
در نامه پاک آیین نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات به روحانی مطرح شد؛

 تأمین حداقل های زنجیره مالی مطبوعات

رییس اتاق تعاون ایران خبر داد؛

تالش شورای عالی بورس
 برای بهبود روند بازار

منتخب سرخ آبی برنده دیدار با منتخب ۹۸ 
دیداری  در  آبی  سرخ  منتخب  فوتبال  تیم 
دوستانه برابر منتخب تیم ملی ۱۹۹۸ به برتری رسید.

در جریان دیداری دوستانه که به یاد مهرداد 
فوتبال  تیم  شد،  برگزار  انصاریان  علی  و  میناوند 
منتخب سرخ آبی سه بر دو برابر منتخب تیم ملی ۱۹۹۸ به برتری 
رسید.برای تیم منتخب سرخ آبی علی کریمی، بهنام ابوالقاسم پور و 
جواد کاظمیان گلزنی کردند و دو گل تیم منتخب ۱۹۹۸ را رسول 

خطیبی و خداداد عزیزی به ثمر رساندند.
خداداد  دایی،  علی  جون  بازیکنانی   ۹۸ منتخب  تیم  در 
علیرضا  باقری،  کریم  برومند،  پرویز  خطیبی،  رسول  عزیزی، 
رضا  استاداسدی،  اکبر  علی  دین محمدی،  سیروس  منصوریان، 
مقابل  تیم  در  و  کردند  بازی  هاشمی نسب  مهدی  و  شاهرودی 
هم بازیکنانی چون ابراهیم میرزاپور، یحیی گل محمدی، حسین 
علی  کاظمیان،  جواد  کریمی،  علی  نوازی،  محمد  کاظمی، 
مهدی  و  رهبری فر  بهروز  ابوالقاسم پور،  بهنام  نیکبخت واحدی، 
تارتار به میدان رفتند. در دقایق ۸ و ۲۵ بازی، یاد مهرداد میناوند 

و علی انصاریان زنده نگه  داشته شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی مطرح کرد؛

هیچ تخلفی در مسیر اجرای برنامه های بافت منطقه ثامن
 صورت نپذیرفته است

4
صفحه 3هزینه معیشت کارگران، تعیین تکلیف نشد!

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1680-چهارشنبه 29 بهمن  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ستاره اسکندري: 
هدف مان معرفي 

فرهنگ سیستان و 
بلوچستان بود 

7فرهنگ
لزوم اصالح آیین 

نامه شورای فرهنگ 
عمومی

نک 3با

ستاره اسکندری درباره شرايط توليد اين فيلم به دنياي جوانان 
گفت: فيلمبرداری اين فيلم در شرايط سختی انجام شد، اما 
خوشبختانه اين بخت را داشتيم که در مهرماه امسال با وجود 

هوای شرجی و گرم چابهار با کرونا مواجه نشويم

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی در اين جلسه خاطرنشان کرد:  
با گذشت زمان، لزوم اصالح آيين نامه شورای فرهنگ عمومی 
مورد توجه قرار گرفت، ضمن آن که با توجه به مسووليت در 
نظر گرفته شده برای ستادهای استانِی شورای فرهنگ عمومی 
کشور در راستای اهداف سند مهندسی فرهنگی، ضرورت 

اصالح آيين نامه مربوطه بيشتر احساس شد.

 مديرعامل بانک صادرات ايران با بيان اين که طرح »طراوت« 
و  مالی  تأمين  برای  مناسب  الگويی  ايران،  صادرات  انک  ب
ظرفيت سازی در صنعت پتروشيمی است، از امکان افزايش 
۲۵ ميليون تن محصوالت اين صنعت با استفاده از طرح  مذکور 

افزایش ساالنه ۵ 
میلیون تن محصوالت 

پتروشیمی با طرح 
»طراوت« بانک 

صادرات ایران

DONYAYEJAVANANMAG.IR

به گزارش روزنامه دنیای 
ن  ا یر مد ه  یند نما ن  نا ا و ج
بر  نظارت  هیات  در  مسئول 
رییس  به  نامه  در  مطبوعات 
جمهور خواستار لغو آیین نامه 
فعالیت دستگاه های اجرایی در 
الکترونیکی  تدارکات  امانه  س
اگهی های  بازگشت  و  ولت  د

دولتی به مطبوعات شد.
مدیران  نماینده  آئین،  اک  پ
مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات 
با  جمهور  رئیس  به  نامه ای  طی 
مطبوعات  دشوار  شرایط  اداوری  ی
کشور، خواستار لغو آئین نامه نحوه 
در  اجرایی  دستگاه های  عالیت  ف
دولت  الکترونیکی  تدارکات  امانه  س
)ستاد( و بازگشت اگهی های دولتی 

به مطبوعات شد.
در این نامه با استناد به قوانین 
برگزاری  و  تجارت  دادرسی،  ئین  آ
مناقصات که درج آگهی های دولتی 
را در مطبوعات الزام می کند، اجرای 
این تکلیف قانونی، کمکی حداقلی 
توصیف  مطبوعات  به  ضروری  و 

شده است.
پاک  پدرام  نامه  کامل  تن  م
در  مسئول  مدیران  نماینده  ئین  آ
هیأت نظارت بر مطبوعات به حسن 
روحانی رئیس جمهور به این شرح 

است:
المسلمین  و  االسالم  جت  ح

جناب آقای دکتر حسن روحانی
ی  ر جمهو م  محتر ئیس  ر

اسالمی ایران
با سالم و تحیت

در  مستحضرید،  که  مچنان  ه
همه  و  اقتصادی  دشوار  رایط  ش

گیری بیماری کرونا چراغ مطبوعات 
کشور، یکی پس از دیگری خاموش 
و مطبوعات رفته رفته از سبد خانوار 
از  چنین وضعی  در  می شود.  حذف 
دستگاه های ذیربط انتظار می رود تا 
به وظیفه قانونی خود مبنی بر تأمین 
حداقل های زنجیره مالی مطبوعات 
با تحرک و دلسوزی  و  عمل کنند 
مطبوعات  دوش  از  باری  یشتر  ب
برگیرند.  کشور  صبور  و  جیب  ن
واقعیت این است که ابالغ آئین نامه 
نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در 
دولت  الکترونیکی  تدارکات  امانه  س

بر  فراخوان ها  انتشار  که  ستاد(  (
بستر مذکور و حذف آگهی روزنامه 
برای مزایده ها و مناقصه ها را مقرر 
داشته، جامعه مطبوعانی را مأیوس 
و حیرت زده کرده است. مسبوقید 
دادرسی،  آئین  متعدد  قوانین  ه  ک
تجارت، برگزاری مناقصات و ... درج 
رسانه های  در  را  دولتی  گهی های  آ
این  قضا  از  و  می کند  الزام  اپی  چ
و  حداقلی  کمکی  قانونی،  کلیف  ت
ضروری به جامعه مطبوعات است. 
تصدیق می فرماییدکه مطبوعات به 
عنوان جریان اصیل و رسمی اطالع 
رسانی از مرزهای اعتقادی و آرمانی 
تهاجم  برابر  در  ایران  بزرگ  لت  م
صیانت  دشمن  تبلیغانی  ستگاه  د
می کنند و از این رو حمایت و اعتماد 
نسبت به آنها به ویژه نشریات استانی 
اجتناب  ضرورتی  شهرستانی،  و 
اپذیر است. بنا به توضیحات فوق  ن
خواهشمند است مصوبه مورد اشاره 
را که به مرگ مطبوعات مظلوم و 
مستقل کشور می انجامد، لغو و کان 

لم یکن اعالم فرمائید.

در نامه پاک آیین نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات به روحانی مطرح شد؛

بازگشت آگهی  دولتی به مطبوعات درخواست مدیران مسئول است

 هرمز هوشمندراد

از روزگاری کـه میـرزا صالـح شـیرازی » 
کاغـذ اخبـار « را برای دولت علیـه ایران چاپ 
مـی کـرد بیـش از صدوهشـتاد سـال گذشـته 
اسـت اما از آن روزگار کار مطبوعات با همه ی 
مشـکالت ادامه داشـته اسـت تـا روزگار دولت 
تدبیـر و امیـد! که با مصوبه اخیـر خود نه تدبیر 
نشـان داد کـه اگـر امیـدی هـم در فضای رکـود و افزایـش قیمتهای چاپ 
و نشـر نشـریات کاغـذی بـود؛ یکسـره به ناامیدی کشـاند کـه در ادامه ی 

درد نامـه بـه معـاون و رییـس دولـت محترم ؛ تقدیـم می کنم
مصوبـه اخیـر بـرای درسـت کـردن ابـروی وضعییـت اقتصادی و 
بـه بهانـه ی کسـر هزینـه. هـای دولـت ناشـی از آگهـی هـای دولتی 
تصویـب شـده اسـت کـه نـه تنهـا ابـرو کـه آبـروی دولـت نـزد قشـر 
مرجـع مـردم و صاحبـان روزنامـه و نشـریات را بـرده اسـت زیـرا آیـا 
اوال دولـت  آیـا مـی خواهـد بـه هزینـه ی حیـات روزنامـه هـا بـرای 
برخـی دالالن بـازار آگهی و اطالع رسـانی دولت حیـاط خلوت دوباره 

و سـه باره بسـازد؟
دولـت اگـر نگوییـم هزارهـا صدهـا دروازه ی ریخـت وپـاش هـای 
تشـریفاتی اجرایـی و روزانه ی خود را در دسـتگاه هـای دولتی که هرکدام 
از آن هـا میلیونهـا تومـان ردیـف بودجـه بـرای ا» اطالع رسـانی« فعالیت 

هـای جزایـر تحـت امـر خـود دارنـد و معلـوم نیسـت تمامـی ایـن بودجه 
هـا ی روابـط عمومـی ادارات کل دوایـر ؛ نیـروی انسـانی و وسـایل گران 
قیمـت سـخت افزارهـا گـران قیمـت را بـرای یـک یـا دو ویا حداکثر سـه 
بـار کـه ریسـی یـا وکیلـی و یـا وزیری به آن اسـتان شـهر بـرود؛ هزینه و 

بودجه مصـوب دارد!
آقـای ریـس جمهور آیا شـما فقط ناز ابروی مطبوعات که تاج توسـعه 
ی فرهنگـی و اجتماعـی و سیاسـی هـر کشوراسـت را دیـده آییـد به شـما 

فروتنانـه مـی گوییم: آقـای رییس جمهور
آقای جهانگیری

شـما چشـم ناظـر و آگاه جامعـه و جمـع وجـدان اجتماعـی مـردم و 
مطبوعـات را کـور کـرده آییـد

آب را بـه جـوی اولیـه بـاز گردانیـد اجازه ندهیـد که نشـریات روزنامه 
هـا صنعـت چـاپ و توزیـع از حیـات پر مشـقت خـود وا بمانـد و صنعتی را 

کـه عصـا نیـاز دارد برایـش چاه ویل بسـازید!؟
شـما در کارزار انتخاباتـی خـود خـود راحقوقدانـی توصیف کـرد ید که 

بـرای فرهنـگ هزینه می کنید و سـرهنگ نیسـتید!
آیا مصوبه اخیر شما دفاع از حقوق مطبوعات است؟ 

آیـا ازبیـن بردن صدها شـغل مرتبـط و بیکاری هزاران نیروی انسـانی 
ماهـر و متخصـص در شـرایط رکود-تـورم کارشناسـی شـده اسـت؟ یقینا 

اینگونه نیسـت 
لطفا این مصوبه ی سیاه را از کارنامه خود پاک کنید.

کاش دولت پند » میرزا صالح « را گوش کند
سرمقاله

بازگشت آگهی  دولتی به مطبوعات درخواست مدیران مسئول است
انتظار می رود تا   در چنین وضعی از دستگاه های ذیربط 
به وظیفه قانونی خود مبنی بر تأمین حداقل های زنجیره مالی 
مطبوعات عمل کنند و با تحرک و دلسوزی بیشتر باری از دوش 

مطبوعات نجیب و صبور کشور برگیرند. واقعیت این است که 
ابالغ آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( که انتشار فراخوان ها بر بستر 

مذکور و حذف آگهی روزنامه برای مزایده ها و مناقصه ها را مقرر 
داشته، جامعه مطبوعانی را مأیوس و حیرت زده کرده است.

همین صفحه
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پیشنهاد درباره بودجه؛ 
فرصت 48 ساعته قالیباف به نمایندگان 

رییــس مجلــس شــورای اســالمی پــس از تصویــب کلیــات بودجــه 
ــه  ــرای ارائ ــیون ها ب ــدگان و کمیس ــت نماین ــرد: فرص ــد ک ۱۴۰۰ تاکی

پیشــنهادها در ایــن بــاره فقــط ۴۸ ســاعت اســت.
در جلســه علنــی روز گذشــته مجلــس شــورای اســالمی کلیــات 
بودجــه اصالحــی ۱۴۰۰ بــا ۲۱۱ رای موافــق بــه تصویــب نماینــدگان 

رســید.
»محمدباقــر قالیبــاف« پــس از رای گیــری کلیــات الیحــه بودجــه 
گفــت: از زمانــی کــه الیحــه بودجــه اولیــه به مجلــس ارائه شــد، مجلس 
ابتــدا بــا دولــت تشــکیل جلســه داد و بنــا شــد بــا تفاهــم و بــرای حــل 
ــی  ــه بررس ــه بودج ــوص الیح ــنهادات در خص ــردم، پیش ــکالت م مش
شــود. زیــرا الیحــه بودجــه در حقیقــت وضعیــت اقتصــادی مــردم را در 

ــد. یــک ســال رقــم می زن
رییــس مجلــس شــورای اســالمی افــزود: در ایــن مســیر تعامــل 
الزم بیــن دولــت و مجلــس صــورت نگرفــت و مجلــس الیحــه بودجــه 
۱۴۰۰ را بــرای اصــالح بــه دولــت بازگردانــد. البتــه در الیحــه اصالحــی 
۷ مــورد از اصالحاتــی کــه مدنظــر مجلــس بــود اعمــال شــد و امــروز 

مجلــس بــا رای باالیــی کلیــات بودجــه را  تصویــب کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه الیحــه تصویــب شــده بــرای بررســی جزئیات 
ــیون  ــت: کمیس ــار داش ــود، اظه ــاع می ش ــق ارج ــیون تلفی ــه کمیس ب
ــات  ــرای بررســی جزئی ــروز جلســات خــود را ب ــق از بعدازظهــر ام تلفی
بودجــه برگــزار کــرده و تــا بعدازظهــر جمعــه اول اســفندماه بــه اتمــام 
ــاعت  ــیون ها ۴۸ س ــدگان و کمیس ــز نماین ــه نی ــید. درادام ــد رس خواه
فرصــت دارنــد پیشــنهادات جدیــد خــود را درخصــوص الیحــه اصالحی 

بارگــذاری کننــد. البتــه پیشــنهادات قبلــی همچنــان پابرجاســت.
قالیبــاف خاطرنشــان کــرد: در روز یکشــنبه آینــده مجلــس بررســی 
جزئیــات بودجــه را آغــاز خواهــد کــرد. زیــرا فرصــت تــا پایــان ســال 

بســیار محــدود اســت.

بررسی شکایات در کمیسیون قضایی مجلس
نایــب رییــس کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس بررســی های 

جلســه امــروز کمیســیون متبــوع خــود را تشــریح کرد.
حســن نــوروزی در خصــوص جلســه کمیســیون حقوقــی و قضایی 
مجلــس شــورای اســالمی گفــت: در نشســت امــروز کمیســیون بــا توجه 
بــه  شــکایت حســینعلی حاجــی دلیگانــی در قالــب مــاده ۲۳۴ آیین نامــه 
داخلــی مجلــس پرداختیــم، ایــن شــکایت بــه دنبــال نقــض اصــل ۷۷ 
ــون اساســی درخصــوص تصویــب همــه مقاوله نامه هــا در مجلــس  قان

در مــورد ســند ۲۰۳۰ مطــرح شــده بــود.
ــس  ــی ریی ــاون پارلمان ــات مع ــه توضیح ــس از ارائ ــزود: پ وی اف
ــن  ــدند. همچنی ــع نش ــخ وی قان ــیون از پاس ــای کمیس ــور اعض جمه
ــند ۲۰۳۰ در  ــه س ــه ب ــص بودج ــت تخصی ــوص عل ــواالتی در خص س
الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ و عــدم معرفی وزرای پیشــنهادی بــرای تعدادی از 
وزارتخانه هــا در ســقف زمانــی ســه ماهــه مطــرح شــد، معــاون پارلمانــی 
رئیــس جمهــور در پاســخ توضیحاتــی ارائــه داد و تاکیــد کــرد کــه در 
ایــن خصــوص اشــتباه صــورت گرفتــه و آقــای حاجــی دلیگانــی نیــز از 

توضیحــات وی قانــع شــد.
وی اضافــه کــرد: در ادامــه نشســت مقــرر شــد طــرح اعتبــار اســناد 

قضایــی بــرای بررســی بیشــتر بــه کمیتــه تخصصی ارســال شــود.

نوبخت خبر داد؛
کاهش 4۰ هزار میلیارد تومانی در اصالحیه الیحه بودجه 

۱4۰۰
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در اصالحیه الیحه بودجه ۱۴۰۰ 

حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع و هزینه کاهش یافت.
محمدباقر نوبخت در جلسه علنی روز گذشته)سه شنبه( و در جریان 
بررسی الیحه اصالحی بودجه ۱۴۰۰، اظهار داشت: دولت ۱۵ اصالحیه برای 

بودجه ۱۴۰۰ اعمال کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تبصره ۴ مرتبط با تقویت بنیه 
دفاعی، تصریح کرد: در همین راستا اقالم مانند طرح فاضالب شهر اهواز، 
موارد آبخیزداری و شرکت های دانش بنیان را در سقف الیحه بودجه قرار 

داد تا از صندوق توسعه ملی استفاده نشود.
وی با بیان اینکه در الیحه جدید ۵۳ هزار میلیارد تومان مصارف در 
رابطه با تقویت دفاعی افزایش داده شده است، خاطرنشان کرد: این اقدام 

همراه با کاهش و صرفه جویی هزینه در بخش های دیگر بود.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مقرر شده بود تا این ۵۳ 
هزار میلیارد تومان از طریق اوراق مالی تامین شود، تاکید کرد: نظر نمایندگان 
بر به حداقل رساندن استفاده از اوراق جز در موارد اضطرار بود که بر همین 

اساس ۳۵ هزار میلیارد تومان از حجم فروش اوراق نیز تقلیل داده شد.
به گفته نوبخت، یکی از ویژگی های بودجه اصالحی کاهش هزینه 

در استفاده از منابع در کنار تقلیل استفاده از اوراق است.
تلفیق  نظرات کمیسیون  به  اشاره  با  بودجه  و  برنامه  رییس سازمان 
مجلس شورای اسالمی در زمینه مالیات و گمرک، تصریح کرد: مجوزها را 
برای افزایش ۴۹ هزار میلیارد تومانی تامین هزینه ها از مالیات و گمرک 
صادر شده است.وی با بیان اینکه در الیحه اصالحی بودجه نه تنها مقدار 
فروش نفت بیشتر نشده، بلکه منابع درآمدی با شناسایی محل های مناسب 
افزایش داده شده است، اظهار داشت: ۳۴ هزار میلیارد تومان کسری تراز 

عملیاتی در این صرفه جویی ها جبران شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در اصالحیه بودجه ۱۴۰۰ 
تالش شده که تکانه ای به بازار کاال و قیمت های آن وارد نکنیم، خاطرنشان 
کرد: تصمیم بر این شده است که در ۶  ماهه اول سال ارز ترجیحی حفظ 
شود تا فرصتی برای آماده کردن بسترها برای افزایش قیمت ارز فراهم شود 

و از افزایش قیمت در بازار جلوگیری کنیم.
به دنبال  اینکه دولت و مجلس در یک هدف مشترک  بیان  با  وی 
فزایش سطح رفاه عمومی هستند، گفت: دولت در بودجه ۱۴۰۰ تالش  ا
کرده تا  کاهش قدرت خرید کارکنان دولت را جبران کند و بر همین اساس 
غیر از افزایش ۲۵ درصدی که برای حقوق کارکنان دیده شده بود، این 
میزان بر پاداش بازنشستگی کسانی که در ماه باقی مانده امسال و اوایل 

سال آینده بازنشسته می شوند اعمال شود.
بازنشستگان با شاغالن  اینکه همسان سازی حقوق  با بیان  نوبخت 
ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی مرحله 

دوم اعتبارات در اصالحیه بودجه دیده شد.
وی با بیان اینکه در بازگشت اصالحیه بودجه زمان بسیاری از دست 
رفت، تاکید کرد: در یک وفاق و همدلی با مجلس، دولت می تواند سال آخر 
را با قوت آغاز کند و به نحو شایسته ای کشور را از مشکالتی که دشمنان 

و رژیم آمریکا بر علیه ایران انجام می دهد مصون کند.

رییس قوه قضاییه:

باید ریشه های مفاسد خشکانده شوند
با  قضاییه  قوه  یس  ئ ر
در  که  زمان  هر  اینکه  ن  ا ی ب
راستای رفع علت های وقوع 
جرم حرکت شود، معلول ها هم از بین 
نمی پذیرند  مردم  رفت، گفت:  هند  خوا
بار در  که یک فساد مشابه برای چند 
جامعه تکرار شود؛ باید ریشه های مفاسد 

خشکانده شوند.
به گزارش دنیای جوانان از مرکز 
االسالم  حجت  قضاییه،  قوه  نه  ا س ر
والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در جلسه 
شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که 
روز گذشته )سه شنبه ۲۸ بهمن( برگزار 
اینکه تصمیمات سیاسی،  بیان  با  شد، 
با  باید  اجتماعی و فرهنگی  قتصادی،  ا
و  آسیب ها  کاهش  و  پیشگیرانه  ه  ا گ ن
همه  افزود:  باشد،  همراه  نجاری ها  ه ا ن
دستگاه ها در کشور ماموریت پیشگیری 
از وقوع جرم دارند؛ نمی توان دستگاه و 
مدیریتی را بدون ماموریت پیشگیری از 

وقوع جرم تصور کرد.
جلسه  برگزاری  از  هدف  سی  ی ئ ر
شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را 
هماهنگی دستگاه ها و نهادهای مختلف 
در این زمینه دانست و گفت: جلسات 
شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با 
شرکت نمایندگان سه قوه و نهادهای 
مرتبط که قانون آن ها را مشخص کرده 
تشکیل می شود و این شورا وظیفه دارد 
سازوکاری برای کاهش جرم در کشور 

ایجاد کند.
رئیس قوه قضاییه گفت: برای نظام 
اسالمی ما که بیش از ۴۰ سال از آن 
می گذرد و هم در نگاه جهانیان توفیقات 
بسیاری داشته و هم افق روشنی را پیش 
روی خود می بیند، زیبنده نیست که نرخ 

جرایم در آن باال داشته باشد.
لیت  مسئو به  ه  ر شا ا با  ی  و
علما،  خطبا،  ها،  حوزه  نشگاه ها،  ا د
نویسندگان و صاحبان رسانه در حوزه 
مسائل اخالقی و تربیتی جامعه، مسائل 
ریشه های  جزء  را  فرهنگی  و  بیتی  ر ت
اصلی نظام اسالمی عنوان کرد و اظهار 
داشت: هر اندازه معنویت و اخالق در 
و  جرم  آمار  کند،  پیدا  افزایش  معه  ا ج

جنایت کاهش می یابد.
رئیس قوه قضائیه خودکنترلی را به 
عنوان کارآمدترین نظام مراقبتی عنوان 
کرد که در نتیجه اخالق مداری به وجود 
می آید و در همین باره تاکید کرد: اگر 
فردی در یک ساختار اداری قبل از هر 
پروردگار  محضر  در  را  خود  ئله ای  س م
نمی شود  جرم  مرتکب  ببیند،  عال  ت م
لذا گسترش اخالق و معنویت یکی از 
زمینه های کاهش آسیب ها و جرم ها در 

جامعه است.
رئیسی مقوله فساد اداری را عاملی 
برای نگرانی مردم، مدیران و دلسوزان 
اصالح  به  اشاره  با  و  کرد  ذکر  شور  ک
در مجلس  اداری  ارتقا سالمت  نون  ا ق
سوی  از  آن  ابالغ  و  اسالمی  رای  شو
ابعاد  همه  اگر  گفت:  جمهور،  یس  ئ ر
این قانون اجرایی شود، گامی بزرگ در 
جهت ارتقا سالمت نظام اداری برداشته 

خواهد شد.
بر  فق  توا ئیه  قضا قوه  یس  ئ ر
»اجرای قانون« را مسیر صحیح اجرای 
قانون  اجرای  افزود:  و  دانسته  الت  د ع
و  جناح  و  خط  هر  که  است  ساله ای  م
جریان سیاسی و هر قوه ای می تواند بر 
آن توافق کند و خود را موظف و ملزم 

به اجرای آن بداند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه 
نقض  اجازه  کشور  در  نباید  چکس  هی
گزارش  به  بدهد،  خود  به  را  نون  ا ق
اجرا  به  نسبت  جلسه  اعضاء  خی  ر ب
برنامه  احکام  از  بخش هایی  شدن  ن
توسعه و قانون هوای پاک شااره کرد 

و افزود: در موضوع قانون هوای پاک، 
این یک قانون مصوب بود که بخشی 
از دستگاه ها به وظایف خود عمل کردند 
و بخشی دیگر دچار ترک فعل شدند. 
نتیجه این ترک فعل ها همین می شود 
که در هر سال ما شاهد وضعیت تکراری 

سال های قبل هستیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید 
بر لزوم ریشه  یابی علل بروز مفاسد به 
عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از 
وقوع جرم گفت: هر زمان که در راستای 
رفع علت های وقوع جرم حرکت شود، 
معلول ها هم از بین خواهند رفت. برای 
مردم قابل قبول نیست که یک تخلف 
یکسان برای دو، سه یا چهار مرتبه تکرار 
شود. اگر ریشه ها به درستی شناخته و 
بروز  زمینه  فساد  دیگر  شود  خشکانده 

پیدا نخواهد کرد.
که  کرد  تاکید  همچنین  یسی  ئ ر
و  اولویت ها در طرح »تعیین ساز  ید  ا ب
کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در 
پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری« 
تعیین شده و برای هرکدام راهکارهای 

مشخصی پیش  بینی شود.
اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه  یس  ئ ر
از وقوع جرم،  شورای عالی پیشگیری 
به دنبال اجرای قوانینی است که قبال 
به  را  آن ها  اسالمی  شورای  جلس  م
پیگیری  سهم  است،  رسانده  صویب  ت
از  بیشتر  را  قوانین  اجرای  در موفقیت 
و  دانست  سندسازی  و  گیری  صمیم  ت
پیشگیری  عالی  در شورای  باید  گفت: 
و  مطالبه  قانون  اجرای  وقوع جرم،  ز  ا

پیگیری شود.
وی بر لزوم زمانبندی برنامه های 
و  ساز  »تعیین  طرح  در  شده  جانده  ن گ
کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در 
پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری« 
خط  باید  مدیران  گفت:  و  کرد  کید  ا ت
قرمزهایی که قانون برای آن ها مشخص 

کرده است را بسیار جدی بگیرند.
تشریح راهبردهای ۱۲ گانه طرح 
تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای 
سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی 

و اداری
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، 
و  اجتماعی  معاون  الفت«  »محمدباقر 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با 
اینکه نسخه نهایی طرح »تعیین  یان  ب
ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه 
گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و 
اداری« دارای ۱۲ راهبرد، ۱۲۷ اقدام و 
۱۱۱ گام اجرایی است که برای راهبرد، 
شده  پیشبینی  عملیاتی  برنامه  دین  ن چ
راهبرد،  هر  برای  که  گفت  ت،  س ا

مستندات قانونی آورده شده است.
 ۱۲ راهبردهای  تشریح  در  ی  و
نحوه  و  کار  و  ساز  تعیین  طرح  نه  ا گ
پیشگیری  مشارکت قوای سه گانه در 
گفت:  اداری  و  اقتصادی  فساد  ز  ا
»شفاف سازی گردش اطالعات مالی و 
اداری در دستگاه های اجرای و تسهیل 
آن«،  به  ربط  ذی  افراد  روانسازی  و 
»جلوگیری از تعارض و تزاحم منافع«، 

انحصار  و  رانت  ایجاد  از  لوگیری  ج «
دستگاه های  معامالت  در  تبعیض  و 
اجرایی«، »تقویت مسئولیت پذیری در 
انجام تکالیف قانونی و حفظ بیت المال 
و پاسخگویی مقامات، مدیران و کارکنان 
تخلفات  و  جرایم  اعالم  و  کشف  ر  د
»افزایش  ربط«،  ذی  دستگاه های  ا  ب
مشارکت آحاد جامعه، سازمان های مردم 
نهاد، رسانه ها و شرکت های خصوصی 
نشر  و  افشاگری فساد«، »افزایش  در 
آگاهی در پیشگیری از فساد«، »ارتقای 
گیرندگان  خدمت  شناسایی  سترهای  ب
از  حقوقی  و  حقیقی  برداران  بهره  و 
دولتی  بخش  در  تسهیالت  و  خدمات 
و غیردولتی«، »استفاده موثر از ظرفیت 
نمایندگان قوه قضاییه در کمیسیون ها 
و هیات ها«، »ارتقای انگیزش سازمانی 
کارکنان«،  شغلی  رضایت  افزایش  و 
ایجاد  و  ساختار  اصالح  و  ازنگری  ب «
ساختارهای سازمانی« و همچنین »ارتقا 
قضایی  رسیدگی های  فرآیند  بهبود  و 
را  راهبردها  این  قضایی«،  محاکم  ر  د

تشکیل می دهند.
از  پیشگیری  و  اجتماعی  اون  ع م
وقوع جرم قوه قضاییه افزود: مجموعا 
۹۰۰ گام برای اجرای برنامه های این 

۱۲ راهبرد پیشبینی شده است.
سخنان نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی 
»امیرحسین قاضی زاده هاشمی« 
شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  و  ض ع
اسالمی نیز در این جلسه گفت: عناوین 
طرح »تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت 
فساد  از  پیشگیری  در  گانه  سه  ای  و ق
کامل  و  جامع  را  اداری«  و  تصادی  ق ا
دانست و بر لزوم محدود شدن زمانبندی 

گام های اجرایی این طرح تاکید کرد.
حجت االسالم »نصراهلل پژمانفر« 
طرح  اجرای  راستای  در  قوانین  قیح  ن ت
»تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای 
سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی 

و اداری« را ضروری دانست.
»غضنفرآبادی«  االسالم  جت  ح
قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  یس  ئ ر
مجلس شورای اسالمی ضمن تشریح 
برخی راهبردهای طرح »تعیین ساز و 
کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در 
پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری« 
تعلیم و  به مقوله  بیشتر  لزوم توجه  ر  ب
تربیت در این طرح تاکید کرد و گفت: 
به عنوان مثال در موضوع پیشگیری از 
را  پرورش  و  آموزش  باید  جرم،  وع  ق و
مجاب کرد که آموزش های الزم را در 
حوزه خطرهای موجود در فضای مجازی 

به دانش آموزان ارائه کند.
نگاه عمل گرایانه به طرح »تعیین 
ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه 
اقتصادی  فساد  از  پیشگیری  در  نه  ا گ

و اداری
حقوقی  معاون  جنیدی«  عیا  ل «
رئیس جمهور، نگاه عمل گرایانه به طرح 
»تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای 
سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی 
و اداری« را ضروری دانست و گفت: در 

به جای ۱۲  این طرح  در  صورتی که 
راهبرد بر روی ۲ راهبرد تمرکز شود، 
نتیجه  حصول  برای  بیشتری  کان  م ا

وجود داشت.
به  قضائیه  قوه  رئیس  اخیر  ر  ف س
کشور عراق این سفر را موفقیت آمیز بود

معاون  جهانگیری«  سحاق  ا «
سفر  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  ل  و ا
اخیر رئیس قوه قضائیه به کشور عراق 
این سفر را موفقیت آمیز عنوان کرد و 
ضمن تقدیر از تدوین طرح »تعیین ساز 
و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه 
در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری« 
از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم قوه قضاییه، شفافیت را از 
از وقوع  اصلی ترین راه های پیشگیری 
جرم در کشور دانست و پیشنهاد کرد که 
در هر جلسه شورای عالی پیشگیری از 
وقوع جرم، یکی از راهبردهای ۱۲ گانه 

این طرح بررسی شود.
مهم  مل  عوا جماع  ا ورت  ر ض

اشکاالت ساختار اداری کشور
لمسلمین  ا و م  سال ال ا ت  ج ح
بر  ای«  اژه  محسنی  غالمحسین  «
اشکاالت  مهم  عوامل  اجماع  ضرورت 
ساختار اداری کشور تاکید کرد و گفت: 
اجتماعی  و  فرهنگی  فسادهای  سیب  آ
برای کشورمان کمتر از آسیب فسادهای 

مالی نیست و نباید از آن غافل شد.
تدوین راهبردها و تصویب قانون ها 

و آیین نامه ها
حجت االسالم والمسلمین »جعفر 
بیان  با  دادستان کل کشور  تظری«  ن م
تصویب  و  راهبردها  تدوین  در  نکه  ی ا
باید به قابلیت  نامه ها  آیین  قانون ها و 
ضرورت  بر  کرد،  توجه  آن ها  رایی  ج ا
بررسی بیشتر طرح »تعیین ساز و کار 
در  گانه  سه  قوای  مشارکت  نحوه  و 
پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری« 
از سوی کمیته ای فرعی مرکب از برخی 
اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع 

جرم قوه قضاییه تاکید کرد.
سازمان  رئیس  عسگری«  لی  »ع
حداکثری  نظارت  لزوم  بر  اوسیما  صد
خود  زیرمجموعه  بر  مسئول  ام  ق م
این  نباید  اینکه  بیان  با  و  کرد  کید  ا ت
تلقی ایجاد شود که فساد در کشور به 
باید  صورت سیستماتیک است، گفت: 
سازوکاری برای صیانت از گزارشگران 

فساد و تخلف پیش بینی شود.
اجرای  برای  گذاری  لویت  و ا

راهبردهای طرح
اقتصاد،  وزیر  دژپسند«  رهاد  ف «
اولویت گذاری برای اجرای راهبردهای 
طرح »تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت 
فساد  از  پیشگیری  در  گانه  سه  ای  و ق
اقتصادی و اداری« را ضروری دانست.

حجت االسالم والمسلمین »کاظم 
صدیقی« مشاور رئیس قوه قضاییه بر 
لزوم توجه به موضوع امر به معروف و 
و  ساز  »تعیین  طرح  در  منکر  از  هی  ن
کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در 
پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری« 
اسالم  در  که  شد  یادآور  و  کرد  کید  ا ت
و  زیربنا  حکم  در  اخالق«  و  قیده  ع «

»اجراییات« در حکم روبنا هستند.
دیوان  رئیس  بذرپاش«  هرداد  »م
طرح  در  جزئیات  به  توجه  اسبات  ح م
مشارکت  نحوه  و  کار  و  ساز  عیین  ت «
فساد  از  پیشگیری  در  گانه  سه  ای  و ق
اقتصادی و اداری« را قابل قبول دانست 
و بر وجود بسترهای شفافیت در شرایط 

فعلی کشور تاکید کرد.
»عبدالرضا رحمانی فضلی« وزیر 
کشور نیز در این جلسه تعریف صحیح 
از عنوان »فساد« در کشور را ضروری 
دانست و بر لزوم توجه به مقوله دانش 

در انتخاب مدیران تاکید کرد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

معاون وزیر علوم: استقبال از دوره های تحصیالت تکمیلی رو به 
کاهش است

استقبال  گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  فناری  و  پژوهش  اون  ع م
دانشجویان کشور از دوره های تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها کاهش یافت و در 

آینده نیز کمتر می شود.
افتتاحیه  آیین  با حضور ویدئوکنفرانسی در  غالمحسین رحیمی روز گذشته 
ایران در  بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی 
پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان گفت: ۲ آیین نامه به منظور توسعه دوره های 
دستیار پژوهشی و پژوهشگران پسادکترا در ۲ ماه اخیر توسط وزیر علوم ابالغ شد.

وی بیان کرد: تقویت دوره های دستیار پژوهشی و پژوهشگران پسادکترا از 
اولویت های مهم این وزارتخانه در حوزه پژوهش و فناوری و مهمترین رویکرد آن 

در تقویت تحقیق و پژوهش های علمی کشور است.
وی با اشاره به مفاد این آیین نامه ها افزود: استادان میزبان که واجد شرایط 
خاص هستند در موازات دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکترا مبادرت به پذیرش 

دستیار پژوهشی یا پژوهشگر پسادکترا داشته باشند.
اعتبار  تاکید کرد:  فناوری  و  فناری وزیر علوم، تحقیقات  و  معاون پژوهش 
محدودی به تقویت رشته های علوم انسانی و علوم  پایه در قالب توسعه دوره های 
دستیار پژوهشی و پژوهشگران پسادکترا در رشته های زیست شناسی، زمین شناسی، 

فیزیک و ریاضی اختصاص یافت.
زیست  رشته  ویژه  به  پایه،  علوم  رشته های  پژوهشگران  گفت:  حیمی  ر
شناسی، در راستای پاسخ دهی مستقیم و بدون واسطه به نیازهای بیرونی در حد 

توان تالش کنند.
حال  در  گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  فناری  و  پژوهش  معاون 
حاضر، علوم به سه مجموعه علوم و فنون فیزیکی و شیمیایی، زیستی و حیاتی 
اجتماعی  و  انسانی  علوم  مجموعه  و  است  شناسی  زیست  علم  آن  شالوده   که 
تقسیم می شود.وی با بیان اینکه در ایران رشته های تحصیلی از نظر بازار کار 
افزود: دسته اول رشته هایی مانند علوم پزشکی و  ۲ دسته تقسیم می شوند  به 
فنی و مهندسی است که به بازار کار و شغل نزدیکتر است و دسته دوم، مانند 
برخی از رشته های علوم انسانی و علوم پایه بازار کار محدودتر و کمتری دارند 
و این ارتباط با بازار کار، مبنای اولویت بندی متقاضیان تحصیل در دانشگاه ها 
هنگام انتخاب رشته می شود و افراد را به سمت تحصیل در رشته هایی با بازار 

کار بهتر سوق می دهد.
معاون پژوهش و فناری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه امکان 
ندارد رشته های علوم پایه بازار کار نداشته باشند گفت: حتی رشته  ریاضیات که 
و  است  گسترده  آن  عمل  ومیدان  دارد  کاربردی  رویکرد  است  رشته  مجردترین 

می تواند نزدیکی زیادی با بازار کار داشته باشد.
وی بیان کرد: ایران از نظر تحقیق و پژوهش و چاپ مقاالت در مجله های 
علمی معتبر دنیا از کشورهای موفق جهان است و با ظرفیت علمی باالیی که دارد 

می تواند جایگاه باالتری را نیز کسب کند.
از یک  داد:  ادامه  فناوری  و  وزیر علوم، تحقیقات  فناری  و  پژوهش  معاون 
دهه پیش بحث نوآوری و خالقیت در فناوری و پژوهش اهمیت باالیی یافته و هر 

رشته ای که از این مهم غافل بماند، فاصله اش با بازار کار زیاد می شود.
رحیمی با بیان اینکه علوم پایه باید زمینه تحقیقاتی خود را به گونه ای تنظیم 
کند که بیشتر به عمل و کار نزدیک باشد گفت: ۲ هزار و ۳۰۰ عضو هیات علمی 
زیست شناسی و ۱۳ هزار دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته در 
کشور فعالیت می کنند که این نیروی عظیم تحقیقاتی و طیف گسترده محققان و 

اساتید، ظرفیت باالیی در تولید پژوهش های کاربردی دارند.
رحیمی تاکید کرد: انتظار می رود انجمن زیست شناسی کشور و پژوهشگران 
حوزه زیست شناسی در تاسیس مراکز نوآوری و خالقیت و مراکز رشد تخصصی و 

حضور در پارک های علم و فناوری اهتمام بیشتری داشته باشند.
معاون پژوهش و فناری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: بخشی از اعتبار 
کشور برای تقویت خالقیت و نوآوری در پژوهش در نظر گرفته می شود و هر رشته 

علمی که از این اعتبار استفاده نکند، ضعیف می شود.

کشف ۹۵۰ تن انواع مواد مخدر در سال جاری
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: طی سال جاری ۹۵۰ تن انواع مواد 
مخدر در سطح کشور کشف و با تالش همکارانمان از ورود این میزان مواد به کشور و 

ترانزیت به سایر کشورها جلوگیری شده است.
سردار مجید کریمی در حاشیه نشست ویدئو کنفرانسی روسای پلیس مبارزه با مواد 
بررسی و  با هدف  این نشست  مخدر سراسر کشور در جمع خبرنگاران گفت: هر ساله 
ارزیابی عملکرد همکاران در سراسر کشور در عرصه مبارزه با مواد مخدر و ابالغ تدابیر 

سردار حسین اشتری - فرمانده ناجا - برگزار می شود.
وی ادامه داد: برنامه های ما در سال ۱۴۰۰ و ابالغ آن ها به تمامی همکاران در 

سراسر کشور در این نشست در دستور کار قرار می گیرد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان اینکه ۷۶ درصد از مواد مخدر کشف 
شده در داخل کشور مربوط به مناطق و حاشیه شرقی است، تصریح کرد: سعی می کنیم 
که تالش و قدرت خود را در حوزه مبارزه با مواد مخدر و جمع آوری معتادان متجاهر، 

خرده فروشان و ساماندهی معتادان افزایش دهیم.
اندازی شده است و  راه  ناجا  نیز در داخل  قرارگاه هوشمندسازی  افزود: یک  وی 
پلیس های تخصصی نیز در حال بررسی و طراحی سیستم های هوشمند در حوزه های 
مختلف هستند. پلیس مبارزه با مواد مخدر هم طراحی سیستم ها و سامانه های خاص 

خود را در دستور کار قرار دارد.
کریمی با بیان اینکه بخشی از تحریم ها نیز شامل حال تجهیزات پلیسی و فنی 
ویژه  به طور  را  بنیان  دانش  با شرکت های  تعامل  امسال  ابتدای  از  است، گفت:  شده 
مدنظر قرار داده ایم. امید است به سمتی برویم که دانش بومی و تجهیزات بومی را در 

این حوزه تولید کنیم.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در خصوص 
پیشرفت در حوزه کشف علمی جرم خاطر نشان کرد: در این راستا اقدامات مطلوبی انجام 

شده که در توسعه اشراف اطالعاتی ماموران، شناسایی معتادان متجاهر، خرده فروشان 
و ... موثر خواهد بود.

انهدام باند فروش سالح و مهمات غیرمجاز
رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از انهدام باند فروشندگان 

سالح در فضای مجازی و کشف پنج قبضه سالح شکاری خبر داد.
سرهنگ سعید راستی اظهارکرد: در اجرای طرح برخورد قاطع با مخالن نظم و امنیت 
در فضای مجازی، ماموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران در رصدهای اطالعاتی 

از فعالیت باند خرید و فروش اسلحه شکاری غیرمجاز در فضای مجازی مطلع شدند.
وی با اشاره به اینکه در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد، اعضای این باند در 
نقاط مختلف تهران تعدادی سالح شکاری غیرمجاز تهیه و در مخفیگاهشان پنهان کرده 
اند، گفت: در پاالیش های اطالعاتی سه عضو این باند شناسایی شدند و مراقبت های 

ویژه پلیسی از آن ها آغاز شد.
رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با بیان اینکه در تحقیقات 
پلیسی مخفیگاه اعضای این باند در حوالی بومهن، خیابان جمهوری و خیابان ستارخان 
شناسایی شد، اظهارکرد: تردد و حرکات متهمان تحت نظر قرار گرفت و ماموران موفق 

شدند با هماهنگی های قضائی این افراد را در سه عملیات جداگانه دستگیر کنند.
وی خاطرنشان کرد: در بررسی های بیشتر از مخفیگاه متهمان، پنج قبضه سالح 

شکاری و ۳۰ فشنگ دست ساز کشف شد.

کالهبرداری ۳۰۰ میلیونی از خریدار خودرو با درج آگهی اینترنتی
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان همدان اظهار 
داشت: فردی که با درج آگهی جعلی در سایت دیوار ۳۰۰ میلیون تومان از یک جوان 

همدانی کالهبرداری کرده بود، دستگیر شد.
سرهنگ »فیروز سرخوش نهاد« اظهار داشت: به دنبال شکایت پسر جوانی مبنی 
بر کالهبرداری میلیونی از وی در سایت دیوار، این موضوع توسط کارشناسان پلیس فتا 

در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: براساس اظهارات شاکی، پس از روئیت یک آگهی فروش خودرو خارجی 
در سایت دیوار و به علت قیمت پیشنهادی وسوسه انگیز اقدام به تماس با فرد آگهی دهنده 

و واریز ۳۰۰ میلیون تومان به عنوان بیعانه به شماره حساب وی می کند.
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان همدان گفت: 
پس از واریز پول، فرد کالهبردار گوشی خود را خاموش می کند بنابراین مالباخته با وجود 

تماس های مکرر موفق به برقراری ارتباط با وی نمی شود.
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اینتل قیمت پردازنده های نسل دهمی سری 
Comet Lake را کاهش داد.

بررسی ها نشان می دهد اینتل در بحبوحه ی کمبود شدید پردازنده های ای ام 
دی در بازار، برای افزایش فروش قطعاتش تصمیم گرفته است قیمت پردازنده های 

نسل دهمی کامت لیک را کاهش دهد.
از قرار معلوم اینتل تصمیم گرفته است قیمت تمامی مدل های پردازنده های 
نسل دهمی اش را کاهش دهد تا میزان فروش پردازنده هایش افرایش پیدا کند. در 
چند وقت اخیر، ای ام دی با کمبود شدید پردازنده های جدید سری رایزن ۵۰۰۰ در 
بازار مواجه بوده و همین موضوع باعث شده است افراد زیادی به تهیه ی پردازنده های 
پردازنده های  از  استقبال  قطعا  قیمت ها،  کاهش  با  حال  دهند.  نشان  تمایل  ینتل  ا

اینتل در بحبوحه ی کمبود Ryzen ۵۰۰۰ بیشتر می شود.
اینتل  پردازنده های  قیمت  معموال  هاردور،  تامز  خبرگزاری  گزارش  راساس  ب
به روزشده ی  فهرست  به  نگاهی  اما  است؛  دی  ام  ای  پردازنده های  از  ران تر  گ
برعکس  موضوع  این  درحال حاضر،  می دهد  نشان  اینتل  نسل دهمی  ردازنده های  پ
شده است. برای مثال، پردازنده ی قدرتمند ۱۰۷۰۰F-Intel Core i۷ را در نظر 
بگیرید که هم اکنون، قیمتش در آمازون ۲۲۹ دالر است؛ درحالی که ۳۰ ژانویه ی 
۲۰۲۱ )۱۱ بهمن ۱۳۹۹( یعنی کمتر از یک ماه پیش، قیمتش ۳۱۵ دالر بود. از 
با   ۱۰۷۰۰F-Intel Core i۷ نسل دهمی  پردازنده ی  قیمت  تاکنون،  زمان  ن  آ

روندی ثابت افت کرده است.
اما همچنان  است؛   i۷ از مدل  ۱۰۴۰۰F-Core i۵ ضعیف تر  پردازنده ی 
به  آمازون  در  قیمتش  مشابه،  اتفاقی  در  که  می شود  محسوب  قوی  ردازنده ای  پ
Staples به ۱۴۲ دالر رسیده است. ۱۰۷۰۰F-Core i۷ و  ۱۵۹ دالر و در 
افت قیمت تجربه کرده اند.  نیستند که  پردازنده هایی  تنها   ۱۰۴۰۰F-Core i۵
کامت  خانواده ی  نام  با  غیررسمی  به صورت  که  اینتل  نسل دهمی  ردازنده های  پ
پردازنده های  از  قدیمی تر  اینکه  با  می شوند،  شناخته    )Comet Lake( یک  ل
سری رایزن ۵۰۰۰ هستند، همچنان بهترین پردازنده های کالس دسکتاپ اینتل 

می شوند. حسوب  م
از زمان عرضه ی نخستین مدل های کامت لیک مدتی طوالنی می گذرد؛ ولی 
اینتل به لطف کارخانه های اختصاصی اش ظرفیت تولید کافی در اختیار دارد تا نگذارد 
تعداد بسیار  ام دی و  به پایان برسد. ای  پردازنده های سری کامت لیک  موجودی 
زیادی از شرکت های دیگر به تی اس ام سی )TSMC( وابسته هستند و ظرفیت 
رایزن  پردازنده های  تعداد  به همین دلیل  است؛  شده  پر  تایوانی  شرکت  این  ولید  ت
۵۰۰۰ تولیدشده کاهش یافته و تهیه ی این CPUها در بازار بسیار سخت است. 
حتی با درنظرگرفتن این حقیقت که پردازنده های نسل یازدهمی سری راکت 
پلتفرم  برای  میالدی  جاری  فصل  پایان  تا  است  قرار   Rocekt Lake(( یک  ل
بسیار  لیک  برای خانواده ی کامت  اینتل  تخفیف  برسند، همچنان  راه  از  دسکتاپ 
عالی است و ارزش خرید آن ها را افزایش می دهد . پردازند ه های سری راکت لیک نیز 
برپایه ی لیتوگرافی ۱۴ نانومتری تولید می شوند و فعال نمی دانیم چقدر از خانواده ی 

کامت لیک قدرتمندتر خواهد بود.
تنگاتنگی  رقابت  قدیمی تر بودن،  وجود  با  اینتل  نسل دهمی  ردازنده های  پ
 Core تخفیف خورده ی  پردازنده ی  می کند .  دی  ام  ای   ۳ ذن  پردازنده های  ا  ب
 ۵ Ryzen ۱۰۷۰۰ ازلحاظ قدرت پردازشی رقیب پردازنده ی ۲۹۹ دالریF-i۷
 Ryzen ۱۰۹۰۰ پردازنده یKF-Core i۹ ۵۶۰۰ محسوب می شود؛ درحالی کهX
۵۸۰۰X ۷ را شکست می دهد. ۱۰۹۰۰KF-Core i۹ نیز هم اکنون در آمازون به 

قیمت ۴۵۰ دالر، یعنی هم قیمت با ۵۸۰۰X ۷ Ryzen فروخته می شود.
نسل بعدی پردازنده های کالس دسکتاپ اینتل فاصله ی زیادی تا عرضه به 
بازار ندارد و فروشگاه هایی مثل آمازون بدون کمک اینتل نمی توانند تعداد زیادی 
از پردازنده های نسل دهمی را با چنین تخفیف های وسوسه کننده ای بفروشد. منطقی 
اینتل بخواهد در زمینه ی قیمت گذاری تغییراتی در استراتژی اش اعمال  است که 

و از فروشگاه ها حمایت کند. 
از گذشت سه و نیم سال موفق شده است  اینتل پس  طبق گزارش جدیدی، 
نخستین بار سهم خود از بازار پردازنده های مرکزی را افزایش دهد که اتفاق مهمی 
AMD مدت ها است به طورپیوسته سهمش را افزایش و  محسوب می شود؛  زیرا 
اتفاق تمرکز  این  را کاهش می دهد. تحلیلگران می گویند دلیل اصلی  اینتل  سهم 

ویژه ی اینتل روی فروش پردازنده های ارزان قیمت در حجم انبوه است.
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عضو شورای عالی بورس 
اظهارنظرهای  عدم  فت:  گ
از  جلوگیری  یرکارشناسی،  غ
ایجاد جو در نرخ ارز، تحقق وعده های 
از  مالی  منابع  واریز  برای  شده  طرح  م
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت 
اقدامات  از  خودداری  و  سرمایه  ازار  ب
فضای  حقوقی ها  توسط  سودجویانه 
بورس را بهبود می بخشد و شاهد رشد 

معامالت خواهیم بود.
بهمن عبدالهی به اقدامات شورای 
عالی بورس در بهبود معامالت و کاهش 
روند اصالحی شاخص بورس اشاره کرد 
شرح  از  بورس  عالی  شورای  افزود:  و 
برخوردار  معلومی  و  مشخص  ظایف  و
است و تاکنون براساس تکالیفی که بر 
عهده داشته همه وظایف خود را انجام 

داده است.
عالی  شورای  داشت:  اظهار  ی  و
جلسه  سه  برگزاری  با  گاهی  ورس  ب
در طول یک هفته تالش کرده است 
بهبود  برای  را  ها  تصمیم  از  برخی  ا  ت
روند بازار اتخاذ و تکالیف قانونی خود 

را انجام دهد.
 : د کر ن  نشا طر خا لهی  ا بد ع
ماه  چند  در  بورس  در  که  مشکالتی 
مکانیزم  از  ناشی  شده،  ایجاد  خیر  ا
عملکرد حاکم در بورس و شورای عالی 
بورس نبوده است بلکه براساس مطالب 
و مسایل بیرون از شورای عالی بورس 
و شامل متغیرهای خارج از اختیارات و 

اراده خارج از بورس بوده است.
رییس اتاق تعاون ایران به عواملی 
که زمینه افت پرشتاب شاخص بورس در 
بازار را فراهم کرده اشاره کرد و گفت: 
کشور،  مسووالن  اقدامات  از  رخی  ب
اظهارنظرهای سیاسی و همچنین عدم 
برای  باید  که  اقدامات  از  برخی  نجام  ا
بهبود عملکرد بازار در دستور کار قرار 
می گرفت بازار را تا این حد وارد مدار 

نوسان کرده است.
مسووالن  از  برخی  افزود:  ی  و
اعالم کرده اند که شورای عالی بورس 
بازار  معامالت  روند  بهبود  برای  اید  ب
شورای  که  حالی  در  شود،  عمل  ارد  و
عالی بورس در طول این مدت در درون 
میدان بوده و همیشه تالش کرده است 
تا از ایجاد شرایط فعلی در بازار خودداری 
کند اما عواملی که در روند اصالحی بازار 
دخیل بودند خارج از اراده شورای عالی 

بورس بود.
روند  بهبود  در  تاثیرگذار  قدامات  ا

معامالت بورس
تاثیرگذار در  اقدامات  عبدالهی به 
بهبود روند معامالت بورس اشاره کرد 
و افزود: یکی از مهمترین اقداماتی که 
باید انجام شود تا آرامش به بازار بازگردد 
در  ایجاد شده  و شاهد کاهش تالطم 

از  جلوگیری  باشیم،  بورس  عامالت  م
دخالت های افراد غیرمسوول در بورس و 
خودداری از اظهارنظرها و پیشنهادهایی 
است که بدون توجه به تبعات آن مطرح 

می شود.
عضو شورای عالی بورس گفت: در 
چند وقت اخیر اقدام های نامتعارفی در 
زمینه نرخ ارز و پیش بینی ها برای نرخ 
دالر انجام شد که به شدت بر التهاب 

بازار دامن زد.
وی گفت: اگر برای مدتی از چنین 
اقدام هایی اجتناب و اجازه داده شود بازار 
به مسیر خود ادامه دهد و شورای عالی 
بورس به وظایف خود عمل کند تا حد 
زیادی از التهاب حاکم در معامالت بازار 

کاسته خواهد شد.
از  مالی  منابع  ورود  به  بدالهی  ع
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت 
کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  سرمایه  ازار  ب
همچنین باید حمایت هایی که در زمینه 
ورود منابع مالی از صندوق توسعه ملی 
به صندوق تثبیت بازار سرمایه وعده داده 
شده بود به مرحله اجرا برسد،  زیرا در 
اجرای این اقدام تا حد کمی عمل شد 
و مبلغ بسیار اندکی وارد صندوق تثبیت 

بازار سرمایه شد.
افزود:  بورس  عالی  شورای  عضو 
و  شده  داده  وعده  مبلغ  از  دهم  یک 
وارد  تومان  میلیارد  هزار  یک  رقم  ه  ب
صندوق تثبیت بازار سرمایه شد؛ بنابراین 
اگر باقی پول وارد این صندوق شود به 
بازار  بر  را  خود  مثبت  تاثیر  حتم  طور 

خواهد گذاشت.
اینکه عمده حقوقی  بیان  با   وی 
هایی که در دستگاه دولتی هستند باید 
ز انجام برخی اقدامات تخریب کننده  ا
در بازارجلوگیری کنند، خاطرنشان کرد: 
حقوقی ها در زمان صعود بازار اقدام به 
عرضه می کنند و در زمانی که قیمت 
ها به شدت کاهش پیدا می کند تصمیم 
به خرید می گیرند که این موضوع به 
شدت روند بازار را تحت تاثیر قرار می 

دهد و زمینه ریزش معامالت بورس را 
فراهم می کند. 

اظهار  عدم  عبدالهی،  گفته  ه  ب
افراد  توسط  غیرکارشناسی  ظرهای  ن
جو  ایجاد  از  جلوگیری  مسوول،  یر  غ
بی مورد در زمینه نرخ ارز، تحقق وعده 
های مطرح شده برای واریز منابع مالی 
از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت 
اقدامات  از  خودداری  و  سرمایه  ازار  ب
توسط  سودجویانه  و  طلبانه  نفعت  م
نهادهای  اختیار  در  که  هایی  قوقی  ح
دولتی هستند به طور حتم فضای بازار 
را بهبود می بخشد و در آینده نزدیک 
معامالت  صعودی  روند  و  رشد  اهد  ش

بورس خواهیم بود.
افراد  حضور  نام  به  ای  ارضه  ع

ناآشنا در بورس
رییس اتاق تعاون ایران با اشاره 
به اینکه یکی از عارضه ای که در چند 
ماه اخیر در بازار سرمایه شاهد بودیم، 
و  سرمایه  بازار  به  ناآشنا  افراد  حضور 
بود،  بازار  این  در  حاکم  رآیندهای  ف
مانند  مختلف  دالیل  از  برخی  فت:  گ
رشد  بازارها،  سایر  در  موجود  کود  ر
تشویق  بورس،  شاخص  غافلگیرکننده 
مسووالن برای حضور در بورس باعث 
به  مردم  از  ای  گسترده  حجم  رود  و
بورس شد در حالی که هیچ آشنایی و 

تخصصی با این بازار نداشتند.
محض  به  افراد  این  افزود.  ی  و
به  بازار  در  نوسانی  کوچکترین  یجاد  ا
سرعت اقدام به عرضه و فروش سهام 
خود در بازار می کردند که این موضوع 
زمینه افزایش وضع نا به سامان بازار را 

افزایش داد. 
توصیه به سهامداران

عبدالهی به سهامداران توصیه کرد 
و گفت: سهامداران خرد که اندوخته خود 
را وارد بازار کردند باید صبر کنند زیرا 
به طور حتم در بازار از این دوران عبور 
می کنیم و اجازه نمی دهیم این روند 

در بازار دائمی باشد.

اظهار  بورس  عالی  شورای  عضو 
داشت. مجموعه دستگاه های حاکمیتی 
بازار  از  حمایت  دنبال  به  قوه  سه  ر  د
هستند تا وضعیت عادی به بازار بازگردد؛ 
بنابراین می توان اعالم کرد که در هفته 
بازار  وضعیت  بهبود  شاهد  آینده  ای  ه
بورس  معامالت  در  نوسان  کاهش  و 

خواهیم بود. 
تهدید سرمایه میلیون ها سهامدار 

در بورس با قیمت گذاری دستوری
وی با اشاره به مطرح شدن بحث 
بر  آن  تاثیر  و  دستوری  گذاری  یمت  ق
معامالت بازار گفت: یکی از موضوعاتی 
که در هفته های اخیر بر بهم ریختگی 
قیمت  بحث  داشت،  تاثیر  سهام  ازار  ب
این  با  که  بود  فوالد  دستوری  ذاری  گ
بازار  در  نوسان  تشدید  زمینه  ویکرد،  ر

فراهم شد.
زمانی  کرد:  خاطرنشان  بدالهی  ع
تصمیماتی  مسووالن  است  قرار  ه  ک
مانند قیمت گذاری را اتخاذ کنند که آن 
تصمیم، عالوه بر عملکرد تولیدکنندگان 
بر سهام شرکت ها نیز اثر می گذارد، باید 
با حساسیت و کار کارشناسی بیشتری 

عمل شود.
اظهار  بورس  عالی  عضو شورای 
اتخاذ یک  داشت: گاهی ممکن است 
به  سطحی  ابتدا  در  شاید  که  صمیم  ت
نظر برسد، سرمایه میلیون ها سهامدار 
را به خطر  اندازد و از این رو به نظر 
می رسد برای اجرای چنین تصمیمات 
مهمی با افراد خبره و همچنین شورای 
دیگر  تا  شود  مشورت  بورس  الی  ع
شاهد اثرات منفی اینگونه اقدامات بر 

بازار نباشیم.
گفت:  ایران  تعاون  اتاق  ییس  ر
اجرای قیمت گذاری دستوری در بازار 
باید  بلکه  ندارد  تفاوتی  کاال  و  سهام 
مسووالن مراقب باشند تا با تصمیمات 
دقیق و کارشناسی خود از بازار سرمایه 
کشور  تولید  همچنین  و  سهامداران  و 

حمایت کنند.

حجت اله صیدی در افتتاحیه دومین نمایشگاه و همایش تخصصی 
»حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی« عنوان کرد

طرح  با  پتروشیمی  محصوالت  تن  میلیون   ۵ ساالنه  فزایش  ا
»طراوت« بانک صادرات ایران

 مدیرعامـل بانـک صـادرات ایـران بـا بیان ایـن که طـرح »طراوت« 
بانـک صـادرات ایران، الگویی مناسـب بـرای تأمین مالی و ظرفیت سـازی 
در صنعت پتروشـیمی اسـت، از امکان افزایش ۲۵ میلیون تن محصوالت 

ایـن صنعـت با اسـتفاده از طـرح  مذکـور در افقی پنج سـاله خبر داد.
بـه گـزارش روابط عمومـی بانک صادرات ایـران، حجت اله صیدی در 
مراسـم افتتاحیه دومین نمایشـگاه و همایش تخصصی حمایت از سـاخت 
داخـل در صنعـت پتروشـیمی کـه بـا حضـور مسـئوالن معاونـت علمی و 
فناوری ریاسـت جمهوری، سـازمان های منطقه آزاد کیش و قشـم، مدیران 
عامـل شـرکت ها و  مسـئوالن صنعت پتروشـیمی، مدیران عامـل بانک ها 
و فعـاالن عرصـه صنعـت پتروشـیمی برگـزار شـد، اظهار کرد: نفـت و گاز 
و پتروشـیمی، مزیـت رقابتـی کشـور ماسـت کـه بایـد قـدرش را بدانیم و 

درسـت از آن اسـتفاده کنیم.
وی افـزود: بـه منظـور ظرفیت سـازی در رقابـت با برخی کشـورهای 
همسـایه تـا پنـج سـال آینـده بایـد بـرای سـالیانه دسـت کـم ۵ میلیـون 
تـن تولیـد محصـوالت پتروشـیمی تامیـن مالـی صـورت گیـرد کـه طرح 
»طـراوت« بانـک صـادرات ایـران الگوی مناسـب و تجربـه ای قابل توجه 

در ایـن زمینه اسـت.
مدیرعامـل بانـک صـادرات ایران سـه موضـوع مزیت رقابتی بسـیار 
بـاال،  پیشـی گرفتـن برخـی کشـورهای همسـایه در تولیـد محصوالت و 
تامیـن مالـی صنعـت پتروشـیمی را مـورد اشـاره قـرار داد و عنـوان کـرد: 
قطـع وابسـتگی اقتصـاد بـه نفـت، به معنی حـذف نفت و گاز نیسـت بلکه 
اسـتفاده درسـت از آن است و استفاده درست، ایجاد باالترین ارزش افزوده 
اسـت. باالتریـن ارزش افـزوده نیز تکمیـل زنجیره  محصول و رسـیدن به 
محصـول نهایـی، بـه جای صـادرات نفت خـام و گاز مایع و حتـی متانول 

و اتیلـن و نظایر آن اسـت.
مدیرعامـل بانک صـادرات ایران افزود: ماموریت بزرگ ما این اسـت 
کـه بـه گونـه ای برنامه ریـزی کنیم تا صنعـت نفت و گاز با سـرمایه گذاری 
در صنعـت پتروشـیمی به تامیـن  کننده اصلی تولید ناخالص داخلی کشـور 

تبدیل شود.
حجت الـه صیـدی بـا بیـان ایـن کـه ما قـرار بـود در سـال ۱۴۰۰ از 
مهم تریـن رقیب مـان در منطقـه جلـو بزنیـم، گفت: این در حالی اسـت که 
از االن تـا پنـج سـال دیگـر بایـد حدود هشـت تـا ده میلیون تـن ظرفیت 
ایجـاد کنیـم تـا خیلـی عقـب نمانیم؛ چـرا که در حـال حاضر حجـم تولید 
محصوالت پتروشـیمی در کشـور نزدیک به ۴۰ میلیون تن از کشـورهای 
رقیـب همسـایه کمتـر بـوده و بـا وجـود اقتصـاد بـزرگ کشـور، جمعیت، 
موقعیـت جغرافیایـی و نهادهـای علمی، فنـی و تخصصـی، تولید ناخالص 
داخلـی مـا، نصـف برخـی از ایـن کشورهاسـت. بنابراین برای رسـیدن به 
سـطح کشـورهایی نظیر کشـور خودمان، باید نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دالر 
تولیـد ناخالـص داخلی داشـته باشـیم و از ایـن میزان حداقـل ۱۰۰ تا ۱۵۰ 

میلیـارد دالر بایـد از صنعت پتروشـیمی عاید شـود.
مدیرعامـل بانـک صـادرات ایـران افزود: بـرای ظرفیت سـازی جدید 
و متناسـب بـا پیشـرفت رقبـا بـه سـرمایه گذاری بیشـتری نیـاز اسـت تـا 
حداقـل ۲۵ میلیـون تـن محصـوالت پتروشـیمی ظـرف پنـج سـال آینده 

در ایـن صنعـت تولید شـود.
وی بـا بیـان این کـه اتکاء بـه دانش بنیان ها رمز موفقیت در سـاخت 
داخـل اسـت، اظهـار امیدواری کرد: ایـن رخداد بزرگ، نقطـه  آغاز حرکتی 

عظیـم در تولید در آسـتانه  ورود به قرن نو شـود.
صیـدی ادامـه داد: در بخـش تولیـد و سـازندگان داخلـی صنعـت 
پتروشـیمی، حماسـه های بزرگـی خلـق شـده و بایـد بـا اعتمـاد مضاعـف 
و کنتـرل کیفیـت از آنهـا حمایـت کنیـم و در کنـار سـازندگان داخلـی، 
صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی نیـز کمـک خواهـد کـرد تـا اهـداف ایـن 

صنعـت تحقـق یابـد.
وی در بیـان سـومین محـور سـخنان خـود کـه بـه تامیـن مالـی 
اختصـاص داشـت، گفـت: چهـار بانـک  حاضـر در ایـن نمایشـگاه بیش از 
۶۰ میلیـارد دالر منابـع مالـی دارنـد و اگـر بتـوان حداقـل ۱۰ درصد آن را 
بـه حمایـت از صنعـت پتروشـیمی اختصـاص داد، تولیـد ۲۵ میلیـون تـن 

محصـوالت ایـن صنعـت در افـق پنـج سـاله محقـق خواهد شـد.
مدیرعامـل بانـک صادرات ایـران طرح »طراوت« را الگویی مناسـب 
بـرای تحقـق ایـن چشـم انداز  عنـوان کـرد و افزود: بـا اسـتفاده از الگوی 
تأمیـن مالـی، اعتباری و زنجیـره ای همچون طرح طـراوت بانک صادرات 
ایـران بـا اختصـاص یک واحد منابع مالی می توان سـه واحـد اعتبار تامین 
کـرد و بـه واسـطه همراهـی چنـد بانـک بـا تخصیص یـک تـا دو میلیارد 
دالر نقـدی می تـوان حـدود سـه تـا چهـار میلیـارد دالر گـردش مالـی در 

صنعت  پتروشـیمی بـه وجود آورد.

بانـک دی ۱7۰۰ میلیـارد ریـال تسـهیالت بـه کادر درمان 
و کسـب و کارهـای آسـیب دیـده از کرونـا پرداخت کرد

بانک دی که از تابستان سال جاری حمایت جدی از کادر درمان و 
کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا را در دستور کار  قرار 
داده، تا کنون بیش از یک هزار و ۷۴۵ میلیارد ریال تسهیالت به جامعه 

هدف این طرح پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، مهدی پورمهر، رییس اداره 
بازاریابی بانک دی با اعالم این خبر گفت: این میزان منابع در قالب 
تسهیالت یا کارت اعتباری به صاحبان کسب  و کارهای آسیب دیده ناشی 
از شیوع بیماری کرونا و نیز فعاالن نظام سالمت کشور و کادر درمان 

پرداخت شده است.
وی با بیان این که این اقدام به منظور قدردانی از فعاالن اقتصادی و 
نیز عمل به مسئولیت اجتماعی بانک دی عملیاتی شده است، اظهار کرد: 
بانک دی با طراحی بسته حمایتی ویژه اقشار مختلف، تالش می کند در 

روان سازی فعالیت های اقتصادی کشور نقش خود را ایفا کند.
رییس اداره بازاریابی بانک دی افزود: پرستاران، بهیاران، کارکنان 
بیمارستان ها، درمانگاه ها و مراکز سالمت و کارکنان شاغل  شاغل در 
ارائه  با   )... و  آزمایشگاه ها  کلینک ها،  بیمارستان ها،  ( در حوزه سالمت 
معرفی نامه رسمی و گواهی اشتغال به کار از مراکز متبوع می توانند از 
طرح بسته حمایتی بانک دی بهره مند شوند. به گفته پورمهر، بسته حمایتی 
از آسیب دیدگان ویروس کرونا در قالب کارت اعتباری و تسهیالت رفع 
احتیاجات ضروری خانوار در اقساط ۳۶ ماهه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال، 

قابل پرداخت است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:
روابط دیپلماسی کشور در صادرات گاز موثر است

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه ایران به دنبال صادرات 
گاز به اروپاست، گفت: فضای آینده کشورها، نوع همکاری و اتفاق هایی که 

در روابط دیپلماسی کشور می افتد بر موضوع تجارت گاز مؤثر است.
صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه امسال حواشی زیادی را پشت سر 
گذاشته است؛ از انفجار خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه و توقف سه ماهه 
آن، حواشی مربوط به تمدید قرارداد با این کشور تا اعالم رأی دیوان داوری 
اختالف شرکت ملی گاز ایران و ترکمن گاز و کاهش صادرات گاز به عراق.

اما و اگرهای صادرات گاز به پاکستان و افغانستان هم در ماه های اخیر 
همواره مورد پرسش رسانه ها بوده است. اکنون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
تازه ترین تحوالت صادرات گاز ایران را تشریح و تأکید کرده است که ایران با 
بررسی دقیق تغییرات بازار، دورنمای صادرات گاز به اروپا را هم دنبال می کند.

مشروح گفت وگو با حسن منتظرتربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
را در ادامه بخوانید.

****
درباره وضع تمدید قرارداد گازی با ترکیه توضیح دهید. وزیر نفت در 
این باره گفتند دولت بعد برای تمدید آن وقت دارد. مذاکرات اکنون در چه 

شرایطی است؟
صحبت آقای زنگنه به این دلیل است که قراردادمان تا چند سال دیگر 
ادامه دارد و طبیعی است که بحث این موضوعات هرچه به انتهای قرارداد 
نزدیک می شود، داغ تر است، اما این موضوع کنار گذاشته نبوده و ما مطالب 

خود را مطرح کردیم و ترکیه هم مواردی را مطرح کرده است.
واقعیت این است که فضای تجارت گاز ترکیه نسبت به قرارداد پیشین 
تغییر کرده، یعنی بخش خصوصی آنها در حال ورود به حوزه توزیع گاز است 
که نقش دولتشان کمرنگ تر می شود، بنابراین باید الگوی قراردادمان را برای 
فضای آینده ترکیه متناسب با بازار آنها آماده کنیم. ممکن است بخشی از 
گازمان را به روش های کوتاه مدت یا به صورت فصلی عرضه کنیم، در حالی 
که بازار ترکیه هم بخش عمده ای از خریدهایش را تک محموله انجام می دهد 

و همه را در قالب قراردادهای بلندمدت دنبال نمی کند.
بنابراین در حالی که ما در قالب قرارداد کنونی موضوع را با ترکیه دنبال 
می کنیم و امیدواریم مذاکراتمان هم بیشتر شود، اما در کنار آن مطالعاتی را 
انجام می دهیم که برای فضای آینده کشور ترکیه نیز آماده باشیم و سهممان 
را در بازار این کشور چه از طریق دولت و چه از طریق بخش خصوصی یا 

حفظ کنیم یا افزایش دهیم.
با این تفاسیر ممکن است مواد قراردادی تغییراتی داشته باشد؟

آینده  فضای  به  توجه  با  بخش خصوصی  هم  و  ما  هم  است  ممکن 
ترکیه انواع قراردادهای مختلف را داشته باشیم و در قالب یک قرارداد نباشد.

بنابراین تجارت گاز با ترکیه برقرار خواهد بود؟
ما باید تجارت گاز را به عنوان یکی از اصلی ترین موضوعات دنبال کنیم 
و ترکیه یکی از آن مسیرهای مناسب برای تجارت گاز است. چه در خود بازار 
ترکیه، زیرا این کشور می خواهد مبادی مختلفی برای تأمین گاز داشته باشد 
و خود را به یک کشور وابسته نخواهد کرد؛ طبیعتًا بخشی از آن بازار را هم 
از ایران تأمین می کند که هم به نفع ترکیه است هم به نفع ایران، از سویی 

مسیر ترکیه مسیر خوبی برای تجارت گازی با اروپا در آینده است.
دنبال  را  اروپا  با  گازی  تجارت  دورنمای  ایران  گاز  ملی  عنی شرکت  ی

می کند؟
بله. شرایط تجارت گاز موضوعی متأثر از دیگر مسائل سیاسی و بین المللی 
است و به هر حال فضای آینده کشورها، نوع همکاری و اتفاقاتی که در روابط 

دیپلماسی کشور می افتد بر موضوع تجارت گاز مؤثر است.
به تازگی اعالم کردید که طرح صادرات گاز به افغانستان آماده است. این 
طرح اکنون در چه مرحله ای قرار دارد؟ چه مذاکراتی برای آن انجام شده است؟

تاکنون نشست هایی در این باره برگزار شده است، سه هفته پیش هم 
نشستی با مقام های افغان داشتیم و دنبال این هستیم که بتوانیم هم تضامین 
دولتی را برای این کار از دولت افغانستان بگیریم و هم تا جایی که می توانیم 
بخش خصوصی را به این کار وارد کنیم، زیرا ورود بخش خصوصی به این 
کار برای توسعه کار در افغانستان هم بهتر است، کار در مسیر مطلوبی دنبال 
می شود و فکر می کنم مقدمات آن به خوبی انجام شده است، نگرانی در این 

باره وجود ندارد.
مجموعه هایی که کار را دنبال می کنند این قول را دادند که بتوانیم در 
چند ماه آینده به یک توافق نامه و تفاهم نامه اولیه برسیم. هرچند در کشور 
افغانستان هیچ بستری برای این کار وجود ندارد؛ تفاوت آن با کشورهای دیگر 
این است که بازاری برای مصرف گاز وجود ندارد و ما باید به موازات قراردادهایی 
که می بندیم بازار را هم آنجا ایجاد کنیم و به این دلیل کار مقداری متفاوت تر 

از صادرات گاز به کشورهای دیگر است.
 اکنون هرکس می خواهد برای کار به افغانستان برود و این توسعه را 
انجام دهد باید تضامینی داشته باشد تا کار را آغاز کند. زمان بری آن هم از 
این منظر است که به موازات امضای تفاهم نامه و موضوع قرارداد، توسعه 
بازار هم باید در آنجا انجام شود. پیش بینی ما این است که عرضه گاز طبیعی 
زمینه های  موارد  این  کنیم.  دنبال  افغانستان  در  را هم  )سی ان جی(  فشرده 
مختلفی هستند که چون اکنون این کشور مصرف کننده گاز نیست باید هر 
دو طرف با همکاری کار را پیش ببرند، ایران خطوط لوله گاز را تا مرز توسعه 
دهد و به موازات آن باید بتوانیم مصرف گاز را در بازار افغانستان ایجاد کنیم.

پس اجرای این طرح یک برنامه بلندمدت است؟
بازار به  این  اما  اندک خواهد بود،  ابتدا  له. هرچند مقدار صادرات در  ب

مرور رو به رشد می شود.
وزارت نفت به تازگی اعالم کرده است که ایران طبق قرارداد می توانست 
از پاکستان شکایت کند، اما به دلیل حسن همجواری از این کار خودداری کرد 
و تالش برای حل مسئله از طریق گفت وگو است. در روند صادرات گاز به 

پاکستان تغییری ایجاد شده است؟
ما همچنان امیدواریم و به نظر من نباید بازار پاکستان را به این زودی از 
دست بدهیم و ناامید شویم. پاکستان به گاز نیاز دارد و ایران هم زیرساخت های 
آن را آماده کرده است، بنابراین بهترین کار این است که همچنان این موضوع 

را دنبال کنیم.
ان شاءاهلل پاکستان به زودی بتواند شرایط دریافت گاز را در داخل کشور 
فراهم کند، زیرا در بلندمدت هم برای اقتصاد این کشور مفید است، اما به 
دلیل اینکه در کوتاه مدت به سرمایه اولیه نیاز دارد این کار برایشان مشکل 
شده است. به نظر من بهترین کار این است که ما این قرارداد را در همین 

شرایط نگه داریم و منتظر باشیم این کار آغاز شود.
صادرات گاز به عراق اکنون در چه شرایطی است؟ این کشور مطالبات 

ایران را پرداخت کرده است؟
با توجه به توافق هایی که بانک مرکزی در نشست هایی با طرف عراقی 
انجام داده، ما هم مقدار انتقال گاز به این کشور را کمی افزایش دادیم، زیرا 
امیدواری هایی برای پرداخت مطالبات ایران ایجاد شده و اکنون روزانه حدود 

۱۵ تا ۲۰ میلیون مترمکعب صادرات گاز به عراق برقرار است.
این مقدار پیش از این چقدر بود؟

تابستان تا حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون مترمکعب در روز به عراق صادر می شد.
به تازگی تأکید کردید که تجارت گازی با ترکمنستان همچنان در دستور 
کار ایران است؛ این امکان وجود دارد که تا پایان دولت دوازدهم قرارداد تجاری 

تازه ای با این کشور امضا شود؟
این موضوع منوط به این دولت یا دولت بعدی نیست، زیرا سیاست کل 
اتفاق  این  با ترکمنستان روابط تجاری داشته باشیم و  کشور این است که 
هم افتاده است. قرارداد گازی ایران با ترکمنستان به یک داوری رفته که آن 
داوری به نتایجی هم رسیده و حکم آن صادر شده است. اکنون باید ببینیم 

برنامه ترکمنستان برای توسعه روابط تجارت گازی با ایران چه خواهد بود.
بنابراین ایران آماده تجارت گازی با ترکمنستان است؟

بله، ما آمادگی داریم. هرچند وابستگی داخلی به ترکمنستان را برطرف 
کردیم اما به شدت دنبال این هستیم که تجارت گازی با این کشور برقرار 
باشد، زیرا هم به نفع ایران است و هم به نفع ترکمنستان. ما دو کشور همجوار 

هستیم که امکانات مطلوبی برای توسعه روابط تجاری داریم.

رییس اتاق تعاون ایران خبر داد؛
تالش شورای عالی بورس برای بهبود روند بازار

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

ت
صنع

زیر نظر: شاهین جالل وندی

گزارش دنیای جوانان از بازار؛

خودرو بار دیگر وارد رکود شد!
رشد نرخ ارز در روزهای گذشته سبب شد تا بازار نیمه جان خودرو، بار دیگر 

با حضور بیشتر واسطه ها و دالالن سکونی مجدد را تجربه کند.
در هفته های گذشته تداوم پاندمی کرونا موجب شده بود تا همه چیز در 
بازار خودرو وابسته به نرخ ارز باشد و این روزها متاثر از افزایش قیمت ارز، بار 

دیگر شاهد رکود در بازار هستیم.
معامالتی که در پی ثبات نسبی نرخ ارز در هفته های گذشته می رفت تا 
جانی تازه بگیرد، چند روزی است که مجدد وارد فاز رکود شده و فروشندگان 
دست از فروش خودرو کشیده اند یا قیمت های سلیقه ای و باال اعالم می کنند.

به گفته کارشناسان، در بازار خودرو نوسان های ارزی به سرعت اثرگذار 
می شود و با ورود دالر به کانال ۲۶ هزار تومان در روزهای گذشته، قیمت ها 

دوباره به نرخ های ۲۰ روز قبل بازگشته است.
در گروه سایپا، هر دستگاه پراید ۱۳۱ حدود ۱۱۱۰ میلیون تومان، پراید 
۱۱۱ نزدیک به ۱۳۱ میلیون تومان، تیبا صندوق دار ۱۱۹ میلیون تومان و ساینا 

۱۳۹ میلیون تومان قیمت خوردند.
در گروه ایران خودرو هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۲۰۰ میلیون تومان، 
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ بین ۲۶۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای ۲۹۰ میلیون تومان، 
پژو ۲۰۷ اتوماتیک با سقف پانوراما ۴۴۰ میلیون تومان، سمند ال. ایکس ۱۸۹ 
میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس ۱۹۲ میلیون تومان، پژو پارس ساده ۲۱۸ 
میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک ۳۲۰ میلیون تومان، پژو پارس دوگانه سوز 
۲۴۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ مدل ۹۹ حدود ۹۴۰ میلیون تومان و مدل ۹۸ آن 

۸۷۰ میلیون تومان قیمت گذاری شدند.
کارشناسان می گویند: با افزایش تدریجی نرخ دالر، شاهد بازگشت دالالن و 
واسطه ها به بازار هستیم و اگر نرخ ارز پایین نیاید، این رکود بیشتر هم خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی 
از موکول شدن جلسه تعیین رقم  ر  کا
سبد معیشت کارگران به هفته آینده  خبر 
داد و فرافکنی گروه کارفرمایی و ملزم 
دانستن دولت به انجام تعهدات خود در 
قبال کارگران و کارفرمایان را دلیل عدم 
تعیین رقم هزینه سبد معیشت کارگران 

در کمیته دستمزد دانست.
جزییات   تشریح  با  چمنی  صر  ا ن
چهارمین جلسه کمیته دستمزد شورای 
عالی کار اظهار کرد: در حالی که قرار 
بود در آخرین جلسه کمیته مزد در بهمن 
کارفرمایان  معیشت  سبد  هزینه  ه  ا م
مشخص شود، گروه کارفرمایی با این 
توجیه که آنها هم دچار مشکل هستند 
خود را ناتوان از پرداخت دستمزد دانسته 
و اعالم کردند که دولت باید به وظیفه 
خود در قبال کارفرمایان و کارگران عمل 
کند و افزایش دستمزد را برعهده بگیرد.

وی افزود: با توجه به اعالم خط 
سوی  از  تومانی  میلیون   ۱۰ یشت  ع م
بانک مرکزی، هزینه معیشت کارگران با 
احتساب خورد و خوراک، درمان، مسکن 

و اجاره بها، آموزش و تحصیل قطعا به 
با  داریم  انتظار  و  رقم می رسد  همین 
توجه تاکید ماده ۴۱ قانون کار نسبت 
اهتمام   و  توجه  معیشت  تعیین سبد  ه  ب

بیشتری صورت گیرد.
 ۴۱ ماده   ۲ بند  چمنی  گفته  ه  ب
قانون کار بر لزوم تعیین سبد معیشت 
خانوارهای کارگری به نحوی که تامین 
کننده هزینه های معیشت یک خانوار 

۳.۳ نفره باشد، تاکید کرده است.
نماینده کارگران در شورای عالی 
کار با بیان اینکه جامعه کارگری بیش 
از ۵۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را 
اینکه  کرد:  اظهار  دهند،  می  شکیل  ت
و  معیشت  سبد  هزینه  تعیین  عدم  ا  ب
وقت کشی قشر عظیمی از  جامعه را 
در بالتکلیفی نگه داریم اقدام پسندیده 

ای نیست.

موکول شدن  از  پایان  در  چمنی 
جلسه تعیین رقم سبد معیشت کارگران 
به هفته آینده خبر داد و گفت: با توجه 
به آنکه از هفته آینده وارد اسفند می 
آغاز  باید  دستمزد  مذاکرات  و  یم  شو
معیشت  هزینه  ریم   دا نتظار  ا د،  و ش
تا  شود  عملیاتی  آینده  هفته  رگران  ا ک
زنی  چانه  و  مباحث  به  زودتر  چه  ر ه

های مزدی ورود کنیم.

برگزاری چهارمین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار؛

هزینه معیشت کارگران، تعیین تکلیف نشد!
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شهرستان  خبری  روه  گ
 - ه د ا ز قر با سمیه  شهد  م
شهرسازی  و  راه  دیرکل  م
برنامه های  گفت:  رضوی  راسان  خ
تفاهم نامه  طبق  ثامن  منطقه  افت  ب
منعقد شده میان مجموعه های مختلف 
اجرا شده و هیچ تخلفی در مسیر اجرا 
صورت نپذیرفته است و مواردی که از 
در  مشهد  شهر  شورای  رئیس  سوی 
خصوص بافت این منطقه مطرح شده 

صحیح نیست.
قدرت اهلل ابک در نشستی خبری 
با خبرنگاران، اظهار کرد: طرح توسعه، 
نوسازی و بازسازی بافت منطقه ثامن 
با همکاری راه و شهرسازی، شهرداری، 
رضوی،  قدس  آستان  شهر،  شورای 
اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در حال اجرا 
تصمیمات  عمده  طرح  این  با  و  وده  ب
و  شده  گرفته  درصد   ۹۵ تا  نواقص  و 

برطرف می شود.
وی بیان کرد: کمیته حقوقی بافت 
کمیته  این  و  شده  فعال  ثامن  نطقه  م
با صاحبان  تکلیف  تعیین  در خصوص 
دارد  وجود  اختالف  که  پالکی   ۱ ۴۴
به زودی تصمیم گیری می کند؛ همچنین 
نمایندگان  حضور  با  مربوطه  لسات  ج
مستمر  به صورت  مرتبط  مجموعه های 

در حال برگزار است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان 
رضوی با بیان اینکه طرح های ویژه ای 
در بافت منطقه ثامن داریم، خاطرنشان 
تجمیع  حدنصاب  کاهش  امکان  رد:  ک
به  ساکنان  نیاز  مورد  خدمات  و  شده 
همراه تفکیک مسیرهای سواره و پیاده، 
ایستگاه های اتوبوس و مترو، مسیرهای 

پیوندی محدوده تشرف به حرم مطهر 
رضوی و حفظ مساجد و مناطق تاریخی 

و میراثی مورد تاکید است.
تعیین  موارد  کرد:  تصریح  بک  ا
برگزاری  محل های  پالک ها،  کلیف  ت
مراسم ها و آئین های فرهنگی، مذهبی، 
امکان سرمایه گذاری  و  آئینی  و  سنتی 
کلیه ساکنان منطقه ثامن دیده شده و 
استاندار خراسان رضوی  تاکید ویژه  ا  ب
برنامه ریزی های طرح را در نظر داشته 
به وزارت  آماده کرده و  آنرا  به موقع  ا  ت

راه و شهرسازی ارسال کنیم.
جلسات  اینکه  به  اشاره  با  ی  و
شورای عالی استان طبق برنامه تدوینی 
است،  اجرا  حال  در  استاندار  ریاست  ا  ب

بیان کرد: حق و حقوق زائران و مجاوران 
امام رضا)ع( به ویژه ساکنان منطقه ثامن 
به خوبی دیده شده و حفظ ساکنان محلی 
به عنوان میزبانان محله برای ما بسیار 
مهم بوده و در این طرح زمینه های بقا و 
ماندگاری آنان و افزایش خدمات رسانی 
به آنها به بهترین شکل ممکن دیده شده 
تصویب  آینده  هفته  دو  و ظرف  ست  ا

طرح منطقه ثامن را خواهیم داشت.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان 
رضوی گفت: پژوهشکده ثامن در کنار 
پژوهشگران  و  پژوهشکده ها  یگر  د
در  موثری  نقش  اخیر  سال های  ر  د
تصمیم سازی های  و  صمیم گیری ها  ت
منطقه ثامن داشته است و تمام تالشمان 

در اداره کل راه و شهرسازی خراسان 
رضوی این است که بهترین نوع خدمت 
به ساکنان محل و زائران و مجاوران امام 

هشتم)ع( ارائه شود.
تصمیم  اینکه  به  اشاره  با  ی  و
برگزار  جلسات  در  سلیقه ای  و  ردی  ف
با  تصمیمات  تمامی  و  نداشته ایم  شده 
نظر جمع  گرفته شده است، بیان کرد: 
تمام  در  مشهد  شهر  شورای  عضای  ا
حضور  تصمیم گیری  و  بررسی  راحل  م
بافت  ویژه  جایگاه  به دلیل  و  اشتند  د
نیازمند تصمیم گیری های  ثامن  منطقه 
ویژه هستیم و در جلسات گفتمان توسعه 
شهر و دیگر جلسات نمایندگان شورای 

شهر حضور داشتند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی مطرح کرد؛

هیچ تخلفی در مسیر اجرای برنامه های بافت منطقه ثامن صورت نپذیرفته است
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تأکید کرد:

ارائه خدمات حقوقی تخصصی باید استمرار پیدا کند
گروه خبری شهرستان مشهد فاطمه صدقی

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در آئین افتتاح مجتمع قضایی 
باید  تخصصی  به صورت  حقوقی  خدمات  ارائه  گفت:  نوجوانان  و  طفال  ا

استمرار پیدا کند. 
غالمعلی صادقی سند تحول دستگاه قضایی را سند خوبی برای ارتقاء 
شاخصهای ارائه خدمات حقوقی به شهروندان دانست و افزود: دقت، سرعت 
و صحت در رسیدگی ها باید مبنای اقدامات در چهارچوب مبانی شرع و 
موازین قانونی قرار گیرد و مسئوالن حوزه های قضایی هم باید به این نکات 

توجه کنند و هم بر ُحسن اجرای سیاستهای ابالغی نظارت داشته باشند.
از  حمایت  هدف  با  قانونی  های  ظرفیت  تمام  از  گرد:  تصریح  وی 
اقشار مختلف مانند زنان، کودکان، نوجوانان و اطفال باید استفاده کرد و در 
این زمینه گامهای خوبی در مجموعه قضایی برداشته شده و باید اینگونه 

خدمات استمرار پیدا کند. 
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: رسیدگی به 
جرایم اطفال و نوجوانان ظرافت های خاصی دارد که باید مورد توجه قضات 
رسیدگی کننده قرار گیرد و در این زمینه باید یک نگاه همه جانبه داشت و 
از تمام ظرفیت های موجود قانونی و همچنین از نهادهای مردمی، اساتید 

حوزه و دانشگاه، فرهیخته گان و صاحب نظران بهره برد. 
غالمعلی صادقی با اشاره به وجود ظرفیت های بسیار باالی نیروهای 
مردمی در استان و به ویژه در شهر مقدس مشهد گفت: یکی از راهبردهای 
اصولی دستگاه قضایی بسط و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه 
است و رسیدگی های قضایی می بایست در بدو امر از این ظرفیت ارزشمند 
بین  ایجاد صلح و سازش  و  تا شاهد حل و فصل دعاوی  نماید  ستفاده  ا

طرفین پرونده باشیم.
رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی با اشاره به حجم ورودی 
پرونده به دستگاه قضایی گفت: متأسفانه در اثر عملکرد نامطلوب برخی 
نهادها در حوزه های تحت مسئولیتشان شاهد سرریز مشکالت مختلف به 
دستگاه قضایی هستیم بر این اساس به ویژه در حوزه حمایت های الزم 
از اطفال ، کودکان و نوجوانان همه دستگاه ها و نهادها باید به درستی به 

وظیفه قانونی خود عمل نمایند.
وی خاطر نشان کرد: مسئوالن باید فرصت خدمت به مردم را قدر 
رضایتمندی  افزایش  در جهت  کار جهادی  و  با تالش مضاعف  و  دانند  ب

شهروندان گام بردارند.

با حضور مدیر عامل گروه فوالد مبارکه صورت گرفت؛ 
تدوین اهداف گروه فوالد مبارکه برای سال ۱4۰۰ 

استراتژیها و اهداف گروه فوالد مبارکه برای سال ۱۴۰۰ با حضور مدیر عامل، 
ورزشی   - فرهنگی  مجموعه  در  روز  دو  مدت  به  این شرکت  مدیران  و  عاونان  م

فردوس تدوین شد. 
مهندس حمید رضا عظیمیان در این جلسه ابتدا افتخار آفرینی فوالد مبارکه 
در بیست و سومین دوره جایزه صد شرکت برتر ایران را تبریک گفت و افزود: کسب 
عناوین  شرکت پیشرو، رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه فلزات اساسی و 
رتبه دوم در شاخص ارزش افزوده در بین ۱۰۰شرکت دستاورد مبارکی است که 
برنامه ریزی کامال هدفمند و تالش همه جانبه مدیریت و کارکنان به بارنشسته 

که شایسته قدردانی است. 
مدیر عامل فوالد مبارکه از سال ۱۳۹۹ به عنوان یکی از پرچالش ترین سال 
ها برای اقتصاد کشور یاد و تصریح کرد: شدت گرفتن تحریم های ظالمانه، شیوع 
همه جانبه ویروس کرونا و محدودیت های زیاد دیگری نظیر کمبود مواد اولیه و 
انرژی شرایط سختی را برای تولید کنندگان و بنگاه های اقتصادی ایجاد کرد؛ اما 
خوشبختانه شاهد بودیم که با توکل به خداوند و همت همه جانبه همکاران و تامین 
کنندگان و سازندگان داخلی با سربلندی در حال عبور از این بحران ها هستیم.   

مهندس عظیمیان با تاکید بر لزوم حفظ سهم ۵۰ درصدی گروه فوالد مبارکه 
در تولید فوالد کشور خاطرنشان کرد: به همین منظور باید پروژه های توسعه ای 
گروه در مجتمع فوالد سبا، فوالد هرمزگان، ورق خودرو، سفید دشت و فوالد سنگان 

تا پایان سال ۱۴۰۰ به اتمام برسانند.
مدیر عامل گروه فوالد مبارکه با اشاره به اهمیت اجرای طرح تحول دیجیتال 
در شرکت فوالد مبارکه گفت: اگر بخواهیم در بازار بمانیم و یک بنگاه برتر باشیم، 
لزوما باید توجه جدی به این طرح داشته باشیم و با پشت سر گذاشتن ارزیابی باشگاه 
فانوس دریایی و افزایش ۶ تا ۸ درصدی بهره وری در کنار شرکت های بزرگ 
دنیا قرار گیریم. از این رو به مناسبت ۲۲ بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی و به میمنت این عدد شرکت ایریسا و معاونت تکنولوژی باید ۲۲ پروژه 

طرح تحول دیجیتال را تا پایان ۱۴۰۰ تدوین و ارائه کنند.
به گفته مدیر عامل گروه فوالد مبارکه شرط پویایی و بقای این گروه در گرو 
دست یابی به دانش فنی تولید محصوالت جدید است همچنانکه در سال جاری به 
دانش و تواتایی تولید اسلب با ضخامت های ۲۵۰ و ۳۰۰ میلیمتر دست یافتیم. که 

دستاورد بسیار درخشانی بود.
عظیمیان دربخش دیگری از سخنان خود به موضوع توسعه ناوگان حمل و 
به  باید  این موضوع  اشاره کرد گفت:  اولیه فوالد مبارکه  نقل محصوالت و مواد 
عنوان یک پروژه برتر تعریف شود. از این رو انتظار می رود طرح جامع حمل و نقل 

پس از اخذ مصوبات الزم تا اوایل اردیبهشت ۱۴۰۰ به نتیجه برسد. 

در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد 
ترمیم شکستگی و راه اندازی مجدد خط ۳۵۰ میلی 

متری اسالمشهر
همزمان با رفع شکستگی و راه اندازی مجدد خط ۳۵۰ میلی متری 
عملیات تعمیر و نصب ۳ دستگاه شیر فلکه در خیابان برنده سیفی اسالمشهر 

انجام شد . 
این خبر را مدیر امور آبفای شهرستان اسالمشهر اعالم کرد و گفت 
: با عنایت به شکستگی خط ۳۵۰ میلی متری چدن داکتیل در روبروی 
بیمارستان حضرت امام رضا ع واقع در خیابان شهید برنده سیفی که موجب 
افت فشار و قطعی مقطعی آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم در 
بخشی از مناطق اسالمشهر گردید . علیهذا با هماهنگی عوامل فنی و امداد 
حوداث عملیات ترمیم و بازسای شکستگی یاد شده انجام و خط مذکور در 

کمترین زمان ممکن وارد مدار گردید . 
شفا نظرپور ضمن تشریح عملیات مذکور خاطرنشان ساخت : در پی 
ایجاد حادثه و شکستگی مذکور که طی روز شنبه ۲۵ بهمن بود همزمان 
تعداد دو دستگاه  بازساری محل شکستگی  انجام عملیات ترمیم و  با  و 
و یک دستگاه شیر خط ۳۵۰  مرئی سازی  متری  میلی  فلکه ۳۵۰  شیر 
میلی متری جدید نیز بمنظور مدیریت و کنترل خط انتقال مذکور نصب 

و راه اندازی شد . 

به منظور ارتقاء کّمی و کیفی آب شرب شهروندان
بیش از 7  کیلومتر خطوط و شبکه های آبرسانی احمد 

آباد مستوفی شستشو شد 
طی دو ماه جاری عملیات شستشو و پاک سازی خطوط آبرسانی و 

مخزن ذخیره ای  شهر احمد آباد مستوفی انجام و به اتمام رسید . 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان 
تهران ، مدیر امور آبفای شهر احمد آباد مستوفی با اعالم این خبر افزود : 
مطابق دستورالعمل صادره از معاونت نظارت بر بهره برداری و نظارت مستمر 
مراکز بهداشت منطقه در خصوص کیفیت آب شرب شهروندان ، لذا پیرو 
برنامه زمانبندی شده سالیانه عملیات شستشو و پاک سازی ادواری خطوط 

و شبکه آبرسانی در این شهر انجام شد . 
محمد مشکات ضمن تشریح مشخصات این پروژه یادآور شد : طی دی 
و بهمن ماه امسال و مطابق برنامه ریزی صورت گرفته ۷ هزار و پانصد متر 
از خطوط و شبکه های توزیع اصلی بصورت جریان آب با فشار باال از داخل 
خطوط و خارج سازی آب بهمراه امالح ته نشین شده از نقاط انتهایی خطوط 
مذکور شستشو گردیده و مجددا در مدار بهره برداری و توزیع قرار گرفت . 
آباد مستوفی خاطر نشان کرد : در همین راستا و  آبفای احمد  مدیر 
عالوه بر شستشوی خطوط و شبکه ها همزمان تنها مخزن ذخیره ای این 
شهر نیز پس از خارج سازی امالح و چندین مرحله شستشو و پاک سازی 

مجددا در مدار توزیع قرار گرفت . 
مشکات اضافه کرد : کل این عملیات با صرف هزینه های الزم از 
محل اعتبارات جاری و داخلی و در طول بهمن مام جاری انجام و به اتمام 

رسید است . 

مدیر عامل آبفا مازندران اعالم کرد:
22 طرح آب و فاضالب در مازندران طی دهه فجر 

به بهره برداری رسید
اعتباری استانی ، ملی و  از ردیفهای  با استفاده  ۲۱ طرح آبرسانی 
یک طرح فاضالب ، طی دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید و بیش 

از ۶۱۲۹۴ خانوار از مزایای این طرحها بهره مند شده اند
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
مازندران؛ مهندس مجید عبدالهی در گفتگویی ضمن گرامیداشت چهل 
و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و دهه فجر اظهار 
تا  از شرق  ، ملی  اعتباری استانی  از ردیفهای  آبرسانی  داشت: ۲۱طرح 
مردم  نمایندگان  حضور  با  فجر  مبارک  دهه  در  مازندارن  استان  غرب 
مازندران در مجلس، معاونین استاندار ، جمعی از مسئوالن شهرستانی، 

خانواده شهداء و مردم به بهره برداری رسید.
پرکال و فت  به روستاهای  آبرسانی  این طرحها شامل  افزود:  وی 
نوکنده شهرستان  و  آباد  تاکام-میدانک-زرین  ۴ روستای  کش بهشهر، 
سوادکوه  شهرستان  گالشکال  و  شارقلت-مرزیدره  روستای   ۳ اری،  س
شمالی، روستاهای لرزنه و سرخکالتپه شهرستان سوادکوه ، ۴ روستای 
همچنین  بابل  شهرستان  نجارکال  و  چال  اله  مرزناک-  صورت-باال 
میرخمند  روستاهای  و  سرمحمودآباد  نور-خشت  شهر  ایزد  به  برسانی  آ
 ، نوشهر  عالیدره-تسکاتک  روستاهای  نور،  شهرستان  خونی  میچکا  و 
آبرسانی به شهر چالوس و روستاهای باندرعلیا و سفلی ، نیز یک طرح 
اعتباری  صرف  با  که  است  بوده  ساری  میارکال  مهر  مسکن  اضالب  ف

بالغ ۸۱۷۹۰۴ میلیون ریال اجراء شد
مهندس عبدالهی ادامه داد: برای بهره برداری از این پروژه ها حفر 
زمینی  مخزن  احداث  ثانیه،  در  لیتر   ۷۸ آبدهی  با  چاه  حلقه   ۷ تجهیز  و
طول  به  آب  انتقال  خط  اجرای  مکعب،  متر   ۲۴۰۰ حجم  به  هوایی  و 
۳۵۲۵۰ متر، اصالح شبکه آبرسانی به طول ۷۱۰۰۰ متر، توسعه شبکه 
آبرسانی به طول ۱۳۲۰۰۰متر همچنین بهسازی ۶ دهنه چشمه با دبی 
کیفیت  ارتقاء  جهت  فیلتر  دستگاه   ۶ نصب  و  تهیه   ، ثانیه  در  لیتر   ۳ ۸
۲۰۰ متر مکعب در شبانه  با ظرفیت  احداث تصفیه خانه فاضالب  آب، 

روز انجام گرفت.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مازندران ضمن ابراز خرسندی از 
بهره مندی  بیش از ۲۱۵ هزار نفر از مزایای طرحهای آب و فاضالب 
گفت:  اسالمی  انقالب  پیروزی شکوهمند  سالگرد  میمنت  به  استان  ر  د
به  آبرسانی  راستای  برقراری عدالت در  استان و  آبادانی  تمام تالشمان 
و  کوهستانی  مناطق  ترین  العبور  صعب  و  دورترین  حتی  مردم  مامی  ت
ارائه خدمات بهینه به مردم است و امیدواریم در این مسیر خشنودی و 

رضای الهی و هم استانهای استان را کسب کنیم.

خاص،  لوگوی  با  ناشنوایان  ویژه  های  ماسک  ولید  ت
وقتی که این روزها همه ماسک دارند

 ناشنوایان در کنار به کارگرفتن زبان اشاره، از لبخوانی هم برای برقراری 
ارتباط، استفاده می کنند. با شیوع ویروس کرونا و رواج ماسک زدن مردم این 
قشر از جامعه با مشکل »ارتباط گیری« مواجه شدند به طوری که در زندگی 
روزمره خود از خرید در سوپرمارکت ها و نانوائی ها و مراکز خدماتی و حتی 
در مواقع اضطراری با مشکل مواجهند چون در ارتباط با طرف مقابل امکان 
لب خوانی را با وجود ماسک ندارند. گروهی از ناشنوایان استان مازندران، این 
مشکل را با تولید ماسک ویژه که دارای لوگوی خاص می باشد تا حدودی 
رفع کردند و در همین زمینه در تماس با این گروه خبری، ضمن تقاضای 
اطالع رسانی عمومی این خبر، از مردم درخواست کردند تا در صورت مواجهه 
با کسانی که این نمونه ماسک ) مندرج در پیوست این مطلب( را بر صورت 
زده اند، برای صحبتی که نیاز هست برای ارتباط با او داشته باشند، آن را 
به صورت متن برایش بنویسند و یا با رعایت فاصله الزم، ماسک خود را 

برداشته و با او صحبت کنند.

بیمه شدگان تامین اجتماعی نسبت به استعالم استحقاق 
درمان خود اقدام کنند

دکتر علیرضا رمضانی مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایالم، گفت: 
با توجه به اینکه از ابتدای اسفندماه سالجاری خدمات به بیمه شدگان با 
ارائه کارت ملی انجام می شود این افراد نسبت به استعالم استحقاق درمان 

خود اقدام کنند.
وی افزود: بیمه شدگان، مستمری بگیران اصلی و تبعی برای تسهیل 
نشانی  به  سازمان  سایت  به  مراجعه  با  می توانند  درمانی  خدمات  ریافت  د
تکمیل  و  کاربری  حساب  ایجاد  به  نسبت   eservices.tamin.ir
یاد  درگاه  در  )موبایل( خود  همراه  تلفن  درج شماره  و  هویتی  مشخصات 

شده اقدام کنند.
مدیر درمان تامین اجتماعی ایالم اظهار داشت: این افراد می توانند 
از  درمان  استحقاق  استعالم  به  نسبت  درمانی  مراکز  به  مراجعه  از  پیش 
medical.tamin. طریق روش های مختلفی از جمله؛ مراجعه به سایت

شماره گیری  درمان،  بیمه  پوشش  وضعیت  مشاهده  و  ملی  کد  ورود   ،i r
#۱۴۲۰*۴*، انتخاب گزینه ۱ )استعالم اعتبار درمانی(، ورود کد ملی و 
مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان و شماره گیری #۱*۱۴۲۰*۴*، ورود 
کد ملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان از پوشش بیمه درمان خود 

اطمینان حاصل نمایند.
رمضانی ادامه داد: همچنین بیمه شدگان می توانند از روش های استفاده 
از اپلیکیشن موبایل، مراجعه به سایت pwa.tamin.ir،ورود کد ملی و 
مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان یا شماره گیری #۱۶۶۶*، انتخاب گزینه 
۱ )استحقاق سنجی(، ورود کد ملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان 

استحقاق درمان خود را استعالم کنند.
وی بیان داشت: در مواردی که بیمه شده بر اساس نتایج دریافتی 
درمان  استحقاق  فاقد  درمانی،  مراکز  اعالم  یا  یادشده  روش های  ز  ا
 ۱۴۲۰ از طریق سامانه  را  اعتراض می تواند موضوع  است، در صورت 

کنند. یگیری  پ
مدیر درمان تایمن اجتماعی ایالم گفت:تمامی بیمه شدگان در صورت 
ایجاد حساب کاربری می توانند خالصه سوابق درمانی خود را با مراجعه به 
سامان eservices.tamin.ir در پنجره )منوی( مخصوص بیمه  شدگان 

مالحظه کنند.

با  باغستان  شهردار  اغستان-  ب
فضاهای  مهم  نقش آفرینی  به  شاره  ا
امروز،  شهری  جوامع  در  شهری  بز  س
ارتقا نشاط اجتماعی،  توسعه متوازن و 
هزار   ۴ بوستان  احداث  عملیات  گفت: 
متری خیابان ۱۶ اصلی محله خادم آباد 
توسط شهرداری باغستان به سرعت در 

حال انجام است.
امور  و  عمومی  روابط  از  نقل  ه  ب
بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
باغستان، حسن رنجبر شهردار باغستان 
با اشاره به پروژه احداث بوستان محله 
خادم آباد اظهار داشت: با توجه به رشد 
جمعیت و مهاجرت فزاینده به شهرها و 
در نتیجه گسترش همه جانبه شهرها، 
به  مهمی  نقش  شهری  سبز  ضای  ف
شهری،  زندگی  کیفیت  بهبود  نظور  م
نشاط  افزایش  و  هوا  آلودگی  اهش  ک

اجتماعی دارد.
به نقش آفرینی مهم  اشاره  با  وی 

فضاهای سبز در جوامع شهری امروز افزود: 
رشد سرانه فضای سبز شهری و احداث 
بوستان ها و پارک ها با توجه به اهمیت 
باالی آن در شهرنشینی امروز، یکی از 
مهم ترین محورهای عملکرد شهرداری ها 

در فرآیند توسعه شهری است.
شهردار باغستان بیان داشت: شهر 
در  گرفتن  قرار  به  توجه  با  اغستان  ب

محور مواصالتی غرب استان تهران به 
پایتخت و همجواری با لکه های صنعتی 
و معدنی نیاز مبرمی به افزایش سرانه 

فضای سبز دارد.
توجه مدیریت  به  اشاره  با  رنجبر 
شورای  گفت:  موضوع  این  به  شهری 
اسالمی و شهرداری باغستان از ابتدای 
دوره پنجم مدیریت شهری نگاه ویژه ای 

و  بوستان ها  بازسازی  و  احداث  به  ا  ر
داشته  فضای سبز شهری  سرانه  رتقا  ا
که پروژه های مختلفی در این خصوص 

تعریف و اجرا شده است.
احداث  عملیات  به  اشاره  با  ی  و
داد:  ادامه  آباد  خادم  محله  وستان  ب
عملیات اجرایی احداث بوستان خیابان 
زمینی  در  آباد  خادم  محله  اصلی   ۱ ۶
یک  نیز  مترمربع  هزار   ۴ مساحت  ه  ب
است که طی  این حوزه  پروژه های  ز  ا
ماه های اخیر احداث آن آغاز شده است.

شهردار باغستان با اشاره به افتتاح 
و بهره برداری این پروژه دردهه مبارک 
فجرامسال تصریح کرد: در این بوستان 
امکانات  بر طراحی فضای سبز  عالوه 
مختلفی همچون زمین بازی کودکان، 
ایستگاه تندرستی، ست های ورزشی و 
غیره به منظور بهره مندی و غنی سازی 
شده  تعریف  شهروندان  فراغت  وقات  ا

است.

شهردار باغستان:

پیشرفت روزافزون احداث بوستان ۴ هزار متری محله خادم آباد

مدیرعامل  اللهی  شمس  باس  ع
اجرای  از  ایالم  استان  گاز  شرکت 
دولتی  ادارات  حفاظتی  خود  زمایش  ر
در ساختمان اداره گاز شهرستان ایالم 
شامل  رزمایش  این  گفت:  و  داد  خبر 
و  آمادگی  موضوعات  با  هایی  رنامه  ب
برای  نیروها  و  کلیه کارکنان  ستقرار  ا
رزمایش، پخش  رمز  اعالم  رمایش،  ز
نمودن صدای آژیر حمله در ساختمان، 
ترک اتاق محل کار و قفل کردن درب 
اتاقها توسط کارکنان و تجمع در محل 
اداره  محوطه  در  شده  شناسایی  من  ا

بوده است.
ها  برنامه  دیگر  اجرای  به  ی  و
افزود:  و  اشاره کرد  این رزمایش  در 
خروج خودروهای موجود در پارکینگ 
اداره و پراکنده نمودن آنها در مناطق 
اداره  ورودی  درب های  بستن  من،  ا
اسناد  انتقال  تردد،  کنترل  منظور  ه  ب
و  امن  مکان  به  بندی  طبقه  ارای  د
دیگر  از  ساختمان  گاز  و  آب  طع  ق
رزمایش  این  در  اجرایی  رنامه های  ب

است. بوده 
ستان  ا ز  گا شرکت  دیرعامل  م
نیروهای  استقرار  داشت:  اظهار  یالم  ا
حراستی در حیاط پیرامونی و آمادگی 
موجود  تهدید  هرگونه  با  مقابله  رای  ب
و نیز استقرار خودروهای آتش نشانی 
از  مشکالت  رفع  برای  امدادی  و 

در  حفاظتی  خود  برنامه های  یگر  د
این شرکت بوده است.

شمس الهی ادامه داد: پیش بینی 
نیروهای کمکی بسیجی و استقرار در 
اداره و رصد و پایش اطراف  محوطه 
های  دوربین  توسط  اداره  اختمان  س
در  اقدامات  مهمترین  از  بسته  دار  م

این رزمایش بوده است.
مین  و د  : شت ا د ن  بیا ی  و
دفاع  حفاظتی  خود  رزمایش  رحله  م

با  همزمان  صورت  به  رات  دا ا ز  ا
با  استان  اجرایی  دستگاههای  ایر  س
آسیب زا، حفاظت  نقاط  هدف شناخت 
مادگی  آ ماکن،  ا و  ساختمان ها  ز  ا
انسانی و حفاظت  نیروی  و  تجهیزات 
از اطالعات و اسناد در مواقع بحران 
در محل ساختمان اداره گاز شهرستان 

ایالم به مرحله اجرا درآمد.
ستان  ا ز  گا شرکت  دیرعامل  م
رزمایش  این  در  کرد:  تصریح  یالم   ا

مسئولین  و  کارکنان  مشارکت  با  ه  ک
وضعیت  شد  ر  ا برگز ن  ستا ا سیج  ب
حفاظت  و  نسانی  ا نیروی  مادگی  آ
ن،  رکنا کا سریع  کنش  ا و یزیکی،  ف
تجهیزات ایمنی ساختمان، مولد های 
در  کارکنان  آمادگی  اضطراری،  رق  ب
امداد رسانی و کمک های اولیه، پیش 
نیروها  استقرار  برای  امن  محل  ینی  ب
امن  محل  به  رجوع  ارباب  هدایت  و 

تمرین و مورد ارزیابی قرار گرفت.

رزمایش خودحفاظتی ادارات در شرکت گاز استان ایالم اجرا شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان اصفهان، فرزاد دادخواه 
در نشست هم اندیشی هماهنگی معاونت راهداری 
با روسای ستادی و شهرستانی که به صورت ویدئو 
کنفرانس انجام شد، اظهار کرد: قبل از برنامه ریزی 
برای سال آینده، باید نگاهی به نقاط ضعف و قوت 

و دستاوردهایمان در سال جاری داشته باشیم.
راهداری محوری  اینکه طرح   بیان  با  وی 
با هدف گذاری ۱۰۰۰ کیلومتر از راه های استان 
با سرعت و پیشرفت مناسبی  در حال  اصفهان 
اجراست، افزود: اقدامات انجام شده در راهداری 
محوری باعث ارتقا ایمنی تردد کاربران جاده ها 
شده و بر اساس برنامه ریزی قبلی اکنون بستر 
الزم برای آغاز منظرآرایی راه ها به صورت برنامه 

ریزی شده و هدفمند را فراهم کرده است.
حضور  ینکه  ا بیان  با  همچنین  دادخواه 
شهری  برون  های  راه  حاشیه  در  دستفروشان 
افزود:  است،  تردد  ایمنی  برای  تهدیدی  استان 
با مکاتبات و جلسات متعدد با مسئولین ذی ربط 
خواستار تدوین دستورالعمل مناسب و یکسان برای 

رفع مشکل هستیم.
راهداری و حمل  اداره کل  راهداری  معاون 
به نقش  اشاره  با  استان اصفهان  ونقل جاده ای 
آالت  ماشین  اپراتورهای  و  راهداران  آموزش 
ارتقا  ضمن  آموزش  گفت:  ها  هزینه  کاهش  در 
توانمندی شخصی و حرفه ای افراد، هزینه های 
همچنین  و  آالت  ماشین  تعمیرات  و  نگهداری 
کاهش  زیادی  حدود  تا  را  کار  از  ناشی  حوادث 

شناسنامه  تهیه  از  همچنین  دادخواه  داد.  خواهد 
خبر  راهداری  تجهیزات  و  آالت   ماشین  مصور 
داد و گفت: تهیه بانک اطالعاتی مناسب ما را در 
مدیریت شرایط و برنامه ریزی و هزینه ها یاری می 
کند.وی همچنین خواستار گشت زنی موثر گشت 
های راهداری در محورهای مواصالتی استان شد 
و گفت: روسای ستادی و شهرستانی باید  ضمن 
تسلط کامل بر حوزه ،آمادگی الزم را برای خدمت 
رسانی به مردم در بارش های احتمالی پیش رو 

را داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای استان اصفهان، در این جلسه 
صورت  به  راهداری  حوزه  تخصصی  موضوعات 

مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون راهداری استان اصفهان خبر داد

برنامه ریزی راهداری در سال 1۴00 با شعار گام ایمن، راه ایمن 
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ســمیعی  محمدرضا  _ مرکــزی 
ــزی  ــتان مرک ــرکت گازاس ــل ش مدیرعام
ارزیابــی  درکمیتــه  شــرکت  ضمــن 
ــه  ــی گاز ،ب عملکردشــرکت هــای تابعــه شــرکت مل
ــک از محورهــای مطروحــه  شــرح و بررســی هــر ی
در ایــن مــدل ارزیابــی پرداختــه و موانــع و مشــکالت 
پیــش روی ایــن مــدل بــا واحدهــای مربوطه بررســی 

ــد. ــی ش ــاره اندیش و چ

  بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت گازاســتان 
مرکــزی ســیدامیرقائم مقامــی رییــس  برنامــه 
ریــزی ایــن شــرکت درخصــوص ایــن جلســه 
ــرکت  ــتاد ش ــاختمان س ــس س ــالن کنفران ــه درس ک
برگزارشــد،گفت:محورهای عمومــی مطــرح شــده بــه 
ــک  ــعه الکترونی ــانی ،توس ــع انس ــعه مناب ترتیب:توس
ــت،محیط  ــی ،بهداش ــت مالی،ایمن ــفافیت ومدیری ،ش
ــهروندی  ــوق ش ــالمت اداری وحق ــت،ارتقای س زیس

،شــاخص هــای اختصاصــی واســتقرارنظام مدیریتــی 
ــن  ــه گفت:درای ــت.وی درادام ــی قرارگرف ،موردبررس
هــای  معیارها،زیرمعیارهاوشــاخص  بــه  جلســه 
محورهــای عمومی پرداخته شــدو هریــک ازواحدهای 
مرتبــط باتوجــه بــه امتیــاز موردنظــر وازپیــش تعییــن 
شــده باتوجــه بــه امکانــات وتوانایــی اجــرای بندها،به 
تبــادل نظرپرداختندتــا مســتندات خودراجهت شــرکت 

ــد. ــه نماین ــاده وارائ ــی آم ــن دوره ارزیاب درای

جلسه ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه شرکت ملی گازبرگزارشد ارجمند زاده عنوان کرد:
تخلیه و بارگیری چهل میلیون تن کاال در بنادر استان 

بوشهر
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از تخلیه و بارگیری چهل 

میلیون تن کاال درمدت ده ماهه سال۹۹ در بنادر استان خبرداد.
به گزارش روابط عمومی سیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر در اینباره گفت: در دهه ماه گذشته سال ۹۹   چهل میلیون تن 
کاال نفتی و غیر نفتی دربنادر استان بوشهر تخلیه و بارگیری شده است که 
از این میزان نه میلیون و چهارصدو چهل و نه هزار ونهصدو نود و هشت 
تن مربوط به بخش غیر نفتی و سی میلیون و دویست و هشتاد دو هزار 

چهارصد و چهارده تن مربوط به بخش نفتی میباشد.
ارجمند زاده افزود: در همین مدت حجم تخلیه و بارگیری کانتینر در 

بنادر یکصد و نود و سه هزار و هشتصد و هشت تی ای یو  بوده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد: در بازه زمانی 
دهه ماهه سال  ۹۹ تعداد شناورهای ورودی به بندر بوشهر ۵۹۰۱ فروند 
بوده از از این میزان  تعداد ۱۶۷۷ مربوط به شناورهای باالی هزارتن و 

تعداد۴۲۲۴  شناورهای زیر هزار تن میباشد
وی اضافه کرد : همچنین تعداد شناورهای خروجی از بنادر نیز تعداد 
۵۹۶۸ فروند بوده که از این میزان تعداد۱۶۸۱ مربوط به شناورهای باالی 

هزارتن و تعداد ۴۲۸۷  فروند آن شناورهای زیر هزار تن میباشد.
ارجمند زاده بیان کرد : در موضوع جابجایی مسافر از بنادر استان نیز 
حجم جابجایی مسافر در ده ماه سال  تعداد ۲۱۵۴۱۸ نفر بوده از این تعداد 
۱۰۷۵۶۵ نفر  مربوط به مسافران ورودی و تعداد ۱۰۷۸۵۳ نفر   مسافران 

خروجی بوده است.

محور رامهرمز به بهبهان 4 خطه می شود
خوزستان-معاون وزیر ره و شهرسازی گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ 

کل محور رامهرمز به بهبهان ۴ خطه خواهد شد.
خیراله خادمی در بازدید از محور موصالتی خوزستان به سمت 
استان فارس در رامهرمز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این 
سفر محورهای مواصالتی رامهرمز به سایر شهرها را مورد بررسی 
قرار دادیم و با توجه به ترانزیتی بودن محور رامهرمز به بهبهان که 
استان خوزستان را به استهای فارس، اصفهان، چهارمحال بختیاری 

و کهگیلویه و بویر احمد وصل می کند در اولویت کاری قرار دارد.
محور  این  فعلی  اشباح شدن ظرفیت  به  توجه  با  گفت:   وی 
چهارخطه کردن آن ضرورت دارد و از همین روی چند پروژه راهسازی 

در این محور مواصالتی در دست اقدام است. 
خادمی افزود: کل محور اهواز به رامهرمز، بهبهان به سمت استان 
فارس و شیراز ۵۵۰ کیلومتر است که ۴ خطه کردن این محور در ۳ 

خط اجرایی در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ابراز 
امیدواری کردم که تا پایان سال ۱۴۰۰ کل محور رامهرمز به بهبهان 

چهارخطه شود. 
و  رامشیر  به  رامهرمز  محور  کردن  چهارخطه  گفت:  خادمی 
ماهشهر، ردیف اعتباری ملی این محور نیز مصوب شده و در قانون 
قرارگرفته و تقویت اعتباری آن هم در حال انجام است که بزودی 

عملیات اجرایی آن در قالب طرح ملی آغاز خواهد شد. 
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: محور رامهرمز به 
میداوود و باغملک نیز یک طرح ملی است که با ایجاد طرح جدید از 
رامهرمز تا دشت دنا حدود ۶۰ درصد اجرایی شده و با تغییر پیمانکار 

بزودی ادامه عملیات آن نیز آغاز خواهد شد.
خیراله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در سفری یکروزه به 
خوزستان به همراه مدیرکل راه و شهرسازی استان، معاونت عمرانی 
استانداری و نماینده مردم رامهرمز و رامشیر از پروژه های راهسازی 

استان بازدید به کرد.

۹۹ درصد خاموشی ها ایالم خارج از اختیار شرکت 
برق است

هادی شیرخانی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
با بیان اینکه ۹۹ درصد خاموشی ها خارج از اختیار شرکت برق 
است، گفت: بیشنرین علت خاموشی سرقت ترانس، سیم یا کابل 
قطحی  باعث  که  سازهایی  و  ساخت  صاعقه،  گردها،  ریز  برق، 

برق می شوند.
وی افزود: تولید یعنی یک نیروگاه برق آبی، حرارتی و هسته ای 
که مدل های مختلف تولید نیرو هستند و هر نیروگاه یک شرکت 

است که برق را تولید می کند.
با  برق  هزینه  داشت:  اظهار  ایالم  برق  شرکت  مدیرعامل 
پارامترهای مشخص بررسی می شود و برای خرید چندین مگاوات 
برق باید نقدی خریداری کنیم و عالوه بر آن هزینه انتقال از نیروگاه 
تا داخل شهر، توزیع، حقوق و تعمیر و نگهداری هم به آن اضافه 

می شود .
ادامه داد: ساخت برق را به قیمت واقعی خرید می  شیرخانی 
کنیم، اما آن را به قیمت واقعی نمی فروشیم و قطعا در خاموشی 
ها اولین کسی که متضرر می شود شرکت برق است، زیرا ما برق 

را پیش خرید کرده ایم و بنابراین اولین متضرر شرکت برق است.
الکترونیک تمامی  بیان داشت: در راستای خدمات دولت  وی 
خدمات صنعت برق در قالب اپلیکیشن برق من قرار دارد و هر کدام 
از شهروندان بخواهند خدماتی را از شرکت برق دریافت کنند با نصب 
آن روی گوشی موبایل خود، بدون مراجعه حضوری و اتالف وقت 

گرانبهای خود می توانند خدمات ما را دریافت کنند.
مدیرعامل شرکت برق ایالم  بیان داشت: اگر مردم در ساعات 
اوج پیک مصرف برق، صرفه جویی داشته باشند، و مصرف وسائل 

برقی خود را کاهش دهند، هیچ گونه خاموشی اتفاق نمی افتد.
اپلیکیشن  از  استفاده  با  توانند  می  برق  مشترکین  افزود:  وی 
در  مراجعه حضوری  به  نیاز  بدون  من(  )برق  غیرحضوری  خدمات 
ادارات، با استفاده از گوشی های هوشمند خود از خدمات این نرم 

افزار بهره مند شوند.
شیرخانی با اشاره به ویژگی های این نرم افزار از جمله نمایش 
اطالعات و وضعیت آخرین قبض، مشاهده خاموشی های با برنامه، 
اعالم مشکل روشنایی معابر، ثبت خاموشی، درخواست رفع حریم، 
سوابق  نمایش  قبض،  آنی  پرداخت  مکان  برق،  ولتاژ  مشکل  رفع 
مشترکین  از  کرد:  تاکید  مشترکین  توسط  قرائت  ثبت  و  مصرف 
محترم تقاضا داریم با نصب این برنامه از خدمات غیر حضوری و 

مفید آن بهره مند شوید. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل:

بزرگترین خط تولید پنل های خورشیدی در اردبیل راه اندازی می شود
اردبیــل- شــایقی، رئیس ســازمان 
اســتان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
ــروه  ــا گ ــی ب ــت: در رایزن ــل گف اردبی
ســرمایه گذاری توانمنــد، بزرگتریــن 
ــیدی در  ــای خورش ــد پنل ه ــط تولی خ

اردبیــل عملیاتــی می شــود.
داود شــایقی در گفتگــو بــا خبرنگار 
ــا  ــی ب ــا رایزن ــه ب ــان اینک ــا بی ــازار، ب ب
گــروه ســرمایه گذاری توانمنــد بزرگترین 
در  تولیدپنل هــای خورشــیدی  خــط 
اظهــار  اردبیــل عملیاتــی می شــود 
کــرد: ایــن گــروه بــه صــورت مشــترک 
ــتان  ــی در اس ــرمایه گذاران خارج ــا س ب
اردبیــل فعالیــت خــود را آغــاز خواهنــد 
کــرد تــا یــک ســرمایه گذاری پرســودی 

را شــاهد باشــیم.
وی خاطرنشــان کــرد: تــا دو 

ــور  ــا حض ــد ب ــرار ش ــده ق ــه آین هفت
ــکیل  ــرمایه گذار و تش ــروه س ــن گ ای
بزرگتریــن  ایجــاد  کاری  اتحادیــه  
ــای خورشــیدی در  ــد پنل ه خــط تولی
ــازمان  ــس س ــم بخورد.رئی ــل رق اردبی

اســتان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
ــرمایه گذاری  ــن س ــزود: ای ــل اف اردبی
بــا محوریــت صــادرات بــه کشــورهای 
ــا  ــا ب ــد ت ــد ش ــام خواه ــوار انج همج
قانونــی شــرایط  اخــذ مجوزهــای 

مناســبی را در ایــن بخــش شــاهد 
در  کــرد:  تصریــح  باشیم.شــایقی 
ســفر اســتاندار اردبیــل بــه مرکــز 
بــا  نشســت ها  و  دیدارهــا  کشــور 
خارجــی  و  داخلــی  ســرمایه گذاران 
ــگ  ــور پررن ــا حض ــود ت ــام می ش انج
تحول آفریــن  مجموعه هــای  ایــن 
بــه  تحرک بخشــی  مســیر  در  را 
باشــیم. شــاهد  اســتان  اقتصــاد 

وی گفــت: اســتان اردبیــل یکــی 
از مناطــق مســتعد بــرای توســعه 
ــی،  ــژه آب ــه وی ــاک ب ــای پ انرژی ه
ــای خورشــیدی اســت  ــادی و پنل ه ب
کــه از ایــن ظرفیــت می تــوان در 
مســیر صــادرات و فــروش انــرژی 
بــه کشــورهای همســایه نیــز اســتفاده 

ــرد. ک

با حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت:
معرفی دو عضو جدید هیات مدیره بانک مسکن

با حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ،علمداری و کاظم نژاد به عنوان 
اعضای جدید هیات مدیره بانک مسکن معرفی شدند.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،در مراسمی با حضور معمارنژاد 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی،محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن وچقازردی 
مدیرعامل بانک سپه، حکم محمد حسن علمداری و عیسی کاظم نژاد به عنوان 

اعضای جدید هیات مدیره بانک مسکن ابالغ شد.
براساس این گزارش محمدحسن علمداری پیش از این معاون امور اعتباری 
و عضو هیات عامل بانک مسکن و عیسی کاظم نژاد عضو هیات مدیره بانک سپه 
بود و با صدور احکام جداگانه ای از سوی فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی 
و در حضور عباس معمارنژاد معاون امور بانکی این وزارتخانه، این دو فرد به عنوان 

اعضای جدید هیات مدیره بانک مسکن معرفی شدند.
و  بیمه  بانکی،  امور  معاون  نژاد،  معمار  عباس  است،  آمده  گزارش  این  در 
شرکت های دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی، در خصوص روندهای آینده در 
نظام بانکداری دنیا نیز عنوان کرد: تاکنون ۳۳ آیتم به عنوان روندهای آینده صنعت 
بانکداری فهرست شده است یکی از آنها بانکداری دیجیتال است که از طریق آن، 
از ابزارهای دیجیتالی برای ارائه خدمات بهتر استفاده می شود. از این رو پیش بینی 
می شود از سال ۲۰۲۵ مفاهیم قدیمی بانکداری برای ارائه خدمات تغییر کند و به 

روزرسانی شود.
وی همچنین با اشاره مفاهیم علم مدیریت گفت: در این علم تاکید شده اگر 
در یک سازمان سه کار خوب به طور همزمان انجام شود آن سازمان به یک سازمان 
موفق تبدیل می شود. اقدام اول، انتخاب صحیح همکاران و مدیران سازمان است. 
دوم، دستورالعمل و روال های صحیح است که برای سازمان باید تدوین شود. اقدام 

سوم نیز نظارت صحیح بر انجام امور است که باید اتفاق افتد.
وی در پایان ضمن تبریک به دو عضو جدید هیات مدیره بانک مسکن، از 
اقدامات بانک مسکن در حوزه مسکن و ساختمان تقدیر کرد و عنوان کرد: امیدواریم 

بانک مسکن همچنان در مسیر تخصصی شدن حرکت کند.
در حوزه تخصصی بانک برای انجام اقدامات متفاوت آماده ایم

بر اساس این گزارش محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن ضمن گرامیداشت 
بانک  اقدامات  اهم  به  اشاره  با  ماه رجب،  آغاز  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالروز 
تا  تسهیالت خرید مسکن  افزایش سقف  در سال جاری گفت:  تخصصی مسکن 
۴۰۰ میلیون تومان از محل حساب پس انداز جوانان از جمله مهم ترین تسهیالت 
ایجاد گشایش در بخش مسکن بود که در ماه های  بانک مسکن برای  حمایتی 

گذشته تصویب و ابالغ شد.
وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه ای با ستاد کل نیروهای مسلح برای ساخت 
۴۱ هزار واحد مسکونی و پرداخت تسهیالت با نرخ سود تک رقمی ، اظهار کرد: با 
تایید بانک مرکزی قرار است این تسهیالت از طریق سپرده گذاری اشخاص حقوقی 
انجام شود.به گفته وی انتشار اوراق رهنی به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال، برقراری 
ETC با کمک وزیر راه و شهرسازی، تامین مالی ساخت چندین بزرگراه نیز از 

دیگر اقدامات مهم بانک مسکن در حوزه تامین مالی بوده است.
مدیر عامل بانک مسکن همچنین به انعقاد قرارداد تکمیل امور زیربنایی در 
دو شهر جدید پردیس و پرند اشاره کرد و افزود: از جمله مهم ترین اقدامات بانک 
این دو  از مسکن مهر  مانده  باقی  راستای تکمیل و تحویل واحدهای  مسکن در 

قرارداد بوده است.
وی در عین حال اولین گام در حوزه تامین مالی به روش نوین را پروژه حرم 
تا حرم عنوان کرد و گفت: بانک مسکن در قالب این پروژه از طریق بازار سرمایه 
اقدام به تامین مالی ۲هزار میلیارد ریالی کرده است؛ اقدامی که می تواند الگوی 

مناسبی برای تامین مالی به روش نوین در سایر پروژه ها باشد.
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»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«

هیات   ۹۹/۱۰/۲۵  –  ۱۳۹۹۶۰۳۱۷۰۰۱۰۰۳۱۴۶ شماره  رای  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه 
شماره  به  عبدالحسین  فرزند  حردانی  جلیل  آقای  متقاضی  بالمعارض  و 
شناسنامه - صادره از اهواز به شماره ملی ۱۷۴۰۴۵۹۲۹۶ نسبت به شش 
دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۳۸/۴۸ متر مربع در قسمتی از پالک 
۶۲  بخش ۹ اهواز خریداری شده موضوع سهمی حیال دلف عبودی )مالک 
رسمی( که به متقاضی انتقال یافته، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

شناسه آگهی: ۵/۲۰۹۴/م-الف
اکبر افشین – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«

هیات   ۹۹/۱۰/۲۵  –  ۱۳۹۹۶۰۳۱۷۰۰۱۰۰۳۱۴۵ شماره  رای  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای سالم نعیمه پور فرزند عباس به شماره شناسنامه 
۴۴۲ صادره از اهواز به شماره ملی ۱۷۵۶۲۵۶۷۶۴ نسبت به شش دانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۶۳/۳۱ متر مربع در قسمتی از پالک ۶۲  
بخش ۹ اهواز خریداری شده موضوع سهمی حیال دلف عبودی )مالک 
رسمی( که به متقاضی انتقال یافته، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

شناسه آگهی: ۵/۲۰۹۸/م-الف
اکبر افشین – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۷۰۰۱۰۰۳۰۰۷ – ۹۹/۱۰/۱۸ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم سیده 
مریم موسوی باصدی فرزند سید خداداد به شماره شناسنامه ۵۶۷ صادره از رامهرمز 
به شماره ملی ۱۹۱۰۵۶۸۳۱۷ نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 

۲۰۸/۵۷ متر مربع در قسمتی از پالک ۶۷/۶۳  بخش ۴ اهواز خریداری شده موضوع 
سهمی احمد اسکندری )مالک رسمی( که به متقاضی انتقال یافته، محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

شناسه آگهی: ۵/۲۰۹۵/م-الف
اکبر افشین – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه ۹۹۰۲۰۲۷
بدینوسیله به حبیب دادفر بدهکار پرونده کالسه ۹۹۰۲۰۲۷ که برابر گزارش 
مامور پست شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که مبلغ ۸۰۱ عدد سکه طالی 
تمام بهارآزادی طرح جدید به خدیجه حسن نژاد بابت مهریه بدهکار می باشید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 
۱۸/۱۹ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب میشود فقط یک نوبت در روزنامه درج 
و منتشر می گردد ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 
غیراینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت-شهرام دریا

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۲۶۷۰۰۰۹۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
مشهد ناحیه چهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی 
وکیلی فرزند مهدی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۷۱۹/۵۶ 
متر مربع قسمتی از پالک ۲۳- اصلی و ۲۱ فرعی از ۲۳- اصلی واقع 
در اراضی دزق خراسان رضوی بخش یازده حوزه ثبت ملک مشهد 
ناحیه چهار از محل مالکیت محمود احمدی و محمد حسین احمدپور 

محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهیمی شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

محمد مقدسی چوینلی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۴ مشهد 

م / الف ۹۹۶
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار 

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

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۲۶۷۰۰۰۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
مشهد ناحیه چهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  در ششدانگ  عباس  فرزند  وکیلی 
از  فرعی  و ۲۱  اصلی  از پالک ۲۳-  مربع قسمتی  متر   ۱۱۴۳/۸۰
۲۳- اصلی واقع در اراضی دزق خراسان رضوی بخش یازده حوزه 
ثبت ملک مشهد ناحیه چهار از محل مالکیت احمد احمدی و محرز 

گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهیمی شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

محمد مقدسی چوینلی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۴ مشهد 

م / الف ۹۹۸

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیشابور 
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین  ماده ۱۳  و  قانون   ۳ ماده  آگهی موضوع 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رای  برابر  و   ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
یک  ماده  موضوع  اول  هیات   ۹۹/۱۱/۰۷ مورخ   ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۸۶۵۵
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
مریم علی آبادی فرزند محمد حسین نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۸۳/۷۲ متر مربع از پالک شماره ۲۶۰ فرعی از ۲۳۱ اصلی واقع در 
اراضی مرتضی آباد بخش ۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی 

آقای جواد رفیعی و غیره محرز گردیده است. 
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 ۱۵ 
روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۲۹

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1680- چهارشنبه 29 بهمن 61399 ورزش دنیای 

آغاز مسابقات قویترین مردان ایران از امروز

پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی قوی ترین مردان کشور از امروز به 
میزبانی استان سیستان و بلوچستان آغاز می شود.

پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی قویترین مردان کشور )گرامیداشت 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی( در وزن ۱۰۵+ کیلوگرم، از امروز چهارشنبه 
)۲۹ بهمن ماه( به میزبانی شهرستان ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان 

آغاز می شود.
هر استان می تواند یک تیم ۵ نفره به این رقابت ها اعزام کند. ثبت 
از  قبل  ریه ۲۴ ساعت  اسکن  یا   PCR ارائه تست   با  ورزشکاران  از  نام 
امروز چهارشنه ۲۹ بهمن  استان مربوطه  از هیات  نامه  مسابقه و معرفی 

ماه انجام می شود.
 در مرحله مقدماتی امتیاز هر آیتم به تعداد نفرات شرکت کننده بستگی 
دارد و بعد از انجام مرحله مقدماتی ۱۰ نفر به فینال راه پیدا می کنند.  نفر 
اول این رقابت ها ۱۲ میلیون تومان، نفر دوم ۸ میلیون تومان و نفر سوم 
۵ میلیون تومان جایزه نقدی دریافت می کنند. همچنین به نفرات چهارم 

تا دهم نیز جوایز نقدی اهدا خواهد شد.
ورزشکاران در مرحله مقدماتی در آیتم های حمل الوار، دوگانه حمل 
گونی با جسم و اجرای حرکت کنده، لیفت گاری، دوگانه کشیدن سورتمه 
و غلت الستیک با یکدیگر رقابت خواهند کرد و پس از آن در مرحله فینال 
در آیتم های تعادلی رکوردی، گوی رکوردی، سه گانه دمبل- اکسل- کنده، 
حمل گاری فشاری روی دسته و پلکان قدرت به مصاف حریفان خود می 

روند.
در نهایت روز یکم اسفند ماه، این مسابقات با معرفی نفرات برتر به 

پایان می رسد.

مربی تیم ملی هندبال امید: ۳2 بازیکن به اردو دعوت می شوند
شهداد مرتجی گفت: فدراسیون قرار است تاریخ برگزاری اردوی تیم 
ملی امید را مشخص کند که بعد از آن ۳۲ بازیکن به اردوی تیم ملی هندبال 

امید دعوت خواهند شد.
مربی تیم ملی هندبال امید در خصوص آغاز اردوهای تیم ملی هندبال 
امید اظهار کرد: لیگ برتر تا پایان این هفته ادامه دارد. قرار است فدراسیون 
تاریخ آغاز اردوهای تیم ملی را مشخص کند. هدف بیشتر این است که 
به تیم ملی جوانان کمک شود و چند بازی تدارکاتی در اردوی تیم ملی با 

جوانان داشته باشیم.
مرتجی گفت: بنابراین فدراسیون  منتظر است تا برنامه های تیم ملی 
جوانان مشخص شود و بعد برنامه تیم ملی امید را اعالم کند. بعد از آن ما 

هم بازیکنان را به اردو دعوت می کنیم.
مربی تیم ملی هندبال امید در ادامه گفت: در این مرحله از اردو ضمن 
اینکه چند بازی تدارکاتی با تیم ملی جوانان خواهیم داشت بازیکنان را نیز از 
جهت کیفی کنترل می کنیم و مجددا تعدادی بازیکن را انتخاب خواهیم کرد.

وی در خصوص اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی امید گفت: 
بین ۳۰ تا ۳۲ بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد. ممکن است 
این تعداد به جهت حفظ رعایت پروتکل های بهداشتی در دو قسمت به اردو 
فراخوانده شوند. یعنی دو اردوی ۱۶ نفره سه یا چهار روز داشته باشیم و یا 
اینکه کل بازیکنان در یک مرحله به اردو بیایند.  منتظر اعالم تاریخ هستیم، 
قرار است فدراسیون برنامه ریزی و تاریخ را اعالم کند تا اردو شروع شود.

تمام شود  برتر  لیگ  این هفته  امید خدا  به  پایان گفت:  در  مرتجی 
و تیم های برتر مشخص شوند تا دست تیم های ملی برای برگزاری اردو 

باز شود.

جدیدی: فرآیند انتخابی کشتی باید قانون مند باشد
پیشکسوت کشتی ایران گفت: فرآیند انتخابی حلقه مفقوده تیم ملی 

کشتی بوده است اما باید قانون مند انجام شود. 
عباس جدیدی در حاشیه رونمایی از تندیس قهرمانان المپیک و پار 
المپیک در مورد وضعیت کشتی برای حضور در المپیک توکیو بیان کرد: 
با تغییر و تحوالتی که در برگزاری المپیک اتفاق می افتد و موضوعاتی 
که پشت آن است این سوال به وجود می آید که المپیک واقعا برگرار می 
امیدوارم  می کند.  پیدا  لحظه جهش  هر  نیز  ویروس  این  طرفی  از  شود؟ 
المپیکی تمرین می کند،  ناامیدی در تفکر کشتی گیران ما که  این مسئله 

ناامیدی ایجاد نکند.   
او افزود: اردوها برقرار شده است و فدراسیون کارهای قشنگی انجام 
داد و فرآیند انتخابی ها را ایجاد کرده است. اما این فرآیند باید برای همه 
اوزان اجرا شود. فرآیند انتخابی حلقه مفقوده این سال ها بوده است و االن 
ایجاد شده است اما باید قانون مند جلو برود. امیدوارم کشتی خوب بدرخشد. 
همیشه در المپیک، کشتی و وزنه برداری مدال آور بوده اند و امیدوارم در 

المپیک توکیو نیز بتوانند دست پر برگردند. 
جدیدی در مورد حضورش در انتخابات اتحادیه کشتی آسیا نیز تاکید 
انتخابات سوریان کمک کند. در  بهتر شدن  به  کرد:انتخاب من می تواند 
برخوریم.  به مشکل  نماینده همیشه  نداشتن  لحاظ  از  المللی  بین  مجامع 
اکنون باید بین المللی فکر شود و همه باید بیایند و  کمک کنند تا در گرفتن 
کرسی موفق شویم. باید آنقدر هزینه و رایزنی کنیم و از تمام ظرفیت هایمان 
استفاده کنیم تا کرسی های بین المللی را بگیریم.  امیدوارم دولت به اهمیت 

موضوع دولت پی برده باشد.

 جام جهانی ژیمناستیک قطر لغو شد
این رشته در  لغو مسابقات گزینشی  از  ایران  فدراسیون ژیمناستیک 

کشور قطر خبر داد.
به گزارش رسیده از فدراسیون ژیمناستیک، رقابت های جام جهانی 
قطر که یکی از مراحل کسب سهمیه المپیک محسوب می شود به دلیل 
ادامه شیوع ویروس کرونا لغو شد. فدراسیون جهانی ژیمناتسیک هنوز تاریخ 

جدیدی را برای برگزاری این رقابت ها اعالم نکرده است. 
 لغو جام جهانی قطر هم باعث شد، کسب سهمیه المپیک در تک وسیله 

وضعیت نامشخصی پیدا کند.
قرار بود ملی پوشان ژیمناستیک هنری ایران در این رقابت ها شرکت 

کنند و به همین منظور در اردوی آماده سازی تیم ملی حضور داشتند.
سال گذشته و در پی شیوع و فراگیری ویروس کرونا در سطح جهان 
آذربایجان  در کشور جمهوری  این رشته که  فینال مسابقات جام جهانی 
برگزار شد لغو و نتایج مرحله مقدماتی برای ورزشکاران به عنوان نتیجه 
نهایی اعالم مالک قرار گرفت. سعیدرضا کیخا در مسابقات باکو با کسب 

جایگاه سوم به فینال رسیده بود.
یکی از مسابقاتی که امید اصلی کیخا برای حضور در المپیک به شمار 
می رفت مسابقات قطر بود که لغو شده و ملی پوش کشورمان باید منتظر 

بماند تا زمان جدیدی برای این رقابت ها اعالم شود.

مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا؛
پورتو و یووه، تکرار خاطره طارمی و رونالدو

ستاره ایرانی در هفته های گذشته توانسته آماری بهتر از فوق ستاره دنیای 
این مسئله به جذابیت تقابل طارمی و رونالدو  از خود به ثبت برساند و  فوتبال 

افزوده است.
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا از شب گذشته آغاز شد اما 
حساس ترین مصاف برای هواداران فوتبال ایران، امشب در استادیوم استدیو دو 
دراگائو برگزار می شود؛ جایی که پورتو در خانه و در دیدار رفت پذیرای یوونتوس 
است و مهدی طارمی ستاره فوتبال ایران فرصت رویارویی دوباره با کریستیانو 

رونالدو را به دست آورده است.
در تقابل قبلی و در مصاف ایران و پرتغال، مهدی طارمی چند سانتی متر تنها 
با جاودانگی فاصله داشت و در آن مصاف رونالدو پنالتی اش را از دست داد تا در 
مصاف نفر به نفر، روز بدی را سپری کنند؛ اما حاال چشم هواداران پورتو و یوونتوس 
برای رسیدن به جمع هشت تیم برتر فوتبال اروپا به ساق های این دو بازیکن است.

طارمی در این فصل از لیگ قهرمانان اروپا هیچگاه در قامت بازیکن فیکس 
در ترکیب پورتو قرار نگرفته اما درخشش های او در هفته های گذشته باعث شده 
تا جایی ثابت در ارنج تیمش پیدا کند؛ با نگاهی به آمار مشخص می شود که در 
۱۰ دیدار قبلی تیم های پورتو و یوونتوس در لیگ پرتغال و ایتالیا، ستاره ایرانی 
هم در گلزنی و هم در گلسازی عملکردی موفق تر از همتای پرتغالی داشته است!

سرجیو کنسیسائو سرمربی باتجربه پورتو با توجه به روند و آمار فوق العاده 
طارمی امیدواری زیادی دارد تا با درخشش ستاره ایرانی بتواند امشب در خانه مقابل 
یوونتوس مدعی دست پر از میدان خارج شود؛ به ویژه وقتی آمار و ارقام طارمی در 
دوران حضورش در تیم های شاهین بوشهر، ایرانجوان بوشهر، پرسپولیس، الغرافه 
قطر و ریوآوه پرتغال و حتی تیم ملی ایران نشان می دهد که هیچ گاه مهدی طارمی 

به لحاظ آمار گلزنی در آمادگی دوران حضورش در پورتو نبوده است.
در ۱۶۵۵ دقیقه ای که سرمربی پورتو به ستاره ایرانی خود فرصت داده، طارمی 
۱۴ گل زده تا در هر ۱۱۸ دقیقه یک گل برای تیمش زده باشد و این چنین همه 
هواداران تیم فوتبال پورتو را به خود برای درخشش در ترکیب تیم شان در لیگ 

قهرمانان اروپا و رساندن این تیم به جمع ۸ تیم برتر امیدوار کرده است.

هفته تعیین کننده برای اتلتیکومادرید 

به  اللیگا  در  پیاپی  بازی  دو  در  چلسی  برابر  دیدار  از  پیش  اتلتیکومادرید 
مصاف لوانته می رود.

به گزارش آس، اتلتیکومادرید صدرنشین اللیگا است و تمام شرایط را برای 
اما عنوان دیگری که رویای فتحش را دارد لیگ  باال بردن جام قهرمانی دارد 
قهرمانان اروپا است. تیم دیگو پابلو سیمئونه در این فصل به هدفش نزدیک شده 
را تجربه کند. چلسی نخستین حریف  است و می تواند در دوره جدید قهرمانی 
روخی بالنکو است. بازی رفت سه شنبه هفته آینده در بخارست برگزار می شود. 
اتلتیکو پیش از این دیدار شش امتیاز در اللیگا پیش رو دارد که می خواهد تا 
شرایط سخت نشده است آن ها را به دست آورد ) هر دو دیدار برابر لوانته(. روخی 
بالنکو از ۲۱ بازی که در اللیگا انجام داده ۱۷ پیروزی کسب کرده است. لیگ 
به عملکرد روزانه یک تیم برمی گردد و اتلتیکو در تئوری روزهای سختی را برابر 
ایبار، گرانادا و آالوس تجربه کرد. شکی در آن نیست که چه مقدر انرژی هر یک 
از بازیکنان اتلتیکو صرف کرده اند تا به این لحظه برسند. لحظه ای شیرینی که به 
خاطر روی فرم بودن بازیکنانی همچون یورنته، کاراسکو و سوارس رقم خورده است. 
هیچ تیمی در اروپا آمارش مانند اتلتیکو نیست. روخی بالنکو در ۲۱ بازی 
تنها یک شکست را تجربه کرده و ۱۳ گل دریافت کرده است. این نشان از قدرت 
دفاعی تیم سیمئونه است.  یان اوبالک و دفاع نقطه اطمینان صدرنشین اللیگا 
هستند که می خواهد آمارش را در این زمینه بهتر کند چون تیم مادریدی در پنج 
بازی اخیر دروازه اش باز شده است. قرمز و سفیدپوشان  برابر لوانته نمی خواهند 

گلی دریافت کنند. روخی بالنکو امیدوار است فصل بزرگی داشته باشد.

کونسیسائو: بدون شک رونالدو در دنیا بهترین است
در  پورتو،  سرمربی  کونسیسائو،  سرجیو 
تمجید  یوونتوس  مقابل  تیمش  دیدار  آستانه 
یعنی  تیم  این  پرتغالی  از فوق ستاره  ای  ویژه 

کریستیانو رونالدو انجام داد.
لیگ  در  گذشته  های  هفته  طی  پورتو 
پرتغال شرایط پر نوسانی را تجربه کرده و با از 
دست دادن چند پیروزی اکنون ۱۰ امتیاز کمتر 
نسبت به اسپورتینگ لیسبون صدرنشین دارد و 
در رتبه دوم جدول قرار گرفته است؛ با این حال 
سرمربی این تیم می گوید که آنها با روحیه ای 

برنده به سراغ بازی برابر یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا می روند.
 سرجیو کونسیسائو، سرمربی پورتو، در کنفرانس خبری پیش از بازی تیمش 
مقابل یوونتوس در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا گفت: » یوونتوس 
را با مشکل مواجه خواهیم کرد همان طور که پورتو نیز مانند آنها چیزهایی در 
DNA خود دارد. فارغ از رقیبی که با آن روبرو می شویم ما دارای روحیه ای 
برنده هستیم. باید آگاه باشیم که رویکرد ما باید در زمان های مختلف بازی تغییر 

کند؛ در حالی که همیشه بدنبال نتیجه مثبت هستیم.”
رونالدو  کریستیانو  یعنی  یوونتوس  پرتغالی  ستاره  فوق  درباره  کونسیسائو 
نیز گفت: » کریستیانو رونالدو می تواند در هر لحظه از بازی تعیین کننده ظاهر 
شود و در یک سوم پایانی بازیکن بسیار بزرگی است. بدون شک او در جهان 
بهترین است. ما باید محکم، جمع و جور و منسجم باشیم. ما باید درک کنیم که 
کریستیانو، آلوارو موراتا، دژان کولوسفسکی یا هر کسی که در جلو بازی می کند 
چه فضایی را می خواهد و باید جلوی آن ها را ببندیم. رونالدو باید باعث افتخار 
همه پرتغالی ها باشد. نیازی به تعریف و تمجید در مورد او نیست چرا که آمار و 

ارقام خودش صحبت می کند.”
کونسیسائو در ادامه گفت: »دیدار برابر یوونتوس شباهت چندانی به تقابل 
با سیتی نخواهد داشت؛ حتی اگر آنها هم به حفظ توپ تمایل داشته باشند. تیم ما 
به لحاظ احساسی در وضعیت پایداری قرار دارد و کامال برای مسابقه فردا آماده 
هستیم. این لحظه ای بسیار مهم برای ما و هر تیمی محسوب می شود. ما باشگاه 

بزرگی هستیم و می خواهیم در همه مسابقات حاضر باشیم.«

جدایی داوید آالبا از بایرن در پایان فصل
این  از  پایان فصل  در  تایید کرد  مونیخ،  بایرن  اتریشی  آالبا، ستاره  داوید 

تیم جدا خواهد شد.
باالخره زمان خداحافظی داوید آالبا از بایرن مونیخ رسید. ستاره اتریشی از 
سال ۲۰۰۹ در بایرن عضویت دارد و پس از کسب عناوین مختلف با این باشگاه 
قصد دارد چالشی جدید را تجربه کند.از هفته ها پیش و پس از به بن بست خوردن 
مذاکرات تمدید با باشگاه، جدایی او قطعی شده بود و بایرن مونیخ نیز دو روز پیش 

با جذب دایو اوپامکانو خیالش از بابت جدایی آالبا را نیز راحت کرد.
در همین ارتباط کریستین فالک، خبرنگار مطرح بیلد مدعی شد که ستاره 
اتریشی در کنفرانسی مطبوعاتی جدایی خود از جمع باواریایی ها را تایید خواهد 
کرد؛ اتفاقی که دقایقی پیش رخ داد و داوید آالبا اعالم کرد در پایان فصل از 

بایرن مونیخ جدا خواهد شد.
داوید آالبا گفت: »من شخصًا تصمیم گرفتم بعد از این فصل چیز جدیدی 
را امتحان کرده و باشگاه را ترک کنم. این تصمیم آسانی نبود. من ۱۳ سال اینجا 

بودم و این باشگاه برای من بسیار مهم است.
در چند ماه آینده تمام توان خود را به کار خواهم گرفت تا به تیم کمک کنم 
و در آخر موفق شوم. این هدف کل باشگاه است و به نوعی بایرن مونیخ را تعریف 

می کند. بایرن می خواهد هر ساله در باالترین سطح باشد.”
انتخاب تیم جدید: » عوامل زیادی در این امر دخیل هستند و من خیلی به 

آن فکر می کنم. اینکه کجا می توانم بازی کنم که در آن موفق باشم.

پرسپولیس  پیشکسوت 
گفت: به نظر من هیچ ایرادی 
تمام  پرسپولیس  که  ندارد 
صفر  بر  یک  نتیجه  با  را  بازی هایش 

پیروز شود.
در  پرسپولیس  حضور  ره  با در
احتمال  و  بندی  رده  جدول  دوم  رده 
قهرمانی نیم فصل این تیم اظهار داشت: 
پرسپولیس کار سخت و بزرگی را انجام 
باالی  به  حاال  وضعیت  آن  از  که  داد 
جدول رسیده است. البته من قبال هم 
گفته بودم که این تیم به زمان نیاز دارد 

تا به خودش بیاید.
وی ادامه داد: بعد از فینال لیگ 
قهرمانان آسیا تیم خسته بود و بچه ها 
به هم ریخته بودند اما با تدابیری که 
زحمتی  و  گرفت  نظر  در  فنی  کادر 
پرسپولیس  کشیدند  ها  بچه  خود  که 
دوباره به خودش آمد و شد همان تیم 

همیشگی.
ره  با در پرسپولیس  پیشکسوت 
انتقاالت  فعالیت این باشگاه در نقل و 
تقویت  باید  تیم  قطعا  گفت:  زمستانی 
شود به خصوص برای بازی های لیگ 

وسط  دفاع  پرسپولیس  آسیا.  قهرمانان 
می خواهد و این مسئله ای حیاتی برای 
تیم است. دفاع وسط پستی است که باید 
بازیکن تخصصی در آن بازی کند و به 
خاطر همین پرسپولیس حتما یک یا دو 

مدافع وسط جدید می خواهد.
پنجعلی در خصوص عملکرد سید 

پرسپولیس  ترکیب  در  حسینی  جالل 
که  کرد  ثابت  سیدجالل  کرد:  تاکید 
سن در فوتبال اصال مالک نیست و تا 
فوتبالیست  بدهد  اجازه  بدن  زمانی که 
یک  سیدجالل  کند.  بازی  می تواند 
عملکردش  و  است  بی نظیر  بازیکن 
یحیی  اینکه  تقدیر، ضمن  قابل  کاماًل 

بهترین  از  همیشه  که  داده  نشان  هم 
موفقیت  و  کند  می  استفاده  بازیکنان 

پرسپولیس برایش مهم است.
وی درباره حضور کمال کامیابی نیا 
در پست دفاع وسط پرسپولیس گفت: 
کمال با وجود اینکه مدافع وسط نیست 
اما در این پست عالی عمل کرده است. 
خیلی سخت است که شما یک هافبک 
باشید اما در پست دفاع وسط هم بتوانید 
عملکرد خوبی داشته باشید، آن هم در 

تیمی مثل پرسپولیس.
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
در واکنش به اینکه خیلی ها به پیروزی 
بردهای  و  تیم  این  بر صفر  های یک 
اقتصادی شاگردان یحیی گل محمدی 
ایراد می گیرند، تاکید کرد: ایرادی ندارد 
که پرسپولیس همه بازی ها را با نتیجه 
یک بر صفر ببرد چون سه امتیاز مهم 
فصل  آخر  در  زیبا.  فوتبال  نه  و  است 
گرفته  را  امتیازها  بیشترین  که  تیمی 
قهرمان می شود نه تیمی که زیباتر بازی 
کرده است. االن شرایط طوری است که 
مربیان باید بیشتر به فکر نتیجه گرایی 

باشند تا ارائه فوتبال زیبا.

سیدجالل یک بازیکن بی نظیر است؛

محمد پنجعلی: برای قهرمانی سه امتیاز مهم است و نه فوتبال زیبا!

مربی دروازه بانان پرسپولیس طی هفته های اخیر 
روزهای خوبی را دنبال کرده و هر دو دروازه بان تیمش 
در مسیر بسته نگه داشتن دروازه موفق عمل کرده اند.

طی  پرسپولیس  دروازه بان  مربی  فنایی،  داوود 
در  را  تیمش  بان  دروازه  دو  هر  اخیر  بازی  چهار 
بوژیدار  و هم  و هم حامد لک  آمادگی می بیند  اوج 
شدن  باز  از  مانع  خوبی  به  اند  توانسته  رادوشوویچ 

دروازه این تیم شوند.
لک که بعد از دو گلی که مقابل آلومینیوم اراک 
دریافت کرد، طی سه بازی بعدی که فرصت حضور 
به  شیت  کلین  سه  آورده،  دست  به  را  ترکیب  در 
کارنامه خود اضافه کرده است. از سوی دیگر بوژیدار 

رادوشوویچ نیز که در دیدار مقابل مس رفسنجان و 
به دلیل محرومیت لک در ترکیب تیم قرار گرفت، 
دروازه اش را بسته نگه داشت تا این تیم بار دیگر در 
مسیر کلین شیت های سریالی برای بازگشت به صدر 

جدول قرار گیرند.  
فنایی، دروازه بان سابق پرسپولیس که طی فصل 
گذشته حضور در سمت مربی گلرهای تیم را تجربه 
این روزهای تیمش  آماده  با حضور دو گلر  می کند، 
امیدوار است در ادامه مسیر بتواند فصل را با آماری 
مناسب به پایان رسانده و در مسیر دستیابی به جام 
دیگری قرار گیرند و باید دید شرایط در ادامه برای او 

و گلرهایش به چه شکل پیش خواهد رفت.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

داوود فنایی دلیل مهم کلین شیت های پرسپولیس! 

ید  می گو ل  ستقال ا بی  مر سر
شکست مقابل سپاهان همان آتش زیر 
منتظرش  خیلی ها  که  بود  خاکستری 
بودند و شایعات زیادی درخصوص تغییر 
حتی  و  کرد  ایجاد  استقالل  فنی  کادر 
سبب شد عده ای از هواداران تجمع کرده 
و خواهان تغییراتی در کادر فنی شوند.

روزهای  مدت،  این  در  استقالل 
پرالتهابی را می گذراند و مشکالت تیمی 
باعث شده، هواداران استقالل از شرایط 

موجود ناراضی باشند و اعتراض کنند.
شده  باعث  که  مسائلی  از  یکی 
از  دربیاید،  استقالل  هواداران  صدای 
و  استقالل  صدرنشینی  رفتن  دست 
مشکالت کادر فنی است که این اتفاق 
سرمربی  فکری،  محمود  شده  موجب 

استقالل مورد انتقاد قرار بگیرد.
فکری،  محمود  زمینه،  همین  در 
سرمربی استقالل، در خصوص شرایط 
تیم و مشکالت استقالل صحبت های 
مختلفی به میان آورد که در گفت وگوی 

زیر می خوانید:
بازی  از  ابتدا  در  فکری  آقای   *
آبی پوشان  شکست  و  سپاهان  مقابل 
جدول  صدر  رفتن  دست  از  باعث  که 

شد بگویید.
- بازی با سپاهان روز بد استقالل 
بود و اتفاقاتی در جریان بازی افتاد که 
در نهایت به شکست ما انجامید. ما در 
روزهای قبل از بازی سعی کردیم نقاط 
ضعف و قوت حریف را برای بازیکنان 
و  توانایی ها  براساس  و  کنیم  تشریح 
پیاده  را  خود  برنامه های  حریف  ضعف 
کنیم اما بروز برخی اتفاقات سبب شد 
که به هدف خود نرسیم. برخی از این 
موارد و مشکالت را هواداران استقالل 
در روزهای اخیر متوجه شدند و برخی 
دیگر را طی روزهای آتی بیان خواهیم 

کرد تا مردم در جریان قرار بگیرند.
* معتقدید مسائل غیر فنی در این 

شکست دخیل بود؟
- اجازه بدهید موضوع را باز نکنم 
و  موارد  به  آتی  روزهای  در  ولی حتما 

مشکالت موجود اشاره خواهم کرد.
منتظر  برخی  می رسید  نظر  به   *
صدر  رفتن  دست  از  و  شما  شکست 
جدول بودند تا هجمه علیه شما را زیاد 

کرده و خواهان برکناری شما شوند؟

- جا دارد از این فرصت استفاده 
کنم و از همه هواداران واقعی استقالل 
بابت شکست مقابل سپاهان و از دست 
به  رفتن صدر جدول عذرخواهی کنم. 
هر حال مسوولیت این شکست با من 
است و باید این مسوولیت را بپذیرم و 
برای رفع مشکالت بیشتر تالش کنیم. 
و  فراز  این  من  شخص  و  استقالل 
نشیب ها را زیاد به چشم دیده ایم و من 
با  استقالل  در  که  نیستم  مربی  اولین 
این اعتراضات مواجه می شوم و احتماال 
آخرین آن هم نخواهم بود و اصال هم 
برخی  نظر  از  که  نتایجی  نمی خواهم 
را  بوده  ضعیف  برخی  نظر  از  و  خوب 
توجیه کنم اما شخصا به قولی که روز 
اول به هواداران استقالل دادم پایبندم 
و قول می دهم با برخی تغییرات در تیم 
برای کسب  فقط  و  فقط  آن  تقویت  و 

عنوان قهرمانی تالش کنیم.

فنی  کادر  معتقدند  خیلی ها   *
این  در  است،  تقویت  نیازمند  استقالل 
زمینه آیا قرار نیست تصمیمات تازه ای 

اتخاذ کنید؟
- روز اول که ما به استقالل آمدیم 
و  استقاللی ترین  بودند  معتقد  دوستان 
کاربلدترین کادر فنی به این تیم آمده 
یک  در  فوالد  به  که  دوم  هفته  از  اما 
شرایط نابرابر باختیم عده ای گفتند این 
کادر ضعیف است و باید تغییر کند! هیچ 
انسان بدون ضعفی وجود ندارد و قبول 
باید  داریم که  دارم ما هم ضعف هایی 
تالش کنیم تا آنها را رفع کنیم اما واقعا 
چگونه کادری که از هفته دوم برخی به 
دنبال زدنش بودند باید آرامش داشته و 

به کار خود را دنبال کند؟
می گوید  منتقدان  ز  ا خیلی   *
محمود فکری چرا از روز اول مشکالت 
داشت همه چیز  و سعی  نکرد  بیان  را 

که  اکنون  و  دهد  جلوه  بلبل  و  گل  را 
انتقادات  و  افتاده  خطر  به  تیم  وضع 
زیاد شده برای رفع مسوولیت می گوید 

مشکل داریم؟
بگویند  درست  خیلی ها  شاید   -
ولی من محمود فکری، فرزند استقالل 
دست  با  را  تیم  آرامش  نباید  و  هستم 
این  در  بزنم. من ۱۴ سال  بهم  خودم 
بازی کردم و چندین سال هم به  تیم 
عنوان مربی در این تیم فعالیت کردم. 
در همه این سال ها هم استقالل کم و 
بیش مشکالتی نظیر زمین تمرین داشته 
و مربوط به امسال و پارسال نیست. من 
سعی کردم سیاستی در پیش بگیرم که 
کمک حال باشگاه باشم نه این که باری 
باشگاه و هواداران اضافه  بر شانه های 
کنم. نمی دانم دیگران در این مواقع چه 
سیاستی در پیش می گیرند ولی من برای 
این که برخی مسائل و مشکالت برای 
نکند،  ایجاد  مضاعف  دردسر  استقالل 
آنها را تجمل کردم با این امید که روند 
رو به رشدی را شاهد باشیم و اکنون هم 
امیدوارم اگر دست به دست هم بدهیم 
این مشکالت  از  باشیم خیلی  و متحد 
از پیش رو برداشته می شود. این که من 
از اتاق فکر تخریب استقالل حرف زدم 
بیش از همه اردوگاه دشمنان استقالل 
را مدنظر داشتم نه هواداران تیم را اما 
باید بپذیریم برخی از هواداران خودمان و 
کانال ها و پیج هایی که ادعای استقاللی 
بودند یا از روی سادگی و یا با قصد و 
غرض در اردوگاه دشمن بازی کرده و 
می کنند. مشکالت همیشه در استقالل 
بوده و امروز هم این مشکالت هست 
ولی باید کمک کنیم این مشکالت را 

به حداقل برسانیم.
* حرف پایانی

- جا دارد یک بار دیگر از هواداران 
که  کنم  عذرخواهی  استقالل  واقعی 
و  دهیم  را شکست  سپاهان  نتوانستیم 
صدر جدول را حفظ کنیم. از پیشکسوتان 
و دوستانی هم که از روز اول تا امروز از 
تیم استقالل و همین طور بنده حمایت 
تشکر  بودند  ما  حال  کمک  و  کردند 
هیات  همراهی  با  امیدوارم  و  می کنم 
مدیره محترم و مدیریت باشگاه بتوانیم 
تیم را برای نیم فصل دوم تقویت کرده 

و دوباره به صدر جدول بازگردانیم.

بازی با سپاهان روز بد استقالل بود؛

فکری: بابت از دست رفتن صدر جدول عذرخواهی می کنم

زمان جدید بازی های تیم ملی ایران در انتخابی 
شاگردان  اساس  این  بر  که  شد  اعالم  جهانی  جام 
اسکوچیچ در فاصله ۱۲ روز چهار دیدار خود را به صورت 

متمرکز در یک کشور برگزار خواهند کرد.
پس از لغو برگزاری انتخابی جام جهانی قطر در 
فوتبال  کنفدراسیون   )۱۴۰۰ )فروردین   ۲۰۲۱ مارس 
صورت  به  مسابقات  این  برگزاری  جدید  زمان  آسیا 

متمرکز خبر داد.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در انتخابی جام 

جهانی به این شرح است:
ایران - هنگ کنگ - ۳ ژوئن )۱۳ خرداد ۱۴۰۰(

ایران - بحرین - ۷ ژوئن )۱۷ خرداد ۱۴۰۰(
کامبوج - ایران - ۱۱ ژوئن )۲۱ خرداد ۱۴۰۰(

ایران - عراق - ۱۵ ژوئن )۲۵ خرداد ۱۴۰۰(
میزبانی  به  و  متمرکز  صورت  به  مسابقات  این 

یکی از کشورهای گروه C برگزار می شود و در صورت 
نبود میزبان، مسابقات در کشور ثالث )بی طرف( برگزار 
خواهد شد. تیم های حاضر در مسابقات ۳۱ می )۱۰ 
خرداد( وارد محل برگزاری مسابقات می شوند و در ۱۷ 

روز به رقابت می پردازند.
در صورتی که این مسابقات به صورت متمرکز 
برگزار نمی شد، ایران در چهار بازی باقی مانده خود، 
در سه دیدار میزبان و فقط در یک بازی مهمان می شد.

همچنین در نشست آنالینی که با حضور دراگان 
اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی و مهدی خراطی، رئیس 
کمیته  رئیس  گیل،  من  شین  با  های  تیم  دپارتمان 
مسابقات کنفدراسیون، عوض بیک، مسئول مسابقات 
کمیته مسابقات و پاول عضو کمیته مسابقات برگزار 
شد، فدراسیون فوتبال ایران آمادگی خود برای میزبانی 

این مسابقات را اعالم کرد.

ملی  تیم های  دپارتمان  رئیس  مهدی خراطی، 
نمایندگان  نشست  این  در  گفت:  نشست  این  درباره 
فدراسیون فوتبال ایران بر میزبانی رقابت ها به شکل 
رفت و برگشت تاکید داشتند و بر حق فوتبال ایران 
سه  در  میزبانی  ظرفیت  از  شدن  مند  بهره  بر  مبنی 
مسابقه دور برگشت تصریح کردند. در نهایت، با توجه 
به همه گیری و افزایش شیوع کرونا در سطح جهان 
و تاکید کنفدراسیون مبنی بر سالمت مربیان، بازیکنان 
و دست اندرکاران مسابقات و مباحث مختلف صورت 
گرفته درباره ادامه برگزاری رقابت های انتخاباتی جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر، در نهایت مقرر گردید این مسابقات 
به احتمال بسیار زیاد به صورت متمرکز به میزبانی یکی 
از تیم های گروه C برگزار شود و در صورت عدم وجود 
میزبان از سوی تیم های حاضر در این گروه مسابقات 

در کشور بی طرف به انجام برسد.

لغو برگزاری انتخابی جام جهانی قطر در فروردین 1۴00
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 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: تشکیل کمیسیون فرهنگ 
و هنر و رسانه با تأکید بر نگاه فضای مجازی، کمیسیون فرهنگ و 
دین و کمیسیون اجتماعی در دفاتر استانی شورای فرهنگ عمومی 

کشور ضروری است.
انقالب  عالی  شورای  خبر  مرکز  شنبه  سه  روز  گزارش  به 
فرهنگی، جلسه بررسی آیین نامه جدید شورای فرهنگ عمومی با 
حضور سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی و سید 
عباس صالح وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در محل دبیرخانه شورای 

عالی انقالب فرهنگی برگزار شد.
لزوم اصالح آیین نامه شورای فرهنگ عمومی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این جلسه خاطرنشان کرد:  
عمومی  فرهنگ  شورای  آیین نامه  اصالح  لزوم  زمان،  گذشت  با 
مورد توجه قرار گرفت، ضمن آن که با توجه به مسوولیت در نظر 
گرفته شده برای ستادهای استانِی شورای فرهنگ عمومی کشور 
در راستای اهداف سند مهندسی فرهنگی، ضرورت اصالح آیین نامه 

مربوطه بیشتر احساس شد.
صالحی افزود: تقویت دبیرخانه های فعال در ستادهای استانی 

مهمی  موارد  از  انسانی  منابع  تجهیز  و  عمومی  فرهنگ  شورای 
گرفت. همچنین  قرار  توجه  مورد  پیشنهادی  آیین نامه  در  که  بود 
ترسیم  و  رو  پیش  فعالیت های  از  روشن  و  شفاف  ساختار  تدوین 
آیین نامه  از نکات مهمی است که در اصالح  نظام توزیع وظایف 

مورد نظر بوده است.
به  علمی  جامع  نقشه  ستاد  که  همانگونه  کرد:   تأکید  وی 
عنوان ستادی برای حوزه علم در کشور مورد توجه قرار می گیرد، 
شورای فرهنگ عمومی نیز دارای دامنه و فضای وسیعی است که 
به فراخور آن می تواند به عنوان ستاد حوزه فرهنگ عمومی کشور 
به خوبی می توان  تلقی شود. در عملکرد شورای فرهنگ عمومی 
نقش واسطه ای این شورا بین مجموعه های مربوطه با شورای عالی 

انقالب فرهنگی را احصا کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن تأیید پیشنهاد دبیر شورای 
عالی انقالب فرهنگی ادامه داد:  تشکیل کمیسیون فرهنگ و هنر 
و رسانه با تأکید بر نگاه فضای مجازی، کمیسیون فرهنگ و دین 
همچنین کمیسیون اجتماعی از جمله کمیسیون هایی است که می توان 

برای دفاتر استانی در نظر گرفت.

کمیسیون فرهنگ، هنر و رسانه 
در شورای فرهنگ عمومی استان ها تشکیل شود

نــه  خا مدیرعامــل   
ایــران،  ادبیــات  و  کتــاب 
را  ســال  کتــاب  جایــزه 
ــش و  ــودن پژوه ــده ب ــانه ای از زن نش
کتــاب در ایــران دانســت و گفــت: 
ایــن جایــزه از امســال بــه عنــوان یک 
رویــداد نخبگانــی در ســطح کشــور به 

رســمیت شــناخته شــد.
نشســت  در  دهقانــکار  ایــوب 
خبــری ســی و هشــتمین دوره جایــزه 
کتــاب ســال و بیســت وهشــتمین 
جایــزه جهانــی کتــاب کــه صبــح 
امــروز در خانــه کتــاب و بــه صــورت 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش ــن برگ آنالی
تــداوم جایــزه در ســال هــای گذشــته، 
ــی دارد و  ــتمرار پیام ــن اس ــت: ای گف
ــل در بخــش  نشــان مــی دهــد حداق
ــش و  ــال، پژوه ــاب س ــی و کت داخل
ــاب نشــر در  ــک و کت ــق آکادمی تحقی
ایــران زنــده و پویاســت از طرفــی 
بخــش جایــزه جهانــی نیــز منعکــس 
کننــده ایــن واقعیــت اســت کــه 
ــران مقصــد نخبگانــی و آکادمیــک  ای
پژوهشــگران خــارج از کشــور اســت.

مدیرعامــل خانــه کتــاب، بــا 
اشــاره بــه داوری ایــن جایــزه، ادامــه 
داد: در بخــش کتــاب ســال داوری 
ــر  ــزار اث ــه ۱۰ ه ــک ب ــن نزدی از بی
علمــی و فاخــر انجــام شــد کــه ایــن 
داوری ایــن تعــداد اثــر کار بــرای مــا 
ســخت تر کــرد و از طرفــی دیگــر نیــز 
شــاهد مثــال پویندگــی و زنــده بــودن 
در  اســالم پژوهی  و  ایران شناســی 
ــه در  ــت ک ــن اس ــور ای ــارج از کش خ
جایــزه جهانــی نزدیــک بــه ۲ هــزار اثر 
رصــد شــده و ایــن تعــداد کتــاب هایی 
اســت کــه تنها در ســال جاری منتشــر 
ــد  ــان می ده ــار نش ــن آم ــدند، ای ش
ایــران مقصــد خوبــی بــرای پژوهــش 
ــالم  ــی و اس ــران شناس ــوزه ای در ح

ــی اســت. پژوه
ایــن دوره ویژگی هایــی بی نظیــر 
داشــته اســت. ایــن جایــزه از امســال 
بــه عنــوان یــک رویــداد نخبگانــی در 
ــناخته  ــه رســمیت ش ســطح کشــور ب
شــد. بنیــاد ملــی نخبــگان این مســئله 
دوره  ایــن  در  و  را محقــق کردنــد 
ــرار  ــگان ق ــره نخب ــدگان در زم برگزی
می گیرنــد و بنیــاد نخبــگان ملــی، 
تســهیالتی را کــه در همــه بخش هــا 
بــرای نخبــگان در نظــر می گیــرد 
بــرای ایــن برگزیــدگان هــم در نظــر 

خواهــد گرفــت.
ــام  ــه ادغ ــاره ب ــا اش ــکار ب دهقان
ــور  ــت ام ــر معاون ــر نظ ــات زی موسس
فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

انتخــاب  کــرد:  اضافــه  اســالمی، 
ســال  کتــاب  جایــزه  برگزیــدگان 
ــی  ــوری، یک ــه کش ــوان نخب ــه عن ب
از وعده هایــی اســت کــه در بــدو 
تأســیس خانــه کتــاب داده بــودم 
و یکــی از آنهــا مزیــت دادن بــه 
حــول  کــه  اســت  جشــنواره هایی 
برگــزار می شــود.  کتــاب  محــور 

ــاب  ــه کت ــه در خان ــزی ک جوای
اهــدا می شــود بــه انــدازه کافــی 
برنــد هســتند امــا مــی خواســتیم 
کــه ایــن برندهــا را تقویــت کنیــم تــا 
مزیت هــای آن فراتــر از جوایــز مــادی 
ــمیت  ــه رس ــد. ب ــر باش ــوح تقدی و ل
ــه  ــال ب ــاب س ــزه کت ــناختن جای ش
عنــوان یــک رویــداد نخبگانــی اولیــن 
ــود. ــد ب ــه خواه ــن زمین ــا در ای گام م

ــه  ــن ک ــالم ای ــا اع ــکار ب دهقان
بــه دلیــل همــه گیــری ویــروس 
کرونــا، مراســم اختتامیــه محــدود 
ــت: مراســم  ــد شــد، گف ــزار خواه برگ
ــاب  ــزه کت ــدگان جای ــی برگزی معرف
در  اســفند  دوم  شــنبه  روز  ســال، 
ــا  ــوری ب ــت جمه ــاد ریاس ــل نه مح
ــا  ــدگان برپ ــی از برگزی ــور جمع حض
خواهــد شــد، امســال امکان دعــوت از 
برگزیدگان خارج از کشــور را نداشــتیم 
و برگزیــدگان شهرســتان نیــز ملــزم به 

ــتند. ــور نیس حض
ــرح  ــاب ط ــه کت ــل خان مدیرعام
زمســتانه کتــاب را آخریــن برنامــه 
ادبیــات  و  کتــاب  خانــه  موسســه 
و  کــرد  اعــالم   ۱۳۹۹ ســال  در 
ــال  ــا در س ــه م ــن برنام ــزود: آخری اف
جــاری، طــرح فصلــی حمایــت از 
ختــام  حســن  کتابفروشی هاســت، 
فعالیت هــای اجرایــی مــا کــه بــا 

ــتانه  ــد، زمس ــاز ش ــاب آغ ــه کت بهاران
ــاب اســت کــه نهــم اســفند آغــاز  کت

ــود. ــی ش م
در ســی و هشــتمین دوره کتــاب 
ســال بیــش از ۱۰ هــزار اثــر بررســی 

شــده اســت
دبیــر علمــی جایــزه کتاب ســال، 
بــا اشــاره بــه بررســی ۱۰ هــزار عنوان 
ــار داوری  ــان آث ــت: از می ــاب، گف کت
شــده در جایــزه کتــاب ســال ۲۴۷ 
ــد،  ــی راه یافتن ــه نهای ــه مرحل ــر ب اث
ــن  ــا را در ای ــی م ۳۵ متخصــص علم
جایــزه ادبــی همراهــی کردنــد. در 
ــه ۸۰  ــا ب ــره کتاب ه ــه نم ــی ک صورت
تــا ۹۰ برســد شایســته تقدیــر شــناخته 
برگزیــده  کتاب هــای  می شــوند. 
ــا  ــن ۹۰ ت ــاز بی ــه امتی ــد ب ــم بای ه
ــرای  ــه ب ــوزه ترجم ۱۰۰ برســد. در ح
شایســته تقدیــر شــناخته شــدن بایــد 
ــدگان  ــا ۹۵ و برگزی ــاز ۸۵ ت ــه امتی ب
بــه امتیــاز بیــش از ۹۵ دســت یابنــد.

حجــت االســالم و المســلمین 
ــاره  ــا اش ــدوی راد، ب ــی مه محمدعل
بــه هفــت ســال دبیــری علمــی جایزه 
ــن دوره ۷  ــزود: در ای ــاب ســال، اف کت
هــزار و ۹۰ عنــوان کتــاب بــه مرحلــه 
دوم داوری رســیدند. ۷۸ اثــر برگزیــده 
ــناخته  ــر ش ــته تقدی ــر شایس و ۲۸۷ اث
شــدند. در مجمــوع در ایــن هفــت 
ــته  ــاب شایس ــوان کت ــال ۳۶۵ عن س

ــدند.  ــناخته ش ــده ش ــر و برگزی تقدی
در ســال ۹۸ بــا کمیــت در حــوزه 
شــمارگان کتــاب روبــه رو بودیــم؛ امــا 
ــدک  ــده ان ــن منتشــر ش ــداد عناوی تع
ــی  ــار در حــوزه قرآن ــت آث ــود. کیفی نب
ــل  ــال های قب ــه س ــبت ب و کالم نس
ــوز  ــه هن ــی ک ــت درحال ــش یاف افزای

آثــار مذهبــی از نظــر ظاهــری چشــم 
نــواز نیســتند، چــون مــی گوینــد 
محتــوا مهــم تــر از ظاهــر اســت امــا 
بایــد دربــاره ایــن موضــوع نیــز راهــی 

پیــدا کنیــم.
مهــدوی راد دربــاره مبلــغ جایــزه 
کتــاب ســال گفــت: مبلــغ جایــزه 
اختصــاص یافتــه بــه برگزیــدگان 
جایــزه کتــاب ســال ۱۰۰ میلیــون 
ــتر  ــن دوره بیش ــان اســت و در ای توم
برگزیــدگان ایــن جایــزه جوان هــا 
ــم  ــی ه ــل توجه ــد قاب ــد. درص بودن
در بخــش تالیــف، ترجمــه، بازنگــری 
ــاده  ــاق افت ــش اتف ــون کهــن افزای مت
هرچنــد در همــه حوزه هــا افزونــی 
ــزان  ــر می ــا اگ ــت، ام ــم داش خواهی
ــر هــم  ــا ۱۵ براب ــر ی ــز ســه براب جوای
ــت. ــر اس ــش باالت ــان پژوه ــود ش ش

ــن  ــه ای ــخ ب ــدوی راد در پاس مه
ــدر  ــهور چق ــامی مش ــه اس ــوال ک س
ــت،  ــته اس ــر گذاش ــا اث روی کار آنه
ــاب را  ــا کت ــا تنه ــت: م ــار داش اظه
بررســی کردیــم و بــه نام فــرد توجهی 
نداشــتیم. اگــر امتیــاز کتــاب بــه 
ــان  ــد، در می ــاال باش ــی ب ــدازه کاف ان

ــود. ــی ش ــی م ــدگان معرف برگزی

جایــزه جهانــی کتــاب ســال 
د می شــو ه تر  د گســتر

دبیرعلمــی جایــزه جهانــی کتــاب 
ســال، بــا اشــاره بــه آثــار داوری شــده 
ــار همــه  ــن آث ــن دوره گفــت: ای در ای
ــد.  در ســال ۲۰۱۹ منتشــر شــده بودن
حــدود هــزار و ۸۰۰ عنــوان کتــاب در 
ــدند. از  ــی داوری ش ــزه ادب ــن جای ای
ــه  ــه مرحل ــر ب ــار ۲۰ اث ــن آث ــان ای می
در  و  شــدند  وارد  جدی تــر  داوری 
نهایــت ۵ اثــر شــاخص در حــوزه 
مطالعــات ایرانــی و اســالمی برگزیــده 

شــدند.
احمدعلــی حیــدری، افــزود: مبلغ 
اختصــاص یافتــه بــه برگزیــدگان ایــن 
رویــداد ادبــی ۱۰ هــزار یوروســت. 
ســال  کتــاب  جهانــی  جایــزه  در 
ــای  ــورهای آفریق ــی از کش برگزیدگان
جنوبــی، آمریــکا، روســیه، چیــن و 

ــتیم. ــه داش فرانس
وی بــا اشــاره به جلســات آســیب 
ــه داد: در  ــزه، ادام ــن جای ــی ای شناس
ــیدیم  ــه رس ــه نتیج ــات ب ــن جلس ای
کــه می توانیــم دایــره انتخــاب آثــار را 
گســترده تر کنیــم. عــالوه بــر بررســی 
آثــار حــوزه مطالعــات ایــران و اســالم  
بــه آثــار ضــد اســتعماری و یــا آثــاری 
کــه در موضوعــات تقریــب  و وحــدت 

ــم. ــز بپردازی منتشــر شــده اند نی

برگزیدگان جایزه کتاب سال، نخبه کشوری محسوب می شوند

کتاب »فرهنگ لغات و اصطالحات سواد رسانه ای« منتشر شد

ــه اهتمــام  ــاب فرهنــگ لغــات و اصطالحــات سوادرســانه ای ب  کت
ــات  ــوم ارتباط ــوزه عل ــان ح ــی از متخصص ــلطانی فر و گروه ــد س محم

منتشــر شــد.
 ایــن کتــاب کــه نخســتین کتــاب مرجــع در حــوزه ســواد رســانه ای 
ــته  ــه رش ــانه ای ب ــواد رس ــازی واژگان س ــدف استانداردس ــا ه ــت ب اس

تحریــر درآمــده اســت.
 ســیده ســارا میرقاســمی، ایده پــرداز اصلــی کتــاب فرهنــگ 
لغــات و اصطالحــات ســواد رســانه ای در گفتگــو بــا خبرنــگار فرهنگــی 
ایرنــا، دربــاره اهمیــت انتشــار ایــن کتــاب گفــت: نیــاز ادبیــات واحــد بــا 
ــت  ــانه ای، عل ــواد رس ــس س ــوزه تدری ــخص در ح ــی مش ــاختار علم س
اصلــی شــکل گیری ایــده اولیــه انتشــار کتــاب مرجــع فرهنــگ لغــات و 

ــود. ــانه ای ب ــات سوادرس اصطالح
وی بــا بیــان اینکــه اغلــب واژگانــی کــه بــرای تدریــس مهارت های 
بــه کتاب هــا و  ســواد رســانه ای در کشــور اســتفاده می شــوند و 
ــد  ــد ریشــه علمــی و بین المللــی ندارن مقاله هــای ایــن حــوزه راه یافته ان
ــوم  ــردازی عل ــخصی در واژه پ ــلیقه ش ــال س ــی و اعم ــزود: چندگانگ اف
ــد،  ــی ندارن ــه ریشــه علم ــی ک ــردن واژگان ــه کارب ــق و ب ــف و خل مختل
ــش  ــگام پژوه ــوص در هن ــه خص ــی را ب ــوزه علم ــر ح ــان ه متخصص
ــا مشــکالت بــزرگ روبــرو می کنــد. بــرای مثــال واژه متــداول رژیــم  ب
مصــرف رســانه ای معادلــی در زبــان اصلــی نــدارد و همیــن امــر باعــث 
ایجــاد مشــکالت عمیقــی بــرای پژوهشــگران در رونــد تحقیقــات علمــی 
ــته  ــاتید برجس ــتقبال اس ــر اس ــد ب ــا تاکی ــمی ب ــان می شود.میرقاس آن
علــوم ارتباطــات از انتشــار ایــن کتــاب، اظهارامیــدواری کــرد بــا انتشــار 
کتــاب فرهنــگ لغــات و اصطالحــات سوادرســانه ای از ایــن پــس شــاهد 

ــات ســواد رســانه ای در کشــور باشــیم. استانداردســازی در ادبی
ــه  ــانه ای ب ــات سوادرس ــات و اصطالح ــگ لغ ــع فرهن ــاب مرج کت
ــش،  ــیما میربخ ــمی، س ــارا میرقاس ــلطانی فر، سیده س ــد س ــم محم قل
ناصــر اســدی و نویــد احمــدزاده از متخصصــان رشــته علــوم ارتباطــات 
ــی  ــط عموم ــی رواب ــتانداردهای جهان ــش اس ــتین همای ــروز در نخس ام

رونمایــی می شــود.
ــه  ــال ب ــش از یکس ــگارش آن بی ــق و ن ــه تحقی ــاب را ک ــن کت ای
ــواد  ــای س ــر کتاب ه ــع نش ــتیبان، مرج ــارات پش ــده انتش ــول انجامی ط
رســانه ای در کشــور بهمــن مــاه امســال در ۲۲۵ صفحــه و قطــع رقعــی 
ــه  ــانه ای ب ــواد رس ــوزه س ــه ح ــدان ب ــت و عالقمن ــرده اس ــر ک منتش
ــه  ــازار نشــر ب ــه زودی در ب ــد ب ــم می توانن ــن عل خصــوص مدرســان ای

ــند. ــته باش ــی داش آن دسترس
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پروانه رسولی خوشبخت

معرفی برگزیدگان  جشنواره شعر
وداستان انقالب

برگزیدگان  معرفی  با  انقالب  داستان  و  شعر  جشنواره  دوازدهمین   
و  بایرامی  انقالب؛ محمدرضا  ادبیات  معروف  دو چهره  از  تقدیر  همچنین 

محمدرضا سهرابی نژاد به کار خود پایان داد.
گذشته  شب  انقالب  داستان  و  شعر  جشنواره  دوازدهمین  اختتامیه   
)دوشنبه، ۲۷ بهمن( با حضور حجت االسالم محمد قمی رییس سازمان 
از  جمعی  و  هنری  حوزه  رییس  دادمان  محمدمهدی  اسالمی،  تبلیغات 

نویسندگان و شاعران در تاالر اندیشه حوزه هنری برگزار شد.
رییس حوزه هنری در این مراسم با بیان اینکه نهال ادبیات انقالب 
در حال حاضر شجره طیبه تناور و ریشه داری شده است، گفت: باید بیش 
از گذشته برای باغبانی و رشد ادبیات انقالب تالش کنیم. اصل ماجرای 
جشنواره شعر و ادبیات داستان انقالب بر عهده استادان است و ما پشتیبانی 

و انجام وظیفه می کنیم
دادمان از دبیران اجرایی و علمی جشنواره تشکر کرد و گفت: فرصتی 
فراهم شد تا از افرادی که نقشی در ادبیات انقالب داشتند، از جمله محمدرضا 

بایرامی و محمدرضا سهرابی نژاد تشکر کنیم.
دبیر بخش داستان دوازدهمین جشنواره شعر و داستان انقالب اسالمی، 
با بیان این که سینمای ما دچار بحران اندیشه و فیلمنامه است، سینماگران را 
به اقتباس از آثار خوب ادبیات انقالب دعوت کرد و گفت: در جشنواره هایی 
همچون شعر و داستان انقالب، اندیشه های بدیع وجود دارد و سینماگران 

می توانند از این فرصت استفاده کنند. 
داشت:  اظهار  جشنواره  به  رسیده  آثار  به  اشاره  با  جعفری  حسینعلی 
۲۸۳ اثر از ۱۹۴ نفر در  بخش داستان در این دوره از جشنواره به دست 
ما رسید. در بخش بزرگسال مصطفی جمشیدی، شهریار زمانی، محمدرضا 
را کشیدند. در  شرفی خبوشان، در قسمت رمان و داستان زحمت داوری 
بخش کودک و نوجوان داستان انقالب شهرام شفیعی، عبدالرحمن اونق و 
هادی خورشاهیان داوری را عهده دار بودند. در بخشی از این برنامه، برخی 
از برگزیدگان دوازدهمین جشنواره شعر و داستان انقالب در این مراسم به 

شعرخوانی پرداختند.
تقدیر از دو ادیب ادبیات انقالب 

محمدرضا  و  نویسنده  بایرامی  محمدرضا  از  برنامه،  ویژه  بخش  در 
سهرابی نژاد، شاعر برای سال ها تالش در حوزه ادبیات انقالب و تاثیرگذاری 

در این زمینه، تقدیر شد.
برگزیدگان جشنواره شعر و داستان انقالب

رمان کودک و نوجوان
تقدیر از مریم فریدی از البرز برای اثر اورکت روسی

نفر اول سجاد خالقی از چهارمحال بختیاری برای اثر مه و دود
نفر دوم محمد سرشار از تهران برای اثر شکار هیوال

نفر سوم طاهره مشایخ از گیالن برای اثر ِسلفی با خرابکار
 رمان بزرگسال

تقدیر از  سید میثم موسویان از همدان برای اثر بی نام پدر. نفر اول 
هیأت داوران در بخش رمان بزرگسال هیچ اثری را شایسته ندانست.

نفر دوم بدون الویت اهداء می شود به حمید بابایی از تهران برای اثر 
چهل و یکم و علی اصغر عزتی پاک از تهران برای اثر تشریف

نفر سوم مرضیه نفری از قم برای اثر جامانده از پسر
داستان کوتاه کودک و نوجوان

تقدیر از مصطفی میرزایی از همدان برای اثر من دیگر نمی ترسم
نفر اول منیره هاشمی از خراسان رضوی برای اثر باباها گم نمی شوند

نفر دوم علیرضا نعمت اللهی از تهران برای اثر سکه شاهی
نفر سوم حدیث ناظری از هرمزگان برای اثر بهمن شیر

داستان کوتاه بزرگسال
هیأت داوران در بخش داستان کوتاه بزرگسال هیچ اثری را شایسته 

تقدیر ندانست
نفر اول مهدی پورفرد از تهران برای اثر قلعه

نفر دوم مولود علیزاد فاضل از آذربایجان شرقی برای اثر این عکس
نفر سوم سیروس جمشیدی از فارس برای اثر کادیالک

 شعر
تک اثر شعر نو

نفر اول فهیمه قائدی از اصفهان برای اثر زبان سفید
نفر دوم اسماعیل احمدی امجزی از کرمان برای اثر سرباز گمنام

 نفر سوم عفت خادمی از خراسان رضوی برای اثر پیاله
تک اثر شعر کهن

نفر اول مائده هاشمی از اصفهان برای اثر جنگ نابرابر
نفر دوم سید سلمان علوی گنابادی از قم برای اثر لیله القدر

 نفر سوم عاطفه جوشقانیان از قم برای اثر دو تا رفیق
 مجموعه شعر کودک

نفر اول حسین عبدی از گلستان برای اثر باران، فرشته است
نفر دوم سمیه تورجی از فارس برای اثر خدای من سالم
 نفر سوم به دادیار حامدی از مازندران برای اثر ماماِن بابا

مجموعه شعر نوجوان
نفر اول منیره هاشمی از خراسان رضوی برای اثر صلح روی لوله تفنگ
نفر دوم زهرا داوری از خراسان شمالی برای اثر جایی که دوستش دارم

 نفر سوم طیبه شامانی از تهران برای اثر کوه پیش پای تو افتاد
مجموعه شعر نو

اثر کرکسی در  بلوچستان برای  از سیستان و  باقری  نفر اول عباس 
پوست عقاب

نفر دوم مجتبی صفدری تمرین از گیالن برای اثر نسخه جعلی
 نفر سوم رضا یزدانی از قم برای اثر حصار

مجموعه شعر کهن
نفر اول  علی رضا محمد علی بیگی از قم برای اثر َطَیران

نفر دوم علی سلیمانی از تهران برای اثر غزل که تحصن کند
 نفر سوم حسنا محمدزاده از اصفهان برای اثر تیه دا

آگهی ابالغ مفاد صورتجلسه افرازی
پیرو آگهی شماره ۴۵۳۶ منتشره در روزنامه خراسان ۹۹/۸/۳ بدینوسیله صورتجلسه 
افرازی پالک ۲۳۰۸ فرعی از ۲۷۶ اصلی بخش ۱۳ مشهد به شرح ذیل آگهی شایسته 
است کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور چنانچه به مورد افراز و نحوه آن اعتراض دارند 
وا خواهی خود را ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به دادگاه صالحه محل تسلیم و 
رونوشت آن را به این اداره ارسال نمایند در صورت عدم واخواهي سند مالکیت مفروزي 

به نام متقاضي صادر و تسلیم خواهد شد.
صورت مجلس افرازی پالک ۲۳۰۸ فرعی از ۲۷۶ اصلی

در اجرای دستور اداری شماره ۲۶۷۴ مورخ ۹۹/۷/۲۴ذیل تقاضای افراز آقای نظر 
علی سرگزی فریمانی مالک مشاعی۲۶۲ سهم مشاع از ده هزار سهم کل ششدانگ پالک 
۲۳۰۵ فرعی از ۲۷۶ اصلی واقع در اراضی فریمان بخش ۱۳ مشهد که مالکیت مشاعی 
وی ذیل ثبت ۲۳۷۴ صفحه ۵۸۵ دفتر ۱۵۰ قید و سند آن صادر و تسلیم شده است. لذا 
پس از درخواست افراز نامبرده و ارجاع موضوع  به اینجانبان میرزایی و بلوچ به سمت 
افراز شماره ۴۵۳۶ مورخ ۹۹/۸/۳ در  نماینده و نقشه بردار ثبت فریمان و ابالغ آگهی 
روزنامه خراسان و بررسی سوابق ثبتی با محل مورد تقاضادر موعد مقرر در آگهی ابالغ 
افراز به محل مذکور مراجعه اقدام به نقشه برداری از محل ملک مورد افراز بعمل آمد و 
سپس نقشه ترسیمی طی نامه شماره ۵۲۳۷ مورخ ۹۹/۸/۱۰ به شهرداری فریمان ارسال 
گردید. که شهرداری فریمان برابر نامه شماره ۹۷۷۷ مورخ ۹۹/۱۰/۲۲ افراز مورد تقاضای 
آقای نظر علی سرگزی را بالمانع اعالم نموده و نقشه ارسالی را نیز به مهر شهرداری 
ممهور نموده است و شعبه بایگانی نیز برای مورد تقاضا پالک ۱۹۳۸۷فرعی را منظور 
نموده است.لذا ذیال نخست حدود و مشخصات قطعه مورد افراز و سپس سایر حدود و 

مشخصات قطعات باقی مانده بدین شرح اعالم می گردد:
۱.حدود و مشخصات قطعه مورد افراز : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۷ 
مترمربع دارای پالک ۱۹۳۴۳ فرعی مجزی شده از ۲۳۰۸ فرعی از ۲۷۶ اصلی واقع در 
اراضی فریمان بخش ۱۳ مشهد به حدود اربعه: شمااًل به طول ۱۲/۳۰ متر به دیوارپالک 
مجاور شرقا به طول ۲۰/۲۰ متر به دیوار پالک ۱۰۱۶۰ فرعی  جنوبا به طول ۱۲/۲۰ متر  
محل درب و دیواریست به خیابان، غربا به طول ۲۰/۲۰ متر به دیوارپالک ۹۸۹۰ فرعی 
حقوق ارتفاقی ندارد. )که در سهم اختصاصی آقای نظر علی سرگزی فریمانی قرار می گیرد(.  

۲. حدود و مشخصات قطعه اول باقیمانده : 
باقیمانده  پالک  دارای  ۲۳۷/۷۵مترمربع  مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۲۳۰۸فرعی از ۲۷۶ اصلی واقع در اراضی فریمان بخش ۱۳ مشهد به حدود اربعه: شمااًل 
به طول ۱۲/۱۵ متر به کوچه شرقا به طول ۱۹/۸۰ متر به پالک ۱۵۵۵۰ فرعی جنوبا به 
طول ۱۲/۱۰ متر به پالک ۱۱۲۴۵ فرعی غربا به طول ۱۹/۸۰متر به پالک ۷۷۳۱فرعی 

حقوق ارتفاقی ندارد. )که در سهم سایر مالکین مشاعی قرار می گیرد( 
 ۳. حدود و مشخصات قطعه دوم باقیمانده :

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۱۱/۵۰ مترمربع دارای پالک باقیمانده ۲۳۰۸ 

فرعی از ۲۷۶ اصلی واقع در اراضی فریمان بخش ۱۳ مشهد به حدود اربعه: شمااًل به طول 
۱۸/۲۹ متر ۱. به خیابان ۲. به پالک۱۱۴۰۵ فرعی  شرقا به طول ۱۲/۱۰ متر به پالک 
۱۱۲۴۷ فرعی جنوبا به طول ۱۵/۰۹ متر و به طول ۳/۰۹ متر )پخی(به خیابان غربا به طول 
۹/۸۹ متر به خیابان حقوق ارتفاقی ندارد. )که در سهم سایر مالکین مشاعی قرار می گیرد( 
 ۴. حدود و مشخصات قطعه سوم باقیمانده: ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
اراضی  در  واقع  اصلی   ۲۷۶ از  فرعی   ۲۳۰۸ باقیمانده  پالک  دارای  مترمربع   ۱۹۸/۵۰
فریمان بخش ۱۳ مشهد به حدود اربعه: شمااًل به طول ۱۶متر به پالک ۱۱۲۴۶ فرعی 
شرقا به طول ۱۲/۴۳ متر به قطعه ۴ باقیمانده  جنوبا به طول ۱۶ متر  به خیابان غربا به 
طول ۱۲/۴۳ متر به پالک ۱۱۲۴۶ فرعی حقوق ارتفاقی ندارد. )که در سهم سایر مالکین 

مشاعی قرار می گیرد( 
۵. حدود و مشخصات قطعه چهارم باقیمانده :

باقیمانده  پالک  دارای  مترمربع   ۱۷۱/۶۵ مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

۲۳۰۸ فرعی از ۲۷۶ اصلی واقع در اراضی فریمان بخش ۱۳ مشهد به حدود اربعه: شمااًل 
به طول ۱۱/۸۹ متر به پالک ۱۵۵۵۰ فرعی  شرقا به طول ۱۴/۵۱ متر به پالک ۱۲۲۸۰ 
فرعی جنوبا به طول ۱۱/۹۱ متر به خیابان غربا به طول ۱۲/۴۳ متر به قطعه ۳ باقیمانده 

حقوق ارتفاقی ندارد. )که در سهم سایر مالکین مشاعی قرار می گیرد( 
۶. حدود و مشخصات قطعه پنجم باقیمانده :

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۷۹/۶۵ مترمربع دارای پالک باقیمانده ۲۳۰۸ 
فرعی از ۲۷۶ اصلی واقع در اراضی فریمان بخش ۱۳ مشهد به حدود اربعه: شمااًل به 
طول ۸/۱۶ متر در دو قسمت ۱.به پالک ۱۲۰۷۲ فرعی۲.به پالک ۱۵۷۶۴ فرعی  شرقا 
به طول ۳۰/۹۷ متر به پالک ۱۱۴۳۲ فرعی و به طول ۳/۰۸ متر به قطعه ۷ باقیمانده 
جنوبا به طول ۸/۲۹ متر به قطعه ۷ باقیمانده غربا در دو قسمت ۱. به طول ۷/۷۸ متر به 
کوچه ۲. به طول ۲۶/۳۵ متر به پالک ۱۲۲۸۰ فرعی حقوق ارتفاقی ندارد. )که در سهم 

سایر مالکین مشاعی قرار می گیرد( 
۷. حدود و مشخصات قطعه شش باقیمانده :

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۵۰۷ مترمربع دارای پالک باقیمانده ۲۳۰۸ 
فرعی از ۲۷۶ اصلی واقع در اراضی فریمان بخش ۱۳ مشهد به حدود اربعه: شمااًل به 
طول ۲۹/۷۴ متر مرزیست به خیابان شرقا به طول ۱۶/۲۵ متر به پالک ۱۵۸۴۱ فرعی 
جنوبا به طول ۳۷/۴۹ متر به پالک مجاور غربا به طول های ۱. ۴/۲۵ متر ۲. ۷/۴۰ متر 
)شمالی(۳. ۱۱/۳۰ متر همگی به پالک ۱۲۸۸۹ فرعی حقوق ارتفاقی ندارد. )که در سهم 

سایر مالکین مشاعی قرار می گیرد( 
۸. حدود و مشخصات قطعه هفت باقیمانده :

باقیمانده  پالک  دارای  مترمربع   ۳۲۹/۵۰ مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۲۳۰۸ فرعی از ۲۷۶ اصلی واقع در اراضی فریمان بخش ۱۳ مشهد به حدود اربعه: شمااًل 
به طولهای ۲/۱.۴۱ متر به خیابان ۲.به طول ۶/۲۹ متر به قطعه ۵ باقیمانده ۳. به طول 
۳/۰۸ متر )غربی(به قطعه ۵ باقیمانده ۴. به طول ۸/۱۲ متر به پالک ۱۱۴۳۲ فرعی شرقا 
به طول ۱۹/۴۳ متر به پالک مجاور جنوبا به طول ۱۸/۱۱ متر به پالک مجاور غربا به 
طول ۱۶/۷۲ متر به پالک ۱۵۸۴۲ فرعی حقوق ارتفاقی ندارد. )که در سهم سایر مالکین 

مشاعی قرار می گیرد( 
ضمنا مورد افراز هیچگونه تجاوز و تعارضی با مجاورین و معابر ندارد ولذا مراتب 
مستند به ماده ۴ آیین نامه قانون افراز جهت صدور هر گونه دستور مقتضی گزارش و 

اعالم می گردد.
مالک )نظر علی سرگزی فریمانی ( نقشه بردار ثبت )بلوچ(  نماینده ثبت )میرزایی(

بسمه تعالی آقایان میرزایی و بلوچ در صورت انطباق مقدار تصرفات متقاضی افراز 
با مقدار مالکیت ثبتی مشاعی وی و مستند به مواد ۵ و ۶ آیین نامه قانون افراز امالک 

مشاع رسیدگی و اقدام نمایید. 
محمد رضا رجایی مقدم

رییس ثبت اسناد و امالک فریمان

زل
ل ع

ص
ف

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و دکتر عبدالحسین زرین کوب
اختصاصی دنیای جوانان

من از نگاه تو خواندم
که عاشقم هستی

علی اصغر شیری

درخت کوچک من، سرپناه زیبایی است
اگرچه زرد شده، تکیه گاه زیبایی است

همیشه اول پاییز عشق می خندد
تو مهربان شده ای، مهر ماه زیبایی است

به استعاره چه حاجت! شبیه هم شده ایم
که چشم های من و تو گو اه زیبایی است

من از نگاه تو خواندم که عاشقم هستی
و عشق در همه حال اشتباه زیبایی است

به عمق دره نیندیش، تا پرنده شوی
بپر! درنگ نکن! پرتگاه زیبایی است



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

چهارشنبه 29 بهمن 1399  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1680

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 275، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 66562801-66917312 -66915268      
فکس:66126139

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

خورشید آن ماه...
ستاره اسکندري: هدف مان معرفي فرهنگ سیستان و بلوچستان بود

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 2630582۴- فکس: 2630582۴ صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم
شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه جهت انجام 
موضوع مناقصه با مشخصات ذیل اقدام نماید. از کلیه اشخاص حقوقی که تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت می نماید جهت 

دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمائید. 

ارقام به ریال 

محل تامین محل اجراءموضوع مناقصه
مبالغ سپرده برآورد اولیه اعتبار 

مدت اجراء مبنای قراردادشرکت در مناقصه 
کار 

شماره 
رتبه مناقصه 

عملیات اصالح و باز سازی باند 
برگشت جاده دسترسی شهرک 

صنعتی اردبیل ۱

شهرک صنعتی 
۷/۸۳۴/۲۶۰/۱۱۱۳۹۱/۷۱۳/۰۰۶عمرانیاردبیل ۱

فهرست بهای 
راه وباند سال 

۹۹
حمل ۶۹۹/۱۱ ماه 

*مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکی از صورتهای زیر در پاکت الف به صورت حضوری به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد. 
الف( اصل فیش واریز وجه مزبور بشماره حساب ۴۰۰۱۱۱۸۹۰۶۳۷۷۰۳۲ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

ب( ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نفع کارفرما 
پ( ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گرد دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران به نفع کارفرما 

ت( اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید 
ث( وثیقه ملکی معادل ۸۵ درصد ارزش کارشناس رسمی آن 

ج( ضمانتنامه صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده اند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند به نفع کارفرما 
* محل تحویل پاکت الف: دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل 

- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری ۹۹/۱۲/۰۲
- مهلت تحویل اسناد: تا آخر وقت اداری ۹۹/۱۲/۱۲

- زمان بازگشائی پاکات الف و ب و ج: ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
*مدت اعتبار پیشنهادات شش ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود. 
* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی کند. 

* کلیه مراحل مناقصه ازطریق سامانه ستاد به آدر www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
Intermet:www.ardebiliec.ir

Mail:info@ardebiliec.ir
شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل 

آگهی
 مناقصه عمومی 

نوبت دوم 
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی در نظر دارد یک دستگاه بافت سنج مدل CT3-25Kg-25ON را با برآورد اولیه ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید . شرکت های واجد شرایط می توانند حداکثر ۷ روز از تاریخ نشر این آگهی به سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند . ضمنا پس از اتمام مهلت مقرر جهت دریافت اسناد ، حداکثر در مدت ۱۰ روز بایستی 

نسبت به بارگزاری اسناد و ارائه قیمت پیشنهادی در سامانه مذکور اقدام نمایند .
شرکت های متقاضی شرکت در مناقصه باید قیمتهای پیشنهادی خود را هم در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و هم در پاکت های در بسته 
و ممهور شده )پاکت الف شامل : ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی، پاکت ب شامل : اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان 
مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر، اساسنامه و روزنامه رسمی صاحبان مجاز امضای شرکت و مستندات سوابق تخصصی شرکت، پاکت ج شامل 
: قیمت پیشنهادی شرکت و پاکت چهارم شامل : سه پاکت الف ، ب و ج به صورت مهر و موم شده با مشخصات کامل شرکت( به ادرس اردبیل خیابان 

دانشگاه ، دانشگاه محقق اردبیلی، ساختمان مرکزی، اداره ی دبیر خانه دانشگاه ارسال نمایند.
شرح کامل مشخصات دستگاه درخواستی در سایت دانشگاه محقق اردبیلی )http//:www.uma.ac.ir( موجود می باشد 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه پانصد میلیون ) ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( می باشد که به صورت چک تصمین شده بانکی و یا ضمانت نامه بانکی بنام 
کارفرما خواهد بود .

مبلغ تضمین حسن انجام تعهدات معادل ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی شرکت برنده مناقصه که بصورت واریز نقدی به حساب جاری ۴۰۰۱۰۷۲۳۰۷۳۷۹۰۶۵ 
) بانک ملی شعبه مرکزی اردبیل ( و یا بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع کرفرما خواهد بود.

کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود 
تلفن تماس با کارفرما: 

برای ارائه اطالعات فنی : ۳۱۵۰۵۳۳۵ -۰۴۵ ) آقای دکتر علی نعمت اله زاده(
برای ارائه اطالعات مالی۳۱۵۰۵۳۲۴- ۰۴۵ ) آقای علی حضرتقلی زاده ( 

۱۰۹۶۳۶۶ شناسه اگهی:  

تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله اي

  با ارزیابی کیفی همزمان 
شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن)سهامی خاص( در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی همزمان واگذاری وتامین اپراتور۱۲۱ برای مراکز 
اتفاقات درحوزه شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. تاریخ انتشارمناقصه 

در سامانه ۹۹/۱۱/۳۰  می باشد.
۱-  نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن )سهامی خاص( به نشانی رشت– بلوار امام خمینی- باالتر از میدان مصلی با شناسه ملی 

۱۰۸۶۱۶۴۴۹۲۶ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۳۴۸۹۶۷۹۴ و به شماره ثبت ۲۹۵۲ با کد پستی ۴۱۸۸۸-۶۷۷۴۹
۲- موضوع مناقصه : واگذاری وتامین اپراتور۱۲۱ برای مراکز اتفاقات درحوزه شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن
۳- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین قابل قبول خریدار برابر بند ۱۴ برگ شرایط و به شرح جدول ذیل:

مبلغ تضمین شرکت در فرآیندارجاع کار)ریال(شماره فراخوان در سامانه ستادشماره مناقصهشرح مناقصه

واگذاری وتامین اپراتور۱۲۱ برای مراکز اتفاقات درحوزه شرکت توزیع 
۹۴۲۰۹۹۰۰۵۱۰۴۰۰۰۱۴۱۱.۸۲۴.۰۰۰.۰۰۰-۹۹نیروی برق استان گیالن)تجدید(

http://www.setadiran.ir۴- محل دریافت اسناد مناقصه: ازطریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به نشانی
۵- قیمت خریداسنادمناقصه مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال)پانصد هزار ریال( می باشد که  ازطریق سامانه ستاد وبصورت الکترونیکی قابل پرداخت می باشد.

۶- مهلت دریافت اسناد : ازتاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ لغایت تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵  
۷- زمان و محل تحویل پیشنهادها: ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثر تا ساعت۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ می باشد.

 تبصره :پاکت الف شامل تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار)شرکت در مناقصه( عالوه بربارگذاری درسامانه فوق می بایست بصورت فیزیکی حداکثر تا ساعت ۱۴:۳۰ مورخ 
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ تحویل اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن گردد.

 ۸- زمان گشایش پاکات مناقصه : پاکات ارزیابی کیفی  مناقصه به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ بازگشایی  و پس از امتیازدهی بصورت کتبی به مناقصه گران اعالم می گردد 
، پاکات الف ، ب و ج  مناقصه گرانی که حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی را کسب نموده اند در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ساعت ۸:۳۰صبح   با حضور شرکت کنندگان در 

مناقصه  در سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن بازگشایی می گردد.
تبصره: حضور شرکت کنندگان در مناقصه  در جلسه ي بازگشایي پاکات  با ارائه معرفی نامه کتبی بالمانع است.

۹- تضمین انجام تعهدات قرارداد: ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد به صورت تضمین قابل قبول کارفرما براساس برگ شرایط مناقصه.
۱۰-پیش پرداخت در این قرارداد موضوعیت ندارد و به  قرارداد حاصل از این مناقصه پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

۱۰- -اطالعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در سامانه مذکور۵۷۸۹۵۰۰۰- ۰۲۱-۴۱۹۳۴
۱۱- شماره تلفن های تماس :۳۳۶۲۱۷۵۰- ۵۷۱۳۳۶۰۶- ۰۱۳-۳۳۶۶۳۰۰۶ 
۱۲-  مناقصه گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار مي باشد.

۱۳- هزینه چاپ آگهی در روزنامه بر عهده دستگاه مناقصه گزار )شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن( می باشد.
۱۴- اطالعات کامل مربوط به مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )http://www.setadiran.ir  ( موجود می باشد.

۱۵ -جهت  کسب اطالعات بیشترعالوه بر سامانه ستاد  به پایگاه های اینترنتی  به شرح زیر مراجعه فرمایید:
  http://www.gilanpdc.ir             http://tender.tavanir.org.ir               http://iets.mporg.ir          :     آدرس اینترنتی

      tadarokat@gilanpdc.ir         :  پست الکترونیکی
شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

نوبت اول:۹۹/۱۱/۲۹                 نوبت دوم:۹۹/۱۱/۳۰ 

محمد جسین زاده
اتفاقات  تمام  علیرغم  فجر  فیلم  جشنواره  در  امسال 
فیلم اولي  کارگردانان  سهم  داد،  رخ  که  غریبي  و  عجیب 
در  درخشاني  و  شاخص  چهره هاي  اتفاقا  و  بود  قابل توجه 
میان آنها حضور داشتند که مي توان از حمیدرضا آذرنگ و 
ستاره اسکندري نام برد که سالهاست در عرصه بازیگري و 
حتي نویسندگي در سینما، تلویزیون و تئاتر فعال هستند و 
امسال اولین تجربه کارگرداني خود را در سینما پشت سر 
گذاشتند. فیلم خورشید آن ماه، به کارگردانی ستاره اسکندری 
و با تهیه کنندگی منوچهر محمدی، به زبان بلوچی در چابهار 
ساخته شده است که به واقع یکي از آثار تحسین برانگیز این 
دوره جشنواره بود و قطعا فیلمي است که تا سالها از آن یاد 
چابهار  به  اسکندري  ستاره  سفر  حاصل  فیلم  شد.  خواهد 
برای نمایش و معرفی ماشین خیمه شب بازی بود، اما حضور 
در چابهار، اسکندری را واداشت تا در ستایش این فرهنگ 
به  و معرفی زیبایی های زیست و فرهنگ آن  خطه دست 

کارگردانی نخستین ساخته سینمایی اش بزند.
هاشمی،  امیرحسین  بازغی،  پژمان  فراهانی،  نازنین 
مهتاب  سهرابی،  صادق  صدرزاده،  روژین  صمدی،  بنفشه 
جامی، نکیسا نوری، صادق بلوچی، روژناک شیرانی و مریم 

بوبانی بازیگران خورشید آن ماه هستند.
ستاره اسکندری درباره شرایط تولید این فیلم به دنیاي 
جوانان گفت: فیلمبرداری این فیلم در شرایط سختی انجام 
شد، اما خوشبختانه این بخت را داشتیم که در مهرماه امسال 
با وجود هوای شرجی و گرم چابهار با کرونا مواجه نشویم و در 
شرایط کامال سفید در آنجا کار کنیم. این اتفاق باعث شد تا 
تیم ۶۰ نفری ما به سالمت به آنجا بروند و برگردند. در این 
وضع ما طبیعتا با حفظ پروتکل های بهداشتی و استفاده از 
ماسک و الکل کار می کردیم، اما واقعیت این است که چون 
شرایط از نظر شیوع کرونا مناسب بود با خاطر آسوده تری کار 
را دنبال کردیم. تصور می کنم کائنات به کمک ما آمدند تا در 

شرایط سخت آب وهوایی با کرونا درگیر نباشیم.
کارگردان فیلم خورشید آن ماه، با اشاره به همکاری با 
بازیگران شناخته شده و بومی در این پروژه سینمایی بیان کرد: 
فیلم به زبان بلوچی ساخته شده و دوستان بازیگری که در 
این فیلم همکاری داشتند، ترکیبی از بازیگران تئاتر و سینما 
هستند. آنها زمان زیادی را برای آشنایی با این زبان صرف 
کردند و طی یک ماه  و نیم آن را آموختند. برای من که کار 

خودم را با تئاتر شروع کردم این روحیه بسیار جذاب و جالب 
است. من ناگهان بازیگران را با نقش هایشان مواجه نکردم، 
بلکه نقش ها از طریق زبان برای آنها جاری شد. اگر فیلم را 
ببینید احساس می کنید یک خانواده بلوچ کنار همدیگر قرار 
گرفته اند. صادق سهرابی که در این کار هم بازی کرد و هم 
مشاور زبان بلوچی بود در این زمینه زحمت بسیاری کشید.

ستاره اسکندری که سال ها به عنوان بازیگر سینما و 
فیلم  این  در  بازیگران  با  کار  زمینه  در  داشته  فعالیت  تئاتر 
عنوان کرد: درواقع چون من بازیگر هستم به لحاظ درونی 
احساس می کردم ارتباط بهتری با بازیگرانم دارم. ناخودآگاه 
من اینطور شکل  گرفته است که هر نقشی را خودم یکبار 
مانیتور  پشت  کارگردان  به عنوان  که  زمانی  می کنم.  بازی 
نشسته بودم، این تجسم نقش ها در ذهن من وجود داشت. 
شیوه  به  است  قرار  بازیگران  که  بپذیرم  بود  سخت  برایم 
خاص خودشان به ایفای نقش بپردازند، اما می دانستم که 
روایت آنها روایت من به عنوان بازیگر نیست. من به عنوان 
فیلم  عناصر  مجموعه  که  می بود  حواسم  باید  کارگردان 
آن  خورشید  فیلم  ساخت  برای  درمجموع  باشد.  یکدست 
ماه، تجربه عجیبی را از سر گذراندم و به نظرم ماحصل آن 
بسیار خوشایند است. باید بازیگرهای این فیلم بگویند که 
با ستاره اسکندری به عنوان کارگردان کار می کردند  وقتی 
چه تجربه ای داشتند و امیدوارم که از این همکاري خاطره 

خوشي برایشان به یادگار مانده باشد.
ستاره اسکندری درباره تفاوت ها و مشابهات بین فضای 
کارگردانی و بازیگری مطرح کرد: دنیا بازیگری و کارگردانی 
هرکدام زیبایی  های خاص خودشان را دارند. واقعیت این است 
که در کارگردانی برخالف بازیگری شخص تبدیل به خالق 
یک اثر می شود. درحالی که بازیگر جزئی از یک اثر است. 
من هیچ وقت سودای فیلمسازی به این مفهوم نداشتم که 
کارگردانی هدف اصلی من باشد، بلکه به ایجاد جریان بیشتر 
عالقه دارم و برای همین موزه و ماشین خیمه شب بازی راه 
می اندازم و در تئاتر خصوصی فعال هستم. لذت خلق، چیز 
بسیار عزیزی است که به راحتی نمی توانم بگویم که به علت 
سختی تولید این فیلم کارگردانی را رها می کنم. ضمن اینکه 
این فیلم مربوط به دل من است و ساخت آن رسالت فرهنگی 

من محسوب می شود.
این کارگردان فیلم اولی درباره شیوه فیلمسازی خود 
در این فیلم اظهار کرد: طبیعتا نمی توانم قاضی خوبی برای 
اتفاق  ماه  فیلم خورشید آن  آنچه در  اما  باشم،  فیلم خودم 
این است که یک تعادل صرف بین تمام عناصر آن  افتاد 
وجود دارد. من این نکته را از تئاتر آموختم که هیچ بخش 
از اثر نباید به نفع یا ضرر جز دیگری بیرون بزند. این فیلم 
از یک درهم بودن و پیچیدگی عناصر برخوردار است که 
نتیجه و ماحصل اصلی آن معرفی فرهنگ بلوچستان است. 
برای من فیلمبرداری به طراحی صحنه و موسیقی یا سایر 
اجزا ارجحیتی ندارد و تالش داشتم تا این هماهنگی و تعادل 

در همه اجزا اتفاق بیفتد.
ستاره اسکندري درباره تجربه حضور در سی و نهمین 
جشنواره فیلم فجر به عنوان کارگردان نیز بیان کرد: شرایط 
حال حاضر باوجود شیوع ویروس کرونا بی شباهت به وضعیت 
رمان کوری، ساراماگو نیست و آدم نمی تواند تصور کند که چه 
اتفاقاتی در آینده می افتد. طبیعتا من هم مانند هر هنرمندی 
از جایزه گرفتن و تشویق شدن خوشحال می شوم، اما تمایل 
دارم این فیلم در بهترین شرایط ممکن اکران شود و بیشترین 
تشویق ها را بگیرد چرا که هدف از ساخت آن ثبت در یک 
تاریخ است تا ما بدانیم سیستان و بلوچستان کجاست و چه 
واقع  به  بلوچستان  و  سیستان  دارد.  فرهنگی  و  مختصات 
یکي از قطب هاي بي بدیل در کشورمان محسوب مي شود 
که همواره مظلوم واقع شده اند و به نظرم این حقشان بود 

که فیلمي در باب تحسین و زیبایي هاي آنها ساخته شود.

محمد جسین زاده
دوره  ششمین  و  سی  اجراهای 
تصمیم  طبق  فجر،  موسیقی  جشنواره 
به  توجه  با  و  جشنواره  برگزاری  ستاد 
شرایط بیماری کرونا و محدودیت های 
اجرای  سالن های  در  مخاطبان  حضور 
موسیقی و به جهت همراهی با مصوبات 
ستاد ملی کرونا به صورت مجازی پخش 
برخی  همین جهت، ضبط  از  می شود. 
اجراها از هفته گذشته در تاالر رودکی 
تاالر  اجراهای  ضبط  با  و  شد  شروع 
شده،  آغاز  گذشته  روز  از  که  وحدت 
ششمین  و  سی  شد.  خواهد  تکمیل 
جشنواره موسیقی فجر شاهد مجموعا 
دقیقه ضبط   ۱۸۹۰ بر  بالغ  و  اجرا   ۴۲
در تاالر رودکی  با حضور ۴۶۴ هنرمند 
داخلی و ۱۱ هنرمند بین المللی خواهد 
بود. جشنواره امسال در بخش بین الملل 
نیز میزبان ۲ گروه از آلمان، ۲ گروه از 
اتریش، یک گروه از ایتالیا و یک گروه 
از کوبا است که از این ۶ اجرا، ۴ اجرا 
مبدا  کشورهای  در  آنالین  به صورت 
جشنواره  برای  انحصاری  به صورت 
ضبط خواهد شد و ۲ اجرا نیز در ایران 

ضبط می شوند.
اجراهای سی و ششمین جشنواره 
سایت  بسترهای  ز  ا فجر  موسیقی 
جشنواره، سایت انجمن موسیقی ایران 
و تیوال به صورت آنالین پخش می شود.

سه شنبه ۲۸ بهمن
در روز اول و در نخستین برنامه، 
اجرای گروه موسیقی ایستم ساعت ۱۷ 
 ۱۸ ساعت  دوم  اجرای  و  شد  پخش 
قانون  و  قیچک  برای  سوئیت  اجرای 
کنسرت   بود.  رسپینا  زهی  کوئینتت  و 
کوارتت  مادلنا،  ویال  دوئت  گروه های 
به  ژاو  موسیقی  گروه  و  نماد  زهی 
 ۲۳ و   ۲۱  ،۲۰ ساعت های  در  ترتیب 

پخش می شد.

چهارشنبه ۲۹ بهمن
اجرای   ۱۷ ساعت  دوم،  روز  در 
گروه خاوران، ساعت ۱۸:۳۰ تریوی جز، 
ساعت ۲۰ گروه وحید اسداللهی، ساعت 
۲۱:۳۰ گروه ماهیما به  خوانندگی حجت 
اشرف زاده و ساعت ۲۳ گروه به یاد استاد 

پخش می شود.
پنجشنبه ۳۰ بهمن

از جشنواره  روز  اجراهای سومین 
با اجرای هنرستان موسیقی دختران و 
دانشگاه هنر از ساعت ۱۷ آغاز می شود 
تک نوازی  آذر،  اقبال  گروه  اجرای  و 
آنسامبل  و  رستاک  گروه  ویولنسل، 
نیواک به ترتیب در ساعت های ۱۸:۳۰، 

۲۰، ۲۱:۳۰ و ۲۳ خواهد بود.

جمعه یک اسفند
اجراهای چهارمین روز از جشنواره 

با اجرای گروه همنوازان چکاد از ساعت 
بعدی  اجراهای  و  می شود  آغاز   ۱۷
اجرای گروه  های آوای کتول و داالهو 
در ساعت های ۱۸:۳۰ و ۲۰ خواهد بود. 
کنسرت دوئت سان موس، رسیتال پیانو، 
دانشگاه آزاد، دانشگاه علمی کاربردی و 
ارکستر سمفونیک تهران نیز در ساعات 

۲۱:۳۰ و ۲۳ پخش می شوند.

شنبه دوم اسفند
نوای  گروه  اجرای  پنجم،  روز  در 
سمیره از ساعت ۱۷، هنرستان موسیقی 
پیانو  رسیتال   ،۱۸:۳۰ ساعت  پسران 
موسیقی  ارکستر  ارنست ۲۰،  موریتس 
درخشانی  میالد  و   ۲۱:۳۰ ایران  ملی 

۲۳ پخش خواهد شد.

یکشنبه سوم اسفند
ششمین روز از جشنواره موسیقی 
فجر، با اجرای گروه بانگ نو از ساعت 
۱۷ آغاز می شود و در ادامه شاهد اجرای 
گروه های هاوار، آیریتین، سپندار، دوئت 
فراتا دی پالما، ُکر تهران و کر اردیبهشت 
در ساعت های ۱۸:۳۰، ۲۰، ۲۱:۳۰ و ۲۳ 

خواهید بود.

دوشنبه چهارم اسفند
اجرای   ۱۷ ساعت  آخر،  روز  در 
در  و  می شود  پخش  پارسوآ  ارکستر 
فاخته،  همنوازان  گروه  اجراهای  ادامه 
انوار جام، ترانه باران، دانشگاه تهران و 
نگاهی از کنج در ساعات ۱۸:۳۰، ۲۰، 
۲۱:۳۰ و ۲۳ خواهد بود. اعطای جایزه 
ترانه، جایزه موسیقی و رسانه، برگزاری 

 ۴ از  تجلیل  و  پژوهشی  نشست های 
دوره  این  دیگر  برنامه های  هنرمند، 

جشنواره است.

جایزه ترانه
و  تجلیل  هدف  با  ترانه  جایزه 
تشویق ترانه سرایان برتر، ترویج مفاهیم 
نو و ارزشمند در ترانه ، حمایت و معرفی 
امسال  می شود.  برگزار  برتر  ترانه های 
ترانه های  پرونده  هزار  چهار  از  بیش 
توسط   ۱۳۹۹ مهرماه  تا   ۱۳۹۸ مهر 
شد  ارزیابی  ترانه  جایزه  داوران  هیات 
داوران  اولیه هیات  ارزیابی  از  که پس 
انتخاب  ترانه   ۱۰۰ حدود  ترانه،  جایزه 
شد و پس از ارزیابی نهایی برگزیدگان 
نادعلی زاده  مسلم  می شوند.  معرفی 
اسماعیل  است.  نه  ترا یزه  جا دبیر 
محمدعلی  فشاری،  ا مجید  مینی،  ا
حمیدرضا  سیار،  محمدمهدی  بهمنی، 
عبدالجبار  و  فیض  ناصر  شکارسری، 

کاکایی داوران این جایزه هستند.

جایزه موسیقی و رسانه
هدف  با  رسانه  و  موسیقی  جایزه 
افزایش نقش رسانه ها در توجه عمومی 
نقش  از  تجلیل  کالم،  و  موسیقی  به 
هم افزایی  و  نقادی  در  رسانه  اهالی 
حوزه موسیقی، فرهنگسازی با موسیقی 
به گونه های مختلف موسیقی  توجه  و 
به ویژه موسیقی نواحی و خرده فرهنگ ها 
حوزه   ۳ در  فرهنگسازی  راستای  در 
ویژه  نگاه  و  بینارشته ای  موسیقی، 
برگزار می شود. مهلت ثبت نام و ارسال 
رسانه  و  موسیقی  جایزه  به بخش  آثار 

اثر  پایان یافت و ۱۶۸  هفتم بهمن ماه 
برای شرکت در این جایزه به دبیرخانه 
صادق  میرمحمد  سعید  شد.  ارسال 
دبیر جایزه موسیقی و رسانه این دوره 
جشنواره است. سیدعلیرضا میرعلینقی، 
عبدالرضا سپنجی، آروین صداقت کیش، 
ویدا همراز، نرگس ذاکر جعفری و ایلناز 

رهبر آثار رسیده را داوری می کنند.

هش  و پژ بخش  ی  نشست ها
جشنواره

دوره  ین  ا پژوهش  بخش  در 
جشنواره ۶ نشست از ۲۸ بهمن تا سوم 
برنامه های  می شود.  برگزار  اسفندماه 

بخش پژوهش به ترتیب زیر است:
سخنرانی  )با  ترانه  تطور  -سیر 
حسین علیشیری، پژوهشگر و ترانه سرا 
سه شنبه  ترانه سرا،  افشاری،  مجید  و 

۲۸ بهمن(
در  پاپ  موسیقی  -آسیب شناسی 
چراغعلی،  )محمدرضا  گذشته  دهه  دو 

آهنگساز، چهارشنبه ۲۹ بهمن(
ین  نو موزش  آ ی  -سیستم ها
مشایخی،  )نادر  جهان  در  موسیقی 
آهنگساز، پداگوژیست و رهبر ارکستر، 

پنجشنبه ۳۰ بهمن(
خطر  و  موسیقی  -تاریخ نگاری 
روایت مسلط )سید علیرضا میرعلینقی، 
پژوهشگر و تاریخ نگار، جمعه ۱ اسفند(

-سند ملی موسیقی و الزامات آن 
مشاور  اصفهانی،  مویدی  امین  )سید 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت 

امور هنری، شنبه ۲ اسفند(
-ژانربندی انواع موسیقی با حضور 
نوازنده  آهنگساز،  ذبیحی فر،  احسان 
کیهانی،  کارن  و  دانشگاه  مدرس  و 
دانشگاه  مدرس  و  نوازنده  آهنگساز، 

)یکشنبه ۳ اسفند(
این  پژوهش  بخش  نشست های 
دوره جشنواره به دبیری رضا مهدوی، 
رادیو  همکاری  با  موسیقی  پژوهشگر 
گفتگو برگزار می شود و هر نشست در 
گفتگو  رادیو  فرهنگی  گفتگوی  برنامه 

ساعت ۲۰ تا ۲۱ پخش می شود.

بزرگداشت چهار هنرمند
امسال  جشنواره  برگزارکنندگان 
از ۴ هنرمند شامل محمدرضا اسحاقی 
گرجی خواننده و نوازنده دوتار گرجی، 
و  آهنگساز  راغب  احمدعلی  زنده یاد 
نده  ز نوا سعیدی  ملیحه  موزیسین، 
قانون و حسن ناهید نوازنده نی، تجلیل 
 ۴ این  بزرگداشت  مراسم  می کنند. 
برگزار  جشنواره  اختتامیه  در  هنرمند 

می شود.
سی و ششمین جشنواره موسیقی 
فجر در بخش های رقابتی وغیررقابتی 
دبیری  به  اسفند  چهارم  تا  بهمن   ۲۸

حسن ریاحی برگزار می شود.

همه چیز درباره جشنواره موسیقي فجر
وقتي جشنواره موسیقي به صورت مجازي برگزار مي شود!


