
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز:

از شرکت های دانش بنیان حمایت می کنیم

 آرش زره تن لهونی در جلسه علنی دیروز- دوشنبه-
مجلس شورای اسالمی گفت: شتاب زدگی در اعالم موضع 
مجلس در خصوص توافق نامه ایران و آژانس انرژی اتمی 
در شان قوه مقننه نیست، همان طور که در سال های گذشته نظام در 
راستای حفظ جایگاه بین المللی کشور تالش کرده است، امروز نیز 

باید در این مسیر گام برداریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان داشت: ابتدا باید نظرات 

دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسووالن مرتبط در خصوص توافق 
نامه بین آژانس و ایران به اطالع نمایندگان برسد اگر حاکمیت در 
راستای رفع همه تحریم ها در حال برنامه ریزی و مدیریت عرصه بین 
المللی بود، باید گزارش آن به مجلس نیز داده شود تا مواضع کشور 
مقتدرانه و همدالنه باشد و اگر تصمیمات و برنامه های اتخاذ شده با 
قانون تناقض دارد نمایندگان درخصوص آن برخورد قاطع داشته باشند.
صفحه 2

کارشناسان اقتصادی:

 FATF عدم پیوستن به
یک خود تحریمی است 

مهارکرونا نیازمند رعایت شیوه نامه های بهداشتی
دریافت کننده  پرستاران  و  پزشکان 
واکسن »اسپوتنیک وی« در بیمارستان های 
و  عظم)ص(  ا مبر  پیا مطهری،  شهید 
انجام  زمان  تا  که  معتقدند  گنبدکاووس  خاتم االنبیاء 
واکسیناسیون عمومی، مهار کامل کرونا نیازمند رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی است.
بیمارستان  پرستاران  از  یکی  پیغام زاده  مهرداد 
پیامبر اعظم)ص( گنبدکاووس به ایرنا گفت: امتحان 
مطالعه  با  اما  می شود  نگرانی  باعث  جدیدی  هرچیز 
از  اطمینان  و  پزشکی  معتبر  مجالت  از  تعدادی 
تاثیرگذاری خوب واکسن روسی تا حدودی از استرس 
و نگرانی اولیه ام کم شد و برای دریافت این واکسن 

اعالم آمادگی کردم.
صفحه 2

رئیس شورای شهر اردبیل خبر داد

دو برابر شدن بودجه شهرداری اردبیل 
در 1400

5
الزام رویکردهای خودمراقبتی  در مقابله با کرونا

صفحه 2

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1685-سه شنبه 5 اسفند  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
هوتن شکیبا: همه 

فکر مي کردند من 
نقاش مي شوم ولي 

بازیگر شدم!

7فرهنگ
جشنواره مروجان، 

راهی به سوی 
روشنایی آینده باشد

نک 1-5با

هوتن شكيبا از جمله جوان هايي است كه اين روزها به واقع 
معناي ستاره بودن را تجربه كرده و با اينكه سال ها در تئاتر 
مشغول فعاليت بوده اما حاال در سينما و تلويزيون نيز به يك 
ستاره تبديل شده است. او كه موفق شده بود 2 سال پيش 
سيمرغ بلورين بهترين بازيگر مرد جشنواره فجر را از آن خود 
كند، امسال با 2فيلم كامال متفاوت در جشنواره حضور داشت

معاون امور فرهنگی وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختتاميه 
هفتمين جشنواره مروجان كتابخوانی با بيان اينكه ترويج كتاب 
و كتابخوانی نيازمند خالقيت است برگزاری اين جشنواره را 
فرصتی برای ترويج و اشتراک اين خالقيت ها و ايده های 

ناشی از آن دانست.

به گزارش روابط عمومی بانك صادرات ايران، اين بانك از 
ابتدای فروردين تا پايان بهمن ماه سال ٩٩ به ١١2 هزار و 
٣٧٩ عروس و داماد بالغ بر ٥٨ هزار و ٥٣٥ ميليارد ريال 
وام قرض الحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه پرداخت كرد تا اين 
مدت ٩٠ درصد متقاضيان دريافت وام ازدواج در سال ٩٩ 

از اين بانك، موفق به دريافت وام شده اند.

 شروع زندگی ١١٢ 
هزار عروس و داماد 
با وام ازدواج بانک 

صادرات ایران

ما، دولت را پاسخگو می کنیم جهانگیری: مردمی کردن اقتصاد 
یکی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی است

به گزارش دنیای جوانان و به نقل از پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس 
جمهوری، اسحاق جهانگیری صبح دیروز در جلسه شورای عالی سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه اوایل انقالب اسالمی اختالف نظرهای جدی 
درباره خصوصی سازی وجود داشت، گفت: ابالغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی 
با وجود آنکه عده ای ابالغ سیاست های اصل ۴۴ را تغییر در قانون اساسی تفسیر می کردند، اما مقام 

معظم رهبری با ابالغ این سیاست ها انتظار یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور داشتند.
صفحه 2

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است با 
وجود تمام محدودیت ها صادرکنندگان ایرانی توانسته 
اند بخش مهمی از نیاز ارزی کشور را تامین کنند اما 

هنوز در میان سیاستگذاران به آنها اعتماد نمی شود.
محمد الهوتی روز گذشته در مراسم معرفی صادر کنندگان 
برتر استان تهران گفت: با وجود فضای مه آلودی که در اقتصاد 

ایران به وجود آمده صادر کنندگان در خط مقدم اقتصادی حاضر 
بودند و توانستند حدود ۷۰ درصد از نیاز کشور به ارز برای واردات 
کاالهای ضروری را فراهم کنند.وی ادامه داد: هنوز در میان 
تصمیم گیران اقتصادی به صادر کنندگان نگاه مثبتی وجود ندارد 

و آنها تحت تاثیر این محدودیت ها قرار دارد.
صفحه 3

دولت به صادرکنندگان اعتماد داشته باشد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی  مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 99-43
کد سامانه ستادایران: 2099001045000067
کد پایگاه ملي مناقصات :  38.261.184

نوبت اول 
مجوز نفت: 1399/7195

                     شرکت گاز استان سمنان در نظر دارد خرید 38 دستگاه ایستگاه- سال 1399-1۴۰۰ مورد نیاز خود را با مشخصات ذیل به مناقصه بگذارد.

شرحعنوان

شرکت گاز استان سمنان به نشاني: سمنان-بلوار شهید اخالقي-نبش خیابان دهه فجرنام و نشاني مناقصه گزار

خرید 38 دستگاه ایستگاه سال 1399-1۴۰۰نوع،کمیت و کیفیت کاال یا خدمات
*قیمتها مي بایست متناسب با کاالي ساخت داخل و با لحاظ کیفیت ارائه گردد

میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ 3.6۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مي باشد.نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

از ساعت 9 مورخ 99/12/۰6  لغایت ساعت 12  مورخ  99/12/1۰  –- از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد(  زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه
.www.setadiran.ir به نشاني

حداکثر تا تاریخ 99/12/2۴  ساعت 12 در مکان فوق الذکرزمان و مکان تحویل پاکات الف،ب،ج 

مورخ  99/12/2۴  ساعت 13:۰۰    -   جلسه بازگشایي پاکت ج متعاقبا اعالم مي شود لذا دعوت بعمل مي آید در صورت تمایل به زمان  و محل گشایش  پاکات الف، ب
حضور در جلسه . نماینده تام االختیار خود را کتبًا معرفي نمایید .

33۴538۴۴-۰23 تلفکس امور قراردادها
روابط عمومي شرکت گاز استان سمنان

هرمز هوشمندراد

ــذران ســاعات زندگــی  ــح و گ ــن تفری روزگاری بهتری
خانــواده هــا، ســینماهایی بودنــد کــه از چندیــن جهــت 
باعــث بــه وجــود آمدن ســاعات خــوش بــرای خانوادها 
میشــدند،  امــا بــا شــیوع  و همه گیــری دوبــاره جامعــه 
جهانــی بــه کروناهــای جدیــد و بــاز هم شــاید جدیدتر، 
صنعــت فیلــم و ســینما بــار دیگــر در شــرایط حســاس 
قــرار گرفتــه اســت، امــا این بار مشــکل نبــود فیلمهای 
جدیــد نیســت. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه تــا چــه 
انــدازه اصــول بهداشــتی و یــا بهتــر بگوییــم کرونایی در ســینماها رعایت میشــود. که 
باعــث کســادی بــازار ســینما هــا  و در نهایــت متضــرر شــدن صاحبــان آن  میشــود.

دربــاره اینکــه صنعــت فیلمســازی چگونــه از ایــن همه گیــری جــان بــه در خواهــد 
ــه  ــود ک ــن تر می  ش ــه روز روش ــا روز ب ــود دارد ام ــیاری وج ــات بس ــرد، ابهام ب
ســینماها پــس از کرونــا دیگــر مثــل قبــل نخواهــد شــد. چرا کــه ایــن کووید-19 
نیــز در حــال بازســازی و تجدیــد قــوای تــازه خــود اســت.با ادامــه همــه گیــری 
ایــن ویــروس و در ادامــه رکــود در ســینما ، بــاز هــم خبــر مــی رســد کــه یکــی 
دیگــر از ســالن های ســینمایی قدیمــی تهــران هــم تعطیــل می شــود تــا تعطیلــی 

و تغییــر کاربــری سرنوشــت ایــن روزهــای ســینماهای قدیمــی باشــد.
 در ماه هــای گذشــته کــه ســینماها تعطیــل بودنــد، خبرهایــی شــنیده می شــد از 
اینکــه صاحبــان برخــی ســینماها بــه ویــژه آن هایــی کــه تــک منظــوره بــوده و بــا 
یکــی دو ســالن فعالیــت داشــتند، بــه فکــر تعطیلــی، فــروش یا حتــی تغییــر کاربری 
افتاده انــد و ایــن مســئله دربــاره چنــد ســینمای قدیمــی تهــران بیشــتر مطــرح بــود.

عامــل دیگــری کــه تحــت شــعاع بیمــاری کرونــا قــرار گرفتــه اســت، کهنگــی، 
تملــک جندیــن گانــه، ورثــه چندگانــه و متروکــه مانــدن بعضــی از ایــن ســینما 

هــا  اســت
ــه زار ســر و صــدای  ــران در الل ــب ســینما ای ــر حکــم تخری ــن امســال خب همی
زیــادی بــه پــا کــرد و هنــوز معلــوم نیســت ســرانجام ایــن ســینمای قدیمــی چــه 
می شــود. بجــز ان ســینما گلریــز هــم کــه در محلــه یوســف آبــاد واقــع شــده و 
در ابتــدا پاتــوق فعالیت هــای هنــری مهیــن و مصطفــی اســکویی بــوده و بیــش 
از 6۰ ســال قدمــت دارد، بــه دلیــل اختــالف میــان مالــک و صاحــب ســرقفلی 

» تجدید آگهي مناقصه عمومي شماره 99/44 «
مناقصه عمومي دو مرحله اي 

همراه با ارزیابي کیفي ) همزمان (
نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد عملیات طراحي، خرید، حمل، نصب، راه اندازي و بهره برداري سیستم تله متري و کنترل از راه 
دور تاسیسات آب و فاضالب شهرستان بوشهر به روش EPC را که بر اساس فهرست بهاي پایه سال 99 به مبلغ تقریبي 53.۴98.68۴.329 
ریال برآورد گردیده است به شرح ذیل به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید ، لذا از کلیه پیمانکاراني که داراي سابقه کاري مرتبط و گواهي 
احراز صالحیت پیمانکاري معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزي در پایه 5 صنعت و معدن – زیر رشته اتوماسیون صنعتي یا نیرو هستند 
دعوت بعمل مي آید که از ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/12/۰5 لغایت ساعت 18 روز شنبه مورخ 99/12/۰9 جهت خرید اسناد ارزیابي 

کیفي و فني و مناقصه به سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
توضیحات : 

1- شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2۰99۰۰13۴۴۰۰۰۰۷9
2- محل اجرا : شهرستان بوشهر 

3- مدت اجرا : 12 ماه
۴- قیمت خرید اسناد 3.۰۰۰.۰۰۰ ریال مي باشد .که باید به حساب شماره 5-۷۴1393-11-28۰2 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزي بوشهر 

) حساب شبا شماره IR۴۴۰6۰۰28۰2۰11۰۰۷۴1393۰۰5 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزي بوشهر ( واریز گردد .
5- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 2.6۷5.۰۰۰.۰۰۰ ریال مي باشد که باید به صورت ضمانت نامه بانکي به نفع این شرکت ارائه گردد .

6- محل تامین اعتبار : طرحهاي عمراني به صورت نقدي و اسناد خزانه اسالمي 
۷- هزینه درج آگهي و تجدید آگهی در روزنامه طبق تعرفه آزاد در چهار نوبت و کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه مي باشد . 

8- آخرین مهلت بارگذاري مدارک به صورت الکترونیکي در سامانه ستاد و تحویل فیزیکي تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به دفتر 
حراست و امور محرمانه شرکت ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 99/12/2۰ مي باشد . 

9- پاکتهاي مناقصه در ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 99/12/2۰ گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با 
معرفي نامه در جلسه بازگشایي پاکتها بالمانع مي باشد . 

1۰- پیمانکار باید نام پروژه و شماره مناقصه را بر روي پاکت » الف « درج نماید .
11- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت باید 3 ماه باشد و این مدت بدون نیاز به هیچ گونه مکاتبه اي در صورت تمدید ضمانت نامه تا 3 ماه دیگر 

نیز معتبر باشد .
12- به پیشنهادهاي مبهم ، مشروط و مخدوش مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

13- سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .
1۴- نشاني شرکت : بوشهر - خیابان رئیسعلي دلواري - کوچه تنگسیر  - 1کد پستي ۷51۴619139
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گروه قراردادها
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

سرمقاله

سینماهایی که تعطیل میشوند
پلمــب شــده و احتمــال تعطیلــی و تخریــب یــا تغییــر کاربــری آن نیــز وجــود دارد.

مدتــی قبــل ســینما بولــوار در بولــوار کشــاورز هــم کــه زمانــی یکی از ســینماهای 
ــای  ــز همایش ه ــه مرک ــرده و ب ــدا ک ــری پی ــر کارب ــوده تغیی ــران ب ــدرن ته م

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران تبدیــل شــده اســت.
طبــق پیگیری هــا ، ملــک ایــن ســینما در اختیــار دانشــگاه تهــران بــود و ســرقفلی 
آن در اختیــار مرحــوم حــکاک کــه االن بــه ورثــه او رســیده اســت. امــا یکــی از 
ــر ســر را ه ایــن ســینماها همیــن اســت کــه در خیلــی از  مشــکالت اساســی ب
ایــن مــوارد  ورثــه تــوان مالــی و یــا انگیــزه کافــی بــرای نگهــداری و ســرپا نگــه 

داشــتن ایــن ســینماها را ندارنــد.
بســیاری از ایــن ســینماها بــه دلیــل فرســودگی و متروکــه شــدن بــا تخریــب و 
تغییــر کاربــری مواجــه شــدند، امــا برخــی دیگــر هــم بــه دلیــل رکــود ســینما و 
کــم بــودن تماشــاگر رو بــه تعطیلــی می رونــد و در شــر ایــط فعلــی کرونــا هــم 

مزیــد بــر علــت شــده اســت.
امید به آن است که دوباره شاهد رونق سینما ها باشیم.

112 هزار عروس و داماد در 11 ماه اول سال جاری 
از بانک صادرات ایران وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه 

جهیزیه دریافت کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این 
بانک از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ماه سال 99 
به 112 هزار و 3۷9 عروس و داماد بالغ بر 58 هزار 
و 535 میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه 
جهیزیه پرداخت کرد تا این مدت 9۰ درصد متقاضیان 
دریافت وام ازدواج در سال 99 از این بانک، موفق به 

دریافت وام شده اند.
روند پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه 
به  یران طی سال های گذشته  ا انک صادرات  ب در 
صورت مستمر انجام شده و نقش مهمی در عمل به 

مسئولیت اجتماعی و حمایت از تشویق ازدواج جوانان 
ابتدای سال 9۷  از  بانک  ین  ا ه نحوی که  ب شته  دا
تاکنون با پرداخت بیش از111 هزار میلیارد ریال وام 
قرض الحسنه، زمینه ازدواج بیش از 3۴1 هزار عروس 

و داماد را فراهم کرده است.
بانک صادرات ایران به منظور ایفای مسئولیت های 
اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، عالوه بر 
اعطای وام های قرض الحسنه برای ازدواج، اشتغالزایی 
سرپرستان خانواده های تحت پوشش کمیته امداد، 
بهزیستی و معرفی شدگان وزارت تعاون، کار و رفاه 
ویژه،  اقشار  مسکن  سهیالت  ت خت  ا د ر پ عی،  ا م جت ا
بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و بافت فرسوده، 
پرداخت وام به آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه از 
جمله سیل سال  گذشته، حمایت از بنگاه های کوچک 
و متوسط، اعطای وام به مشاغل آسیب دیده از کرونا، 
پرداخت وام ودیعه مسکن و سایر وام های ضروری را 

همچنان در دستور کار دارد.

 شروع زندگی 11٢ هزار عروس و داماد با وام ازدواج بانک صادرات ایران
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قالیباف: هرگونه تخلف از قانون را نمی پذیریم
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس شورای اسالمی، مصمم به 
لذا  است،  قانونی  موضوعات  همه  و  دسترسی ها  الحاقی،  پروتکل  کامل  وقف  ت
هرگونه دسترسی بیش از پادمان ممنوع و غیرقانونی است و نظارت بر این امر 

وظیفه قوه مقننه است.
محمدباقر قالیباف در نشست علنی دیروز -دوشنبه-پس از ارسال گزارش 
مجلس درباره تخلف دولت در اجرای قانون اقدام راهبردی و توافق سازمان انرژی 
اتمی و آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: مجلس شورای اسالمی مطابق قانون 

وظیفه پیگیری و اجرای قوانین را برعهده دارد.
از  هایی  قانون بخش  مطابق  کرد:  اظهار  اسالمی  رییس مجلس شورای 
باید قانون  از فردا نیز  تعهدات پیش بینی شده در زمان خودش اجرایی شده و 

مرتبط با پروتکل الحاقی اجرا شود.
وی تصریح کرد: مجلس شورای اسالمی مصمم به توقف کامل پروتکل 
الحاقی، دسترسی ها و همه موضوعات قانونی است لذا هرگونه دسترسی بیش 

از پادمان ممنوع و غیرقانونی است و نظارت بر این امر وظیفه قوه مقننه است.
رییس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: کمیسیون های امنیت ملی و 
بر  به نظارت میدانی  از طرف مجلس موظف  انرژی  سیاست خارجی مجلس و 

مسائل یاد شده و ارائه گزارش در این راستا هستند.
و  پذیریم  نمی  را  قانون  از  تخلف  هرگونه  طبعا  کرد:  خاطرنشان  الیباف  ق

براساس مصوبات مجلس امورات را پیگیری می کنیم.

ما دولت را پاسخگو می کنیم
 نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسالمی گفت: شتاب زدگی در اعالم 
موضع در خصوص توافق نامه ایران و آژانس انرژی اتمی در شان قوه مقننه نیست.

 آرش زره تن لهونی در جلسه علنی دیروز- دوشنبه-مجلس شورای اسالمی 
گفت: شتاب زدگی در اعالم موضع مجلس در خصوص توافق نامه ایران و آژانس 
انرژی اتمی در شان قوه مقننه نیست، همان طور که در سال های گذشته نظام 
در راستای حفظ جایگاه بین المللی کشور تالش کرده است، امروز نیز باید در 

این مسیر گام برداریم.
دبیر  نظرات  باید  ابتدا  داشت:  بیان  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
بین  نامه  توافق  خصوص  در  مرتبط  مسووالن  و  ملی  امنیت  عالی  شورای 
اگر حاکمیت در راستای رفع همه  ایران به اطالع نمایندگان برسد  آژانس و 
تحریم ها در حال برنامه ریزی و مدیریت عرصه بین المللی بود، باید گزارش 
آن به مجلس نیز داده شود تا مواضع کشور مقتدرانه و همدالنه باشد و اگر 
تصمیمات و برنامه های اتخاذ شده با قانون تناقض دارد نمایندگان درخصوص 

آن برخورد قاطع داشته باشند.
روح اهلل متفکر آزاد در واکنش به توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درباره اجرای قانون راهبردی مجلس گفت: عملکرد دولت، منافع کشور و ملت 
را تامین نمی کند. گرفتارهای زیادی امروز داریم و با پیوند دادن آن با انتخابات 
آمریکا و امیدهایی که به این اتفاق بسته ایم، شاهد اتفاقات ناگواری بودیم که 

منجر به بی اعتمادی در جامعه شد.
نماینده مردم پاوه با استناد به ماده 22 آیین نامه داخلی مجلس گفت: نقطه 
ثقل ما رعایت قانون است، اگر قانونی که مجلس تصویب کرده است به این راحتی 
دور زده شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. مقام معظم رهبری با اطمینان 
و اعتماد از این قانون حمایت فرمودند و امیدها در دل مردم برای بازپس گیری 
حقوق ملت روشن شد و اکنون هر پالسی که به بیگانگان داده شود که این قانون 

قابل دور زدن است، خیانت آشکار است.
عضو هیات رییسه مجلس افزود: من از همکارانم در مجلس خواهش می کنم 
به صورت منطقی، حقوقی و قانونی از حق مجلس و رأی خودن حمایت کنند و 
اگر دولت به ما نشان دهد که نمی خواهد به قانون عمل کند، ما دولت را پاسخگو 
می کنیم و یکی از مراحل آن استفاده از حق قانونی ماده 23۴ است و دولت و هر 
عاملی را که از اجرای قانون استنکاف کند، به قوه قضائیه معرفی می کنیم و من 
از شما می خواهم که به این موضوع یک رأی محکم و قاطع بدهید تا همه بدانند 
دور زدن قانون در کشوری که افتخار این را دارد که بالفاصله بعد از انقالب، 

قانون اساسی را تدوین و تصویب کرده است، امکانپذیر نیست.

جهانگیری: مردمی کردن اقتصاد 
یکی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی است

پیام سیاست های  این که مهمترین  بر  تاکید  با  معاون اول رییس جمهوری 
تغییرات  اقتصاد کشور است، گفت:  بودن بخش خصوصی در  اصل ۴۴ میدان دار 
ناگهانی در قوانین و مقررات به معنای خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری است.

به گزارش دنیای جوانان و به نقل از پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس 
جمهوری، اسحاق جهانگیری صبح دیروز در جلسه شورای عالی سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه اوایل انقالب اسالمی اختالف نظرهای جدی 
درباره خصوصی سازی وجود داشت، گفت: ابالغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی 
با وجود آنکه عده ای ابالغ سیاست های اصل ۴۴ را تغییر در قانون اساسی تفسیر 
می کردند، اما مقام معظم رهبری با ابالغ این سیاست ها انتظار یک تحول بزرگ 

در اقتصاد کشور داشتند.
وی با بیان اینکه مهمترین پیام سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این 
است که بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد، اظهار داشت: متاسفانه 
عده ای که تازه به مسئولیت رسیده اند تصور می کنند که بخش خصوصی در حال 
غارت دارایی های کشور است و باید به دنبال بگیر و ببند و ایجاد موانع برای بخش 

خصوصی باشیم.
جهانگیری با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی، 
باید  نیز  نیستند  اقتصادی  اقتصاد است، گفت: حتی بخش هایی که  مردمی کردن 
رویکردهای اقتصاد مقاومتی را مالک عمل قرار دهند و این یعنی حتی در کارهایی 

مانند کارهای نظارتی، هرجا که می توانیم باید امور را به مردم واگذار کنیم.
مردم  و  خصوصی  بخش  اعتماد  کرد:  تاکید  جمهور  رییس  اول  عاون  م
است.  حکومت  هر  سرمایه  های  مهمترین  از  کشور  مسئولین  تصمیمات  ه  ب
کشور  مسئولین  سوی  از  شده  اتخاذ  تصمیمات  به  نسبت  را  مردم  رچقدر  ه
کرده  وارد  آسیب  کشور  اجتماعی  سرمایه  به  حقیقت  در  کنیم،  ی اعتماد  ب
برای  کشور  مسئولین  تصمیمات  که  باشد  نحوی  به  باید  ما  عملکرد  یم.  ا

باشد. اطمینان بخش  ردم  م
وی افزود: البته در این زمینه خط قرمز نیز وجود دارد و این خط قرمز این 
است که هیچ مسئولی حق ندارد از موقعیت خود سوء استفاده و فساد کند. هر کس 
مرتکب فساد شود در هر جایگاهی که باشد، باید با او برخورد شود. البته گاهی ممکن 
است مدیران تصمیماتی اشتباه اتخاذ کنند که باید میان تخلف و فساد با تصمیم 

غلط تفاوت قائل شویم.
جهانگیری ادامه داد: باید از قوه قضاییه درخواست کنیم در مواردی که مدیران 
واقعا سوء استفاده نکرده اند و خطای آنها صرفًا اتخاذ یک تصمیم غلط بوده، این گونه 

پرونده ها به صورت دیگری رسیدگی شود.
معاون اول رییس جمهوری همچنین با ابراز گالیه از وجود فضای نامناسب 
رسانه ای علیه خصوصی سازی، گفت: متاسفانه فضای رسانه ای تندی علیه بخش 
خصوصی آن هم در مقطعی که کشور به فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی 

نیاز فراوان دارد، شکل گرفته است.
وی  افزود: در دوره تحریم های ظالمانه و به خصوص سه سال اخیر که آمریکا 
فضای تنفس اقتصاد کشور را مسدود کرد، بخش خصوصی کمک های شایانی را به 
اقتصاد کشور انجام داد و در حقیقت زمینه تنفس برای اقتصاد کشور را فراهم کرد. 
نباید به کسانی که مردانه پای کشور ایستادند و خدمت کردند فشار وارد کنیم زیرا 
اگر دفعه بعد شرایط مشابهی ایجاد شود، مجددا باید از توانمندی بخش خصوصی 

برای فعالیت های اقتصادی استفاده کرد.
جهانگیری با اشاره به دستور اخیر رهبر معظم انقالب به سران سه قوه مبنی 
و سهام  دارائی ها  واگذاری  و  اوراق  فروش  از طریق  باید  بودجه  اینکه کسری  ر  ب
شرکت های دولتی به بخش خصوصی جبران شود، اظهار داشت: فروش شرکت ها 
و دارایی های دولتی به بخش خصوصی هم وظیفه قانونی و هم تکلیفی است که از 
سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده و عالوه بر آن علم اقتصاد نیز می گوید بهترین 
راه برای جبران کسری بودجه بدون افزایش نقدینگی و باال رفتن پایه پولی، فروش 

شرکت ها و دارایی های دولت به بخش خصوصی است.

الزام رویکردهای خودمراقبتی  در مقابله با کرونا
روزنامه دنیای جوانان- 
یادداشتی  در  ایران  وزنامه  ر
ساله  یک  در  اینک  وشت:  ن
ویروس  همه گیری  با  مواجهه  شدن 
کرونا مدیریت بحران به نقطه  اولش باز 
گشته است، اما این بار تجربه  همچون 

گذشته نیست.
محمد زینالی اُناری جامعه شناس، 
دوشنبه چهارم اسفند در یادداشتی در 
مدت  این  در  نوشت:  ایران  وزنامه  ر
آگاهی کافی درباره یک حادثه بزرگ 
در خصوص مراقبت فردی و اجتماعی 
همچون  پیش  سال  کرده ایم.  کسب 
نسان خواب زده ای بودیم که به زعم  ا
از  نمی دانست  سرما  اهریمن  حمل  ت
کدام ناحیه سوز سرما می آید، تا جایی 
که تضاد اساسی میان اهریمن و دانش 

ما از »کرونا« بود.
ضرب شست کرونا را می دیدیم 
ادراک  برای  ما  اجتماعی  نظام  ما  ا
بود.  ریخته  هم  در  بشدت  آن  یام  پ
و  رقص ها  سالگرد  در  و  اینک  ما  ا
می  د مر رت  به صو که  یی  لیپ ها ک
دردمان  ما  شد،  ساخته  کرونا  لیه  ع
مانده  فقط  و  می دانیم  »تقریبًا«  ا  ر
ما  مشکل  پس  درمان.  مشکل  ست  ا
اینک یکی است، با درد به طور نسبی 
و  کجاها  کرونا  اینکه  شده ایم،  شنا  آ

در  و  می زند  آسیب  صورتی  چه  ه  ب
کرونا،  بحران  جمعی  پذیرش  ورد  م
پیش   سال  به  نسبت  جامعه  فاق  و
و  گرد  هنوز  هرچند  ست.  ا یشتر  ب
کاماًل  وهم  و  خیال  کاشفان  اک  خ
است  ممکن  آن  هر  و  نشده  مام  ت
افکار  دوباره  افکار جادویی  بازیگران 

کنند. منحرف  را  مردم  مشوش 
نی  ا یر ا سپهر  ل  حا ین  ا ا  ب
خصوص  در  ا  ر تأملی  تجربه  یک 
مدرن  جوامع  بهداشتی  حران های  ب
واقعی  همت  یک  با  و  کرده  سپری 

همچون  ه  کنند د  گوشز ی  ها د ها ن
خواهد  مکتوبات  و  خطبا  سانه ها،  ر
تنها  یابد.  باز  را  خود  ذهن  وانست  ت
که  ست  ا ین  ا ه  ند ما که  شکلی  م
تنظیم  برای  راهی  می توان  چگونه 
از  همگانی  مراقبت  و  ایرانی  جتماع  ا
از  بخشی  که  اجتماعی  ُجست.  ردم  م
آن به سبب داشتن بسته های سرمایه 
تجویز  نسخه های  می تواند  قتصادی  ا
شده را دریابد، اما بخشی به سبب نوع 
مشغله و اقتصاد روزمره شان »قرنطینه 
قرنطینه شکنی  این  و  شکن« هستند 

به  که  آنها  شخص  و  وجود  به  ه  ن
اقتصادی  سیستم های  خرده  حرکت 

برمی گردد. ا  م
در سال گذشته بسیاری که انبار 
به طور  داشت  بضاعتی  انه های شان  خ
خانه  در  می گفتند  سبکبالی  و  احت  ر
بمانیم، راه نجات است! اما واقعیت این 
است که انبار خانه بسیاری از مردم به 

جو خیابان وابسته است.
متعدد  موج های  از  پس  و  ینک  ا
کارگزاران بهداشتی دیگر دریافته اند که 
راهکار مقابله با کرونا بسته نصیحت و 
همکاری دست و پا شکسته تلویزیون 
نیست، بلکه حل مشکل کرونا، یکسری 
تصمیمات همه جانبه مخصوصًا معطوف 
تفریحی  نیازهای  و  سفره  وضعیت  ه  ب
جامعه و بسیج همه ارکان جامعه ایرانی 
را  کرونا  از  موج  این  گذراندن  رای  ب

طلب می کند.
موج  با  مواجهه  در  رو  این  ز  ا
دیگر  کرونای  یک  شاید  و  هارم  چ
خودنمایی  قصد  واکسن  از  پیش  ه  ک
دارد، ضرورت دارد که هم فردفرد ما 
نسبت به رویکردهای خودمراقبتی مان 
ران  کارگزا هم  کنیم،  عهد  جدید  ت
همه جانبه ای  برنامه  بتوانند  هداشتی  ب
خوی  آخرین  با  نهایی  مواجهه  رای  ب

اهریمنی کرونا تدارک ببینند.
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زیر نظر: علی هوشمند

استخدام فارغ التحصیالن دکتری 
در جهاددانشگاهی عالمه طباطبایی

از  ای  اطالعیه  صدور  با  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  هاددانشگاهی  ج
فارغ التحصیالن دکتری جامعه شناسی، مددکاری یا روانشناسی دعوت به همکاری 

کرد.
به گزارش دنیای جوانان، در اطالعیه جهاددانشگاهی دانشگاه عالمه طباطبایی 
آمده است: از مهارت های مورد نیاز این واحد می توان به داشتن نگارش پروپوزال، 
اجرای طرح، مسلط به نرم افزارهای مرتبط با روش های کّمی و کیفی،  فردی با 

اخالق، فرهنگ و روحیه جهادی و متعهد اشاره کرد.
studentcity@acecr. عالقه مندان می توانند روزمه خود را به ایمیل 

دانشگاه عالمه  عنوان«جهاددانشگاهی  ایمیل  موضوع  در  و  کنند  ارسال   ac.ir
طباطبایی« را قید کنند.

عضو  باید  متقاضیان  همچنین  جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
سازمان دانشجویان شده باشند و سن متقاضیان باید کمتر از 35 سال باشد. فرد 
موردنظر باید عالقه مند به انجام پژوهش در حوزه مسایل اجتماعی باشد و رساله 

دکترا و رزومه او هم در این حوزه باشد.

انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه هنر و کمیته ملی اسکان بشر
در تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی میان دانشگاه هنر و کمیته ملی 

اسکان بشر جمهوری اسالمی ایران در دانشگاه هنر منعقد شد.
فعالیت های علمی  بر توسعه و تحکیم همکاری ها و  نامه  تفاهم  این  در 
و تحقیقاتی و در جهت استمرار آن، به ویژه در موضوع توسعه ی پایدار شهری 

تاکید شد.
این نشست، دوم اسفند ماه سال جاری با حضور سید حسن سلطانی رئیس 
دانشگاه هنر، داوود قنبریان معاون اداری و مالی دانشگاه ، بهنود برمایه ور سرپرست 
مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی، محمد مهدی مظاهری دبیر کل 
کمیته اسکان بشر جمهوری اسالمی ایران، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد فارابی و 
علیرضا صالحی رئیس مجتمع ولی عصر )عج( دانشگاه تهران جنوب دانشگاه آزاد 
واحد تهران جنوب برگزار شد.در آغاز این نشست سلطانی گفت: حرکت در ارتباط 
با اسکان بشر حرکتی بسیار ارزشمند است و امیدواریم دانشگاه هنر نیز بتواند به 
عنوان یک بازوی علمی و پژوهشی در کنار این مجموعه گام های بلندی بردارد.

 وی ضمن اشاره به جلساتی که این سازمان با اعضای هیات علمی دانشگاه 
هنر داشته است بیان کرد: اعضای هیات علمی دانشگاه هم اکنون با حضور در مباحث 
فکری با هبیتات در ارتباط  و در حال کمک هستند و توانمندی دانشگاه را در آن 
سازمان ارائه خواهند کرد تا الزمه برخورد جدی تر و پرداختن آنچه در اسکان بشر 
در حال دنبال شدن است محقق شود، در این راستا ما امیدواریم بتوانیم با مباحثی 
که در تفاهم نامه ذکر شده است به عنوان تعهدات دانشگاه که جدای از تعهدات 
اجتماعی ما نیست حضوری پر رنگ تر از گذشته داشته باشیم و کارهای مشترکی 
را انجام بدهیم.رئیس دانشگاه هنر با اشاره به تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه 
در رشته معماری و شهرسازی اظهار کرد: حضور دانشکده معماری و شهرسازی 
دانشگاه هنر با بیش از 3۰ هیات علمی رسمی و تقریبا دو برابر اساتید مدعو ، قطعا 

می تواند تاثیر مهمی در روند پیشرفت این تفاهم نامه داشته باشند.
وی کارهای ارزشمند اعضای هیات علمی دانشکده ی معماری و شهرسازی 
در مسئولیت های کالن و ارتباط مستمرشان در سطح شهرداری کل و شهرداری 
مناطق  را  که باعث ظرفیت های ارزشمندی شده است، به عنوان اهرمی به سمت 
اهداف پیشبرنده ی علمی و هنری کشور دانست و در این رابطه گفت: امیدواریم 
این تفاهم نامه برای دو مجموعه مفید بوده و خدمات ارزنده ای را همچون گذشته 

در پی داشته باشد.
در ادامه این نشست مظاهری با اشاره به پتانسیل باالی دانشگاه هنر جهت 
همکاری بهتر پرداخت و بیان کرد: تفاهم نامه های دانشگاهی را ابتدا در دانشگاه 
هنر دنبال می کنیم و طی هفته های آتی تفاهم نامه ای با دانشگاه  تهران نیز 
خواهیم داشت، که این روند نشان دهنده اولویت های ما در اجرایی کردن این 

تفاهم نامه ابتدا در دانشگاه هنر است.

افزایش مراجعه به دلیل نزاع به پزشکی قانونی تهران
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از مراجعه بیش از ۷9 هزار نفر به دلیل نزاع 

به مراکز پزشکی قانونی استان تهران خبر داد.
مهدی فروزش در این باره گفت:در 1۰ ماهه سال جاری ۷9 هزار و ۴91 نفر به 
دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند، که 
این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 98 که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز 
پزشکی قانونی 85 هزار و  96۰نفر اعالم شده بود، کاهشی هفت درصدی یافته است.

بر اساس اعالم پزشکی قانونی، وی گفت: از کل مراجعین به دلیل آسیب های 
ناشی از نزاع در 1۰ماهه اول سالجاری 51 هزار و 355 نفر مرد و 28 هزار و 136نفر 

زن بوده اند.

کالهبرداری با برانگیختن احساسات نسبت به زلزله زدگان
رییس مرکز تشخیص  و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به 
ترفند کالهبرداران سایبری در احساساتی کردن کاربران و کالهبرداری از آنان در پوشش 
کمک به زلزله زدگان هشدار داد. سرهنگ علی محمد رجبی، با اشاره به زلزله رخ داده 
در شهرستان سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: الزم است که هم وطنان 
کمک های نقدی و غیر نقدی خود به زلزله زدگان را از طریق مراجع معتبر نظیر هالل 
احمر، کمیته امداد، بهزیستی و ...  انجام دهند و از هرگونه واریز وجه حتی به مقدار 

اندک به شماره حساب های غیرمعتبر و ناشناس خودداری کنند.
وی ادامه داد: مجرمان سایبری متاسفانه همواره به دنبال سوءاستفاده از اعتماد 
را  خود  مجرمانه  اهداف  آنان،  احساسات  برانگیختن  با  دارند  سعی  و  بوده  هموطنان 
عملی کنند، در همین راستا نیز ممکن است با انتشار اخبار گسترده و همچنین تصاویر 
دل خراش از این حادثه یا حتی تصاویر جعلی اقدام به برانگیختن احساسات شهروندان 

کرده و ازآن سواستفاده کنند. 
رجبی با اشاره به شیوه های کالهبرداران  ومجرمان سایبری گفت: این افراد 
پس از احساساتی کردن مخاطب خود، آنان را به صفحات پرداخت اینترنتی که احتمال 
فیشینگ بودن آن نیز باالست هدایت کرده و اقدام به برداشت از حساب آنان و در مواردی 
خالی کردن حساب آنان می کنند. همچنین این افراد ممکن است اقدام به اعالم شماره 

کارت و حساب های جعلی کرده و مبلغ جمع آوری شده را صرف امور دیگری کنند.
رییس مرکز تشخیص  و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا تاکید کرد: 
توصیه پلیس این است که شهروندان  به هیچ عنوان فریب تبلیغات کانال ها و گروه های 
فعال در شبکه های اجتماعی را که ادعای جمع آوری کمک برای زلزله زدگان را دارند 
نخورده و کمک های مادی خود را حتمًا از طریق مراکز معتبر که دارای مجوز هستند 
انجام دهند.به گفته رجبی پلیس فتا در صورت مشاهده چنین مواردی برابر قانون با 

سودجویان برخورد خواهد کرد.

شرط صدور حکم حمل سالح برای محیط بانان
برای  سالح  حمل  حکم  گفت:  کشور  زیست  محیط  حفاظت  یگان  رمانده  ف
به کارگیری  قانون  تنها زمانی صادر می شود که محیط بان دوره آموزشی  محیط بانان 

سالح را گذرانده باشد.
سرهنگ جمشید محبت خانی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه حکم حمل 
باشند، صادر  ندیده  را  به کارگیری سالح  قانون  آموزش  که  برای محیط بانانی  سالح 
نمی شود، اظهار کرد: حکم حمل سالح محیط بانان شش ماه اعتبار دارد. زمانی که فرمانده 
یگان استان ها برای تمدید این حکم به سازمان حفاظت محیط زیست مراجعه می کند، 
ما اطمینان پیدا می کنیم که آیا محیط بان دوره آموزشی قانون به کارگیری سالح را در 

معاونت آموزش ناجا گذرانده است یا خیر؟
وی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته حدود 18۰۰ نفر از محیط بانانی که آموزش 
بدو خدمت ندیده بودند، طی دوره ای 1۴ روزه آموزش های الزم ازجمله آموزش قانون 
ار بودن متن این قانون باید  به کارگیری سالح برای آن ها ارائه شد، گفت: با توجه به فِرّ
به صورت مداوم برای محیط بانان تکرار شود بنابراین در قالب کتاب های جیبی برای 
محیط بانان آماده شده است تا بتوانند مدام متن قانون به کارگیری سالح را مرور کنند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در بخشی دیگر از صحبت های خود 
اظهارکرد: در حوزه تجهیزات انفرادی محیط بانان نیز از دو سال گذشته تاکنون حدود 
۴۰ میلیارد تومان هزینه شده و سازمان حفاظت محیط زیست همچنان پیگیر تجهیز 

بیشتر محیط بانان است.

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

ت
مل

انه 
خ

زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

ت
العا

اط
ی 

اور
فن

جواد احمدی

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

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

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  نجام شده  ا
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  حصوالت  م
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB15 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 81۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر 2/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز 162 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 81۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R15 و R1۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.1 دیده می شود. پردازنده ی 81۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   رخی  ب
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x86 مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )۷9۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،۷6۰ دربرابر 1،۴۴1 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.2 گیک بنچ  پلیکیشن  ا
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/1 با  برابر  لیک فیلد  ردازنده ی  پ
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/1 برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

پرستاران  و  پزشکان   
کسن  ا و ه  فت کنند یا ر د
ر  د  » ی و تنیک  سپو ا «
پیامبر  مطهری،  شهید  یمارستان های  ب
اعظم)ص( و خاتم االنبیاء گنبدکاووس 
معتقدند که تا زمان انجام واکسیناسیون 
عمومی، مهار کامل کرونا نیازمند رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی است.
ز  ا یکی  ه  د ا م ز پیغا د  ا د هر م
اعظم)ص(  پیامبر  بیمارستان  پرستاران 
امتحان  گفت:  ایرنا  به  نبدکاووس  گ
می شود  نگرانی  باعث  جدیدی  رچیز  ه
اما با مطالعه تعدادی از مجالت معتبر 
پزشکی و اطمینان از تاثیرگذاری خوب 
واکسن روسی تا حدودی از استرس و 
نگرانی اولیه ام کم شد و برای دریافت 

این واکسن اعالم آمادگی کردم.
از  بعد  ساعت  چند  افزود:  ی  و
و  شده  بینی  آب ریزش  دچار  زریق،  ت
در 2۴ ساعت دوم عالیمی مانند بدن 
را  خفیف  تب  و  دهان  خشکی  رد،  د
این  با مصرف قرص  که  تجربه کردم 
مشکالت برطرف شد و هم اینک بدون 
هیچ مشکلی در حال خدمت رسانی به 

بیماران هستم.
پیغام زاده اضافه کرد: بعد از تزریق 
دریافت  به  تمایل  که  افرادی  واکسن، 
واکسن داشتند با مشاهده حال مساعد 

من به تزریق آن مصمم تر شدند.
مردم  از  خیلی  کرد:  تصریح  وی 
کرونا  واکسن  تزریق  اینکه  به  امید  ا  ب
در کشور شروع شده، نسبت به رعایت 
مسائل بهداشتی مانند استفاده از ماسک 
اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت  و 
تا  که  صورتی  در  شدند  ی تفاوت  ب
زمان تزریق کامل واکسن باید اجرای 
توصیه های بهداشتی را جدی گرفت چرا 
که با کوچکترین بی توجهی شاهد شیوع 

دوباره آن در جامعه خواهیم بود.
مرکز  کارشناسان  بررسی   طابق  م
بهداشت، استفاده مردم گنبدکاووس از 
ماسک که تا 2 ماه بیش از 9۰ درصد 
درصد   65 اخیر حدود  روزهای  در  ود  ب

کاهش یافته است.
بیمارستان  پرستار  عجم  اهید  ن
به  نیز  گنبدکاووس  مطهری  هید  ش
ایرنا گفت: بعد از تزریق مرحله نخست 
واکسن اسپوتنیک وی دچار درد در محل 

تزریق همراه با کسالت شدم که پس از 
2۴ ساعت با مصرف دارو برطرف شد و 
اکنون نیز بدون هیچ مشکلی در مشغول 

ارائه خدمت به بیماران هستم.
وی افزود: تا پیش از این با رعایت 
شیوه نامه  بهداشتی و توکل به خداوند از 
ابتال به کرونا مصون بودم اما تزریق این 
واکسن، باعث افزایش حس امیدواری در 

من و سایر همکارانم شد.
این پرستار اضافه کرد: تا زمانی که 
واکسینه  از مردم جامعه  باالیی  درصد 
به  واکسن  محدود  تزریق  شوند،  ن
درمان  کادر  جمله  از  خاص  روه های  گ
شیوع  از  پیشگیری  در  زیادی  اثیر  ت
کرونا ندارد لذا به مردم توصیه می کنم 
جدی  را  ماسک  از  استفاده  مچنان  ه
بگیرند و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.

عفونی  بیماری های  تخصص  م
 ) ص ( عظم  ا مبر  پیا ن  ستا ر یما ب
خواست  مردم  ز  ا هم  نبدکاووس  گ
رعایت  ماسک،  از  استفاده  مچنان  ه
در  نیافتن  حضور  و  اجتماعی  اصله  ف
تجمعات را جدی بگیرند چرا که هنوز 
به مرحله انجام واکسیناسیون سراسری 

در کشور نرسیدیم .
دکتر بهرام عالقی گفت: خستگی 
مردم از وضعیت فعلی قابل درک است 
اما تا زمانی که جمعیت زیادی از مردم 
امکان  نکنند  دریافت  را  کرونا  واکسن 
شیوع و جهش این ویروس وجود دارد.

وی اظهارداشت: با تمایل خودم و 
استقبال خانواده واکسن کرونا را دریافت 
کردم و همچون ماه های گذشته که با 
کرونایی  بیماران  بالین  بر  وجود  مام  ت
مداوا  را  آنها  و  حاضر  نبدکاووس  گ
می کردم از این پس نیز با اطمینان خاطر 
بیشتر به درمان مبتالیان ادامه می دهم.

مراکز  درمانی  کادر  از  نفر   5 ۰
ارتباط  که  گنبدکاووس  یمارستانی  ب
به ویژه  کرونایی  بیماران  با  ستقیم  م
بستری شده در بخش مراقبت های ویژه 
دارند، دریافت دوز اول واکسن روسی 
رییس  گفته  به  که  کردند  دریافت  ا  ر
غیر  به  این شهرستان،  بهداشت  مرکز 
از مشکالت مرسوم در تمام واکسن ها 
مانند تب، بی حالی و بدن درد، عوارض 

دیگری نداشتند.
عبدالرحیم  دکتر  پیوند  همین  ر  د
داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار  به  الیده  پ
این افراد دوز دوم واکسن کرونا را نیز 
2۰ روز بعد از تزریق مرحله اول دریافت 
می کنند و در چند روز آینده دوز بیشتری 
از این واکسن در اختیار مرکز بهداشت 

گنبدکاووس قرار می گیرد.
تولید  وی«  »اسپوتنیک  اکسن  و
شرکت گامالیای روسیه است که سازمان 
غذا و دارو بعد از سفر محمد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه به مسکو مجوز استفاده 
اضطراری آن را صادر کرد و به دنبال 
واکسن  این  محموله  اولین  مجوز  ین  ا

 1۰ برای  که  دوز  هزار   2۰ میزان  ه  ب
هزار نفر کفایت می کند 16 بهمن وارد 
کشور شد و پنج روز بعد واکسیناسیون 
با این واکسن با اولویت کارکنان بخش 
های آی سی یو طی مراسمی در روز 
21 بهمن با حضور وزیر بهداشت و با 

فرمان رییس جمهوری آغاز شد.
تاریخ  در  بعد  هفته  یک  حدود 
نیز دومین محموله واکسن  بهمن   2۴
اسپوتنیک وی به تعداد 1۰۰ هزار دوز 
وارد کشور شد تا واکسیناسیون 5۰ هزار 
گروه های  و  درمان  کادر  از  دیگر  فر  ن

آسیب پذیر با این واکسن انجام شود.
به گفته سخنگوی سازمان غذا و 
دارو، واکسن »اسپوتنیک وی« یکی از 
بهترین واکسن های کرونا در دنیاست 
و میزان اثربخشی و ایمنی زایی آن برای 
فراد باالی 65 سال حدود 92 درصد  ا
برآورد شده و درصد ایمنی زایی آن در 
افراد باالی ۷۰ سال نیز باالست و کمتر 

واکسنی این شرایط را دارد.
دوز  دو  افزود:  جهانپور  یانوش  ک
واکسن اسپوتنیک وی با فاصله 21 روز 
تزریق می شود و با توجه به نوع آدونو 
ویروس آن، آنتی بادی ایجاد شده بعد از 
دوز اول تزریق این واکسن و دوز یادآور 
به گونه ای است که سیستم بدن نمی 
تواند آن را حذف کند و اتفاقی که در 
مورد واکسن های مشابه محتمل است 

در مورد این واکسن رخ نمی دهد.

مهار کامل کرونا نیازمند رعایت شیوه نامه های بهداشتی
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برخی از سیاست گذاران 
تصویب  اگر  معتقدند  شور  ک
فع  ر ن  ما ز تا   F ATF
داشته  نگاه  معلق  آمریکا  حریم های  ت
شود به سود اقتصاد کشور خواهد بود. 
اقتصادی  فعاالن  و  کارشناسان  ما  ا
استدالل  این  و  دارند  متفاوت  ظری  ن

را رد می کنند.
طبق اعالم دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، تکلیف دو الیحه پیوستن 
  CFT ایران به کنوانسیون های پالرمو و
که به معنای پیوستن ایران به گروه ویژه 
 )FATF( پولشویی  علیه  مالی  قدام  ا
مشخص  جاری  سال  پایان  تا  ست،  ا
که  حاشیه ای  پر  لوایح  شد.  واهد  خ
همچنان بعد از دو سال تصویب توسط 
شورای  مجلس  در  مردم  مایندگان  ن
قانون  به صورت  نتوانسته اند  اسالمی، 
حالی  در  تعلل  این  درآیند.  الزم االجرا 
شد  مدعی  می توان  که  است  داده  رخ 
در حال حاضر هیچ کدام از موافقین و 
مخالفین در ضرورت پیوستن به این نهاد 
بین المللی تردیدی ندارند، اما به اقتضای 
شرایط سیاسی و اقتصاد کالن، برخی از 
سیاست گذاران کشور معتقدند، تا زمانی 
که تحریم ها برقرار است، نباید به این 
سوی  از  که  نگاهی  پیوست.  سازمان 
قابل  و  موجه  اقتصادی  کارشناسان 

دفاع نیست.
عدم پیوستن به FATF و بسته 

شدن اقتصاد ایران
لفان  مخا که  یی  ستدالل ها »ا
کرده اند،  مطرح  دوگانه  لوایح  تصویب 
هزینه زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد 
کرده است و نمی دانم آیا آنان برآوردی 
از این هزینه ها دارند یا خیر؟ اما فعالین 
اقتصادی به طور مداوم در حال هشدار 
دادن درباره این هزینه ها هستند. کشور 
ما در حال حاضر به دلیل تحریم آمریکا 
دچار یک سری هزینه ها شده است و 
منطقی نیست و نبوده که به خاطر عدم 
رعایت FATF یک هزینه دیگر را نیز 
بر اقتصاد تحمیل کنیم. عدم پیوستن به 

FATF یک خود تحریمی است.«
»کامران  که  را  فوق  جمالت 
اقتصاد  علمی  هیات  عضو  ندری«، 
کرده  مطرح  )ع(  صادق  امام  دانشگاه 
را می توان فصل مشترک نقد فعاالن و 
کارشناسان اقتصادی به استدالل مخالفان 

پیوستن ایران به FATF دانست.
اما چرا مخالفان همچنان بر نگاه 

خود تاکید دارند؟
اسبق  رئیس  مجتهد«،  »احمد 
تشریح  در  بانکی،  و  پولی  پژوهشکده 
خاص  ه  نگا به  لفت ها  مخا دالیل 

اقتصادی این گروه اشاره می کند، نگاهی 
که به گفته مجتهد در پی »نوعی اقتصاد 
خودبسنده« است؛ »برخی می گویند در 
همین شرایط تحریمی و قرار داشتن در 
توانسته ایم  هم   FATF سیاه  لیست 
مراودات مالی با دیگر کشورهای جهان 
داشته باشیم. این درست است، اما آن ها 
به این نکته بسیار مهم توجه ندارند که 
مراودات  این  انجام  ریسک  و  هزینه 
مالی، تا چه حد باال رفته است. همچنین 
فکر می کنند  افراد  این  این شرایط  در 
خودمان  را  تکنولوژی  می توانیم  ما 
ایجاد کنیم. البته که امکان ساخت در 
داخل هم وجود دارد، اما متاسفانه این 
از  عقب تر  بسیار  عموما  تکنولوژی ها 
سطح دنیاست و بهره وری بسیار کمتری 
دارند. مسئله ای که در صنعت پتروشیمی 

به وضوح شاهد آن هستیم.«
عالوه بر این، کارشناسان اقتصادی 
هشدار می دهند در صورتی که مراودات 
شفاف و معمول نظام بانکی و تجاری 
برای  زمینه  شود،  قطع  دنیا  با  ایران 
خواهد  مستعد  بسیار  فساد  انواع  بروز 
در  از کشور  زیادی  و سرمایه های  شد 
باد  بر  پوششی،  مبادالت  پیچ وخم های 

خواهد رفت.
این  نگاه  از  که  دیگری  موضوع 
 FATF لوایح  بررسی  در  کارشناسان 
طی دو سال گذشته مغفول مانده است، 
از دست رفتن زمینه های فراوان تجاری 
عدم  اثر  در  ایرانیان  برای  بازرگانی  و 
تصویب این دو الیحه است، که از جمله 
می توان به بسیاری از بانک های روسی، 
چینی و حتی ترکیه ای اشاره کرد که در 
دوران تحریم حاضر به انجام مبادالت 
مالی با طرف های ایرانی بودند، اما پس 
از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه 
گذشته،  سال  ماه  اسفند  از   FATF

مبادالت خود را تعطیل کرده اند. 
دانشگاه  استاد  آرمان«،  »بهمن 
مثال های  اقتصادی،  امور  کارشناس  و 
تعلل  و  تاخیر  این  از صدمات  بیشتری 
است:  گفته  فوق  لوایح  بررسی  در 
»دولت روسیه در دولت یازدهم متعهد 
 5 معادل  اعتباری  خط  که  بود  شده 

پروژه  سه  انجام  برای  دالر،  میلیارد 
کند.  باز  ایران  در  استراتژیک  و  بزرگ 
گرمسار  خطه   2 برقی  راه آهن  پروژه 
که  ترکمنستان  مرز  در  اینچه برون  به 
خلیج  گرم  آب های  به  را  میانه  آسیای 
نیروگاه  ساخت  می کرد،  متصل  فارس 
برقی 1۴۰۰ مگاواتی در بندرعباس که 
با مشکالت جدی در تولید برق مواجه 
فرسوده  نیروگاه های  بازسازی  و  است 
رامین اهواز و شهید منتظری اصفهان 
که در گذشته به وسیله دولت شوروی 
نام  قرار گرفتن  اما  بودند.  ساخته شده 
باعث   FATF سیاه  لیست  در  ایران 
دولت  که  امروز  به  تا  ها  آن  که  شده 
دوازدهم در آخرین ماه های فعالیت خود 
از انجام این تعهد خود  به سر می برد، 
سرباز زده و با ایران همکاری نکنند.«

به گفته آرمان، دولت چین هم پس 
از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در سال گذشته از تصویب لوایح دوگانه 
خودداری کرد، رفتاری مشابه با روسیه 
از خود نشان داده است: »دولت چین نیز 
  FATF سازمان  تهدیدهای  بهانه  به 
علیه نظام بانکداری آن کشور در صورت 
همکاری با ایران، از اجرای تعهد خود 
در ساخت بزرگترین کارخانه کاغذسازی 
جهان در جنوب اهواز سرباز زده است. 
هزار   ۴5۰ تولید  توان  با  کارخانه  این 
تن کاغذ با استفاده از ضایعات نیشکر، 
به  ایران  نیاز  از  می توانست 3۰ درصد 
افزوده  ارزش  و  برطرف کرده  را  کاغذ 

زیادی را نصیب اقتصاد کشور سازد.«
اقتصادی،  مرزهای  شدن  بسته 

بدون هیچ دستاوردی
خسارات  و  صدمات  این  تمام 
اعتقاد  به  که  می دهد  رخ  حالی  در 
از  ایران  بانکداری  نظام  کارشناسان، 
لحاظ سالمت مالی در وضعیت به نسبت 
مطلوبی در جهان به سر می برد و این 
که این سیستم به دلیل عدم مبارزه با 
قرار  محدودیت ها  این  تحت  پولشویی 
بگیرد، فشاری مضاعف و بدون دستاورد 
برای اقتصاد ایران خواهد بود. در حالی 
متضرر  شرایط  این  از  ایران  اقتصاد 
از  برخی  برد که  نخواهد  نفعی  و  شده 

پیروز  بزرگترین  اقتصادی  کارشناسان 
محدود شدن اقتصاد کشور و بسته شدن 
درهای تجاری ایران با جهان را، رقبای 
ایران به خصوص در منطقه  اقتصادی 
و همسایگی کشور می دانند. رقبایی که 
از بسته بودن سیستم اقتصادی ایران را 
اقتصادهای ملی  برای  فرصتی طالیی 

خود می دانند.
همانگونه که اشاره شد؛ مخالفین 
در   CFT و  پالرمو  لوایح  تصویب 
البته  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
ویژه  گروه  به  پیوستن  ضرورت  در 
 )FATF( پولشویی  علیه  مالی  اقدام 
با موافقین تصویب این لوایح هم نظر 
هستند، اما به اعتقاد آنان این اقدام باید 
علیه  آمریکا  های  تحریم  رفع  از  پس 
اهالی  که  حالی  در  شود.  انجام  ایران 
اقتصاد معتقدند به تعویق افتادن زمان 
 FATF خروج نام ایران از لیست سیاه
گرفتن  نظر  در  بدون  و  خام  ایده ای 

پیچیدگی های اقتصاد است.
»کامران ندری« در همین رابطه 
همین  به  »موضوع  می دهد:  توضیح 
سادگی نیست که بگوییم، بعد از پایان 
و  پیوندیم  می   FATF به  تحریم ها، 
مشکلی ایجاد نخواهد شد. برای انجام 
برنامه های  در    FATF که  اقداماتی 
علمیاتی خود معرفی کرده است، نیاز به 
بسترسازی و زمینه سازی هایی است که 
تازه بعد از تصویب دو الیحه مورد بحث، 

انجام آن ها زمان می برد.«
طیف  فوق،  دله  ا به  توجه  با 
کارشناسان  و  فعالین  از  گسترده ای 
اقتصادی، با وجود آن که زاویه نگاه های 
تخصصی متفاوتی به اقتصاد دارند، اما در 
ضرورت پیوستن هرچه سریعتر ایران به 
FATF تردیدی ندارند. این اتحاد نظر 
را همچنین می توان از سیگنال هایی که 
بازار به تحوالت پیرامون FATF نشان 
سال  دو  در  کرد.  دریافت  نیز  می دهد 
گذشته بازارهای کشور و به ویژه بازار 
ارز به عنوان عناصر هوشمند اقتصادی، 
هرگاه اخبار مثبتی در خصوص پیوستن 
به FATF مطرح شده است با کاهش 
حالت  در  و  شده اند  مواجه  ارز  قیمت 
به  رو  ها  قیمت  افزایش  با  بالعکس 
این  کارشناسان  اعتقاد  به  بوده اند.  رو 
سیگنال ها خود می تواند روشن ترین پیام 
سیاسی  و  اقتصادی  سیاست گذاران  به 
مصلحت  تشخیص  مجمع  در  کشور 
فعاالن  نگاه  از  بدانند  تا  باشد،  نظام 
عرصه اقتصادی کشور، به تاخیر انداختن 
 FATF بیش از این روند پیوستن به
اقتصادی  نظام  صالح  به  نمی تواند 

کشور باشد.

بانک توسعه تعاون به کمک زلزله زدگان سی سخت شتافت 

مدیر شعب استان کهگیلویه و بویر احمددر راستای مسئولیت اجتماعی 
از اقدامات بانک توسعه تعاون در امداد به زلزله زدگان سی سخت خبر داد.

سید مهدی میراب باشی مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان کهگیلویه 
به  کمک  راستای  در  داشت:  اظهار  فوق  مطلب  اعالم  ضمن  وبویراحمد 
هموطنان زلزله زده استان، تکالیف مهمی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه ابالغ گردیده است. از این رو 

بانک توسعه تعاون نیز در این اقدامات شریک گردیده است.
وی همچنین با اشاره به تاکیدات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره 
بانک توسعه تعاون مبنی بر حمایت همه جانبه از هموطنان زلزله زده استان 
همانند  خداپسندانه  و  خیرخواهانه  دراقدامی  بانک  این   : کرد  خاطرنشان 
سایراقشار مردم و نهادهای مختلف به یاری مردم زلزله زده شهرستان دنا 
شتافته است و با توزیع کاالهای اساسی مورد نیاز مردم دربین زلزله زدگان 
شهرستان دنا ابراز همدردی خود را با زلزله زدگان این شهرستان اعالم نمود .

وی افزود:کاالهای توزیع شده شامل 193 تخته پتو و بیش از هزار عدد 
انواع کنسرو خوراکی می باشد.میراب باشی با بیان اینکه کار امدادرسانی 
به مردم شهرستان دنا تا زمان پایدار شدن شرایط اسکان و تامین کاالهای 
گفت:تالش  دارد  ادامه  همچنان  شهرستان  این  مردم  نیاز  مورد  اساسی 
کارکنان خدوم بانک توسعه تعاون استان در راستای کاهش آالم و مشکالت 

اساسی مردم این شهرستان می باشد.

ارائه خدمات جدید در دستور کار مشترک بانک ملت 
و شرکت همراه اول

مدیرعامل بانک ملت در نشستی مشترک با مدیرعامل شرکت همراه 
اول، راه های تقویت همکاری های فی ما بین و ارائه خدمات جدید با همکاری 

دو مجموعه را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک 
ملت  دراین  نشست که عباس جفعرلو، عزیز آخوندی اصل، سیدابوطالب دیبایی، 
محمود رشیدی و مهدی قدمی معاونان مدیرعامل، وی را همراهی می کردند، 
از همراهی و همکاری شرکت همراه اول با این بانک قدردانی کرد و گفت: 
ازاین که همراه اول، بانک ملت را به عنوان بانک نخست خود انتخاب کرده 
خرسندیم و آمادگی الزم را برای ارتقای سطح همکاری ها اعالم می کنیم.

وی با بیان این نکته که بانک ملت، آماده تامین تمامی نیازهای همراه 
اول در حوزه خدمات و تسهیالت است، اضافه کرد:درعین حال در سایر بخش 

ها نیز می توان همکاری های مشترکی را تعریف کرد.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به این نکته که همکاری ها و فعالیت 
های مشترکی را برای خدمت به مردم و خارج از بحث تسهیالت می توان 
طراحی کرد، پیشنهاد داد که کمیته ای مشترک متشکل از متخصصان دو 
مجموعه، راه های تقویت همکاری ها را در زمینه های مختلف نوآورانه مورد 
بررسی قرار دهند و نتیجه این کار مشترک در قالب تفاهمنامه ای به امضای 

مدیران عامل دو مجموعه برسد.
وی با تاکید بر این نکته که برای تامین نیازهای پیمانکاران همراه اول  
اعم از تامین مالی، صدور ضمانتنامه و ... هم می توان تفاهمنامه ای سه 
جانبه را امضا کرد، ادامه داد:  سامانه سامیار بانک ملت نیز می تواند در این 
زمینه کاربرد داشته باشد و می توان در جلسه ای جداگانه نسبت به معرفی 
کامل ظرفیت های این سامانه اقدام کرد.دکتر بیگدلی با اشاره به پتانسیل 
های باالی دو مجموعه بانک ملت و همراه اول، خواستار همکاری مشترک 

برای ارائه خدمات جدیدتر به مردم و مشتریان شد.
وی اظهار امیدواری کرد که پیرو برگزاری این جلسه، چند کار مشترک 

انجام شود که نفع آن عالوه بر دو مجموعه به کل مردم ایران برسد.
مدیرعامل بانک ملت همچنین دستورات الزم را برای تامین نیازهای 

مالی همراه اول به ویژه در ماه پایانی سال صادر کرد.
مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول نیز در این جلسه اظهار 
داشت: بانک ملت از نظر میزان منابع، میزان مصارف و میزان ضمانتنامه 
های صادره، بانک نخست این شرکت محسوب می شود و همکاری بسیار 
نزدیکی با این بانک داریم.وی با اشاره به این نکته که در دوره اخیر، سطح 
تعامالت همراه اول و بانک ملت افزایش یافته است، گفت:  ما در بین بانک 
های کشور، بیشترین مراوده را با بانک ملت داریم و از این تعامل و ارتباط و 
همکاری خوب بین دو مجموعه، خرسندیم.مدیرعامل همراه اول از پیشنهاد 
مدیرعامل بانک ملت مبنی بر همکاری در حوزه های جدید هم استقبال کرد 
و اظهار داشت: می توان یک تیم تخصصی مشترک تشکیل داد تا اعضای 
این  قرار دهند.در  بررسی  مورد  را  زمینه های مشترک همکاری  تیم،  این 
جلسه، معاونان مدیرعامل بانک ملت نیز دیدگاه های خود را در زمینه تقویت 
تعامالت و همچنین همکاری برای ارائه خدمات جدید و مشترک ارائه کردند.

بازدید عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن 
از چندین واحد صنعتی در استان خوزستان

حسین عسکري عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن از چندین 
واحد صنعتی در استان خوزستان به منظور ارزیابی وضعیت این واحدهای 

صنعتی و تأمین مالی آنها بازدید به عمل آورد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن، وي در این سفر 
به شهرستان دزفول مراجعه نمود و از واحد تولیدی فوالد روهینا جنوب که 

با مشارکت بانک به بهره برداري رسیده بازدید کرد.
مهندس عسکري در ادامه این سفر در شهرستان گتوند حضور یافت و 
در جلسه اي که به منظور دیدار با مدیران واحدهاي تولیدي شهرستانهاي 
یاد شده و با حضور صالحي نیا معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش 
و نوسازي صنایع ایران ) ایدرو(، شهبازي مدیر کل دفتر سرمایه گذاري و 
تامین منابع مالي وزارت صمت، گیالني نماینده مردم شوشتر و گتوند در 
مجلس شوراي اسالمي و تني چند از مسؤالن استاني برگزار شد، شرکت 
کرده و به بررسي مشکالت 65 واحد تولیدي مستقر در این استان پرداخت 
و تصمیماتي را در جهت مساعدت به آنان اتخاذ نمود.عضو هیأت مدیره 
این بانک در ادامه از طرح پتروشیمي پارس کیمیا کلر و واحد تولید کلر 
آلکالي آن که با تسهیالت ارزي و ریالي بانک صنعت و معدن ایجاد و در 

دهه فجر سال جاري به بهره برداري رسیده است، بازدید کرد.

عدم کاهش ظرفیت پاالیش نفت ایران
 در شرایط کرونا 

مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی 
ایــران گفــت: شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی جزو 
معــدود پاالیشــگرانی در دنیــا بــود کــه در شــرایط همه گیــری جهانــی 

ظرفیــت پاالیــش نفــت خــود را کاهــش نــداد.
علیرضــا صادق آبــادی صبــح روز گذشــته )دوشــنبه، چهــارم 
ــال،  ــی انتق ــای مل ــمی طرح ه ــرداری رس ــن بهره ب ــفندماه( در آیی اس
توزیــع و ذخیره ســازی فرآورده هــای نفتــی کــه از طریــق ویدئوکنفرانس 
برگــزار شــد، گفــت: بــا اجــرای پــروژه خط لولــه نائیــن - کاشــان - ری 
و انبــار ارومیــه ظرفیــت ذخیره ســازی فــرآورده در ســخت ترین شــرایط 
تحریــم و کرونــا بیــش از 5۰۰ میلیــون لیتــر در کشــور افزایــش یافــت 
ــل  ــیله تکمی ــازی به وس ــت ذخیره س ــش ظرفی ــاب افزای ــا احتس ــه ب ک
مخــازن دیگــر در مجمــوع یــک میلیــارد لیتــر بــه ظرفیــت ذخیره ســازی 

فــرآورده کشــور افــزوده شــد.
وی افــزود: در پایــان ســال 98 بحــران شــیوع ویروس کرونا فشــار 
زیــادی را بــه لحــاظ مصــرف بــه کشــور تحمیــل کــرد، بــا ایــن حــال ما 
جــزو معــدود پاالیشــگرانی در دنیــا بودیــم کــه ظرفیــت پاالیــش نفــت 
ــه پاالیشــگاه های  ــن کار در شــرایطی رخ داد ک ــم. ای را کاهــش ندادی

بســیاری در سراســر دنیــا تعطیــل شــدند.
مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی 
ــدن  ــی ش ــرای عملیات ــال ب ــی پارس ــای پایان ــت: در روزه ــران گف ای
مخــازن، فشــار بســیار زیــادی بــه همکارانــم وارد شــد، امــا خوشــبختانه 
بــا همــت ایــن عزیــزان و عملیاتــی شــدن به موقــع مخــازن، ظرفیــت 

پاالیشــی کشــور حفــظ شــد.
صرفه جویــی ۴ هــزار میلیــارد تومانــی ســاالنه از محــل اجــرای 3 

پــروژه خــط لولــه در کشــور
صادق آبــادی تصریــح کــرد: اجــرای ســه پــروژه خــط لولــه نائیــن 
- کاشــان - ری، شــازند - قــم - ری و تبریــز - خــوی - ارومیــه بــه 
ــرداری  ــه بهره ب ــروز ب ــه ام ــی ک ــازن تعادل ــا و مخ ــراه تلمبه خانه ه هم
رســمی رســید، در مجمــوع ســاالنه 3 هــزار و 5۰۰ تــا ۴ هــزار میلیــارد 

ــود. ــی می ش ــور صرفه جوی ــان در کش توم
وی تأکیــد کــرد: پــروژه خــط لولــه شــازند  - قــم - ری ظرفیــت 
انتقــال روزانــه 3۰۰ هــزار بشــکه را دارد. ایــن 3۰۰ هــزار بشــکه را اگــر 
بخواهیــم بــا نفتکش هــا جاده پیمــا حمــل کنیــم، هزینــه اش 2۰۰ تومــان 
بــه ازای هــر تــن کیلومتــر خواهــد بــود؛ در صورتــی کــه هزینــه انتقــال 
بــا خــط لولــه 18 تومــان بــه ازای هــر لیتــر اســت کــه از ایــن محــل 
فقــط روزانــه حــدود 1.6 میلیــارد تومــان بــرای مجموعــه شــرکت ملــی 
پــاالش و پخــش فرآورده هــای نفتــی صرفه جویــی بــه همــراه دارد کــه 
معــادل صرفه جویــی ســاالنه 6۰۰ میلیــارد تومــان بــرای کشــور اســت.

ــق  ــی محق ــش صرفه جوی ــش و پخ ــت در پاالی ــر نف ــاون وزی مع
ــه وزارت  ــرای مجموع ــا ب ــن پروژه ه ــدام از ای ــل هرک ــده از مح ش
ــی را 6۰۰  ــش و پخــش فرآورده هــای نفت ــی پاالی ــت و شــرکت مل نف
میلیــارد تومــان اعــالم کــرد و گفــت: در مجمــوع بــا اجــرای ایــن ســه 
ــان بودجــه شــرکت  ــارد توم ــزار میلی ــرد حــدود 2 ه ــروژه از هزینه ک پ
ــور  ــرآورده در کش ــال ف ــرای انتق ــی ب ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ مل

جلوگیــری شــده اســت.
ــت گاز و گاز  ــت نف ــالف قیم ــل اخت ــزود: از مح ــادی اف صادق آب
طبیعــی نیــز کــه بــرای انتقــال بــا خــط لولــه بــه ازای هــر تــن کیلومتر، 
ــه  ــان ب ــا نفتکــش )نفــت گاز( 3۰۰ توم ــال ب ــرای انتق ــان و ب 2۰۰ توم
ازای هــر لیتــر اســت در هرکــدام از ایــن پروژه هــا حــدود 6۰۰ میلیــارد 
تومــان صرفه جویــی بــرای کشــور محقــق شــده کــه در مجمــوع معادل 

صرفه جویــی ســاالنه حــدود ۴ هــزار میلیــارد تومــان اســت.
مواهــب اجتماعــی اجــرای پروژه هــای خــط لولــه در دل پروژه هــا 

ــتند نهفته هس
ــزون  ــن طــرح اف ــی ای ــی و مل ــع اجتماع ــه مناف ــاره ب ــا اش وی ب
ــری  ــر توجیه پذی ــزون ب ــن پروژه هــا اف ــع اقتصــادی گفــت: ای ــر مناف ب
ــه  ــد ک ــا می ده ــه م ــم ب ــی ه ــیار باالی ــل بس ــادی، آزادی عم اقتص
ــا و  ــال، مسدودشــدن جاده ه ــل و انتق ــر مشــکالت نق ــی نظی بحث های
ــا  ــرآورده ب ــال ف ــای انتق ــکالت و چالش ه ــه مش ــدان و... از جمل یخبن
نفتکــش بــه شــمار می آیــد کــه در خطــوط لولــه حــذف شــده اســت.

مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی 
ــن  ــال ای ــرای انتق ــز ب ــی نی ــئولیت های اجتماع ــاظ مس ــت: از لح گف
حجــم از فــرآورده در هرکــدام از ایــن خطــوط لولــه، حــدود 15۰۰ تانکــر 
عملیاتــی و در مجمــوع حــدود 5 هــزار تانکــر عملیــات انتقــال فــرآورده 
ــر ترافیــک، تصــادف و...  ــی نظی ــا چالش های ــد کــه ب را انجــام می دادن

روبــه رو بودنــد.
صادق آبــادی بــا تأکیــد بــر اینکــه آثــار اجتماعــی اجــرای 
پروژه هــای خــط لولــه در دل ایــن پروژه هــا نهفتــه هســتند، گفــت: ایــن 
پروژه هــا بــه لحــاظ زیســت محیطــی نیــز مزایایــی از جملــه کاهــش 

ــته اند. ــراه داش ــه هم ــور ب ــت گاز را در کش ــرف نف مص

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز:
از شرکت های دانش بنیان حمایت می کنیم

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: شرکت 
ملی گاز و مجتمع گاز پارس جنوبی در قطب اقتصادی کشور همواره در کنار 
شرکت های دانش بنیان هستند و از اقدام ها و دستاوردهای این شرکت های 

سازنده استقبال می کنند.
شرکت ملی گاز ایران، مسعود زردویان روز گذشته )دوشنبه، چهارم 
اسفندماه( در آیین گشایش دوازدهمین نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی در عسلویه، اظهار کرد: وجود شرکت های توانمند، سازنده 
قطعات و تجهیزات و تأمین کننده اقالم مورد نیاز صنعت عظیم گاز در کشور، 

فرصتی مناسب برای افزایش توان و ظرفیت متخصصان داخلی است.
از قطعات و تجهیزات داخلی در  استفاده  و  تأمین  به  اشاره  با  وی 
پاالیشگاه های گازی کشور، تصریح کرد: مجتمع گاز پارس جنوبی اکنون 
نیاز خود را در حوزه خرید قطعات و تجهیزات از سازندگان و  بیشترین 
شرکت های داخلی و پارک علم و فناوری تأمین می کند و امیدواریم این 

مهم با رشد و شکوفایی بیشتری تداوم داشته باشد.
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز هدف از برگزاری 
معرفی  و  عظیم  این صنعت  در  تأمین  زنجیره  تکمیل  را  نمایشگاه  این 
شرکت های داخلی و متخصصان سازنده در قطب اقتصادی پارس جنوبی 

اعالم کرد.
در دوازدهمین نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در 
عسلویه 11۰ شرکت فناور و دانش بنیان، تازه ترین دستاوردهای نوآورانه 
خود را به نمایش می گذارند و تولیدات خود را که مرتبط با حوزه نفت، گاز، 

پاالیش و پتروشیمی است به مدت چهار روز ارائه می کنند.

کارشناسان اقتصادی:

عدم پیوستن به FATF یک خود تحریمی است 
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درخواست یک مسئول اتحادیه کارگری:
با سخاوت بیشتر در مورد دستمزد کارگران 

تصمیم بگیرند
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با ابراز امیدواری از تصویب رقم 
سبد معیشت کارگران در جلسه امروز کمیته دستمزد، از شورای عالی کار خواست 
تا دستمزد سال 1۴۰۰ را با درنظر گرفتن شرایط زندگی کارگران و بازنشستگان 
به گونه ای تعیین کند که رضایت خاطر و رفاه حداقلی آنها را به دنبال داشته 
در  نهایی  بندی  جمع  به  دستمزد  کمیته  اگر  کرد:  اظهار  بیات،  اله  باشد.فتح 

کارگران  معیشت  سبد  خصوص 
دست پیدا کند و شرکای اجتماعی 
کارفرمایی،  گروه  نمایندگان  و 
کارگری و دولت به توافق برسند، 
مذاکرات  از  بهتری  نتیجه  قطعا 
نگرانی  و  گرفت  خواهیم  مزد 
خاطر جامعه کارگری از تاخیر در 
تعیین دستمزد و موکول شدن آن 
شاهد  را  سال  پایانی  روزهای  به 

نخواهیم بود.
وی ادامه داد: با توجه به فشار 
و بار روانی که جامعه کارگری هر 
با آن  سال در مورد رقم دستمزد 

مواجه است، انتظار داریم که هزینه سبد معیشت را مشخص کنند تا از جلسات 
بعد به بحث دستمزد ورود کنیم.

بیات با بیان اینکه کارگران هرگز دنبال عدد و رقم و درصد افزایش مزد 
نبوده و نیستند، خاطرنشان کرد: آن چیزی که برای جامعه کارگری اهمیت دارد 
حفظ قدرت خرید است و بر همین اساس تاکید داریم که سبد معیشت کارگران 

طوری تعیین شود که منطبق با بندهای یک و دو ماده ۴1 قانون کار باشد.
نرخ تورم  پیمانی، در بحث  اتحادیه کارگران قراردادی و  به گفته رئیس 
اختیار  را در  آمار دقیق  اشاره دارد، مراجع رسمی  به آن  بند یک ماده ۴1  که 
اند و در خصوص سبد معیشت که موضوع  اعضای شورای عالی کار گذاشته 
بند دو ماده ۴1 است، قیمت کاالها در بازار و هزینه های زندگی کارگران به 

اندازه کافی گویا است.
وی با بیان اینکه بسیاری از اقالم خوراکی و مصرفی از سبد معیشت کارگران 
حذف شده است، گفت: متاسفانه برخی اقالمی که شاید در گذشته هزینه زیادی 
به زندگی کارگران تحمیل نمی کرد و با آن امرار معاش می کردند امروز در حال 
حذف شدن از سبد معیشت است. خرید گوشت و مرغ و مواد پروتئینی پیش کش، 

کارگران و بازنشستگان دیگر توان خرید میوه و پنیر هم ندارند.
کارگری  مسئول  مقام  این 
و  تورم  و  رکود  اینکه  بر  تاکید  با 
به  ربطی  ملی  پول  ارزش  کاهش 
کارگر ندارد و کارگران حداقل بگیر، 
تنها به امرار معاش و گذران زندگی 
امید بسته اند، گفت: از کسانی که 
دستمزد کارگران را تعیین می کنند 
می خواهیم تنگ نظری نکنند و با 
سخاوت بیشتر در خصوص دستمزد 
تصمیم بگیرند. کارگران صدقه نمی 
خواهند و دنبال رفاهیات نیستند بلکه 
نگران هزینه های درمان، مسکن، 
اجاره بها و مواد خوراکی هستند که 
به سبد معیشت آنها افزوده می شود.

ت  ا ر د صا سیون  ا کنفدر ئیس  ر
م  تما وجود  با  است  معتقد  ن  یرا ا
ایرانی  صادرکنندگان  ها  محدودیت 
توانسته اند بخش مهمی از نیاز ارزی 
کشور را تامین کنند اما هنوز در میان 
سیاستگذاران به آنها اعتماد نمی شود.

در  گذشته  روز  الهوتی  محمد 
برتر  کنندگان  صادر  معرفی  مراسم 
فضای  وجود  با  گفت:  تهران  استان 
به  ایران  اقتصاد  در  که  آلودی  مه 
خط  در  کنندگان  صادر  آمده  وجود 
مقدم اقتصادی حاضر بودند و توانستند 
ارز  به  نیاز کشور  از  ۷۰ درصد  حدود 
را  ضروری  کاالهای  واردات  برای 
در  هنوز  داد:  ادامه  کنند.وی  فراهم 
به  دی  قتصا ا ن  گیرا تصمیم  میان 
صادر کنندگان نگاه مثبتی وجود ندارد 
ها  محدودیت  این  تاثیر  تحت  آنها  و 

قرار دارد.
با  تهران  بازرگانی  تاق  ا عضو 

بیان اینکه در حدود سه سال گذشته 
دغدغه  و  تمرکز  ز  ا مهمی  بخش 
ارزی  تعهد  رفع  به  کنندگان  صادر 
معطوف شده است، تشریح کرد: صادر 
واقف  موضوع  این  به  خود  کنندگان 
هستند که ارز حاصل از صادرات باید 
به کشور بازگردد و در تمام این سال 

ها با وجود تحریم و محدودیت های 
بانکی تمام تالش خود را در این زمینه 
شرایطی  چنین  در  اما  گرفتند  کار  به 
که  دارند  توقع  کنندگان  صادر  وقتی 
شرایط  و  کرده  اعتماد  آنها  به  دولت 
بی  با  عمل  در  کند  تسهیل  را  شان 

اعتمادی مواجه می شود.

آنکه  وجود  با  داد:  ادامه  وی 
بیش از 1۰۰ روز از ابالغ دستورالعمل 
هنوز  متاسفانه  گذشته  دولت  ارزی 
مالیاتی  معافیت  مانند  هایی  حوزه  در 
برخی مسائل از سال  139۷ تا کنون 
بالتکلیف مانده اند که این موضوع کار 
را برای رشد صادرات دشوار می کند.

به  اگر  ینکه  ا بیان  با  الهوتی 
شود  د  عتما ا قعی  ا و درکنندگان  صا
واردات  برای  نیاز  مورد  ارز  تامین 
ممکن  نفت  به  وابستگی  از  عبور  و 
خواهد شد بیان کرد: تا زمانی که این 
مشکالت  نشود  تسهیل  ها  سیاست  
که  همانطور  داشت.  خواهد  مه  دا ا
د  تعدا مروز  ا مراسم  در  دیدیم  ما 
بررسی  ی  ا بر که  نی  کنندگا ر د صا
عملکردشان نامزد شدند کاهش یافته 
این  در  ما  که  دهد  می  نشان  این  و 
های  محدودیت  ایم  نتوانسته  مسیر 

موجود را کاهش دهیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:

دولت به صادرکنندگان اعتماد داشته باشد
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مردم  نماینده  حضور  با 
و  مبارکه  شهرستان  شریف 
فوالد  شرکت  عامل  مدیر 
ساختمان   ، همراه  هیئت  و  مبارکه 
تربیتی  فرهنگی  خیریه  شده  بازسازی 
بهره  به  مبارکه  شهر  لمومنین  امیرا

برداری رسید. 
مردم  ینده  نما صالحی  پروین 
شهرستان مبارکه   با بیان اینکه تمام 
این  نوجوانان  که  است  این  امیدمان 
جامعه در یک محیط فرهنگی رشد و 
بلند شرکت  : همت  گفت  نمایند،  نمو 
فوالد مبارکه وگروه توکا فوالد را برای 
بازسازی این مجموعه ارج می نهیم و  
از کلیه خدماتی که در راستای حمایت از 
اقشار ضعیف و محروم در منطقه توسط 
صنایع بویژه فوالد مبارکه انجام می شود 

قدردانی می کنم.
وی افزود: هم اکنون شاهد یک 
مجموعه شکیل و درخور شان افرادی 
اینجا تحت سرپرستی قرار گرفته  که 
اند  هستیم و من در این بازدید بسیار 
که  چرا  ام  آمده  وجد  به  و  خوشحالم 
و  فرسوده  حالت  آن  ز  ا ساختمان 
ای  به مجموعه  و  قدیمی خارج شده 
تبدیل  عزیزان  این  زندگی  برای  زیبا 

شده است.
انشا   : کرد  نشان  خاطر  صالحی 
آینده  در  ها  خانواده  تحکیم  با  اهلل 
شاهد ساخت این مراکز نباشیم ومراکز 

فرهنگی را تجهیز کنیم.
عامل  مدیر  عظیمیان  رضا  حمید 
شرکت فوالد مبارکه نیز در این مراسم  
با بیان اینکه فوالد مبارکه به خود می 
بالد که توانسته چنین کمکهایی انجام 
دهد، افزود : بسیار خوشحالم این توفیق 
نصیب   اجتماعی  مسئولیت  راستای  در 
از  مواردی  اگر  و  شده  مبارکه   فوالد 
به  نباید  باشد  این دست در شهرستان 

آن بی توجه باشیم.
عامل  مدیر  گزارش  این  بر  بنا 

امیر  حضرت  تربیتی  فرهنگی  خیریه 
از  قدردانی  ضمن  مبارکه  المومنین 
زمینه  این  در  تالشهای صورت گرفته 

گفت:
به   13۷8 سال  در  خیریه  این 
پیشنهاد سازمان بهزیستی و با مشارکت  
گروه توکا فوالد راه اندازی شد و  طی 
یا  سرپرست  بی  دختر   2۰۰ مدت  این 
این  تحویل  بهزیستی  سرپرست  بد 
مرکز شده و با هدف پرورش ، تربیت 
و تحصیل در اینجا نگهداری و سپس  

ادامه  جامعه  در  خود  عادی  زندگی  به 
می دهند.

پروین صابری گفت: در این راستا 
راهی  دختران  این  از  نفر  کنون 8۰  تا 
به  یا  بقی  ما  و  اند  شده  بخت  خانه 
آغوش خانواده برگشته و یا تحصیالت 

دانشگاهی را ادامه داده اند.
وی افزود : برای بازسازی و تجهیز  
و  مبارکه  فوالد  شرکت  مجموعه  این 
میلیون    85۰ جمعا  فوالد  توکا  گروه 

تومان کمک کرده اند .

همت بلند شرکت فوالد مبارکه را برای بازسازی خیریه فرهنگی تربیتی امیرالمومنین شهر مبارکه ارج می نهیم

توفیقی دیگر در راستای مسئولیت اجتماعی نصیب  فوالد مبارکه شد
گاز   شرکت  در  کرونا  مهار  برای  موفق  برنامه   32

ایالم اجرا شد

عباس شمس الهی مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از اجرای 32 
برنامه موفق برای مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا در این شرکت خبر 
داد و گفت:  این شرکت جزء شرکت های پیشرو در تهیه و تدوین برنامه 
ها و تجهیزات پیشگیرانه در خصوص جلوگیری از گسترش ویروس کرونا 

می باشد.
وی با بیان اینکه به منظور محافظت از پرسنل و مراجعین در شروع 
پیک جدید کرونا اقدامات قابل توجهی به صورت جدی انجام شده است، 
افزود: تشکیل و برگزاری 2۰ مورد جلسه کمیته سالمت با حضور واحدهای 
مرتبط با موضوع پیشگیری و مقابله با کرونا تنها یک مورد از اقدامات مهم 
و اساسی برای مهار این ویروس منحوس کرونا در این شرکت بوده است.

پیشگیرانه  و  بهداشتی  پکیج  توزیع  از  ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
همچون الکل، دستکش، ماسک و ژل شستشو به صورت مستمر در بین 
کارکنان خبر داد و اظهار داشت: آموزش نفرات خدماتی برای گندزدایی و 
ضد عفونی، آموزش پیشگیری و کنترل کرونا برای کلیه کارکنان، ارسال 
پیامک های پیشگیرانه به صورت مستمر، نصب بنر رعایت نکات بهداشتی 
کرونا در ورودی تمام ادارات و نواحی، گندزدایی و ضد عفونی روزانه تمام 
سطوح ساختمان و غیره تنها بخشی از اقدامات صورت گرفته برای مقابله 

با کرونا بوده است.
شمس الهی در ادامه به خرید پمپ سمپاش برای ستاد و کلیه نواحی 
سطح استان اشاره کرد و افزود: حذف سیستم انگشت زنی حضور و غیاب، 
ادارات، حذف مأموریت های غیر ضروری، تهیه تب  نهار در  حذف سرو 
سنج و سنجش مداوم کارکنان و ارباب رجوع هنگام ورود، خرید دستگاه 
کاور کفش، توزیع پکیج نوروزی شامل ضد عفونی کننده دست و سطوح 
و دستکش و ماسک و مرطوب کننده و تعبیه حوضچه ضدعفونی کننده 
کفش در ورودی های ادارات شرکت از دیگر اقدامات برای مقابله با ویروس 

کرونا بوده است.
پیشگیری  برای  دیگری  قبول  قابل  اقدامات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و مهار کرونا در این شرکت انجام شده است، تصریح کرد: تهیه دستگاه 
ضدعفونی کننده هوشمند، تهیه دستگاه پالس اکسیمویروس کنترل ویژه 
مراجعه کنندگان از نظر عالئم ظاهری و چندین مورد دیگر که باعث شد 

خوشبختانه میزان ابتالیان در این شرکت کاهش محسوسی پیدا کند.
مدیرعامل شرکت گاز  ایالم همچنین از تداوم و تشدید این اقدامات 
تا ریشه کنی کامل این ویروس در شرکت گاز استان ایالم خبر داد و گفت: 
تقویت زیر ساختهای انجام خدمات به صورت الکترونیکی و غیر حضوری 
برای مشترکین و نیز استقرار میز خدمت حضوری برای مراجعین در ورودی 
ادارات و انجام کلیه خدمات به ارباب رجوع توسط همکاران مستقر در میز 

خدمت، از اقدامات اساسی این شرکت می باشد.

هواپیما  به  کرونا  منفی  تست  بدون  مسافران  ورود 
ممنوع است

محمد جواد یگانه مدیر فرودگاه شهدای استان ایالم، اظهار داشت: 
مسافران قبل از عزیمت به فرودگاه جهت تست کرونا اقدام کنند در غیر 

اینصورت از سوار شدن آنان به هواپیما خودداری می شود.
وی افزود: استعالم کرونایی آنالین مسافران هوایی از طریق اتصال به 
سامانه و وب سرویس معرفی شده از سوی وزارت بهداشت انجام می شود. 
بر این اساس کد ملی مسافران وارد این سامانه شده و اگر تست منفی از 

مسافر ثبت شده باشد، مجاز به سفر است.
مدیر فرودگاه شهدای ایالم در ادامه از کاهش ظرفیت پذیرش مسافران 
خبر داد و گفت: قبل از شیوع کرونا روزانه حدود 8۰۰ نفر از طریق فرودگاه 
شهدای ایالم جابجا می شدند که این تعداد هم اکنون به ۴۰۰ نفر کاهش 

یافته است.
یگانه ادامه داد: بالگرد اورژانس 115 که هفته گذشته هنگام  برخاستن 
از زمین دچار حادثه شده بود جهت بررسی بیشتر از استان خارج شده است.

مدیر فرودگاه شهدای ایالم تصریح کرد: در اثر وقوع این رویداد خسارت 
جدی به ملخ، بدنه و بطور محتمل به سیستهای گردنده داخلی بالگرد وارد 

شد ولی هیچگونه خسارتی به تجهیزات فرودگاه وارد نگردیده است.

شهرکهای  در  زمین  هکتار   553 تفکیکی  سند  اخذ 
صنعتی مازندران

مازندران–مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران از اخذ سند 
تفکیکی 553 هکتاری و رشد 31 درصدی در شهرکهای صنعتی استان در 

دولت تدبیر و امید خبر داد.
مازندران،  صنعتی  شهرک های  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
سید مصطفی موسوی گفت: یکی از مهمترین دغدغه سرمایه گذاران در 
شهرک ها و نواحی صنعتی، تعیین تکلیف اسناد تفکیکی بوده که تاکنون 
برای 9۷8هکتار از  اراضی شهرکهای صنعتی استان، سند تفکیکی صادر 

شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران با اشاره به رشد 31 
درصدی اخذ سند تفکیکی در دولت تدبیر و امید تصریح کرد: این شرکت 
برگی  تک  تفکیکی  سند  دریافت  موانع  رفع  بدنبال  خود  ظرفیت  تمام  با 
واحدهای  به  آن  واگذاری  با  تا  است  نواحی صنعتی  و  زمینهای شهرکها 
تولیدی، نسبت به رفع بخشی از مشکالت فعاالن اقتصادی که نیاز به این 

اسناد دارند اقدام شود.
موسوی بیان داشت: قبل از دولت تدبیر و امید. برای ۴23 هکتار از 
زمینهای شهرکها و نواحی صنعتی استان سند تفکیکی صادر شده بود که با 
توجه به پیگیری های بعمل آمده توانستیم برای 553 هکتار نیز سند تفکیکی 
زمین اخذ نمائیم که نسبت به مشابه قبل، از رشد 31 درصدی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه سند تفکیکی از مزیتهای فراوانی برخوردار است 
خاطرنشان کرد: اعمال ارزش واقعی واحدهای تولیدی و صنعتی، افزایش 
قدرت سرمایه در گردش،نقل و انتقال و جذب شریک تجاری، اخذ تسهیالت، 
ترهین محل اجرای طرح و وثیقه قرار دادن سند مالکیت از مهمترین مزیت 

های بهرمندی سند تفکیکی است.
واحدهای  داد:  ادامه  مازندران  مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی 
تولیدی که موفق به اخذ پروانه بهره برداری می شوند می توانند با مراجعه 

به دفتر شرکت، نسبت به دریافت سند تفکیکی تک برگی اقدام کنند.

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  هفته  ستاد  جلسه  اولین 
مازندران-  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره 

ساری برگزار شد
مازندران-به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
مازندران- ساری، دکتر اسحاق عطایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
مازندران- ساری و دبیر ستاد هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، گفت: با عنایت 
به نامه ی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور و با توجه به اهمیت منابع طبیعی تجدید شونده و ضرورت انعکاس 
این مواهب الهی در افکار عمومی جامعه و به منظور بزرگداشت با شکوه 
هفته منابع طبیعی و آبخیزداری با رعایت شیوه نامه های بیماری کووید 19، 
اولین جلسه هماهنگی ستاد برگزاری هفته منابع طبیعی و آبخیزداری اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، با حضور اعضای ستاد، در 

محل سالن جلسات این اداره کل برگزار گردید.
کامران طالبی مسئول روابط عمومی و جانشین دبیر ستاد هفته منابع 
طبیعی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، 
ضمن خیرمقدم و تشکر از اعضای ستاد، به تشریح دستورالعمل اجرایی و 
جدول روز شمار هفته پرداخت و بیان کرد: با هماهنگی های صورت گرفته 
منابع  اجرایی و ساختار سازمانی، ستاد هفته  با دستورالعمل  قبلی، مطابق 
طبیعی را پیگیری کرده و مقرر گردید، ابالغ اعضای ستاد از سوی رئیس 
محترم سازمان جهاد کشاورزی استان که به عنوان رئیس ستاد هفته منابع 

طبیعی می باشد، صادر گردد.
طالبی در ادامه افزود:  در خصوص پیام مشترک نماینده محترم ولی 
دفتر  با  مازندران، هماهنگی های الزم  محترم  استاندار  و  استان  در  فقیه 

استانداری صورت گرفته است.

رزمایش پدافند غیرعامل در پتروشیمی ایالم برگزار 
شد

ــد غیرعامــل شــرکت پتروشــیمی  مهــدی معصومــی مســئول پدافن
ایــالم گفــت: رزمایــش مشــترک پدافنــد غیرعامــل بــا حضــور تیم هــای 
ــری و  ــیج کارگ ــالم، بس ــیمی ای ــتان، پتروش ــپاه اس ــریع س ــش س واکن
ــا موفقیــت برگــزار شــد. پاالیشــگاه گاز در مجتمــع پتروشــیمی ایــالم ب

وی افــزود: ایــن رزمایــش بــا موضــوع حمــالت پهبــادی بــه مخازن 
ــان  ــدادی از کارکن ــت تع ــوزی و مصدومی ــل(، آتش س ــوخت )گازوئی س

شــرکت پتروشــیمی ایــالم اجــرا شــد.
ــار  ــالم  اظه ــیمی ای ــرکت پتروش ــل ش ــد غیرعام ــئول پدافن مس
ــور  ــا حض ــراری ب ــرایط اضط ــالم ش ــس از اع ــش پ ــت:این رزمای داس
نیروهــای عملیاتــی مجتمــع پتروشــیمی پــس از بررســی صحنــه و وخامت 
حادثــه و درخواســت نیــروی پشــتیبانی از ســپاه اســتان، بســیج کارگــری و 

پاالیشــگاه گاز ایــالم برگــزار شــد.
ــب  ــش را کس ــن رزمای ــزاری ای ــدف از برگ ــه ه ــی در ادام معصوم
ــی  ــاب آوری و کاهــش خســارت های احتمال ــش ت ــی بیشــتر، افزای آمادگ
عنــوان کــرد و افــزود: رزمایــش پدافنــد غیرعامــل بــا دســتیابی بــه کلیــه 
ــت انجــام شــد. ــا موفقی ــن شــده ب اهــداف و برنامه هــای از پیــش  تعیی

*پتروشــیمی ایــالم بــه عنــوان بزرگ تریــن واحــد تولیــدی اســتان 
مــورد توجــه قــرار دارد

ســرهنگ جوهــر همتــی فرمانــده رزمایــش پدافنــد غیــر عامــل نیــز 
ــا تهدیدهــای  ــوان یــک اســتان مــرزی همــواره ب ــه عن ــالم ب گفــت: ای
ــن  ــوان بزرگ تری ــه عن ــالم ب ــیمی ای ــت و پتروش ــه اس ــی مواج احتمال

ــرار دارد. ــورد توجــه ق ــدی اســتان م واحــد تولی
ــات  ــل یکــی از موضوع ــد غیرعام ــان اینکــه پدافن ــا بی ســرهنگ ب
ــزود:  ــت، اف ــی اس ــرمایه های مل ــت از س ــاع و صیان ــوزه دف ــم در ح مه
ــه  ــام مجموع ــل انج ــر عام ــد غی ــش پدافن ــزاری رزمای ــدف از برگ ه
ــردن  ــه ک ــمن و نهادین ــدات دش ــل تهدی ــی در مقاب ــات غیرنظام اقدام

ــت. ــی اس ــگ ایمن فرهن
ــه  ــر عامــل کاهــش آســیب پذیری، ب ــده رزمایــش پدافنــد غی فرمان
ــع از  ــه موق ــوت و اســتفاده ب ــاط ق ــت نق ــات ،تقوی ــل رســاندن تلف حداق
ــداف  ــر اه ــی را از دیگ ــوادث احتمال ــل ح ــزات در مقاب ــات و تجهی امکان
ــش  ــای واکن ــرد و افزود:تیم ه ــوان ک ــش عن ــن رزمای ــتاوردهای ای و دس
ســریع ســپاه استان،بســیج کارگــری، پتروشــیمی ایــالم و پاالیشــگاه گاز 
ایــالم در پنــج وضعیــت از قبــل تعییــن شــده بــا اعــالم کدهــای عملیاتــی 

اقــدام بــه برگــزاری ایــن رزمایــش نمودنــد.
ــی و  ــانی و ایمن ــای آتش نش ــی، تیم ه ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اورژانــس شــرکت پتروشــیمی و پاالیشــگاه گاز ایــالم پــس از بــه صــدا 
ــاء  ــات اطف ــانی عملی ــده و آتش نش ــل ش ــر وارد عم ــر خط ــدن آژی درآم
حریــق را بــر عهــده گرفــت و اورژانــس نیــز احیــاء مصدومین را آغــاز کرد.

پــس از ایــن وضعیــت، تیــم واکنــش ســریع ســپاه اســتان وارد محل 
حادثــه شــد و پــس از پاکســازی مناطــق آلــوده بــا کمک اورژانس شــرکت 
پتروشــیمی ایــالم و اورژانــس ســپاه اســتان اقــدام بــه انتقــال مصدومــان 

بــه بیمارســتان نمودند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اردبیل در مصاحبه مطبوعاتی 
با خبرنگاران اعالم کرد :

خبرنگاران سفیران طرح غیرحضوری کردن خدمات 
تامین اجتماعی در جامعه اند

ــور  ــا حض ــتان ب ــی اس ــن اجتماع ــرکل تامی ــری مدی ــت خب نشس
رســانه هــای دیــداری ، شــنیداری ، فعــاالن فضــای مجــازی ،نماینــدگان 
خبرگزاریهــا ،نشــریات سراســری و ســایت هــای خبــری برگــزار شــد بــه 
ــرکل  ــل –مدی ــن اجتماعــی اســتان اردبی ــی تامی ــط عموم ــزارش رواب گ
تامیــن اجتماعــی اســتان گفــت : خبرنــگاران بعنــوان ســفیران ســازمان 
تامیــن اجتماعــی در ترویــج و فرهنــگ ســازی خدمــات غیــر حضــوری 

ــد. ایــن ســازمان در جامعــه گام مــی دارن
وی افــزود : ســازمان تامیــن اجتماعــی به عنــوان بزرگترین ســازمان 
بیمــه گــر غیــر دولتــی در کشــور مــی باشــد  کــه بــر پایــه مشــارکت ســه 

جانبــه کارفرمــا ، بیمــه شــده و دولــت تشــکیل یافته اســت
ســعید بشــرخواه  بــا بیــان اینکــه ســال 1399، بــا عنوان ســال تحول 
دیجیتــال ســازمان تامیــن اجتماعــی نامگــذاری شــده اســت  اظهارداشــت 
: بــا توجــه بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص غیرحضــوری 
کــردن خدمــات دســتگاهها، ایــن ســازمان بــه منظــور جلوگیری از شــیوع 
و گســترش بیمــاری کرونا،جلوگیــری از اتــالف وقــت و هزینــه هــا ، طرح 
3۰۷۰ را از آبــان مــاه ســالجاری رو نمایــی و اجــراء مــی کنــد وی افــزود: 
ــا  ــر حضــوری ب ــات الکترونیکــی و غی در راســتای اجــرای توســعه خدم
ــرای  ــوری ب ــورت غیرحض ــه ص ــت ب ــی خدم ــرح 3۰۷۰، س ــرای  ط اج
کاهــش هفتــاد میلیــون مراجعــه در  واحدهــای اجرایــی ســازمان تامیــن 

اجتماعــی در سراســر کشــور اجــراء مــی شــود .
مدیــرکل تامیــن اجتماعــی بــا بیــان اینکــه در راســتای اجــرای طرح 
3۰۷۰ )نســخه الکترونیکــی(، چــاپ و عرضــه دفترچــه هــای درمانــی  از 
اول  اســفند مــاه متوقــف خواهــد شــد ، اظهــار داشــت : ســازمان تامیــن 
ــر شــهرهای کشــور بخاطــر شــیوع  ــه اکث ــل ســال ک ــی در اوای اجتماع
کرونــا در وضعیــت قرمــز بــود در راســتای رفــاه حــال شــرکای اجتماعــی 
ــار  ــد اعتب ــا در گام نخســت ، تمدی ــروس کرون ــری از انتشــار وی و جلوگی
ــا  ــار دفترچه ه ــتعالم اعتب ــرد و اس ــذف ک ــی را ح ــای درمان ــه ه دفترچ
ــزود : از  ــرد.وی اف ــن آن ک ــوری جایگزی ــه روش غیرحض ــی را ب درمان
اول اســفند ســالجاری چــاپ و عرضــه دفترچــه درمانــی  جدیــد تأمیــن 
ــف  ــل  متوق اجتماعــی در تمامــی شــعب و کارگزاری هــای اســتان اردبی
مــی شــود. بیمــه شــدگان و مســتمری بگیــران می تواننــد بــا ارائــه کارت 
ملــی ، شناســنامه و یــا صفحــه اول دفترچــه درمانــی به پزشــکان و  مراکز 
درمانــی اعــم از ملکــی و طــرف قــرارداد تأمیــن اجتماعــی )درمانــگاه ها و 
بیمارســتانها (در اقصــی نقــاط کشــور مراجعــه و از خدمــات درمانــی ایــن 

ســازمان بصــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم بهــره منــد شــوند.
وی تاکیــد کــرد: اگــر نســخه نویســی الکترونیکــی بصــورت کامــل 
محقــق شــود  خدمــات دهــی بــه جامعــه هــدف نیــز بهبــود خواهــد یافت

به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب وفاضالب استان بوشهر: مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با 
با  آبرسانی  طرح های  اجرای  به  اشاره 
صرف اعتبار بالغ بر1۰۰۰ میلیارد ریال 
اظهارداشت : در راستای خدمت رسانی 
سالجاری  در  مشترکین  به  مطلوب 
های  طرح  دراجرای  1۰۰۰میلیاردریال 
آبرسانی استان سرمایه گذاری شده است 
53درصد  اعتبارات  این  مجموع  از  که 
درحوزه شهری واز محل اعتبارات ملی 
واستانی ونیز 36 درصد درحوزه روستایی 
و ازمحل اعتبار حوزه استانی، بند الف 
سفرریاست  محروم  6،مناطق  تبصره 
تاکنون  وملی  داخلی  ومنابع  جمهوری 

تخصیص یافته است.
از  جاری  هزینه های   : افزود  وی 
هزینه های  و  درآمدهای شرکت  محل 
توسعه ای و سرمایه ای از محل اعتبارات 

عمرانی ملی و استانی تأمین می شود.
حمزه پور اجرای 6۰ کیلومتر توسعه 
داد  قرار  اشاره  مورد  را  آبرسانی  شبکه 
برنامه  طبق  هرساله  کرد:  تصریح  و 
وروستاها  شهرها  توسعه  به  وباتوجه 
ودرنتیجه افزایش تقاضا عملیات توسعه 

شبکه مستمرا انجام می گردد که امسال 
عالوه توسعه شبکه آبرسانی، بیش از ۴5 
کیلومتر شبکه های فرسوده نیزنوسازی 
شده است.وی، از اجرای2۰ کیلومتر خط 
انتقال آب خبر داد و بیان کرد: در این 
راستا ۷ کیلومتر خط انتقال آب نوسازی 

شده است.
وی تصریح کرد: امسال به منظور 
افزایش تولید وتامین آب شرب مشترکین 
افزون بر2۰۰  اعتباری  با  چاه  حلقه   3۷
تجهیز  و  حفر.کف شکنی  ریال  میلیارد 
باحفراین چاه  امیدواریم  شده است که 
ها پاسخگوی نیاز روز افزون مشترکین 

به این مایه حیاتی باشیم.
حمزه پور گفت : همچنین درجهت 
ارتقای خدمت رسانی آب آشامیدنی به 
مشترکین ۷3 ایستگاه پمپاژ آب استان 

بوشهربهسازی شد ه است.
وی گفت: به منظور توزیع عادالنه 
آشامیدنی  ،تعیین میزان دقیق آب  آب 
آب این روستاها و برای سامان دهی و 
پیش گیری و جمع آوری موارد هدررفت 
و مصارف غیرمجاز آب، در ورودی 5۰ 

روستا کنتور نصب شده است.
وی با اشاره به توزیع آب سیار به 
نقاط بحرانی خاطر نشان کرد: امسال 6 

هزار سرویس آب تانکری با حجم 6۰ 
هزار مترمکعب در نقاط بحرانی و کم آب 

استان توزیع شده است.
مصرف  به  توجه  بر  تاکید  با  وی 
همه  در  صرفه جویی  و  آب  بهینه 
عرصه ها اظهار داشت: صرفه جویی در 
مصرف آب، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای 

جلوگیری از بحران محسوب می شود.
وی آب شرب را تنها برای مصرف 
خانوارها در شهرها و روستاها دانست و 
تاکید کرد: وظیفه شرکت آب و فاضالب 
نیاز مشترکان است و  تامین آب مورد 
اراضی  مزارع،  در  شبکه  آب  استفاده 
کشاورزی و خانه باغ  ها ممنوع است و در 
این راستا قطع آب باغ ویالها و انشعابات 
غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفان آب 

در اولویت برنامه ها قرار دارد.
و  ب  آ کت  شر مل  عا یر مد
به  اشاره  با  بوشهر  استان  فاضالب 
نقاط  در  آبرسانی  پروژه های  اجرای 
اجرای  بر  افزود: عالوه  استان  مختلف 
مشارکت  با  آب شیرین کن  پروژه های 
مهمی  طرح های  خصوصی  بخش 
امسال در نقاط شهری و روستایی اجرا 

شده است.

توسعه و نوسازی بیش از 100 کیلومتر خطوط و شبکه های آبرسانی 
در استان بوشهر

کرج-اکبری-ناصر مقدم: تاسی به 
سیره شهدا و رزمندگان، گام نهادن در 
صراط مستقیم است. به گزارش روابط 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی 
از  تجلیل  مراسم  البرز،  استان  اسالمی 
فرهنگ  اداره کل  در  ایثارگران شاغل 
با حضور  البرز  استان  اسالمی  ارشاد  و 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  مقدم  ناصر 
فرمانده  رفیعی،  البرز و سردار  اسالمی 
لشگر 1۰ سیدالشهدای استان البرز و در 
جمع ایثارگران شاغل در حوزه فرهنگ 
اداره کل  این  و هنر در سالن جلسات 

برگزار گردید.
گفت:  جلسه  این  در  مقدم  ناصر 
و  زرین  برگ  مقدس،  دفاع  سالهای 
افتخار  و  عزت  اثبات  طالئی  دوران 
ایران اسالمی است که جوانان پاک و 

مخلص این مرز و بوم در دفاع از ایمان 
و کیان کشور، جان عزیز خویش را در 
طبق اخالص نهاده و در لبیک به ندای 
امام راحل)ره( پای از سر نشناخته و به 
و  باطل شتافتند  جبهه های حق علیه 
این  تاریخ  در  ماندگاری  های  حماسه 

سرزمین آفریدند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
البرز ابراز داشت: جوانان و مردان و زنان 
احسن  به  مقدس  دفاع  سالهای  در  ما 
نحو به وظیفه خود عمل کردند و امروز 
رزمندگان  وامدار  و  دار  میراث  ما  همه 
تبع  به  و  هستیم  شهدا  و  ایثارگران  و 
امروز ما در دستگاه اجرائی  آن وظیفه 
خدمت  انجام  هنر،  و  فرهنگ  حوزه  و 
صادقانه و خوشبین کردن مردم نسبت 
به کارآمدی نظام مقدس اسالمی است 

و هرگونه اهمال کاری در اینخصوص 
خیانت به خون و آرمان شهدا است و 
باید با تاسی به سیره شهدا و رزمندگان 
در  شهادت،  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  و 
تالش  مردم  حداکثری  رضایت  کسب 
کنیم که این کار، گام نهادن در صراط 

مستقیم است.
مقدم افزود: تکریم خانواده معظم 
شهدا و ایثارگران، مصداق تعظیم شعایر 
اسالمی است چرا که ایشان برای حفظ 
خویش  عزیز  جان  از  انقالب،  و  نظام 
رجوعها،  ارباب  میان  در  و  گذشتند 
ایثارگران عزیز باید راضی تر از سایرین 
از اداره خارج شوند چرا که همه ما وامدار 
و  رزمندگان  رشادتهای  و  شهدا  خون 

ایثارگران هستیم.
ز  ا خرسندی  ز  برا ا ضمن  وی 

کارمند   ۴6 از  بیش  اشتغال  و  حضور 
ارشاد  اداره کل فرهنگ و  ایثارگر در 
اسالمی اظهار داشت: ایثارگران شاغل 
حوزه  چراغ  و  چشم  کل،  اداره  در 
با  باید  و  هستند  البرز  هنر  و  فرهنگ 
میدان داری و تالش مضاعف ایشان، 
ارزشهای واالی اسالمی و انقالبی به 

جامعه ساطع شود.
در این مراسم سردار رفیعی فرمانده 
البرز  استان  الشهدای  سید   1۰ لشگر 
دفاع  سالهای  از  خاطراتی  بیان  ضمن 
و  سرداران  سیره  تبیین  به  مقدس، 
حوزه  و  پرداخت  مقدس  دفاع  شهدای 
فرهنگ را عرصه جهاد خواند.در پایان 
این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدیه 
از ایثارگران شاغل در اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی البرز تقدیر شد.

برگزاری مراسم تجلیل از ایثارگران شاغل 
در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری سمنان ، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
از توزیع دو مرحله ای بسته های بهداشتی مقابله با 
کرونا در بین پاکبانان سمنانی درهر ماه برای مرحله 

سی ام  خبر داد.
حمیدرضا پیوندی در تشریح این خبر گفت:با توجه 
به اینکه پس از کادر درمانی  پاکبانان در صف مقدم 
پیکار با کرونا هستند؛ 2۰5 پاکبان سمنانی و در مرحله 
دو مرحله در یکم و پانزدهم هر ماه بسته های ویژه 
مقابله با کرونا شامل 5۰۰۰ ماسک ، 3۰۰عدد دستکش 

و 3۰۰ عدد ژل ضدعفونی کننده دریافت می کنند.
وی در ادامه افزود: با گسترش ویروس کرونا و 
در خطر بودن کارگران تنظیف و رفت و روب و جمع 

آوری پسماندهای شهری و عفونی، تهیه لوازم و مواد 
بهداشتی برای آنان بر عهده سازمان می باشد و حفظ 
سالمت این مردان بی ادعا ضامن سالمت شهروندان و 
شهرمان می باشد که در این راستا صبح امروز پاکبانان 

ناحیه یک این اقالم بهداشتی را دریافت کردند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند اظهار داشت: 
از آغاز شیوع این ویروس منحوس 9۷۰۰۰ ماسک ، 
15۰۰۰ دستکش ضد اسیدی و 2۰۰۰۰ لیتر ژل و مواد 
ضدعفونی ویژه مصرف پاکبانان خریداری و توزیع شده 
است و در دو مرحله لباس کار نیز دریافت کرده اند که 
این اقدامات هزینه ای را حدود ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/2 ریال 

در بر داشته است.
از  قدردانی  ضمن  مسئول  مقام  این  پایان  در 

تالش شبانه روزی این نیروهای خدوم خاطرنشان کرد: 
پاکبانان که بی ادعا اما با زحمت فراوان می کوشند تا 
آلودگی بر زمین نماند و جسم و جان شهروندان در 
امان بماند، آنان بیش از سایرین در خطرند و کارشان 
ارزشمند و نبودشان تهدید بزرگی برای سالمت شهری 
است پس به حمایت جدی شهروندان نیاز دارند و با 
یا  منزل  راس ساعت 2۰ درب  زباله ها  بموقع  انتقال 
دستکش  و  ماسک  نکردن  رها  مکانیزه،  زباله  سطل 
در  پوشش  در  آنها  و گذاشتن  معابر  در  استفاده شده 
بسته در حفظ سالمتی آنها و قطع زنجیره انتقال کمک 
خواهد کرد، اگر کرونا را جدی بگیریم شکستش می 
دهیم و گرنه ممکن است برای مدت طوالنی مهمان 
بماند که به یاری خدا کرونا را باهم شکست خواهیم داد.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان ؛
توزیع مرحله سی ام بسته های بهداشتی به پاکبانان سمنانی در مقابله با ویروس کرونا 
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 مدیـرکل منابع طبیعی 
و آبخیـزداری اسـتان اردبیل 
عملیـات  ی  جـرا ا گفـت: 
مکانیکـی و بیومکانیکـی آبخیـزداری 
توسـعه  صنـدوق  اعتبـارات  محـل  از 
پیشـرفت  ۷5درصـد  اسـتان  در  ملـی 

دارد. فیزیکـی 
شـهامت هدایـت مدیـر کل منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان اردبیـل 
در گفتگـو بـا خبرنـگار پیـام طبیعت با 
اعـالم ایـن خبر گفت: امسـال از محل 
اعتبـارات صندوق توسـعه ملـی اجرای 
عملیـات طرح هـای آبخیـزداری بـرای 
2۷حوزه آبخیز اسـتان در مساحت 225 
هزارو ۷6   هکتار در دسـت اجراسـت.

وی افـزود: عملیـات مکانیکی در 
12 هـزارو 588 هکتـار از عرصه هـای 

 ۴5 و  دارد  بـر  در  را  حوزه هـا  ایـن 
هـزارو 296 هکتار در بخـش مطالعات 
تفصیلـی اجرایی طرح هـای آبخیزداری 

در 2۷ حـوزه مصـوب اسـت.
 25 کنـون  هم ا  : فـزود ا وی 

سـازه مکانیکـی بـا حجـم 22 هـزارو 
88۰مترمکعب اسـتان اجرا شـده است.

بـه گفتـه وی، احداث سـازه های 
سـنگی گابیونی،بندهـای زیـر زمینی و 
دو منظـوره پخش سـیالب، کنتورفارو، 

از جملـه ایـن اقدامات با هـدف ذخیره 
و  سـیل  کنتـرل  آسـمانی،  نـزوالت 
پوشـش  افزایـش  خـاک،  فرسـایش 

گیاهـی و تغذیـه آبخوانهـا اسـت.
هدایـت با اشـاره به اینکه امسـال 
بیـش از 16۴/8میلیـارد ریـال اعتبار از 
محـل صندوق توسـعه ملی بـه اجرای 
طرح هـای آبخیـزداری و آبخوانـداری 

اسـتان اختصاص داده شـده اسـت،
و  طبیعـی  منابـع  کل  مدیـر   
تاکنـون  گفـت:  اسـتان  آبخیـزداری 
مسـاحت  از  هکتـار   296 هـزارو   ۴5
اسـتان  طبیعـی  منابـع  عرصه هـای 
انجـام شـده و  آبخیـزداری  مطالعـات 
صنـدوق  اعتبـارات  محـل  از  امسـال 
توسـعه ملـی طرح های آبخیـزداری در 
بیش از ۴۰ نقطه اسـتان اجرا می شـود.

عملیات آبخیزداری در استان اردبیل بیش از 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران
بانکداری دیجیتالی، اقتصاد روستایی و برابری اجتماعی 

نفوذ کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات جدید در کسب وکارها و زندگی 
مردم رو به فزونی است. بنگاه های اقتصادی برای ارائه خدمات بهتر و افزایش 
سهم بازار، از فناوری های دیجیتالی بیش ازپیش بهره  می برند. در این میان، 
ارتباطات  به دلیل ماهیت اطالعات و  اعتباری  بانک ها و مؤسسات مالی و 
بری از پیشروان به کارگیری فناوری های جدید هستند. بانکداری دیجیتالی 
به معنای ارائه خدمات و محصوالت مناسب، شخصی سازی و سفارشی سازی 
شده، بهنگام و آنی از طریق ابزار یا کانال های متناسب و یکپارچه شده است. 
دیجیتالی شدن برآیند پنج روند تغییر نیازها، تغییرات فناورانه، تشدید رقابت در 
بازار، تغییر قیمت تمام شده ارایه خدمات بانکی و اکوسیستم جدید فعالیت است. 
تصویر کشور ما بسیار پهناور بوده و از توزیع جمعیتی گسترده برخوردار 
است. از یک سو، تقریبًا یک پنجم جمعیت )حدود 2۰ میلیون نفر( در مناطق 
روستایی و عشایری زندگی می کنند و یک چهارم تولید ناخالص داخلی را پوشش 
می دهند. مناطق روستایی ظرفیت های زیادی ازنظر بازار پول دارد؛ بنابراین 
پوشش این مناطق برای ارائه خدمات پولی و مالی ضرورتی انکارناپذیر است. 
افزون بر این، ضرورت های توسعه ایجاب می کند که خدمات مالی برای همه 
شهروندان به نحو شایسته فراهم شود. بی تردید بدون نظام پولی و مالی مناسب، 
رشد مناطق کم برخوردار میسر نخواهد بود. از سوی دیگر، ارائه خدمات مالی 
به همه افراد جامعه به روش سنتی هزینه بر بوده و مقرون به صرفه نیست. در 
این شرایط، امکان ارائه خدمات بانکی با توسعه شعب و باجه های بانکی در 
همه مناطق کشور صرفه مالی و اقتصادی ندارد. راهکار مناسب و اقتصادی، 
استفاده از کانال های دیجیتال به دلیل فراگیری شبکه های مخابراتی، برای 

ارائه خدمات پولی و مالی در کشور است.
پست بانک ایران در راستای این رویکرد، تمهیداتی اندیشیده و شرایط و 
الزامات کار را فراهم کرده است. گام نخست تدوین برنامه ی راهبردی 5 ساله 
است. در این برنامه، چشم انداز و اهداف و راهبردهای بانک به دقت ترسیم 
و تصویرسازی شده است. چشم انداز بانک دارای دو بعد مهم است. بعد اول 
ارایه خدمات مالی و پولی متناسب و  بانکداری دیجیتال و  پیشرو بودن در 
موردنیاز به بخش ICT است. بعد دوم چشم انداز بانک ارائه خدمات پولی و 
مالی متنوع در مناطق روستایی و کم برخوردار است. این دو بعد هم افزایی 
نیز خواهند داشت. بدین معنا که با گسترش بانکداری دیجیتالی، سرعت و 
کیفیت ارائه خدمات در مناطق روستایی فراهم می شود و زمینه برای گسترش 

و تعمیق شمول مالی فراهم می شود.
مناطق  در  مالی  شمول  گسترش  در  محوری  نقش  پست بانک  ایران 
مناطق  در  بانکی  فعال  باجه  ایفا می کند. پست بانک حدود 56۰۰  روستایی 
روستایی دارد و به حدود 3۰ درصد روستاها خدمات بانکی مستقیم و به بیش 
از 85 درصد روستاها خدمات بانکی مستقیم و غیرمستقیم ارائه می کند. بیش 
از یک میلیون ابزار الکترونیکی در دسترس مردم این مناطق دارد. روستائیان 
به 2۰  توجه  با  دارند  پست بانک ایران  نزد  بانکی  میلیون حساب  حدود 9/6 
میلیون جمعیت روستایی، ضریب شمول مالی حدود ۴8 درصد است؛ بدین 
معنا که از هر 1۰۰ نفر جمعیت روستایی ۴8 نفر در پست بانک دارای حساب 
بانکی هستند که نشان دهنده تعمیق ارائه خدمات بانکی در مناطق روستایی 
است. ازنظر کیفیت، در حال حاضر، پست بانک 33 خدمت پولی و مالی در 
این مناطق )کیفیت شمول مالی( ارائه می دهد. روزانه 3 میلیون تراکنش در 
مناطق روستایی انجام می شود. متوسط ارزش هر تراکنش 5/5 میلیون ریال 
است. سرانه سپرده بانکی از معیارهای مهم برای تعمیق شمول مالی است. 
سرانه سپرده 13 میلیون ریال است. این شاخص ها نشان دهنده ظرفیت باالی 

بازار پول در مناطق روستایی است.
کلیدی  راهبردهای  از  مالی  خدمات  تعمیق  و  کاربران  شبکه  افزایش 
صرفه های  کاربران،  شبکه  اندازه  افزایش  بی تردید  است.  پست بانک ایران 
مقیاس اقتصادی را تقویت خواهد کرد. ارزش اقتصادی با اندازه شبکه )تعداد 
کاربران( رابطه نمایی داشته و انتظار می رود با گسترش اندازه شبکه، آثار و 
پیامدهای آن بیش ازپیش آشکار شود. درحالی که تعداد سپرده ها 5 درصد رشد 
داشته ولی سرانه مبلغ سپرده ها 5۰ درصد رشد داشته است؛ بدین معنا که 
اقتصاد  برابر کرده است. در  افزایش شبکه، ارزش شبکه را 1۰  یک درصد 
دیجیتالی، اقتصاد مقیاس طرف تقاضا بیش از اقتصاد مقیاس طرف عرضه 
اهمیت پیداکرده دارد. بدین معنا که افزایش نقاط تماس و دسترسی به خدمات 

پولی و توسعه شبکه کاربران بیش از آن اهمیت دارد.
اندازه  توسعه  در  مزیت  این  از  بهره برداری  دنبال  به  پست بانک ایران 
بانکداری  قابلیت های  از  بهره مندی  با  روستایی  مناطق  در  بانکی  شبکه 
دیجیتال در کشور است. خوشبختانه ضریب نفوذ تلفن همراه و اینترنت در 
کشور ما باالست و به همت و تالش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
زیرساخت های الزم برای ارائه خدمات بانکداری اینترنتی و همراه در کشور 

فراهم شده است.
بی تردید توسعه بانکداری دیجیتال در روستا، گسترش اندازه شبکه کاربران، 
گسترش و تعمیق مالی در مناطق روستایی و کم برخوردار برکات زیادی را در 
پی خواهد داشت. ترددها برای انجام امور بانکی کاهش و باصرفه جویی مصرف 
سوخت به اقتصاد خانوار و کیفیت محیط زیست در اقتصاد ملی کمک خواهد 
کرد. افزون بر این، بازار پول روستایی به شبکه اقتصادی کشور تزریق و با ارائه 
پایدار فراهم خواهد شد. کاهش  اشتغال  تولید و  برای  تسهیالت خرد زمینه 
مهاجرت ها و گسترش فعالیت ها در مناطق روستایی از پیامدهای مهم توسعه 
بانکداری دیجیتال خواهد بود و با کاهش نابرابری های اجتماعی، بهبود درآمد 
سرانه و کاهش فقر و همگرایی اقتصادی و رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس شورای شهر اردبیل خبر داد

دو برابر شدن بودجه شهرداری اردبیل در 1400
اسالمی  شورای  رئیس  اردبیل 
شهرداری  بودجه  گفت:  اردبیل  شهر 
اردبیل در سال 1۴۰۰ دو برابر شده و 
باید فعالیت ها و کارهای عمرانی عظیمی 

را شاهد باشیم. 
پنجشنبه  ز  و ر ری  نصا ا د  ا جو
الیحه  تقدیم  آیین  در  ماه  بهمن   3۰
شورای  به  شهرداری   1۴۰۰ بودجه 
آینده  روزهای  در  کرد:  اظهار  شهر 
عصر  و  صبح  جلسات  فشردگی  با  و 
در سال  اردبیل  اعضای شورای شهر 
را  بودجه  بررسی  خود  فعالیت  پایانی 
به  تا  می دهند  انجام  متمم  کنار  در 
سرعت شاهد تصویب متمم و الیحه 

باشیم. بودجه 1۴۰۰ 
بودجه سال  در  وی تصریح کرد:  
خدمت رسانی  بحث  همچنان  آینده 
این  در  عدالت  رعایت  و  همه جانبه 
خدمات در مناطق مختلف شهر اردبیل 
با  امیدواریم  و  گرفته  قرار  نظر  مد 
اهداف  تحقق  شاهد  مردم  همراهی 

بودجه 1۴۰۰ باشیم.
شهر  اسالمی  ی  ا شور ئیس  ر
اردبیل گفت: شهرداری از خود مردم و 
برای خدمت رسانی بیشتر به مردم است 
و هر چقدر عموم شهروندان در پرداخت 

به  به شهرداری کمک کنند،  عوارض 
همان نسبت شهرداری نیز خدمات خود 
را توسعه داده و در همه مناطق شهر 
فعالیت های عمرانی،   شاهد گستردگی 

فرهنگی و اجتماعی خواهیم بود.
بیشترین  چند  هر  افزود:  انصاری 
اردبیل  شهرداری  منطقه  سه  از  درآمد 
به دست می آید اما به همه پنج منطقه 
داریم  یکسان  نگاهی  اردبیل  شهری 
تا  می کنیم  سعی  تبعیض  از  دور  به  و 
خدماتی مناسب و کیفی را به شهروندان 

ارائه کنیم.
وی تنوع خدمات شهرداری را در 
بخش های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی 

و زیربنایی یادآور شد و خاطر نشان کرد: 
همان طوریکه در کمتر از 15 روز تعرفه 
تصویب  و  بررسی  مورد   1۴۰۰ سال 
قرار گرفت، تا 2۰ اسفندماه هم متمم 
بودجه 1۴۰۰  و هم الیحه  بودجه 99 
شورای  تخصصی  کمیسیون های  در 
شهر مورد بررسی قرار می گیرد تا برای 

اجرا به شهرداری تقدیم شود.
ز  ا دیگری  بخش  در  انصاری 
سال  بودجه  کرد:  اضافه  خود  سخنان 
آینده شهرداری با یک رشد دو برابری 
در  رسیده  تومان  میلیارد  یک هزار  به 
حالی که متمم بودجه 99 در حدود 62۰ 

میلیارد تومان است.

وی تکمیل و راه اندازی پل قدس 
و همچنین تالش برای اتمام چهار پل 
قرارگاه  همکاری  با  را  اردبیل  روگذر 
کرد:  بیان  و  شد  یادآور  خاتم االنبیا 
حداقل دو پل اجرایی در این بخش که 
با 5۰۰ میلیارد تومان به انجام می رسد،  
بهره بردای  آماده  و  تکمیل  آینده  سال 

خواهد شد.
اینکه  بدون  داد:  ادامه  انصاری 
سال پایانی شورای پنجم در عملکردها 
و فعالیت های ما تأثیر بگذارد، همچنان 
تا روز آخر خدمت در سنگر  با قوت و 
و  مردم  رضایت  جلب  محلی  پارلمان 
معضالت  و  مشکالت  حل  همچنین 
می کنیم  پیگیری  جد  به  را  شهری 
مجموعه  همکاری  با  ریم  میدوا ا و 
شهرداری و خود شهروندان بتوانیم تراز 
توسعه شهر اردبیل را در همه بخش ها 

ارتقا دهیم.
رئیس شورای اسالمی شهر اردبیل 
اظهار کرد: اولویت توسعه در شهر اردبیل 
اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه  همچنان 
قالب  در  شعارزدگی  از  دور  به  و  است 
شهر انسان محور تالش بر این است تا 
توسعه متوازن و پایدار در شهر اردبیل 

شکل بگیرد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی اعالم کرد:
شهروندان زلزله زده سی سخت تنها نخواهند ماند

 در پــی وقــوع زمیــن لــرزه شهرســتان ســی ســخت در اســتان 
کهگیلویــه و بویــر احمــد کــه بــر اثــر آن عــده ای از هموطنــان مــان 
آســیب دیدنــد و واحدهای مســکونی زیادی خســارت دید، اســماعیل 
هلل گانــی مدیرعامــل بانــک رفــاه کارگــران در پیامــی بــا هموطنــان 

زلزلــه زده ابــراز همــدردی کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک رفــاه کارگــران، متــن پیــام 
بــه ایــن شــرح اســت: بــار دیگــر زمیــن لرزیــد و گوشــه ای از کشــور 
عزیزمــان، ایــران ســرافراز را لرزانــد. ایــن بار، خشــم طبیعــت زندگی 
شــهروندان ســی ســخت در اســتان کهگیلویــه و بویــر احمــد را بــا 
ســختی و مشــکالت همــراه کــرد. اکنــون هــم خوشــحالیم و هــم 
ناراحــت و نگــران. خوشــحالیم از ایــن کــه جــان هموطنــان عزیزمان 
در ایــن حادثــه در امــان مانــد و شــاهد خســارات جانــی نبودیــم و 
ناراحــت و نگــران از ایــن کــه در ایــن شــرایط ســخت شــیوع کرونــا 
و زمســتان و ســردی هــوا، برخــی از عزیــزان مــان مصــدوم شــدند 
و هــزاران واحــد مســکونی خســارت دیــد. اکنــون مــردم غیــور ایــن 
شهرســتان بــدون ســرپناه انــد و زندگــی به ســختی در جریان اســت. 
امــا مــردم صبــور ایــران زمیــن در حــوادث تلــخ و ناگوار،کارنامه 
درخشــانی از خــود بــه جــای گذاشــته انــد. بارهــا و بارهــا در شــرایط 
ســختی کــه برخــی هموطنــان مــان بــا مشــکل مواجه شــده انــد، به 
یــاری شــان برخاســته انــد و آن هــا را در گرفتــاری هــا و مشــکالت 
رهــا نکردنــد. زلزلــه رودبــار، بــم، کرمانشــاه و ده هــا حادثــه دیگــر، 
همدلــی و نــوع دوســتی مــردم کشــورمان را بــه تصویرکشــید بــه 
گونــه ای کــه جهانیــان را بــه حیــرت وا داشــت و امــروز نیــز اگــر 
چــه شــهروندان غیــور و نجیــب ســی ســخت نیازمندکمک هســتند، 

امــا بــدون شــک تنهــا نیســتند.
مجموعــه بانــک رفــاه کارگــران همچون گذشــته در این مســیر 
پیشــگام اســت و در اولیــن ســاعات پــس از وقــوع حادثــه کمــک 
ــی  ــه س ــده از زلزل ــیب دی ــان آس ــار هموطن ــود را در اختی ــای خ ه
ســخت قــرار داد و ایــن کمــک هــا هنــوز هــم ادامــه دارد. مطمئــن 
هســتیم کــه مــردم بــزرگ ایــران نیــز در کارزار کمــک رســانی بــه 
آســیب دیــدگان، تردیــد نمــی کننــد. هموطنــان ســی ســختی را تنها 
نمــی گذارنــد و بــه زودی شــاهد رفــع خرابــی هــا و برگشــت مــردم 
صبــور و مهربــان ایــن دیــار بــه زندگــی عــادی شــان خواهیــم بــود. 

سهامداران شرکت های »المپ پارس شهاب« و »کوشا پیشه« 
سود سهام خود را در شعب بانک صادرات ایران دریافت کنند

 بانک صادرات ایران طی اطالعیه ای اعالم کرد تمامی سهامداران 
حقیقی شرکت های »المپ پارس شهاب« با نماد »بشهاب« و »کوشا 
پیشه« با نماد »کوشاپیشه« می توانند از روز شنبه دوم اسفندماه 99 
به مدت یک سال برای دریافت سود سهام این شرکت ها در سال 
ایران در  مالی منتهی به 29 اسفندماه 98 به شعب بانک صادرات 

سراسر کشور مراجعه کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در این اطالعیه از 
سهامداران حقیقی شرکت های »المپ پارس شهاب« و »کوشا پیشه« 
خواسته شده ضمن مراجعه حضوری به شعب بانک صادرات ایران در 
سراسر کشور، با ارائه اصل کارت ملی یا شناسنامه و کد سهامداری 
حساب های  به  آن  واریز  یا  نقدی  دریافت  به  نسبت  بورسی(  کد  (

سپهری خود اقدام کنند.
عالوه بر این، پرداخت سود سهام افراد کمتر از 18 سال، پس 
از احراز هویت کامل و دریافت کپی شناسنامه، صرفًا به ولی )پدر( 
بالمانع خواهد بود. پرداخت سود سهام به نماینده قانونی سهامدار تنها 
با ارائه وکالت نامه رسمی معتبر به همراه اصل کارت ملی یا شناسنامه، 
گواهی نقل و انتقال سپرده سهام سازمان بورس و یا اعالم شفاهی 

کد بورسی سهامدار امکان پذیر است.

مردم  نماینده  مقتدایی  باس  ع
اصفهان و نایب رییس اول کمیسیون 
منیت ملی و سیاست خارجی مجلس  ا
شورای اسالمی با حضور در ذوب آهن 
تولید و  از خط  بازدید  اصفهان، ضمن 
پروژه های این شرکت با مسئولین ذوب 

آهن دیدار و گفتگو نمود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس 
در حاشیه این بازدید گفت: دستاوردهای 
ذوب آهن نشان می دهد که کارشناسان 
و مهندسان کشور ما می توانند در سطح 
جهانی کارهای بزرگی انجام دهند و این 
غرور  و  امیدبخش  بسیار  ها  وفقیت  م

آفرین است.
به  ه  ر شا ا با  یی  مقتدا باس  ع
کارگاه  در  موجود  مدرن  جهیزات  ت
نورد65۰ ذوب آهن که تولید ریل انجام 
می دهد، گفت: با این توانمندی به جمع 
5 کشوری پیوستیم که از دانش فنی و 
فناوری الزم برای تولید انواع ریل های 

استاندارد برخوردار هستند.  
و  فناوری  از   گیری  بهره  ی  و
نیازمند  که  را  ریل  تولید  جهیزات  ت
برخورداری از چندین دانش در کنار هم 
دانست  ای  پیچیده  و  کار دشوار  است 
بدون  بوم  و  مرز  این  جوانان  گفت:  و 

را  بزرگ  دستاورد  این  بیگانه  به  تکاء  ا
است  مشهود  کاماًل  و  کردند  اصل  ح
آهن  ذوب  ریزان  برنامه  و  مدیران  که 
توانستند برای تولید ریل، مجموعه ای 
از فعالیت های مدیریتی را در باالترین 

سطح انجام دهند.
رییس کمیته دیپلماسی اقتصادی 
داشت:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس 
ها  حمایت  انواع  ملی،  سطح  در  اید  ب
آهن  ذوب  محصوالت  صادرات  از  ا  ر
تمام  با  باید  و  باشیم  داشته  صفهان  ا
کشور،  در  که  کنیم  کمک  مان  وان  ت
از  را به سطح باالتری  ین تولید ملی  ا

ثروت آفرینی برسانیم.
نایب رییس اول کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی افزود: این مجموعه توانمند که 
بسیار  های  فعالیت  حال  در  آرامش  ا  ب
نمودن  اثر  بی  در  است  تولیدی  هم  م
کارهای  ها  تحریم  سازی  خنثی  و 
پرشتابی را انجام داده است و شاید در 
و  دانش  این  که  شود  مشخص  ینده  آ
تکنولوژی که متکی بر توانمندی داخلی 
است تا چه اندازه نقش مهمی در مقابله 

با تحریم داشته است.  
مقتدایی گفت: این بازدید میدانی 
در  نظیری  بی  تحرک  که  داد  شان  ن
آهن  ذوب  تولیدی  های  جموعه  م
خداقوت  باید  و  دارد  وجود  صفهان  ا
مردم  به  و  تالشگران  این  به  فت  گ
فرزندانشان  که  گفت  تبریک  باید  هم 
در عرصه صنعت بدون هیاهو اینگونه 

افتخار آفرینی می کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس 
ذوب  نیاز  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
آهن اصفهان به مواد اولیه گفت: مجلس 
آمادگی هرگونه حمایت از صنایع مهم 
ایجاد  با  توانیم  می  و  دارد  را  شور  ک
در  مختلف  های  دستگاه  با  هماهنگی 

این زمینه عمل کنیم.
وی اظهار داشت: یکی از دغدغه 
های اصلی نمایندگان مجلس، افزایش 
تولید ملی است بنابراین تالش می کنیم 
در یک فضای منطقی و مبتنی بر رفع 
کنیم  ایجاد  شرایطی  جامعه،  یازهای  ن
که تولید کننده و مصرف کننده هر دو 
منتفع شوند. در این راستا حفظ تولید و 
حمایت از مصرف کننده با هم انجام می 
شود و یک سویه نگری نخواهیم داشت.

حمایت از صادرات محصوالت ذوب آهن اصفهان، یک اولویت ملی است

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

تعیین  قانون  اول موضوع  رابر رای شماره 13996۰3۰6۰12۰۰3812 هیات  ب
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم امیر امیری مقدم 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 819 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساخت 1۷1/12 متر مربع از پالک 16۰3 اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر 
به آدرس خیابان 15 خرداد 5 خریداری از مالک رسمی آقای / خانم میرزا علی اکبرخان 
کمشیری و ربابه خانم ترشیزی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/۰5
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/2۰

رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 13996۰3۰6۰12۰۰331۰ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم فاطمه 

ایزدی محمدیه فرزند محمود به شماره شناسنامه ۰89۰295551 صادره از کاشمر 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساخت 1۰۷/85 متر مربع از پالک 2۴۷۷ فرعی 
از 3۰2۷ اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس جانبازان 22 پالک 8۰ 
خریداری از مالک رسمی آقای / خانم سید علی سیادتی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/۰5
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/2۰

رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

تعیین  قانون  اول موضوع  رابر رای شماره 13996۰3۰6۰12۰۰3866 هیات  ب
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم مریم ندیمی 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 13۰ صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 119/19 متر مربع از پالک 6۴3 فرعی از 3۰26 اصلی واقع در بخش یک 
حومه کاشمر به آدرس خیابان نیازمند 22- پالک 1۴ خریداری از مالک رسمی آقای / 
خانم مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 

دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/۰5
محمد محمدزاده 

رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 13996۰3۰6۰12۰۰3865 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم حسین بیگی فرزند عباس به 
شماره شناسنامه 3۷ صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 152 
متر مربع از پالک شماره 2۴83 فرعی از 3۰2۷ اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر 
به آدرس بلوار بسیج خریداری از مالک رسمی آقای / خانم مالکیت مشاعی متقاضی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/۰5
محمد محمدزاده 

رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

تعیین  قانون  اول موضوع  رابر رای شماره 13996۰3۰6۰12۰۰3۷81 هیات  ب
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم مهدی اسماعیلی 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 1259 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 18۰/9۰ متر مربع از پالک 25۰۰ فرعی از 3۰2۷ اصلی واقع در بخش 
یک حومه کاشمر به آدرس بین شهاب ترشیز 18 و 2۰ خریداری از مالک رسمی آقای 
/ خانم محمد علی محمدی ثانی و کاظم مروج الشریعه محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/۰5
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/2۰

محمد محمدزاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک 
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خبر مهم کنفدراسیون هندبال آسیا؛
لغو تمامی مسابقات نوجوانان و جوانان هندبال در سال2021

در سال 2۰21 هیچ مسابقه ای در رده 
نوجوانان و جوانان در هندبال آسیا و جهان 

برگزار نخواهد شد.
روز گذشته کنفدراسیون هندبال آسیا با 
ارسال نامه ای به کشور های شرکت کننده 
حاضر در مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان و 

جوانان آسیا در بخش مردان اعالم  کرد که این مسابقات در سال 2۰21 در هیچ کدام از 
این رده های سنی برگزار نخواهد شد و مسابقات هندبال قهرمانی جهان در این دو رده 

سنی در جهان برگزار نمی شود و مسابقات به کلی کنسل شده است.
میترا نوری عضو هیت رئیسه فدراسیون هندبال ایران ضمن تایید این خبر پیرامون 
مسابقات گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح آسیا و جهان  فدراسیون جهانی 
هندبال تصمیم به لغو مسابقات جهانی هندبال گرفته و مسابقات نوجوانان و جوانان 

آسیا در سال 2۰21  برگزار نمی شود.
وی افزود: مسابقات قهرمانی  نوجوانان آسیا در بخش مردان قرار بود به میزبانی 
کشور قزاقستان برگزار شود و مسابقات قهرمانی جوانان آسیا به میزبانی بحرین انجام 

شود که با توجه به همه گیری ویروس کرونا این رقابت ها به طور کلی کنسل شد.
گفتنی است؛ در ابتدا میزبانی مسابقات هندبال جوانان آسیا برعهده ایران و شهر 
شیراز بود که چندی پیش این میزبانی از ایران سلب و به بحرین واگذار شد. در نهایت 
هم این رقابت ها از سوی کنفدراسیون هندبال آسیا لغو شد تا ایران حسرت از دست 

دادن این میزبانی را نخورد.

سرمربی تیم ملی والیبال:
مربی که قول نتیجه می دهد، یک شارالتان است! 

والدمیر آلکنو سرمربی روسی والیبال ایران می گوید که المپیک نه تنها برای 
همه بازیکنان، بلکه برای هر مربی تعبیر رویا است چرا که بازی ها در المپیک جو 

بسیار خاصی دارد.
یک رسانه های ایتالیایی نوشت: والدیمیر آلکنو سرمربی جدید والیبال ایران 
که به تازگی هدایت تیم ملی بزرگساالن را برعهده گرفته است با حضور در چهارمین 
دوره بازی های المپیک، به عنوان مربی فصل پایانی کارش را دنبال می کند، چرا که 
او با تیم با زنیت کازان و تیم ملی روسیه تقریبا هر آنچه که یک مربی می تواند کسب 

کند را به دست آورده است. 
آلکنو درباره انتخاب تیم ملی ایران برای سرمربیگری در المپیک گفت: ایده 
نه  المپیک  انگیز است.  برای من هیجان  المپیک حرفه ای   شرکت در چهارمین 
تنها برای همه بازیکنان، بلکه برای هر مربی رویای پایانی است چرا که بازی ها در 

المپیک جو بسیار خاصی دارد.
او ادامه می دهد: اگر بگویم که عامل اقتصادی اصاًل مهم نبوده، دروغ می گویم 
چرا که این موضوع هم برای من مهم بوده است. پیشنهاد خوبی از سوی ایران ارائه 

شد که من آن را پذیرفتم. 
جان اسپرو مربی تیم ملی والیبال آمریکا در اظهار نظری گفته بود که آلکنو و 
سیستم روسی بهترین گزینه برای ایران نیست. حتی این مربی تاکید داشت که سیستم 

مربیگری آلکنو با سبک والیبال ایران مطابقت ندارد.
آلکنو به این موضوع واکنش نشان داده و گفت: به مربی آمریکا توصیه می کنم 
که تمرکزش بر روی تیم خودش باشد. من متوجه خواهم شد که چگونه می توان 
به تیم ملی ایران کمک کنم و کمک شخص خاصی را نیاز نمی بینم. بدیهی است 
که ایران از توانایی های فیزیکی مانند تیم  روسیه برخوردار نیست. تیم والیبال ایران 
سریع تر از روسیه بوده که به لطف سعید معروف این مهم به دست آمده است. باید 
بگویم که برای تیم ملی ایران کار و تالش خواهیم کرد چرا که هیچ قرص معجزه 

آسایی دیگری برای رسیدن به نتیجه ی ایده آل وجود ندارد!
آلکو اشاره کرد که دستیار وی توتولو ایتالیایی، بسیاری از ورزشکاران ایرانی را 

که در مسابقات قهرمانی اروپا مشاهده و ارزیابی می کند.
سرمربی جدید تیم ملی ایران در آخر گفت: آن مربی که قول نتیجه می دهد 
برای من یک شارالتان است اما شما می توانید قول دهید بهترین کار را برای رسیدن 
به نتیجه انجام دهید  و باید خود را به بهترین شکل ممکن برای هر حریف آماده 

کنید. گام به گام جلو خواهیم رفت برای امید به موفقیت.

واکنش عجیب لوکاکو به زالتان؛
قشنگ نتیجه را نگاه کن، من بهترینم!

مهاجم تیم فوتبال اینتر خطاب به زالتان گفت: این را قبول کن من بهترینم.
در یکی از مهم ترین دیدارهای یکشنبه شب گذشته فوتبال اروپا در دربی شهر 
میالن، تیم فوتبال اینتر موفق شد در هفته بیست و سوم سری آ میالن را با نتیجه 

3 بر صفر شکست دهد و جایگاه خود را در صدر جدول سری آ مستحکم تر کند.
یکی از دالیل اصلی این مسابقه که حواس ها را به خود جلب کرد، تقابل »زالتان 
ایبراهیموویچ« و »روملو لوکاکو« در نوک پیکان حمله تیم ها بود. 2 مهاجمی که 
در دیدار جام حذفی به شدت با یکدیگر درگیر شده بودند اما فرد پیروز در جدال روز 
یکشنبه گذشته لوکاکو بود که یک گل زد و یک گل هم برای هم تیمی خود ساخت.

پس از این مسابقه اما این مهاجم پیغام جالبی را برای زالتان فرستاد. »زالتان 
ایبراهیموویچ« در اکتبر سال گذشته زمانی که به میالن بازگشت، گفت: میالن دیگر 
یک پادشاه ندارد بلکه آنها االن دیگر یک خدا دارند اما او در شهرآورد یکشنبه شب 

گذشته نتوانست از توانایی هایش استفاده کند و تیمش در نهایت شکست خورد.
با این حال سایت های خارجی به واکنش لوکاکو پس از پیروزی تیمش واکنش 
نشان دادند. لوکاکو در حالی که به سمت پرچم گوشه زمین می رفت و به سینه اش 
می کوبید، ضمن بر زبان آوردن کلمات نامناسب خطاب به زالتان گفت: قشنگ 

نتیجه را نگاه کن. من بهترینم.
اما سایت ایتالیایی بررسی کرد که لوکاکو واژه دیو را در جواب اینکه زالتان 

خود را خدای میالن دانسته بر زبان آورده است.

سرمربی بایرن مونیخ:
برای قهرمانی در لیگ قهرمانان باید فوق العاده باشیم

هانسی فلیک، سرمربی بایرن مونیخ امیدوار است تیمش مقابل التزیو پرانگیزه 
ظاهر شود.

بایرن مونیخ در سال 2۰21 و در رقابت های داخلی آلمان پرفراز و نشیب ظاهر 
شده و از صالبت و اقتدار سال گذشته بهره مند نیست. بایرن مونیخ امشب و در لیگ 
قهرمانان در ایتالیا به مصاف التزیو می رود و هانسی فلیک در نشست خبری قبل 
از این دیدار مدعی شد تیمش باید در فرم آماده ای برای رویارویی با بیانکوچلستی 
قرار گیرد.شرایط فعلی بایرن مونیخ پیش از دیدار مقابل التزیو: »من از آن دسته 
افراد نیستم که به دنبال بهانه جویی باشم. عملکرد بایرن مونیخ در نیمه اول دیدار 
مقابل فرانکفورت و بیله فلد خوب نبودند. حاال ما باید در لیگ قهرمانان در فرم فوق 
العاده ای قرار بگیریم. اینها مسابقات خاص ویژه ای برای ما هستند و انتظار دارم 

تیمم انگیزه خاصی داشته باشد.
ما هنوز عملکرد الزیو مقابل دورتموند را در ذهن خود داریم و دیدیم که آنها 
خیلی خوب بازی کردند. میرو کلوزه نه تنها در برابر التزیو، بلکه همیشه می تواند به 
ما کمک کند. کلوزه همیشه اطالعات خوبی به ما داده، او در کنار برخی از بازیکنان 

التزیو بازی کرده و سرمربی این تیم را می شناسد.«
شرایط بازیکنان بایرن مونیخ: »لئون گورتزکا امشب در ترکیب ثابت قرار می 
گیرد. بازگشت به روند آمادگی پس از سپری کردن این بیماری نباید ساده تلقی 
شود. امیدواریم که او همانند دیدار مقابل فرانکفورت در زمین حاضر شود، زیرا نقش 
گورتزکا برای سبک بازی ما مهم است.  نیکالس سوله با تیم به ایتالیا سفر خواهد 
کرد، البته او کمی مشکل دارد. ممکن است جاشوا کیمیچ در سمت راست بازی کند، 
اما ما هنوز تصمیم نگرفته ایم. جمال موسیاال همیشه برای ما یک گزینه محسوب 
می شود، اما با این حال نباید فراموش کرد نوسانات خاصی نیز در مسیر پیشرفت 
یک بازیکن جوان وجود دارد. شرایط برای موسیاال در چند هفته گذشته دشوار بوده 
و شرایط پیرامون او آشفته بوده است. موسیاال دوباره در مسیر درستی قرار گرفته و 

برای مسابقه یکی از گزینه های ماست.«

دبیرکل کمیته ملی المپیک 
موتورخانه  انفجار  پرونده  گفت: 
آکادمی ملی المپیک سیر طبیعی 
عنوان  به  هم  من  و  می کند  دنبال  را  خود 
مسئول اجرایی باید برای ارائه توضیحات به 
دادسرا می رفتم که این اتفاق افتاد و االن هم 

از دادسرا خارج شده ایم.
ملی  کمیته  دبیرکل  شهنازی  شاهرخ 
المپیک یکی از مدیرانی بود که روز گذشته 
برای توضیح درباره پرونده انفجار در موتورخانه 
آکادمی ملی المپیک که منجر به فوت سه نفر 

شده بود، به دادسرا ونک رفته بود.
شاهرخ شهنازی، درباره دلیل حضورش 
در دادسرا توضیحاتی ارائه کرد و گفت: پرونده 
انفجار موتورخانه آکادمی ملی المپیک سیر 
به  باید  را دنبال می کند و من  طبیعی خود 
عنوان مسئول اجرایی باید به دادسرا می رفتم 
و توضیحاتی را ارائه می کردم که این کار را 
انجام دادم. پرونده هم در مسیر قانونی است 
و به آن رسیدگی خواهد شد. االن هم در دفتر 
کارم هستم، حاال در این میان شایعه می شود 

که بازداشت شده ایم، من چه کار باید کنم؟
او ادامه داد: سه نفر بی گناه در این حادثه 
جان باختند، طبق قانون باید دیه بگیرند و ما 
هم موافق هستیم. از این رو به ما گفته شد 
که کمیته ملی المپیک معادل دیه پول بگذارد 
و ما هم آن را به صندوق دادگستری واریز 
از  تا زمانی که پرونده رسیدگی شد  کردیم 
محل آن دیه پرداخت شود و همه چیز سیر 
طبیعی خود را طی می کند.شهنازی در مورد 
انتخاب پسر عارف به عنوان مسئول کمیسیون 
صلح و ورزش کمیته ملی المپیک نیز توضیح 

درباره آن را به آینده موکول کرد.
کمیته ملی المپیک نیر رسما با انتشار 
اطالعیه ای در این باره نوشت: »در پی انتشار 
ورزشی  ارشد  مدیر  »دو  عنوان  با  خبری 
این  المپیک  ملی  کمیته  شدند«  بازداشت 
خبر را تکذیب و اعالم می دارد هیچ کدام از 
مدیران ارشد کمیته ملی المپیک و آکادمی 
ملی المپیک بازداشت نیستند و در محل کار 

خود حاضر هستند”.
می گوید  پرسپولیس  مدیرعامل 
باشگاه  این  ز  ا شهرخودرو  شکایت 
نامه  رضایت  مبلغ  دریافت  خاطر  به 
به  که  شود  بررسی  باید  محمدی  گل 

نتیجه برسد.
باشگاه  مدیرعامل  سمیعی،  جعفر 
پرسپولیس با حضور در مجمع انتخاباتی 
شکایت  درباره  تهران  فوتبات  هیات 
باشگاه شهر خودرو برای دریافت پول 
رضایتنامه گل محمدی و گفت: شکایت 
به  که  شود  بررسی  باید  و  کرده اند 

نتیجه برسد.
وی در واکنش به اینکه به گفته 
گویا  باشگاه،  ورزشی  معاون  شکوری، 
مسئوالن شهر خودرو را پیدا نمی کنند، 
پیدا  را  آنها  گفت: مگر گم شده اند که 

کنیم؟ مشکلی وجود ندارد.
در  پرسپولیس  باشگاه  مدیرعامل 
و  مصلح  شایان  شکایت  به  واکنش 
پنجره  احتماال  اینکه عده ای می گویند 
نقل و انتقاالت این باشگاه بسته خواهد 
آنهایی  از  را  این  کرد:  خاطرنشان  شد 
من  از  چرا  کنید،  سؤال  می گویند  که 

سؤال می کنید؟
سمیعی درباره روند جذب شهریار 
کار  انتقاالت  و  نقل  در  گفت:  مغانلو 
خودمان را انجام می دهیم، هر وقت به 
سرانجام رسید، نتایج آن اعالم می شود.

درباره  باشگاه  این  مدیرعامل 
پرداخت مطالبات ماریو بودیمیر، مهاجم 
سابق این تیم و باز شدن پنجره نقل و 
انتقاالت باشگاه از سوی فیفا اظهار کرد: 
پرونده بودیمیر ظرف چند روز آینده بسته 

و  کردیم  پرداخت  را  پول  ما  می شود. 
او  حساب  به  هنوز  تحریم ها  علت  به 

ننشسته است.
حبیب اهلل  نتخاب  ا درباره  وی 
ابوالحسن شیرازی به عنوان رئیس این 
هیات برای چندمین دوره متوالی گفت: 
انتخابات خوب بود و روند خوبی داشت.

سمیعی درباره اینکه برخی نامزدها 
این  برگزاری  روال  نبودن  شفاف  به 
درباره  گفت:  گرفته اند  ایراد  انتخابات 
نظر  دوستان  باید  انتخابات  شفافیت 

بدهند.
مدیرعامل پرسپولیس در واکنش 
انتخابات  برگزاری  او  نظر  به  اینکه  به 
هیات فوتبال تهران یک هفته قبل از 
انتخابات فدراسیون فوتبال جای سوال 
ندارد، گفت: برای ما هم جای سوال بود.

مدیرعامل پرسپولیس:
نتیجه تالش ما در نقل و انتقاالت بعدا مشخص می شود

رسول خطیبی بازهم در نیم فصل 
از  بعد  بار  این  و  داد  تغییر  را  تیم خود 

حدود 6 سال به تراکتور بازگشت.
روز شنبه بود که در اتفاقی ناگهانی 
و غیر منتظره، رسول خطیبی به عنوان 
سرمربی جدید تیم فوتبال تراکتور تبریز 
انتخاب شد و جای مسعود شجاعی را 
سرمربی  سومین  به  خطیبی  گرفت. 

تی تی ها در لیگ بیستم تبدیل شد.
فصل  در  ساله   ۴2 سرمربی  این 
139۴-1393 هم سرمربی تراکتور بود 
علی رغم  نیم فصل  از  بعد  هفته   2 اما 
عملکرد قابل قبول از هدایت این تیم 
کنار رفت و تونی اولیویرا، هدایت نماینده 
تبریز را بر عهده گرفت. حاال بعد از حدود 
6 سال رسول پاشا به تراکتور بازگشته 
تا ماموریت نیمه تمام آن فصل را تمام 
کند و بعد از اینکه موفق شد تراکتور را 
در آن سال قهرمان نیم فصل اول کند، 
این بار آرزوی دیرینه پرشورها را برآورده 
کند و تراکتور را به قهرمانی در لیگ برتر 
البته که فاصله با صدر جدول  برساند. 
هشت امتیاز است و کار خطیبی برای 
تمام کردن ماموریت مذکور، دشوارتر از 

حد تصور است.

رسول خطیبی همانند فصل قبل 
از سرمربیگری تیمی که  در نیم فصل، 
هدایتش را به عهده داشت انصراف داد. 
او در لیگ نوزدهم هدایت ماشین سازی 
را به عهده داشت اما بعد از فرا رسیدن 
از این  تعطیالت نیم فصل به یک باره 
تیم جدا شد و به اراک رفت تا در لیگ 
یک هدایت آلومینیوم را به دست بگیرد. 

خطیبی، نماینده اراک را برای اولین بار 
به لیگ برتر رساند و در نیم فصل اول 
لیگ بیستم این تیم را تا رده ششم باال 
آورد تا شگفتی ساز لقب بگیرد اما بازهم 
نیمه راه تصمیم  اقدامی عجیب در  در 
به جدایی گرفت و حاال تراکتور، مقصد 
تصمیمات  این  دید  باید  اوست.  جدید 
ناگهانی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال 

ایران از کجا نشات می گیرد.
به  تا  او در دوران مربیگری خود 
حال هدایت پنج تیم را به عهده داشته 
گسترش  تبریز،  ماشین سازی  است. 
مشهد،  ه جامگان  سیا تبریز،  فوالد 
البته  تبریز.  تراکتور  و  اراک  آلومینیوم 
که حضور در ماشین سازی و تراکتور در 
بوده است. خطیبی  برهه  از یک  بیش 
یک  حدود  در  را  تغییرات  این  همه 
در  که  البته  است.  کرده  تجربه  دهه 
تیم  در 1۰  نیز رسول  بازیگری  دوران 
چون  تیم هایی  در  و  زد  توپ  مختلف 
تراکتور  تهران،  استقالل  تهران،  پاس 
و گسترش فوالد تبریز در بیش از یک 

مقطه فعالیت داشت.
ر  د تی تی ها  ید  د ید  با ال  حا
خوش آتیه  سرمربی  با  دوم  نیم فصل 
خود چه نمایشی را خواهند داشت و چه 
عملکردی را بر جای می گذارند. خطیبی 
به دنبال  با محبوبیت فراوانی که دارد 
این است تا سرانجام تراکتور را در لیگ 
صاحب قهرمانی کند و در لیگ قهرمانان 
آسیا راهی مرحله دوم شود. البته که دفاع 
هم  حذفی  جام  در  قهرمانی  عنوان  از 
می تواند مورد هدف این تیم قرار بگیرد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قانون  موضوع  اول  هیات   13996۰3۰6۰12۰۰35۴8 شماره  رای  برابر 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کاشمر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
از  صادره   19۷2 شناسنامه  شماره  به  علی  فرزند  افتاده  مهدی  خانم   / آقای 
کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2۴9/22 متر مربع از پالک 
اراضی  آدرس  به  کاشمر  دو حومه  در بخش  واقع  اصلی   159 از  فرعی   ۴68
بحرآباد خریداری از مالک رسمی آقای / خانم مالکیت مشاعی متقاضی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/۰5
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/2۰

محمد محمدزاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 13996۰3۰6۰12۰۰35۴۷ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم علی اکبر 
سالحی فرزند عباس به شماره شناسنامه 3 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 195 متر مربع از پالک 1۷38 فرعی از 58 اصلی واقع در 
بخش سه کاشمر به آدرس خیابان قائم – بلوار شهید بهشتی خریداری از مالک 
رسمی آقای / خانم سید هاشم، سید مهدی، سید محمد، سید علی، سیدرضا و 
سید حسن شهرت همگی هواخواه تعدادی از ورثه سید حسین هواخواه فرزند سید 
باقر باقرپور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/۰5
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/2۰

محمد محمدزاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت کاشمر 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 13996۰3۰6۰12۰۰3236 هیات اول موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم 
اسماعیل صلواتی فرزند عبدالرحیم به شماره شناسنامه 2۴۰۰ صادره از کاشمر 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 218/8۴ متر مربع از پالک ۷۴ فرعی 
از 3۰26 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان امام موسی 
صدر 35 پالک 18 خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم صفرعلی شرقی محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه  به مدت دو  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی 
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: 1399/11/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/۰5

محمد محمدزاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت کاشمر 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 13996۰3۰6۰12۰۰293۴ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم حسین 
رجایی فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه 156 صادره از کاشمر در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 118 متر مربع از پالک 1695 فرعی از 58 اصلی 
واقع در بخش سه کاشمر خیابان نقابی خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم بی 
بی آغا علوی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/۰5

محمد محمدزاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت کاشمر 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 13996۰3۰6۰12۰۰3319 و 13996۰3۰6۰12۰۰332۰ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای / خانم علی اکبر رازقی فرزند محمد به شماره شناسنامه 
188 صادره از مینودشت در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و سکینه 
رازقی فرزند حسین به شماره شناسنامه 11698 صادره از کاشمر در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 11۴/65 متر مربع از پالک 16۷ 
فرعی از 3۰26 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان نسیم 35 
پالک 15 خریداری از مالک رسمی آقای / خانم علی اکبر رازقی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت مقتضی 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: 1399/11/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/5

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 13996۰3۰626۷۰۰1۰36 مورخ 1399/۰8/28 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سبزعلی فرزام فر فرزند محمد علی در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 138/35 متر مربع قسمتی از پالک شماره 15 فرعی از 1۷5- اصلی 
واقع در قاسم آباد خراسان رضوی بخش ده حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار از 
محل مالکیت محمد حسن و علی و کریم و رحیم شهرت همگی توتونچی اول 

محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/۰۴

محمد مقدسی چوینلی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۴ مشهد 

م  الف 12۰

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 13996۰31۷18۰۰۰1536- 99/11/15 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اداره سه اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
خانم سارا شریفی فرد فرزند رمضان به شماره شناسنامه 51۰ صادره از گچساران در 
یک باب ساختمان بمساحت 152/59 متر مربع پالک فرعی 35 از 15۷5 باقیمانده 
واقع در بخش 3 اهواز بنشانی چنیبیه علیا خیابان حامدین خریداری از مالک رسمی 
شرکت فالحتی اصفهانیها محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و 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 عرض حال 
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.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/۰5

شناسه آگهی: 5/219۷/م-الف
یاور مرادی گراوند

رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قطعه یک ایالم 
 برابر رای شماره 13996۰315۰۰1۰۰3839 مورخ 1399/1۰/29 هیات اول 
و هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
زهرا مرامی ، فرزند علی نجات ، به کد ملی 228۰2536۴1 )ششدانگ( یک باب 
ساختمان ، به مساحت 1۴۷/13 متر مربع ، پالک شماره 36 فرعی از 1۴22 اصلی، 
واقع در ایالم- بلوار شهدای چالسرا – کوچه موجود ، خریداری شده از محمد گل 

نظری و منتسب به مالکیت عباس رشیدی تنگ آبی.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی 15 روز آگهی می 
شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، 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 نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت  مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول : 99/11/2۰ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/12/۰5 

 صفری- رئیس ادراه ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 

یک جابجایی قابل انتظار؛

خطیبی سومین سرمربی پر شُورها در لیگ بیستم
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رمان »داشتن و نداشتن« اثر ارنست همینگوی با ترجمه 
احمد کسایی پور تجدید چاپ شد. این رمان مشهور، روایت 
مرد ماهیگیری است که برای کسب درآمد مجبور می شود به 

قاچاق انسان و جنس روی بیاورد.
در  همینگوی  نداشتن«  و  »داشتن  جدید  چاپ 

کتابفروشی ها
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(، کتاب »داشتن 
و نداشتن« ارنست همینگوی در سه بخش با عناوین بهار، 
پاییز و زمستان نوشته شده و شخصیت اصلی داستان ماهیگیر 
فقیری به نام هری مورگان است که برای امرار معاش، مجبور 
است قایق خود را به گردشگران کرایه دهد اما ماجرا از زمانی 
رنگ و بوی متفاوتی به خود می  گیرد که یکی از گردشگران 
به قایق او صدمه وارد می کند و حاضر به پرداخت هزینه   ای 

برای جبران این آسیب نیست.
به  مورگان،  هری  زندگی  تا  است  کافی  مسئله  همین 
مسیری متفاوت هدایت شود. فشار مالی به هری و  همسرش 

او راه متفاوتی را  نام مری و دو دخترش، سبب می شود  به 
برگزیند و برخالف ارزش های اعتقادی خود، برای کسب درآمد 

به قاچاق انسان و جنس روی بیاورد.
زمان  و  هاوانا  در  نداشتن  و  داشتن  رمان  داستان 
کاسترو  فیدل  نقالب  ا ز  ا پیش  و  تیتسا  با توری  دیکتا
را  خود  که  تبهکار  مرد  سه  رمان،  این  در  و  می گذرد 
می کنند  تالش  می کنند  معرفی  دیکتاتوری  رژیم  مخالف 
از طریق دریا فرار کنند اما موفق نمی شوند تا اینکه سراغ 

می روند. مورگان 
همینگوی در این کتاب، به تقابل سیاست و اقتصاد و 
می دهد  نشان  و  می پردازد  انسان ها  زندگی  بر  دو  این  تاثیر 
حتی انسان هایی که از نظر روحی و روانی مشکلی ندارند نیز 
ممکن است به آسانی در مسیر خالفکار شدن گام بردارند. 
نیمی از کتاب »داشتن و نداشتن« با زاویه دید من راوی و 
از زبان مورگان نوشته شده اما بخش دوم کتاب از زاویه دید 

سوم شخص مفرد روایت می شود.

کتابفروشی ها میزبان چاپ جدیدی از همینگوی

فرهنگی  مور  ا معاون 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در اختتامیه هفتمین جشنواره 
مروجان کتابخوانی با بیان اینکه ترویج 
کتاب و کتابخوانی نیازمند خالقیت است 
برگزاری این جشنواره را فرصتی برای 
ترویج و اشتراک این خالقیت ها و ایده 

های ناشی از آن دانست.
اختتامیه  در  جوادی،  محسن   
جشنواره مروجان کتابخوانی که یکشنبه 
شب به طور آنالین از صفحه مجازی 
جشنواره پخش شد، با اشاره به اهمیت 
کتابخوانی، گفت: کتابخوانی زایش خود 
را دارد، این جشنواره به صورت ستادی 
مدیریت شده است و از آن جهت اهمیت 
این  و  نداریم  افکار  آرشیو  ما  که  دارد 
از  فرهنگی می تواند گنجینه ای  رویداد 

روش های ترویج کتابخوانی باشد.
داد:  ادامه  فرهنگی  وزیر  معاون 
این جشنواره بیشتر از آن مسابقه باشد 
فضایی برای جمع آوری ایده های خالقه 
در ترویج کتاب است. در این برنامه بیش 
از 9۰۰ نفر شرکت می کنند و ایده های 

خود را به  اشتراک می گذارند.
کرونایی  شرایط  به  اشاره  با  وی 
برگزاری جشنواره، اظهار داشت: امسال 
خاصی  شرایط  کرونا  شیوع  خاطر  به 
بود،  استثنایی  دوره  یک  و  داشتیم 
اختتامیه هم حال و هوای کرونایی دارد 
چالش  که  است  امیدواری  جای  اما  
کرونا، برنامه را متوقف نکرد و ایده های 

نوتری برای ادامه برنامه ها به ما داد.
جوادی افزود: آن ها که طرح خود 
را دادند اما برگزیده نشدند، اجر کار آن ها 
باقی خواهد ماند.باید بدانید که با ترویج 
دست  به  دوباره  کشور  ارج  کتابخوانی 
می آید، حتی آن  که به تهیه کتاب کمک 
می کند یا کتاب هدیه می دهد، یا آن ها 
راه می اندازند  را  باشگاه های کتاب  که 

چارچوب  در  که  مختلفی  حلقه های  و 
مروجان  جشنواره  می کنند.  کار  کتاب 
می تواند،  که  است  ارزشمند  اقدامی 
راهی به سوی روشنایی آینده باشد، در 
هر مالحظه ای کشور را به آینده نورانی 

خودش نزدیک کند.
ه  ر ا جشنو ه  دور هفتمین  بیر  د
مروجان کتابخوانی، با ارایه گزارشی از 
امسال  این دوره، گفت:  روند برگزاری 
مروجان  جشنواره  از  بیشتری  استقبال 
شاهد  نیز  محتوایی  نظر  از  شد.  کتاب 
بهتر شدن همکاری ها هستیم. از سوی 
دیگر مروجان در مناطق کم برخوردار 
و  سنی  محدودیت  بدون  محروم،  و 
کردند  شرکت  برنامه  این  در  موقعیتی 

که بسیار امیدوار کننده است.
محسن حاجی زین العابدین، ادامه 
داد: امسال سه دوره داوری داشتیم و در 
دور دوم اعضای شورا داوری جدی را 
از میان بیش از ۷۰۰ اثر برگزیده انجام 
مرحله  به  رفتن  آماده  اثر   6۴ و  دادند 
نهایی شد و در نهایت 21 اثر برگزیده 

و شایسته تقدیر داشتیم.
و  برد  جشنواره  این  افزود:  وی 
باخت ندارد و هدف آن افزایش اندیشه 

و ارتقای فرهنگ کشور بوده، اگر کسی 
برگزیده  و  کرده  شرکت  دوره  این  در 
نشده، باید بداند که اثربخشی او همیشه 
ترویج  ماند،  خواهد  باقی  جهان  در 
کتابخوانی ترویج آگاهی و دانایی است.

برنامه،  این  از  دیگری  بخش  در 
از مطالعه  احسان عبدی پور، خاطره ای 
کتاب سیا سنبو تعریف کرد که چگونه 
این  مطالعه  به  را  کالسی هایش  هم 

کتاب ترغیب کرده است.
که  هر  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
خواندن  به  را  مردم  و  می خواند  کتاب 
یک صفحه کتاب تشویق می کند ایران 
را ترک نکند و برای صاف کردن کج و 

کولگی های کمک کند.
برگزیده  مروج  ضابطیان،  منصور 
سال های گذشته، ضمن تشکر از تداوم 
همه  در  گفت:  فرهنگی،  برنامه  این 
که  همانقدر  کتاب  کردم  سعی  زندگی 
زندگی  در  بوده  پررنگ  زندگی من  در 
مخاطب،  چه  خانواده  چه  هم  دیگران 
اثرگذار باشد. این روزها کتاب خواندن 
سخت تر شده اما راه های میانبری هست 
که کتاب را به دست آورد و مطالعه کرد.

که  کرد  لی  خوشحا ز  برا ا وی 

است  شده  شناخته  کتابخوانی  مروج 
ترسناک  کمی  عنوان ها  این  گفت:  و 
می کند،  سخت تر  ا  ر ر  کا و  است 
که  است  عنوان  این  پشت  مسئولیتی 

است. بار سنگینی 
جشنواره مروجان کتابخوانی یکی 
از فعالیت های شبکه مروجان کتابخوانی 
کشور است که با هدف هم افزایی در 
کتابخوانی  ترویج  فعالیت های  حوزه 
شکل گرفته است. این جشنواره تالش 
ها  گروه  افراد،  همه  شناسایی  با  کرده 
کتابخوانی  حوزه  در  فعال  نهادهای  و 
فعالیت های  از  حمایت  با  مطالعه،  و 
به  زمینه،  این  در  نوآورانه  و  خالقانه 
کتابخوانی  ترویج  فعالیت های  ارتقاء 
کمک کند. ارزیابی اثربخشی و عملکرد 
شبکه  و  کتابخوانی  مروجان  جشنواره 
مروجان کتابخوانی کشور، نشان می دهد 
در طول نزدیک به هفت سال فعالیت 
فلسفی  و  نظری  مبانی  مجموعه،  این 
ترویج کتابخوانی توسعه یافته و درک 
عمومی از این فعالیت ها رشد یافته است.

فهم  کرده  کمک  جشنواره  این 
زمینه  در  ترویجی  اقدامات  از  عمومی 
رشد  روشنی  صورت  به  کتابخوانی 
یافته و افراد و گروه ها بر اساس نظریه 
به  حوزه،  این  در  غنی  پردازی های 
محکم  بنیادهای  بر  مبتنی  اقدامات 
عملکردی  توسعه  و  کرده  فکر  نظری 

داشته باشند.
کتابخوانی،  مروجان  جشنواره   
فعالیتی فرهنگی و مردم نهاد است که 
مسابقه  و  رقابت  چشم  به  را  آن  نباید 
رونق  آن  اصلی  بلکه هدف  کرد.  نگاه 
بخشیدن به ترویج کتابخوانی به عنوان 
فعالیتی انسانی و سطح باال و فرهنگی 
است و بیشتر از رقابت، اصالح رفتارهای 
مطالعاتی و اثربخشی خواندن را هدف 

غایی خود می داند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختتامیه هفتمین جشنواره مروجان کتابخوانی عنوان کرد: 

جشنواره مروجان، راهی به سوی روشنایی آینده باشد 

انتشار 10 کتاب صوتی؛ از مرادی کرمانی تا فصیح

کتاب های »مربای شیرین«، »زمستان 62«، »گفت وگو با شیاطین«، »خاک 
بکر«، »قصه عشق«، »قوی سیاه«، »نه آدمی«، »موهبت کامل نبودن«، »احتیاط 

در ریسک کردن است« و »زندگی خود را طراحی کنید« گویا شده اند.
 موسسه نوین کتاب گویا اعالم کرده در بهمن ماه 1۰ عنوان کتاب صوتی جدید 
در این موسسه منتشر شده و این آثار در موضوعات مختلفی هستند تا سلیقه مخاطبان 
متفاوت را برآورده کنند؛ اعم از روانشناسی، داستان، تاریخ، رمان، کسب و کار و... .

کتاب صوتی »گفت وگو با شیاطین«  نوشته ریکاردو اُریزیو با صدای احمد 
گنجی منتشر شده است. نویسنده در این کتاب به سراغ هفت دیکتاتور معاصر رفته 
و درباره نحوه به قدرت رسیدن آن ها و همچنین برکناری شان از قدرت سخن گفته 

است. او احوال آنان را پس از شکست نیز بررسی کرده است.
تاکنون نوین کتاب گویا ترجمه ها و رمان های متعددی از اسماعیل فصیح 
را در قالب کتاب صوتی منتشر کرده است. اکنون رمان »زمستان 62« که یکی 
از رمان های اسماعیل فصیح در حوزه جنگ ایران و عراق است، با صدای محسن 

بوالحسنی تولید و منتشر شده است.
جهان  بزرگ  رمان های  خالصه  شنیدن  به  که  مخاطبانی  همچنین 
سرگیویچ  ایوان  نوشته  بکر«   »خاک  صوتی  کتاب  می توانند  عالقه مندند، 
تورگینف نویسنده معروف روسی را با صدای سروش کشاورز بشنوند. در کتاب  
با  »خاک بکر« زن و مرد جوانی که زندگی عاشقانه ای دارند، تالش می کنند 
نادیده گرفتن شرایط، و ایستادن در برابر استبداد قدرتمندان آن زمان، زندگی 
نیز  را  روسیه  انقالب  عاشقانه،  رمان  این  در  نویسنده  بسازند. همچنین  را  خود 

است. کرده  پیش بینی 
زندگی واقعی و عاشقانه 26 زوج در کتاب »قصه عشق« نوشته رابرت جی 
عاشقانه  داستان های  انواع  می توان  آن  شنیدن  با  که  است  شده  نقل  استرنبرگ 
واقعی در زندگی را پیدا کرد. این کتاب با صدای متین بختی در قالب کتاب صوتی 

منتشر شده است.
کتاب صوتی »قوی سیاه« نوشته نسیم نیکالس طالب با صدای حسن آزادی 
از گویندگان رادیو منتشر شده است. مضمون اصلی کتاب درباره کوری انسان ها در 
ارتباط با رویدادهای محتمل است. توجه زیاد به مسائل کم اهمیت و تمرکز روی 
جزییات باعث می شود که ما از تاثیر بزرگ رویدادهای بزرگ غافل شویم. کتاب 
»قوی سیاه« در سال 2۰۰۷ منتشر شده و در ارزیابی ساندی تایمز به عنوان یکی 

از 12 کتاب اثرگذار بعد از جنگ جهانی دوم توصیف شده است.
برای عالقه مندان به داستان هایی که برآمده از زندگی افراد است، کتاب »نه 
آدمی« که رتبه دوم پرفروش ترین کتاب های ادبی ژاپن را دارد، با صدای مصطفی 
هرآیینی منتشر شده است. در این کتاب ماجرای زندگی مردی نقل می شود که از 
کودکی در تنهایی خود فرو رفته و قبل از خودکشی، در حالی که به الکل اعتیاد 

داشته، زندگی نامه اش را با تجربیات عجیبش نقل می کند.
کتاب صوتی »موهبت کامل نبودن« نوشته برنه براون با صدای ندا پوریان، 
گوینده و دوبلور منتشر شده است. این کتاب که با ترجمه احمد آل احمد در انتشارات 
کتاب کوچه منتشر شده، درباره توضیح مفاهیم عشق، تعلق و اصالت است. هدف 
براون این است که ما به یک تعریف مشترک از واژه ها برسیم تا در روابط مان کمتر 
دچار آسیب شویم. کتاب »احتیاط در ریسک کردن است« اثری در حوزه کسب 
و کار است. این کتاب را که نوشته رندی گیج است )یکی از افرادی که از فقر به 
اوج ثروت می رسد( امیرمحمد صمصامی خوانده. رندی گیج گرچه در نوجوانی از 
دبیرستان اخراج شد و به دام اعتیاد افتاد و حتی تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفت 

اما اکنون یکی از موفق ترین متخصصان موفقیت در دنیا است.
متین بختی، گوینده و دوبلور، کتاب »زندگی خود را طراحی کنید« نوشته 
بیل برنت و دیو اوانز را نیز خوانده است. این کتاب از پرفروش ترین آثار در سال 
2۰16 آمریکا بوده است. نویسنده ها در این کتاب به مخاطب آموزش می دهند تا 
آینده ای را که دوست دارد خلق و به آن دست پیدا کند. همچنین نویسندگان این 
اثر، با نقل داستان های مختلف، به شکل عملی، شیوه مواجهه با مشکالت را نیز 
آموزش می دهند.نوین کتاب گویا آثار متعددی از هوشنگ مرادی کرمانی را تاکنون 
در قالب کتاب صوتی منتشر کرده است. یکی از آن ها »مربای شیرین« با صدای 
ویرایش  با  اثر  این  اکنون  است.  بوده  زارع  آهنگسازی مهدی  و  علیکرمی  حسن 
جدید و در نسخه جدیدی بازنشر شده است. ماجرای »مربای شیرین« از یک اتفاق 
ساده شکل گرفته، پسری می خواهد در یک مربا را باز کند، اما نمی شود. نه تنها 
خودش نمی تواند، حتی دیگر افراد هم مثال همکالسی ها و معلم ها و پلیس ها هم 
نمی توانند و بدین ترتیب یک داستان پرتعلیق شکل می گیرد. »مربای شیرین« کتاب 
برگزیده سال 1999 میالدی از سوی کتابخانه بین المللی مونیخ آلمان نیز بوده است. 
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پروانه رسولی خوشبخت

برگزیدگان هفتمین دوره مروجان 
کتابخوانی معرفی شدند

 هفتمین جشنواره مروجان کتابخوانی، در مراسمی که به صورت آنالین 
برگزار شد با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

به گزارش دنیای جوانان و به نقل از ایرنا، برگزیدگان هفتمین دوره 
جشنواره مروجان کتابخوانی با حضور مجازی محسن جوادی، معاون امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، محسن حاجی زین العابدین، دبیر 

جشنواره و هیات داوران، معرفی شدند.
بیانیه هیات داوران هفتمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی که 
شامل هادی آشتیانی، کاظم حافظیان،   مجید رهبانی،  سید علی کاشفی 
کیمیا  و  پازوکی  فاطمه  خوانساری،   سجاد جمشیدیان، مهدی حشمتی، 
امینی بود، با تاکید بر استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به نقش مادران در 
ترویج کتابخوانی در دوران کرونا اشاره شد و حضور عالقه مندان در مناطق 

محروم و کم برخوردار را ویژگی این دوره دانست.
برگزیدگان هفتمین دوره جشنواره مروجان کتابخوانی از این قرار است: 

بخش گروه ها و نهادهای غیردولتی
برگزیدگان

پردیس کتاب به مدیریت مهسا یاوری از شهر اصفهان، کتابفروشی با 
رویکرد ترویج کتاب برای همه اقشار جامعه

انجمن فرهنگی هیوای زانس، از استان کردستان، شهر سقز، به خاطر 
گستردگی فعالیت برای زنان و کودکان

شایستگان تقدیر
پروانه های سفید با مدیریت زینب جهان بیگی از استان کرمان، شهر 

رفسنجان
خیرات کتاب با مدیریت حسین افشاری از استان خراسان رضوی، شهر 

کاشمر و روستاهای تابعه
 افراد مروج

برگزیدگان
میثم جوانبخت از استان فارس، شهر شیراز، مروج کتاب برای گروه 

های خاص
حسین درویشی زاده از استان کرمان، شهر کهنوج، برای ترویج کتاب 

در مناطق کم برخوردار
پرنیا شعبانی از استان مازندران، قائمشهر، به عنوان دانش آموز مروج 

کتاب برای هم ساالن
سیدعلی حسینی، از استان خراسان رضوی، شهر نیشابور برای تجهیز 

کتابخانه 1۰۰ روستا
آیسان پژوهانفر- ملیکا خرمشکوه، از استان تهران، شهر تهران،  مروج 

کتابخوانی دانشجویی
مدرس  عنوان  به  شیراز،  شهر  فارس  استان  از  امانت،  محمدحسین 

دانشگاه، مروج کتاب برای داستان و دانشجویان
شایسته تقدیر

سروناز امینی )احتشام(، از تهران، مروج کتاب در فضای مجازی
گز،  بنه  روستای  تنگستان،  شهر  بوشهر،  استان  از  پور،  عالی  کلثوم 

کتابدار مروج کتابخوانی
حبیب اله محلوجی از استان مرکزی شهر ساوه به عنوان رستوران دار 

مروج کتاب و برگزار کننده جلسات کتابخوانی
بخش نگاه ویژه

)با تمرکز بر آنچه در جامعه نیاز بوده و باید تقویت شود(
منتخبین

الهه خیرآبادی، از استان خراسان رضوی، شهر زبرخان، روستای خرو 
برای بی سوادان  برای کتابخوانی  به ویژه  سفلی، مدیر مروج کتابخوانی، 

و سالمندان
به  از استان زنجان، شهر  خرمدره، روستای  نصیرآباد،  اصغر رجبی 

عنوان راه انداز کتابخانه خانگی مناسب با فرهنگ بومی
سعید حیدری، از تهران، ناشر مروج

با  روستایی  کتابدار  بجنورد،  شهر  شمالی  خراسان  از  گریبانی،  مریم 
ارسال کتاب برای خانواده ها

بخش بین الملل
آی بولتــن از تهران، برای ترویج کتاب برای مخاطبان غیرفارسی زبان

بخش کانون های فرهنگی و هنری مساجد
حجت االسالم محمدعلی نکونام، از استان  چهارمحال و بختیاری، 
شهرکرد، امام جماعت مروج کتابخوانی، رحمان غریبی از استان    کردستان، 

شهر سنندج
نشان استمرار در فعالیت ترویجی

مرضیه مصطفوی پور، از شهر یزد
بر اساس این گزارش،  جشنواره مروجان کتابخوانی یکی از فعالیت های 
حوزه  در  افزایی  هم  هدف  با  که  است  کشور  کتابخوانی  مروجان  شبکه 
فعالیت های ترویج کتابخوانی شکل گرفته است. این جشنواره تالش کرده 
و  کتابخوانی  حوزه  در  فعال  نهادهای  و  ها  گروه  افراد،  همه  شناسایی  با 
مطالعه، با حمایت از فعالیت های خالقانه و نوآورانه در این زمینه، به ارتقاء 

فعالیت های ترویج کتابخوانی کمک کند.
شبکه  و  کتابخوانی  مروجان  جشنواره  عملکرد  و  اثربخشی  ارزیابی   
به هفت سال  نزدیک  در طول  نشان می دهد  کتابخوانی کشور،  مروجان 
فعالیت این مجموعه، مبانی نظری و فلسفی ترویج کتابخوانی توسعه یافته 

و درک عمومی از این فعالیت ها رشد یافته است.
این جشنواره کمک کرده فهم عمومی از اقدامات ترویجی در زمینه 
کتابخوانی به صورت روشنی رشد یافته و افراد و گروه ها بر اساس نظریه 
پردازی های غنی در این حوزه، به اقدامات مبتنی بر بنیادهای محکم نظری 

فکر کرده و توسعه عملکردی داشته باشند.
 جشنواره مروجان کتابخوانی، فعالیتی فرهنگی و مردم نهاد است که 
نباید آن را به چشم رقابت و مسابقه نگاه کرد. بلکه هدف اصلی آن رونق 
بخشیدن به ترویج کتابخوانی به عنوان فعالیتی انسانی و سطح باال و فرهنگی 
است و بیشتر از رقابت، اصالح رفتارهای مطالعاتی و اثربخشی خواندن را 

هدف غایی خود می داند.

به گزارش دنیای جوانان و به نقل 
از گروه فرهنگی ایرنا،  مردم پاکستان 
به عنوان دوستداران زبان فارسی همواره 
در محافل مختلف از حافظ،سعدی،اقبال 
فارسی  زبان  بزرگان  دیگر  و  الهوری 
محور  که  ملی  می گویند،عوا سخن 
همسایه  دوملت  میان  پیوندومحبت 
هدف  همین  با  می شوند،  محسوب 
در  یران  ا سفارت  فرهنگی  یزنی  را
ترویج  برای  را  جدیدی  گام  پاکستان 

زبان فارسی برداشت.
جمله  ز  ا نی  کستا پا مات  مقا  
آموزشی،  عالی  نهادهای  مسووالن 
کشور  این  اندیشمندان  و  دانشگاهی 
و  فرهنگ  ترویج  ضرورت  بر  همواره 
ادبیات زبان فارسی بمنظور تعمیق بیشتر 
اسالمی  جمهوری  مردم  میان  روابط 

ایران و پاکستان تاکید دارند.
اذعان رئیس جمهوری و نخست 
زبان  تاریخی  قدمت  به  پاکستان  وزیر 
تهاجم  و  قاره  شبه  منطقه  در  فارسی 
بیانگر  رسمی،  زبان  این  به  استعمار 
عظمت زبان فارسی و نیاز به گسترش 
مشترک  میراث  حفظ  جهت  در  آن 

ملت های منطقه است.
یر  ز و نخست  ن«  ن خا ا »عمر
زبان  جایگاه  اهمیت  درباره  پاکستان 
فارسی در شبه قاره در اولین سفر رسمی 
خود به ایران گفت: اگر انگلیسی ها در 
قرن نوزدهم به هند نیامده بودند، نیازی 
به فارسی  ما  نداشتیم، همه  به مترجم 
برای شش  صحبت می کردیم. فارسی 
قاره  شبه  در  رسمی  زبان  سال  صد 

بوده است.
آبانماه سال گذشته »عارف  سوم 
در  پاکستان  جمهوری  رئیس  علوی« 
نشست سران کشورهای عضو  حاشیه 
جنبش عدم تعهد در باکو با دکتر »حسن 
و  دیدار  خود  ایرانی  همتای  روحانی« 
سخن جالبی درباره زبان فارسی و تقالی 
خود برای یادگیری فارسی به میان آورد.

پاکستان خطاب  رئیس جمهوری 
من  کاش  گفت:  ای  روحانی  دکتر  به 
فارسی  ادبیات  لیسانس  که  مادرم  از 
داشت و کرمانی االصل بود فارسی را 
آموخته بودم تا اکنون با شما به فارسی 

سخن می گفتم.

زبان  آموزش  ترویج  حقیقت  در 
که  کشوری  پاکستان،  در  فارسی 
مشترکات فراوانی با جمهوری اسالمی 
ایران به ویژه در حوزه فرهنگ، تاریخ، 
موثری  گام  دارد،  اجتماعی  و  مذهب 
تمدن  و  فرهنگ  بیشتر  شناخت  در 
باید  و  بوده  کشور  دو  مردم  مشترک 
تالش ها در این زمینه را بیش از گذشته 

افزایش داد.
ت  ر سفا هنگی  فر نی  یز ا ر
جمهوری اسالمی ایران در اسالم آباد 
در  را  خوبی  فعالیت های  اینکه  ضمن 
کشور  در  فارسی  زبان  آموزش  زمینه 
با  می دهد،  انجام  پاکستان  همسایه 
انجام برنامه ها و فعالیت های فرهنگی 
در  مختلف  مناسبت های  به  متنوع 
درعالقمند  بسزایی  نقش  کشور،  این 
و  آموزان  دانش  دانشجویان،  ساختن 
زبان  آموختن  به  پاکستانی  نان  جوا

فارسی دارد.
براساس این گزارش، دوره جدید 
آموزش زبان و ادبیات فارسی در شهر 
رایزنی فرهنگی  به همت  »راولپندی« 
با  و  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت 
مشارکت عالقمندان پاکستانی به زبان 

فارسی، از هفته جاری آغاز شد.
این مراسم که در محل خانه  در 
به منظور معرفی و  فرهنگ کشورمان 
ترویج زبان فارسی برگزار شد، اساتید، 
مدرسان و فارسی آموزان حضور داشتند 
زبان فارسی ضمن  پاکستانی  اساتید  و 
در خصوص  سخنرانی  به  خود  معرفی 

مزایای یادگیری زبان فارسی و همچنین 
اهمیت این زبان در پاکستان و معرفی 

ویژگی های این دوره پرداختند.
نماینده  و  ایران  فرهنگی  رایزن 
بنیاد سعدی در پاکستان در آیین افتتاحیه 
دوره جدید آموزش زبان فارسی گفت: 
زبان فارسی میراث فرهنگی مشترک دو 
کشور ایران و پاکستان است و مفاهیم 
در  فارسی  زبان  واژه های  و  ارزشمند 
مانند  پاکستان  بزرگ  شاعران  اشعار 
خودنمایی  الهوری«  اقبال  »عالمه 
فارسی  زبان  حیث  این  از  لذا  می کند 
مهمترین ابزار مردم پاکستان برای درک 
سخنان بزرگان و جزء الینفک تاریخ این 

سرزمین به شمار می رود.
وی با تبریک حلول ماه رجب، ماه 
فرخنده  میالد  ایام  و  رحمت  و  برکت 
امام جواد )ع(  باقر )ع( و  امام  حضرت 
افتخار  باعث  ما  برای  داشت:  اظهار 
بزرگی است که در خانه فرهنگ ایران 
دوره  این  افتتاح  شاهد  راولپندی  در 
که  تجربه ای  با  استادان  از  و  هستیم 
گنجینه ای گرانبها هستند می توانیم در 
امر تدریس زبان فارسی استفاده نماییم.

»احسان خزاعی« در ادامه افزود: 
زبان فارسی سابقه درخشانی در منطقه 
شبه قاره داشته است به طوری که قریب 
به یک هزار سال در کشورهای منطقه 
شبه قاره از جمله پاکستان زبان رسمی 
و دیوانی بوده و زبان نخبگان فرهنگی 

به شمار می رفته است.
وی با اشاره به تدریس این زبان 

در دانشگاه های مختلف کشور پاکستان، 
وجود شعرای پارسی گوی و محبوبیت 
زبان فارسی، بر جایگاه ویژه زبان فارسی 
در این کشور تاکید کرد. وی با یادآوری 
فارسی بودن کلیه واژه های سرود ملی 
پاکستان و نیز وجود اسناد و نسخ خطی 
فراوان به زبان فارسی، آمادگی رایزنی 
دادن  قرار  دراختیار  برای  را  فرهنگی 
کلیه امکانات برای ترویج زبان فارسی 

اعالم کرد.
دکتر »مظفر علی کشمیری« استاد 
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی 
از  اسالمی، طی سخنانی ضمن تشکر 
اهتمام رایزنی فرهنگی ایران و با تبریک 
ماه رجب، در خصوص اشتراکات زبانی 
دو کشور ایران و پاکستان گفت: 6۰ تا 
اردو  ۷۰ در صد واژگان مشترک زبان 
و فارسی هستند و سابقه زبان فارسی 
به زمانی بازمی گردد که بزرگان دین 
به  اسالم  تبلیغ    برای  ایران  کشور  از 

شبه قاره آمدند.
فارسی  زبان  افزود:  ادامه  در  وی 
و  است  ادب  و  اخالق  از  گنجینه ای 
شعرا و ادبای معروف مثل موالنا، حافظ، 
به  را  خود  آثار  اقبال  عالمه  و  سعدی 
زبان فارسی نگاشته اند. دکتر کشمیری 
در پایان  سخنران خود ابیاتی از عالمه 
اقبال الهوری در وصف زبان فارسی را 

قرائت کرد.
زبان  استاد  رفیق«  خانم »شکیله 
ضمن  نیز  ایران  فرهنگ  خانه  فارسی 
اشاره به اهمیت و جایگاه زبان فارسی 
تدریس  جدید  پاکستان،  شیوه های  در 
دوره های مجازی آموزش زبان فارسی 

را برای فارسی آموزان تشریح کرد.
همزمان با شروع دوره کالس های 
دوره  فارسی،  زبان  آموزش  حضوری 
و خوشنویسی  آموزش خطاطی  هنری 
نیز با تدریس »خواجه محمد حسین« 
به  آغاز  خوشنویسی  و  خطاطی  استاد 
کار کرد. اعطای گواهینامه به تعدادی 
از زبان آموزان فارسی دوره قبل از دیگر 

برنامه های این افتتاحیه بود.
گفتنی است با شیوع ویروس کرونا 
نخستین  این  گذشته  سال  یک  طی 
دوره آموزش حضوری زبان فارسی در 

پاکستان است.

زبان فارسی گنجینه ای از اخالق و ادب است
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نشسته از راست جلیل ثقفی،مخبرالسلطنه، احمدرضا بیک،علی اکبر دهخدا، محمد 
قزوینی، معاضد السلطنه و اسماعیل امین الملک اختصاصی دنیای جوانان

رِگ جان است
بدو دست درازی نتوان

علی اکبر دهخدا

با سِرُطره دلبند تو بازی نتوان
رِگ جان است بدو دست درازی نتوان

ناز پرورده حسن است و جز از راِه نیاز
دست در گردِن آن یاِر نیازی نتوان

ید بیضاست عذار بتم، ای گل ! به خود آی
بردن از معجزه با شعبده بازی نتوان

گردوصد دامن یاقوت فشانم زمژه
سیر بر خوردن از آن لعل پیازی نتوان

دست یازی به َزنَخ خواستمش، گفت بهل
کاندر این بوته ، به جز قلب گدازی نتوان

صورت خوب پسندند ُکلَه داران لیک
جز که با سیرت محمود ایازی نتوان

جز به شور طلب ذره و جذب خوش مهر
قطع این مرحله ، با دور و درازی نتوان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 13996۰3۰626۷۰۰1۰2۴ مورخ 1399/۰8/28 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای تقی شریف رضوانی  فرزند حسین  در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 183/3۷ متر مربع قسمتی از پالک شماره 15 فرعی از 1۷5- اصلی 
واقع در قاسم آباد خراسان رضوی بخش ده حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار از 
محل مالکیت محمد حسن و علی و کریم و رحیم شهرت همگی توتونچی اول 

محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/۰۴

محمد مقدسی چوینلی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۴ مشهد 
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 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است
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شهاب حسیني و قصه واکسیناسیون
شهاب  زدن  واکسن  ماجرای  روزها  این 
برای  شده  موضوعی  دنیا،  سوی  آن  در  حسینی 
کنارش  از  ساده  و  بپردازند  آن  به  برخی  اینکه 
عبور نکنند. شهاب حسیني درباره موضوع واکسن 
زدن در آمریکا گفت: هیچ نیت قبلی و برنامه ریزی 

مشخصی برای زدن واکسن نبود و نداشتم.
آغاز  برای  که  دوستان   از  یکی  اصرار  به   
صف  در  می کرد،  همراهی ام  سینمایی  کار  یک 
امتحان  را  خود  شانس  تا  ایستادیم  مازاد  واکسن 
سایر  و  سالمندان  مراکز  برای  آمریکا  در  کنیم. 
2۰درصد  حدود  چیزی  همیشه  اولویت،  در  مراکز 
واکسن  اضافه در نظر گرفته می شود تا در صورت 
برای  مشکلی  غیرمترقبه،  اتفاقات  یا  شکستگی 

نیاید. به وجود  جامعه هدف 

 پس از اتمام کار، مازاد را  بین مردم 
عادی توزیع و تزریق می کنند. 

در ضمن این واکسن ها  بعد از خروج از 
دمای یخ زدگی چون قابل برگشت و استرداد 
تزریق  عادی  مردم  به  مازادش  نیست، 
که  اتفاقی  بود.  همین  ماجرا  کل  می شود، 

بیفتد.  برای هر کسی می تواند 
شرایط  که  است  این  قلبی ام  آرزوی 

برای  موجود  واکسن  بهترین  با  واکسیناسیون 
بیش  مردم  و  بیاید  به وجود  ایران  در  هموطنانم 
نشوند. مخصوصا  این دچار خسارت و مصیبت  از 
حاال که وعده داده شده در چند ماه آینده شرایط 
و  به وجود مي آید  در کشور  واکسیناسیون عمومی 
زندگي  چون  یابد  تحقق  وعده  این  که  امیدوارم 
مردم به شدت تحت تاثیر این بیماري قرار گرفته 

است.

اولتیماتوم مصطفي کیایي به سینمادارها

تهیه کننده هایی که پس از یک 
فروش  پول  نتوانسته اند  هنوز  سال 
رها  ا د سینما ز  ا ا  ر خود  فیلم های 
برای  را  درخواستی  کنند،  دریافت 
سازمان  به  سالن ها  این  فعالیت  منع 

امسال  تابستان  کرده اند.  ارائه  سینمایی 
سروصداي برخي از تهیه کنندگان مبني بر 
عدم دریافت مطالبات خود از سینمادارها حسابي درآمد و حاال مصطفي 
کیایي که طلبي چندمیلیاردي از سینمادارها دارد، به نمایندگي از دیگر 
از  را  خود  فیلم های  فروش  پول  نتوانسته اند  که  شاکي  تهیه کنندگان 
سینماها بگیرند در گفتگویي کوتاه اعالم کرده است: از سازمان سینمایی 
)اسفند( حساب خود  ماه  این  در  درخواست کرده ایم، هر سینمایی که 
را تسویه نکند، از چرخه اکران نوروزی خارج شود و فیلم هاي نوروزي 

براي اکران به آنها داده نشود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

آلبوم خاطره انگیز طنز و طرب منتشر شد

طرب،  و  طنز  موسیقی  آلبوم 
ر  د میز  آ طنز به های  تجر حاصل 
یرانی  ا فولکلور  و  سنتی  موسیقی 
آلبوم  این  از خصوصیات  منتشر شد. 
اصفهانی،  لهجه  با  نه  ترا خوانش 
استفاده از ظرفیت و نوسانات فونتیکی 

واژگان، همچنین کنایه های نقادانه فرهنگی 
و اجتماعی یاد شده است. بابک رجبی، مولف طنز و طرب، ضرورت ارائه 
این اثر را در تقلیل فاصله موسیقی سنتی از تمناهای شنیداری مخاطب 
انسان در  می داند. ظرفیتی مغفول که باعث تهییج احساسات فروخفته 
وضعیت امروز جهان می شود. طنز و طرب دوست دارد برای عبور از موانع 
انکار در نواقص فرهنگی و اجتماعی مجوز صادر کند و در عین حال پا 

از ظرفیت های شوخی پذیری فرهنگی فرا نگذارد.

ما
سین

 

خیلي خصوصي با چهره محبوب سینما، تئاتر و تلویزیون

هوتن شکیبا: همه فکر مي کردند من نقاش مي شوم ولي بازیگر شدم!
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سازمان شهرستان ها:  091٢٢75٢190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

هوتن شکیبا از جمله جوان هایي است 
بودن  ستاره  معناي  واقع  به  روزها  این  که 
تئاتر  در  اینکه سال ها  با  و  کرده  تجربه  را 
و  سینما  در  حاال  اما  بوده  فعالیت  مشغول 
تلویزیون نیز به یک ستاره تبدیل شده است. 
او که موفق شده بود 2 سال پیش سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر مرد جشنواره فجر را 
از آن خود کند، امسال با 2فیلم کامال متفاوت 
در جشنواره حضور داشت ولي علیرغم بازي 
نهایي  کاندیداي  بین  در  ختي  درخشانش 
و  جشنواره  مخاطبان  سروصداي  تا  نبود 
اهالي سینما را حسابي دربیاورد! با او همراه 
روزهاي  این  در  تا  شدیم، خیلي خصوصي 
پایاني سال ار زندگي شخصي او و مسیري 
که تا به امروز طي کرده است، بیشتر بدانیم...

-متولد سال 1363 هستي؟
*بله، من متولد تهران اما بزرگ شده 

سنندج و در واقع سنندجی هستم.

-شغل پدرت چه بود؟
مادرم  بود.  کشاورزی  اداره  *کارمند 

هم معلم مقطع ابتدایی بود.

-پسر بزرگ خانواده ای؟
*خیر من دومی هستم. برادرم هومن 
در  و  است  نقاش  برادرم  است.  بزرگتر 
خانواده مادری ام عالقه به هنر زیاد است و 
2 دایی ام هادی و مهدی ضیاءالدینی نقاش 
و مجسمه ساز هستند و به خاطر همین همه 
من  و  می شوم  نقاش  من  می کردند  فکر 
اما ناگهان مسیرم  نقاشی را دوست داشتم 

عوض شد.

-آیا سنندج سینما هم داشت؟
*یک انجمن سینمای جوان داشت و 

خیلی فعال بود.

-کجا فیلم می دیدی؟
در  که  کوچکی  فرهنگ  خانه  *در 
سنندج بود، یکسری نمایش فیلم های خاص 
و هنری داشتیم و سینما بهمن هم بود که 
بعدها سینما شیدا اضافه شد و االن در جریان 

کامل سالن های سینمای سنندج نیستم.

خاطره  دیدن  فیلم  و  سینماها  -از 
هم داری؟

از خانه فرهنگ و هم  *بله من هم 
سینما بهمن خاطره دارم.

-در مقطع ابتدایی فیلم دوست داشتی؟ 
چه فیلمی را در مقطع ابتدایی دوست داشتی؟

خیلی  را  گرگ ها  با  رقصنده  *فیلم 
در  بار   ۷ باالی  دوره  آن  و  داشتم  دوست 

سینما دیدم.

-فیلم ایرانی چطور؟
را  اجاره نشین ها  هم  ایرانی  *فیلم 
خیلی دوست داشتم که تلویزیون هم زیاد 

پخشش می کرد.

-هامون را دوست داشتی؟
وقتی  اما  داشتم  دوست  را  *هامون 

بزرگتر شدم عالقه ام بعدها بیشتر شد.

خانگی خودت  دوربین  با  را  -فیلمت 
ساختی؟

بهنام  دوستان مان،  از  یکی  *خیر، 
در  او  کرد.  من  به  بزرگی  لطف  صفری 
و  می کرد  تدریس  سنندج  جوان  سینمای 
برادرش دوست من بود. طرحم که سکانس 
پالنی دو دقیقه ای بود را برایش بردم و او 
دوربین خودش را به من داد تا فیلم بسازم.

-داستان فیلمت چه بود؟
*در ذهنم بیخودی آوانگارد بود و به 
با یک شعر  و  بود  اسمش  بی رنگی،  دنبال 
هم  پدرم  فیلم  این  در  می شد.  آغاز  موالنا 

بازی کرد.

فیلم هنری  و  فیلم کوتاه  زمان  -آن 
دیده بودی؟

*خیلی کم. یادم است آقای آفریده در 
شبکه دو، برنامه فیلم کوتاه داشت که آن را 

دنبال می کردم.

جوان  سینمای  کالس  دوران  -آن 
هم رفتی؟

*خیر. اولین کالس هایم را در دانشگاه 
سوره رفتم. جالب بود که می خواستم سینما 
دادم  کنکور  من  که  سالی  آن  اما  بخوانم 

سوره، سینما نگرفت.

-فکر سکانس پالن از کجا به ذهنت 
رسیده بود؟

را  اسمش  زمان  آن  است  *یادم 
که  بود  دلیل  این  به  شاید  اما  نمی دانستم 

نمی توانستم تدوینش کنم.

-در خانواده کتاب می خواندند؟
من  می خواندند.  رمان  بیشتر  *بله 

خودم بیشتر کتاب قصه می خواندم.

-اولین رمانی که خواندی چه بود؟
-رمان کیمیاگر، را از کتاب های پدرم و 
کوری را از کتاب های مادرم خواندم. برادرم 
هم برایم کیهان بچه ها می گرفت و خیلی 

دوست داشتم.

-انیمیشن هم دوست داشتی؟ کارتون 
مورد عالقه ات چه بود؟

داشتم.  زیاد دوست  *انیمیشن خیلی 
همه کارتون ها را دوست داشتم و پدرم هم 
دوست داشت و وقتی کارتون شروع می شد 
پدرم را صدا می کردم. زمانی که بزرگتر شدم 
یادم می آید از بین کارتون ها، کوتالست را 

یادم است که خیلی هنری بود.

مثل  سینمایی  فیلم های  سری  -از 
سیندرال را یادت است؟

*خیلی دوست نداشتم.

-دنیای زیبای شارلوت را یادت است؟
کمی  زمان  آن  کارتون های  *بله، 

تلخ بود.

-ویدئو داشتید؟
قرض  فامیل ها  ز  ا خیر.  یل  وا *ا
می بردیم.  خانه  به  پنهانی  و  می گرفتیم 
داشتند  دوست  هم  هندی  فیلم  ما  خانواده 
در  را  شعله  و  سنگام  ما  و  می دیدند  و 

ویدئو دیدیم.

-شعله جزء فیلم های مورد عالقه ات 
بود؟

*بله، قلعه را هم دوست داشتم. یادم 
به  وقتی که  دیدم،  تئاتری که  اولین  است 
و  بود که شش جوجه کالغ  آمدیم  تهران 
یک روباه، اقای غریب پور را دیدیم که کار 

عروسکی ساده بود.

-چه کسی شما را به تئاتر برد؟
در  که  خلیلی فرد  محمد  *خدابیامرز 
گروه تئاتر آنها بود، دعوت مان کرد و دقیقا 
به  و  بودیم  تهران  چطور  که  نیست  یادم 
کانون پرورش کودکان رفتیم و دیدیم. بعد 
هم کاست آن را خریدم و احتماال باالی 5۰۰ 

بار گوشش دادم.

بازی  تئاتر  دبیرستان  در  سنندج  -در 
می کردی؟

*از چهارم ابتدایی بازی ام شروع شد. 
من خیلی کمرو بودم اما خیلی دوست داشتم.

-چطور با کم رویی وارد تئاتر شدی؟
کالس  معلم  است  یادم  اجبار.  *به 
کالس  سر  روز  یک  قمری  آقای  چهارم، 
فجر  دهه  برای  که چه کسی  و گفت  آمد 
برنامه دارد. آن زمان فعالیت های فرهنگی 
یک هفته در ایام فجر بود. چند نفری دست 
بلند کردند اما نمی دانم چطور شد که معلم 
به من گفت »هوتن تو چی؟« من هم گفتم 
که فقط نمایش عبدلی و اوستا را بلد هستم. 
یادم است چهارم ابتدایی سر صف عبدلی و 
هم  دوستان  از  یکی  کردم.  اجرا  را  اوستا 
گفت می تواند اوستا باشد که او هم بعدها 

وارد تئاتر شد.

-این مقدمه ورودت به تئاتر است؟
*بله، در راهنمایی در تئاتر بسیار فعال 
بودم و سرگروه تئاتر مدرسه شدم. از معلمان 
آن زمان و معلم پرورشی ام، خیلی متشکرم 
چون در مسیری که من االن هستم، خیلی 
کمک کردند و من را بسیار تشویق می کردند. 

هیچوقت یادم نمی رود معلم زبانم، آقای شاه 
گوش  خوب  را  درس  بچه  می گفت  غیبی 
آخر  ربع  یک  تمام شود،  زود  اگر  و  بدهید 
می گذارم هوتن تئاتر اجرا کند و بچه ها هم 

ذوق داشتند.

-کمدین مورد عالقه ات چه کسی بود؟
*چاپلین را خیلی دوست دارم و بیشتر 
را در ویدئو دیدم و هنوز دارم.  فیلم هایش 
را  جدیدی ها  و  کالسیک ها  کمدی  تمام 

هم می دیدم.

-عشقت کمدی بود یا جدی؟
*جفتش را دوست داشتم مثل االنم 
بود. روحیه فانتزی دارم و احساس می کنم 
هر چیزی همانقدر که می تواند تراژیک باشد، 

همان اندازه می شود به آن خندید.

از  بعد  گرفتی؟  سنندج  را  -دیپلم 
دیپلم چه شد؟

پیش  و  فتم  گر سنندج  یپلم  *د
دانشگاهی هنر خواندم و بعد دانشگاه سوره 

قبول شدم و به تهران آمدم.

اساتید  مهمترین  سوره  دانشگاه  -در 
چه کسانی بودند؟

ماسوری،  شکوفه  سجودی،  *فرزان 
خانم قاسم پور و آقای مهندس پور از جمله 
بودند که سعی می کردم  در سوره  اساتیدم 
دوره ای  سمندریان  مرحوم  کنم.  استفاده 
به سوره آمد که من هم به کالسش رفتم.

-در دانشگاه چه کسی باعث شد وارد 
تئاتر حرفه ای شوی؟

*در جشنواره ای شرکت کردم که آنجا 
مهتاب  صفری،  سیامک  معجونی،  حسن 

نصیرپور و محمد یعقوبی داور بودند.

-کارگردان چه کسی بود؟
م  نا به  ری  کا قی.  د صا *شیما 
در  که  بود  کنید  کوک  را  ویلن هایتان 
جشنواره اجرا کردیم و من در این جشنواره 
بود که با نوید محمدزاده آشنا شدم که بازی 
جذابی در یک نمایش داشت. چون نوید هم 
کرد بود با هم رفیق شدیم. نوید جایزه دو 
بازیگری گرفت و یادم است روی صحنه آمد 
و به کردی به من تبریک گفت قبل از اینکه 

جایزه اول اعالم شود.

آشنا  کسانی  چه  با  سال   8 این  -در 
شدی؟ چطور با معجونی آشنا شدی؟

*یک سال و نیم بعد از آن جشنواره که 
جایزه گرفتم، یک روز آقای معجونی با من 
تماس گرفت که فکر کردم یکی از دوستان 
برای   88 سال  می کند.  شوخی  که  است 
یک مشت روبل دعوتم کرد که اجرا رفتیم. 
البته قبل تر از آن، سیامک صفری برای کار 
روموس کبیر نادر برهانی مرند دعوت کرد 
که بعد سرکار جن گیر کوروش نریمانی رفتم. 
افتاد  اتفاقات زیادی در سال 88 برای من 
البته اولین اجرای عمومی من در سال 83 
اتفاق افتاد که تا به حال شده شب امتحان 
بالیی سرت بیاد که نفهمی چه می خوانی، 
بود که کار روح اهلل صدیقی بود. من ورودی 
سال 81 بودم و سال 83 یک کار داشتم و بعد 
در سال 88 سه اجرا رفتم و بعد همکاری ام با 

حسن معجونی و کوروش نریمانی ادامه پیدا 
کرد. بعدها هم گروهی به نام تئاتر تازه شکل 
دادیم که متشکل از یوسف باپیری، اشکان 
و  کوچکی  آرمان  محمدزاده،  نوید  دل نژاد، 

من. شروع کارمان اینگونه بود.

تئاتر جدی  تهران  به  آمدن  از  -قبل 
دیده بودی؟

فیلم  و  انیمیشن  فیلم،  بیشتر  *خیر، 
کوتاه می دیدم.

و  آمدی  تهران  به  که  زمان  -آن 
فیلمی  چه  می دیدی،  جدی تر  را  فیلم ها 
مورد عالقه ات بود که دوران اصالحات بود؟

خیلی  زن  دو  و  شوکران  *قرمز، 
خوب بودند.

ثیر  تا تو  روی  خیلی  که  -فیلمی 
گذاشته چه بود؟

*نفس عمیق را خیلی دوست داشتم و 
احساس می کنم نمونه آن دیگر ساخته نشد. 
آن دوره، فیلم های تاثیرگذاری ساخته شد و 
با سلیقه های  متنوع  فکر می کنم فضاهای 

مختلفی در سینما بود.

ثیر  تا تو  روی  نمایش هایی  -چه 
گذاشت؟

خیلی  را  کوهستانی  آقای  *کارهای 
دوست دارم.

نقش هاي  ز  ا یکي  فاگین  -نقش 
تو  به  ابتدا  از  کرده...  بازي  که  بود  خاصي 

پیشنهاد شد؟
*قبل تر پیشنهاد به من شد اما کامل 
مطرح نشد، اما من درگیر لیسانسه ها بودم. 
بعدها دوباره به من پیشنهاد شد و من متوجه 
شدم که قرار بوده حامد بهداد نقش فاگین را 
ایفا کند که به دلیل درگیری کاری نتوانست 

بیاید و این سعادت نصیب من شد.

-فاگین چطور به تو معرفی شد؟
*گفتند فقط خواندن است. من گفتم 
و  ندارم  هم  صدایی  و  نیستم  خواننده  من 
گفتم اگر در حد معمولی باشد می توانم بیایم.

-نمایش را می شناختی؟ فکر نمی کنم 
نمایش موزیکالش را دیده باشی؟

*خیر، اما فیلم های قدیمی این داستان 
برای تمرین  بودم. نسخه هایی که  را دیده 
به من دادند عمدا ندیدم و ترجیح دادم بگ 
گراند ذهنی کودکی ام بماند و دستم باز باشد 
ناگهان دیدم خیلی  تا خودم شکلش دهم. 
جدی و تمرین مان همراه با ارکستر شد که 

خیلی سخت بود.

-رهبر ارکستر با تو تمرین کرد؟
بردیا  و  قضات  آقای  با  هم  *بله، 
کیارس که جزء نابغه های ایران است، خیلی 
تمرین کردیم و نتیجه هم اجرایی شد که 

مردم خیلی دوست داشتند.

را  تیپ  شد،  تمام  تمرین ها  -وقتی 
خودت انتخاب کردی؟

*من تا لحظه های آخر، چیزی انتخاب 
نکردم و می گفتم اجازه بدهید چیزی انتخاب 
نکنم که ته نشین شود. آخرها به این نتیجه 

بم ترین  تا  زیرترین  از  صدایم  که  رسیدم 
آدم  چون  دارم  نگاه  نوسان  ممکن  حالت 
می کند  رنگ عوض  مدام  که  است  ملونی 
که این ویژگی را در صدا و فیزیکش آوردم. 
نگذاشتم مخاطب یک ویژگی ثابتی از فاگین 
البته نکته ای وجود دارد که ما هنوز  ببیند. 
ما شروع به کار نکرده بودیم که از »الیور 

توئیست« انتقاد کردند.

-من فکر می کنم بیشتر از کارگردان 
کار چون فضای کاری را عوض کرده بود، 

انتقاد کردند..
برسد  جایی  به  نقدمان  کاش  *ای 
که بدون در نظر گرفتن نفع شخصی، نقد 
کنیم یعنی اگر این دولت یا دولت قبلی را 
نقد می کنم، جدای از منافع شخصی ام باشد 
و نقد منصفانه باشد. خیلی از دوستانی که 
از کار ما نقد می کردند اگر خودشان در کار 
بودند مطمئنا سینه سپر می کردند برای کار.

-نمایش آنقدر تاثیرگذار بود که فکر 
می کنم هیچ نقد منفی ندیدم!

*بله، چون گروه حرفه ای هستند و از 
هر  در  که  است  پارسایی  آقای  هوشمندی 
حوزه، آدم های حرفه ای آن کار را چیده است.

-تو هم با نوید و هم با سعید چنگیزیان 
تمرین می کردی؟

*بله. حتی گاهی می شد که در یک 
اما  می کردیم  تمرین  نفرشان  دو  با  روز 
تصمیمی که همه مصر بودند، این بود که 
جزئیات دست مان  در  اما  کلیت حفظ شود 
بیل سایکس خودش  تا هر کدام  باشد  باز 
را بسازد. قطعا برای مهناز افشار و من این 
با  بازی هایمان  چون  بود  موضوع سخت تر 
بیل سایکس بود اما ما هم استقبال کردیم.

بازی  خوب  هم  نمایش  -بچه های 
کردند؟

بازیگری  آینده  نسل  نظرم  به  *بله، 
نقش  شاکری  محمد  باشیم.  داشته  خوبی 
داجر را داشت. دو الیور توئیست داشتیم، ایلیا 
نصراللهی و آرمان که هر کدام ویژگی های 
که  می دیدم  همانجا  داشتند.  را  خودشان 
می خواندند  را  درس هایشان  صحنه  پشت 
و روی صحنه می آمدند. به نظرم فیلم الیور 
نمایش  این  اما  بود  کسل کننده  توئیست 
باید  می کنم  فکر  من  بود.  لذتبخش  بسیار 
این جریان ادامه دار باشد. مدتی بحثی پیش 
آمد که چرا بازیگران سینما به تئاتر می آیند؛ 
اگر اینطور باشد باید سینمایی ها هم بگویند 
چرا بازیگران تئارت به سینما می آیند! اینها 
بحث های کوچکی است چو نبازیگر می تواند 
در هر حوزه ای خودش را نشان دهد و فقط 
مدیوم ها مطرح است. ما بازیگر خوب یا بد 
مختلف  مدیوم های  در  می توانند  که  داریم 
خوب یا بد ظاهر شوند. من کامال از حضور 
بازیگران سینما در تئاتر استقبال می کنم و 
فقط ماجرا این است که باید قاعده کار در 

تئاتر را یاد بگیرند همانطور که ما از تئاتر به 
سینما یا تلویزیون می رویم و سعی می کنیم 

تکنیک هایش را یاد بگیریم.

-در نمایش آقای زنجانپور هم بازی 
کردی؟

اسماعیل  مرتضی  بود  قرار  *خیر، 
کارگردان  که  کند  بازی  برایش  کاشی 

صددرصد است.

تئاتر  شکل گیری  موافق  -زنجانپور 
خصوصی نبود وباید توسط دولت ادامه پیدا 
کند؟ االن تئاتر خصوصی خیلی گل کرده 
و می دانم اینجا بعد از کودتا تالش شد که 

این مسیر شکل بگیرد اما نشد!
*االن ماجرا این است که این جریان 
ناقص اتفاق می افتد. تئاتر خصوصی ما فقط 
از نظر حمایت مالی عاری از حمایت دولتی 
است یعنی از لحاظ نظارت و ارزشیابی زیر 
خیلی  مالی  دغدغه  االن  است.  دولت  نظر 
زیاد است و گروه ها به این فکر می کنند که 
چیز  به همه  که  هزینه ها کم شوند  چطور 
آسیب می رساند. البته از بابت هایی رونق پیدا 
کرده اما آسیب هایی به همراه داشته است.

-آسیب های تئاتر خصوصی چیست؟
ز  ا یکی  تئاتر  می کنم  فکر  *من 
به  یعنی  است  مخاطب  رشد  وظایفش 
مخاطب آموزش دهد. در این سال ها خیلی 
مخاطبان جدیدی وارد تئاتر شدند که جای 
این  گذشت  که  مدتی  اما  دارد  خوشحالی 
کاری  چه  می کرد  تعیین  که  بود  مخاطب 
دنبال  که  آدم هایی  آن  شاید  و  می خواهد 
با  و  گرفتند  قرار  در حاشیه  بودند  خالقیت 
ترس کار کردند و سطح سلیقه شان را به 
سطح مخاطب نزدیک کردند نه اینکه سطح 
سلیقه مخاطب را باال بکشند که به نظرم 
باید روی این موضوع بیشتر کار شود. نباید 

فراموش کنیم که مخاطب باید رشد کند.

-االن تئاتر دولتی هم داریم؟
*بله، ولی خیلی تعدادشان کم است و 
کار سفارشی می کنند و در سالن های دولتی 
اجرا می روند. به نظرم دولت می تواند حمایت 
به  مالی  کمتر  دغدغه  با  هنرمندان  تا  کند 
هنر بپردازند نه اینکه از روز اول به این فکر 
کنند تا از بازیگران مطرح تر استفاده کنند تا 
مخاطب جذب شود و بازی در مرحله دوم و 

سوم قرار می گیرد.

بازي  و  سیمرغ  بردن  -علیرغم 
درخشان، اما در سینما کم کار هستی؟

*من چندکار سینمایی کار کردم که به 
ترتیب فیلمبرداری، شب بیرون به کارگردانی 
حساس  طبقه  بود.  حسینی  سجادی  کاوه 
کمال تبریزی، حق سکوت هادی ناییجی که 
ظاهرا توقیف است و نقش یک طلبه جوان را 
بازی کردم که حتی با لباس به حوزه علمیه 
رفتم و با طلبه ها صحبت کردم. برای این 

فیلم خیلی به قم سفر کردم. فیلم هلن آقای 
ثقفی دیگر کار سینمایی بود. شبي که ماه 
کامل شد درواقع اصلي ترین فیلم سینمایي 
امسال هم  بود.  من بود که واقعا درخشان 
تي تي و ابلق را داشتم. سینما برایم حساسیت 
و ترس بیشتری دارد و نمی دانم چقدر بازی ام 
با  امسال  شود.  قضاوت  می تواند  سینما  در 
فیلم  من  به  که  دوستانی  به  احترام  تمام 

پیشنهاد کردند، در سلیقه ام فیلمی نبود.

-تلویزیون را ترجیح می دهی؟
نبود  تلویزیون  ترجیحم  اصال  *خیر 
می کنم  فکر  آن.  کارهای  کیفیت  بخاطر 
سومین یا چهارمین باری بود که از سروش 
به  بار  هر  و  داشتم  کار  پیشنهاد  صحت 
را هم گفتم  لیسانسه ها  نمی رفتم.  بهانه ای 
داد  من  به  فیلمنامه  قسمت   5 اما  نمی آیم 
خوشم  خیلی  خواندم  وقتی  و  بخوانم  که 
سروش  و  صفایی  ایمان  نظرم  به  و  آمد 
نمی آید  دلم  دیدم  نوشتند.  بی نظیر  صحت 
این نقش را شخص دیگری بازی کند چون 
ویژگی های خاص و جالبی داشت و به همین 
دلیل با ترس و ریسک خیلی زیاد اولین کار 

تلویزیونی ام را انجام دادم.

که  کیست  عالقه ات  مورد  -بازیگر 
الگو باشد؟

*هر کدام شان برایم یکسری ویژگی ها 
دارند، مثال نوید محمدزاده برایم جذاب است.

-باهم خیلي رفاقت دارید؟

*خیلي زیاد. درواقع از صمیمي ترین و 
نزدیکترین دوستان من است.

-کدام نقشش را دوست داری؟
*ابد و یک روز را خیلی دوست دارم. 
ندیده  نوید  از  قبل تر  که  کرده  را  کارهایی 

بودم. فرهاد اصالنی را واقعا دوست دارم.

بازیگران ُکرد را دوست  اینکه  -مثل 
داری؟

*در خانم ها، ترانه علیدوستی و باران 
بودند  نسلی  دارم.  دوست  خیلي  را  کوثری 
که فکر میکنم عالی هستند. شهاب حسینی 
هم همینطور. در بازیگرانی که مرحوم شدند، 
نسل  در  دارم.  دوست  را  شکیبایی  خسرو 
انتظامی و علی نصیریان  قدیم تر، عزت اهلل 
را دوست دارم و هنوز که هنوز است آقای 
نصیریان مثل یک جوان است و هر بار انگار 

اولین کارش است.

-میان بازیگران خارجی چطور؟
*دنیل دی لوئیز را خیلی دوست دارم 

و خیلی های دیگر.

تاثیرگذار  خیلی  که  خارجی  -فیلم 
بوده چطور؟

که  فیلمی  دیدم.  زیاد  را  *پدرخوانده 
نیویورکی ها  دارودسته  باشم  دیده  خیلی 
ویژگی  یعنی  دارد  ویژگی  یکسری  که  بود 
کاراکترهایی که به بازیگران نزدیک نیست 
اما طوری بازی کردند که قابل باور هستند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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آگهی
 مناقصه عمومی 

دانشگاه محقق اردبیلی در نظر دارد در خصوص 
1- خرید کابلهای برق و تلفن )از فروشندگان معتبر( 

٢- خرید تابلوهای برق )از سازندگان معتبر( 
برای ساختمان کارگاهی و آزمایشگاهی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه با در نظر گرفتن شرایط و مشخصات مندرج در اسناد 

و مدارک مناقصه اقدام نماید. 
متقاضیان واجد شرایط برای هر یک از دریف های مذکور می توانند حداکثر تا 5 روز پس از تاریخ درج آگهی در روزنامه، به 
سامانه تدارکات الکترونیک )ستاد( دولت مراجعه و به صورت جداگانه و مرتبط با زمینه کاری خود نسبت به دریافت اسناد مناقصه 
اقدام نمایند. ضمنًا پس از اتمام مهلت مقرر برای دریافت اسناد حداکثر مدت 1۰ روز بایستی نسبت به بارگذاری اسناد و ارایه پیشنهاد 
قیمت در سامانه مذکور اقدام نمایند الزم به توضیح است متقاضیان نسبت به ارسال فیزیکی پاکت های مربوط به مناقصه به آدرس 
اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، اداره دبیرخانه واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه اقدام و برابر آیین نامه نحوه انجام 
امور مالی و معامالتی دانشگاه میزان سپرده ی شرکت در مناقصه برای ردیف یک مبلغ شش صد میلیون ریال و برای ردیف دو مبلغ 

دویست و سی و پنج میلیون ریال می باشد. 

توجه
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

تلفن تماس با کارفرما: 
- برای ارائه ی اطالعات فنی: 315۰5۰59- ۰۴5 )آقای مهندس فتحی آذر( 

- برای ارایه ی اطالعات مالی: 315۰5۰21-۰۴5 )آقای جعفروند( 


