
انتظار مردم از دولت، ریل گذاری صحیح مسیر آینده اقتصاد است

گفت:  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  رییس 
مجموعه بازار سرمایه این آمادگی را دارد که تامین 
مالی فعالیت های نوآورانه، دانش بنیانی و مبتنی بر 

فناوری های جدید را انجام دهد.
»محمدعلی دهقان دهنوی« روز گذشته )یکشنبه( در 
مراسم آیین رونمایی از »بازار تامین مالی جمعی« و »شاخص 

صکوک فرابورس ایران« در جمع خبرنگاران افزود: مجموعه 
کارهایی که در حوره بازار سرمایه انجام می شود، متعلق به 
مجموعه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوی است، زیرا 
بازار سرمایه یکی از حوزه و فضاهایی است که بحث نوآوری 

در آنجا بسیار مورد توجه قرار دارد.
صفحه 5

رئیس دیوان عالی کشور خبر داد:

بررسی مجدد ١٠ هزار پرونده 
با موافقت رئیس قوه قضاییه

برنامه جدید کرونا در یک سالگی
استان ها  بار چهارم در برخی  برای  کرونا 
است؛  متفاوت  ماجرا  اما  بار  این  برداشته؛  خیز 
کشور  در  هم  انگلیسی  یافته  جهش  ویروس 
افزوده؛  نگرانی ها  بر شدت  افتاده و  به گردش 
نشانه های یک خیز خطرناک که اگر آن را جدی نگیریم، 
می تواند به سرعت کشور را دربرگرفته و جان های زیادی را 
روانه خاک کند...با گذر از روزهای بهت آور و سخت بیماری 
کووید-۱۹ در اسفند ماه سال ۱۳۹۸، به دنبال اقدامات انجام 
شده و اعمال برخی محدودیت ها و البته رعایت پروتکل های 
بهداشتی از سوی مردم، در نیمه های اردیبهشت ماه به روند 
تقریبا کنترل شده بیماری در کشور رسیدیم تا جایی که هفته 
دوم اردیبهشت کمترین میزان بستری و هفته آخر اردیبهشت 
کمترین میزان فوت از کرونا در کشور و در آن مقطع زمانی 
گزارش شد. به طوری که همه گمان کردند که ویروس رام 

شده است و می توان به زندگی عادی بازگشت.
صفحه 2

مدیرعامل آب و فاضالب استان ایالم عنوان کرد :

۹۰ درصد روستاهای ایالم
 زیر پوشش شبکه آبرسانی قرار دارند

4
میانگین هزینه سبد معیشت کارگران حدود ١٠ میلیون تومان است

صفحه3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1678- دوشنبه 27 بهمن  ١399- قیمت ١٠٠٠ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
حامد ثابت: هنرمند 
به تنهایي نمي تواند 
فرهنگ مخاطب را 

تغيير دهد

6ورزش
بازی یادبود 

ميناوند و انصاریان
 با حضور
 ستارگان

هنگ 7فر

كمتر از يك هفته از پايان جشنواره فيلم فجر سپري شده و 
هنوزهم صحبت ها درباره آن بسيار داغ و چالش برانگيز است. 
حامد ثابت، برای فيلم سينمايی بی همه چيز ساخته محسن قرايی 
برنده سيمرغ بلورين بهترين موسيقی متن از سی و نهمين 

جشنواره فيلم فجر شده بود. 

به  مسابقه  اين  انجام  برای  هايی  تالش  گذشته  روزهای  از 
بهنام  و  عزيزی  خداداد  مانند  هايی  چهره  سوی  از  خصوص 
گذشته)يکشنبه(  روز  و  بود  شده  آغاز  و...  پور  ابوالقاسم 
جمع  اين مسابقه  در  كننده  بازيکنان شركت  نهايی  فهرست 

بندی شد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی تجربه دوران كرونا را روزنه  
ارتباط با جهان، دانست و گفت: بايد تجربه شاعرانه كرونايی 
را با جهان مبادله كنيم، دردی كه همه مردم جهان با آن مرتبط 
بودند و همه شاعران جهان با آن همراهی و هم آوايی كردند 

را راهی برای ارتباط با جهان بگيريم.

فرصت های
ی که کرونا 

از شعر گرفت

مردم باید با آگاهی وارد بازار سرمایه شوند  درپی کار اساسی 
برای حل مشکالت کشور برویم

در جلسه روز گذشته)یکشنبه( مجلس شورای اسالمی »محمود 
عباس زاده مشکینی« در تذکر شفاهی، گفت: واقعیت این است که 
مسبب همه مشکالت کشور فقط دولت نیست زیرا اگر دلیل مشکالت 
کشور دولت بود، باید در سال ۱۴۰۰ که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده 

رییس جمهور و دولت جدید انتخاب می شود، مشکالت هم حل شود.
صفحه 2

اینترنت  بسته  تخصیص  از  ارتباطات  وزیر 
رایگان ۶۰ گیگابایتی برای دانشجویان خبر داد.

اینستاگرام  در  جهرمی«  آذری  »محمدجواد 
نوشت:  مجازی  آموزش  یارانه  تخصیص  نحوه  درباره  خود 
با توجه به شکایات متعددی که از شما دریافت کرده بودیم، 
نحوه تخصیص یارانه آموزش مجازی در ترم دوم تغییر کرد.

علوم  وزارت  با  که  مشورتی  با  افزود:  ارتباطات  وزیر 
هر  به  دانشگاه ها،  سایت  کردن  رایگان  جای  به  داشتیم، 
دانشجو و طلبه، یک بسته ۶۰ گیگابایتی اینترنتی اهدا می شود.
ICTGIFT. وی یادآورشد: دانشجویان می توانند به سایت

IR مراجعه و برای دریافت بسته ثبت نام کنند.
صفحه 2

تخصيص ۶۰ گيگ اینترنت رایگان به دانشجویان

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی 
تجدید مناقصه عمومی

نوبت دوم 
 شهرداری شاهرود در نظر دارد نسبت به انجام عملیات بازپیرایی میدان امام 
حسین )ع( از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان می توانند 
همه روزه به جزء ایام تعطیل در وقت اداری جهت هماهنگی و کسب هرگونه 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ۰2۳-۳2۳7۴۳7۴-۳2۳۶۴۰۴۰-۳2۳۶2۴2۱ 
سازمان سیما منظر و فضای سبز تماس حاصل نموده و یا از طریق سایت شهرداری 
و  مشاهده  را  الذکر  فوق  مناقصه  اسناد   www.shahrood.ir آدرس  به 

بهره برداری نمایند.
ضمنا مهلت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 

۹۹/۱2/۰۹ می باشد.
نوبت اول چاپ: ۹۹/۱۱/2۰
نوبت دوم چاپ: ۹۹/۱۱/27

 علیرضا حاجی محمد علی- شهردار شاهرود

فراخوان ارزیابی کیفی 
جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره 239/ج م/99 

مربوط به خرید 4 قلم GR.B/PSL2 – درخواست شماره 9900025
 نوبت دوم 

شماره مجوز:1399.6823
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی )خرید ۴ قلم GR.B/PSL2( به شماره )2۰۹۹۰۹2۶۶۰۰۰۰2۰5( 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت 
سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 
۹۹/۱۱/2۰ می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 55 امتیاز می باشد در ضمن فقط کاالی ساخت داخل مد نظر می باشد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: روز چهارشنبه تاریخ: ۹۹/۱2/۰۶

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: روز یکشنبه تاریخ ۹۹/۱2/2۴
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: گچساران – فلکه اهلل – شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران – تلفن: ۰7۴-۳222۴۴۱2

مرکز تماس ستاد: ۰2۱-۴۱۹۳۴
دفتر ثبت نام ستاد: ۸۸۹۶۹7۳7 و ۸5۱۹۳7۶۸

آگهی مناقصه عمومی
شماره مجوز : 1399.6934

نوبت اول 
-۱ مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 

2- موضوع مناقصه: جابجایی خط تغذیه ۸ اینچ به همراه مرمت آسفالت کانال های حفاری شده روستاهای محور سعدالدین شهرستان خلیل آباد )مهدی آباد، سعد الدین و 
جعفرآباد( و اجرای راه دسترسی به ایستگاه tbs مهدی آباد و کاهه )مدت زمان تقریبی پروژه ۹۰ روز می باشد( 

۳- شرایط اولیه متقاضیان: 
الف – دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 

ب – دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار 
ج – دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 

د – ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
۴- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 

5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ۹7۶/25۰/۰۰۰ )نهصد و هفتاد و شش میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال( می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین 
قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ۱2۳۴۰2/ت5۰۶5۹ ه مورخ ۹۴/۰۹/22 تهیه گردد و حتما اصل آن قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت به 

صورت دستی تحویل دفتر حراست شرکت گاز استان خراسان رضوی واقع در مشهد – بلوار خیام – نبش تقاطع ارشاد – طبقه همکف گردد. 
۶- مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۹/۱۱/27 لغایت آخر وقت اداری ۹۹/۱2/۰۳ 

7- آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت: ساعت ۹:۰۰ صبح مورخ ۹۹/۱2/۱7
۸- پیشنهادهای واصله در ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۹۹/۱2/۱7 در کمیسیون مربوطه باز و خوانده می شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با همراه 

داشتن معرفی نامه ممهور به مهر شرکت در جلسه آزاد است. 
۹- یادآور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

۱۰- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی الزامی است و صرفا موسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست 
توانمندی های مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد. 

شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت WWW.nigc.khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن ۳7۰722۱2-۰5۱ تماس بگیرید. 
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

 احمد اسعدی

 بودا می گفت:: دردمند باش
کنفوسیوس می گفت:: ببخش

براهما تیشا می گفت: خودت را بشناس
خیـام مـی گفـت: امـروز را در یـاب خوش 
بـاش ز دی مگـو و بـر آمـده و نامـده بنیاد مکن

حافـظ مـی گفـت:: رنـد بـاش خطـا کار را 
ببخـش ولـی بـا حـق درنیامیز

فردوسی می گفت::منبع قدرت تو آگاهی است
نیچـه مـی گفـت:: قـدرت مقـدس اسـت یاشـیر بـاش وگرنـه هرچـه مـی 

خواهـی بـاش
اما کامل ترین سخن را صدر المتالهین زده است

باد آب خاک و آتش باش
رابیندانت تاگور صاحب جایزه ی نوبل و متفکر بزرگ و برجسـته هندوسـتان 
دریکـی از سـخنرانی هـای خـود بـه نکتـه ی مهمـی اشـاره کـرد نکتـه ای که به 
یکی از ارکان سیاسـی- فرهنگی شـبه قاره تبدیل شـد: اگر می خواهیم پیشـرفت 
حقیقـی داشـته باشـیم بایـد برای همـه ی جوانـان و نوجوانان زمینه هـای مختلف 

پیشـرفت حقیقـی را آماده کنیم
بازگشـایی هـر مدرسـه و دانشـگاه به تعطیلـی زندانها و توسـعه یافته کی هر 
مدرسـه عالـی بـه خلـوت شـدن ندامتکـده  و کاهش ناهنجـاری هـای اخالقی و 

اجتماعـی و فرهنگی خواهـد انجامید!
سـرمایه گـذاری در حـوزه ی دانـش نـه تنها بانی و باعث رشـد و شـکوفایی 

اسـت بلکـه خـود یکـی از مهمتریـن منابع تولید سـرمایه در هر کشوراسـت.
داگالس نـورث یکـی دیگران از هم مسـلکان تاگور اسـت او نیـز اتفاقا دارای 
جایزه نوبل در اقتصاد اسـت او در سـخنان خود درسـال ۱۹۹2 میالدی به نکته ای 
اشـاره کـرده بـود کـه امـروز از آن بـه عنـوان بزرگتریـن سـرمایه هـای اجتماعی 
یـک کشـور و بـه قـوای بـه عنـوان ؛ قـدرت -اگاهی اسـت بـه آن نگریسـته می 
شـود نگرشـی کـه مـی توانـد هنـوز موتور پیشـرانه پیشـرفت هـر جامعه و کشـور 

سرمقاله
یا شیر باش یا هرچه می خواهی باش!

محسـوب شود: «
 اگر می خواهید بدانید کشـوری توسـعه یافته اسـت یا خیر به سـراغ صنعت 
و معـدن و تجـارت آن نرویـد؛ زیـرا مـی تـوان بـا فروش نفـت و یا دیگـر منابع و 
معـادن  همـه ی اینهـا را فروخـت و بـه جـای آن همـه چیـز وارد کـرد ؛ ویا حتی 
دزدیـد بلکـه بـرای آنکـه آینـده یـک کشـور را بفهمید به دبسـتانها و مـدارس آن 
کشـور سـر بزنیـد مهم نیسـت چه چیزی آمـوزش می دهنـد اما اگر دیدیـد در آن 
مـدارس دانـش آموزانـی پـرورش مـی یابند ؛ پرسشـگر ؛ منضم؛ خطـر پذیر؛صبور 
؛ اهـل گفتگـو و دارای روحیـه مشـارکت جویانـه ؛ بدانیـد آن کشـور در چند قدمی 

توسـعه است

بر فراز بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین؛ 7 دقیقه 
ای وام بگیرید؛ غیر حضوری احراز هویت شوید؛ بانکداری 
ویدئویی را تجربه کنید و از مزایای پلتفرم تخصصی بانکداری 
دیجیتال بهره مند شوید، انتظار می رود تا پایان سال آینده 
خدمات بانکی به طور کامل توسط بانک ایران زمین دیجیتالی 

و ساده سازی شود.
فراز مخفف عبارات فناوری روز ایران زمین و عنوان 
حال  در  که  است  بانک  این  دیجیتال  پلتفرم  نخستین 
ازکارکنان  شماری  اختیار  در  آزمایشی  صورت  به  حاضر 
آن  بر  ایران زمین  بانک  اما  گرفته،  قرار  آن  مشتریان  و 
است تا حداکثر یک سال دیگر این پلتفرم را در دسترس 
همه مشتریانش قرار دهد تا به گفته مدیران آن انقالبی 
بانکداری  صنعت  در  الکترونیک  بانکداری  از  پس  دیگر 
از  تاکنون  که  است  اطالعاتی  تمام  این  بیافریند؛  کشور 
بیشتر  جزئیات  دانستن  تفاسیر  این  با  اما  منتشرشده  فراز 
به همین منظور  باشد.  پلتفرم می تواند جالب توجه  این  از 
با فرهاد اینالویی معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین 

دادیم. انجام  گفت وگویی 
اینالویی در صحبت از فراز پا را فراتر می گذارد و آن را 
نخستین پلتفرم بانکداری دیجیتال کشور معرفی می کند. او 
همچنین فراز را مصداق واقعی بانکداری باز می داند که به 
دست بانک ایران زمین اجرا می شود، رویکردی که در دنیا 
رو به توسعه است و کارکرد شعب بانکی را متحول می کند.

و  کشور  در  دیجیتال  بانکداری  پلتفرم  نخستین  فراز 
نخستین پلتفرم دیجیتال بانک ایران زمین است که تمام آنچه 
در بانکداری دیجیتال به آن نیاز است را دربرگرفته است.

برای این پلتفرم 72 فرآیند انتخاب و ساده سازی شده و بر 
یک پلتفرم بانکداری باز که در ایران »بوم« نامیده می شود، 
قرار گرفته است. این فرآیندها شامل سرویس هایی می شود 

که بیشتر بر بانکداری مدرن هدف گذاری شده اند.
۴هزار نفر از این پلتفرم استفاده می کنند تا با استفاده 
آنها مشکالت احتمالی پلتفرم شناسایی، بررسی و رفع شود. 
بانک  در  ما  همکاران  نفر  ۴هزار  این  از  نفر  2هزار  حدود 
پرتراکنش  مشتریان  از شمار  دیگران  و  ایران زمین هستند 

بانک انتخاب شده اند.
بانک امکان استقرار فراز را در گوشی موبایل و فضای 
وب فراهم آورده است، در نتیجه کاربران می توانند پلتفرم فراز 

را جایگزین موبایل بانک و اینترنت بانک کنند. تفاوت فراز با 
اینترنت بانک و موبایل بانک های کنونی این است که در این 
پلتفرم سرویس ها ساده سازی شده  و در نتیجه تجربه کاربری 
تغییر  این  نتیجه  می زند.در  رقم  مشتری  برای  را  مناسبی 
مشتری بدون نیاز به حضور در شعبه می تواند خدمت بانکی 
دریافت کند حتی اگر بخواهد برای اولین بار حساب باز کند.

جمله  از  و  شده  مجهز  پلتفرم   ۱2 به  تاکنون  فراز 
دریافت  و  ارسال  قابلیت  آن  منحصر به فرد  جذابیت های 
دستور صوتی است. در فراز همچنین امکان برقراری تماس 
بر  مقدمه ای  می تواند  تجهیز  این  که  دارد  وجود  تصویری 

بانکداری ویدئویی در آینده باشد.
تماس  برقراری  با  می تواند  مشتری  مدل،  این  در 
که  زمانی  همچون  را  موردنیاز  خدمات  بانک  با  تصویری 

به طور فیزیکی در شعبه حضور پیدا می کند، دریافت کند.
امکان افتتاح گروهی حساب و صدور کارت و دیگر 
از جمله خدماتی هستند که در قالب  خدمات این چنینی 
۱2 پلتفرم کنونی در فراز ارائه می شوند اما آنچه می تواند 
بر  فراز  نسخه  دهد،  ارتباط  مشتری  با  را  پلتفرم ها  این 
روی وب و موبایل است. ظاهر این پلتفرم مانند اینترنت 
بانک ها و موبایل بانک های رایج است، اما درون و باطن 
تفاوت  برجسته ترین  و  دارد  بسیار  تفاوت  دو  این  با  آن 
این  واقع  در  است،  فراز  شده  فضای شخصی سازی  آنها 
عینیت  باز  بانکداری  مفهوم  به  توانسته  فراز  که  جاست 
ببخشد چون قابلیت پذیرش سرویس های بیرونی را دارد 
و  بانکداری  خدمات  کدام  کند  انتخاب  می تواند  کاربر  و 
سرویس  و  کند  دریافت  پلتفرم  این  در  را  غیربانکداری 

مربوط به آن را در فراز استفاده کند.
بانک های دیگر  ابزارهای  پذیرش  فراز حتی ظرفیت 
غیر از بانک ایران زمین را دارد به همین دلیل است که آن 
را پلتفرم تخصصی بانکداری دیجیتال می نامیم چون در این 
پلتفرم انواع خدمات موردنیاز را می توان قرار داد. در واقع این 
به طور کامل شخصی سازی  را دارد که  قابلیت آن  پلتفرم 
شود و این مشتری است که تصمیم می گیرد در فراز خود 
چه اپلیکیشن هایی را قرار دهد، همان گونه که االن می تواند 
فضای گوشی تلفن همراه یا رایانه اش را شخصی سازی کند. 
یکی از دالیل بانک ایران زمین برای ارائه محتاطانه 
فراز این است که هنوز در انتظار ابالغ مجوز احراز هویت 

غیرحضوری از بانک مرکزی است، در حالی که این سرویس 
این  به  و  به شمار می آید  فراز  اصلی ترین خدمات  از  یکی 
منظور ارائه می شود که افراد مایل به افتتاح حساب در بانک 
ایران زمین نیاز به حضور فیزیکی در شعبه نداشته باشند. امروز 
در بورس امکان احراز هویت غیرحضوری از طریق سامانه 
سجام فراهم آمده اما بانک مرکزی هنوز نتوانسته برقراری 

این امکان را به تایید مراجع باالتر برساند.
اصلی  مفاهیم  از  یکی  غیرحضوری  هویت  احراز 
این  که  صورتی  در  و  می آید  شمار  به  دیجیتال  بانکداری 
فرایند از پلتفرم حذف شود آن را از واقعیت بانکداری دیجیتال 
فاصله می دهد؛ در نتیجه برای اینکه بانک ایران زمین بتواند 
کاربری  معرض  در  و  کند  خارج  پایلوت  حالت  از  را  فراز 
عموم مشتریان قرار دهد، نیاز به این است که احراز هویت 
بار حضور  نیاز به یک  غیرحضوری فعال شود وگرنه حتی 
مشتری در شعبه آن چیزی نیست که در بکارگیری فراز مورد 

تایید بانک ایران زمین باشد.
مبتنی بر قانون شورای عالی پول و اعتبار افراد برای 
شوند،  حاضر  شعب  در  باید  بانکی  پایه  خدمات  دریافت 

امیدواریم با پیگیری بانک مرکزی این قانون تعدیل شود.
انتظار می رود تا پایان سال آینده خدمات بانکی به طور 
کامل توسط بانک ایران زمین دیجیتالی و ساده سازی شود و 

تجربه مشتری نیز در آن بررسی شود.
هدف نهایی این است که فراز که تاکنون بر موبایل و 
وب سوار شده بر روی دستگاه های خودپرداز و مرکز تماس 
دیجیتال هم فعال شود و مشتری بتواند فرآیند یک خدمت 
را در تمام کانال ها دریافت کند، در حالی که این کانال ها به 

یکدیگر پیوسته و یکپارچه شده باشند.
بانکداری دیجیتال در ایران یک مفهوم جدید است و 
جامعه هنوز به عمق این موضوع پی نبرده است. در حال 
حاضر تنها بانک های دولتی به دلیل فشاری که وزارت اقتصاد 
بر آنها آورده در پی تدوین نقشه راه برای رسیدن به بانکداری 
دیجیتال هستند، در چنین شرایطی بانک ایران زمین امروز 
در جایگاه یک بانک خصوصی پلتفرم بانکداری دیجیتال را 
آماده کرده و به صورت پایلوت در اختیار مشتریان قرار داده 
است. حرکت به سمت بانکداری دیجیتال یک انتخاب نیست 
بلکه یک الزام است و این مدل بانکداری در سال های آینده 

جایگاه خود را پیدا خواهد کرد.

در گفت وگوی تیتر2٠ با معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین عنوان شد؛

بر فراز بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین؛ 7 دقیقه ای وام بگیرید

رییس جمهوری:

صفحه ۳
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مشکالت  حل  برای  اساسی  کار  درپی  مجلس:  نماینده 
کشور برویم

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
ــب رای در  ــرای کس ــا ب ــی از نماینده ه ــت: برخ ــس گف مجل
انتخابــات بعــدی و برخــی دیگــر بــرای قــرار گرفتن در لیســت 
ــد. بایــد  ــه ســمت تصمیمــات ایــن چنینــی می رون جناح هــا ب
ایــن بندهــا را از پــای خــود بــاز کنیــم و بــه دنبال کار اساســی 

بــرای حــل مشــکالت کشــور برویــم.
در جلســه روز گذشته)یکشــنبه( مجلس شــورای اســالمی 
»محمــود عبــاس زاده مشــکینی« در تذکــر شــفاهی، گفــت: 
واقعیــت ایــن اســت کــه مســبب همــه مشــکالت کشــور فقط 
دولــت نیســت زیــرا اگــر دلیــل مشــکالت کشــور دولــت بــود، 
بایــد در ســال ۱۴۰۰ کــه انتخابــات ریاســت جمهــوری برگــزار 
ــود،  ــاب می ش ــد انتخ ــت جدی ــور و دول ــس جمه ــده ریی ش

مشــکالت هــم حــل شــود.
نماینــده مــردم مشــکین شــهر در مجلــس شــورای 
اســالمی افــزود: بخشــی از مشــکالت کشــور تحمیلــی، 
ــز ســاختاری و بخشــی  ــی، بخشــی نی بخشــی دیگــر تحصیل
ــی امــروز  از مشــکالت هــم رفتــاری اســت و مجلــس انقالب
ماموریــت دارد بــه مصوباتــی رســیدگی کنــد کــه در راســتای 

ــود. ــام ش ــاختار انج ــالح س اص
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
ــس شــورای اســالمی  ــن در مجل ــه داد: همچنی ــس ادام مجل
برخــی از نماینده هــا بــرای کســب رای در چهــار ســال دیگــر و 
برخــی دیگــر از نماینــدگان کالنشــهرها بــرای قــرار گرفتن در 
لیســت جناح هــا بــه ســمت تصمیمــات ایــن چنینــی می رونــد. 
بایــد ایــن بندهــا را از پــای خــود بــاز کنیــم و بــه دنبــال کار 

اساســی بــرای حــل مشــکالت کشــور برویــم.
وی خاطــر نشــان کــرد: نظام جمهــوری اســالمی در حال 
عبــور از گردنــه ای اســت کــه نیــاز بــه شــکل گیــری دولتــی 

کارآمــد دارد کــه پشــتوانه آن حضــور عظیــم مــردم اســت.

شریعتی: رای گیری مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان 
باید شفاف باشد

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
خواســتار رای گیــری مجــدد در خصــوص طرح شــفافیت آرای 

نماینــدگان بــه صــورت علنــی و شــفاف شــد.
ــود در  ــخصی خ ــه ش ــر در صفح ــریعتی نیاس ــک ش مال

ــت: ــر، نوش توئیت
»بــه عنــوان یکــی از طراحــان اولیــه، بــه صراحــت اعالم 
مــی کنــم بــا رای گیــری مجــدد کلیــات طــرح  شــفافیت آرای 
نماینــدگان »فقــط« در صــورت »شــفاف بــودن خــود ایــن 

رای گیــری« موافقــم؛ راه هــای مختلفــی دارد:
۱. رای گیری به صورت علنی با ورقه
2. قیام و قعود )با تفسیر هیات رئیسه(

۳. اعالم آرای الکترونیکی ثبت شده در سامانه«
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی چنــدی پیــش در 
ــدگان  ــفافیت آرای نماین ــرح ش ــات ط ــس، کلی ــن مجل صح
ــت  ــا در نهای ــرده ام ــس شــورای اســالمی را بررســی ک مجل

ــس نرســید.  ــب مجل ــه تصوی ــود ۳ رای ب ــا کمب ــا ب تنه
بیــش از 5۰ تــن از نماینــدگان مجددا درخواســت بررســی 
ایــن طــرح را بــر اســاس مــاده ۱۳۰ آییــن نامه داخلــی مجلس 
در صحــن مجلــس مطــرح کردنــد و بــه گفتــه رئیــس مجلــس 
ــرح در  ــن ط ــددا ای ــاری مج ــه ج ــالمی در هفت ــورای اس ش

دســتورکار نماینــدگان قــرار خواهــد گرفــت.
گروهــی از نماینــدگان نیــز در هنــگام رای گیــری ایــن 
طــرح درخواســت رای گیــری بــه صــورت علنــی بــا ورقــه را 
ــد امــا رئیــس مجلــس شــورای اســالمی  مطــرح کــرده بودن
بــه دلیــل ضــرورت رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بــا آن 

مخالفــت کــرد.

رئیس دیوان عالی کشور خبر داد:
بررسی مجدد 10 هزار پرونده با موافقت رئیس قوه قضاییه

رئیــس دیــوان عالــی کشــور با اشــاره بــه اعمــال مــاده ۴77 گفت: در 
ســال ۹۸ و ۹۹ بــه آرای صــادره حــدود ۱۰ هــزار پرونــده ایراد گرفته شــده 

و رئیــس قــوه قضاییــه نیــز بــا بررســی و رســیدگی مجدد موافقــت کرد.
حجــت االســالم والمســلمین ســید احمــد مرتضوی مقــدم در مراســم 
ــتی« و  ــهید بهش ــی ش ــی پژوهش ــنواره علم ــتین جش ــه »نخس اختتامی
ــا  ــه ب ــوه قضایی ــر ق ــای برت ــات و ایده ه ــگران، قض ــی از پژوهش قدردان
اشــاره بــه حدیثــی از امــام علــی)ع( افــزود: مهمتریــن وظیفــه دســتگاه 
قضایــی، اجــرای عدالــت و احقــاق حــق اســت و هیــچ چیــزی مفیدتــر 
از اجــرای عدالــت بــرای حفــظ نظــام نیســت زیــرا مــردم تشــنه حــق و 
عــدل هســتند و ایــن وظیفــه ســنگینی اســت کــه برعهــده قــوه قضاییــه 

نهــاده شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه وظایــف دیــوان عالــی کشــور در قانــون اساســی 
اظهــار داشــت: نظــارت بــر آرای محاکــم و ایجــاد وحــدت رویــه وظیفــه 
دیــوان عالــی کشــور اســت و در ایــن نظــارت کــه بســیار ثقیــل اســت 

نیازمنــد همــکاری بخــش هــای مختلــف هســتیم.
مرتضــوی مقــدم اضافــه کــرد: بخشــی از آرا از سراســر کشــور بــه 
ــم  ــی در محاک ــده آرای قضای ــا عم ــد ام ــی آی ــور م ــی کش ــوان عال دی
ــود و  ــل ش ــنجیده و تحلی ــم آرا س ــاز داری ــن نی ــود، بنابرای ــی می ش قطع

ــرد. ــرار گی ــد ق مــورد مقایســه و نق
ــد از  ــی کشــور گفــت: آرای صــادره محاکــم بای ــوان عال رئیــس دی
نظــر معیارهــای مختلــف شــرعی، قانونــی و حقوقی ســنجیده و بــه عنوان 
نمونــه بایــد بررســی شــود کــه در یــک ســال چــه تعــداد اعــاده دادرســی 

در دیــوان عالــی پذیرفتــه و دالیــل آنهــا چــه بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه حجــم بــاالی پرونده هــای قضایــی افــزود: اکنــون 
دادگاههــا بــه رســیدگی مشــغول هســتند امــا فرصت ابتــکار و ایده نیســت 

و ایــن فرصت هــا از قاضــی بــرای تصمیــم گیــری گرفتــه شــده اســت.
ــا پژوهشــگاه قــوه  ــرای همــکاری ب رئیــس دیــوان عالــی کشــور ب

ــی اعــالم آمادگــی کــرد. ــرای بررســی آرای قضای ــه ب قضایی
ــنواره  ــر جش ــگران برت ــات و پژوهش ــم از قض ــن مراس ــان ای در پای

ــد. ــی ش ــتی قدردان ــهید بهش ــی پژوهشــی ش علم

برنامه جدید کرونا در یک سالگی؛

ویروس جهش یافته، جوانترها را بیشتر گرفتار می کند!
کرونا برای بار چهارم در 
برداشته؛  خیز  استان ها  برخی 
این بار اما ماجرا متفاوت است؛ 
در  هم  انگلیسی  یافته  جهش  ویروس 
کشور به گردش افتاده و بر شدت نگرانی 
ها افزوده؛ نشانه های یک خیز خطرناک 
که اگر آن را جدی نگیریم، می تواند به 
جان های  و  دربرگرفته  را  کشور  سرعت 

زیادی را روانه خاک کند...
با گذر از روزهای بهت آور و سخت 
سال  ماه  اسفند  در  کووید-۱۹  بیماری 
و  شده  انجام  اقدامات  دنبال  به   ،۱۳۹۸
اعمال برخی محدودیت ها و البته رعایت 
پروتکل های بهداشتی از سوی مردم، در 
تقریبا  روند  به  ماه  اردیبهشت  نیمه های 
کنترل شده بیماری در کشور رسیدیم تا 
کمترین  اردیبهشت  دوم  هفته  که  جایی 
اردیبهشت  آخر  هفته  و  بستری  میزان 
کمترین میزان فوت از کرونا در کشور و 
در آن مقطع زمانی گزارش شد. به طوری 
که همه گمان کردند که ویروس رام شده 
است و می توان به زندگی عادی بازگشت.
فرصتی دوباره به ویروس عصیان گر

در  کرونا  که  بود  درحالی  این 
گوشه ای چشم انتظار یک فرصت بود و 
عادی انگاری ها هم در میان مردم و هم 
سفرها،  آغاز  مسئوالن،  برخی  میان  در 
را  طالیی  فرصت  این  و...  دورهمی ها 
و  کند  عصیان  تا  داد  تاج دار  ویروس  به 
تعداد زیادی از هموطنان مان را با بیماری 
زمین گیر کرده و یا از بین ببرد. به طوری 
بیماری  بزرگتر  پیک  برای  زمینه  که 
موارد  تدریجی  افزایش  با  و  شد  فراهم 
سرانجام  کرونا  از  ناشی  فوت  و  بستری 
سال  ماه  مرداد  اوایل  و  خرداد  اواخر  در 
جاری پیک دوم کرونا جان های بسیاری 
را قربانی کرد. به طوری که تابستان را با 
در  اما  گذراندیم،  کرونا  گسترده  جوالن 
هفته دوم شهریور ماه آمار موقتا کاهشی 
و  نپایید  چندان  آرامش هم  این  اما  شد، 
روند بیماری مجددا در ابتدای خط صعود 
آبان  اوایل  اواخر مهر و  از  قرار گرفت و 
آغاز شد. خیزی  پیک کرونا  ماه سومین 
که بسیار شدید و البته سریع بود و حتی 
با جهش هایی در ویروس همراه شد. به 
طوری که نه تنها در ایران، بلکه در تمام 
دنیا موارد ابتال و مرگ ناشی از کووید-۱۹ 
به صورت تصاعدی باال رفت. صعودی که 
در کشورمان ردپایی سهمگین از خود به 
جا گذاشت، رد مرگ های ۴۰۰ تایی که 

چند روز متوالی شاهدش بودیم.
مهاِر سوم

این در حالی بود که عالوه بر مردم، 
بسیار  کاری  فشار  در  نیز  درمان  کادر 
زودتر  هرچه  باید  و  داشتند  قرار  سختی 
کشور  در  کرونا  اوضاع  حال  به  فکری 
بر  مهار کرد.  را  بیماری  بتوان  تا  می شد 
این اساس بود که با اعمال محدودیت های 
متوسط کرونایی از ۱۴ آبان ماه و تشدید 
فعالیت  آغاز  ماه،  آذر  اول  تاریخ  در  آنها 
تحت  کرونا  با  مقابله  محور  محله  طرح 
عنوان طرح شهید قاسم سلیمانی، افزایش 
کرونا،  تشخیصی  آزمایش های  تعداد 
اعمال محدودیت تردد بین استانی و... به 
تدریج آمار بستری و فوت ناشی از کرونا 
بعد از یک پاییز ُپر مرگ، کاهش یافت. 
آذر ماه دکتر علیرضا  تاریخ 2۹  حتی در 
با  مقابله  ملی  ستاد  رییسی-سخنگوی 
کرونا اعالم کرد که روند بیماری در ۳۰ 
استان کشور نزولی شده و خوشبختانه هیچ 

شهر قرمزی نداریم.
این کاهش تاجایی پیش رفت که در 
هفته چهارم دی ماه میزان بستری بیماران 
به شدت کاهش یافته و میزان مرگ و میر 
کرونایی نیز پس از چندین ماه مجددا دو 
رقمی شد. همچنین بر این اساس میزان 
موارد سرپایی مثبت بیماری در کل کشور 
به  شد؛  روبرو  چشمگیری  کاهش  با  نیز 
دی  در هشتم  بهداشت  وزیر  که  طوری 
 ۶۰ تا   5۰ حداقل  کاهش  از   ۱۳۹۹ ماه 
درصدی مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا 

در کشور خبر داد.
دیگر در مقابل کرونا جان ندهیم!

همه گمان می کردند که پیک سوم 
کرونا در کشور درس آموز بوده است. به 
هر حال تاکنون  یک میلیون و 5۱۰ هزار 

و ۸7۳ نفر در کشور به کووید-۱۹ مبتال 
شده و 5۸ هزار و ۸۸۳ نفر هم با کرونا 
اند. خانواده های بسیاری داغ  جان داده 
دار و عزادار عزیزان شان هستند، باید از 
عصیان کرونا درس می گرفتیم تا دیگر 

در برابرش جان ندهیم.
تکرار دوباره یک خطا

آغاز  ابتدای  از  وزارت بهداشت هم 
که  داد  هشدار  کووید-۱۹  کاهشی  روند 
و شکننده  ناپایدار، حساس  این وضعیت 
تمام  کرونا  که  کنیم  تصور  نباید  و  بوده 
شده است. با ادامه روند کاهشی کرونا در 
وضعیت  در  گشایش  ایجاد  برای  کشور، 
محدودیتهای  برخی  مردم،  اقتصادی 
همچنان  اما  یافت،  کاهش  نیز  کرونایی 
بر رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی 
اما گویا  مردم و مسئوالن تاکید می شد، 
باز هم عده ای این حرف ها را نشنیدند یا 
هم  شاهدش  نگرفتند.  جدی  و  شنیدند 
حجم سفرهایی است که در تعطیالت آخر 
دی ماه به ویژه به استان های جنوبی انجام 
شد و هرمزگان و جزایر جنوبی را مملو از 
دکتر سیما  که  به طوری  کرد.   جمعیت 
سادات الری-سخنگوی وزارت بهداشت، 

اعالم کرد که بر اساس اعالم وزارت راه 
بین  روزانه  تردد  متوسط  شهرسازی،  و 
تا  ماه  بهمن  دوم  تا  دی   2۳ از  استانی 
هفت درصد به نسبت مدت مشابه سال 
گذشته افزایش یافته است. این افزایش، 
بستر مناسب را برای ویروس موذی کرونا 
فراهم کرد تا تکثیر شود، انتقال پیدا کند و 

البته جهش یابد.
استان ها  برخی  در  حال  عین  در 
هم میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
کاهش یافت و حتی هشتم بهمن ماه وزیر 
بهداشت اعالم کرد که بر اساس جلسات 
روسای دانشگاه های علوم پزشکی ایران، 
آمار  می دانیم  بهشتی،  شهید  و  تهران 
به  تهران  استان  در  پروتکل ها  رعایت 
کمتر از نصف رسیده است؛ یعنی از ۸۱ 
درصد به حدود ۳۹ درصد رسیده ایم و این 
زنگ خطر بزرگی است که ما  را در آینده 

گرفتار می کند.
آن  از  بهداشت  وزیر  که  آینده ای 
حاال  نبود.  دور  چندان  می کرد،  صحبت 
و  هشدارها  این  از  روز   ۱۸ گذشت  با 
البته در آستانه یکساله شدن حضور این 
ویروس منحوس در کشور، می بینیم  که 
نگرانی ها، هشدارها و پیش بینی ها در حال 
وقوع هستند. کشور در آستانه بروز موج 
چهارم بیماری است که می تواند شدیدتر 
و سریع تر از موج سوم باشد و جان مان را 
به خطر جدی مواجه کند. به طوری که 
ستاد  رییسی-سخنگوی  علیرضا  دکتر 
ملی مقابله با کرونا روز شنبه گذشته )25 
بهمن ماه( از خیز دوباره کرونا در برخی 
استان ها خبر داد و اعالم کرد که ۹ شهر 

کشور دوباره قرمز شده اند.
اکنون خوزستان  اینکه  بیان  با  وی 
دارد،  را  بیماری  شیوع  میزان  باالترین 
گفت: در مجموع اکنون ۹ شهر در وضعیت 
قرمز، ۳۹ شهر در وضعیت نارنجی، 22۸ 
آبی  وضعیت  در  شهر   ۱72 و  زرد  شهر 

کرونا قرار دارند.
در  هنوز  البته  کرد:  تاکید  رییسی 
میر  و  و مرگ  روند فوت  سطح کشور،  
ناشی از کرونا نزولی بوده و هنوز مرگ ها 
دو رقمی و نزدیک 5۰ تا ۶۰ مورد است؛ 
اما علی رغم آمار پایین فوتی ها  می دانیم 
که دو هفته پس از شیوع بیماری میزان 
بستری ها افزایش می یابد و ۴ هفته بعد 

میزان فوتی افزایش می یابد.

استان  چند  در  بیماری  وضعیت 
شمالی و جنوبی

به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله 
روند  هم  غربی  آذربایجان  در  کرونا،  با 
به  پروتکل ها  باید  و  داریم  افزایش  روبه 
حال  در  شود.  مراقبت  و  پیگیری  شدت 
تا  هم  هرمزگان  در  بیماری  خیز  حاضر 
کنترل  این  اما  شد،  کنترل  زیادی  حد 
باید ادامه دار شود. در استان مازندران که 
روند صعودی داشتیم خوشبختانه از هفته 
گذشته موارد دارد کنترل می شود و از ۱5 
شهر نارنجی  حدود ۸ شهر زرد شدند و 7 
شهر نارنجی دیگر دارند. استان گلستان 
نیاز به مراقبت شدید  و گیالن همچنان 
دارد. استان بوشهر شیب مالیم و رو به 

باال دارد که نیاز به مراقبت بیشتر دارد.
وی همچنین تاکید دارد که باید از 
مرزها مراقبت کنیم و اگر مسافری از خارج 
می آید باید قرنطینه را رعایت کند و حتی 
اگر عالئم ندارد باید ۱۴ روز خانه بماند و 
عالئمش رصد شود و با رعایت پروتکل ها 

مانع از ایجاد خیز چهارم بیماری شویم.
اسفند حساس!

در عین حال دکتر ایرج حریرچی- 

روند  از  نیز  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
صعودی کرونا به ویژه در بخش سرپایی 
خبر داد و گفت: تجربه نشان داده است 
ابتدا موارد سرپایی افزایش می یابد،  که 
بعد از آن موارد بستری و در نهایت میزان 
نظر  از  بیماری.  از  ناشی  میر  و  مرگ 
حساسی  بسیار  ماه  ماه،  این  هم  زمانی 
است؛ به هر حال آخر سال است و مردم 
میخواهند خریدهایشان را انجام دهند. از 
فعالیت های  بازارها و  از  طرفی بسیاری 
اسفند  در  شان  فعالیت  اوج  اقتصادی، 
با  دیگر هم مصادف  از سوی  است.  ماه 
در  و  است  شعبان  و  رجب  مبارک  ماه 
هواشناسی  های  بینی  پیش  حال  عین 
به  نسبت  سردتری  اسفند  که  است  این 
متوسط 5۰ ساله خواهیم داشت که منجر 
به بسته شدن درب و پنجره خانه ها و عدم 
تهویه مناسب هوا می شود. در نهایت هم 
انتخابات ریاست  از آن  بعد  نوروز و  عید 
جمهوری در پیش است. اکنون در عرض 
چند روز شهرهای آبی خوزستان، به قرمز 
بدل شدند. در برخی شهرها خصوصا در 
خوزستان رعایت دستور العمل ها در یک 
ماه اخیر به زیر ۱۰ درصد و حتی به صفر 

رسیده بود.
در  یافته  جهش  ویروس  گردش 

کشور با کشندگی باال
تلویزیونی  برنامه  یک  در  که  وی 
صحبت می کرد، گفت: در برخی استان 
های کشور خصوصیت قومیتی و عشیره 
ای وجود دارد و زمانیکه فردی از بین می 
رود، می بینیم که مراسم ختم چند هزار 
این  برایش برگزار می کنند. همه  نفری 
دارد. ضمن  تاثیر  بیماری  روند  در  موارد 
اینکه باید توجه کرد که اکنون با ویروس 
ویروسی  هستیم.  مواجه  تری  خطرناک 
که در عرض چند روز رشد پیدا می کند. 
مثال بارزش خوزستان است که در عرض 
چند روز به اوج رسید. فردی که در آبیک 
فوت شدند، دو روز بعد از آغاز عالئم به 
عالئم  که  بود  کرده  مراجعه  بیمارستان 
شدید بوده و علی رغم تمام درمان های 
الزم متاسفانه فوت شدند و این موضوع 
ما را حساس کرد که ویروس را بررسی 
کردیم و سپس خانواده و اطرافیان شان 

را مورد بررسی قرار دادیم.
حریرچی با تاکید بر اینکه ویروس 
کرونا نشان داد که جهش های بدی پیدا 

می کند، اظهار کرد: از آنجایی که ویروس 
ها تکثیر متعدد می یابند، در این تکثیرها 
به دو دلیل؛ یکی اشتباه در تکثیر و دوم به 
دلیل اینکه ویروس می خواهد مقاومتش را 
بیشتر کند، جهش رخ می دهد. البته جهش 
هم می تواند در جهت از بین رفتن ویروس 
باشد، همانطور که بسیاری از اجداد این 
ویروس به طور کلی از بین رفتند و هم 
می توانند به سمت تشدید بیماری پیش 
روند که در کرونا اکثرا به سمت بدتر شدن 
گسترش بوده است. حال  آن جهشی که 
در انگلیس، آفریقای جنوبی و ژاپن و ... 
پیش آمده هم کشندگی باالتری دارد و 
هم سرایت، بیماری زایی بیشتری دارد و 
هم افراد جوان تر را درگیر می کند و هم 
زمانیکه کسی را درگیر کرد، سریع تر به 
حال  رسد.  می  کشندگی  و  بیماری  اوج 
در کشور هم این احتمال وجود دارد که 
وارد  خارجی  یافته  جهش  های  ویروس 
خودمان  کشور  در  ویروس  هم  و  شوند 
جهش یابد. ۱2 ماه است که این ویروس 
در حال گردش است. خانم مسنی که در 
خیابان وحدت اسالمی مبتال و فوت شد، 
همسر یک خادم عزیز مسجد بوده است 
مستقیم  مسافرت  دیگر  کشورهای  به  و 
نداشته است. یا همین جوانی که در آبیک 
ممکن  البته  همینطور.  هم  شدند  مبتال 
باشد  چرخیده  ویروس  دست  چند  است 
و به این افراد رسیده باشد، اما واقعیتش 
این است که ویروس جهش یافته دیگر در 
کشور ما به مرحله گردش وارد شده است.
ابتدای گردنه پر التهاب خیز چهارم

به  این زمینه  نیز در  وزیر بهداشت 
شدت هشدار داد که ویروس جهش یافته 
اعالم  و  است  چرخیده  کشور  در  کرونا 
که  کنیم  فکر  جا  همه  باید  ما  که  کرد 
زیر پوست هر شهری هر روستایی و هر 
خانواده ای ممکن است این ویروس پیدا 
شود و این یکی از زنگ خطرهای جدی 
در مدیریت کرونا است که آغاز شده است. 
این ویروس یکی از بااقتدارترین نظام های 
بهداشتی و درمانی دنیا را در اروپا به زانو 
درآورد. روزهای سختی دارد برایمان آغاز 
می شود و باید خودمان را برای مبارزه با 
یافته  موتاسیون  ویروس  ترین  چموش 
گرفتار  را  مملکت  دارد  متاسفانه  که  ای 

می کند، آماده کنیم.
از  نگرانی  ابراز  با  بهداشت  وزیر 
چرخش ویروس جهش یافته کووید-۱۹ 
در کشور، گفت: با این بی تفاوتی و ساده 
ویروس  اگر  حتی  داشتم  انتظار  انگاری، 
در  نکند،  گرفتار  را  ما  یافته  موتاسیون 
اسفند ماه دچار خیز جدید بیماری شویم 
و متاسفانه دارد اتفاقاتی می افتد. ما ابتدای 
و  هستیم  چهارم  خیز  پرالتهاب  گردنه 
و  آمد  و  رفت  از  کنند،  رعایت  باید همه 
گردهمایی پرهیز کنند. این ماه، ماه جشن 
و عروسی است، اما عروسی ها را به عزا 
بدل نکنیم. اگر گردهمایی ها را استمرار 

دهیم، حتما دچار مشکل می شویم.
را  جوانترها  یافته،  جهش  ویروس 

بیشتر گرفتار می کند
البته به گفته نمکی، با توجه به اینکه 
برابر  چندین  یافته  جهش  ویروس  این 
ویروس قبلی قدرت سرایت دارد و بیماری 
زایی و مرگ زایی باالتری هم دارد؛ جوان 
تر ها را بیشتر گرفتار می کند و بنابراین 
جوان ها فکر نکنند گرفتار نمی شوند بلکه 
امروز جوان ترها هم گرفتار می شوند و 
گرفتاری شان از نوع بدخیمی است که ما 

را خیلی دچار دردسر می کند.
و  هستیم  نوروز  عید  آستانه  در 
انتظار داشتیم به مدد اقدامات انجام شده، 
زحمات یک ساله کادر بهداشت و درمان 
و البته آغاز واکسیناسیون کرونا در کشور، 
امسال نوروزی آرامتر از ۹۹ داشته باشیم؛ 
اما شواهد همچنان حاکی از آن است که 
تواند جمع های  کوچکترین خطایی می 
را  غم  و  کند  متالشی  را  مان  خانوادگی 
جایگزین روزهای شاد آغاز سال نو کند. 
بنابراین الزم است دومین سال نو کرونایی 
با  حاال  چراکه  بگیریم؛  تر  جدی  را  مان 
ویروسی به مراتب سریع تر و کشنده تر 
و  کنیم  تحمل  همچنان  پس  مواجهیم؛ 
کمی بیشتر طاقت بیاوریم و جان خودمان 

و عزیزانمان را حفظ کنیم...
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امکان حضور دانشجویان در کالس های عملی »بالمانع« شد
مدیرکل دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از آغاز ثبت نام میهمانی 
دانشجویان برای دروس عملی و آزمایشگاهی در سامانه سجاد خبر داد و گفت: حضور 
دانشجویان برای کالس های عملی در خارج از شهرهای قرمز و نارنجی بال مانع شد.

دکتر جاماسب نوزری ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: در نیم سال دوم سال 
تحصیلی جاری کالس ها به صورت مجازی برگزار می شود اما با مجوز ستاد ملی 
کرونا برگزاری کالس های عملی و کارگاهی در دانشگاه ها و موسسات آموزش 

عالی خارج از شهرهای قرمز و نارنجی بالمانع است.
مدیرکل دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه دانشجویان 
دروس عملی و آزمایشگاهی را در شهر محل سکونت خود بگذرانند، گفت: ثبت 

نام از دانشجویان متقاضی تا اول اسفند ادامه دارد.
وی تاکید کرد: تشکیل این کالس ها با رعایت دستورالعمل های بهداشتی مورد 
تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و اسکان صرفا یک دانشجو در 

هر اتاق خوابگاه از شرایط ابالغی ستاد ملی مقابله با کرونا است.
مدیرکل دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با اشاره به ابالغ ضوابط 
گذراندن  امر  در  تسهیل  و  تردد  کاهش  راستای  در  گفت:  ها  دانشگاه  به  جدید 
واحدهای عملی و آزمایشگاهی دانشجویان در محل سکونت، دانشجویان مقاطع 
ناپیوسته و کارشناسی پیوسته می توانند نسبت به  تحصیلی کاردانی، کارشناسی 

ثبت درخواست از طریق سامانه سجاد اقدام کنند.
وی افزود: طبق زمان بندی اعالم شده، دانشگاه های مبدا از 2 تا ۸ اسفندماه 
فرصت دارند نسبت به بررسی درخواست ها اقدام و از ۹ تا ۱۴ اسفند ماه نیز دانشگاه 
های مقصد درخواست های موافقت شده توسط دانشگاه مبدا را بررسی می کنند.

دکتر نوزری تاکید کرد: دانشجویان می توانند با کد پیگیری دریافت شده 
از سامانه سجاد نتیجه درخواست خود را از طریق این سامانه پیگیری کنند لذا از 
مراجعه حضوری به دانشگاه ها و سازمان با توجه به شرایط موجود و تاکید مقامات 

بهداشتی بر کاستن تجمع و رفت و آمدها، خودداری کنند. 
متقاضی  دانشجویان  دانشجویان،  امور  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
https:// ثبت نام در طرح میهمانی دروس عملی می توانند با مراجعه به آدرس

portal.saorg.ir/ اقدام کنند.

وزیر ارتباطات خبر داد:
تخصیص 60 گیگ اینترنت رایگان به دانشجویان

برای  گیگابایتی   ۶۰ رایگان  اینترنت  بسته  تخصیص  از  ارتباطات  وزیر 
دانشجویان خبر داد.

»محمدجواد آذری جهرمی« در اینستاگرام خود درباره نحوه تخصیص یارانه 
آموزش مجازی نوشت: با توجه به شکایات متعددی که از شما دریافت کرده بودیم، 

نحوه تخصیص یارانه آموزش مجازی در ترم دوم تغییر کرد.
وزیر ارتباطات افزود: با مشورتی که با وزارت علوم داشتیم، به جای رایگان 
کردن سایت دانشگاه ها، به هر دانشجو و طلبه، یک بسته ۶۰ گیگابایتی اینترنتی 

اهدا می شود.
وی یادآورشد: دانشجویان می توانند به سایت ICTGIFT.IR مراجعه و برای 

دریافت بسته ثبت نام کنند.
جهرمی خاطرنشان کرد: مهلت ثبت نام فقط دو هفته است و امکان تمدید 

نیز وجود ندارد.
شد،  منتشر  کشور  در  کرونا  شیوع  به  مربوط  اخبار  که  زمانی  گذشته  سال 
وزارت ارتباطات و دولت در اولین قدم برای این که مردم را در خانه نگه دارند ۱۰۰ 
گیگ اینترنت ثابت رایگان در اختیار آن ها قرار دادند. با این روش دوران قرنطینه، 

دورکاری و آموزش مجازی کلید خورد و پیش رفت.
اساتید  دانش آموزان،  معلمان،  برای  رایگان  اینترنت  بسته های  تخصیص 
شبکه  ترافیک  کردن  رایگان  مختلف،  نوبت  چند  در  دانشجویان  دانشگاه، 
اقداماتی  جمله  از  دانشگاه ها  آموزش  به  مربوط  سایت های  و  شاد  دانش آموزی 
بود که به از سوی دولت صورت گرفت تا قرنطینه از نظر مالی و کاری به مردم 

فشار زیادی وارد نکند.

کشف30 هزار دالر ارز قاچاق در فرودگاه امام )ره( 
فرودگاه  پلیس  گفت:  تهران  استان  شهرستان های  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
بین المللی امام )ره( حین بازرسی از مسافران ۳۰ هزار دالر آمریکایی و پنج میلیون دینار 

عراقی ارز قاچاق را از یک نفر کشف و ضبط کردند.
امام خمینی)ره( در حال  احمدجعفری نسب اظهار داشت: ماموران پلیس فرودگاه 
عبور مسافران از دستگاه ایکس ری موفق به کشف این میزان دالر و دینار قاچاق شدند 

و در همان زمان فرد متخلف را بازداشت کردند.
وی با بیان اینکه ارزش ارز خروجی سه میلیارد و 2۴۴ میلیون و 2۱۰ هزار ریال برآورد 
شده است، خاطرنشان کرد: براساس قانون فرد متخلف به پرداخت 2 برابر ارزش ارز قاچاق 
یعنی به میزان ۶ میلیارد و ۴۸۸ میلیون و ۴2۰ هزار ریال جزای نقدی جریمه محکوم شد.

این مسئول ادامه داد: عزم اداره تعزیرات حکومتی شهرستان های استان تهران در 
مبارزه با کاالی قاچاق و حمایت از تولید داخلی و هرگونه قانون شکنی جدی بوده و با 
متخلفان قاچاق در شهرستان های استان تهران برخورد می شود. جعفری نسب با بیان 
اینکه بیشترین تعداد انبارهای استان تهران و حتی کشور در شهرستان ری قرار دارد، تاکید 
کرد: کار نظارت و پایش انبارهای این شهرستان کار سختی است که توسط گشت های 

مشترک اداره تعزیرات حکومتی، اداره صمت و اتاق اصناف انجام می  شود.
 این مسئول اضافه کرد: اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ری در جهت مبارزه با 
قاچاق کاال و کنترل بازار روزانه پنج تیم بازرسی به اصناف، انبارها، کارخانه ها و مراکز 
تولیدی اختصاص داده است که به صورت مستمر و هماهنگ اقدام به بازرسی می کنند.

  سقوط بالگرد اورژانس ایالم در  ارتفاع 20 متری 
بالگرد اورژانس ایالم حین پرواز و در ارتفاع کوتاه سقوط کرد.

محمدجواد یگانه، مدیر فرودگاه شهدای ایالم، اظهار کرد:  بالگرد اورژانس ایالم 
حین پرواز و در ارتفاع 2۰ متری دچار سانحه شد و سقوط کرد.

وی با بیان اینکه  کادر پروازی و خدمه بالگرد در سالمت کامل هستند،اما به بالگرد 
خسارت جدی وارد شده است، گفت:  بالگرد هم اکنون در محل پرواز در شهر ایالم و باند 

اختصاصی قرار دارد و علت حادثه توسط عوامل مرتبط در حال بررسی است.
وی تصریح کرد: بالگرد اورژانس هوایی استان به مقصد بخش موسیان دهلران به 
پرواز درآمد که دچار سانحه شد.روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایالم نیز اعالم کرد: 
بالگرد اورژانس هوایی استان که در محل فرودگاه شهدای ایالم مستقر است، لحظاتی 
پرواز درآمد،  به  با قطع عضو دست در بخش موسیان  اعزام بچه ای ۸ساله  برای  پیش 

ثانیه هایی پس از برخاستن، متاسفانه دچار سانحه و زمین گیر شد.

مردی زیر سنگ 50 تنی جان باخت
مردی که جوینده گنج بود زیر سنگ 5۰ تنی ماند و جان سپرد 2 مرگ مشابه نیز 

مجدد در سیاهکل رخ داد و این مرد هم از جویندگان گنج و اشیای عتیقه بودند.
 یک حفار غیر مجاز که در جستجوی گنج بود در اثر سقوط سنگ 5۰ تنی در رودبار  
جان سپرد و حفار دیگری بر اثر ریزش سنگ در رضوانشهر، این بار ریزش خاک، جان یک 

حفار غیر مجاز را حین حفاری در بخش دیلمان شهرستان سیاهکل گرفت.
فرمانده یگان حفاظت این اداره کل ضمن اعالم این خبر افزود: با توجه به گزارش های 
پایگاه حفاظتی شهرستان سیاهکل مستقر در بخش دیلمان مبنی بر حفاری  واصله به 
از گورستان های این منطقه به قصد یافتن اشیاء عتیقه و مرگ یک  غیرمجاز در یکی 
فرد ۴2 ساله حین حفاری غیرمجاز در اثر ریزش خاک و آوار محل حفاری، موضوع برای 

بررسی های بیشتر در دستور کار قرار گرفت.
همراهی  با  دیلمان  بخش  انتظامی  نیروی  مأموران  داشت:  اظهار  علی پور  محمد 
نیروهای امدادی و ضابطان خاص یگان حفاظت در محل گزارش شده حاضر و با کنار 
عوامل  توسط  غیرمجاز  حفار  ایجاد شده، جسد  حفره  ریزش طرفین  از  ناشی  آوار  زدن 

انتظامی و امدادی کشف شد.
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مروری بر هدف اصلی تعیین شده 
برای بالک چین، یعنی برچسب زنی زمان

فناوری بالک چین در ابتدا به چه منظوری ساخته شد؟ به طورکلی، تصور 
می شود این مفهوم اولین بار سال 2۰۰۸ در بخشی از اوراق سفید ساتوشی ناکاموتو 
درباره ی ساخت بیت کوین ابداع شد. باتوجه به اینکه بیت کوین براساس سیستم 
 Blockchain(( ثبت سوابق غیرمتمرکز ساخته شده است، شبکه ی بالک چین
نقش پایه و زیرساخت را باید برای این رمزارز ایفا کند. بالک چین مجموعه ی 
در  تراکنش ها  از قبیل  اطالعاتی  بالک  هر  و  است  بالک ها  از  به هم پیوسته ای 

شبکه ی رمزارز را نگه داری می کند.
از سال 2۰۰۸، فناوری بالک چین بسیار بیشتر از ارزهای دیجیتال استفاده شده 
و در کاربری های گوناگونی از مراقب های بهداشتی تا حوزه ی مالی و فناوری های 
سبز و... کاربرد داشته است. بااین حال براساس گزارش وب سایت کوین تلگراف، 
نقطه ی شروع فناوری بالک چین اوراق سفید ساتوشی ناکاموتو نبود. درحقیقت، 
این فناوری اولین بار سال ۱۹۹۱ به عنوان راهی برای برای تأیید و محافظت از 
محتوا ازطریق مفهومی به  نام برچسب زنی زمان ))Timestampingابداع شد.

در مقاله ی معروف ساتوشی ناکاموتو درباره ی بیت کوین، او به مطلب دیگری 
با عنوان »نحوه ی زدن برچسب زمانی روی سند دیجیتال« اشاره کرده است. سال 
 W. Scott( و دابلیو اسکات استورنتا )Stuart Haber( ۱۹۹۱، استوارت هابر
Stornetta( این مقاله را نوشته اند. هر دو محقق می دانستند که در دنیای تماما 
دیجیتال، نحوه ی تأیید اسناد هنگام ایجاد و تغییر آن ها مسئله ای دشوار خواهد بود.

دفتر  ورق زدن  هنگام  گذشته  در  که  داده اند  توضیح  مطلب  این  در  آن ها 
یادداشت، افراد به راحتی می توانستند تاریخ یادداشت ها را مشاهده کنند. این محققان 
به روش های دیگر برای تأیید اصالت اسناد همچون نامه نگاری مستقیم یا ثبت 
اشاره کرده اند. در چنین روش هایی، دست کاری مدارک بالفاصله  رسمی آن ها 
کشف می شود؛ اما در دنیای دیجیتال چنین نیست. در این محیط، داده ها به نحوی 
دگرگون می شوند که مدرکی به جا نمی ماند. آن ها نوشته اند: »مسئله، زدن برچسب 

زمانی روی داده ها است نه محیط آن.«
سرویِس  به  اسناد  ارسال  کردند،  ارائه  محققان  این  که  راهکاری  اولین 
برچسب زِن زمان ))TSS بود. در این حالت، TSS برای حفاظت از سند اصلی، 
یک کپی از آن را نگه داری می کند که در صورت لزوم، برای مقایسه ارائه می شود. 
مشکل چنین ایده ای متکی بودن روی سرویس های شخص ثالث است که امکان 
مسئله  برای حل  آن ها  کنند.  مدیریت  بی دقتی  با  یا  را دست کاری  داده ها  دارد 
راهکاری ارائه کردند که در آن، به جای اتکا روی سرویس تاییدکننده ی شخص 
ثالث، از تابع هشی استفاده می شود که از حیث رمزنگاری ایمن است و به عنوان 

شناسه ای منحصربه فرد برای هر بخش از محتوا عمل می کند.
با طول  درواقع، هش )Hash( همان محتوا در قالب کدی حرفی عددی 
 ،TSS ثابت و رمزگذاری شده است. در این روش، به جای فرستادن کل سند به
سازنده ی داده ها )انجام دهنده ی تراکنش در حوزه ی رمزارز( شناسه ی منحصربه فرد، 
دیجیتال  امضای  با   TSS داده،  دریافت  از  پس  می کند.  ارسال  را  یعنی هش 

تأییدیه ای صادر می کند.
درخواست  در عمل   TSS که  کاربر مطمئن خواهد شد  امضا،  بررسی  با 
را پردازش کرده و هش به درستی دریافت و زمان صحیح گنجانده شده است. 
اتفاقی  بااین حال، اگر TSS برچسب زمانی اشتباهی روی هش قرار دهد، چه 
رخ می  دهد؟ برای حل این مشکل، هابر و استورنتا دو راه حل پیشنهاد می دهند: 
۱. استفاده از داده های درخواست پیشین برای پردازش درخواست بعدی که ثبت 
زمان رویداد را الزامی می کند؛ 2. تغییر سیستم به گونه ای که غیرمتمرکز و شفاف 

و ارزیاب پذیر باشد.
برای افراد آشنا با عملکرد فناوری بالک چین، راه حل هابر و استورنتا همان 
سیستم بالک چین است. بالک ها با استفاده از هش بالک پیشین و یافتن هش 
بالک جدید ایجاد می شوند. نودها ))Node یا همان استخراج کننده های رمزارز 
در بالک چین که در سیستم پیشنهادی همان TSS هستند، هنگام افزوده شدن 
بالک آن را تأیید می کنند. سپس، اطالعات مربوط به تراکنش درون سیستم عمومی 

ثبت سوابق فرستاده می شوند و امکان تغییر آن ها وجود ندارد.
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رییس جمهوری با بیان 
اینکه نباید اجازه داد موضوع 
کشور  بودجه  مثل  مهمی 
درگیر مناقشات و مباحث بی ثمر شود، 
بودجه  تصویب  در  وقفه ای  هر  گفت: 
کشور می تواند به کلیت اقتصاد و از آن 
آسیب  مردم  زندگی  و  معیشت  مهم تر 

وارد کند.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
السالم  حجت ا جمهوری،  یاست  ر
والمسلمین حسن روحانی در دویست و 
سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، گفت: اصالحیه الیحه بودجه بر 
اساس شرایط و مقتضیات کنونی کشور 
با  همچنین  و  همگرایی  رویکرد  با  و 
تکیه بر دیدگاه کارشناسان و متخصصان 
خبره کشور تهیه و تدوین شده است، 
به  می تواند  سیاست زدگی  هرگونه  لذا 
روند توسعه کشور و حقوق مردم آسیب 
برساند.براساس این گزارش در آغاز این 
بودجه سال  اصالحات الیحه  نشست، 
۱۴۰۰ کل کشور برای ارائه به مجلس 
بررسی  و  بحث  مورد  اسالمی  شورای 
ارائه  گزارش  اساس  بر  و  گرفت  قرار 

بودجه  و  برنامه  سازمان  از سوی  شده 
اصالحات بودجه در منابع و مصارف با 
حفظ منطق و شاکله کلی الیحه بودجه 
تامین  اساس  این  است.بر  شده  انجام 
با  مردم  ضروری  و  اساسی  کاالهای 
الزم  منابع  همچنین  و  ترجیحی  ارز 
برای حوزه های توسعه ای کشور، مورد 
توجه قرار گرفت.رییس جمهور ی پس 
از ارائه این گزارش، با تاکید بر ضرورت 
بودجه  تصویب هر چه سریع تر الیحه 
گفت: موضوع مهمی مثل بودجه کشور 
نباید بگذاریم درگیر مناقشات و مباحث 

بی ثمر شود و با همگرایی و اجماع سازی 
پیام ثبات و رشد به اقتصاد بدهیم.

اقتضای  اینکه  بیان  با  روحانی 
وضعیت اقتصادی امروز کشور و درعین 
ایجاد  دولت،  از  مردم  انتظارات  حال 
آرامش و ریل گذاری صحیح مسیر آینده 
همه  باید  داشت:  اظهار  است،  اقتصاد 
توجه کنیم که هر وقفه ای در تصویب 
بودجه کشور می تواند به کلیت اقتصاد 
و از آن مهم تر معیشت و زندگی مردم 

آسیب وارد کند.
در این جلسه با توجه به تحوالت 

در  احتمالی  تغییرات  و  لمللی  ا بین 
تعامالت جهانی و تاثیرات آن بر وضعیت 
به  عمومی،  انتظارات  کشور،  اقتصادی 
ویژه در بازار سرمایه مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت که رییس جمهوری در این 
رابطه گفت: جامعه با مشاهده شکست 
و  اقتصادی  تحمیلی  جنگ  در  دشمن 
در آستانه پیروزی ملت، در انتظار بهره 
گیری از ثمرات مقاومت خود قرار دارد.

تکانه ها  اینکه  بیان  با  روحانی   
اقتصاد  در  غیراقتصادی  تنش های  و 
اثرگذار شده است، اظهار کرد: شایسته 
قوای  تمامی  در  مسئوالن  همه  است 
خود  اظهارات  و  کنش ها  در  کشور، 
نهایت مراقبت و دقت را به عمل آورند 
تا مبادا شرایطی خالف انتظار عمومی 
شکل بگیرد که موجب اثرات منفی در 

جامعه شود.
تاکید  امید  و  تدبیر  دولت  رییس 
خود،  خدمت  آخر  روز  تا  دولت  کرد: 
وظیفه  را  مردم  معیشت  از  حراست 
نخست خود می داند و تامین کاالهای 
اساسی با نرخ ترجیحی، سیاست قطعی 

دولت تا پایان خواهد بود.

موفق  رؤسای  از  ایران  بانکداری  آموزش  عالی  مؤسسه  تقدیر 
شعب بانک آینده

شعب  موفق  رؤسای  گردهمایی  یازدهمین  در 
بانک های کشور، شماری از رؤسای شعب بانک آینده 

نیز تقدیر شدند.
در این گردهمایی آن الین که با عنوان »مدیریت 
شعب در دوران شیوع ویروس کرونا« و با رویکردهای 
اقتضایی،  برنامه ریزی   ، فرآیندها مجدد  مهندسی 

دستورالعمل های بهداشتی، فن آوری های نوین، حمایت و هم دلی و دورکاری 
با حضور دکتر اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ج.ا.ایران، فرشاد حیدری، 
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران و شاهین فرهنگ، پژوهشگر حوزه 

روان شناسی برگزار شد؛ از ۱۰ رئیس شعبه موفق بانک آینده نیز، تقدیر شد.
در این مراسم آن الین که مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و جمعی از 
معاونان و مدیران بانک آینده هم حضور داشتند؛ از مژگان تأثری، شعبه پل 
رومی، )کد۳2۰(، ولی اهلل درویشی نیا، شعبه ساری - امیرمازندرانی، )کد 72۱2(، 
محمدرضا کاشانی، شعبه زعفرانیه - آصف )کد 2۱۰(، الهام برادران نقشینه، 
شعبه اصفهان - بلوار کشاورز )کد 2۶۳۳(، سیروس سلیمانی متین، شعبه آیةاهلل 
کاشانی - چهارراه شاهین، )کد 2۶۱(، محسن سعیدی مقدم، شعبه ظفر شرقی، 
بلوار سجاد، )کد ۱۰۰۱(، محمد  )کد ۳۰5(، محسن بهروش، شعبه مشهد - 
نیک خواه، شعبه نوبنیاد، )کد ۳۱۳(، راحله عظامی، شعبه ولی عصر - ساعی، 
)کد ۳2۹( و علی طاهرخانی، شعبه قزوین - نوروزیان، )کد ۱۳۰5(، به عنوان 

رؤسای موفق شعب بانک آینده، تجلیل شد.
همایش رؤسای موفق شعب بانک های کشور، همه ساله به همت مؤسسه 
عالی آموزش بانکداری ایران و با هدف تقویت بالندگی مدیران شعب بانک ها و 
مهارت های علمی و حرفه ای، تبادل تجربیات موفقیت آمیز و نیز تجلیل زحمات 

و تالش های رؤسای شبکه بانکی برگزار می شود.

سپرده گذاران  ویژه  درصد   2 سود  نرخ  با  ضامن  بدون  تسهیالت 
بانک اقتصادنوین

سپرده-تسهیالت  طرح  ارائه  با  اقتصادنوین  بانک 
با  تسهیالتی  به سپرده،  پرداخت سود  بر  کوشان، عالوه 

نرخ سود 2 درصد به متقاضیان پرداخت می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، این بانک 
ارائه طرح سپرده-تسهیالت کوشان سعی دارد عالوه  با 
بر تسهیل شرایط و کاهش زمان مورد نیاز برای دریافت 

تسهیالت ارزان قیمت، امکان بهره مندی از سود سپرده و حفظ قدرت خرید را برای 
مشتریان خود فراهم کند.

بانک اقتصادنوین با اجرای این طرح امیدوار است بتواند در راستای ماموریت 
ذاتی خود گامی موثر در بهبود شرایط اقتصادی خانوارهای ایرانی بردارد.

شرایط دریافت تسهیالت
متقاضیان تسهیالت کوشان با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر می توانند 
به نزدیک ترین شعبه بانک اقتصادنوین مراجعه و سپس با توجه به طرح دلخواه از 
نظر نرخ سود سپرده و تسهیالت، برای افتتاح یکی از سپرده های کوشان اقدام کنند.

مشتریان ارجمند پس از افتتاح سپرده می توانند درخواست تسهیالت خود را 
با شرایط انتخابی از نظر مبلغ، نرخ سود و تعداد اقساط به شعب بانک اقتصادنوین 

ارائه دهند.
از  افراد معرفی شده  به  از ویژگی های مهم طرح کوشان، اعطای تسهیالت 

طرف سپرده گذار است.
کوشان، تسهیالتی برای همه

نظر  در  وثیقه تسهیالت  به عنوان  بانک  نزد  این طرح، سپرده،  در  ازآنجاکه 
گرفته می شود، دیگر نیازی به ارائه وثایق مرسوم بانکی نیست. بنابراین درخواست  
متقاضیان صرفا از منظر برخورداری از اهلیت اعتباری مورد بررسی قرار می گیرد و 

در کوتاه ترین زمان ممکن تسهیالت مورد نظر متقاضیان پرداخت می شود.
اول محاسبه کنید

متقاضیان این امکان را دارند تا مبلغ تسهیالت، شرایط بازپرداخت، مبلغ هر 
قسط و میزان سود سپرده دریافتی را پیش از هر اقدامی از طریق لینک محاسبه گر 

محاسبه کنند.
دارندگان این نوع سپرده می توانند ۶۰ تا ۸۰ درصد سپرده مدت دار خود را 
دریافت  برای  را  دیگری  افراد  یا  دریافت  موردنظر  شرایط  و  نرخ ها  با  تسهیالت 
تسهیالت معرفی کنند. در این طرح، سپرده گذار در ازای سپرده گذاری، ماهانه سودی 
دریافت کرده و در صورت دریافت تسهیالت، هر ماه مبلغی بابت اقساط تسهیالت 

دریافتی به بانک پرداخت می کند.
برای نمونه اگر مشتری سپرده ای با سود ۱۰درصد افتتاح کند، می تواند به اندازه 
۶۰درصد مبلغ سپرده خود، تسهیالتی با بازپرداخت ۳۶ماه و با نرخ 5.5 درصد دریافت 
کند. اگر سپرده گذار تصمیم داشته باشد سپرده ای با نرخ سود 5درصد افتتاح کند، 
می تواند به اندازه ۸۰درصد مبلغ سپرده خود تسهیالتی با بازپرداخت ۳۶ماه و با نرخ 

2درصد از بانک دریافت کند.
مشتریان ارجمند میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر به صفحه ویژه طرح 
کوشان مراجعه و یا با کارشناسان مرکز 2۴ ساعته ارتباط با مشتریان بانک اقتصادنوین 

به شماره ۴۸۰۳۱۰۰۰-۰2۱ تماس حاصل کنند.

تقویت  سبب  منتا  و  تعاون  توسعه  بانک  همکاری های  گسترش 
بازارهای تعاونی ها می شود

بر اهمیت  تعاون  بانک توسعه  رئیس هیات مدیره 
گسترش همکاری های این بانک و مرکز منتا در راستای 

تقویت بازارهای تعاونی ها تأکید ورزید.
توسعه  بانک  مدیره  هیات  رئیس  فتاحی  باقر  سید 
تعاون در جلسه مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران، منتا 
اظهار داشت: موضوع حمایت از کسب وکارهای نوآورانه 

جایگاه ویژه ای در اساسنامه و اسناد راهبردی بانک داشته است.
وی افزود: این بانک از سال های نخستین فعالیت، از بانک های پیشرو در 
این  بوده است و طی  با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور  انعقاد تفاهم نامه  
نوظهور  کسب وکارهای  و  دانش بنیان  تعاونی های  به  متنوعی  تسهیالت  سال ها 

اعطا نموده است.
فتاحی با اشاره به این که بانک توسعه تعاون از بانک های پیشگام در انعقاد 
تشکیل  کرد:  خاطرنشان  است  بوده  نیز  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  با  تفاهم 
مالی  تأمین  جهت  پذیرفته شده  و  مطرح  راهکارهای  از  خطرپذیر  صندوق های 
در  آن  سازوکار  شدن  جدی  که  است  نوآورانه  فعالیت های  و  خالقانه  ایده های 

کشور، می تواند در حمایت مالی از این فعالیت ها مؤثر واقع گردد.
وی همکاری بانک توسعه تعاون و مرکز منتا را در راستای تقویت تعاونی ها 
به لحاظ تأمین مواد اولیه، بازاریابی فروش ، پیش خرید و پیش فروش محصوالت و 
تقویت سازوکارهای بازار تعاون حائز اهمیت عنوان نمود و گفت: شتاب دهنده های 
فعال در این مرکز در مهندسی و شکل گیری بازارهای نوین و ایجاد رونق در این 
بازارها نقش مهمی برعهده دارند و تجارب شرکت سمات به عنوان شرکت ابزاری 
و  زنبورداری  محصوالت  بازار  در  مبادالت  سامانه های  ایجاد  در  بانک،  فناوری 
بازار محصوالت کشاورزی و باغداری برای تعاونی ها در این زمینه بسیار کارآمد 

بوده است .
مالی  تأمین  در  نقش آفرینی  بر  عالوه  تعاون  توسعه  بانک  افزود:  فتاحی 
در  مرکز  با  مهمی  همکاری  نوآوررانه،  فعالیت های  و  دانش بنیان  تعاونی های 
زنجیره  ایجاد  و  محصوالت  تجاری سازی  کسب وکار،  مدل های  به  شکل دهی 

ارزش میان تعاونی ها مدنظر دارد.
بانک  عاملیت  نقش  به  اشاره  با  تعاون  توسعه  بانک  مدیره  هیات  رئیس 
در  بانک  فعالیت  گفت:  کارآفرینان  به  ملی  توسعه  صندوق  منابع  تخصیص  در 
شبکه  سطح  در  عشایری،  و  روستایی  پایدار  اشتغال  طرح  به ویژه  زمینه ها  این 
به لحاظ حجم  بانک  امر، عملکرد  تائید مسئولین  به  بوده است و  بانکی سرآمد 
تعهدات  به موقع  ایفای  و  اشتغال زایی  میزان   ، طرح ها  تنوع  اعطایی،  تسهیالت 

موردقبول بوده است.
فتاحی با اشاره به حضور بانک توسعه تعاون در طرح مشاغل خانگی، نیاز 
به بازار مناسب مصرف را از مهم ترین چالش های کسب وکارهای خانگی عنوان 
نمود و گفت: ظرفیت های موجود در مرکز منتا و حضور شتاب دهنده های برتر در 
این مرکز، می تواند در ایجاد این حلقه مفقوده تأثیرگذار باشد. همچنین با توجه 
اجتماعی استان ها در تخصیص  تعاون، کار و رفاه  ادارات کل  به نقش محوری 
منابع اشتغال خانگی، همکاری مراکز استانی منتا با این ادارات می تواند در ایجاد 

زنجیره ارزش و بازارسازی برای محصوالت این مشاغل مثمر ثمر واقع گردد.

یک مدیر نفتی خبر داد؛
عملیات اجرایی سه مگاپروژه خوراک ترکیبی در آینده نزدیک

از آغاز عملیات  مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
اجرایی سه مگاپروژه خوراک ترکیبی الفینی - آروماتیکی در آینده نزدیک خبر داد.

کرد:  اظهار  عباس زاده  حسن  پتروشیمی،  صنایع  ملی  شرکت  گزارش  به 
زنجیره  پنج  پتروشیمی،  تنوع سبد محصوالت  و  ارزش  زنجیره  توسعه  به منظور 
پروپیلن، متانول، اتیلن، بنزن و اوره انتخاب و راهبرد توسعه صنعت پتروشیمی 

براساس توسعه این زنجیره ها تنظیم شده است.
پتروشیمی  نهایی  میانگین قیمت محصوالت  اینکه هم اکنون  بیان  با  وی 
در هر تن 5۰۰ دالر است، افزود: توسعه این پنج زنجیره به تولید محصوالت با 
ارزش تر منجر می شود که قیمت این محصوالت حدود ۱5۰۰ دالر در هر تن است.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه 
به منظور تکمیل زنجیره ارزش، برنامه اجرای طرح های پلیمری در دستور کار این 
شرکت است، افزود: هم اکنون ظرفیت تولید پلیمرها در صنعت پتروشیمی ساالنه 
۹ میلیون تن است که با تعریف و اجرای پروژه های جدید این ظرفیت در افق 

۱۴۰۴ به بیش از 2۰ میلیون تن در سال افزایش می یابد.
عباس زاده با اشاره به اینکه در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی، رویکرد اجرای 
طرح ها بر پایه خوراک ترکیبی مورد تأکید و اولویت است، اظهار کرد: اجرای سه 
به منظور  تن  میلیون   ۱2.۴ تولید ساالنه حدود  با ظرفیت  ترکیبی  طرح خوراک 
استفاده از اتان مازادی که به مقدار حدود ۴ میلیون تن در باالدست وجود دارد، 

تعریف و مجوز اجرای آنها نیز صادر شده است.
وی با بیان اینکه عملیات اجرای سه مگاپروژه در آینده نزدیک آغاز می شود، 
اظهار کرد: شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس با ظرفیت ساالنه 5.۸ میلیون تن و 
حجم سرمایه گذاری حدود ۴.5 میلیارد دالر با خوراک اتان و بوتان تعریف شد که 
انواع پلی اتیلن ها و پلی پروپیلن تولید خواهد کرد. طرح دیگر خوراک ترکیبی الفینی، 
ویستا انرژی ارغوان در عسلویه است با خوراک اتان و بوتان و حجم سرمایه گذاری 
۱.۶ میلیارد دالر که ساالنه ۱.۸ میلیون تن ظرفیت تولید خواهد داشت. طرح سوم 
خوراک ترکیبی، طرح الفین آروماتیک شرکت نفت و گاز آریا، زیرمجموعه هلدینگ 
نفت و گاز پارسیان با خوراک نفتا و اتان با حجم سرمایه گذاری ۴.۸ میلیارد دالر 

است که ساالنه ظرفیت تولید ۴.۸ میلیون تن محصول خواهد داشت.
محصوالتی  که  است  مفهوم  این  به  زنجیره  تکمیل  عباس زاده،  گفته  به 
مانند متانول و اتیلن را که به عنوان محصوالت پایه و به مقدار زیاد تولید می شود 
به عنوان خوراک در طرح های پایین دست آنها وارد و محصوالت با ارزش افزوده 

باالتر تولید کنیم.

در ماه ژانویه رخ داد؛
افزایش روزانه بیش از یک میلیون بشکه ای واردات نفت چین

واردات نفت خام چین در ماه ژانویه با ۱۸ درصد افزایش به ۱۱ میلیون و 
۱2۰ هزار بشکه در روز رسید.

به گزارش پایگاه خبری اویل پرایس، واردات ماه ژانویه نفت خام چین با 
۱۸ درصد )یک میلیون و 7۴۰ هزار بشکه در روز( افزایش نسبت به ماه دسامبر 

2۰2۰، به میانگین روزانه ۱۱ میلیون و ۱2۰ هزار بشکه رسید.
تحلیلگران مؤسسه تحقیقات انرژی اویل اکس اعالم کردند که پاالیش نفت 
خام این کشور در ماه ژانویه برای هشتمین ماه پیاپی به طور میانگین بیش از ۱۴ 

میلیون بشکه در روز بوده است.
از زمان آغاز شیوع ویروس همه گیری جهانی کووید-۱۹ )کرونا(، تقاضای 
نفت خام چین تنها عامل امیدوارکننده برای قیمت های جهانی این کاالی راهبردی 
بوده است، با توجه به بهبود سریع اقتصادی چین، این کشور به عنوان بزرگ ترین 

واردکننده نفت خام دنیا، نقش مهمی در بهبود قیمت نفت داشته است.
پاالیشگاه های مستقل چین با جذب واردات محموله های جدید سهم بزرگی 
در مجموع واردات نفت چین داشته اند. با آغاز سال جاری میالدی - پس از کاهش 
فعالیت این پاالیشگاه ها در پایان سال 2۰2۰ به  دلیل تمام شدن سهمیه جاری 
وارداتی - بار دیگر مجموع واردات نفت خام چین با تخصیص سهمیه های جدید 
افزایش یافته است.مجموع ذخیره سازی نفت چین در ابتدای ماه فوریه سال جاری 
میالدی به ۹۹۰ میلیون بشکه رسید. این رقم در مدت مشابه پارسال ۸5۶ میلیون 

بشکه و در سپتامبر 2۰2۰ یک میلیارد بشکه بود.
چین سال گذشته میالدی بزرگ ترین خریدار نفت جهان بود و سعی کرد 
مخازن ذخیره سازی نفت خود را در بحبوحه بحران کرونا با نفت ارزان قیمت پر 
کند. نفت پاالیش شده چین هم در سال گذشته میالدی با آغاز به کار تأسیسات 

جدید به طور بی سابقه ای افزایش یافت.
مقدار خرید باالی  نفت خام ازسوی چین وجود قیمت های باالی نفت و روند 
کاهشی ذخیره سازی های نفت خام این کشور آسیایی خبر خوبی برای تولیدکنندگان 

نفت در سراسر جهان است.

رییس جمهوری:

انتظار مردم از دولت، ریل گذاری صحیح مسیر آینده اقتصاد است
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در صورت لغو تحریم ها؛
هند دوباره دومین مشتری بزرگ نفت ایران می شود

مدتی است که هند اعالم کرده که اگر آمریکا تحریم ها علیه ایران را تسهیل 
کند، پاالیشگاه های هندی واردات نفت ایران را از سرخواهند گرفت که طبق گفته 

کارشناسان انرژی این مساله به نفع هر دو کشور خواهد بود.
هند که پس از چین دومین مشتری بزرگ نفت ایران بود، واردات نفت ایران 
را از اواسط سال 2۰۱۹ پس از تشدید تحریمها از سوی دولت دونالد ترامپ، رییس 
جمهور آمریکا متوقف کرد. ام کی سورانا، رییس هیات مدیره شرکت هندوستان 
واردات  سبد  در  ایران  نفت  کرد:  اظهار  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  در  پترولیوم 
پاالیشگاه های هندی بوده و ما خوشحال خواهیم شد که این نفت را زمانی که 

شرایط فراهم شد، خریداری کنیم.
به گفته وی ایران پیش از این شرایط مطلوبی برای پرداخت و تخفیف حمل 
بار عرضه می کرد که خرید نفت ایران را نسبت به گریدهای نفتی دیگر گزینه 
ممتازی می کرد. پس از توقف خرید نفت ایران، پاالیشگاه های هندی واردات 
نفتشان را متنوع کردند. پس از تحریمها، گزینه های جدید اضافه شدند و نفت 
آمریکا به هند وارد شد. پاالیشگاه ها گزینه های موجود در بازار و ارزشی که در 
درآمد حداکثری آنها دارند را ارزیابی می کنند اما اگر نفت ایران در بازار موجود 

باشد، قطعا به عنوان گزینه خرید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند اواخر سال گذشته اظهار کرده بود هند که 
سومین واردکننده بزرگ نفت جهان است، مایل است واردات نفتش را متنوع کند 

و وارداتش شامل واردات نفت ایران و ونزوئال باشد.
توسعه روابط هند و ایران به نفع هر دو کشور است

در این باره محمد خطیبی -نماینده سابق ایران در اوپک گفت: هند جز 
مشتریان سنتی نفت ایران است و مدتی طوالنی خریدار نفت ایران بود حتی در 
زمان تحریم دوره قبل نیز خرید خود را قطع نکرده بود و علی رغم تهدیدهایی که 
وجود داشت نفت را از ایران خریداری می کرد اما در تحریم های دو سال اخیر 
ظاهرا خرید خود را قطع کرده است اما با این حال این کشور جزو مشتریان سنتی 

ایران است و تجارت گسترده ای با ایران دارد.
وی با تاکید بر اینکه چنانچه هند از ایران نفت خریداری کند وارداتی را از این 
کشور خواهیم داشت و در کل این مساله به نفع هر دو کشور است و این تجارت 
می تواند مفید باشد، تصریح کرد: شر این مساله این است که ابتدا هند از ایران نفت 
خریداری کند و بعد از آن ایران نیز کاالهایی را از آن کشور خریداری خواهد کرد.

نماینده سابق ایران در اوپک با اشاره به اهمیت حفظ روابط ایران و هند، 
گفت: نباید به خاطر تحریم روابط دو کشور قطع شود چراکه این روابط بسیار عمیق 
است و نباید تحریم ها در آن تاثیر بگذارد با این حال به نظر می رسد که افزایش 
روابط تجاری بین ایران و هند می تواند برای هر دو کشور مفید باشد و در واقع 

یک بازی برد-برد بین ایران و هند خواهد بود.
به گفته خطیبی گسترش روابط هند و ایران مفید است به ویژه اینکه هند 
جزو5 کشورهایی است که تقاضای آن برای نفت و گاز رو به رشد است و می تواند 
روی یک منبع مطمئن همچون ایران حساب باز کند و باید گفت که این موضوع 

به نفع هر دو کشور است و تحقق آن نیز چندان دور از ذهن نیست.
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مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس خبر داد:
تحویل ١٠ هزار واحد مسکن مهر در پردیس 

تا اسفندماه
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: هفت تا ۱۰ هزار واحد 

مسکن مهر در اسفندماه افتتاح می شود.
هدایت«  »مهدی  شهرسازی  و  راه  وزارت  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
با اشاره به تعیین تکلیف تمام زیرساخت ها در شهر جدید پردیس همزمان با 
شروع عملیات اجرایی مترو تهران - پردیس، افزود: آب، فاضالب و مترو از 
زیرساخت های اصلی است که همگی در پردیس تعیین تکلیف شده اند. در 
این خصوص، آب از طریق تونل هایی که قرارگاه خاتم در حال کار بر روی 
آنها است به پردیس منتقل خواهد شد و با انجام این پروژه در دراز مدت و با 
در نظر گرفتن افق جمعیتی پردیس که ۶۰۰ هزار نفر است، در این زمینه هیچ 

مشکلی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به نرخ باالی رشد جمعیت در پردیس افزود: برای اینکه بتوانیم 
پروژه  تعیین تکلیف  نیازمند  را تصفیه کنیم  فازهای ۸، ۹، ۱۱ و 5  فاضالب 
تصفیه خانه فاضالب شماره 2 پردیس بودیم. به این منظور دو سال تالش 
کردیم تا مجوز محیط زیست را اخذ و پیمانکار را انتخاب و فعال کنیم که این 

اقدامات انجام شده است.
اعتباری در حدود  با  این تصفیه خانه  ادامه داد: عملیات اجرایی  هدایت 

۴۰۰ میلیارد تومان در اسفندماه سال امسال با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز 
خواهد شد و به این ترییب دیگر هیچ پروژه تعیین تکلیف نشده زیرساختی در 

سطح کالن در پردیس نداریم.
مهر  واحد مسکن  هزار   ۱۰ تا  سازی هفت  آماده  برای  از تالش  وی 
دیگری  تعداد  همچنین  کرد:  اعالم  و  داد  خبر  اسفندماه  در  افتتاح  برای 
پروژه روبنایی شامل فضاهای آموزشی و فرهنگی و ... در اسفندماه آماده 

شد. خواهد  افتتاح 
عملیات  کرد:  خاطرنشان  پردیس  جدید  شهر  عمران  شرکت  مدیرعامل 
و  پارک  درمانگاه،  مدرسه،  مسجد،  ساخت  شامل  دیگری  پروژه های  اجرایی 
فضاهای تجاری نیز در اسفندماه آغاز می شود که بیش از هزار میلیارد تومان 

اعتبار این پروژه ها خواهد بود.  
وی گفت: مجموع پروژه هایی که در اسفندماه افتتاح و کلنگ زنی خواهد 

شد بیش از هفت هزار میلیارد تومان است.
پیشرفت  با ۴7 درصد  در سال ۹2  تهران  استان  مهر  پروژه های مسکن 
فیزیکی تحویل دولت یازدهم شد که تا بهار ۹۹ با تکمیل ۴72 هزار و 257 

واحد میزان پیشرفت آن به ۹5 درصد رسید.

قرادادی  کارگران  اتحادیه  رئیس 
و پیمانی با اشاره به پیش بینی هزینه 
سبد معیشت خانوارهای کارگری گفت: 
پیشنهاد در خصوص  یا  هرگونه اعالم 
افزایش درصد حقوق کارگران باید پس 
از جمع بندی نهایی سبد هزینه زندگی 
کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی 

کار صورت گیرد.
فتح اله بیات، با اشاره به پیشنهاد 
ی  برا مجلس  عی  جتما ا کمیسیون 
مزد  حداقل  درصدی   ۳5 فزایش  ا
برای  کار  وزارت  با  توافق  و  کارگران 
که  کسانی  از  گفت:   ۱۴۰۰ دستمزد 
هستند،  کارگران  فکر  به  مجلس  در 
دلسوزی می کنند و با دولت جلسه می 
گذارند تشکر می کنیم ولی توجه داشته 
کارگران  دستمزد  و  حقوق  که  باشیم 
ماده  طبق  و  کار  عالی  شورای  توسط 
۴۱ قانون کار تعیین می شود و نماینده 
کارگر، کارفرما و دولت سه ضلع اصلی 
و شرکای اجتماعی هستند که باید در 
بندی  جمع  به  معیشت  سبد  خصوص 

برسند.
بحث  در  تردید  بدون  افزود:  وی 
دو  و  یک  بند  باید  مزد  حداقل  تعیین 

ماده ۴۱ که به نرخ تورم و هزینه سبد 
معیشت اشاره دارد، مورد توجه قرار گیرد 
لذا اینکه برخی افزایش ۴۰ درصدی یا 
۳5 درصدی را برای دستمزد سال آینده 
اتکا  قابل  شوند  می  متصور  کارگران 
نیست و باید دید سبد معیشت کارگران 

چه زمانی نهایی می شود.
به  افزایش حقوق کارگران منوط 

نهایی شدن رقم سبد معیشت 
به گفته این مقام مسئول کارگری 
کارگران  معیشت  ماهانه  هزینه  وقتی 
نهایی شد و اعضای کمیته مزد به جمع 
افزایش  درصد  هم  باز  رسیدند  بندی 
حقوق توسط اعضای شورای عالی کار 
بخش  چنانچه  ولی  گیرد  می  صورت 
و  نظر  از  متفاوت  دولتی  و  خصوصی 
دیدگاه نمایندگان کارگری عمل کردند 
از مجلس و کمیسیون اجتماعی استمداد 
می طلبیم که کمک حال ما باشند و ما از 
تدبیر و پیشنهاد آنها استقبال می کنیم.

با تاکید بر رعایت ماده ۴۱  بیات 
اظهار  دستمزد  مذاکرات  در  کار  قانون 
کرد: امروز در پیشگاه قانون مسئولیم و 
نباید فراتر از قانون یا خارج از چارچوب 
قانون حرفی بزنیم که نتوانیم جوابگوی 

کار  قانون  که  معتقدیم  لذا  باشیم  آن 
مزد  حداقل  تعیین  ۴۱ مالک  ماده  در 
باید  آن  مبنای  بر  و  را مشخص کرده 
تصمیم  کارگران  مزد  خصوص  در 

گیری کرد.
معیشت  سبد  ینه  هز نگین  میا

کارگران حدود ۱۰ میلیون تومان 
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و 
پیمانی در عین حال درباره آخرین رقم 
کارگری،  خانوارهای  معیشت  هزینه 
یندگان  نما اعالم  اساس  بر  گفت: 
در خصوص  اولیه  بینی  پیش  کارگری 
رقم معیشت حدود ۹ میلیون تومان بود 
که اگر کالن شهرهایی مثل تهران را 
حساب کنیم هزینه معیشت خانوار ۱۱ 
میلیون تومان تخمین زده می شود ولی 
چنانچه میانگین بگیریم، هزینه ماهانه 
سبد معیشت کارگران حدود ۱۰ میلیون 

تومان خواهد شد.
جامعه  تاکید  د:  دا دامه  ا بیات 
این است که کارگران قدرت  کارگری 
دنبال  به  هرگز  و  باشند  داشته  خرید 
افزایش درصدی دستمزد نبوده اند.اگر 
مورد  و  اساسی  اقالم  در  که  افزایشی 
مصرف جامعه کارگری دیده می شود 

تثبیت شود،  کارگران  معیشت  سبد  در 
قدرت خرید آنها حفظ می شود.

وی گفت: بحث ما بحث حداقل 
ها است و دنبال رفاهیات نیستیم.انتظار 
داریم که حداقل های زندگی یک خانوار 
۳.۳ نفره کارگری را حساب کنند و بر 
بدهند.اگر  حقوق  کارگر  به  آن  مبنای 
بخواهیم سطح رفاه کارگران را در نظر 
بگیریم به ۱۱ میلیون تومان می رسد 
که همین رقم هم هزینه های زندگی 
پوشش  کامل  طور  به  را  خانوار  یک 
اعضای شورای  از  این  بنابر  دهد  نمی 
عالی کار تقاضا داریم که با دیدی بازتر 
موضوع  به  نسبت  تر  سخاوتمندانه  و 

دستمزد نگاه کنند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و 
پیمانی افزود: در حال حاضر بیش از 52 
درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل 
می دهند که تولیدات داخلی را مصرف 
می کنند و قدرت خرید کاالی خارجی و 
لوکس را ندارند.آنها با خرید محصوالت 
اقتصاد  توسعه  و  تولید  رونق  به  ایرانی 
کمک می کنند بنابر این باید کاری کنیم 
که قدرت خرید کارگران و بازنشستگان 

هم افزایش یابد.

یک مقام مسئول اتحادیه کارگری:

میانگین هزینه سبد معیشت کارگران حدود ١٠ میلیون تومان است
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و  ب  آ مل  عا یر مد
اینکه  بیان  با  ایالم  فاضالب 
در  آب  بهره مندی  شاخص 
روستاهای این استان باالتر از میانگین 
از 552 روستای  کشوری است، گفت: 
درصد   ۹۰ روستا)معادل   ۴۹۸ استان 
قرار  آبرسانی  پوشش  تحت  مناطق( 

دارند.
ایالم  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
آب  بهره مندی  شاخص  اینکه  بیان  با 
از  باالتر  استان  این  روستاهای  در 
از 552  میانگین کشوری است، گفت: 
 ۹۰ روستا)معادل   ۴۹۸ استان  روستای 
آبرسانی  پوشش  تحت  مناطق(  درصد 

قرار دارند.
داشت:  اظهار  تیموری  نوراهلل   
ایالم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
در راستای اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی توانسته است با تکمیل تعداد 
بهره مندی  بر  عالوه  مجتمع ،  زیادی 
تعداد  شرب،  آب  از  روستاییان  بیشتر 
گردونه  از  نیز  را  روستاها  از  زیادی 

آبرسانی سیار خارج کند.

ینک  ا هم  ینکه  ا بیان  با  وی 
آبرسانی به 22 روستا به صورت سیار 
انجام می شود، افزود: برنامه این شرکت 
برای 2 سال آینده اتمام آبرسانی سیار 
پوشش  تحت  روستاهای  تمامی  در 

است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
ایالم با اشاره به افزایش توزیع اعتبارها 
شد:  یادآور  گذشته  سال های  طی 
حدود   ۹2 سال  آبرسانی  اعتبارهای 

5۰ میلیارد ریال بود که از سال ۹۳ تا 
 پایان ۹7 به 2 هزار و 2۰۰ میلیارد ریال 

افزایش یافته است.
به گفته وی اعتبار مصوب شرکت 
نیز   ۹۸ سال  در  ایالم  استان  آبفار 
به  نسبت  که  است  ریال  میلیارد   ۶۴۰
سال های قبل افزایش قابل مالحضه ای 

داشته است.
اشاره  با  ایالم  آبفای  مدیرعامل 
از  آب  بهره مندی  شاخص  عملکرد  به 

سال ۹2 تا کنون اضافه کرد: شاخص 
بهره مندی آب در این مدت از ۶۶ درصد 

به نزدیک ۸۰ درصد رسیده است.
اینک  هم  کرد:  اضافه  تیموری 
بیش از ۱77 هزار نفر در ۴۹۸ روستای 
خدمات  پوشش  تحت  ایالم  استان 
یی  روستا فاضالب  و  آب  شرکت 

هستند.
تعداد کل مشترکان آب روستایی 
ایالم ۴5 هزار و 5۴۴ مشترک  استان 
مشترک   ۸۸5 شمار،  این  از  که  است 
 5۸7 و  هزار  یک  ادارات،  و  عمومی 
و ۴۳ هزار  و صنعتی  تجاری  مشترک 
مسکونی  بخش  مشترکان  نیز   ۹۹ و 

تشکیل داده اند.
استان  روستایی  آب  تامین  منابع 
ایالم ۱۶۶ منبع است که ۱۰5 مورد آن 
را چشمه ها و ۶۱ مورد را چاه و قنات 

تشکیل داده است.
کیلومتر  هزار   2۰ با  ایالم  استان 
نفر  هزار   5۸۰ حدود  گستره،  مربع 
جمعیت دارد که در ۱۰ شهرستان ، 25 

شهر و ۶۰۰ روستا ساکن هستند.

مدیرعامل آب و فاضالب استان ایالم عنوان کرد :

90 درصد روستاهای ایالم زیر پوشش شبکه آبرسانی قرار دارند
سرپرست مرکز سالمت و مشاوره شهرداری سمنان خبر داد:

احداث کلینیک تخصصی شهرداری سمنان
سرپرســت مرکــز ســالمت و مشــاوره شــهرداری ســمنان از احــداث 
کلینیــک تخصصــی شــهرداری ســمنان خبــر داد و گفــت: بــا رایزنی هــای 
شــده و طــی شــدن مراحــل قانونی بــرای احداث، بــه زودی شــاهد افتتاح 

ایــن کلینیــک خواهیــم بود.
ــه ضــرورت احــداث  ــا توجــه ب ــرد: ب ــار ک محســن مظاهــری اظه
ــرای  ــواده آنهــا ب ــان شــهرداری و خان ــرای کارکن کلینیــک تخصصــی ب
ــی  ــرای ط ــی ب ــال رایزن ــی در ح ــات درمان ــتر از خدم ــدی بیش بهره من

ــداث آن هســتیم. ــتای اح ــی در راس ــل قانون شــدن مراح
وی در خصــوص خانــه گردشــگری ســالمت، گفــت: خانــه تاریخــی 
پورحســینی هــا کــه بــه عنــوان خانــه گردشــگری ســالمت نــام گــذاری 
شــده اســت، نخســتین خانــه ســالمت در اســتان ســمنان بــوده کــه بــه 
ــنتی آن،  ــای س ــی و فض ــت تاریخ ــاد و باف ــت زی ــتن قدم ــاظ داش لح
خدماتــی ماننــد طــب ســوزنی، حجامــت، زالــو درمانــی، نمــک درمانــی، 
ــه می شــود.بخش  ــی، ماســاژ و طــب ســنتی اســالمی ارائ ســنگ درمان
دمنوش خانــه ســنتی ایــن خانــه گردشــگری ســالمت بــا وجــود فراوانــی 

ــی در ســمنان از دیگــر بخش هــای آن اســت. ــوع گیاهــان داروی و تن
مظاهــری اولویــت اســتفاده از خدمــات خانــه گردشــگری ســالمت 
را بــا پرســنل و بازنشســتگان شــهرداری ســمنان عنــوان کــرد و گفــت: 
ــر  ــژه در نظ ــف وی ــا تخفی ــهروندان ب ــته از ش ــن دس ــرای ای ــات ب خدم
ــرای اســتفاده عمــوم شــهروندان و گردشــگران  گرفتــه شــده اســت و ب
ــراد از لحــاظ درمــان و  ــا اف ــی پیــش بینــی شــده اســت ت ــز تخفیفات نی
ســالمت خدمــات مطلوبــی را دریافــت کــرده و البتــه بــه صــورت رایــگان 

از ایــن مــکان گردشــگری بازدیــد کننــد.
سرپرســت مرکــز ســالمت و مشــاوره شــهرداری ســمنان از محلــه 
ــه عنــوان محلــه ای قدیمــی در بافــت تاریخــی شــهر یــاد  کوشــمغان ب
کــرد و گفــت: انتخــاب خانــه گردشــگری ســالمت در ایــن محلــه ســبب 
پیشــرفت، توســعه و رشــد فیزیکــی آن در آینــده خواهــد شــد. ۱5 پرســنل 
در ایــن مرکــز فعالیــت خواهنــد کــرد کــه همــه دارای مجــوز مربوطــه 
ــه  ــای الزم در زمین ــانی و تخصص ه ــت رس ــاظ خدم ــتند و از لح هس
زالــو درمانــی، طــب ســنتی و همچنیــن دیگــر خدمــات خبــره هســتند.

از جملــه خدمــات ایــن مرکــز می تــوان بــه تشــکیل پرونده ســالمت 
ــواده آنهــا اشــاره کــرد  ــرای پرســنل و بازنشســتگان شــهرداری و خان ب
ــی  ــه و چــکاپ کل ــگان معاین ــه صــورت رای ــده ب ــراد دارای پرون ــه اف ک
می شــوند و بــا شناســایی افــرادی بــا بیمــاری قنــد، فشــار و چربــی خــون 
همچنیــن مشــکالت قلبــی از پزشــکان متخصــص جهــت درمــان ایــن 
دســته از شــهروندان اقــدام خواهــد شــد.آموزش پروتکل هــای بهداشــتی 
ــته در  ــز وابس ــازمان ها و مراک ــی س ــت آن در تمام ــنل و رعای ــه پرس ب

شــهرداری باعــث شــد تــا شــیوع ویــروس کرونــا کنتــرل شــود.
وی تزریــق واکســن هپاتیــت بــه کارکنــان فضــای ســبز، پاکبانــان، 
آتــش نشــانان، کارکنــان آرامســتان و پســماند را از دیگــر اقدامــات مرکــز 
ــهرداری  ــت: ش ــمرد و گف ــمنان برش ــهرداری س ــاوره ش ــالمت و مش س
ســمنان پــس از شــهرداری تهــران، دومیــن شــهرداری در کشــور اســت 
کــه در ایــن زمینــه موفــق عمــل کــرده و در موضــوع غربالگــری کرونــا 
نیــز در کشــور مقــام اول را بیــن شــهرداری های کشــور بــه دســت آورده 
ایــن مرکــز همچنیــن در موضــوع پیشــگیری دیابــت نیــز موفــق بــوده 
ــه  ــز رتب ــت از پرســنل، حائ ــه دیاب ــگان در هفت ــا آزمایــش رای اســت و ب

ــن شــهرداری های سراســر کشــور شــد. دوم در بی
مظاهــری از انعقــاد تفاهمنامــه درمانــی بــا کلینیــک امــام رضــا)ع(  
و مهــد کرامــت شــهر ســمنان جهــت تأمیــن نیازهــای درمانــی کارکنــان 
ــواده آنهــا خبــر داد و خاطرنشــان  شــاغل و بازنشســته شــهرداری و خان
کــرد: اســتفاده از خدمــات پزشــکان عمومــی و متخصــص و بهره گیــری 
از خدمــات پاراکلینیکــی بــا اعمــال حداکثــر تخفیــف از مهم تریــن مفــاد 

ایــن تفاهمنامــه اســت.
دیگــر خدمــات ارائه شــده توســط مرکز ســالمت شــهرداری ســمنان 
را در اختیــار گذاشــتن تجهیــزات پزشــکی ماننــد ولیچــر، اکســیژن و تخت 
بــه صــورت رایــگان بــه بیمــاران کرونایــی و دیگر بیمــاران که از پرســنل 
شــهرداری هســتند، ایــن خدمــات از ســوی مرکــز ســالمت و مشــاوره 
شــهرداری ســمنان مــورد توجــه بســیاری از مدیــران اجرایــی، شــهری و 
درمانــی اســتان ســمنان قــرار گرفت.مرکز ســالمت و مشــاوره شــهرداری 
ــمنان و  ــتان س ــز بهداشــت شهرس ــا مرک ــی ب ــه واســطه رایزن ــد ب بتوان
دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان، برخــی از کارکنــان شــهرداری ســمنان 
ماننــد پاکبانــان، آتــش نشــانان، کارکنــان پســماند، آرامســتان و فضــای 
ســبز را کــه بیشــتر از پرســنل و شــهروندان دیگــر در معــرض خطــر ابتــال 
بــه کرونــا ویــروس هســتند را در اولویــت واکسیناســیون کرونا قــرار دهند.

151 میلیارد تومان برای طرح های عمران روستایی 
استان بوشهر تخصیص یافت

بوشهر؛  استان  مسکن  بنیاد  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
برای  تومان  میلیارد  از تصویب ۱5۱  بوشهر  استان  بنیاد مسکن  مدیرکل 
از  بودجه  این  گفت:  و  داد  خبر  استان  روستایی  عمران  اجرای طرح های 
محل اعتبارات ملی، تملک دارایی و سرمایه  ای استان و شرکت ملی نفت 

اختصاص یافته است.
حمید حیدری بریدی با تاکید بر توسعه عمران روستایی اظهار داشت: در 
راستای ایجاد زمینه های توسعه و عمران روستاها بر اساس شرایط مناطق 

طرح های مورد نیاز تدوین و اجرایی می شود.
توسعه  معابر،  شبکه  اصالح  روستایی،  هادی  طرح های  اجرای  وی، 
فضاهای سبز، ساخت سیل بند، پل و دیگر طرح های عمران روستایی را 
مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: امسال طرح هادی در ۱۳۰ روستای استان 

با اعتبار ۱۸۶ میلیارد ریال اجرا شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره به احداث زمین چمن مینی 
فوتبال در روستاها خاطر نشان کرد: در اجرای این طرح ۱5۱ زمین چمن 
در روستاهای استان بوشهر احداث و به جوانان و ورزشکاران تحویل شد.

حیدری هزینه اجرای این طرح را 27۰ میلیارد ریال دانست و تصریح 
کرد: با اجرای این طرح ۱۸۱ هزار مترمربع به فضای ورزشی روستاهای 

استان بوشهر افزوده شد.
وی از افزایش مساحت اماکن ورزشی در روستاها از ۱۱۳ هزار متر مربع 
به 2۹۴ هزار متر مربع خبر داد و افزود: سرانه فضای ورزشی در روستاهای 

استان بوشهر با رشد ۱57 درصدی به ۹ دهم مترمربع رسیده است.
زمین  ۱5 طرح  اینکه  بیان  با  بوشهر  استان  بنیاد مسکن  مدیرکل 
در  پروژه ها  این  گفت:  است  اجرا  حال  در  روستاها  در  مصنوعی  چمن 
روستاهای کمتر از 5۰۰ نفر جمعیت با اعتبار ۶7 میلیارد ریال در دست 

اجرا است.
حیدری، با اشاره به ساخت بوستان امید روستایی خاطر نشان کرد: در 
اجرای این طرح 2۶2 بوستان روستایی در مساحت 5۴۶ هزار مترمربع و با 

اعتبار ۳5۴ میلیارد ریال ساخته شد.
در  والیبال  زمین های  و  معابر  اسفالت  روباز،  سینمای  احداث  وی، 
روستاهای استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: طرح اعتبارات 
عمرانی مناطق نفت خیز برای افزایش برخورداری روستاها از طرح هادی 

اجرا شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با بیان اینکه در سه سال گذشته 
۳۹۰ میلیارد ریال اعتبار عمرانی مناطق نفت خیر به استان اختصاص یافت 

گفت: امسال از این محل، ۴۹5 میلیارد ریال مصوب شده است.
طرح های  اجرای  برای  تومان  میلیارد   ۱5۱ تصویب  از  حیدری 
محل  از  بودجه  این  کرد:  بیان  و  داد  خبر  استان  روستایی  عمران 
نفت  ملی  شرکت  و  استان  سرمایه ای  و  دارایی  تملک  ملی،  اعتبارات 

است. یافته  اختصاص 
از محل  اعتبار یاد شده ۶5۴ میلیارد ریال آن  از  اینکه  بیان  با  وی، 
اعتبارات ملی تامین شده است خاطرنشان کرد: ۱۸۶ میلیارد ریال از محل 
بودجه استانی و ۶7۶ میلیارد ریال هم از اعتبارات شرکت ملی نفت تامین 

شده است.

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان:
از  قبل  آموزش های  نبود  طالق ها  درصد   10 علت 

ازدواج است
در  فردی  بین  مشکالت  درصد   ۸۳ اینکه  به  اشاره  با  ناجی  مجتبی 
خانواده ها و بین زوج های جوان به دلیل نبود یا ضعف مهارت های ارتباطی 
است، اظهار کرد: مهارت ارتباطی ضعیف، نداشتن مهارت کنترل اضطراب 
و تنش های ناشی از ناکامی و شکست در بین این زوج ها نیاز به تقویت دارد 

تا از افزایش تعارضات زناشویی منجر به طالق جلوگیری کند.
زوجی،  زندگی  تنش های  کاهش  برای  آموزش  اهمیت  بیان  با  وی 
افزود: وقتی یکی از زوجین با ناکامی مواجه شود تحمل شرایط برای آنها 
قابل پذیرش نیست، باید زوج ها آموزش های الزم برای مقابله با ناکامی و 

تنش را بیاموزند.
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان، تصریح کرد: در کشور حدود 
۹ درصد طالق ها در اولین سال و حدود ۴۰ درصد طالق ها در پنج سال 
اول زندگی زوج ها اتفاق افتاده و میانگین آمارها در استان اصفهان هم به 

این صورت بوده است.
ناجی تاکید کرد: آمار ۹ درصدی طالق ها در اولین سال زندگی زوج ها 
نشان می دهد مهارت انتخاب همسران و برقراری ارتباط مؤثر برای شروع 
و آغاز زندگی مشترک ضعیف است و در همان سال اول زندگی مشترک 

همسران منجر به جدایی و طالق شده است.
وی با تاکید بر اینکه مشاوره قبل از ازدواج در انتخاب اولیه بسیار کمک 
کننده است، تصریح کرد: وقتی آمار ۹ درصدی طالق ها را در سال اول زندگی 
زوجین داریم این اتفاق نشان می دهد این زوج ها قبل از ازدواج برای تصمیم 
بنابراین  ناکافی داشته اند،  گیری در مورد تشکیل زندگی مشترک مهارت 
مطابق این آمار می توان اذعان کرد حدود ۱۰ درصد علت طالق ها وابسته به 
نداشتن آموزش های قبل از ازدواج و تصمیم گیری برای انتخاب همسر است.

در مدت چهار روز ؛
دانشگاه سمنان میزبان بیست و یکمین کنگره ملي و 

نهمین کنگره بین المللي زیست شناسي ایران
بیست و یکمین کنگره ملي و نهمین کنگره بین المللي زیست 
شناسي ایران از 2۸ بهمن  تا اول اسفند ۹۹ با حضور پژوهشگران 
حوزه زیست شناسی از داخل و خارج از کشور به میزبانی دانشگاه 

سمنان برگزار می شود .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ مدیر گروه زیست 
شناسی دانشگاه سمنان و دبیر اجرایی بیست و یکمین کنگره ملي و 
نهمین کنگره بین المللي زیست شناسي ایران با اعالم این خبر گفت 
: این کنگره با حضور میهمانانی از داخل و خارج از کشور به صورت 
حضوری و مجازی  و در راستای نیل به اهداف سند ششم توسعه 
علمی کشور و نقشه جامع علمی جمهوری اسالمی ایران و با هدف 
ایجاد فضای تعامل و هم اندیشی علمی بین پژوهشگران و دانشمندان 
علوم زیستی در سطح ملی و بین المللی و با شعار »زیست شناسی 

یکپارچه: همگرایی برای توسعه پایدار«برگزار می شود .
دکتر شمس الضحی ابوالمعالی با بیان اینکه حدود ۸۰۰ مقاله از 
داخل و خارج از کشور به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است افزود 
: از این تعداد 7۰۰ مقاله پذیرش شده که حدود 2۰۰ مقاله به صورت 
سخنرانی و حدود 5۰۰ مقاله هم به صورت پوستر در مدت برگزاری 

این کنگره بین المللی ارائه خواهد شد .
دکتر ابوالمعالی با بیان اینکه بیست ویکمین کنگره ملی و نهمین 
کنگره بین المللی زیست شناسی ایران شامل چهار کنفرانس خواهد بود 
افزود : زیست شناسی گیاهی ،  زیست شناسی جانوری ، زیست شناسی 
سلولی و مولکولی  و زیست شناسی محیطی و حفاظت ، محورهای 

این کنفرانسهاست .
مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه سمنان و دبیر اجرایی بیست 
و یکمین کنگره ملي و نهمین کنگره بین المللي زیست شناسي ایران 
اظهار داشت : این کنگره با حضور اساتید و پژوهشگران شناخته شده 
 ، ایران  از کشورهای  المللی در حوزه زیست شناسی  بین  داخلی و 
انگلیس ، کانادا ، ارمنستان ،هند ، پاکستان ، بولیوی ،اسپانیا و ... به 

میزبانی دانشگاه سمنان برگزار می شود.
وی تصریح کرد : این کنگره بستری ارزشمند را فراهم خواهد 
ساخت تا ضمن ارائه تازه ترین یافته های علمی، پژوهشی و فناورانه 
در زمینه های متنوع علوم زیستی، سلسله نشست های هم افزایی و 
هم اندیشی بین اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و متخصصان علوم 

زیستی برگزار شود .
به گفته دکتر ابوالمعالی ، آئین افتتاحیه بیست و یکمین کنگره 
ملي و نهمین کنگره بین المللي زیست شناسي ایران صبح روز 2۸ 
بهمن با حضور دکتر محمد نبیونی رئیس هیات مدیره انجمن زیست 
شناسی ایران و دکتر محسن شریفی نایب رئیس این انجمن  در پارک 

علم و فناوری دانشگاه سمنان برگزار می شود .

هوشمند سازی شبکه های برق  در منطقه پنج اصفهان
برق  توزیع  منطقه 5 شرکت  برق  مدیر  ایرج مصب  مهندس  
اصفهان  به هوشمند سازی شبکه های برق  در منطقه پنج اشاره کرد 
و گفت نصب ۶ دستگاه سکسیونر هوایی موجب شده که مانیتورینگ 

شبکه های به خوبی صورت گیرد 
وی در ادامه افزود:به دنبال سند چشم انداز شرکت با اجرایی شدن 
این پروژه کاهش زمان خاموشی های مشترکین و و نصب تجهیزات 
اتوماسیون روی کلیدهای قدرت با قابلیت مانیتورینگ  ایجاد شد تا 
در کمترین زمان و به طور مکانیزه بتوان با مانور فیدرها خاموشی 

مشترکین را رفع نماییم  
 وی به دیگر اهداف این پروژه اشاره کرد و گفت :افزیش قابلیت 
اطمینان شبکه ،کاهش انرژی توزیع نشده ،بهینه سازی شبکه های 

فرسوده ،رفع حرایم شبکه و ایمنی شهروندان محقق شده است 
این  با عملیاتی شدن  وی تصریح کرد :کاهش شاخه بری ها 
پروژه زیبایی هر چه بیشتر  شهر اصفهان را به نمایش می گذارد  

ومحیط زیست را حفظ می کند 
مصیب خاطر نشان کرد :تا کنون 25 نقطه هوایی و نیز 7 باب 
پست زمینی به تجهیزات اتوماسیون تجهیز شده است که  در مدیریت 
زمان خاموشی و مدیریت بحران اثر گذار خواهد بود و مارا به خاموشی 

های توزیع به ازا هر مشترک به زیر ۳۰ دقیقه می رساند .
وی عنوان کرد : هزینه  این پروژه بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان 

بوده است 
وی در ادامه گفت : هدف اصلی در شرکت های توزیع برق، 
بررسی جنبه های فنی و اقتصادی طرح های پیشنهادی در راستای 
بهبود کیفیت وضعیت شبکه تخت اختیار می باشد  به همین دلیل 
در سال های اخیر بیش از پیش درکنار برق رسانی اصالح ساختار 

شبکه نیز در اولویت های کاری قرار گرفته است 
پروژه های اصالح ساختار شبکه های فشار   : تاکید کرد  وی 
ضعیف با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه ،کاهش میزان خاموشی 
ها ،ایمنی شهروندان و ...در این منطقه صورت گرفت است به طوری 
که نزدیک به ۱52 کیلومتر از شبکه های فشار ضعیف هوایی اصالح 
و در سال جاری نیز حدود ۴۰کیلومترشبکه دیگر اصالح ساختار شده 
است وی به هزینه این پروژه اشاره کرد و گفت :هزینه این پروژه 

بالغ بر 75۰۰۰ میلیون ریال بوده است.
 

استان  شهرسازی  و  راه  دیرکل  م
پروژه  درصدی   ۹۰ پیشرفت  از  یالم  ا
و  داد  خبر  ایالم  شهر  ارغوان  یرگذر  ز
گفت: با جدیت پیمانکاران پروژه زیرگذر 
ارغوان قبل از ایام اربعین امسال تکمیل 

و زیر بار ترافیک خواهد رفت.
استان  شهرسازی  و  راه  دیرکل  م
پروژه  درصدی   ۹۰ پیشرفت  از  یالم  ا
و  داد  خبر  ایالم  شهر  ارغوان  یرگذر  ز
گفت: با جدیت پیمانکاران پروژه زیرگذر 
ارغوان قبل از ایام اربعین امسال تکمیل 

و زیر بار ترافیک خواهد رفت.
با  ر  د ظمی  کا صغر  ا لی  ع
ز  ا یکی  داشت:  ر  اظها ران  برنگا خ
باعث  اخیر  های  سال  در  که  قاطی  ن
ایجاد گره ترافیکی در ایام اربعین می 
شد محدوده میدان ارغوان شهر ایالم 
زیرگذر  و  روگذر  پل  احداث  که  ود  ب
ترافیکی  بار  به منظور کاهش  رغوان  ا

در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا و به  منظور 
ایمن سازی تقاطع غیرهمسطح )روگذر( 
ارغوان این اداره کل عملیات اجرایی پل 
زیرگذر در باالدست تقاطع غیرهمسطح 

به منظور تردد ایمن وسایل نقلیه مسیر 
برگشت تنگه ارغوان و کنارگذر شرقی 
را آغاز کرد که هم اکنون کار دیوارکشی 
دلیل  به  نیز  تقاطع  اطراف  رانشه های  ت
افزایش ایمنی و زیباسازی ورودی شهر 

در دست اجراست.
استان  و شهرسازی  راه  مدیرکل 
ایالم هزینه احداث این پروژه را ۱2۰ 
یادآور شد:  و  اعالم کرد  ریال  میلیارد 
مشکل  رفع  با  اکنون  هم  پروژه  ین  ا
 ۹۰ فیزیکی  پیشرفت  با  عارضان  م

درصدی در حال اجراست که با جدیت 
از  قبل  طرح  این  مرتبط  یمانکاران  پ
ترافیک  بار  زیر  و  تکمیل  اربعین  یام  ا

خواهد رفت.
به  اشاره  با  همچنین  اظمی  ک
ورودی  همسطح  غیر  تقاطع  اخت  س
قدیم شهر سرابله گفت: این طرح جزو 
شهرستان  به  استاندار  سفر  صوبات  م
چرداول بود که عملیات اجرایی آن هم 
اکنون با پیشرفت فیزیکی بیش از ۴5 

درصدی در حال انجام است.

مر  ا ین  ا  : د کر فه  ضا ا ی  و
برای  مسافت  شدن  طوالنی  سبب 
است،  شده  منطقه  این  شهروندان 
تقاطع  احداث  با  تا  بود  ضروری  ذا  ل
مشکل  محور،  این  در  همسطح  یر  غ
شهروندان سرابله و روستاهای حومه 

آن برطرف گردد.
ایالم  شهرسازی  و  راه  دیرکل  م
تقاطع  پروژه  اجرای  برای  کرد:  اکید  ت
غیر همسطح سرابله ۱2۰ میلیارد ریال 

اعتبار هزینه خواهد شد.
مربعی  کیلومتر  هزار   2۰ ستان  ا
همسایگی  و  کشور  غرب  در  یالم  ا
بزرگراه،  کیلومتر   ۱۱۱ دارای  راق  ع
۶7۰ کیلومتر راه اصلی، ۸۹۱ کیلومتر 
راه فرعی و یک هزار و 77۰ کیلومتر 

راه روستایی است.
توپوگرافی خشن، وجود ناهمواری 
کنار  در  فراوان  بلندی  و  پستی  و 
از  ای  عمده  بخش  بودن  وهستانی  ک
ایالم باعث شده این استان در مقایسه 
با دیگر مناطق کشور حتی استان های 
همسایه از حیث راه از کم توسعه ترین 

مناطق باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم :

زیرگذر ارغوان شهر ایالم با 9٠ درصد پیشرفت فیزیکی

سعید   : یعقوبیان  آذر  ایالم-    
استان  مالیاتی  امور  مدیرکل  ریمی  ک
ایالم گفت:در سالجاری بیش از ۱۴۰ 
میلیارد ریال از محل مازاد درآمدهای 
مالیاتی به استان برگشت خورده است.

وی از تحقق درآمدهای مالیاتی 
پیش بینی شده استان خبر داد و گفت: 
و  اساسی  نقش  دارای  درآمدها  ین  ا

حیاتی در توسعه استان است.
مدیرکل امور مالیاتی ایالم اظهار 
مردم  با مشارکت  داشت: خوشبختانه 
درآمدهای  شده،  انجام  اقدامات  و 
ین  ا و  شده  محقق  استان  لیاتی  ا م

درآمدها منبع اعتباری قابل توجهی را 
برای توسعه استان فراهم کرده است.

تحقق   : د ا د مه  ا د ا یمی  ر ک
نیز  سال  پایان  تا  مالیاتی  رآمدهای  د

از طریق وصول معوقات و بدهی های 
مالیاتی در دست اقدام است.

دستگاه  و  ادارات  همکاری  وی 
تبادل  های اجرایی مربوطه در جهت 
توضیح  و  شد  خواستار  را  طالعات  ا
به   کشور  مالیاتی  امور  سازمان  اد:  د
طرح  زمندی های  نیا مین  تأ نظور  م
جامع مالیاتی، با دستگاه های اجرایی، 
به  لتی  و د شرکتهای  و  وسسات  م
اطالعات  تبادل  الکترونیکی،  صورت 
این طریق اطالعات  از  و  داده  نجام  ا
دریافت  را  مالیاتی  مودیان  ای  ایه  پ

می کند.

١۴٠ میلیارد ریال از محل مازاد درآمدهای مالیاتی به ایالم برگشت خورد

اردبیل / حسینی- به مناسبت فرا 
رسیدن دهه مبارک فجر و گرامیداشت 
شکوهمند  لگرد  سا دومین  و  هل  چ
تور  ایران،  اسالمی  انقالب  یروزی  پ
صنعتی  شهرک  ز  ا ید  د ز با بری  خ
اصحاب  و  خبرنگاران  ویژه  ردبیل)2(  ا

رسانه برگزار شد.ب
عمومی شرکت  روابط  گزارش  ه 
شهرک های صنعتی استان اردبیل، در 
این بازدید که به همت شرکت شهرک 
خبرنگاران  شد،  انجام  صنعتی  ای  ه
صدف  تولیدی  واحد  از  بازدید  ضمن 
داش از روند اجرای چند پروژه عمرانی 
در دست اجرای این شهرک آشنا شدند.

معاون  مهدوی  بهزاد  بازدید  این  ر  د
های  شهرک  شرکت  کوچک  نایع  ص
تشریح  ضمن  اردبیل  استان  نعتی  ص
حوزه  در  شرکت  این  عملکرد  خرین  آ
های  بسته  ارائه  از  کوچک،  نایع  ص
تولیدی  واحدهای  به  مختلف  مایتی  ح
خبر داد. وی افزود: بسته های حمایتی 
تورهای  برگزاری  قبیل  از  ختلفی  م
واحدهای  حضور  از  حمایت  نعتی،  ص

و  داخلی  های  نمایشگاه  در  ولیدی  ت
آموزشی  های  دوره  برگزاری  ارجی،  خ
رایگان و ده ها حمایت بالعوض دیگر 
به واحدهای صنعتی ارائه می شود که 
واحدهای تولیدی می توانند با مراجعه 
از  صنعتی،  های  شهرک  شرکت  ه  ب
استفاده کنند. ین بسته های حمایتی  ا

همچنین در این بازدید، روح اله برادران 
حیدری معاون فنی شرکت شهرک های 
ابتدای  از  گفت:  اردبیل  استان  صنعتی 
پروژه عمرانی  تاکنون ۱5  سال جاری 
اردبیل)2(  صنعتی  شهرک  سطح  ر  د
یا  ها  پروژه  این  که  است  شده  غاز  آ
یا در حال اجرای  پایان رسیده و و  به 

پروژه می باشند.وی ادامه داد: شاخص 
ترین پروژه های انجام شده، زیرسازی و 
آسفالت معابر و اجرای مدول دوم تصفیه 
خانه فاصالب این شهرک می باشد که 
در صورت تامین اعتبارات در سال آتی، 
روند خدمت رسانی به واحدهای تولیدی 
از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد.

به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر انجام شد:

برگزاری تور خبری ویژه بازدید خبرنگاران از شهرک صنعتی اردبیل)2(

اردبیل / حسینی -مدیرعامل شرکت توزیع برق 
استان اردبیل گفت: همزمان با ایام اهلل دهه فجر ۳۰ 
پروژه برق رسانی در مناطق مختلف شهرستان اردبیل 
به بهره برداری رسید.به گزارش روابط عمومی شرکت 
، حسین قدیمی در  اردبیل  استان  نیروی برق  توزیع 
مراسم افتتاح این پروژه ها در محله میراشرف اردبیل 
اظهار کرد: شرکت توزیع برق استان در راستای تأمین 
برق با کیفیت و مطمئن طرح های مختلفی را در مناطق 
متعدد استان اردبیل اجرایی می کند تا شهروندان و 

روستاییان از برق پایدار بهره مند شوند.
مربوط  عمدتا  ها  طرح  این  کرد:  تصریح  ی  و
طول  به  خودنگهدار  به  مسی  های  سیم  تعویض  ه  ب
۴۴ کیلومتر است تا از خطرات و ناایمنی شبکه برق 

رسانی در مناطق مختلف شهر اردبیل جلوگیری شود.
گفت:  اردبیل  استان  برق  توزیع  شرکت  دیرعامل  م
کیلومتر شبکه 2۰  به طول ۹.5  پروژه،  این  کنار  در 
کیلوولت در شهر اردبیل اجرایی شده تا شهروندان از 

برق پایدار استفاده کنند.
در  را  ترانسفورماتور  دستگاه   ۱۴ افتتاح  دیمی  ق
قالب طرح توسعه شرکت برق در مناطق حاشیه اردبیل 
یادآور شد و افزود: با بهره برداری از ۳۰ پروژه شرکت 
توزیع برق استان بیش از هشت هزار مشترک جدید 
از برق مطمئن و با کیفیت استفاده خواهند کرد.وی 
مجموع سرمایه گذاری این پروژه های زیربنایی برق 
را ۹ میلیارد تومان اعالم کرد و ادامه داد: در روزهای 
گذشته شاهد افتتاح فاز نخست نیروگاه سیکل ترکیبی 

در بخش بخار بودیم که افتتاح این پروژه توان تولید 
برق را تا ۱۶۰ مگاوات افزایش داد.

قدیمی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر 
نشان کرد: در کنار توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی در 
به شکل  پاک  برق  تولید  پروژه  اردبیل، چهار  ستان  ا
خورشیدی و بادی در مناطق مختلف استان در حال 
اجراست که امیدواریم تا تابستان شاهد بهره برداری 
ز این پروژه ها باشیم.مدیرعامل شرکت توزیع برق  ا
و  استان  در  برق  شبکه  پایداری  به  اردبیل  ستان  ا
کاهش خاموشی ها اشاره کرد و گفت: با مساعد شدن 
شرایط جوی در دو هفته اخیر دغدغه و نگرانی از بابت 
پایداری  امیدواریم همین روند  و  نداریم  خاموشی ها 

شبکه ادامه پیدا کند.

همزمان با ایام اهلل دهه فجر

3٠ پروژه برق رسانی در اردبیل افتتاح شد
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مدیرکل   _ مرکزی   
راهداری و حمل و نقل جاده 
گفت:  مرکزی  استان  ی  ا
سرقت تجهیزات ایمنی از راههای استان 
مرکزی طی دو سال گذشته بیش از ۳۳ 
میلیارد ریال خسارت در بر داشته است.

اداره  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
ای  نقل جاده  و  و حمل  راهداری  کل 
استان مرکزی، علی زندی فر مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی در راستای اهمیت ایمنی راهها 
خاطرنشان کرد: اولین اولویت این اداره 
کل در مجموع فرآیندهای اجرایی بویژه 
راهها  سازی  ایمن  راهداری،  حوزه  ر  د
است که با تالش شبانه روزی راهداران 
زحمتکش و توان تجهیزاتی در سطح 

محورهای استان به انجام می رسد.
به گفته مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان مرکزی متأسفانه 
امروزه یکی از مهمترین آسیب های وارد 
به راهها، سرقت تجهیزات ایمنی است 
خسارات  مادی،  خسارت  بر  عالوه  که 

جانی هم بدنبال دارد.

گذشته  سال  دو  طی  افزود:  ی  و
ریالی  ارزش  ریال  میلیارد   ۳۳ از  یش  ب
تجهیزات ایمنی سرقت شده از راههای 
بعلت  گاها  که  است  مرکزی  ستان  ا
ایمنی مسروقه منجر  کمبود تجهیزات 
به سوانح جاده ای دلخراش شده است.

تالش  تمام  گفت:  فر  ندی  ز
کل  اداره  عملیاتی  و  ستادی  یروهای  ن
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی برقراری ترددی ایمن در سطح 

راههاست که بعضا بعلت دزدیده شدن 
تابلوها، چراغهای چشمک زن، ترانسها و 
کابلهای روشنایی، سامانه های هوشمند 
و... تبعات ناگواری برای کاربران راهها 

به دنبال دارد.
 ۳۳ مجموع  از  کرد:  تصریح  وی 
سرقت  ایمنی  تجهیزات  ریال  یلیارد  م
شده، بیش از ۱5 میلیارد ریال در حوزه 
راههای شهرستان ساوه، ۶ میلیارد ریال 
در حوزه راههای شهرستان های اراک، 

در  ریال  میلیارد   ۶/7 شازند،  و  خنداب 
 ۳ زرندیه،  شهرستان  راههای  وزه  ح
میلیارد ریال در حوزه راههای شهرستان 
دلیجان و بیش از ۴/۱ میلیارد ریال در 
شهرستانهای  سایر  استحفاظی  وزه  ح
که  است  افتاده  اتفاق  مرکزی  ستان  ا
نیاز  مشکل  این  ساختن  مرتفع  رای  ب
افزایی  و هم  بیشتر  به همکاری  برم  م
سایر ارگانها و سازمانهای ذیربط است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
ابراز  پایان  استان مرکزی در  جاده ای 
امیدواری کرد با تقویت اقدامات بعمل 
آمده و اجرایی شدن تمهیدات اندیشیده 
شده توسط اداره کل راهداری و حمل 
در  مرکزی  استان  ای  جاده  نقل  و 
آگاهسازی  و  سازی  فرهنگ  استای  ر
عمومی نسبت به آسیب های اجتماعی 
و عمومی حاصل از نا ایمن بودن راهها 
عدم  ایمنی،  تجهیزات  سرقت  اثر  ر  ب
رعایت نکات ایمنی و قوانین راهنمایی 
و رانندگی، شاهد کاهش سوانح جاده ای 
بر اثر عوامل انسانی در سطح محورهای 

استان باشیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

بیش از 33 میلیارد ریال خسارت ناشی از سرقت تجهیزات ایمنی
 در راههای استان مرکزی

تقدیر مدیرعامل بانک دی از رؤسای موفق شعب
در یازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک های کشور که با موضوع 
»مدیریت شعب در دوران اشاعه ویروس کرونا« به صورت مجازی برگزار شد، از 

رؤسای موفق شعب بانک دی تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، در این مراسم که با حضور برات کریمی، 
از معاونان و مدیران ارشد  مدیرعامل، رحیم طاهری، عضو هیئت مدیره و جمعی 
در ساختمان مرکزی بانک دی برگزار شد، از پنج رییس موفق شعب بانک دی با 

اهدای لوح سپاس و تندیس قدردانی شد.
بر اساس این گزارش، اسماعیل افتخاری، رییس وقت شعبه مالصدرا و رییس 
کنونی اداره اعتبارات، سپیده شیربخت، رییس شعبه چهارراه فرمانیه، رامین قاسمی، 
رییس وقت شعبه دروس و رییس کنونی شعبه شریعتی، رضا سلطانی، رییس حوزه 
و شعبه مرکزی اصفهان و حبیب علیزاده زواردهی، رییس شعبه مرکزی بابل، به 
ترتیب، به عنوان رؤسای موفق شعب بانک دی معرفی شدند و از تالش های آنان 

تجلیل به عمل آمد.
همچنین در این مراسم لوح تقدیر بانک مرکزی به پاس قدردانی از کارکنان 
شعبه مالصدرا، به عنوان شعبه برتر بانک دی، به جلیل بی نظیر، رییس اداره امور 

شعب ۱ اهدا شد.
گفتنی است گردهمایی معرفی رؤسای موفق شعب بانک های کشور، هر سال 
با مشارکت  ایران و  بانکداری  بانک مرکزی ج.ا.ا و مؤسسه عالی آموزش  توسط 
تمامی بانک های کشور برگزار می شود که در سال جاری به علت محدودیت های 

ناشی از شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد.
اساس  بر  بانک دی در سال جاری  است، رؤسای موفق شعب  شایان ذکر 
شاخص های موسسه آموزش عالی بانکداری ایران در چهار دسته شاخص های کّمی 
)میزان رشد تسهیالت و تعهدات، میزان کاهش مطالبات، میزان رشد منابع در یک 
سال گذشته(، شاخص های کیفی )میزان کاهش قیمت بهره ای پول(، شاخص های 
سرمایه انسانی )دارا بودن شاخصه های رهبری در سطح شعبه، دارا بودن شاخصه های 
دانشی و مربیگری مؤثر، دارا بودن شاخصه های تأثیرگذاری و حسن تعهد( و شاخص 
سابقه )نداشتن سوابق سوء بازرسی و نداشتن سوابق سوء انضباطی در یک سال 

گذشته( ارزیابی و انتخاب شدند.

آغاز مرحله سوم و اعالم اسامی برندگان مرحله دوم طرح »پایش 
1400« بانک ملی ایران

با پایان یافتن مهلت شرکت در دومین مرحله طرح »پایش ۱۴۰۰« با هدف 
نظرسنجی گسترده از مشتریان بانک ملی ایران، سومین مرحله این طرح آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این مرحله از طرح به منظور سنجش 
بازخورد فعالیت ها در حوزه »وب سایت بانک« عملیاتی می شود.

مرحله سوم طرح »پایش ۱۴۰۰« طی ۱۴ روز پیش رو و از طریق سایت بانک 
انجام می شود. نتایج این نظرسنجی در طراحی محصوالت و تهیه نقشه راه روابط 

عمومی بانک در سال آینده به کار گرفته خواهد شد.
همچنین به منظور تشویق مخاطبان به شرکت در نظرسنجی، در هر دوره 
به قید قرعه به ۱۴ نفر از شرکت کنندگان در نظرسنجی جایزه ای به مبلغ سه 

میلیون ریال اهدا خواهد شد.
در نخستین مرحله طرح با محور شبکه های اجتماعی، بیش از سه هزار و 

5۰۰ نفر مشارکت کردند که پس از قرعه کشی، جوایز برندگان به آنها اهدا شد.
در مرحله دوم طرح با محور فرهنگ سازی در حوزه کودک و نوجوان نیز 
بیش از هشتصد نفر مشارکت داشتند که پس از قرعه کشی، اسامی برندگان مطابق 

فهرست زیر مشخص شد.
برندگان می توانند به منظور دریافت جوایز خود از ساعت ۸ تا ۱5 روزهای 

کاری با شماره های ۶۰۹۹۳7۶۸ .۶۰۹۹2۳۶2 تماس حاصل فرمایند.

پنج شعبه اگزیم بانک در جمع شعب برتر بانک های کشور
پنج رئیس شعبه از شعب بانک توسعه صادرات به عنوان روسای شعب منتخب 
بر اساس کیفیت مدیریت در دوران اشاعه ویروس کرونا در یازدهمین گردهمایی 

روسای موفق بانک های کشور معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، در یازدهمین گردهمایی 
روسای موفق شعب بانک های کشور که صبح امروز یکشنبه 2۶ بهمن ماه ۹۹ 
با حضور اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی و فرشاد حیدری رئیس موسسه 
آموزش عالی بانکداری به صورت مجازی برگزار شد، آقایان سعید نیکنام، رئیس 
شلمزاری  امینی  صولت  اراک،  شعبه  رئیس  رضایی  سعید  مرکزی،  شعبه  قت  و
بزرگمهر رئیس شعبه اصفهان و فرید کامیابی  نیما  رئیس وقت شعبه شهرکرد، 
رئیس شعبه زنجان بانک توسعه صادرات ایران به عنوان روسای برتربانک های 

کشور معرفی شدند.
های  شاخص  رشد  و  عملیات  حجم  مبنای  بر  برتر  شعب  انتخاب  رآیند  ف
عملکردی مختلفی همچون تسهیالت پرداختی، سپرده ها، ضمانتنامه های صادره، 
بروات و اعتبارات اسنادی، اعتبارات اسنادی داخلی، حوالجات ارزی، خرید و فروش 
ارز و کاهش معوقات، فعالیت های بازاریابی و جذب مشتریان جدید و همچنین 
سایر عملیات شعب با توجه به تعداد نیروهای انسانی موجود انجام پذیرفته است .

در ایام اهلل دهه مبارک فجر عملیات اجرایی و افتتاح سه پروژه 
در شرکت پتروشیمی شازند آغاز شد

اهلل  ایام  با  همزمان   _ رکزی  م
با حضور مهندس  دهه مبارک فجر و 
افتتاح  و  اجرایی  عملیات  لدخانی،  و
شرکت  یوتیلیتی  ناحیه  در  پرژه  ه  س

پتروشیمی شازند آغاز شد.
مبارک  دهه  اهلل  ایام  با  مزمان  ه
فجر و چهل و دومین سالروز پیروزی 
با  ایران  اسالمی  انقالب  شکوهمند 
مدیریت  نی  ولدخا مهندس  ضور  ح
از مدیران آغاز  محترم عامل و جمعی 
عملیات اجرایی و افتتاح سه پروژه روز 
دوشنبه 2۰ بهمن ماه در ناحیه یوتیلیتی 

برگزار شد.
آب  انتقال  خط  اجرایی  ملیات  ع
شازند  پتروشیمی  به  صالح  کمال  سد 
اولین پروژه ای بود که توسط مهندس 

ولدخانی کلنگ زنی شد.
شرکت  بین  قرارداد  اساس  ر  ب
پتروشیمی شازند و سازمان آب منطقه 
شازند  پتروشیمی  مرکزی،  استان  ی  ا
آب  از  مکعب  متر  میلیون  ساالنه یک 
لوله  از طریق خط  را  سد کمال صالح 
دریافت خواهد کرد که در صورت وجود 
آب مازاد، این میزان به حدود سه میلیون 
متر مکعب نیز قابل افزایش خواهد بود.

 7۰ پروژه  این  اجرایی  زینه  ه
با  که  است  شده  برآورد  ریال  یلیارد  م
و  ها  چاه  از  آب  برداشت  آن،  جرای  ا
می  کاهش  زیرزمینی  آب  های  سفره 
کیفیت  به  توجه  با  همچنین  و  ابد  ی

کیفیت  و  ندمان  را بر  آن،  طلوب  م
برج  چرخش  در  آب  شیمیایی  صفیه  ت
های خنک کننده نیز تاثیرگذار خواهد 
بود. مدیرعامل با حضور در واحد بخار، 
های  تیوب  تعویض  و  نوسازی  روژه  پ
انجام  موفقیت  با  که  را    Bبویلر ایر  ف
شد به طور رسمی راه اندازی نمود و در 
توضیحات  پروژه  این  افتتاحیه  راسم  م
مبسوطی در خصوص لزوم و نحوه اجرا 
و اقدامات انجام شده آن برای مهندس 

ولدخانی ارائه گردید.
شرکت  بخار  واحد   B بویلر  ایر  ف
شرکت  خت  سا ند  ز شا شیمی  و تر پ
کاوازاکی ژاپن و با ظرفیت تولیدی ۸۰ 
تن در ساعت از سال ۱۳7۱ تا ۱۳۹۹ 
در سرویس بوده و هر ساله مورد چک 

و بازرسی قرار گرفته است. پس از 2۸ 
سال از بهره برداری آن و با توجه به 
نوسازی  و  ها  تیوب  تعویض  ضرورت 
نوسازی  پروژه  بخار،  واحد  ویلرهای  ب
با   Bبویلر فایر  های  تیوب  تعویض  و 
از  و  توانمند  های  شرکت  راخوان  ف
ضمن  عمومی  مناقصه  آگهی  طریق 
توانمند  های  شرکت  از  یکی  نتخاب  ا
استان مرکزی، ظرف مدت هشت ماه 
ریال  میلیارد   ۱۰۰ ریالی  هزینه  با  و 

اجرایی گردید.
اجرایی  عملیات  آیین  ادامه  ر  د
شرکت  آب  واحد  توسعه  طرح  روژه  پ
مهندس  حضور  با  شازند  تروشیمی  پ

ولدخانی آغاز گردید.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که 

در واحد آب شرکت پتروشیمی شازند ، 
واحد  به  ارسال  برای  امالح  بدون  آب 
کننده  مصرف  واحدهای  سایر  و  خار  ب
توسعه  طرح  زمان  در  شود.  می  ولید  ت
به  واحد  این  تولید  ظرفیت  جتمع،  م
اما به  افزایش پیدا کرد   Hr/۶۰۰M۳
دلیل افزایش تدریجی غلظت امالح و 
در آب، کارکرد خطوط  اخالصی های  ن
چهارگانه تولید آب بدون امالح به مرور 
کاهش یافته و ضمن تأثیر نامطلوب بر 
عملکرد بستر رزینی فیلترها ، آب دور 
ریز ارسالی به حوضچه های تبخیر نیز 
افزایش پیدا کرد و نیاز به اقدامی موثر 

و جدی بود.
لذا طرح در توسعه واحد آب اهداف 
مهمی نظیر افزایش ظرفیت فیلترهای 
اکتیو  نصب   ،)Sand-Filter( شنی 
کربن در مسیر آب خام ورودی به واحد، 
معکوس  اسمز  سامانه  اجرای  و  نصب 
 Hr/2۰۰M۳ ظرفیت   به   )R-O (
محصول، با در نظر گرفتن سیستم پیش 
تصفیه مناسب )UF( را به همراه خواهد 
داشت و عالوه بر استفاده از روش های 
رایج تصفیه آب و رفع مشکالت قبلی، 
کارکرد خطوط تصفیه نیز افزایش یافته 
و آب دور ریز به حوضچه های تبخیر 
)E.P( کاهش خواهد یافت.  با اجرای 
حداقل  پساب  پروژه  نیز  و  پروژه  ین  ا
خام  آب  مصرف  در    Hr/۱ ۰۰M۳

صرفه جویی می شود.

مردم باید با آگاهی وارد بازار سرمایه شوند
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مجموعه بازار سرمایه این آمادگی 
را دارد که تامین مالی فعالیت های نوآورانه، دانش بنیانی و مبتنی بر فناوری های 

جدید را انجام دهد.
»محمدعلی دهقان دهنوی« روز گذشته )یکشنبه( در مراسم آیین رونمایی از 
»بازار تامین مالی جمعی« و »شاخص صکوک فرابورس ایران« در جمع خبرنگاران 
افزود: مجموعه کارهایی که در حوره بازار سرمایه انجام می شود، متعلق به مجموعه 
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوی است، زیرا بازار سرمایه یکی از حوزه و فضاهایی 

است که بحث نوآوری در آنجا بسیار مورد توجه قرار دارد.
وی اضافه کرد: یکی از محورهایی که در پیشبرد کارهای حوزه علمی و فناوری 
کشور تاثیر دارد، آینده کشور و توسعه اقتصادی را رقم می زند و زمینه استفاده از 
ظرفیت و پتانسیل های عظیم نیروهای جوان و دانشمند کشور را فراهم می کند 

تامین مالی این فعالیت ها است.
دارد  را  آمادگی  این  سرمایه  بازار  مجموعه  کرد:  خاطرنشان  دهنوی  دهقان 
که در کنار معاونت علمی و فناوری به شکل همراه و هماهنگ بتواند تامین مالی 
بر فناوری های جدید را که در قالب  بنیانی و مبتنی  نوآورانه، دانش  فعالیت های 

ابزارها و نهادهای مختلفی راه اندازی می شوند، انجام دهد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: این موضوع که راه اندازی 
تامین مالی به مدت پنج سال طول کشیده است، جای تقدیر دارد، اما اینکه چندین 
سال این فعالیت طول کشیده،محل انتقاد دارد که به چه دلیل این اقدام به مدت پنج 
سال طول کشیده است و معنای آن اینکه به مدت پنج سال از خدمات تامین مالی 
دورمانده ایم.دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: بنابراین باید به سمتی برویم که ایده و 
روش های تامین مالی فعالیت ها به سرعت در بازار سرمایه شکل بگیرد و اجرایی شود.

وی ادامه داد: ماهیت و خاصیت تامین مالی بدین صورت است که اگر قرار 
باشد راه اندازی آن به مدت پنج سال طول بکشد، در آن زمان ایده ای جدید به 

مرحله اجرا می رسد که ممکن است شیوه قبلی کنار گذاشته شود.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بحث تامین مالی جمعی به گونه ای 
است که در سطح جهانی در مراحل رشد قرار دارند، گفت: کشورهای مختلف در 
حال ورود به این اقدام هستند و همچنین این بخش در هر کشوری که راه اندازی 

شده است در مرحله گسترش قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: باید فضایی ایجاد شود تا شرکت های کوچک و متوسطی 
که زمینه تامین مالی آنها در بازار سرمایه وجود دارد بتوانند از طریق تامین مالی 

جمعی نیازهای خود را فراهم کنند.
دهقان دهنوی اظهار داشت: این به معنای آن است که بازار سرمایه در حال ارائه 
خدمات به گروهی از تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار در کشور است که در گذشته 

وجود نداشته است، بنابراین این فعالیت به عنوان فعالیتی ارزشمند تلقی می شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه باید به طور حتم بر روی 
آموزش و فرهنگ سازی به کارگیری این تامین مالی کار شود، افزود: افرادی که 
وارد تامین مالی جمعی می شوند و سرمایه های کوچک خود را وارد بازار می کنند 

باید به طور کامل مطلع باشند که در حال ورود به چه فرآیندی هستند.
به گفته وی، باید عالوه بر فراهم بودن چارچوب الزم برای گزارش دهی، 
شفافیت اطالعاتی وجود داشته باشد تا سرمایه گذاران بدانند که در حال پذیرش چه 
ریسکی هستند.دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: زمینه ای باید فراهم شود تا افراد 
مطلع شوند که با چه ویژگی هایی می توانند وارد این بازار شوند، همچنین از ریسک 
های آن مطلع شوند تا از این طریق بستر الزم برای گسترش این تامین مالی در 
کشور فراهم شود.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به راه اندازی شاخص صکوک 
اشاره کرد و گفت: سال های گذشته که صحبت از شاخص صکوک بود فعالیت آن 
محدود و فقط به عنوان ابزاری به آن نگاه می شد که در بیرون از کشور راه اندازی 

شده است و از آن در داخل کشور برخوردار نبودیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز بازار سرمایه و عرضه این ابزار تامین مالی در بازار 

به سطح و عمقی رسیده است که می توان برای آن شاخص تعریف کرد.
دهقان دهنوی اظهار داشت: جای خوشحالی دارد که بازار تامین مالی صکوک به 
این حجم از انتشار اوراق صکوک و عمق رسیده است که می توان برای آن شاخص 
تعریف کرد و اطالعات خوبی در اختیار سرمایه گذاران و تحلیلگران قرار می گیرد. 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم این 
مسیر را دنبال کنیم و ضمن نوآوری و ابزار جدیدتر، زمینه گسترش فضای تامین 
مالی در کشور و توسعه نقش بازار سرمایه و جایگاه آن را در کشور را برای  تامین 

مالی بخش واقعی اقتصاد در همه حوزه ها فراهم کنیم.
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آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن مهر کارمندی شماره یک ارومیه 
به شماره ثبت ۹۴57 و شناسه ملی ۱۰22۰۱۴۳۹۸۰ به استناد صورتجلسه 
هیئت تصفیه مورخ 2۸/۰۴/۱۳۹۹ و نامه شماره ۴۹۸۰ مورخ ۳۰/5/۱۳۹۹ 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: -۱ آقای یحیی موسی زاده کد ملی۶۴۰۹525222 بسمت رئیس هیات 
تصفیه آقای حسین عیدی کد ملی ۱۳7۴۸52۸۹۹نایب رئیس هیات تصفیه 
آقای امیر حبیبی رندی کد ملی ۰۴5272۰۴۳5 منشی هیات تصفیه انتخاب 
شدند -2 کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهد آور بانکی از قبیل چک.سفته.

برات واوراق بهاداربا امضای آقای حسین عیدی نایب رئیس هیات تصفیه 
وبه همراه امضا ی آقای یحیی موسی زاده رئیس هیات تصفیه ودرغیاب 
ایشان آقای امیر حبیبی رندی منشی هیات تصفیه و مهر شرکت تعاونی 
دارای اعتبار است . اوراق عادی و نامه ها باامضای آقا ی حسین عیدی 
نائب رئیس هیات تصفیه ومهرشرکت تعاونی معتبر خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری ارومیه )۱۰۹۴5۹7(

رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  گهی  آ
حوزه ثبت تایباد 

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/2۰ امالک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در بخش ۱۴ مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهی می گردد: 
آقای نور محمد جهانی به شناسنامه شماره ۴۹۴۸ کدملی ۰7۴۸۳۸۹۱۶۴ صادره تایباد 
فرزند عبدالعزیز در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 7۳۹/5۱ متر مربع پالک شماره ۱5۳ 
فرعی از 25۱ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱۴ مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از 
محل قسمتی از مالکیت سهم االرضی محمد اشرف فاضلی و از محل تمامت مالکیت سهم 
االرثی خانم فاطمه فاضلی و از محل تمامت مالکیت سهم االرثی محمد شریف فاضلی 
از محل قسمتی از مالکیت سهم االرثی مرحومه لیلی جهانی از محل قسمتی از مالکیت 

رسمی مرحوم نوروز جهانی و قسمتی از پالک کالسه ۹۶-۱5 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق 
روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد به معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 

نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد 

غالمرضا اقازاده 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱2/۱2

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی«

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای 2۶۱۰ -۱۳۹۹ مورخ ۹۹/۰۹/2۳ تصرفات آقای 
عبدالرضا لطیفی صادره از اهواز فرزند شایع دارای کدملی شماره ۱75۱۰۹75۹5 
نسبت به یک باب ساختمان به مساحت ۱55/۰5 متر مربع در قسمتی از شش 

آقایان  بنام  خروجی  اخبار  اهواز   2 بخش  در    2۶2۰/۱۱۴۱ ثبتی  پالک  انگ  د
دولتی – قرارداد واگذاری شهرداری بصدورای گردیده برابر ماده ۳ قانون مزبور 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هرکس 
نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد 
و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی 
تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت 
بصدور سند  اقدام  مقررات  برابر  ثبت  اداره  مقرر  موعد  در  اعتراض  عدم وصول 

مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۱/27

شناسه آگهی: 5/2۰۹۹/م-الف
نصرت اله – کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی«

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای 2۶۰۳ -۱۳۹۹ مورخ ۹۹/۰۹/22 تصرفات آقای/
اهواز شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۶7۳5۸ شش دانگ یکباب  خانم شهرداری مرکزی 
ساختمان به مساحت 5۹۹۳/۴5 متر مربع در قسمتی از شش دانگ پالک ۱۹۸۸ 
بخش 2 اهواز اخبار خروجی اراضی شرکت پاداد برابر ماده ۳ قانون مزبور مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هرکس نسبت 
به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز 
تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ 
و به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 

در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام بصدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۱/27

شناسه آگهی: 5/2۰۹۱/م-الف
نصرت اله – کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

آگهي حصروراثت
آقای جواد کشاورز مقدم به شماره شناسنامه 5۱ فرزند غالمحسین از این 
که شادروان  داده  توضیح  چنین  و  نموده  گواهي حصروراثت  درخواست  شورا 
در    ۱۳72/۱2/۱5 تاریخ  در  میرفخرالدین  فرزند  توچاهی  گابع  سیده صغری 
شهرستان لشت نشا فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه 
فرزند غالمحسین   7۱ به ش ش  مقدم جورشری  اند:۱-عبداله کشاورز  شده 
فرزند   2۶۹7 ش  ش  به  جورشری  مقدم  کشاورز  2-مهدی  فرزند  سبت  ن
غالمحسین نسبت پسر۳-جواد کشاورز مقدم به ش ش 5۱ فرزند غالمحسین 
نسبت پسر۴-جعفر کشاورز مقدم جورشری به ش ش 2۸ فرزند غالمحسین 
نسبت پسر5-غالمعلی کشاورز مقدم جورشری به ش ش 2 فرزند غالمحسین 
نسبت  غالمحسین  فرزند   ۱ به ش ش  مقدم  کشاورز  پسر۶-منظربانو  نسبت 
دختر7-فاطمه کشاورز مقدم جورشری به ش ش 7 فرزند غالمحسین نسبت 
غالمحسین  فرزند   ۱7 ش  ش  به  جورشری  مقدم  کشاورز  ختر۸-سکینه  د
نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه 
۹۹۰۱۰7۳/2 مفاد  به شماره  ان  ثبت  قانوني و  انجام تشریفات  و  دادخواست 
درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض 

دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به 
دفتر شعبه دوم  شوراي حل اختالف لشت نشا تسلیم نماید در غیر اینصورت 

گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری لشت نشا-احمد علمدار

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
رای  برابر  ساری  شهرستان  ثبتی  حوزه  رسمی  سند  اقد  ف
شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۴5۶۰۱52۹۸ مورخ ۰۹-۱۱-۱۳۹۹ که 
در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
2 ساری تصرفات مالکانه معصومه کافتری فرزند مصطفی 
به شماره ملی 2۰۹۳۶7۰۳۳۱ نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای به مساحت ۱۱۴.75 متر مربع از 2 اصلی واقع 
در قریه کاسگر محله بخش 5 ثبت ساری. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود در 
اعتراضی  به صدور سند مالکیت  صورتیکه اشخاص نسبت 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو 
رسید  اخذ  از  تسلیم پس  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  اه  م
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 27-۱۱-۱۳۹۹ تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۱-۱2-۱۳۹۹ حسن یوسفی مدیر واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری
م-الف ۱۹۹۰۹۸۳۰

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  گهی  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه 
یک برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۱۰۰7۶۳۴ مورخ 2۹-

۱۰-۹۹ که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
اصغر  علی  آقای  مالکانه  تصرفات  ساری  یک  منطقه  بتی  ث
محمدی رسکتی فرزند قدرت نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 2۶۹.۱۰- متر مربع 
قسمتی از پالک ۳۴5۳ اصلی واقع در یک بخش یک ثبت 
ساری خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹-۱۱-27 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱2-۱2-۹۹ مهدی داودی رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری
م-الف ۱۹۹۰۹۸5۰

آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده ی خودرو پیکان 

به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۹۰۰5۳۸ یک دستگاه خودرو پیکان ۱۶ 
سواری مدل ۱۳۸۱ به شماره انتظامی 5۱۸ ص ۴۸ ایران ۳۸ متعلق به آقای محمد 
جمال مشکوه نیا بدهکار پرونده اجرایی مذکور که طبق نظر کارشناس رسمی به 
مبلغ سیصد میلیون ریال ارزیابی شده از ساعت ۹ الی ۱2 مورخ دوازدهم اسفند 
هزار و سیصد و نود و نه واقع در ورامین جاده کمربندی ورامین – پیشوا – جنب 
از  به فروش می رسد. مزایده  از طریق مزایده  ثارا...  پارکینگ   – بنزین  پمپ 
مبلغ ارزیابی طبق گزارش کارشناس رسمی به مبلغ سیصد میلیون ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی 
نقدا وصول خواهد شد  مزایده  و حق  نیم عشر  و  است  مزایده  برنده  به عهده 
از  بعد  اداری  روز  مزایده  گردد  اعالم  رسمی  تعطیل  مزایده  روز  چنانچه  ضمنًا 
است  ذکر  به  شد. الزم  خواهد  برگزار  مقرر  مکان  و  ساعت  همان  در  عطیلی  ت
پرداخت بدهی های مربوطه در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد 
ضمنًا چنانچه روز مزایده تطعیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 

در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
انتظامی  شماره  رسمی:  کارشناس  گزارش  طبق  خودرو  اجمالی  وصیف  ت
5۱۸ ص ۴۸ ایران ۳۸ نوع: پیکان سواری رنگ سفید روغنی – شماره شاسی 
۱۴۴2۴۸7 و شماره موتور ۱۱۱2۸۱۴2۱۶ چهار چرخ دو محور و چهار سیلندر و 
نوع سوخت بنزین و ظرفیت آن چهار نفر. وضعیت ظاهری و فنی خودرو: اطاق 
و بدنه توضیح دارد داشبورد و صندلی و تودوزی در حد مدل و موتور و گیربکس 
و دیفرانسیل آماده به کار و در حد مدل تایرها دارای هفتاد درصد آج و خودرو 
مذکور از قسمتهای پهلوی راست و چپ و همچنین درب موتور – درب صندوق 
و پوسته سقف دارای رنگ رفتگی ناشی از آفتاب سوختگی می باشد و تا شهریور 

یکهزار و چهارصد دارای بیمه ثالث می باشد. 
الزم به ذکر است جهت شرکت در مزایده به دلیلی سیستم بانک مرکزی جهت 
تایید وجوه واریزی به میزان ده درصد مبلغ پایه مورد مزایده موارد ذیل رعایت می 
گردد: ۱- پرداخت از طریق pos pc در ۴۸ ساعت اداری قبل از شروع مزایده 
2- پرداخت از طریق سیستم بانکی 72 ساعت اداری قبل از شروع مزایده الزم به 
ذکر است در صورت برنده نشده استرداد وجوه از دهم ماه بعد قابل اجرا خواهد بود. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/27
محمد رحیم پور

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین 
م / الف 5۸۹



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1678- دوشنبه 27 بهمن 61399 ورزش دنیای 

یک نوجوان، ستاره تیم ملی کشتی آزاد؛
»رحمان بی رحم« به دنبال انتقام از حریف روسی

مدعی دوبنده وزن 57 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد در بازی های المپیک توکیو 
با اشاره به شکستش به حریف روسی در جام جهانی انفرادی صربستان گفت: متاسفانه 
در مبارزه با »زائور اوگویف« در یک لحظه غافلگیری، گیر کردم و ضربه شدم و به 

دنبال جبران و انتقام مقابل این حریف نامدار روسی در المپیک هستم.
این روزها نام آزادکار ۱۸ ساله و زبر و زرنگی به نام »رحمان عموزاد خلیلی« 
بر سر زبان ها افتاده، کشتی گیری که کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد نیز امید زیادی 

به توانایی های او دارد.
»رحمان عموزادخلیلی« که به »رحمان بی رحم« شهره یافته اهل خلیل شهر 
یعنی  دوقلویش  برادر  او  از  غیر  به  و  است  مازندران  استان  در  بهشهر  شهرستان 
»محمدعلی« و برادر بزرگترش »علی اکبر« و پسرعمویش »مجتبی« نیز از کشتی گیران 

خوب و بااستعداد هستند.
پیکارهای انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در رقابت های 
نهایت  در  برگزار شد که  تهران  در  ماه  آبان  اواسط  جهانی سال 2۰2۰ صربستان 
پیکارهای جهانی لغو و مسابقاتی تحت عنوان »جام جهانی انفرادی« جایگزین آن شد.

در آن پیکارها و در وزن 57 کیلوگرم رضا اطری، علیرضا سرلک و رحمان 
که  بودند  ملی  تیم  دوبنده  به  رسیدن  برای  وزن  این  اصلی  مدعیان  عموزادخلیلی 
عموزاد مقابل هر 2 حریف مستقیم خود یعنی اطری و سرلک تن به شکست داد 
اما »محمدابراهیم امامی« سخنگوی فدراسیون کشتی یک هفته بعد از بهمن ماه 
در اظهارنظری اعالم کرد که در آنالیزی که توسط کمیسیون داوران از فیلم کشتی 
رحمان عموزاد بعمل آمد، اشتباهات تأثیرگذار داوری کامال مشهود بود و در واقع این 

کشتی گیر برنده هر 2 میدان بوده است.
با این وجود در آن زمان و پیش از بررسی کشتی های عموزاد، کادر فنی او را 
رها نکرد و او را راهی جام جهانی انفرادی کرد. عموزاده که 2 مدال طالی نوجوانان 
جهان و 2 طالی نوجوانان آسیا را در کارنامه دارد در این پیکارها هم خوش درخشید.

وی در جام جهانی انفرادی که اواخر آذر ماه در بلگراد پایتخت صربستان برگزار 
شد نیز مبارزه های قابل قبولی را به نمایش گذاشت. او در این پیکارها با پیروزی 
مقابل حریفانی از ترکیه، ایتالیا، گینه بیسائو و بالروس به مدال برنز دست یافت. وی 
در نیمه نهایی همین مسابقات مقابل »زائور اوگویف« دارنده 2 مدال طالی جهان از 

روسیه رفت و با نتیجه ۴ بر ۱ )ضربه فنی( مغلوب این کشتی گیر شد.
بنابر اعالم کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد ۱۹ اسفند ماه قرار است در مسابقه 
انتخابی برابر »رضا اطری« که سابقه سه مرتبه حضور در پیکارهای جهانی را دارد 
قرار گیرد. به طور حتم برای عموزاد جوان این مبارزه یکی از مهمترین و حساس ترین 
مبارزات دوران زندگیش خواهد بود و به نوعی با پیروزی در این مسابقه و حضور در 
سن ۱۸ سالگی در المپیک و کسب مدال می تواند از او یک »حسن یزدانی« دیگر 
برای کشتی بسازد، آزادکاری که در صورت مراقبت می تواند سالیان سال برای ورزش 

ایران افتخارآفرینی کند.
»رحمان عموزاد خلیلی« در رابطه با مسابقه انتخابی با »رضا اطری« اظهار 
داشت: در مسابقه انتخابی تیم ملی هر کسی که بهتر باشد و کشتی را ببرد انتخاب 
می شود و من همه سعی و تالشم را می کنم که المپیکی شوم و در این راه به هیچ 

عنوان کم نمی گذارم.
وی در رابطه با شکست مقابل اطری و سرلک در انتخابی تیم ملی خاطر نشان 
کرد: در مسابقات انتخابی در کشتی نخست برابر رضا اطری نتیجه ۴ بر ۴ بود که به 
اشتباه داوری باختم. نادر حاج آقانیا نیز مقابل من به دلیل مصدومیت حاضر نشد و در 
کشتی سوم هم مقابل علیرضا سرلک روحیه خوبی نداشتم در مبارزه با او مجری فن 
فیتو بودم و بعد از آن با اشتباه داوری، کشتی را واگذار کردم. البته با نظر کادر فنی که 
به من اعتماد کردند در جام جهانی کشتی آزاد انفرادی در صربستان کشتی گرفتم و 
مدال برنز گرفتم و االن هم سعی و تالشم را برای حضور قدرتمند در مسابقه انتخابی 

و المپیک به کار خواهم گرفت.
دارنده 2 مدال طالی نوجوانان جهان در خصوص نگاه مثبت کادر فنی به او، 
تصریح کرد: سن من از حریفان فعلی کمتر است. در سال 2۰۱۹ در نوجوانان جهان 
حضور یافتم و بعد از آن یک مرتبه به رده بزرگساالن آمدم و می توانم در این رده نیز 
موفق باشم. در حال حاضر تا ۳ سال می توانم در رده سنی جوانان نیز کشتی بگیرم. 
به این خودباوری رسیدم که با بزرگان کشتی ایران و جهان کشتی بگیرم. در لیگ 
کشتی آزاد که در تیم دانشگاه آزاد اسالمی بودم در هر ۴ مبارزه ای که داشتم با اختالف 

امتیاز حریفان را شکست دادم.
وی در رابطه با شکست مقابل »زائور اوگویف« روسی در جام جهانی انفرادی 
در کشور صربستان گفت: این حریف روسی 2 مرتبه پی در پی قهرمان جهان 
شده بود و من هم در نیمه نهایی وزن 57 کیلوگرم مقابل او قرار گرفتم و در تایم 
اما در یک لحظه غافلگیری گیر کردم  بود  نفع روسیه  به  بر یک   2 نتیجه  اول 
اولین کشتی که  و با ضربه فنی شکست خوردم و به دنبال جبران هستم و در 
مقابل او قرار بگیرم به دنبال انتقام آن شکست هستم و شاید در صورت انتخابم 

در المپیک با او روبرو شدم.
این آزادکار مازندرانی ادامه داد: در حال حاضر که برای مسابقه انتخابی تمرین 
می کنم و برخی دیگر از آزادکاران خود را برای مسابقات گزینشی المپیک آماده می کنند 
و تیم منتخب کشتی آزاد نیز قرار است به اوکراین برود و تعدادی دیگر نیز راهی ایتالیا 
خواهند شد که دارای سیستم رنکینگ پیکارهای جهانی است و البته بعد از المپیک نیز 

مسابقات قهرمانی جهانی و قهرمانی زیر 2۳ سال جهان را پیش رو داریم.
عموزاد در پاسخ به این سووال که آیا در المپیک می تواند مدال بگیرد یا خیر؟ 
گفت: من به این خودباوری رسیده ام که می توانم برای کشورم مدال آوری کنم و برای 

موفقیت کم نگذاشتم.
بعد از خداحافظی »حسین رحیمی« و کسب مدال برنز بازی های المپیک 2۰۱۶ 
تیم ملی در وزن 57 کیلوگرم طی این سال ها نتوانسته موفقیتی کسب کند. عموزاد در 
این خصوص گفت: »حسن رحیمی« از کشتی گیران خوب و تکنیکی تیم ملی است 
و البته رضا اطری ضمن حضور در ۳ دوره پیکارهای جهانی نتوانست نتیجه الزم را 
بگیرد. من اکنون مدعی وزن 57 کیلوگرم هستم و تالش می کنم که در المپیک 

توکیو حضور داشته باشم.
وی همچنین یادآور شد: با توجه به دست و پای بلند و فیزیک بدنی که دارم به 
طور حتم بعد از بازی های المپیک تغییر وزن خواهم داد و به وزن ۶۱ یا ۶5 کیلوگرم 

خواهم رفت.
رقابت های گزینشی قاره آسیا روزهای 2۰ تا  22 فروردین ۱۴۰۰ و رقابت های 
قهرمانی آسیا روزهای 2۳ تا 2۸ فروردین ۱۴۰۰ در شهر آلماتی قزاقستان برگزار 

خواهد شد.
در کشتی آزاد نیز »رضا اطری«، »حسن یزدانی« و »یداهلل محبی« در پیکارهای 
جهانی سال 2۰۱۹ موفق به کسب سهمیه در وزن های 57، ۸۶ و ۱25 کیلوگرم شدند 
و نمایندگان کشورمان باید در وزن های ۶5، 7۴ و ۹7 کیلوگرم در پیکارهای گزینشی 

حضور یابند.
ملی پوشان کشتی فرنگی در صورتی که نتوانند سهمیه های کامل را کسب 
المپیک در صوفیه  کنند باید اردیبهشت ماه و در پیکارهای جهانی کسب سهمیه 

بلغارستان حضور یابند.

استراحت 2 ماهه بانوی بدمینتون باز 
بانوی بدمینتون باز ایران پس از عمل جراحی که انجام داد باید دو ماه استراحت 

کند.
ثریا آقایی بانوی بدمینتون باز ایران که در جریان لیگ برتر، از ناحیه زانو مصدوم 
شده بود، تحت عمل جراحی قرار گرفت. آقایی به دنبال کسب سهمیه المپیک است و 
این در حالی است که چهار سال پیش نیز وقتی دنبال گرفتن سهمیه المپیک ریو بود 
از ناحیه زانو مصدوم شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و به دلیل شدت مصدومیت 

مسابقات کسب سهمیه المپیک را از دست داد.
فریبا مددی نایب رییس فدراسیون بدمینتون درباره وضعیت آقایی بیان کرد: من 
با او در تماس بودم. روز گذشته )یکشنبه( نیز از بیمارستان مرخص شد و دو ماه باید 

استراحت کند. پس از دو ماه کم کم می تواند تمرینات را شروع کند.
او ادامه داد: هنوز در مورد اینکه این بازیکن المپیک را از دست داده یا نه نمی 

توان حرفی زد و امیدواریم بعد از دو ماه بتواند خود را برای مسابقات آماده کند.

در پرتغال همه از دم تیغ مهدی می گذرند؛
طارمی آماده پذیرایی از کریس رونالدو!

بهترین لژیونر حال حاضر فوتبال ایران بی تردید امید اصلی هواداران تیم پورتو 
برای گلزنی در تمام تورنمنت های فصل جاری است.

فوتبال پرتغال حاال حدود ۱۸ ماه است که تحت تاثیر ورود یک ستاره آسیایی 
قرار گرفته و هر روز از تماشای درخشش او مبهوت می شود. مهدی طارمی که با تیم 
ریوآوه کار در فوتبال اروپا را آغاز کرد، خیلی زود خودش را در ترکیب سبز و سفیدها 
جا انداخت و در کمال شگفتی موفق شد عنوان بهترین گلزن فصل لیگ پرتغال را 

به طور مشترک با ستاره هایی از تیم های بزرگ پرتغال کسب کند.
همین نمایش های خیره کننده بود که مهدی را در تیررس غول های پرتغالی 
قرار داد و در زمان های مختلف، رسانه های این کشور از عالقه تیم های بنفیکا، 
پورتو و اسپورتینگ برای جذب طارمی خبر دادند. سرانجام در پایان فصل، مهدی 
پرافتخارترین تیم فوتبال پرتغال و دارنده 2 عنوان قهرمانی در چمپیونزلیگ را به 

عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کرد.
حضور طارمی در پورتو جدا از جذابیت ها، برای هواداران فوتبال نگرانی به 
همراه داشت؛ نگرانی از اینکه مهدی نتواند در تیمی بزرگ خود را با همه شرایط 
وفق بدهد و جایگاه مناسبی در ترکیب پورتو به دست آورد. شاید نخستین بازی 
های فصل مطابق چنین تصوری پیش رفت اما مهدی که در 2۸ سالگی فرصت 
برای سعی و خطا نداشت، بدون اینکه زمان را هدر بدهد خود را به سرمربی ثابت 

کرد و در در هواداران پورتو جای ویژه ای پیدا کرد.
طارمی رفته رفته در ترکیب اصلی پورتو فیکس شد و با نمایش های استثنایی 
خود محبوبیت کم نظیری به دست آورد؛ از پیشنهادهای ازدواج در توییتر گرفته، 
تا پیراهنی که با اسم و شماره او به تن فرزند ویتور بایا اسطوره باشگاه پورتو بود. 
مهدی دلبری از هواداران پورتو را با تخصص منحصر به فردش یعنی گرفتن پنالتی 
آغاز کرد و با استفاده از این هنر، موقعیت های گلزنی متعددی در اختیار هم تیمی 
های خود قرار داد.اما پنالتی گرفتن تنها یک وجه از بازی مهاجمی است که حاال 
امید اصلی خط حمله بزرگ ترین باشگاه فوتبال پرتغال شده. مهدی طارمی حاال با 
زدن ۹ گل در لیگ پرتغال، بهترین گلزن پورتو و دومین گلزن رقابت های لیگ به 
شمار می رود. به خاطر داشته باشید که علی رغم گرفتن پنالتی های زیاد، طارمی 
هیچ کدام از پنالتی های پورتو را نزده که اگر زده بود، قطعا رقابتی نزدیک تر با پدرو 

گونسالوس، آقای گل فعلی و ۱۴ گله لیگ پرتغال داشت.
طارمی که به عضو جدایی ناپذیر تیم سرجیو کونسیسائو تبدیل شده، در آخرین 
بازی تیمش مقابل بواویستا هم ترک عادت نکرد و دروازه حریف را گشود. او در 
رقابت های حذفی پرتغال هم تا کنون ۳ گل برای پورتو زده و سابقه نجات تیم از 
خطر حذف در این جام را هم دارد. حاال این مهاجم ملی پوش ایرانی در آستانه یک 
مسابقه بسیار مهم قرار دارد. طارمی که حسابی در پرتغال جا افتاده و همه را از دم 
تیغ گذرانده، چهارشنبه شب در ورزشگاه دو دراگائو پذیرای یوونتوس ایتالیا در مرحله 

حذفی لیگ قهرمانان است.
یوونتوسی ها که پس از شکست برابر ناپولی به پرتغال سفر می کنند، حتما می 
دانند که اگر مانند دیدار مقابل شاگردان گتوزو در محوطه جریمه بی احتیاطی کنند، 
به سختی جریمه خواهند شد. جدا از موضوع پنالتی گیری، مسلما یکی از بازیکنانی 
که بیشترین زمان آنالیز را از کادر فنی یوونتوس می گیرد، مهدی طارمی است. 
بهترین گلزن این فصل پورتو، کامال آماده است که این هفته از کریستیانو رونالدو 

و یارانش در پرتغال پذیرایی کند.
فرم ایده آل طارمی و حضور او در مرحله حذفی لیگ قهرمانان، فوتبال دوستان 
ایرانی را دوباره به روزهایی می برد که منتظر تماشای بازی علی دایی، علی کریمی 
یا مهدی مهدوی کیا در مقابل بزرگان اروپا بودند. این هفته، حتما کل طرفداران 
فوتبال در ایران منتظر هستند تا ببینند مهدی طارمی خط دفاعی یوونتوس را هم 

درو می کند یا خیر.

رونمایی از نسخه ترسناک بارسا؛
PSG بارسلونا آماده حذف

بارسلونا و پی اس جی سه شنبه شب در نوکمپ به مصاف هم خواهند رفت در 
حالی که آبی اناری ها بر خالف سه ماه پیش، اکنون کامال خوشبین به صعود هستند.

به گزارش مارکا، ماه دسامبر و پس از شکست ۰-۳ خانگی بارسا از یوونتوس 
اگر از هواداران بارسلونا سوال می کردید که در لیگ قهرمانان چه دورنمایی برای 
تیم محبوب شان متصورند، قطعا کمتر کسی با امیدواری حرف می زد اما سه ماه 

بعد، شرایط تغییر کرده است.
در ماه های ابتدایی فصل، مصدومیت بازیکنانی چون آنسو فاتی، جرارد پیکه، 
سرجی روبرتو و فیلیپ کوتینیو نیز مزید بر علت شد تا تیم رونالد کومان به خوبی شکل 
نگیرد.بارسا سه شنبه شب باید در نوکمپ از پی اس جی پذیرایی کند و حاال شانس 
خوبی هم برای پیروزی دارد.باشگاه کاتاالن که تا به اینجای فصل در اللیگا به خاطر 
شروع بسیار بدش، 2۰ امتیاز از دست داده و فاصله با اتلتیکوی صدرنشین را زیاد می 
بیند، با شروع سال میالدی جدید پوست انداخته و به تیمی متفاوت تبدیل شده است.

پس از قرعه کشی یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان و برخورد بارسا با پی اس 
جی، حریف پاریسی شانس اول صعود محسوب می شد چرا که در بهترین فرم خودش 
قرار داشت اما بارسلونا و هوادارانش اکنون دالیل بسیار خوبی برای خوشبینی دارند:

نمایش های دیدنی
هواداران بارسلونا مدتی است که بار دیگر از تماشای بازی تیم محبوب شان 
به وجد می آیند. بارسا در یک ماه و نیم اخیر 7 برد متوالی در اللیگا کسب کرده 
و در کوپا دل ری نیز به نیمه نهایی رسیده؛ هرچند بازی رفت را با دو گل به سویا 
واگذار کرد. بارسا در اللیگا و کوپا دل ری نمایش هایی جذاب داشته و چند بازی را 
نیز در حالی برد که ابتدا عقب افتاده بود ولی در دقایق پایانی کامبک زد و ورق را 

برگرداند. می توان به بازی برابر گرانادا و رئال بتیس اشاره کرد.
بازگشت لیونل مسی به فرم ایده آل

لیونل مسی دیگر بازیکن ابتدای فصل نیست؛ کسی که به جدایی فکر می 
کرد و تمرکز الزم را در زمین نداشت. مسی تا به اینجای فصل در اللیگا ۱5 گل 
زده از جمله دبل شب گذشته برابر آالوس که با دو شوت از راه دور بود. وقتی مسی 
روی فرم باشد، بارسلونا هر کاری را ساده تر پیش خواهد برد. بی تردید یک مسی 

با انگیزه و مشتاق، خطری جدی برای پی اس جی خواهد بود.
پیشرفت عمومی در تیم

نه تنها لیونل مسی که دیگر بازیکنان بارسا نیز کنار او اوج گرفته اند. می توان 
به آنتوان گریزمان و فرانکی دی یونگ اشاره کرد که در دو ماه اخیر پیشرفت شان 
خیره کننده بوده است. رونالد کومان سرمربی بارسا با تغییر پست دی یونگ او را 
به دروازه حریف نزدیک تر کرد و تاکنون توانسته زننده شش گل باشد. گریزمان 
هم بیشتر از گذشته گل می زند. سطح کیفی بازیکنان بارسا در 2۰2۱ قابل قیاس 

با نیمه دوم 2۰2۰ نیست.
تعدد مصدومیت های جدی در پاری سن ژرمن

پی اس جی برای بازی سه شنبه شب، نیمار و آنخل دی ماریا را در اختیار ندارد. 
به خصوص مصدومیت هفته قبل نیمار برابر کان در جام حذفی خبری کابوس وار 
برای خودش و پاریسی ها بود. او حتی مشخص نیست به بازی برگشت می رسد یا 

خیر. غیبت دی ماریا نیز قطعا برابر بارسا به چشم خواهد آمد.

پیشکسوتان فوتبال ایران 
در قالب دو تیم پرستاره گرد 
مهرداد  یاد  تا  آیند  می  هم 
میناوند و علی انصاریان را گرامی بدارند.

هایی  تالش  گذشته  روزهای  از 
از  برای انجام این مسابقه به خصوص 
سوی چهره هایی مانند خداداد عزیزی 
و بهنام ابوالقاسم پور و... آغاز شده بود 
نهایی  فهرست  گذشته)یکشنبه(  روز  و 
این مسابقه  بازیکنان شرکت کننده در 

جمع بندی شد.
در این دیدار که در قالب مسابقه 
تیم های منتخب ۹۸ و منتخب سرخابی 
چهره   ۴۰ به  نزدیک  شود،  می  برگزار 

شاخص فوتبال ایران حضور دارند.
در تیم ۹۸ بازیکنانی نظیر احمدرضا 
عابدزاده، نیما نکیسا، پرویز برومند، محمد 
خاکپور، افشین پیروانی، مهدی پاشازاده، 
مهدی هاشمی نسب، محمدرضا مهدوی، 
استاداسدی،  اکبر  علی  رضا شاهرودی، 

محمدی،  دین  سیروس  همدانی،  ستار 
علیرضا  نکونام،  جواد  باقری،  کریم 
منصوریان، علی لطیفی، خداداد عزیزی، 
علی دایی و رسول خطیبی با مربیگری 
بیژن ذوالفقار نسب و ابراهیم قاسم پور 

به میدان خواهند رفت.

نیز  بی  سرخا منتخب  تیم  در 
بازیکنانی نظیر: ابراهیم میرزاپور، سهراب 
بختیاری زاده، بهروز رهبری فرد، ابراهیم 
حسین  محمدی،  خان  حسن  شکوری، 
فکری،  محمود  کریمی،  علی  کاظمی، 
یحیی گل محمدی، بهنام ابوالقاسمپور، 

علیرضا  رضایی،  رحمان  نوازی،  محمد 
نیکبخت واحدی، پژمان جمشیدی، رضا 
جباری، عادل کاله کج، ادموند بزیک و 
جواد کاظمیان با مربیگری علی پروین و 

امیر قلعه نویی به میدان خواهند رفت.
علی  مثل  هایی  ستاره  حضور 
دایی،  علی  نویی،  قلعه  امیر  کریمی، 
یحیی گل محمدی، علیرضا منصوریان، 
جواد نکونام، کریم باقری، خداداد عزیزی، 
احمدرضا عابدزاده و... این دیدار را دیدنی 
خواهد کرد. مسابقه ای که روز سه شنبه و 
احتماال در ورزشگاه آزادی برگزار می شود 
و شبکه سوم سیما نیز آن را به صورت 

زنده پخش خواهد کرد.
دیداری که برای زنده نگه داشتن 
علی  و  میناوند  مهرداد  خاطره  و  یاد 
فوتبال  سابقه  دو ستاره  عزیز  انصاریان 
ایران که به دلیل ابتال به ویروس کرونا 
از دنیا رفتند، برگزار می شود. روحشان 

شاد و یادشان گرامی.

منتخب 98 و منتخب سرخابی ها؛

بازی یادبود میناوند و انصاریان با حضور ستارگان

۱۶ باشـگاه لیگ برتـری از ابتدای 
اسـفندماه می تواننـد بـرای تقویـت تیم 
خـود در نیم فصـل دوم لیگ بیسـتم به 
فعالیـت در بازار نقل و انتقاالت بپردازند.

پـس از اتمام دیدارهـای دور رفت 
بیسـتمین دوره لیگ برتـر فوتبال ایران 
و برگـزاری دیـدار معوقـه پرسـپولیس 
مقابـل گل گهر سـیرجان، فصـل نقل و 
انتقاالت زمسـتانی از دوم اسفندماه آغاز 
می شـود و باشـگاه ها می توانند بازیکنان 
مدنظـر کادرفنـی خـود را جـذب کنند و 
بازیکنـان مـازاد نیز تغییری در باشـگاه 

فوتبالی شـان ایجـاد نمایند.
و  نقـل  فصـل  در  بدون تردیـد 
فوتبـال  هـواداران  انتظـار  انتقـاالت، 
جـذب حداکثـری بازیکنـان باکیفیت و 
حفـظ شـاکله اصلی تیم اسـت کـه باید 
دیـد در ایـن ماراتـن کـدام باشـگاه ها 

می شـوند. موفـق 
استقالل تهران:

دربـاره  داغ  شـایعات  از  یکـی   *
آبی پوشـان، احتمال جدایی سیدحسـین 
اسـت؛  زمسـتانی  بـازار  در  حسـینی 
بـرای  دارد  احتمـال  کـه  دروازه بانـی 
بخواهـد  ترکیـب  در  فیکـس  حضـور 
اسـتقالل را بـه مقصـد تیـم دیگـری 

تـرک کنـد.
* مهـدی کیانـی، میـالد جهانـی 
، علـی علیـزاده ، حامـد پاکـدل و امین 
قاسـمی نژاد از جملـه بازیکنانی هسـتند 
کـه مدنظـر محمـود فکـری هسـتند و 
مدیـران باشـگاه اسـتقالل در تکاپـوی 

بـرای جـذب ایـن بازیکنـان هسـتند.
* باشـگاه اسـتقالل بـرای جـذب 
میثم تیموری که سـابقه حضور در جمع 
آبی پوشـان را در لیـگ هجدهـم دارد، با 
باشـگاه تراکتـور مکاتبه داشـته اسـت؛ 
در شـرایطی کـه آبی هـا در جنـاح چپ، 
محمـد نـادری و متین کریـم زاده را در 
اختیار دارنـد و همچنین در حال مذاکره 
بـرای بازگشـت هروویه میلیچ هسـتند.

سپاهان اصفهان:
* اگـر سـپاهان بخواهـد ورودی 
بـه بـازار نقـل و انتقاالت داشـته باشـد، 
امیـد ابراهیمـی و احسـان حاج صفی دو 
بازیکـن مدنظـر ایـن باشـگاه خواهنـد 
بـود؛ این حـال سـه چهـار بازیکـن تیم 
بـه دلیل عدم فرصـت حضور در ترکیب 
اصلـی تیـم، از جمع طالیی پوشـان جدا 
می شـوند. از جملـه رضا دهقانی، مهدی 
کیانـی و ... کـه پیشـنهادات خوبـی از 
دنبـال  بـه  و  دارنـد  دیگـر  تیم هـای 

هسـتند. جدایی 
سـرمربی  نویدکیـا  محـرم   *
طالیی پوشـان در نشسـت خبری پیش 
از بـازی بـا اسـتقالل مدعـی شـد کـه 
نـدارد  لیسـت خروجـی  تیمـش هیـچ 
امـا اگـر بازیکنـی بخواهـد بـرود، چـه 
جـوان و چـه سـتاره، بـه زور کسـی را 

نمـی دارد. نگـه 
پرسپولیس تهران:

برزگـر،  آریـا  قرضـی  جدایـی   *
در  هـم  پرسـپولیس  جـوان  مهاجـم 
نیم فصـل اتفـاق می افتـد و برزگـر بـه 
دنبـال پیوسـتن بـه یکـی از تیم هـای 
لیـگ برتـری اسـت کـه بتوانـد در آن 
فرصـت بازی پیدا کند. همچنین سـعید 
حسـین پـور از تیـم پرسـپولیس جـدا 
خواهـد شـد و زمزمـه هایی نیـز درباره 
علـی شـجاعی و محمد انصـاری وجود 
دارد. انصـاری باوجـود بهبود مصدومیت 
حتـی بـه عنـوان بازیکـن تعویضی هم 
وارد زمیـن نشـده و شـاید شـش مـاه 
تیـم  اتمـام قـرارداد راهـی  بـه  مانـده 

دیگـری شـود. 
* اولویت پرسـپولیس برای تقویت 
در نیم فصـل، خریـد مدافع میانی اسـت؛ 
علی نعمتی و فرشاد فرجی از شهرخودرو 
و علـی ابراهیمـی از گزینه هـای مدنظـر 
گل محمدی هسـتند. همچنین شایعاتی 
پیرامـون خرید امین قاسـمی نـژاد آقای 

گل تیم شـهرخودرو وجـود دارد.
* حامـد پاکدل یکی از گزینه های 
مدنظر یحیـی گل محمدی برای تقویت 
پرسـپولیس اسـت که البته باید رضایت 

مدیـران آلومینیـوم نیـز بـرای جدایـی 
پاکـدل از این باشـگاه اراکی اخذ شـود.

* از باشـگاه پرسـپولیس شـنیده 
بـا  تیـم  ایـن  سـرمربی  کـه  می شـود 
جدایـی قرضـی آرمان رمضانـی مهاجم 

سرخ پوشـان موافقـت کـرده اسـت.
صنعت نفت آبادان:

آغـاز  از  پیـش  در  نفتی هـا   *
لیـگ بیسـتم، روزهـای پر استرسـی را 
سـپری کردنـد و در بـازه ای کوتاه مدت، 
خریدهـای خـود را انجـام دادنـد؛ البتـه 
صنعت نفـت خروجی های بسـیاری هم 
داشـت امـا بـه نظـر می رسـد ایـن تیم 
تغییـرات چندانـی را در نقـل و انتقاالت 

زمسـتانی نداشـته باشـد.البته احتمـال 
جدایی بازیکنانـی از این تیم وجود دارد.

فوالد خوزستان:
و  نقـل  پنجـره  بـودن  بسـته   *
انتقاالتـی فـوالد از سـوی فیفـا باعـث 
شـده تـا ایـن تیـم نتوانـد در نقـل و 
انتقاالت زمسـتانی فعالیت داشـته باشد.

* سـینا مریـدی و فـرزاد جعفری 
بازیکنانـی هسـتند کـه بـا نظـر جـواد 
نکونـام می تواننـد از جمـع فوالدی هـا 

شـوند. جدا 
گل گهر سیرجان:

* پیشـنهاد اسـتقالل بـرای خرید 
علیـزاده، بـه دغدغـه مدیـران گل گهـر 
بـدل شـده و آن هـا نمی خواهند هافبک 
دفاعی خود را به آسـانی از دست بدهند؛ 
گویـا در مذاکـرات با مدیران اسـتقالل، 
معاوضـه هـم مطـرح شـده  پیشـنهاد 
اسـت امـا هنوز تکلیـف انتقـال علیزاده 

نیست. مشـخص 
بـرای  قلعه نویـی  امیـر  گویـا   *
از  دوم  نیم فصـل  در  تیمـش  تقویـت 
مدیـران باشـگاه خواسـته تـا در دفـاع 
دفـاع،  خـط  راسـت  سـمت  و  میانـی 

نماینـد. جـذب  بازیکـن 
نتقـاالت  ا و  نقـل  گل گهـر   *
زمسـتانی خـود را زودتـر از سـایر رقبـا، 
ماه هـا قبل آغـاز کرد و رضا شـکاری و 
مرتضـی تبریزی را به صورت آزاد جذب 
کـرد تا در نیم فصـل دوم امیر قلعه نویی 

بتوانـد از آن هـا اسـتفاده کند.
آلومینیوم اراک:

* شـایعات دربـاره جدایـی حامـد 
پاکـدل مطـرح شـده اسـت و شـنیده 
می شـود این مهاجـم گلـزن اراکی ها از 
دو باشـگاه پرطرفـدار پایتخت پیشـنهاد 
دارد؛ البتـه رسـول خطیبـی بـه شـدت 
و  نقـل  در  پاکـدل  جدایـی  مخالـف 

انتقـاالت زمسـتانی اسـت.
بـه  را  خـود  فهرسـت  *خطیبـی 

اسـت. داده  تحویـل  تیـم  مدیـران 
تراکتور تبریز:

ن  حسـا ا د  می شـو گفتـه   *
حاج صفی، اشـکان دژاگه، سـعید مهری 
، میثـم تیمـوری، محمـد عبـاس زاده و 
مهـدی تیکـدری بازیکنانی هسـتند که 
مـورد توجـه سـایر تیم ها هسـتند و باید 
دیـد واکنـش تراکتـور بـه فـروش این 
بازیکنـان چـه خواهـد بود؛ بعیـد به نظر 
می رسـد که مدیـران تراکتور بـا جدایی 

سـتارگان تیم شـان موافقـت کننـد.
توجـه  بـا  می رسـد  نظـر  بـه   *
در  ماشین سـازی،  باشـگاه  بیانیـه  بـه 
دسـترس ترین گزینـه نقـل و انتقاالتی 
مهاجـم  بابایـی  پیمـان  تراکتوری هـا، 

ماشین سـازی اسـت؛ بازیکنـی که شـم 
بـه  می توانـد  و  دارد  گلزنـی  بـاالی 
خـط آتـش تراکتـور در نیم فصـل دوم 
کمـک کنـد و اسـتقالل و پرسـپولیس 
نیـز بـه دنبـال جـذب او هسـتند. البتـه 
تراکتوری هـا نیم نگاهـی بـه بازیکنـان 
ایرانی شـاغل در خارج ایـران هم دارند.

* همه چیز در تبریز به تصمیمات 
مدیران باشـگاه درباره انتخاب سرمربی 
بسـتگی دارد؛ ادامه همکاری با مسـعود 
شـجاعی در نقش سـرمربی یا استخدام 
یـک سـرمربی جدیـد می توانـد شـروع 
نقـل و انتقـاالت را بـرای ایـن تیم رقم 
بزنـد. موضوعـی که بسـیار بـه عملکرد 

تیـم شـجاعی در دیـدار هفتـه پایانـی 
نیم فصـل مقابـل سـایپا و مصـاف بـا 
پرسـپولیس در سـوپرجام مرتبط اسـت.

مس رفسنجان:
* رحیم زهیـوی یکی از بازیکنان 
مـس اسـت کـه پـس از گذرانـدن یک 
نیم فصـل  در رفسـنجان، بـرای ادامـه 
لیـگ بیسـتم از جمـع شـاگردان ربیعی 
او  بعـدی  و هنـوز مقصـد  جـدا شـده 

نیست. مشـخص 
* بـا توجـه بـه بضاعـت ایـن تیم 
پـس از صعود به لیگ برتر و درخشـش 
در مسـابقات لیگ بیستم، محمد ربیعی 
بـرای ادامه موفقیت در نظر دارد تا سـه 
پسـت بازیکـن جدیـد جـذب کنـد؛ بـه 
ویـژه مصدومیت هایی کـه در هفته های 
پایانی نیم فصل اول رخ داد و باعث شـد 
تـا کمبود بازیکن بیشـتر به چشـم آید.

* در کنفرانس خبری پس از بازی 
شـهر خودرو، سـرمربی مس رفسنجان 
مدعـی شـد کـه تیمـش در نیم فصـل 
خروجـی نـدارد اما نیاز بـه تقویت دارد و 
احتمـاال چنـد بازیکن را جـذب می کند. 
بـه نظـر می رسـد محمد ربیعـی پس از 
پایـان دیدار یکشنبه شـب تیمش مقابل 
ذوب آهـن، از لیسـت بازیکنـان مدنظـر 

خـود رونمایـی می کند.
نفت مسجدسلیمان:

* احمد گوهری سـنگربان شماره 
یـک نفتی هـا هـم کـه در هفته هـای 
گذشـته نیمکت نشـین شـده، بـه دنبال 
جدایی از جمع شـاگردان حسـینی است 
تـا در نیم فصـل دوم در تیمـی دیگـر به 

کار خـود ادامـه دهد.
بـازار  در  تهدیـد  بزرگ تریـن   *
زمسـتانه بـرای نفـت، می توانـد جدایی 
مجتبـی حسـینی سـرمربی ایـن تیم به 
مقصـد ذوب آهن باشـد؛ اتفاقی که البته 
مدیـران نفـت بـا آن مخالفـت کرده اند 
امـا هنوز سـرمربی ذوب آهن مشـخص 
نشـده و شـایعات درباره جدایی حسینی 

دارد. ادامه 
* مشـکالت مالـی باعث شـده تا 
شـرایط حضـور نفتی هـا در بـازار نقل و 

انتقاالت زمسـتانی نامشـخص باشد.
پیکان تهران:

* شـایعاتی مبنی بر توافق باشگاه 
پیـکان بـا روح اهلل سـیف اللهی به گوش 
می رسـد و گویـا بازیکـن نیم فصل اول 
شـهر خـودرو در ادامـه لیـگ بیسـتم با 
پیراهـن پیـکان به میـدان خواهد رفت.

بـه  رسـیدن  از  پیـش  البتـه   *
پیـکان،  بازیکنـان  جمـع  از  نیم فصـل 
مهـدی شـریفی و حجـت حـق وردی 
نیـز جـدا شـده اند تا پیـکان بـا تغییرات 

در لیسـت خـود پیـش از شـروع نقـل و 
انتقـاالت مواجـه شـود.

* هنـوز مهـدی تارتـار از لیسـت 
بازیکنـان مـازاد خـود رونمایـی نکـرده 
امـا گویا مدیـران پیکان مذاکـرات خود 
را بـرای تقویـت تیم شـان در نیم فصـل 

آغـاز کرده انـد.
شهر خودرو خراسان:

* بـه نظـر می رسـد بـا توجـه بـه 
جدایـی جاللـی راد و تمرینـات پرفشـار 
مهـدی رحمتی، سـرمربی شـهر خودرو 
در نیم فصـل دوم نامـش را بـه لیسـت 
بازیکنـان اضافه خواهد کـرد تا در ادامه 
لیـگ، در دو نقـش کارش را دنبال کند.

روح اهلل  گذشـته،  روز  دو  در   
سـیف اللهی و سـعید جاللـی راد از جمع 
شـاگردان رحمتی جـدا شـده اند و اخبار 
زیـادی پیرامون جدایی دیگـر بازیکنان 
شـهر خودرو از جمله امین قاسـمی نژاد، 
علـی نعمتـی و فرشـاد فرجـی مطـرح 

. ست ا
* شـرایط مالکیتی باشـگاه شـهر 
خـودرو و اوضـاع نابسـامان مالی باعث 
شـده تـا آینـده این تیـم در بـازار نقل و 
انتقـاالت فعـال روشـن نباشـد و هنـوز 
مشـخص نیسـت چه اتفاقاتی در حیطه 

مالکیتـی رخ خواهـد داد.
سایپا تهران:

* ابراهیم صادقی سـرمربی سـایپا 
نیم نگاهـی بـه بـازار نقـل و انتقـاالت 
دارد امـا از نفـرات و عملکـرد تیمش در 
نیم فصـل نخسـت راضـی اسـت و بـه 
ماننـد دیگـر تیم هـای لیـگ بـه دنبال 
جـذب یـک مهاجـم بـرای تقویت خط 

حملـه تیمش اسـت.
ذوب آهن اصفهان:

* فرهـاد مجیـدی و سـاکت الهامی 
جدی تریـن گزینه های هدایـت ذوبی ها در 
نیم فصل دوم لیگ بیستم هستند؛ از علیرضا 
منصوریان و مجتبی حسینی به عنوان دیگر 
گزینه های مدیران این باشگاه برای پذیرش 

هدایت ذوب آهن یاد می شـود.
شـدن  مشـخص  از  پیـش   *
سرنوشـت لیسـت مازاد و لیسـت خرید، 
مدیـران ذوب آهـن در تکاپـوی انتخاب 
سـرمربی برای جانشینی رحمان رضایی 
هسـتند امـا تنـی چنـد از بازیکنـان این 
تیـم مدنظـر سـایر باشـگاه ها هسـتند.

نساجی مازندران:
سـعید  د  می شـو ه  شـنید  *
جـوان  دفاعـی  هافبـک  حسـین پور 
پرسـپولیس که به دنبال جدایی از جمع 
سرخ پوشـان اسـت، بـه صـورت قرضی 
در ادامـه فصل در تیم نسـاجی کار خود 

می کنـد. دنبـال  را 
* از رضـا جاللـی ثابت بـه عنوان 
دیگـر خریـد نسـاجی در نیم فصـل دوم 
یـاد می شـود؛ ضمن آن کـه مذاکراتی از 
سـوی مدیـران باشـگاه نسـاجی بـرای 
جذب دوباره حسـن جعفری دفاع راست 

شـهر خودرو انجام شـده اسـت.
* حضـور در انتهـای جدول باعث 
شـده تـا مدیـران نسـاجی بـه دنبـال 
تقویـت تیـم خود باشـند و اولیـن خرید 
این تیم با نظر جاللی، سـعید جاللی راد 
سـنگربان شـهر خـودرو بـوده کـه بـه 
در  را  دوم  نیم فصـل  قرضـی  صـورت 

نسـاجی بـازی می کنـد.
ماشین سازی تبریز:

* اکبر آفاقی و محمدامین اسـدی 
دو بازیکـن دیگر ماشین سـازی هسـتند 
قـرار  باشـگاه  چنـد  توجـه  مـورد  کـه 
باشـگاه در  گرفته انـد و هنـوز موضـع 
قبـال پیشـنهاد مطرح شـده بـرای این 
دو بازیکـن کـه نیم فصـل موفقـی را در 

تبریـز گذرانند، مشـخص نیسـت.
* مهم تریـن خبر نقـل و انتقاالتی 
دربـاره ماشین سـازی مربوط بـه جدایی 
مهاجـم گلـزن ایـن تیـم اسـت؛ پیمان 
بابایـی کـه پیشـنهادات رسـمی از دو 
باشـگاه پرطرفدار پایتخت دارد. مدیران 
ماشین سـازی اعـالم کرده اند کـه اجازه 
جدایـی را بـه بابایـی نمی دهنـد و تنهـا 
باشـگاهی که می توانـد او را جذب کند، 

تراکتـور تبریـز خواهد بود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

بررسی ویژه ورودی و خروجی تیم ها در نیم فصل؛

همه شایعات نقل و انتقاالت زمستانی فوتبال ایران
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کتابفروشی های سراسر کشور می توانند از روز یکشنبه )2۶ 
بهمن ( در طرح زمستانه کتاب ۱۳۹۹ ثبت نام کنند.

ایران،  ادبیات  و  کتاب  خانه  عمومی  رروابط  گزارش  به 
می توانند  کشور  سراسر  کتابفروشی های 
 5 تا سه شنبه  بهمن   2۶ یکشنبه  روز  از 
کتاب  خانه  سایت  به  مراجعه  با  اسفند 
نسبت به ثبت نام در طرح زمستانه کتاب 

۱۳۹۹ اقدام کنند.
در  خریدار  هر  برای  خرید  سقف 
۹۹، همچون طرح  طرح زمستانه کتاب 
پاییزه 2۰۰هزار تومان است و خریداران 
می توانند از 25 درصد یارانه خرید کتاب 

در این طرح بهره مند شوند.
 کتابفروشی های عضو طرح های قبلی خانه کتاب و ادبیات 
به  نیاز   ۹۹ کتاب  زمستانه  طرح  در  تایید شرکت  برای  ایران، 
ثبت نام مجدد ندارند و کافی است با مراجعه به پنل کاربری 
خود شرایط شرکت در طرح را تایید و اطالعات خود را کنترل 

و ویرایش کنند. 
برای   ،۱۳۹۴ سال  از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
را  کتاب  فروش  فصلی  های  طرح  نشر  یارانه  هدفمندکردن 
آغاز کرد؛ در این طرح ها کتابفروشی ها 
می توانند روی فروش کتاب به خریداران 
تخفیف بدهند و مبلغ تخفیف داده شده 

را از وزارت خانه دریافت کنند.
در این طرح ها که با نام طرح های 
 ، ند ه ا شد ر  مشهو فصلی  ش  و فر
را  الزم  شرایط  که  کتابفروشی هایی 
داشته باشند، پس از ثبت نام، می توانند 
تعیین  شرایط  با  که  را  خود  کتاب های 
شده مطابقت داشته باشند به خریداران بفروشند. پاییزه کتاب 
۹۹، پانزدهمین دوره از طرح های فصلی فروش کتاب، با هدف 
حمایت از کتابفروشان بود. موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران 
کنون  تا  که  کرده  برگزار  فصلی  طرح  چهار   ۱۳۹۹ سال  در 

سابقه نداشته است.

ثبت نام طرح زمستانه کتاب ١399 کلید خورد

ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
اسالمی تجربه دوران کرونا را 
روزنه  ارتباط با جهان، دانست 
و گفت: باید تجربه شاعرانه کرونایی را با 
جهان مبادله کنیم، دردی که همه مردم 
جهان با آن مرتبط بودند و همه شاعران 
جهان با آن همراهی و هم آوایی کردند 

را راهی برای ارتباط با جهان بگیریم.
اختتامیه  در  صالحی  سیدعباس 
پانزدهمین جشنواره شعر فجر با اشاره 
شگفتی  در  و  سختی  به  که  سالی  به 
قرن  سال  آخرین  در  گفت:  گذشت، 
۱۴ هستیم که با دو اتفاق همراه شده، 
نخست چهلمین سال دفاع مقدس که 
شعر ما با آن پیوند خورده و روایتی از 

پدیده های نادر در روزگار بوده است. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یاد 
شاعرانی که درباره دفاع مقدس سرودند 
و نگاشتند را گرامی داشت و با نام بردن 
از برخی، ادامه داد: اتفاق دوم کرونا بود 
که یک سالی است میهن را در کمند 
خود دارد. شعر با کرونا هم رابطه خود را 
دارد و در کشور ما روایتی از تاب آوری 

و احسان و نیکوکاری بود.
وی با اشاره به استفاده وزیر کشور 
اسپانیا از شعر سعدی، افزود: شعر بنی 
آدم اعضای یکدیگرند، جان مایه زندگی 
مردم جهان شد اما در کنار روایت های 
تاریخی، شاعران معاصر هم این راه را 

ادامه دادند و از انسان سرودند. 
وزیر فرهنگ از آثار شاعرانه درباره 
از  گفت:  و  کرد  یاد  سالمت  مدافعان 
فضای  کمک  به  شعر  دیگر  سوی 
تجریبات  و  آمد  پیشگیری  و  بهداشت 
اثر هنری  به  تبدیل  کرونایی شاعران، 
شد. بخش دیگر حوزه شعر در این دوره، 
روایت رنج کرونایی است که یک رنج 
در  هم  آن  روایت  بوده،  انسانی  وسیع 

میان شاعران کم نبوده است. 
ز  ا جهی  تو بل  قا حجم 
درد  این  از  شاعرانه  تصویرگری های 

مسأله  هم  کرونایی  طنزهای  است. 
های  تنهایی  دوران  در  که  بود  مهمی 
آورد  لب  به  لبخندی  گیری،  این همه 
که کمک به بهتر شدن حال مردم بود.

صالحی با اشاره به فرصت هایی 
که کرونا از شعر گرفت و به شعر داد، 
بیان کرد: تجربه یک ساله زیست شعر 
است.  ارزشمند  بسیار  کرونا،  دوران  در 
یکی از روزنه های ارتباط با جهان، این 
است که تجربه شاعرانه کرونایی را با 
جهان مبادله کنیم. می توانیم دردی که 
همه مردم دنیا با آن در ارتباط بودند و 

و  همراهی  آن  با  جهان  شاعران  همه 
هم آوایی کردند را به عنوان راهی برای 
ارتباط با دنیا در نظر بگیریم. اینگونه با 
ایرانی می  شعر جهانی و سرمایه شعر 

توان همراهی کرد.
با  فجر  شعر  بین المللی  جشنواره 
امروز  شعر  گونه های  بالندگی  آرمان 
از سال ۱۳۸5 هر ساله میزبان کاروان 
پانزدهمین  و  است  بوده  پارسی  شعر 
در سال ۱۳۹۹  نیز  این جشنواره  دوره 

برگزار خواهد شد.
ره  جشنوا نزدهمین  پا فراخوان 
بین المللی شعر فجر توسط موسسه خانه 
کتاب و ادبیات ایران 2۶ آذر منتشر و 
از عالقه مندان دعوت شد آثاری را که 
مجوز  با  فارسی  زبان  به   ۱۳۹۸ سال 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر 
شده  باشد در گروه های شعر کالسیک، 
سپید(،  و  نیمایی  )قالب های:  نو  شعر 
شعر محاوره، شعر کودک و نوجوان و 
درباره شعر)پژوهش های حوزه شعر( به 

این جشنواره ارسال کنند.
وزارت  مجوز  با  که  کتاب هایی 
اسالمی  جمهوری  ارشاد  و  فرهنگ 
 ۱۳۹۸ سال  در  بار  اولین  برای  ایران، 
و  رسیده  چاپ  به  کشور  داخل  در 
قرار  باال  ادبی  گروه  پنج  از  یکی  در 
این جشنواره  در  می توانستند  بگیرند 

شرکت کنند.

از سوی نشر راه راه مجموعه کتاب »احساسات اولیه«  روانه بازار شد

این مجموعه برای کودکان باالی سه سال )گروه سنی الف و ب( 
شامل کتاب های »چه احساسی دارم؟«، »احساس افتخار می کنم«، »من 
به آشنایی و شناخت  خوشحالم«، »من غمگینم« و »من عصبانیم« که 
احساسات اولیه برای کودکان می پردازد، هر یک در ۱۸ صفحه با قیمت هر 

جلد ۳2هزار تومان توسط انتشارات راه راه منتشر شده است.
در معرفی مجموعه کتاب »احساسات اولیه« توسط ناشر آمده است: این 
مجموعه در سال 2۰2۰ منتشر شد و نویسنده سعی دارد با زبانی ساده و روان 
به شناخت کودکان نسبت به احساسات درونی شان کمک  کند و به صورت 
غیرمستقیم همراه با تصاویر جالب بتواند آن ها را نسبت به احساس هایی 
که ممکن است برای شان بسیار تکان دهنده باشد، آگاه کند. عالوه بر آن 
بتوانند نام هر یک از احساسات شان را بدانند و در قالب کلمات آن را بیان 
کنند، همچنین بتوانند آن حس را با دیگران در میان گذاشته و در نتیجه 

یاد بگیرند اطرافیان شان را هم درک کنند.
این مجموعه کتاب پنج جلدی به نویسندگی و ویراستاری سوفی پارکز 
و شانون بیتی و تصویرگری سانی فالین، برندی تالی و اسکات در موسسه 

انتشاراتی دورلینگ کیندرزلی لندن »DK« منتشر شده است.

ترجمه مهری شرفی از »عاشقانه ای در منهتن« در بازار نشر
ن  ستا ا عه د مجمو
»عاشقانه ای در منهتن« نوشته 
به تازگی  اوتس  کرول  جویس 
توسط  شرفی  مهری  ترجمه  با 
انتشارات ققنوس منتشر و راهی 
نسخه  است.  شده  نشر  بازار 
 2۰۰2 سال  این کتاب  اصلی 
لینز  هارپرکا نتشارات  ا توسط 

چاپ شده است.
اوتس  کارول  جویس  از 
رمان،   7۰ از  بیش  حال  به  تا 
مجموعه داستان، مجموعه مقاله، 
نمایش نامه و مجموعه شعر چاپ 
شده است. آثار او را در ژانرهای 

وحشت، رمزآلود و هیجانی طبقه بندی می کنند. این نویسنده آمریکایی متولد 
سال ۱۹۳۸ در نیویورک است. او تحصیل کرده رشته ادبیات انگلیسی است 

و در این رشته مدرک دکترا گرفته است.
»عاشقانه ای در منهتن« مجموعه ای از 7 داستان کوتاه این نویسنده 
آمریکایی است که در آن ها نه تنها نشان دادن پلیدی های درون انسان در 
دستور کار قرار گرفته، بلکه احساسات زیبا و پاکی های انسان هم نمایش 
داده شده است. ویژگی مشترک داستان های این کتاب، بروز و ظهور عواطف 
انسانی است. شور جوانی، ناتوانی پیری، پیمان شکنی و ... از جمله مفاهیمی 

هستند که در داستان های این کتاب وجود دارند.
عناوین داستان های این کتاب به ترتیب عبارت اند از: »عاشقانه ای در 
منهتن«، »پیمان شکن«، »اوِسیبل«، »پنهانی، خاموش«، »قتل شبه عمد«، 

»روسری« و »نگرانت بودیم«.

نه گل های اطلسی هستند نه مینا 
خانه پدری احمد محمود، نویسنده برجسته، به صورت غیرقانونی و شبانه 
تخریب شد تا بار دیگر ناکارآمدی نهادهای متولی در حفظ بناهای ارزشمند و 
تاریخی را یادآور شود. »خواب بعد از ظهر سنگینم کرده است. شرجی هنوز 
مثل بختک رو شهر افتاده است و نفس را سنگین می کند. کولر را خاموش 
می کنم و از اتاق می زنم بیرون. آفتاب از دیوار کشیده است باال. صابر، کنار 
حوض، رو جدول حاشیه باغچه نشسته است و چای می خورد. مینا، شیلنگ 
را گرفته است و دارد اطلسی ها را آب می دهد. بوی خوش گل های اطلسی 

تمام حیاط را پر کرده است.«
 حاال نه تابستان است نه شرجی، نه گل های اطلسی هستند نه مینا که 
آن ها را آب بدهد. حتی حوضی هم نیست که ماهی توی آن سر بخورد. حیاطی 
هم نیست. خانه ای هم. خانه ای بود البته؛ تا همین چند روز پیش خانه ای بود 
و می  شد روایت »زمین سوخته« احمد محمود را در آن تصور کرد. یک شب 

خوابیدیم و صبح دیدیم نه خانه  هست نه حوض  نه حیاط نه اطلسی.
»زمین  معروف  رمان های  خالق  محمود«  »احمد  درگذشت  از   پس 
سوخته«، »همسایه ها« و »درخت انجیر معابد« در سال ۱۳۸۱ »محمود اعطا« 
برادر وی در خانه قدیمی و باصفای پدری در منطقه سی متری اهواز زندگی 
می کرد. این خانه در منطقه یک شهرداری اهواز و در بافت تاریخی آن قرار 
داشت. مهرماه امسال بود که خبر فروش خانه در هجدهمین سالگرد درگذشت 
احمد محمود منتشر و از همان زمان نگرانی هایی درباره تخریب خانه مطرح 
شد. آن زمان میراث فرهنگی اهواز در پاسخ به نگرانی ها اعالم کرد: »این 
بنا متعلق به دوره پهلوی دوم است و شاخص های یک اثر تاریخی را ندارد و 
ثبت ملی نیز نیست، اما از آنجا که در محدوده مصوب بافت تاریخی اهواز قرار 
دارد، اگر مالک جدید قصد تبدیل آن به احسن  یا تخریب آن را دارد، باید از 
میراث فرهنگی مجوز دریافت کند.«  اهالی فرهنگ پیشنهاد دادند خانه احمد 
محمود به خانه مشاهیر یا موزه فرهنگی تبدیل شود تا بتوان با یک کاربری 
مناسب، عالوه بر زنده نگه داشتن یاد این نویسنده برجسته به رونق صنعت 

گردشگری در حوزه فرهنگی اهواز نیز دست یافت.
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پروانه رسولی خوشبخت

نامزدهای دریافت جایزه مهرگان علم، معرفی شدند
مرحله  به  راه یافته  کتاب های  علم،  مهرگان  جایزه  دریافت  نهایی  نامزدهای   
مهرگان  جایزه  دریافت  نامزد   )NGO( محیطی  زیست  تشکل  و ۱۴  داوری  دوم 

علم اعالم شدند.
 دبیرخانه جایزه مهرگان علم فهرست پنج شخصیت نامزد دریافت جایزه مهرگان 
علم در بخش »یک عمر تالش در عرصه محیط زیست« را اعالم کرد. در انتخاب 
چهره های برجسته محیط زیست ایران به مجموعه ی آثار تألیف یا ترجمه شده، فعالیت ها 
و خدمات زیست محیطی و دامنه ی اثربخشی آن ها توجه می شود و در مواردی نیز 
یک کوشش و حرکت فردِی زیست محیطی که خالقانه، با اهمیت و در جوامع محلی 

تأثیرگذار باشد در نظر گرفته می شود.
در انتخاب برترین تشکل های مردم نهاد نیز اثربخشی فعالیت زیست محیطی، 
میزان جلب مشارکت جوامع محلی، شیوه ی آموزش و چگونگی ترویج برنامه های 
فعالیت تشکل ها  زیست محیطی و همچنین شرایط دشوار کار و دورافتادگی محل 

مورد توجه قرار می گیرد.
علیرضا زرگر مدیر جایزه مهرگان با پوزش از تأخیر در اعالم برگزیدگان دوره های 
چهاردهم و پانزدهم جایزه مهرگان علم گفت: در پی وقایع تلخ و اندوه بار آبان و دی 
سال گذشته، برگزاری مراسم نهایی اهدای جوایز به سال ۱۳۹۹ موکول شد، با شیوع 
ویروس کووید ۱۹ مشکالت اجتماعی دوچندان شد؛ صبر کردیم شاید شرایط بهتر 
شود و جایزه ای که با طبیعت و محیط زیست پیوند خورده است با حضور عالقه مندان 
برگزار شود اما سال رو به پایان است و هنوز هیچ چشم انداز روشنی برای پایان این 

شرایط دشوار وجود ندارد.
 دبیرخانه جایزه مهرگان نام کتاب ها، شخصیت ها و تشکل های زیست محیطِی 
راه یافته به مرحله نهایی را امروز اعالم می کند و در روز چهاردهم اسفندماه که مقارن با 
اولین سالروز درگذشت مهندس اسکندر فیروز رییس هیأت داوران جایزه مهرگان علم و 
روز جهانی حیات وحش است، اسامی برگزیدگان هر سه بخش جایزه در مراسمی مجازی 
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اعالم خواهد شد.
داوری این دوره  جایزه مهرگان علم را هفت تن از برجسته ترین کارشناسان 
محیط زیست ایران متشکل از: زنده یاد اسکندر فیروز، و هوشنگ ضیایی، اسماعیل 
کهرم، عبدالحسین وهاب زاده، محمد درویش، زهرا قلیچی پور و مژگان جمشیدی بر 

عهده داشتند.
فراخوان دوره های شانزدهم و هفدهم جایزه مهرگان علم که به کتاب های علمی 
منتشر شده در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و همچنین عملکرد تشکل های زیست محیطی 

در این بازه زمانی اختصاص دارد به زودی منتشر خواهد شد.
هم زمان با اهدای جوایز این دوره یادمانی مجازی برای بزرگداشت دو شخصیت 
تأثیرگذار محیط زیست ایران زنده یادان: »اسکندر فیروز« بنیان گذار سازمان محیط 
زیست و »هنریک مجنونیان« نویسنده، مترجم، پژوهشگر و استاد دانشگاه برگزار 

خواهد شد.
جایزه  نهایی  ماقبل  مرحله  به  راه یافته  زیست محیطی  کتاب   ۱۴ فهرست 
مهرگان علم در دوره های چهاردهم و پانزدهم )سال های ۱۳۹7-۱۳۹۶( از این 

قرار است:
اصول و مدیریت ذخیره گاه های زیستکره ایران، حمید گشتاسب، علی بالی، مینا 

استقامت، معارف
اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات، باب تورس، ترجمه گلناز ملک، مرکز

پابه پای زاینده رود، حشمت اهلل انتخابی، عکس: حسن مقیمی، نقش مانا
حفاظت فرامرزی - یک رویکرد سیستماتیک و یکپارچه، حمید گشتاسب، امیر 

ستاری راد، دانشکده محیط زیست
کاوه  ترجمه  ویلسون،  ادوارد  زیست گرایی،  غریزه    - طبیعت  در جست وجوی 

فیض اللهی، نشر نو
دیوارها را برداریم...  )مجموعه عکس کودک و طبیعت(، پوریا قلیچ خانی، نقش مانا

راهنمای میدانی آبشارهای ایران، مجید اسکندری، ایرانشناسی
راهنمای میدانی خزندگان و دوزیستان ایران )ویراست نخست(، کامران کمالی، 

ایرانشناسی
طبیعت از منظر بوم شناسی در شاعرانگی، نصرت اهلل صفائیان، جغد

ترجمه  دایموند  َجِرد  برمی گزینند،  را  بقا  یا  فنا  راه  فروپاشی - چگونه جوامع 
فریدون مجلسی، نشر نو

فواید تاالب ها ) ارزش ها و کارکردهای تاالب ها(، هنریک مجنونیان، ناهید احمدی، 
زهرا قلیچی پور، نازنین جامعی، معارف

ُقُرق شکسته جنگل های هیرکانی کاسپیانی ایران، حنیف رضا گلزار، رسانش نوین
مارهای ایران، مهدی رجبی زاده، ایرانشناسی

محیط زیست عمومی، مصطفی پناهی، جالل شایگان، محمود شریعت، محمدعلی 
عبدلی، منصور غیاث الدین، عبدالرضا کرباسی، سیمین ناصری، فنی ایران

پنج نامزد دریافت جایزه مهرگان علم، در بخش یک عمر تالش در عرصه محیط 
زیست )به نظم الفبایی نام نامزدها(

حسین آخانی سنجابی؛ دکترای زیست شناسی از دانشگاه مونیخ آلمان، استاد 
دانشگاه تهران، نویسنده و ُکنشگر محیط زیست؛ برای مجموعه آثار و خدمات

مظفر افشار؛ کنشگر محیط زیست، احیاکننده درختان بلوط در رشته کوه های 
زاگرس؛ برای مجموعه خدمات آموزشی و ترویجی

 هایده شیرزادی؛ دکترای اکولوژی از دانشگاه کاسل آلمان، کارشناس ارشد محیط 
زیست و کارآفرین اجتماعی؛ برای مجموعه خدمات آموزشی و ترویجی

زنده یاد هنریک مجنونیان؛ نویسنده، مترجم، پژوهشگر، استاد دانشگاه و کنشگر 
محیط زیست؛ برای مجموعه آثار و خدمات

علی یخکشی؛ فوق دکترای سیاست و منابع طبیعی از دانشگاه گوتینگن آلمان، 
استاد دانشگاه گوتینگن، استاد بازنشسته دانشگاه تهران، نویسنده و ُکنشگر محیط 

زیست؛ برای مجموعه آثار و خدمات
فهرست ۱۴ تشکل مردم نهاد راه یافته به مرحله ماقبل نهایی جایزه مهرگان علم 

دوره های چهاردهم و پانزدهم )سال های ۱۳۹۶-۱۳۹7(
انجمن پایشگران زمین و زندگی عالمرودشت، حامد کریمی، فارس- المرد

واحد جمشیدون،  مهاباد،  برازان  کانی  تاالب  حیات وحش  از  حمایت  انجمن 
آذربایجان غربی - مهاباد

انجمن دوستداران دماوندکوه، مهدی مسچی، مازندران- آمل
انجمن دوستداران طبیعت فریدون شهر، نصرت اهلل تواضع، اصفهان - فریدون شهر
انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان، هژیر کیانی، خوزستان - ایذه
انجمن دوستداران محیط زیست قلعه ُتل، سمیه علیدشت، خوزستان – باغ ملک

انجمن دوستداران محیط زیست کلمرز، عادل ساالری، کرمان - کهنوج
انجمن سبز چیا، محمدناجی کانی سانانی، کردستان - مریوان

انجمن سرو سبز داالهو، کسری حیدری، کرمانشاه
انجمن محیط زیستِی موج سبز بانوان ازنا، مرضیه صادق، لرستان – ازنا

جمعیت دوستداران محیط زیست - طبیعت یاران اصفهان، بهجت قریشی نژاد 
- حشمت اهلل انتخاب، اصفهان

جمعیت دیده بان طبیعت شاهرود، امیرحسین ولیان، شاهرود
مرکز حفظ و توسعه زیست بوم های پایدار )زی پاک(، مینا استقامت، تهران

کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان، یوسف فرهادی بابادی، شهرکرد - چهار 
محال و بختیاری

آگهی مزایده ی اموال غیر منقول پرونده اجرایی ۹۹۰۰5۰۳ ورامین 
به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۹۰۰5۰۳ علیه آقای محمد امینی له خانم 
معصومه بوربور مقدار دو دانگ و دو دهم دانگ مشاع به انضمام مقدار اضافه بابت 
هزینه های اجرایی از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت دویست و نوزده متر 
و بیست و چهار سانتی متر مربع به پالک ثبتی شماره دوازده هزار و ششصد و سه 
فرعی از یکصد و یازده اصلی واقع در بخش بهنام وسط ورامین که سند مالکیت 
آن به نام آقای محمد امینی ثبت و صادر گردیده است و محدود است به حدود: 
شماال پی است به طول ۱۰/۱۳ متر به قطعه یک تفکیکی شرقا در دو قسمت اول 
دیوار به دیوار به طول ۳/۰5 متر به قطعه ۱۰۹ تفکیکی دوم دیوار به دیوار به طول 
۱۸/۳۴ متر به قطعه ۱۰۹ تفکیکی جنوباً درب و دیوار به طول ۹/7۰ متر به خیابان 
ده متری غربا در دو قسمت اول دیوار به دیوار به طول ۱۹/۶۰ متر به قطعه ۱۱۱ و 
۱۳7 تفکیکی دوم دیوار به دیوار به طول ۳/۶۶ متر به قطعه ۱۱۱ و ۱۳7 تفکیکی 
. توصیف اجمالی ملک طبق نظر کارشناس رسمی: ملک مذکور در ورامین خیابان 
بیست متری رسالت کوچه حافظ یک – کوچه شهید دستاب – پالک ۹ ساختمان 
یک طبقه واقع و ملک مذکور قدیمی ساز در یک طبقه همکف و یک زیر زمین 
می باشد که از ضلع جنوب به کوچه موجود مشرف و دارای نمای سنگ سفید 
قدیمی می باشد حدودا دارای یکصد و هشتاد متر مربع بنا شامل همکف و زیر 
زمین قدیمی ساز نیمه اسکلت و فاقد هرگونه تجهیزات داخلی است و ساختمان 
مذکور از ضلع شمال به صورت زمین فاقد بنا که ماوراء آن فضای سبز و ریل قطار 
قرار دارد و ملک دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد و حسب اظهارات ملک 
در تصرف مالک است و پایان کار ارائه نگردید که کل ملک موصوف طبق گزارش 
کارشناس رسمی به مبلغ سی و پنج میلیارد ریال ارزیابی و قطعی گردیده است ملک 
مذکور به موجب پرونده اجرایی فوق به درخواست بستانکار بازداشت و چون بدهکار 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننموده است لذا به درخواست بستانکار عملیات 

اجرایی ادامه و ملک موصوف به پالک ثبتی فوق الذکر توسط کارشناس رسمی 
به شرح فوق ارزیابی و پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱2 مورخ سیزدهم اسفند هزار 
و سیصد و نود و نه در اداره اجرای اسناد رسمی ورامین واقع در ورامین – خیابان  
سینما – اداره ثبت اسناد و امالک ورامین واحد اجرا از طریق مزایده به فروش می 
رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی طبق گزارش کارشناس رسمی به مبلغ دوازده میلیارد و 
هشتصد و پنجاه و دو میلیون ریال معادل ۱۰2 سکه به انضمام مقدار اضافه بابت 
هزینه های اجرایی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد. همچنین از بیمه ملک مذکور اطالعی در دست نمی باشد. همچنین 
جهت شرکت در مزایده به دلیل سیستم بانک مرکزی جهت تایید وجوه واریزی 
موارد ذیل رعایت می گردد: ۱- پرداخت از طریق pos pc در ۴۸ ساعت اداری 
قبل از شروع مزایده 2- پرداخت از طریق سیستم بانکی 72 ساعت اداری قبل از 
شروع مزایده الزم به ذکر است در صورت برنده نشدن استرداد وجوه از دهم ماه 

بعد قابل اجرا بود
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/27

محمد رحیم پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین 

م / الف 5۸۸

رویداد  این  فجر،  شعر  جشنواره  علمی  دبیر 
فرهنگی را امانتدار شعر کهن و نو فارسی دانست و 
گفت: جشنواره بین المللی شعر فجر یکی از مهم ترین 

جشنواره های ادبی جمهوری اسالمی ایران است.
رویداد  این  اختتامیه  مراسم  در  جاللی  مریم   
جشنواره  وحدت(،  تاالر  در  امروز  )صبح  فرهنگی 
از مهم ترین جشنواره های  بین المللی شعر فجر یکی 

ادبی جمهوری اسالمی ایران دانست و گفت: این 
انعکاس  برای  آیینه ای   ،۱۳۸5 سال  از  جشنواره 
طرحی نو، ترغیب و تکریم پژوهشگران و شاعران 
و بازشناسی کالم صاحبان کالم، بی تردید جشنواره 

شعر فجر امانتدار شعر کهن و نو فارسی است.
جشنواره شعر فجر فرصتی است برای نشان 
دید،  زیبا  کلمات،  با  می توان  چگونه  اینکه  دادن 
چگونه می توان به وسیله زیباترین واژگان، جنگید 
و حتی چگونه می توان نفرت و تحریم را به کمک 
کالم، وادار کرد تا به سوی خود شلیک کند. این 
جشنواره یعنی ادب، تاریخ، اجتماع، سیاست، عشق، 
طرب و حتی دفاع و جنگ، کمیته علمی و داوران 
جشنواره امسال،  ایستاده اند تا بگویند هرکس، به 

سهم خود از شعر فارسی نصیبی دارد. 
وی افزود: آثار رسیده  چه در کسوت زیبای شعر، 
چه در جامه نقد و نظریه پردازی و چه در التذاذ رسانی 
به ذائقه مخاطب نشان می دهد شعر امروز، محدود به 
جنسیت ها و حتی چهارچوب های سنی نشده است و 

قویتر از گذشته به حیات خود ادامه خواهد داد.
وی در پایان، از داوران پانزدهمین دوره جشنواره 
شعر فجر و دبیران دوره های گذشته و دبیرانی که در 

آینده این مسئولیت را برعهده می گیرند، تشکر کرد.
 دبیر اجرایی جشنواره نیز با ارائه گزارشی از روند 
برگزارش جشنواره شعر فجر، گفت: امسال، فرهنگ 
و ادبیات کشور و به تبع آن شعر، روزهای سختی را 
پشت سر گذاشت. جشنواره بین المللی شعر فجر نیز از 

این قاعده، مستثنی نبود.

مصطفی راضی جاللی، با بیان این که ادبیات، 
زندگی  به  را  ما  همواره  که  است  روشنی  نقطه های 
شعر  بین المللی  جشنواره  داد:  ادامه  می سازد،  امیدوار 
فجر باید با رعایت کامل دستورالعمل ها برگزار می شد. 
رعایت کامل  و  مینیاتوری  دقتی  با  دبیرخانه  اعضای 
موازین بهداشتی، میزبانی امانت دار و مهربان بودند تا 
این دوره نیز به سرانجام خویش برسد. حساسیت های 

جشنواره شعر فجر ذاتًا باالست و این  نگاه ها به خاطر 
تاثیر جشنواره کاماًل طبیعی است اما باید در اینجا اذعان 
کنم یگانه اصل جشنواره همواره، حفظ سالمت روند 
برگزاری بوده است که این حفظ سالمت امسال هر 

دو مصداق خود را داشت.
وی اضافه کرد: پایش آثار در دبیرخانه زیر نظر 
هیئت علمی با دقت صورت گرفت تا تمامی کتاب ها 
بار  بررسی و خوانده شوند. برخی کتاب ها حتی چند 
خوانده شدند. برخی دوستان بر این باورند که پایش 
برگزارکنندگان  باید بگویم  گزارش دادنی نیست. ولی 
جشنواره اعتقاد راسخ به اهمیت استقالل داوران داشته 
و دارند، اما پشت این انتخاب ها ده ها کارشناس و استاد 
ادبیات نشسته اند و در برگزاری شایسته این رویداد، به 

دبیرخانه و هیئت  علمی مشاوره داده اند.

راضی جاللی با اشاره به بخش ویژه دفاع مقدس 
در چهلمین سال جنگ ایران و عراق، بیان کرد: حماسه 
هشت ساله مردم ایران، جزو معدود کنش هایی است 
که تمام هنرمندان اصیل بر آن اتفاق نظر دارند. توان 
و وظیفه ما، نکوداشت و پاسداشت شاعران این حماسه 
و همه فداکارانی است که امروز، ایران را سرپا و امن 
به دست ما رساندند. اصحاب رسانه به همین خاطر، 
دعوت دبیرخانه پانزدهمین جشنواره بین المللی شعر 
فجر برای بزرگداشت چهلمین سال آغاز دفاع مقدس 

را با افتخار پذیرفتند.
پانزدهمین  پایانی  آیین  پایان،  در  جاللی 
جشنواره بین المللی شعر فجر را به مدافعان جان و 
روح مردم، جهادگران سالمت تقدیم کرد و گفت: 
اختتامیه آخرین جشنواره شعر فجر در سال هایی با 
سریال ۱۳۰۰، امروز برگزار می شود، امیدوارم قرن 
جدید ایرانیان، قرن درخشش و شکوفایی بیشتر شعر 

و ادبیات فارسی باشد. 
جشنواره بین المللی شعر فجر، با آرمان بالندگی 
گونه های شعر امروز از سال ۱۳۸5 هر ساله میزبان 
کاروان شعر پارسی بوده است و پانزدهمین دوره این 

جشنواره نیز در سال ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.
فراخوان پانزدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر 
توسط موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران 2۶ آذر منتشر 
و از عالقه مندان دعوت شد آثاری را که سال ۱۳۹۸ به 
زبان فارسی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
منتشر شده  باشد در گروه های شعر کالسیک، شعر نو 
)قالب های: نیمایی و سپید(، شعر محاوره، شعر کودک 
به  شعر(  حوزه  شعر)پژوهش های  درباره  و  نوجوان  و 

این جشنواره ارسال کنند.
کتاب هایی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد 
جمهوری اسالمی ایران، برای اولین بار در سال ۱۳۹۸ 
در داخل کشور به چاپ رسیده و در یکی از پنج گروه 
این جشنواره  در  می توانستند  بگیرند  قرار  باال  ادبی 

شرکت کنند.

جشنواره شعر فجر، امانتدار شعر فارسی است
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از راست علی دهباشی، علی اصغر سعیدی و محمود طلوعی
اختصاصی دنیای جوانان

با پای دل قدم زدن
آن هم کنار تو

محمد علی بهمنی

با پای دل قدم زدن، آن هم کنار تو
باشد که خستگی بشود شرمسار تو

در دفتر همیشه من ثبت می شود
این لحظه ها عزیزترین یادگار تو

تا دست هیچ کس نرسد تا ابد به من
می خواستم که گم بشوم در حسار تو

احساس می کنم که جدایم نموده اند
همچون شهاب سوخته ای از مدار تو

آن کوپه تهی منم آری که مانده ام
خالی تر از همیشه و در انتظار تو

این سوت آخر است و غریبانه می رود
تنهاترین مسافر تو از دیار تو

فرصت هایی که کرونا از شعر گرفت
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محمد حسین زاده
فیلم فجر  پایان جشنواره  از  از یک هفته  کمتر 
سپري شده و هنوزهم صحبت ها درباره آن بسیار داغ 
و چالش برانگیز است. حامد ثابت، برای فیلم سینمایی 
بی همه چیز ساخته محسن قرایی برنده سیمرغ بلورین 
بهترین موسیقی متن از سی و نهمین جشنواره فیلم 
فجر شده بود. ثابت در ساختن موسیقی این فیلم روی 
سمفونیک  ارکستر  نوازندگان  از  وحدت  تاالر  صحنه 
تهران و ارکستر ملی ایران بهره برد و پس از دریافت 
جایزه آن را به نوازندگان این دو ارکستر تقدیم کرد. 
او که تاکنون برای بیش از 2۰ فیلم سینمایی موسیقی 
متن ساخته است، پیش از نیز در ۱۳۹۱ و در سی  و 
یکمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم برلین7- سیمرغ 
بلورین بهترین موسیقی متن را دریافت کرد. ثابت برای 
فیلم های پرسه در مه )۱۳۸۸(، تابستان داغ )۱۳۹5( 
از  جایزه  دریافت  نامزد  نیز   )۱۳۹7( ابوقریب  تنگه  و 
جشنواره فجر بود و جوایز سینمایی دیگری نیز کسب 

کرده است.

و  بی همه چیز  فیلم  موسیقی  ساخت  مورد  -در 
شکل  قرایی  محسن  با  شما  همکاری  چگونه  اینکه 

گرفت، بفرمایید؟
*آقای قرایی مشاور کارگردان فیلمی بودند که 

محصول مشترک ایران و ژاپن بود و من هم آهنگساز 
بودم. آنجا با ایشان آشنا شدم و کم کم این رابطه شکل 

گرفت و به فیلم بی همه چیز منتج شد.

-چه احساسی از دریافت سیمرغ داشتید؟
*من امسال با تعداد زیادی نوازنده کار کردم و 
خیلی خوشحال بودم که این سیمرغ را به نوازنده هایم 
آنها هم احتماال خیلی  تقدیم کردم و می دانستم که 

خوشحال می شوند.

-این تصمیم از پیش گرفته شده بود یا در لحظه 
ارکستر  نوازندگان  به  را  خود  جایزه  گرفتید  تصمیم 

سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران تقدیم کنید؟
*من این تصمیم را از قبل داشتم، یعنی زمانی 
که داشتیم کار را ضبط می کردیم. بعد از اینکه ضبط 
تمام شد در ذهن من این بود که اگر فیلم جایزه فجر 
را بگیرد حتما آن را به نوازندگانم تقدیم  کنم، یعنی از 
2 هفته قبل این پیش بینی را کرده بودم که اگر این 
اتفاق افتاد حتمًا آن را به بچه ها تقدیم می کنم که خدا 

را شکر این اتفاق افتاد.

-چطور شد که تصمیم گرفتید با نوازندگان این 
2 ارکستر کار کنید؟

*همیشه دوست داشتم این اتفاق بیافتد، منتهی 
به دالیل متعدد این اتفاق در سینمای ایران نمی افتاد 
و نمی دانم هم که در آینده اتفاق میافتد یا خیر، ولی 
آقای قرایی کارگردان فیلم خیلی اصرار داشت که ما 
خیلی  او  اینکه  ضمن  کنیم،  ضبط  بزرگ  ارکستر  با 
عالقمند به موسیقی است و دانش قابل مالحظه ای به 

عنوان مخاطب موسیقی دارد.

چه  به  قطعات  قرنطینه ضبط  و  کرونا  وجود  با 
شکل انجام شد؟

برای  البته هم  بودم،  *من در تک تک ضبط ها 
من  برای  هم  و  ارکستر  رهبر  برای  هم  و  نوازنده ها 
و  داشتند  لطف  بچه ها  ولی  بود  سختی  کار  خیلی 
فاصله ها  رعایت  با  و  آمدند  و  کردند  ازخودگذشتگی 
و استفاده از ماسک کار را پیش بردیم و خدا را شکر 

هیچکس هم از گروه بیمار نشد.

منتشر  آلبوم  قالب  در  است  قرار  فیلم  -قطعات 
شود؟

مجموع  که  است  شده  ناشر  با  آن  *صحبت 
موسیقی فیلم ها در قالب یک آلبوم در یک یا 2 سی دی 
یا بیشتر، یک سلکشن منتشر شود که این کار هم در 

سال جدید اتفاق خواهد افتاد.

فیلم می دانید و  برای  را چقدر الزم  -موسیقی 
تاثیرگذار  فیلم سینمایی  در یک  فکر می کنید  چقدر 

است؟
*از فیلم به فیلم خیلی متفاوت است. گاهی یک 
فیلم سینمایی خیلی موسیقی می خواهد و گاهی هم 
موسیقی باعث آسیب زدن به فیلم می شود و این یک 

قانون قطعی ندارد.

روی  کارگردان  سلیقه  و  نظر  اعمال  با  -چقدر 
موسیقی فیلم موافق هستید؟

*این هم بستگی به این دارد که کارگردان چقدر 
شناخت روی موسیقی دارد ولی در اصل آهنگسازی 
معنی  چندان  نظر  اعمال  و  است  انفرادی  کار  یک 
بین  معنایی  و  مفهومی  کنش  یک  بیشتر  نمی دهد، 
هرچقدر  که  می افتد  اتفاق  آهنگساز  و  کارگردان 
دانش  موسیقی  و  فیلم  موسیقی  مورد  در  کارگردان 
کنش،  این  طبیعتا  باشد  داشته  بیشتری  اطالعات  و 

عمیق تر و جدی تر خواهد بود.

باید  چگونه  فیلم  در  موسیقی  از  شما  نظر  -به 
و  بنشیند  بیشتر  مخاطب  گوش  بر  که  شود  استفاده 

بیشتر شنیده شود؟
*مسئله این است که شما با یک ساختمان به 

از  بخشی  هم  موسیقی  که  هستید  طرف  فیلم  نام 
بی همه چیز  فیلم  برای  آنچه  معتقد هستم  است.  آن 
اتفاق افتاد ممکن است راه را باز کند تا ما هم بتوانیم 
هم  مخاطب  شاید  که  برویم  بهتر  کیفیت  به سمت 
بیشتر دوست داشته باشد و دست ما آهنگسازها هم 

بیشتر باز می شود.

-در قالب یک آهنگساز فکر می کنید برای تربیت 
گوش شنوای مخاطب چه باید کرد؟

*سعی می کنیم در حد بضاعت مان موسیقی خوب 
بسازیم و کار خاصی غیر از این از دست ما برنمی آید. 

در اصل بیشتر برنامه ریزی سیاستگذاری های فرهنگی 
و مدیران ارشد فرهنگی است که می تواند چنین تاثیری 
فقط  به تنهایی  هنرمند  یک  چون  دهد،  گسترش  را 
می تواند اثر هنری اش را خلق کند و کار بیشتری از 

دست ما برنمی آید.

-این روزها مشغول چه کاری هستید؟
*پروژه ای در دست دارم که البته سینمایی نیست 
ضمن  می کنم.  رونمایی  آن  از  جدید  سال  در  ولی 
برای  پیشنهادها  و  نیست  پیشنهاد  االن فصل  اینکه 

سال بعد می شود.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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پیام پرویز پرستویي به اهالي تئاتر

به تئاتر نیازمندیم
پرویز پرسـتویی، بازیگر شـاخص و محبوب تئاتر و سـینمای کشـور در 
بیانیه ای که با اسـتفاده از هشـتگ به تئاتر نیازمندیم، در صفحه شـخصی اش 
منتشـر کـرد از تمامـی هنرمندان و هنردوسـتان خواسـت تا با انتشـار پوسـتر 
نمایش هـای روی صحنـه و دیـدن نمایش هـا از تئاتـر و هنرمنـدان آن کـه 
آسـیب های جبران ناپذیـر اپیدمـی را تجربـه کرده انـد، حمایـت کننـد. ایـن 

هنرمنـد در متن بیانیه اش نوشـته اسـت:
دوسـتان همواره همراه من، هنرمندان و هنردوسـتان گرامی، از شـروع 
فعالیـت هنـری ام تـا اولیـن اجراهایم بـر روی صحنه تئاتر و کسـب تجربه در 
ایـن مـکان انسان سـاز، در محضر اسـاتید و دوسـتان محترم، همـان روزهای 
نخسـت همـواره از تئاتـر به عنـوان نقطـه شـروع یادگیری هنـر و اخالق نزد 
خـود یـاد کـرده ام. می دانید که این هنر تاثیرگذار بر روان و اندیشـه، نه تنها در 
ایـران، بلکـه در جهان به دلیـل اپیدمی آسـیب های جبران ناپذیری را متحمل 

شـده، از متضرر شـدن گروه های جوان تا پیشکسـوتان این عرصه در تمامی 
حوزه هـای مربـوط بـه تئاتر و حتـی تعطیلی و تـا مرز تعطیلی رفتن بسـیاری 
از تماشـاخانه ها و مراکـز تئاتـری. ازآنجا کـه صحنـه و خود اهالـی تئاتر برای 
خیـل هنرمنـدان و هنردوسـتان دارای اهمیـت واالیـی اسـت، جهـت نجات 
حـال ایـن هنـر ارزشـمند و تأثیرگـذار بر فرهنگ و اندیشـه و البتـه کمک به 
اهالـی محتـرم تئاتـر ایـران، اینجانـب پرویز پرسـتویی درخواسـت همیاری و 
همـکاری از سـوی هنرمنـدان و هنردوسـتان گرامی را با نـگارش بیانیه فوق 
اعالم می دارم و آن را به صورت رسـمی در صفحه اینسـتاگرامی خود منتشـر 
می کنم. از هنرمندان و هنردوسـتان عزیز خواسـتارم که با انتشـار بیانیه فوق 
در اسـتوری و یا انتخاب پوسـتر یکی از نمایش های روی صحنه و قرار دادن 
آن در پیـج اینسـتاگرامی خـود با هشـتگ به تئاتـر نیازمندیم گسـتره حمایت 
خـود را از ایـن هنـر، وسـیع تر کرده و مجـددا تئاتر را به عالقمنـدان یادآوری 
کنیـم. از هنرمنـدان و هنردوسـتان گرامـی تقاضـا می کنـم کـه در روزهـای 
آغـاز مجـدد فعالیت هـای تئاتری و بازگشـایی سـالن های تئاتر بعـد از چندین 
مـاه تعطیلـی کـه حـاال به صورت جـدی بـا حفـظ پروتکل های بهداشـتی به 

کار خـود ادامـه می دهنـد، نسـبت بـه حمایـت معنـوی خـود از ایـن هنـر بـا 
تماشـای آثـار روی صحنـه، توصیـه آن هـا و یا حتی در صـورت امکان کمک 
مالـی بـه کارگردانـان مسـتعد جهـت تولیـد اثـر جدید یـا گروه هـای متضرر 
تئاتـری و یـا ارائـه راهـکار، همیاری خـود را در راسـتای جـان گرفتن مجدد 
صحنه هـای تئاتر کشـور به عمل برسـانیم. برای شـروع ایـن جریان اینجانب 
پرویـز پرسـتویی تهیـه نمایش غـرب حقیقی را بـه کارگردانی امید سـعیدپور 
کـه از بیسـت و هفتـم بهمن مـاه، سـاعت ۱۸ اجـرای خـود را در مرکـز تئاتر 
مولـوی واقـع در خیابـان شـانزده آذر شـروع می کنـد، برعهده می گیـرم و در 
یکـی از روزهـای اجـرای این اثر به تماشـای آن خواهم نشسـت. امید اسـت 
کـه بـا همـکاری و در نظـر گرفتـن شـرایط بهداشـتی در سـالن ها و رعایـت 
پروتکل هـا کـه قطعـا انجام خواهد شـد بار دیگـر اندیشـه و روان خود را پس 

از شـنیدن ایـن همه اخبـار گوناگون جال ببخشـیم.

با احترام
پرویز پرستویی

محمد حسین زاده

حتما در این چندماه اخیر گذرتان به خرید مرغ آن 
هم با نرخ دولتي افتاده است... زماني که مرغ گران شد و 
قیمتش روز به روز باالتر مي رفت، دولت در اقدامي جالب 
دست به کنترل بازار زد و مرغ هاي دولتي را وارد چرخه 
از  بعد  و  قیمت ۱۸5۰۰  با  ابتدا  در  تقاضا کرد.  و  عرضه 
کار  به  قیمت  این  با  کماکان  و   2۰۴۰۰ قیمت  با  مدتي 

خود ادامه مي دهد...
اما غرض از نگارش این مطلب چیست!؟

در ابتدا باید دولتي ها را تحسین کرد که باالخره موفق 
شده اند قیمت یک کاالي خاص و پرمصرف را براي چندماه 
هم که شده حداقل در برخي مراکز فروش این کاال، ثابت 
از کنترل گراني و تورم عاجز  نگه دارند چرا که معموال 
هستند و همین اندک کار در ثبات قیمت مرغ، خودش یک 
معجزه است. اما موضوع اصلي شکل فروش و ارائه مرغ از 
سوي فروشگاه ها و مغازه هاي مرغ فروشي است که گویا 
هیچ نظارتي روي آنها وجود ندارد و عزیزان مرغ فروش 

هر کاري که دوست دارند انجام مي دهند.
مغازه  درب  به  مرغ  حمل  ماشین  از  وقتي  مرغ ها 
انجام  آنها  روي  جالبي  غربالگري  مي رسند،  مرغ فروشي 
مي شود. به این شکل که مرغ ها به ۳ دسته تقسیم مي شوند، 
آن هم مرغي که به نرخ دولتي وارد مغازه شده و باید به 
در عمل  ولي  فروخته شود.  نرخ مصوب  به همان  مردم 
اتفاق دیگري رخ مي دهد. مرغ ها مسیرهاي متفاوتي را در 
فروشگاه ها و مغازه هاي عرضه مرغ طي مي کنند. دسته 
اول مرغ هایي هستند که مستقیم از جعبه هایي حمل مرغ به 
جعبه هاي سفارش رستوران ها وارد مي شوند. یعني دوست 
مرغ فروش همه روزه بخشي از مرغ هاي دولتي را به چند 
رستوران مختلف پیش فروش کرده و به راحتي بخشي از 
حق مردم ضایع مي شود و دوست رستوران دار هم سرخوش 
و خوشحال، مرغ هایش را تحویل مي گیرد و مي برد. بخش 
باقي مانده مرغ ها به 2 دسته دیگر تقسیم مي شوند، یک 
و  جوجه کباب  خوراک  که  هستند  مرغ هایي  آن  بخش 
سینه جدا و ران جدا هستند و توسط مرغ فروش محترم 

قطعه قطعه شده و آنها که سلیقه دارند مزه ها و طعم هاي 
مختلف به آنها مي دهند و به چند برابر قیمت مرغ دولتي 
مي فروشند. یعني مرغي که کیلویي 2۰۴۰۰ است، توسط 
با  و  جدا  ران  و  جدا  سینه  به شکل  مرغ فروش  دوستان 
از نرخ دولتي فروخته مي شود و  باالتر  قیمت هاي بسیار 
بازهم بخش دیگري از حق مردم ضایع مي شود. در نهایت 
بخش آخر و پایاني مرغ ها که قطعا نه به درد رستوران دار 
محترم مي خورد و نه به درد مرغ فروش عزیز که آنها را 
جوجه کبابي کند، به مردمي فروخته مي شود که ساعت ها 

در صف ایستاده اند تا مرغ دولتي بخرند!
نگارنده این مطلب، این موضوع را حداقل در 5 مرغ 
فروشي مختلف تجربه کرده است، از ۳ مغازه در منطقه 
فخرآباد تهران که راسته مرغ فروش هاست تا مغازه هایي 
در محله شکوفه و صفا و جالب است که شکل کار همه 
روي  از  را  مشابه  روش  یک  انگار  و  است  مشابه  آنها 
دادن  امتجان  وقت  حاال  و  خوانده اند  راهنما  جزوه  یک 
است. نکته جالب دیگر این است که این اتفاقات دقیقا 
مقابل چشمان مشتریان ایستاده در صف رخ مي دهد و 
هرکسي هم اعتراض کند، مرغ به او فروخته نمي شود و 
نظارتي هم روي این موضوع وجود ندارد و اصال تظارتي 
روي ارائه مرغ هاي دولتي به مردم نیست و این بخش 
خنده دار ماجراست چرا که این مرغ دقیقا از سوي دولت 
ارائه مي شود تا به مردم فروخته شود ولي اگر اغتراضي 
نسبت به شیوه کاري مرغ فروش ها داشته باشي، همین 
هم گیرت نمي آید! پس ساکت باش، داخل صف بایست، 
و  رستوران دارها  از  مرغي  اگر  و  نیست  وارد  اعتراض 
جوجه کباب شدن باقي ماند، شاید به تو هم فروخته شد!

و  کرده اید  لطف  که  محترمي  دوستان  و  مسئوالن 
این  به  و  داشته اید  نگه  ثابت  مدتي  براي  را  مرغ  قیمت 
موضوع افتخار مي کنید، لطفا کمي از این افتخار را وارد 
و  بزنید  مرغ فروشي  مغازه هاي  به  سري  و  کنید  عمل 
کمي  مي شود.  عرضه  چطور  زحمت تان  ماحصل  ببینید 
تحقیق کنید ببینید چند درصد از این مرغ ها واقعا به مردم 
فروخته مي شود و چنددرصد دیگر مسیرهاي متفاوتي را 

طي مي کند...

محمد جسین زاده

مدیوم  تنها  تلویزیون  که  بود  روزگاري 
پرمخاطب عرصه سرگرمي در کشورمان محسوب 
سریال هاي  توسط  پرشماري  ستارگان  و  مي شد 
تلویزیوني به عرصه سینما معرفي شدند و هنوزهم 
حال  این  با  هستند.  کار  مشغول  آنها  از  برخي 
تلویزیون به دلیل سیاست هاي غلط و برنامه ریزي 
حاال  و  داد  دست  از  را  خود  مخاطب  نادرست 
سریال های شبکه نمایش خانگی هستند که نبض 
مخاطب را در دست گرفته اند. امسال و در حالي که 
به روزهاي پایاني نزدیک مي شویم، شبکه نمایش 
خانگي چهره های متعددی را معرفی کرده است. 
با ملکه گدایان )حسین  آرمان درویش  تازگی  به 
سهیلی زاده( مورد توجه قرار گرفت و مدتی پیش 
آقازاده به شهرت پردیس پورعابدینی جوان انجامید. 
قورباغه )هومن سیدی( هم تعدادی بازیگر جوان 
معرفی کرده که همه در نقش های کوتاه و مکمل 

به یادماندنی هستند.
درواقع امسال بازار شبکه نمایش خانگی داغ 
بود. در تعطیلی سینماها و رکود حاکم بر سالن ها، در 
غیبت سریال هایی که مثل گذشته بتوانند خیابان ها 
را خلوت و مردم را سرگرم کنند، اغلب مخاطبان 
سینما و تلویزیون پای سریال های شبکه نمایش 
خانگی می نشینند. سریال هایی که به دلیل آزادی 
نسبی حاکم بر شبکه نمایش خانگی نشان دهنده 
روابط، فضاها و مناسباتی هستند که در تلویزیون 
جذاب  سریال ها  این  تماشاگران  برای  و  غایب 
گدایان  ملکه  سریال ها،  این  میان  در  البته  است. 
اگرچه  شود،  پخش  هم  تلویزیون  از  می توانست 
ساختار آن از سطح فعلی سریال سازی در تلویزیون 
رعایت  آن  در  ممیزی  و  قواعد  اما  است،  باالتر 
شده و مشکلی برای پخش از تلویزیون ندارد. در 
سال های اخیر اغلب تولیدات شبکه نمایش خانگی 
سریال های ترکی را الگو قرار داده اند و می کوشند با 
رعایت قواعد ممیزی  به حال و هوای آن سریال ها 
که در ایران و منطقه پربیننده هستند نزدیک شوند. 
زندگی  نمایش  پر چالش، خیانت،  روابط عاشقانه 
لوکس و پر زرق و برق و نزدیک شدن به خطوط 
البته  قرمز در اغلب این سریال ها تکرار می شود، 
که بازی با این تم ها لزوما به تولید آثاری باارزش، 
است.  نشده  ختم  پرتماشاگر  حتی  و  توجه  قابل 
بازیگران، یکی از مهمترین بخش های سریال های 
شبکه نمایش خانگی هستند. چهره های محبوب 
دریافت  با  سال ها  این  در  بسیاری  ستاره های  و 
سریال ها  این  دوربین  مقابل  کالن  دستمزدهای 
تا  علیدوستی  ترانه  و  حسینی  شهاب  از  رفته اند. 
به  گفتن  نه  گویی  تهرانی.  هدیه  و  حاتمی  لیال 
این پیشنهادهای مالی وسوسه کننده ساده نیست. 
کارگردانی  به  شهرزاد  سریال  که  زمانی 
حسن فتحی ساخته شد، حضور شهاب حسینی و 
این داستان  ترانه علیدوستی در نقش های اصلی 

عاشقانه اتفاقی بزرگ بود. برگ برنده ای که در کنار 
قصه جذاب باعث دیده شدن این سریال محبوب 
شد. سال های بعد از شهرزاد، تقریبا هر سال پای 
تولید  به سریال های  از ستاره های سینما  تعدادی 
شده در شبکه نمایش خانگی باز شد. حضور لیال 
حاتمی در نهنگ آبی با توجه به جنس انتخاب ها 
و گزیده کاری این بازیگر، برای دوستداران پرشمار 
او غیرقابل پیش بینی بود، اما حاتمی در میانه راه از 
آن پروژه انصراف داد و بازی اش در نقشی متفاوت، 
کامل نشد. ساعد سهیلی و ویشکا آسایش هم نقشی 
متفاوت در این سریال بازی کردند که از نظر دور 
جیرانی(  )فریدون  آبی  نهنگ  بازیگری  تیم  ماند. 
پرفروش  و  پرمخاطب  را  سریال  این  می توانست 
تو  در  تو  قصه  و  داستان  پیچیدگی های  اما  کند، 
و پرشخصیت برای تماشاگر عام قابل درک نبود، 
شاید این موضوع باعث شد نهنگ آبی که روی 
به سریالی  تبدیل شدن  برای  باالیی  کاغذ بخت 
شکست  مخاطب،  جذب  در  داشت  را  پرفروش 
فروتن  محمدرضا  و  زارعی  مریال  حضور  بخورد. 
این سریال کمک کرد.  به دیده شدن  مانکن  در 
جنس کار حسین سهیلی زاده بیشتر تلویزیونی بود 
و پر سوز و گداز، اما در آن سریال هم، بازی مریال 
زارعی بیش از دیگر بازیگرها به ذهن ماند. اتفاقی 
که برای سریال دل هم افتاد، در این سریال هم 
بازی های  میان  در  بود.  بهداد  حامد  توجه  مرکز 
ناصر  یکتا  مجموعه،  آن  استاندارد  زیر  و  ضعیف 
قابل  و  واقعی  بودند  کرده  تالش  بهداد  حامد  و 
همگناه  جذاب  و  پربازیگر  سریال  در  باشند.  باور 
)مصطفی کیایی( مجموعه ای از بهترین بازیگرها 
حضور داشتند، اما ستاره این ترکیب، هدیه تهرانی و 
پرویز پرستویی بودند. بازگشت تهرانی با نقش زنی 

مقتدر و مستقل، محبوبیت ستاره دهه 7۰ را دوباره 
به یادمان آورد. بازیگری که با نقش زیبا فخری 
ثابت کرد، مثل هر بازیگر بزرگ دیگری می تواند 
از نقشی معمولی، یک شخصیت به یادماندنی خلق 
کند. سارا بهرامی در کرگدن، هدی زین العابدین 
در رقص روی شیشه و میالد کی مرام در ممنوعه 
نقش آفرینی های فراتر از حد و اندازه این سریال ها 
داشتند. باران کوثری و محمدرضا غفاری در ملکه 
سحر  و  محمدزاده  نوید  و  هستند  جذاب  گدایان 
را همراه کرده اند  قورباغه مخاطب  دولتشاهي در 
ایراد  ابر نقش  دشوارش را به شکلی کم  و صابر 
در  می گذارند.  تاثیر  بیننده  روی  و  می کند  بازی 
عین حال حضور ستارگان دیگري چون محمدرضا 
گلزار، حسین یازي، مهتاب کرامتي، بهرام رادان، 
ساره بیات، نیکي کریمي، امین حیایي، امیر آقایي 
و بزرگاني چون علي نصیریان، امین تارخ، حمشید 
هاشم پور، سعید راد، افسانه بایگان و بیژن امکانیان 
در شبکه نمایش خانگي همه حکایت از این دارد که 
این مدیوم گوي سبقت را از تلویزیون ربوده است.

محبوب ضامن  و چهره های  ستاره ها  اگرچه 
نمایش  شبکه  سریال های  شدن  دیده  و  فروش 
خانگی هستند اما بازیگران جوان هم با این سریال ها 
معرفی و دیده شده اند. مارال بنی آدم بازیگر سینما 
و تئاتر پیش از همگناه هم مقابل دوربین رفته بود 
اما نقش سارا باعث دیده شدن او شد. نقش دختری 
جوان از طبقه مرفه که قوی و بااقتدار است و بیش 
از دیگر جوان های خانواده صبوری به حرفه خانوادگی 
پایبندی دارد. سارا در پی شکست رابطه عاطفی اش، 
به پیمان )پدرام شریفی( نزدیک و نقشش پررنگ تر 
می شود. بنی آدم در کل سریال، حضوری قابل قبول 
دارد و شخصیت سارا را دوست داشتنی کرده است. 

ویژگی های ظاهری او هم مناسب تصویری است 
داریم. سارایی که  و معقول  از سارای منطقی  که 
ناخواسته درگیر بحرانی بزرگ و تلخ می شود. یکی 
)ساقی  هدیه  ماجرای  سریال،  جذاب  قصه های  از 
حاجی پور( و فرهاد )مهدی پاکدل( است، حاجی پور 
بازیگری جوان است که آهسته آهسته و با پررنگ 
شدن شخصیت هدیه در قصه دیده شد و در میان 
انبوهی بازیگر حرفه ای و بازی خوب، به چشم آمد. 
حاجی پور در سنی است که سینمای ایران بازیگر در 
آن مقطع سنی، کم دارد. اغلب چهره های جوان و 
تازه کار کم استعداد و تربیت یافته سینمای تجاری 
هستند و خیلی زود از کانون توجه خارج می شوند. 
معیارهای  با  که  دارد  معمولی  چهره ای  حاجی پور 
نقش  توانسته  اما  نیست  جذاب  تجاری،  سینمای 
هدیه، دختری از طبقه فرودست اما مصمم و با رویایی 
بزرگ، را خوب بازی کند. او خامی و شیدایی هدیه را 
برایمان عینیت بخشیده و استعدادی تازه کشف شده 
برای سینمای ایران است. استعدادی که انتخاب های 
بعدی اش مسیر بازیگری او را شفاف تر خواهد کرد. 
پردیس پورعابدینی بازیگر جوان سریال آقازاده 
)بهرنگ توفیقی( که پیش از این در چند نمایش 
روی صحنه رفته و از تئاتر آمده چهره ای است که 
این روزها بیش از بقیه بازیگرهای این سریال دیده 
شد. بازیگری که در مدتی کوتاه، نشان داد انتخاب 
درستی برای نقش راضیه است. تیم حامد عنقا و 
بهرنگ توفیقی پیش از این، ریحانه پارسا را کشف 
کرده بودند که این روزها، چهره پرحاشیه ای است. 
باید دید پورعابدینی مسیر پارسا را می رود یا بازیگری، 

از جنسی دیگر را انتخاب می کند.
نمایش  شبکه  مهم  سریال های  از  یکی 
خانگی در سال ۹۹، قورباغه به کارگردانی هومن 
ستاره  محمدزاده  نوید  که  سریالی  است.  سیدی 
این روزهای سینما و تئاتر، در آن نقش اصلی را 
بازی کرده و حواشی زیاد درباره تولید این پروژه 
و دستمزدهای کالنی که به بازیگرانش پرداخت 
شده، بسیار خبرساز بوده است. قورباغه بازیگری 
جوان دارد که با این سریال بیشتر دیده خواهد شد، 
فرشته حسینی که در فیلم های رفتن، هفت و نیم و 
سونامی بازی کرده همبازی ستاره های این سریال 
است. حسینی تا به حال حضورهایی قابل قبول در 
فیلم هایی کمتر دیده شده، داشته، اما در قورباغه 
در نقش خواهر نوری )نوید محمدزاده( بیشتر دیده 
خواهد شد. در این سریال همچنین بازیگران جواني 
نیما مظاهری، شهروز  چون محمدامین شعرباف، 
دل افکار و اشکان حسن پور نیز حضور دارند که به 

واقع درخشان ظاهر شده اند.
که  است  خوش قیافه  جوانی  درویش  آرمان 
چند فیلم سینمایی بازی کرده اما با ملکه گدایان 
شناخته شده است. نقش البرز، جوان ازفرنگ برگشته 
و آراسته لباسی مناسب برای این بازیگر است که 
صدا و لحن خوبی دارد و در این سریال بیش از 

تجربه های قبلی دیده می شود.

مرغ دولتي، مرغ فروش، رستوران دار و مردم همیشه در صف!

حکایت عجیب این روزهاي مرغ دولتي
شبکه نمایش خانگي و معرفي ستارگان جوان

از پردیس پورعابدیني و فرشته حسیني تا آرمان درویش


