده شود.
حسـین علیزاده آهنگسـاز و نوازنده هم در آیین مجازی نکوداشـت 
اسـتاد محمدرضـا شـجریان کـه پایان بخش برنامه های ششـمین سـال 
نـوای موسـیقی ایـران بـود بیـان کرد: خیلی احسـاس خوبـی دارم که در 
این مراسـم کنار فریدون شـهبازیان هسـتم و این تندیس را به واسـطه 

حضـور ایـن هنرمند به موزه موسـیقی می رسـانم.
چقـدر خـوب اسـت کـه رویـداد معتبری چون ششـمین سـال نوای 
موسـیقی ایـران از اسـتاد محمدرضا شـجریان یـاد می کند. بـر این باورم 

هویـت موسـیقی ما با شـجریان تعریف می شـود.
سـال نَوای موسـیقِی ایران مراسمی اسـت که از سال ۱3۹۴ با هدف 
نکوداشـت و قدردانـی از هنرمندان برجسـته موسـیقی ایـران و با طراحی 
علـی جعفری پویـان )نوازنـده و مـدرس ویلـن( و بـا یاری موسـیقی دانان 

ایرانـی، هر سـال برگزار می شـود.
ششـمین دوره  سـال نوای موسـیقی ایـران، بـا مدیریـت اجرایـی 
محمدمهـدی گورنگـی )آهنگسـاز و مدرس موسـیقی( و با همراهِی بیش 
از 27۰ نفر از هنرمندان موسـیقی و حمایِت تعدادی از مؤسسـات فرهنگِی 

خصوصـی از هشـتم تـا یازدهـم بهمن ۱3۹۹ برگزار شـد.
»ششـمین آییـن سـال نـوای موسـیقی ایران« بـا توجه بـه اهمیت 
رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی و حفـظ سـالمتی هنرمنـدان بـا حمایت 
چندیـن مجموعـه فرهنگـی هنری به صورت مجـازی، با انتشـار ویدئوها 
و برنامه هـای اختصاصـِی ضبط شـده در مجموعه شـهر صدای پارسـیان 

پیـش روی مخاطبان قـرار گرفت.

در حالت عادی شما به کتاب فروشی 
می روید، کتاب می خرید و می خوانید، اما 
گاهی برای بعضی ها ماجرا شکل دیگری 
دارد! کتاب فروش ها روایت هایی را هم از 

برخی مشتریان غیرمعمول دارند!
رفتن  باال  همیشه  کردن  دزدی 
برداشتن  و  آن  و  این  خانه  دیوار  از 
پول و طال نیست، دزدی لزوما اسلحه 
به  شدن  وارد  و  گرفتن  دست  به 
طالفروشی و صرافی هم نیست، دزدی 
شکل های دیگری هم دارد؛ مثال رفتن 
میان  چشم گرداندن  و  کتاب فروشی  به 
کتاب ها و برداشتن کتابی حجیم و نفیس 

با قیمت باال.
به  که  آن جا شروع شد  ماجرا  از  
نوعی  به  که  راهم  سر  کتاب فروشی 
بعد  خواستم  و  زدم  سر  است،  پاتوغم 
ادبیات  کتاب های  از  یکی  مدت ها  از 
کالسیک روسی  را بخرم. بعد از گپ و 
گفت معمول از فروشنده کتاب دوجلدی 
که  خواستم،  را  کارامازوف«  »برادران 
اول  جلد  اما  داریم  را  دوم  جلد  گفت: 
را نه! با خودم گفتم حتما مشتری جلد 
اول را خریده و خرید جلد دوم را به بعد 
موکول کرده است. گفتم: نسخه دیگری 

ندارید؟ گفت: نه. 
 کتاب فروش شروع به گفتن داستان 
فروخته  بدون  که  می کند  کتاب هایی 
می کنند:  پرواز  کتاب فروشی  از  شدن، 
»کتابی که شما خواستید در یک پک 
قرار دارد، مشتری ای آمده و زمانی که 
کیف  در  را  اول  جلد  نبوده،  حواس مان 
خود گذاشته و با خود برده است. این اتفاق 
بارها و بارها افتاده. گاهی بعد از گذشت 
مدتی متوجه می شویم و گاهی هم همان 

لحظه. اما کاری نمی شود کرد.«
دیدم  بار  »یک  می دهد:  ادامه  او 
جوانی آمد، رفت پشت قفسه ها و شروع 
به جست وجو کرد. کمی برایم غیرعادی 
بود، به بهانه ای از پشت میز بیرون آمدم 
و به قسمتی که او رفته بود، رفتم. دیدم 
خود  کوله  در  و  برداشته  را  کتاب  چند 
می گذارد. پشت میزم برگشتم و زمانی که 
می خواست برود به او گفتم پول کتاب ها 
را حساب کند اما او حاشا کرد و مجبور 
شدم به پلیس زنگ بزنم. اما از ما خواستند 
بگذریم و استدالل آوردند که  می خواسته 
کار فرهنگی کند! اما دزدی دزدی است، 
اگر  ما  ندارد.  غیرفرهنگی  و  فرهنگی 
متوجه این موضوع هم شویم، قانونی در 
حمایت از ما وجود ندارد و تنها می توانیم 
کتاب ها را پس بگیریم.« این کتاب فروش 
درباره این که چرا گیت نمی گذارند تا جلو 
این اتفاق گرفته شود، می گوید: »آن هم 
دردسرهای خود را دارد، مگر درآمد ما از 
بخواهیم  که  است  چقدر  کتاب فروشی 

گیت هم بگذاریم؟! نمی صرفد.«
دیگری  کتاب فروشان  سراغ  به 
ماجراها  این  از  هم  آن ها  می روم،  هم 
چه  می گویند  خنده  با  گاه  داشته اند؛ 
این  سال هاست  می پرسید،  سوال ها 
مشکل را داریم، و گاه با سوء ظن و تردید 
پاسخ می دهند.یکی از این کتاب فروشان 
می گوید: »تا دل تان بخواهد این اتفاق 
در  که  کتاب هایی  مخصوصا  می افتد، 
از  و  آمد  مشتری  یک بار  هستند!  قاب 
من »حافظ« خواست، رفتم که کتاب را 

بیاورم، با قاب های خالی مواجه شدم.«
او برداشتن کتاب ها را از قفسه ها، 
خاصی  زمان  و  خاص  قشر  به  مربوط 

بعضی ها  اما می گوید  نمی داند،  از سال 
و  دهند  انجام  را  کار  این  بیشتر  شاید 
بگویم  هم  را  این  »اما  می دهد:  ادامه 
ما مشتریانی داشتیم که چند سال قبل 
کتابی را برداشته اند و بعد هم پولش را 
همراه کتاب برگردانده اند. یک بار صبح 
بر  نوشته ای  و  جعبه  یک  با  آمدم  که 
رویش مواجه شدم؛ اگر اشتباه نکنم در 
دهه 7۰ دانشجویی که رشته اش مرتبط 
کارهای  برای  بود،  ما  کتاب های  با 
و  می آمده  درسی اش  و  دانشگاهی 
را  کتاب هایی  نداشته،  مالی  توان  چون 
را  کتاب ها  سال ها  از  بعد  برمی داشته. 
با مبلغی برای مان پس فرستاده  همراه 
بود. یا چند وقت پیش فردی از ما کتاب 
خرید و به بهانه ای شماره حساب گرفت. 
چند روز بعد مبلغی برای ما واریز شد و 
یادداشتی داشتیم که ضمن معذرت خواهی 
پول  برداشته،  را  کتاب هایی  این که  از 

کتاب ها را برگردانده بود.«
تازه  مشتری  مراقب  نگاهش  با 
را  او  و  است  کتاب فروشی  به  واردشده 

تعقیب می کند؛ می افزاید: »البته همیشه 
هم از این خبرها نیست. یک بار با چشم 
خودم دیدم یک نفر کتاب را برداشت و در 
کیفش گذاشت، به قیافه اش هم نمی آمد 
بدون  تا  بودم  مراقب  باشد.  کتاب خوان 
حساب کردن از مغازه بیرون نرود، او هم 
برای خود در کتاب فروشی چرخ می زد. یک 
لحظه حواسم به حساب و کتاب مشتری ای 
گرم بود که دیدم از کتاب فروشی زد بیرون. 
من هم دنبال او دویدم اما نتوانستم به او 
بین  و  رفت  بی آرتی  ایستگاه  به  برسم، 
جمعیت گم  شد. هرچند اگر به او می رسیدم 
هم فقط می توانستم کتاب را پس بگیرم؛ 
قانونی در این زمینه وجود ندارد و کتاب 
را کاالی ارزشمند نمی دانند و از کنارش 

عبور می کنند.«  
او البته اظهار می کند: »اگر کسی به 
من بگوید من پول خرید کتاب را ندارم ولی 
محتاج آن هستم، کتاب را به او می دهم 
تا  انتشارات صحبت می کنم  مدیر  با  یا 
فکری برای این موضوع بکنیم، اما ای 
کاش کتاب خوان ها این کار را نکنند.« او 

در میان صحبت ها و گله هایش، به دزدان 
فرهنگی اشاره می کند که دیگر آن ها را 
می شناسند و به قول خودش چهارچشمی 

مراقب شان هستند.
از کتاب فروشی دیگری که تقریبا 
اگر  و  دارد  مدرن است و گیت ورودی 
کسی  بخواهد کتابی را بدون پرداخت 
این  هم  می رود  لو  قطعا  بردارد،  پول 
سوال را می پرسم، با خنده ای بلند مواجه 
می شوم و به صورت تلویحی پاسخم را 
باز  و  می کنم  اشاره  گیت  به  می گیرم. 
همان خنده و ادامه می دهد: »کسی که 
دزدی می کند، راه حلش را هم بلد است! 
می روند و در قفسه ها می گردند، به ویژه 
قفسه های پایین بعد برچسب را می َکنند 
گیت  از  و  می زنند  دیگری  کتاب  به  و 
هم  ما  راحتی!  همین  به  می شوند،  رد 
نمی توانیم که فقط دوربین چک کنیم 
که چه کسی چه کاری انجام می دهد!« 
باز می خندد، انگار در دل خود می گوید 

»چه سوالی از من می پرسد!«
به کتاب فروشی کناری اش می روم، 
این کتاب فروشی هم مجهز به دوربین و 
همکارش  سخنان  هم  او  است،  گیت 
را تکرار می کند و همان شیوه را بازگو 
ذهنش  به  دیگری  نکته  البته  می کند. 
می رسد و با خنده تعریف می کند: »قباًل 
کتاب های گران را برمی داشتند اما جدیدا 
کتاب های ارزان را هم برمی دارند، بدون 
کندن لیبل شان!  بعد متوجه  شدم که گیت 
را هشدار  قیمت مشخصی  از  باالتر  ما 
می زند و کسانی که کتاب را برمی دارند، 
زودتر از من متوجه این موضوع شده اند!« 
نام  می گوید،  شوخی  و  خنده  با  بعد 

کتاب فروشی ما را نبرید بدبخت شویم!

دیگری  قدیمی  کتاب فروشی  به 
به  می پرسم.  را  سوال  همین  می روم، 
می کند  اشاره  خود  زیاد  کارکنان  تعداد 
و می گوید با این همه آدم و مراقبت، باز 
ساالنه به طور متوسط ۱۵ میلیون  تومان 
و شاید بیشتر از آن جا کتاب برمی دارند و 
سر درددلش باز می شود. همان حرف های 
همکارانش را تکرار می کند و سر هر جمله 
می گوید »مگر کتاب خوان دزد می شود؟« 
به قیمت کتاب اشاره می کنم و می گویم، 
شاید برای قیمت کتاب این کار را می کنند 
و خیلی محکم پاسخ می دهد، »نه! کتاب 
۱۵ هزاری و ۱۶ هزاری برمی دارند، این 
نشان می دهد فقط قیمت کتاب دخیل 
نیست، مشکل از جای دیگری است.«  
بازگردانده  درباره  به خاطره همکارانش 
اشاره  کتاب ها  پول  و   کتاب ها  شدن 
می کنم و از او می پرسم شما هم موارد 
مشابهی داشته اید؟ با خنده این موضوع 
را تایید می کند و با تعریف روایت های 
مشابه از پاکت های نامه و پول هایی که 
بعد از سالیان سال به دست شان می رسد، 
در نهایت می گوید »چه فایده ای دارد؟!«

دزدی کتاب از قفسه کتاب فروشی ها 
حرف امروز و دیروز نیست؛ سال هاست 
این  آینده هم  در  بسا  و چه  دارد  ادامه 
اتفاق بیفتد، کسی با خود دودوتا چهارتا 
کند، کتاب را بردارد و دور از چشم  دیگران 
آن را با خود به خانه ببرد، چه بسا بعدا 
پشیمان هم شود و با شرمندگی نامه ای 
بنویسید و پول کتاب را برگرداند؛ اما به 
هر حال دزدی دزدی است و فرهنگی و 
غیرفرهنگی هم ندارد. چه بهتر که افراد از 
ابتدا متوجه زشتی کار خود باشند و بدانند 

دزد، دزد است.

دزدین کتاب از کتاب فروشان؛ 

وقتی که فرهنگ به سرقت می رود

زل
ل ع

ص
ف

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و هوشنگ ابتهاج )سایه( در یک قاب
اختصاصی دنیای جوانان

با که گویم که
چراغ شب تارم نشدی

شفیعی کدکنی

بی قرارت چو شدم رفتی و یارم نشدی 
شادی خاطر اندوه گزارم نشدی
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محمد حسین زاده
هنر  و  فرهنگ  عرصه  در  زیادي  هنرمندان 
کشورشان ظهور کرده ولي هرکدام سرنوشتي متفاوت 
فراموش  به  برخي  و  مي شوند  ماندگار  برخي  دارند، 
سپرده مي شوند. در این بین برخي هنرمندان هستند 
که حتي اگر سالها دیده و شنیده نشوند بازهم از یاد 
نمي روند و این همان معناي واقعي هنرمند است. اکبر 
گلپایگاني از جلمه چهره هایي است که بیش از ۴ دهه 
خاموشی نیز نتوانسته او را از حافظه موسیقایی مردم 
ایران زمین پاک کند. جالب است که نسل هاي مختلف 
با آثار او ارتباط برقرار کرده و او را دوست دارند. دهم 
بود.  ایران  موسیقی  حنجره طالیی  مرد  تولد  بهمن، 
در هشتاد و هفتمین سال زندگی، غمگین است، اما 
دلگیر نه! اشک در چشمانش حلقه می زند، ولی عشق، 

کلیدواژه صحبت هایش به شمار می رود.

برای شما چگونه  روزها  این  گلپایگانی،  -آقای 
می گذرد؟

۶ صبح  ساعت  می خوابم،   ۹ ساعت  *هر شب 
بیدار می شوم و تا ساعت ۱۰ صبح ورزش می کنم. بعد 
از آن جوابگوی تمام مردم سرزمینم به ویژه هنرمندان 
هستم. هر کسی، هر کاری با من داشته باشد، حرفش 
را می شنوم. البته حلقه دوستان من محدود به هنرمندان 
نیست و در میان ورزشکاران هم با عزیزانی مثل آقای 
طالقانی، کشتی گیر بی نظیر، دوستی دارم. آقای نوریان، 
هافبک سابق تیم ملی که همبازی من در دوران جوانی 
بوده، آقایان نواموز، سلطانی، افتخاری و ... همگی با 
آنها راجع  من دوست هستند و به من محبت دارند. 
به هیچ کسی، حتی یک کلمه بد بر زبان نمی آورند و 

مانند من عاشق ایران هستند.

را  ایران  بسیار، هیچ گاه  دلیل همین عشق  -به 
ترک نکردید؟

*هرچه می خواهند بگویند، اما من دوست دارم 
در این مملکت بمانم. به پشتوانه دوستانم و مردمی 
که در میان آنها بزرگ شدم، نمی توانم از ایران دور 

شوم. من در خیابان شهباز، سه راه شکوفه بزرگ شدم. 
به اسم حاج آقا  بود  پیرمردی  خانه من روبروی خانه 
محمد ایرانی. او مردی موسیقی شناس و بی نظیر بود 
حاج آقا محمد  را  او  اسم  می کرد.  به همه کمک  که 
حزین گذاشته بودم. حزین، نام گوشه ای در موسیقی 
است. من روی آوازهای خودم، ملودی هایی ساختم. 
مردم  امیدوارم  نخواندم.  هم  بد  شعر  یک  درمجموع 
مخصوصا جوانان، هنرمندان خود را بشناسند و بدانند 
آنها چطور زندگی کردند. هنرمندانی مثل حاج آقا محمد 
ایرانی، آقای ادیب خوانساری و حسین طاهرزاده. البته 
همین حاال در بسیاری از شهرهای ایران، هنرمندان 
بزرگی هستند که باید زیر بغل آنها را گرفت. هنرمندان 
هنر،  ادب،  زندگی،  رسم  که  هستند  و  بودند  بزرگی 
محبت نسبت به کوچکتر و گرفتن زیر بغل هنرمندان 
جوان تر را آموختند. هنرمندانی مثل آقای حسن کسایی، 
آقای جلیل شهناز و آقای جالل الدین تاج اصفهانی. 
این بزرگان در حقیقت شاهکار بودند، از همه چیز خود 
گذشتند و فقط به کاری پرداختند که بلد بودند. آنها 
بر علم موسیقی تسلط داشتند و فقط به دنبال همان 
کار  به سراغ هزار  این هنرمندان می توانستند  رفتند. 

دیگر نیز بروند، اما این کار را انجام ندادند.

-کدامیک از آثاری که خواندید را بیش از دیگر 
قطعات خود دوست دارید؟

*من ۱7 سال خواننده گل های جاویدان بودمف 
همراه با هنرمندانی ازجمله آقای ادیب خوانساری، آقای 
بنان، آقای طاهرزاده و آقای عبدالوهاب شهیدی. ۱7 
ترانه مشهور نشدم.  با یک  و فقط  آواز خواندم  سال 
به طور مثال مست مستم ساقیا دستم بگیر، تنها یکی از 
آثار ماندگار من است. در آن زمان هنرمندان برجسته ای 
مشغول به کار بودند، مثل مرتضی خان محجوبی که 
نمی دانم درباره او چه باید بگویم، از بس موسیقیدان 
آقای شهناز،  یاحقی،  آقای  بدیعی،  آقای  بود.  بزرگی 
بودند.  استاد  همگی  تجویدی،  علی  و  کسایی  آقای 
اولین ترانه را خواندم و مورد استقبال هم قرار گرفت 
که قطعه ای از آقای لشگری بود. فقط با دوبار تمرین، 

ترانه را خواندم. یکبار گوش کردم و دور دوم به اجرا 
خوب  همگی  که  دارم  بسیاری  آهنگ های  پرداختم. 
آهنگ  خواندم.  هم  خوبی  بسیار  شعرهای  و  بودند 
از  بسیاری  با  ولی  نکردم،  بازخوانی  را هم  هیچکس 
آقای روحانی،  آقای تجویدی،  بزرگان موسیقی مثل 
که  داشته ام  همکاری  پازوکی  آقای  و  توکل  آقای 

همگی هنرمندان بی نظیری بوده اند.

-چه معیاری برای انتخاب شعر و ترانه داشتید؟
*برای هر کسی که احساس می کردم کاری انجام 
داده، قطعه ای می خواندم. فرقی نمی کرد از کدام سمت 
و طایفه باشد. برای امیرالمومنین هم آهنگ خواندم، 
همه درها اگر بسته در قصر خدا بازه، بگو هو یا علی 
موال علی موال سبب سازه. برای هر کسی که به نظرم 
کار خوبی انجام می داد، ترانه و آواز می خواندم. معتقدم 
هیچ وقت  خودم  کند.  قضاوت  باید  تاریخ  درنهایت 
به شکل  را  آواز  من  معتقدند  بسیاری  اما  نمی گویم، 
ملودی درآوردم تا مردم آن را از خودشان بدانند. هرچند 
دشمنان را هم دوست می دانم اما امیدوارم زودتر بروم 
تا بیش از این پشت سرم صحبت نکنند. اگر هم حرفی 
می زنند، حداقل بگویند گلپا چنین کارهایی را هم در 
زندگی انجام داد، نه اینکه با عقده صحبت کنند. برای 
چندمین بار تکرار می کنم که همه را دوست دارم و به 
همه عشق می ورزم. اگر قرار باشد روزی زندگی من 
پایان برسد، با آمادگی کامل از دنیا خداحافظی می کنم، 
چون دیگر ماندن در این دنیا که همه در حال تبدیل 
کاش  است.  دردناک  و  بد  بسیار  هستند،  دشمن  به 
همه مهربان شویم و البته کاری هم که بلد نیستیم را 
انجام ندهیم، چون عاقبت خوبی ندارد و نتیجه آن به 
خودمان برمی گردد، به طور مثال وقتی من بلد نیستم 
بودجه مملکت را بنویسم، نباید این کار را انجام دهم. 
زندگی می کنم،  مملکت  این  در  من خواننده هستم، 
هیچ کجا نرفتم و نمی روم. از مردم هم بسیار ممنونم 
که هنوز من را فراموش نکرده اند. آدم هایی که بدی 
اتوماتیک  به طور  اما  نمی دانند،  خودشان  می کنند، 
مرخص می شوند. دوست دارم در این مملکت بمانم. 

همین تلفن هایی که از صبح آغاز می شود و تا شب 
ادامه دارد باعث دلگرمی من است.

-چه توصیه ای به خوانندگان جوان دارید؟
درس  امیدوارم  دارم.  بسیاری  خوب  *شاگردان 
چهارگاه،  سه گاه،  فقط  موسیقی  بدانند  و  بگیرند 
کشته مرده، حزین و... نیست. اینها درس هستند. شما 
می توانید از این دروس، نکاتی پیدا کنید، نکته ای که 
من پیدا کردم و همان دستگاه هشتم موسیقی یعنی 
دستگاه عشق نام دارد. هر فردی در زندگی به راهی 
و  مبل  دیگری  می سازد،  ساختمان  فردی  می رود، 
دیگری اتومبیل می سازد، اما باید بدانیم که نمی توانیم 
هیچ کدام از آنها را با خود ببریم. درواقع امانتدار هستیم 
ولی مهم این است که امانتدار خوبی باشیم یا بد. یکی 
انجام می دهد و دیگری عشق  با پول  کارهای بدی 
می ورزد و دوستی می کند. سرآخر هم باید تمام امانت ها 
را تحویل دهیم و دست خالی برویم، به همین دلیل 
زندگی را فقط و فقط در عشق می بینم. خدا ما را به 
وجود آورده و اصال خلق شده ایم تا امتحان بدهیم. من 
حتی افرادی که به من بدی کرده اند را دوست دارم. 
صبح با خنده از خواب بیدار می شوم، حرف می زنم و 
از صبح زیبا و عمری که خدا داده، لذت می برم. اگر 
می خواستم از ایران بروم، می رفتم. البته مسافرت به 
آنچه  اما  را می بینم،  فرزندانم  و  دارم  از کشور  خارج 
می گویم، عشق است. اگر توانستیم کسانی که به ما 
بدی کردند را بدون عقده ببخشیم و دستشان را بگیریم، 
کار درستی کرده ایم. اصال معتقدم آنها زندگی را به ما 
یاد می دهند. همه را دوست دارم و باز هم آزاد هستند 
به من بدی کنند، اما به دیگران به ویژه جوانان بدی 

نکنند و اجازه دهند آنها راه خودشان را بروند.

- لقب مرد حنجره طالیی از کجا آمد؟
*مردم مرا دوست داشتند و به من می گفتند حنجره 
طالیی. من کار خودم را می کردم و سعی داشته و دارم 
زیر بغل جوانان را بگیرم. در سن و سال جوانی قطعاتی 
خواندم که خوشبختانه مقبول مردم واقع شد. در آن 

البته  است! که  ُمرده  آواز  داشتند  اعتقاد  برخی  روزگار 
من چنین فکر نمی کردم. مردم مرا دوست داشتند و این 
صحبت ها را بیان می کردند، وگرنه هنرمندان زیادی بودند 
که همگی خوب می خواندند. باید راهی پیدا کنیم موسیقی 

ما که موسیقی بسیار زیبایی است را از دست ندهیم.

-نظر شما در مورد خواننده های امروزي چیست؟
*من تمام خواننده های ایران را دوست دارم و به 
صدای همه آنها گوش می دهم. هر کدام از این بچه ها 
که امروز می خوانند، روش خاصی دارند. نمی خواهم از 
کسی نام ببرم، چون باعث دلخوری می شود و بعضی ها، 
انجام می دهند. موسیقی یک  ناپسندی  برداشت های 
هنر است. ما هنرمندانی داشتیم که گرسنگی کشیدند، 
اما حرمت هنر را حفظ کردند و به همین دلیل باید قدر 
هنر را بدانیم و از جوانان هم حمایت کنیم تا آنها نیز 
این راه را ادامه دهند. بسیاری از خوانندگان جوان نزد 
من آمده اند و با آنها دوستی هم دارم. تعداد آنها خیلی 
زیاد است و ممکن است به دلیل فراموشی نتوانم از 
همه آنها نام ببرم و باعث رنجش دیگر عزیزان شوم. 

باز هم تاکید می کنم که همه آنها را دوست دارم.

-چگونه در این ۴2 سال، دوري از موسیقي را 
تحمل کردید؟

*من ۴2 سال در خانه نشستم و تماشا کردم، اما 

مردم به من محبت داشته و هنوز هم محبت دارند و با 
لقب حنجره طالیی مرا صدا می زنند. من حنجره طالیی 
نیستم و فقط وظیفه داشتم برای مردم بخوانم. به عشق 
همین مردم زنده هستم و هر چه دارم، افتخاری است 

که آنها به من داده اند.

-شما چندروز پیش هشتاد و هفتمین سالروز تولد 
خود را جشن گرفتید... در حال حاضر چه آرزویی دارید؟

*دوست دارم همین فردا بمیرم! زنده بمانم که 
باز هم صدایم حبس شود؟ دوست دارم فردا همه چیز 
به پایان برسد. این راهی است که همه ما باید طی 
کنیم، اما نباید فراموش کنیم حق من ضایع شد. البته 

هیچ گالیه ای از هیچکس ندارم.
ایران نرفتم و  از   اصال هم پشیمان نیستم که 
از بودن در سرزمینم لذت می برم. به من گفتند نباید 
بخوانی و من هم پذیرفتم، چون می خواستم در مملکتم 
بمانم، ولی حق من از بین رفت. اگر صد سال دیگر 
هم به من بدی کنند باز هم گالیه ای نخواهم داشت. 
از  سرشار  همه  به  من  نگاه  گفتم  که  همانطور  البته 
عشق است و حتی دست فردی که فقط به من سالم 
می دهد را می بوسم. امیدوارم کرونا هرچه زودتر تمام 
شده و در خانه ها دوباره باز شود تا بتوانم مردم را هر 
روز ببینم. دِر خانه من همیشه به روی مردم باز بوده 

و از دیدن و معاشرت با آنها لذت می برم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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آگهی
مناقصهفضایسبز

نوبتدوم
شهرداری بهشهر در نظر دارد جهت حفظ و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه عمومی با در نظر گرفتن معیارهای ارزیابی کیفی به پیمانکاران دارای برگ 

صالحیت )گرید( کشاورزی به مدت ۱ سال با شرایط زیر واگذار نماید: 
الف( محل دریافت پیشنهادها: بهشهر - پارک ملت - شهرداری بهشهر - امور قراردادها 

ب( نحوه تنظیم اسناد مناقصه: 
- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ یک میلیارد و دویست و شصت و سه میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و هفتصد و بیست و شش ریال )۱/2۶3/۴2۵/72۶( 
ریال به صورت ضمانت نامه بانکی دارای اعتبار سه )3( ماهه از تاریخ آگهی و یا فیش مبلغ واریزی به حساب سپرده ۰۱۰۸۰۱3272۰۰7 شهرداری بهشهر نزد بانک 

ملی شعبه مرکزی بهشهر در پاکت )الف(
- اسناد مناقصه و مدارک شرکت شامل )مدارک شناسایی مدیر عامل( فتوکپی شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، دعوتنامه، پیش قرارداد، اساسنامه، 
آگهی روزنامه، کد کاربری پایگاه ملی، مناقصات، کد اقتصادی، برگه صالحیت پیمانکاری از اداره کار، گواهی صالحیت ایمنی، صالحیت پیمانکاری )گرید( کشاورزی، 

مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی سال ۱3۹۸ تماما به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت رسیده باشد در پاکت )ب( 
- برابر اصل کردن کلیه مدارک شرکت الزامی می باشد. 

- برگه پیشنهاد قیمت و برگه آنالیز قیمت بر اساس بخشنانامه ۹۶/۱232۵7۹ سازمان مدیریت برنامه ریزی کل کشور را در پاکت )ج( ارائه و ارسال گردد. 
پ( محل گشایش پیشنهادها: شهرداری بهشهر 

- حضور مدیر عامل شرکت یا نماینده شرکت با معرفی نامه کتبی در هنگام بازگشایی پاکتهای قیمت )ج( بالمانع می باشد. 
سایر موارد: 

- به پیشنهادها و قیمت های مشروط، مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

- تاریخ دریافت اسناد مناقصه در ساعت اداری از ۱3۹۹/۱۱/۱۱ الی ۱3۹۹/۱۱/۱۹ می باشد. 
- مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱3۹۹/۱۱/27 ساعت ۱۴:۱۵ می باشد. 

- تاریخ رسیدگی به معیارهای ارزیابی کیفی اسناد مناقصه ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه ۱3۹۹/۱۱/2۸ می باشد. 
- تاریخ بازگشایی پاکتهای قیمت پیشنهادی پس از کسب نمره حد نصاب در معیار ارزیابی کیفی روز چهارشنبه ۱3۹۹/۱۱/2۹ ساعت ۱۴ می باشد. 

پوریا میرزا زنجانی شهردار بهشهر  تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۱۵

)S.G.P.C(شرکتپاالیشگازشهیدهاشمينژاد
تجدیدمرتبهدومفراخوانمناقصهعمومي

)یکمرحلهاي(
نوبتاول–شمارهمجوز:1۳99.۶۶۳۰

۱- شماره و موضوع مناقصه: تجدید مرتبه دوم مناقصه شماره ۹۹۸۰۱3 ) فراهم نمودن زیرساخت برق و دیتا جهت نصب دوربین نظارتي 
جاده گنبدلي-پاالیشگاه ( با شماره فراخوان 2۰۹۹۰۹2۱3۴۰۰۰۰7۴ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (.

2- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي–کیلومتر ۱۶۵ جاده مشهد/سرخس-شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد.
3- شرایط مناقصه گر: کلیه شرکت هاي داراي حداقل پایه ۵ رشته نیرو یا حداقل پایه ۵ رشته ارتباطات و فناوری اطالعات یا حداقل 

پایه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
۴- مهلت و آدرس دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت ۱2 مورخ ۹۹/۱۱/2۹ ، متقاضیان می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)سامانه ستاد( به آدرس https://www.setadiran.ir اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت نمایند. الزم به ذکر 
است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه و سایر مراحل مناقصه، از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( انجام خواهد شد، 
متقاضیان بعد از دریافت اسناد مناقصه مي بایست حداکثر تا ساعت ۱2  مورخ ۹۹/۱2/۱2 اسناد مناقصه تکمیل شده را به همراه مدارک 

مورد نیاز در سامانه مذکور بارگزاری و ارسال نمایند.
۵ – میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه:  مبلغ 3۸۵.۰۰۰.۰۰۰ریال )سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال( از انواع تضامین مجاز اعالم 

شده در آیین نامه تضمین معامالت دولتي مي باشد.
۶- زمان گشایش پاکت ها: پاکت هاي مناقصه راس ساعت ۱۰:3۰ مورخ ۹۹/۱2/۱3 در حضور پیشنهاد دهندگان و با حداقل 2 پیشنهاد 

قیمت گشایش خواهد یافت.

 روابط عمومي شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

محمد حسین زاده

از  فیلم  امروز ۴  به  تا  در حالي که 
فیلم هاي جشنواره فجر به اکران رسانه اي 
با  مبارزه  ستاد  سروصداي  درآمده اند، 
کرونا و اعضاي وزارت بهداشت و حتي 
درآمده  درمان  کادر  و  پزشکان  برخي 
است که چرا به همین راحتي جشنواره 
فجر تبدیل به یک دورهمي دوستانه در 
روزهاي کرونایي شده و قطعا مي تواند 
اهالي  شود.  خیلي ها  بیمارشدن  باعث 
سینما در نشست هاي رسانه اي نه تنها 
پروتکل هاي بهداشتي را رعایت نمي کنند 
بلکه دائما یکدیگر را در آغوش مي گیرند 
و از آن طرف هم خیل عظیم خبرنگاران 
سر  از  که  هستیم  شاهد  را  عکاسان  و 
تا گزارش  باال مي روند  و کله همدیگر 
با پروتکل هاي  اینها  تهیه کنند و همه 
که  اجتماعي  فاصله گذاري  و  بهداشتي 
مدیران جشنواره وعده داده بودند، زمین 
تا آسمان فاصله دارد. حاال شاید مدیران 
جشنواره متوجه شده باشند که چرا برخي 
اهالي  همینطور  و  بهداشتي  مدیران  از 
سینما مخالف برگزاري جشنواره فجر در 
این ایام بودند تا جایي که دکتر مصطفی 
جاللی فخر با انتشار یک استوری، تاسف 

خود را از این موضوع بیان کرد و نوشت: 
هنوز خاکی که زنده یاد میناوند را به آن 
سپردند خشک نشده است. چرا به خودتان 

رحم نمی کنید!؟
ساخته  چیز  بي همه  فیلم هاي 
طوبا  و  عماد  رمانتیسم  قرایي،  محسن 
ساخته کاوه صباغ زاده، شیشلیک ساخته 
بازي  ستاره  و  مهدویان  محمدحسین 
ساخته هاتف علیمرداني فیلم هایي بوده اند 
که تا امروز به اکران رسانه اي درآمده اند. 
فیلم هایي که هرکدام جذابیت هاي خاص 
خودشان را داشتند و قصد داریم نگاهي 

کوتاه به این ۴ فیلم داشته باشیم...

بي همه چیز ولي همه چیز تمام
طبیعتا کساني که اولین فیلم محسن 
قرایي یعني سدمعبر را دیده اند مي دانند که 
این فیلمساز جوان بسیار کاربلد است و 
حتي از جزییات هم به راحتي نمي گذرد. 
که  اوست  فیلم  تازه ترین  چیز،  بی همه 
مانند ساخته قبلي به شدت مورد توجه 
منتقدان و تماشاگران سینما قرار گرفته 
و از همان دست فیلم هایی است که به 
غیرقابل  داستان  با  را  مخاطب  خوبی 
پیش بینی و در عین حال جذابش تا پایان 
فیلم همراه می سازد. فیلمنامه مهندسی 

شده محسن قرایی و محمد داودی که 
بانوی  با  مالقات  داستان  از  اقتباسی 
سالخورده، نوشته فردریش دورنمات است 
در کنار تدوین با ضرب آهنگ مناسب و 
فراز و فرود دلنشین داستانک های فیلم 
در کنار خط اصلی داستان، بی همه چیز را 
به اثری دیدنی تبدیل کرده است. طراحی 
صحنه و لباس در کنار فیلمبرداری خوب 
و بازی های یکدست بازیگران از دیگر 
و  تهراني  هدیه  است .  فیلم  امتیازات 
پرویز پرستویي به واقع چشم نواز و دیدني 
نقش آفریني کرده اند و قطعا مي توانند از 
نکته  باشند.  سیمرغ  اصلي  شانس هاي 

جالب توجه فیلم انتخاب اسم غیرتکراری، 
جذاب و در عین حال پرمعنا و در خدمت 

فیلم است، بی همه چیز!

رمانتیسم و چند توصیه اخالقی
نخستین  از  بعد  صباغ زاده  کاوه 
تجربه موفق فیلمسازی اش یعني ایتالیا 
ایتالیا، این بار هم با دستمایه قرار دادن 
با  داشت  تالش  زناشویی  مناسبات 
نگاهی فانتزی حقایقی گاه کوچک اما 
تصویر  به  را  مشترک  زندگی  تاثیرگذار 
با  ایتالیا  ایتالیا  در  اگر  فیلمساز  بکشد. 
کرده  تالش  روانشناسانه  کمرنگ  نگاه 

بود در فضایی مفرح و واقع بینانه و گاه 
تلخ داستانش را تعریف کند این بار اما در 
فیلم رمانتیسم عماد و طوبا، خوشبینانه و 
شاد، راوی داستان بود و این شاید تنها 
صباغ زاده  باشد.  فیلم   2 عمده  تفاوت 
برخالف فیلم نخستش نتوانست بستری 
مناسب برای جهان فانتزی فیلمش ایجاد 
کند در نتیجه فیلم تبدیل شد به اثری 
با چندین  درباره روابط یک زوج جوان 
پیام گل درشت اخالقی. تنها امتیاز فیلم 
وجه اقتباسی فیلمنامه آن بود که فیلمساز 
بر اساس کتاب سیر عشق، آلن دوباتن 
نویسنده سوئیسی با برداشتی کامال آزاد 

نوشته بود که البته ردی پررنگ از کتاب 
دوباتن در داستان فیلم نبود.

ستاره بازي با طعم مهاجرت
گفته می شود که اگر کسی انقالب، 
را تجربه کرد، دیگر  و مهاجرت  جنگ 
اینها تلخ  از بس که  او ترسید.  از  نباید 
و سخت است. دیگری می گفت غربت 
آدم را می کشد و این مهاجرت و غربت، 
موضوع فیلم ستاره بازی، جدیدترین اثر 
هاتف علیمردانی است. روایت مهاجرت 
و به دنبال آن از هم پاشیدن بنیاد خانواده 
و تلخی های آن که از دل داستانی واقعی 

اما  تلخ  محصولی  است،  گرفته  شکل 
هشداردهنده ایجاد کرده است. سالهاست 
از تاثیر مهاجرت که جامعه ایرانی به شدت 
است، می شنویم، شاید حتی  آن  درگیر 
در  را  بال شده اند  این  دچار  که  افرادی 
خانواده و پیرامون خود داشته باشیم. همه 
از شنیدن مهاجرت حتی به بهترین شکل 
آن، یعنی برنده شدن التاری و دریافت 
اقامت در امریکا، ترسی نهان در دل دارند. 
اجتماعی  فیلمسازی  علمیردانی،  هاتف 
است که محور اصلی موضوع خود را در 
دل خانواده شکل می دهد و این نشان از 
تاکید او بر نهاد خانواده دارد. گسست های 
خانوادگی یا مهر و محبت ناشی از آن 
است که قصه را شکل می دهد. موقعیتی 
که انگار هیچ مهری را پایانی نیست و 
کمترین بی مهری، مهر باطلی بر روح و 
روان خانواده می گذارد. همانطور که صبا 
درگیر این محبت پدر است که با همه 
از  باباجون  تلخ،  روزگار  و  پریشان حالی 
بی مهری  برعکس  و  نمی افتد  دهانش 
تا  را  آن، صبا  نیاوردن  زبان  به  یا  مادر 
قعری می برد که برگشت از آن به سادگی 
امکان پذیر نیست. بازي هاي دیدني دیگر 
وجهه مهم و مثبت ستاره بازي است که 

قطعا شانس زیادي براي سیمرغ دارد.

شیشلیک و شیرین شدن زندگي
محمدحسین  خته  سا شیشلیک 
از  فیملنامه ای  اساس  بر  مهدویان 

امیرمهدی ژوله ساخته شده است. 
شنیده های قبل از جشنواره و البته 
از  حاکی  نویسنده،  عنوان  به  ژوله  نام 
ساخت فیلمی کمدی بود ولی شیشلیک 
از هر تراژدی، تراژدی تر بود. چون داستان 
باور به بودن  تلخ فقری پذیرفته شده و 
مانع هر  بود که  ماندن در محور آن  و 
حرکتی است، که نشان مي دهد صاحبان 
افراد  از  را  تفکر  قدرت  چطور  قدرت 
می گیرند و باعث می شوند با رضایت تن 
به استثمار و استحمار بدهند. اما وقتي این 
کارگر استثمار شده درمی یابد که در چه 
وضعیتي قرار دارد تازه متوجه مي شود که 
نیازهاي دیگري هم دارد، درمی یابد که 
باید آرزو داشته باشد و مي تواند شیریني 

زندگي را مزه کند. 
کار  به  دست  است  همین  برای 
خود  براي  تازه اي  زندگي  تا  مي شود 
بسازد. رضا عطاران که در سال هاي اخیر 
سعي کرده بازي در نقش هاي متفاوت را 
تجربه کند این بار هم جنس تازه اي از 
بازیگري را به نمایش گذاشته که برگ 

برنده شیشلیک است.

همراه با جشنواره فیلم فجر

از بي همه چیز و داستان عاشقانه تا شیشلیک خوردن و ستاره بازي


