
دکتر زهرا سعيدي مبارکه در خصوص عملکرد اقتصادي دولت:

دولت باید پاسخگوی عملکرد خود باشد 

رئيس کميسيون اقتصادی مجلس:

ثبات تصمیم گیری در بازار سرمایه کشور 
مهم است 

تالش برای به زیر کشیدن خط فقر
قدم  اولین  کارگران  معیشت  سبد  تعیین 
دوشنبه  روز  که  است  مزد  حداقل  تعیین  برای 
 ۸۹۵ و  میلیون   ۶ رقم  محاسبه  با  گذشته 
گام  مهمترین  سبد  ین  ا برای  رتومانی  هزا

برداشته شد.
حداقل  تعیین  پیرامون  بحث  سال  پایانی  روزهای 
تا آخرین  برای آن  دستمزد کارگران داغ است و چانه زنی 
در  کارفرمایی  و  کارگری  نمایندگان  بین  اسفندماه  روزهای 

شورای عالی کار ادامه دارد.
مهمترین و نخستین گام برای تعیین دستمزد تعیین 
سبد معیشت کارگران است. توافق بر سر رقم حداقل معیشت 
مهمترین بخش روند مذاکرات برای تعیین حداقل رقم دستمزد 
دوشنبه  می رود.روز  شمار  به  مزد  کمیته  سوی  از  ساله  هر 
کارگری،  نمایندگان  از  متشکل  که  دستمزد  کمیته  گذشته 

کارفرمایی و دولت است...
صفحه 3

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان:

مدیریت مصرف انرژی اقدامی برای جامعه امروز و بازخوردی در آینده 
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

نک 1با

بانک صادرات ایران از ابتدای سال ١٤٠٠ چک های صیادی 
را بر اساس قانون جدید چک عملیاتی می کند.

عملیاتی  با  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
شدن قانون جدید چک از ابتدای سال ١٤٠٠، از فروردین 
سال آینده، تمامی چک های صیادی طبق این مقررات در بانک 

صادرات ایران کارسازی خواهد شد.

کارسازی چک های 
جدید صیادی در 

بانک صادرات ایران

DONYAYEJAVANANMAG.IR

ابتدای  از  ایران  صادرات  بانک 
بر  را  صیادی  چک های   ١٤٠٠ سال 
عملیاتی  چک  جدید  نون  قا اساس 

می کند.
بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
صادرات ایران، با عملیاتی شدن قانون 
از   ،١٤٠٠ سال  ابتدای  از  چک  جدید 
فروردین سال آینده، تمامی چک های 
بانک  در  مقررات  این  طبق  صیادی 

صادرات ایران کارسازی خواهد شد.
چک های جدید صیادی به رنگ 
قرار خواهد  اختیار مشتریان  بنفش در 
گرفت و در سمت چپ باالی هر برگ 
بارکد  و  رقمی   ١۶ یکتای  شناسه  آن 
»کارسازی  عبارت  دارد.  وجود  ویژه 
این چک منوط به ثبت صدور، دریافت 
و انتقال آن در سامانه صیاد است« از 
چک های  ظاهری  مشخصات  دیگر 

صیادی جدید است.
نی  نو قا ت  ما ا لز ا س  سا ا بر 
صادرکنندگان،  تمام  جدید،  چک های 
ملزم  چک،  ذینفعان  و  انتقال دهندگان 
جدید  صیادی  چک های  تمام  ثبت  به 

سامانه  در  انتقال  و  تایید  ثبت،  هنگام 
برگشتی  دارندگان چک  هستند.  صیاد 
چک  صدور  اجازه  نشده  اثر  سوء  رفع 
جدید و ثبت آن در سامانه صیاد را ندارند. 
نام ذی نفع چک باید به طور مشخص 
نوشته شده و صدور چک های جدید در 
پشت نویسی  است.  ممنوع  حامل  وجه 
چک های طرح جدید باید از طریق ثبت 

انتقال در سامانه صیاد صورت پذیرد.
صیاد  سامانه  به  الزم  دسترسی 

از طریق اینترنت بانک و برنامک های 
فراهم  بانک صادرکننده چک  موبایلی 
است. کاربر می تواند فرآیند ثبت، تایید 
از  صیاد  سامانه  در  را  چک  انتقال  و 
ثبت  دهد.  انجام  شده  یاد  ابزار  طریق 
صادرکننده  بانک  طریق  از  تنها  چک 
اما  گرفت  خواهد  صورت  دسته چک 
تایید یا انتقال چک از طریق ابزارها و 
برنامک های ارائه شده  توسط هر یک از 
بانک ها قابل انجام است. برای دریافت 

پرداخت  حوزه  برنامک های  نصب  و 
شبکه  شرکت  وب سایت  به  می توان 
)شاپرک(  کارت  پرداخت  الکترونیکی 
 www.shaparak.ir نشانی:  به 
ورود  طریق  از  همچنین  کرد.  مراجعه 
شناسه ١۶ رقمی صیادی برگ چک در 
سامانه صیاد می توان به پورتال بانک 
 www.cbi.ir نشانی:  به  مرکزی 
»نظام های  قسمت  در  و  کرد  مراجعه 
»استعالم  و  زیرساخت«  و  پرداخت 
با  صیادی«  چک  اعتباری  وضعیت 
استعالم  مذکور،  شناسه  کردن  وارد 
را  چک  صادرکننده  اعتباری  وضعیت 
بررسی کرد. استعالم وضعیت اعتباری 
صادرکننده چک از طریق ارسال شناسه 
١۶ رقمی به سامانه پیامکی ٧٠١٧٠١  

امکان پذیر است.
م  محتر ن  ا بر ر کا و  ن  یا مشتر
می توانند با مراجعه به صفحه »قانون 
زه های  تا بخش  در  چک«   جدید 
سایت بانک صادرات ایران به نشانی: 
www.bsi.ir، اطالعات بیشتری از 

این قانون دریافت کنند.

 از فروردین 1٤00 صورت می گيرد

کارسازی چک های جدید صيادی در بانک صادرات ایران

**من به عنوان یک شهروند و سهامدار از بودجه مملکت یک سوال مي پرسم که این 2٤0 هزار ميليارد تومان کجاست. اگر جواب ندهند
یعني پاسخي ندارند و مي بایست از مردم عزیزمان بابت مدیریت غلط عذر خواهي کنند. 

** باید یک صندوق رفاه عمومي تشکيل بشود و این پول به آن حساب واریز شود و آنجا براي مردم 
تصميم گيري شود. این مورد را اگر ریيس جمهور بخواهد انجام دهد کمتر از یک ماه قابل اجرا است . 

در اینصورت دیگر نمي پرسيم این 2٤0  هزار ميليارد تومان کجاست؟ 

** اولين نکته اي که باید مد نظر داشته باشيم انيست که ریيس جمهور امانت دار مال مردم 
است، صاحب آن نيست.. تصميم براي ارز ٤200 توماني تصميمي بود که مستقيما در زندگي 

صفحه 2مردم تاثير گذاشت.

میالد با سعادت 
موالی متقیان 

حضرت علی )ع(
و روز پدر 
مبارک باد

آگهی
 مناقصه عمومی

شماره 2-99-056
بدینوسیله به اطالع می رساند شرکت کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر در نظر دارد تعمیرات کامل ١٠ دستگاه 
تراکتور مدل 3۹۹ و ٤ دستگاه تراکتور مدل 2۸۵ شرکت را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید. در همین راستا از پیمانکارانی که دارای سوابق کافی در این زمینه می باشند دعوت می 
شود حداکثر ظرف مدت ٧ روز از تاریخ نشر این آگهی  منحصرا در اوقات اداری )به استثنا روز های پنج شنبه و 
ایام تعطیل رسمی( جهت دریافت اسناد با به همراه داشتن رزومه کاری به نشانی: اهواز کیلومتر ٤۵ جاده خرمشهر 
)جاده امام جعفر صادق )ع(( شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر مدیریت بازرگانی- امور قراردادها مراجعه یا 
جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن ٠۶١33١32٠۹2 و نمابر ٠۶١33١32٠۹3 تماس حاصل نموده یا به وب سایت 

شرکت به آدرس http://www.ak-sugarcane.ir مراجعه نمایند.
برآورد ریالی پیمان: ١۶/322/۵۸٠/٠٠٠ ریال می باشد.

مدت قرارداد: ١2٠ روز می باشد.
ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی الزامی است.

سپرده شرکت در مناقصه: ۸2٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال می باشد.
هزینه درج این آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تاریخ بازگشایی پاکت های مناقصه ١3۹۹/١2/١۹ می باشد.
شناسه آگهی: ١١٠٠١23

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت نيشکر امير کبير

پرسنل اورژانس، فرشتگان گمنام
صفحه ٤

صفحه 2
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تعیین تکلیف مالیات مراکز درمانی دولتی و خصوصی
نماینـدگان مجلس شـورای اسـالمی مصوب کردند کـه همه مراکز 
درمانـی دولتـی و خصوصی ١٠ درصد از حق الزحمه یا حق العمل پزشـکی 
پزشـکان را به عنـوان علی الحسـاب مالیـات کسـر و به حسـاب سـازمان 

امـور مالیاتی کشـور واریز کنند.
نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی روز گذشته)سه شـنبه( و در 
چهارمیـن جلسـه رسـیدگی بـه بخـش درآمـدی جزئیـات الیحـه بودجه 
١٤٠٠، بـا بنـد )ح( ردیـف یـک تبصـره ۶ مـاده واحـده موافقـت کردند.

بـر اسـاس بنـد)ح( ردیـف یـک تبصـره ۶ ماده واحـده کلیـه مراکز 
نهادهـای عمومـی،  بـه  وابسـته  از دولتـی، خصوصـی،  اعـم  درمانـی 
نیروهـای مسـلح، خیریه هـا و شـرکت های دولتـی مکلفنـد ١٠ درصـد از 
حق الزحمـه یـا حق العمل پزشـکی پزشـکان کـه به موجـب دریافت وجه 
صورتحسـاب های ارسـالی بـه بیمه هـا و یـا نقـداً از طرف بیمـار پرداخت 
می شـود به عنـوان علی الحسـاب مالیـات کسـر کننـد و بـه نـام پزشـک 
مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحسـاب به حسـاب سـازمان 

امـور مالیاتی کشـور واریـز کنند.
در ادامـه ایـن مـاده واحـده آمـده اسـت: مالیـات علی الحسـاب این 
بنـد شـامل کلیـه پرداخت هایـی کـه به عنـوان درآمـد حقـوق و کارانـه 
مطابـق جـزء )2( بنـد )الـف( تبصـره )١2( این قانـون پرداخـت و مالیات 
آن کسـر می شـود، نخواهـد بـود. حکـم مـاده )١۹۹( قانـون مالیات های 
مسـتقیم مصـوب  سـوم اسـفندماه ١3۶۶ بـا اصالحـات و الحاقات بعدی 
در اجـرای ایـن بنـد جـاری اسـت.همچنین ردیـف یـک بنـد )ط( تبصره 
۶ الیحـه بودجـه سـال ١٤٠٠ نیـز بـه تصویـب نماینـدگان رسـید که بر 
اسـاس آن سـازمان امـور مالیاتـی کشـور مکلـف اسـت در سـال ١٤٠٠ 
بـا اسـتفاده از پایگاه هـای اطالعاتـی موضـوع مـاده )١۶۹مکـرر( قانـون 
مالیات هـای مسـتقیم نسـبت بـه تعییـن تکلیف مطالبـات تا پایان سـال 
١3۹۹ مالیـات دولـت از اشـخاص حقیقی و حقوقی اقـدام کرده و حداقل 
3٠درصـد ایـن مطالبـات را وصـول و به ردیـف درآمـدی ذی ربط مندرج 

در جـدول شـماره )۵( ایـن قانـون واریـز کند.
در ادامـه ایـن بنـد آمده اسـت: بانکها و مؤسسـات مالـی و اعتباری 
در صـورت عـدم رعایـت تکالیـف فـوق و سـایر تکالیـف مقـرر در مـاده 
)١۶۹مکـرر( قانـون مالیات هـای مسـتقیم عـالوه بـر جریمه هـای مزبور 
در قانـون مالیات هـای مسـتقیم مشـمول جریمـه ای معـادل 2 درصـد 
حجـم سـپرده های اشـخاص نـزد بانـک و مؤسسـه مالـی و اعتبـاری 
در هـر سـال می شـوند. ایـن جریمه هـا از طریـق مقـررات قانـون مزبور 
قابـل مطالبـه و وصـول خواهد بود. شـرکت های بیمه مکلفنـد اطالعات 
هویتـی، مالـی و اقتصـادی اشـخاص حقیقـی و حقوقـی درخواست شـده 
را بـه ترتیبـی کـه سـازمان امـور مالیاتی کشـور مقـرر می کنـد در اختیار 

آن سـازمان قـرار دهند.
در ردیـف یـک بنـد )ط( تاکیـد شـده اسـت کـه شـرکت های بیمه 
درصـورت عـدم رعایـت ایـن بند عـالوه بر جریمه هـای مزبـور در قانون 
مالیات هـای مسـتقیم مشـمول جریمـه ای معـادل ۵ درصـد حـق بیمـه 

دریافتـی در پایـان سـال ١3۹۹ خواهنـد بود.
همچنیـن در ردیـف 2 بنـد )ط( تبصـره ۶ الیحـه مذکـور کـه بـه 
تصویـب نماینـدگان رسـید، آمـده اس: سـازمان امـور مالیاتـی مکلـف 
اسـت در مـورد مالیـات بـر خانه هـای خالـی موضـوع مـاده)۵٤( مکـرر 
قانـون مالیات هـای مسـتقیم، تـا پایـان دی مـاه سـال ١٤٠٠ نسـبت به 
اعـالم مالیـات متعلـق بـه مالکیـن واحدهـای مشـمول ایـن مـاده اقدام 
نمایـد. اشـخاص مشـمول مکلـف بـه پرداخت مبالـغ مذکور تـا یک ماه 

پـس از اعـالم سـازمان امـور مالیاتـی خواهنـد بود.

ریيس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت:
مردان بیش از زنان به کرونا مبتال می شوند

رییس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: بیش از نصف موارد بستری و مرگ به علت کرونا در کشور مربوط به 
مردان بوده و این به دلیل ارتباط این بیماری با میزان حضور در محل های 
شلوغ و سربسته و تماس بیشتر با سایر افراد در چنین مکان هایی در خارج 

از خانه به نسبت زنان است.
محسن شتی درباره ابتالی مردان به ویروس کرونا به نسبت زنان افزود: 
اگر همه افراد و به خصوص مردان در ساعت فعالیت در خارج از منزل، 
فاصله فیزیکی را رعایت نکرده یا ماسک مناسب نداشته باشند یا در فضاهای 
سربسته بدون تهویه حاضر باشند، ممکن است به ویروس کرونا مبتال شوند.

وی ادامه داد: در صورت ابتالی فرد به نوع کم عالمت یا بدون 
عالمت این بیماری، فرد به عنوان حلقه انتقال ویروس کرونا از بیرون 
منزل به داخل نقش بازی می کند و اعضای خانواده و فرزندان را به خطر 
خواهند انداخت. زیرا افراد در خانه ها بدون ماسک و فاصله گذاری در کنار 
هم حضور پیدا می کنند. در این صورت، اعضای خانواده این فرد حتی بدون 
تخطی در رعایت پروتکل های بهداشتی، در معرض خطر ابتال به بیماری 

کووید ١۹ قرار می گیرند.
رییس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
بیان کرد: همچنین در چنین شرایطی سالمندانی که با خانواده ها زندگی 
می کنند بیشتر از سایر اعضای خانواده در معرض خطر قرار می گیرند. باید 
توجه کرد که سالمندان بیشتر از سایر گروه های سنی در معرض خطر ابتال 

و عواقب ناشی از کرونا قرار دارند.
بروز افسردگی در سالمندان در دوران کرونا

شتی گفت: در سال جاری سالمندان بیشتر از هر زمان دیگری در معرض 
استرس های روانی قرار داشته اند. به طور مثال ۶٠ تا ٧٠ درصد سالمندان در 
دو سه ماه نخست آغاز همه گیری به دلیل نگرانی از ابتال به این بیماری، 

اصال از منازل خود خارج نشده اند.
وی ادامه داد: یکی از مشکالت جهانی در دوران کرونا، افزایش خطر 
اضطراب و افسردگی به ویژه در گروه سنی سالمندان است. زیرا این افراد 
بیشتر از سایرین  در منازل مانده و تحرک بدنی آنها کمتر شده است. این 
تغییرات در کنار نگرانی از ابتال به بیماری و عوارض و عواقب وخیم آن 
وضعیت روحی روانی آنها را در وضعیت نامناسبی قرار داده است. همچنین 
کاهش روابط اجتماعی و کاهش شدید دید و بازدیدهای خانوادگی و سرکشی 
فرزندان و دوستان و آشنایان می تواند منجر به افزایش احتمال بروز افسردگی 

در سالمندان  شود.
ارتباط مستمر مجازی با سالمندان را حفظ کنید

رییس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت بیان کرد: بارها توصیه 
شده که اگر نمی توانیم به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی مثل قبل 
دورهمی های خانوادگی با سالمندان خانواده داشته باشیم، الزم است ارتباط 

مستمر به صورت تصویری یا تلفنی یا مجازی حتما وجود داشته باشد.
وی اظهار کرد: همچنین باید مراقب باشیم محدودیت رفت و آمد و 
بسته بودن مطب ها که عمدتا در ماه های اول شیوع کرونا اتفاق افتاد، منجر 
به کاهش مراقبت ها و از کنترل خارج شدن بیماری های زمینه ای سالمندان 
ما نشود.از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور)ابتدای اسفند سال ۹۸( تاکنون 
یک میلیون و ۵۸2 هزار و 2٧۵ نفر به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال 

شده و ۵۹ هزار و ۵٧2 از هموطنان جان خود را از دست داده اند.

دکتر زهرا سعيدي مبارکه در خصوص عملکرد اقتصادي دولت:

دولت باید پاسخگوی عملکرد خود باشد 
ي  ل ا ج ن ج ه  ب ح ا ص م
مبارکه  دي  ی سع ا  ر ه ز ر  ت ک د
ن  و ی س ی م ک ي  و گ ن خ س
خصوص  در  دهم  جلس  م ي  د ا ص ت ق ا

عملکرد اقتصادي حسن روحاني
 خانم دکتر سعیدي مبارکه، بعنوان 
ولین خانم سخنگوي  ا جوان ترین و 
و  نظر  مجلس،  ي  د ا ص ت ق ا ن  و سی م ک
تحلیل شما در خصوص ارز یارانه اي 

٤2٠٠ توماني چیست؟ 
باید مد نظر  ولین نکته اي که  ا
داشته باشیم این است که رییس جمهور 
امانت دار مال مردم است، صاحب آن 
نیست.. تصمیم براي ارز ٤2٠٠ توماني 
زندگي  در  ود که مستقیما  ب تصمیمي 
مردم تاثیر گذاشت. طبق گفته بانک 
مرکزي ١2 میلیارد دالر ارز یارانه اي 
براي واردات کاالهاي اساسي تخصیص 
داده شد،که تقریبا برابر با نصف بودجه 
کل مملکت است. با محاسبه اختالف 
بازار  و  یارانه اي  ارز  ني  وما رت 2٠ هزا
آزاد، این مبلغ برابر با 2٤٠ هزار میلیارد 
برابر   ۶ یعني  این    . د شو ی م ن  ا م و ت
میلیون   ٧٠ براي  رانه  ا ی ي  ل ع ف ن  ا ز ی م
ایراني! به عبارت دیگر هر خانواده ۵ 
نه ١ میلیون و پانصد هزار  نفره ماهیا
تومان براي ارز ٤2٠٠ توماني دولت 
هزینه داده است تا مثآل گوشت مرغ 
ر تومان خریداري کند. آیا  ١٠ هزا را 
تومان  هزار   ١٠ غ  ر م شت  و گ مت  ی ق
است؟ مردم خودشان قضاوت میکنند. 
عموما« کاالهاي اساسي با همان قیمت 
ارز بازار ازاد بدست مردم رسید. سوال 
دقیقا اینجاست: این 2٤٠ هزار میلیارد 
تومان کجا رفت؟ هفتاد میلیون ایراني 
حق دارند این سوال را از رییس جمهور 

بپرسند. 
 این موضوع نمیتوانست به افزایش 

تولید داخلي کمک کند؟ 
داد  انجام  دولت  که  تي  ی ر ی د م ا  ب

خیر. اتفاقا این تصمیم برخالف سخنان 
رهبري بود که در جمع سران قوا، ٤ 
محور اساسي مطرح کردند که یکي از 
انها تولید کاالهاي اساسي بود. وقتي ارز 
بسیار ارزان را مانند یک جایزه در اختیار 
وارد کنند قراردادند، و از طرفي تولید 
کننده مجبور بود براي تامین مواد اولیه 
از ارز بازار آزاد استفاده کند، چه اتفاقي 
میفتد؟ در اینجا تولید کننده توان رقابت 

با وارد کننده را از دست میدهد. 
بودید،  دولت  بجاي  ا  شم ر  گ ا  
چگونه این موضوع را مدیریت میکردید؟ 
عمومي  رفاه  صندوق  یک  د  ی ا ب
تشکیل بشود و این پول به آن حساب 

واریز شود و آنجا براي مردم تصمیم 
رییس  اگر  را  مورد  این   . د و ش ري  ی گ
جمهور بخواهد انجام دهد کمتر از یک 
ماه قابل اجرا است . در اینصورت دیگر 
میلیارد  هزار    2٤٠ این  م  ی س ر پ مي  ن

تومان کجاست؟ 
گفته  جایي  در  شما  ر،  ت ک د م  ن ا خ
بودید اختصاص ارز یارانه اي کسري 
بودجه ایجاد کرده است و  این موضوع 

تورم زا است. چرا؟  
این 2٤٠ هزار میلیارد تومان معادل 
کل  گذشته  سال  بودجه  صف  ن ا  ب ی ر ق ت
کشور بود. این بودجه را از مردم گرفتیم 
یعني کسري بودجه ایجاد کردیم . که 

این کسري بودجه تورم زا است.  زیرا 
یکطرف حجم نقدینگي قراردارد و طرف 
دیگر ارزش کاالهایي که وجود دارند. 
مثال اگر حجم نقدینگي دو برابر شود 
و کاالها ثابت باشند، قیمت آن کاالها 
بر میشود. اینجاست که دولت با  دوبرا
حجم  بودجه  کسري  کردن  ف  طر ر ب
ایجاد  تورم  و  میبرد  باال  را  گي  ن ی د ق ن
میکند. این مشکل را مردم بخصوص 
زندگي  سفره  در  جامعه  یف  ع ض شر  ق

خودشان لمس میکنند.   
که  گرفت  نتیجه  وان  ت ی م س  پ
سیاست تخصیص ارز ٤2٠٠ توماني به 

طور کلي نادرست بوده است؟ 
این  اینکه  براي  گیري  ه  ج ی ت ن
خیلي  غلط  یا  است  درست  ست  ا ی س
مفصل است. اما مساله مهمتر مدیریت 
و اجراي این سیاست است. اگر درست 
از کاالهاي  نباید خیلي  بود  اجرا شده 
اساسي و داروها پا به پاي ارز بازار آزاد 
در  نیست  معلوم  میکرد.  پیدا  یش  زا ف ا
استفاده  ارز چه کساني  این  تخصیص 
کردند و بهره بردند. البته قوه قضاییه 
ورود پیدا خواهد کرد و این افراد بزودي 
شناسایي مي شوند.  این حق ملت و 
بیت المال است. رییس جمهور که دائما 
اصرار دارند این مدیریت صحیح بوده 
است احتماال یک چیزایي میدانند که ما 
نمیدانیم . ما به دنبال آن چیز هستیم. 
البته شاید اعتقاد دارند ما نمیفهمیم و تا 

پنجم ابتدایي سواد داریم. 
 در آخر آیا موضوع دیگري باقي 
باشید  داشته  دوست  که  است  ه  د ن ا م

مطرح کنید؟  
و  شهروند  یک  عنوان  ه  ب ن  م
از بودجه مملکت یک سوال  ر  سهامدا
میپرسم که این 2٤٠ هزار میلیارد تومان 
کجاست. اگر جواب ندهند، یعني پاسخي 
عزیزمان  مردم  از  میبایست  و  د.  ن ر دا ن
بابت مدیریت غلط عذر خواهي کنند. 

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

جزئیات ثبت نام وام دانشجویان دانشگاه تهران
 اعالم شد

زمــان ثبــت نــام بــرای دریافــت وام هــای دانشــجویی نیــم ســال 
دوم ســال تحصیلــی ١٤٠٠-١3۹۹ دانشــگاه تهــران اعــالم شــد.

دانشــجویان دانشــگاه تهــران کــه متقاضــی وام های دانشــجویی 
ــر  ــد ب ــی ١٤٠٠-۹۹ هســتند، می توانن ــم ســال دوم ســال تحصیل نی
اســاس جــدول زمانبنــدی وام هــا، نســبت بــه ثبــت درخواســت خــود 
در ســامانه گلســتان و پورتــال دانشــجویی صنــدوق رفــاه دانشــجویان 

اقــدام کننــد. 
بــر ایــن اســاس تمامــی امــور مربــوط بــه وام هــای دانشــجویی 
ــا موسســه  در واحــد امــور دانشــجویی دانشــکده، پردیس،مرکــز و ی
دانشــگاه تهــران انجــام مــی شــود، بنابرایــن دانشــجویان در صــورت 
داشــتن هرگونــه ســوال و رفــع مشــکل بــا امور دانشــجویی دانشــکده 

تحصیــل خــود تمــاس بگیرنــد.
همچنیــن وام بــه متقاضیانــی پرداخــت می شــود کــه درخواســت 
آنــان در هــر دو ســامانه گلســتان و پورتــال دانشــجویی صنــدوق رفاه 

دانشــجویان ثبت شــده باشــد.
بــر اســاس مقــررات صنــدوق رفــاه دانشــجویان اولویــت اعطای 
وام بــا دانشــجویان تحــت پوشــش کمیتــه امداد و ســازمان بهزیســتی 

. ست ا
مهلــت ثبــت نــام بــرای دریافــت وام هــای تحصیلــی، ضــروری، 
ــخ  ــا تاری ــی ت ــکن متاهل ــدوق( و مس ــع صن ــری )از مناب ــژه دکت وی
ــژه  ــت وام وی ــرای دریاف ــام ب ــت ن ١۹ اردیبهشــت ســال ١٤٠٠ و ثب
دکتــری )از منابــع بانــک توســعه تعــاون( نیــز تــا 2۵ تیــر ١٤٠٠ در 

نظــر گرفتــه شــده اســت.

فراخوان ارسال مقاله
 به »چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی«

»چهارمیــن جشــنواره ملــی شــهرپژوهی« و »اولیــن جشــنواره فن 
پژوهشــی شــهری«، اردیبهشــت مــاه ســال آینــده برگــزار می شــود.

چهارمیــن جشــنواره ملــی شــهرپژوهی و اولیــن جشــنواره فن پژوهی 
ــور اســتان  ــا مشــارکت دانشــگاه پیــام ن شــهری شــهرداری اصفهــان ب
اصفهــان بــه عنــوان دبیــر علمــی و اجرایــی جشــنواره در اردیبهشــت ماه 

ســال ١٤٠٠ برگــزار می شــود.
ایــن جشــنواره در محورهــای؛ کاهــش آالینــده هــای محیطــی بــا 
تمرکــز بــر آلودگــی هــوا، روان ســازی عبــور و مــرور شــهری و حمــل و 
نقــل و ترافیــک، گردشــگری شــهری و فرهنــگ شــهروندی، بهــره وری 
و اقتصــاد شــهری، رســانه، ارتباطــات و دیپلماســی شــهری و بیــن المللی، 
مدیریــت ایمنــی و بحــران بــا تاکیــد بــر تــاب آوری شــهری، ســالمت و 
ســرزندگی فضاهــای شــهری، آینــده پژوهشــی ، برنامــه ریــزی شــهری 
ــن در  ــای نوی ــاوری ه ــتفاده از فن ــهری واس ــوآوری ش ــازی، ن و شهرس
مدیریــت شــهری و شــهر هوشــمند، مدیریــت عمــران شــهری و حقــوق 
ــط عمومــی دانشــگاه  ــر اعــالم رواب شــهروندی برگــزار مــی شــود. بناب
ــا ١۵  ــه ایــن جشــنواره ت ــار ب ــرای ارســال آث ــور؛  عالقه منــدان ب پیــام ن
www. ــای ــق تارنم ــد از طری ــت دارن ــاری فرص ــال ج ــفندماه س اس

ــد. ــام کنن fpisfahan.ir ثبت ن

سارق حرفه ای در زندان دستگیر شد!
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سارق حرفه ای لوازم 

داخل خودرو در زندان و کشف 2٠ فقره سرقت از او خبر داد.
پایگاه  به   2٠۶ پژو  راننده سواری  رکرد:  ظها ا ه سعید مجیدی  گا آ ر کا سرهنگ 
چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه و اعالم کرد خودرویم  را در خیابان پاسداران 
پارک و زمانی که مراجعه کردم، متوجه شدم شیشه خودرو شکسته شده و محتویات 
آن از قبیل دستگاه پوز، دسته چک های بانکی،  کیف و.... توسط سارق یا سارقان به 

سرقت رفته است.
وی با بیان اینکه کارآگاهان با مراجعه به محل سرقت دریافتند که راننده یک 
ادامه داد: در تحقیقات  دستگاه خودروی سواری پراید سرقت را مرتکب شده است، 
تخصصی پالک خودروی سارق  شناسایی و  مشخص شد که مالک خودرو فردی به 

نام »مهیار« است.
رئیس پایگاه چهارم افزود: نتیجه تحقیقات پلیسی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت 
و دستور دعوت مالک خودرو اخذ شد. مالک خودرو که اظهار بی اطالعی از وقوع سرقت 
می کرد، گفت که خودروی پراید را حدود دو سال پیش به صورت وکالتی به فردی به 
نام حسین فروخته ام و او نیز خودرو را به شخصی دیگری فروخته است که بنده نیز با 

درخواست این فرد، وکالت تعویض پالک را به وی داده ام.
وی با بیان اینکه کارآگاهان با تطبیق چهره خریدار دوم با تصویر به دست آمده از 
سارق مشخص شد خریدار دوم همان سارق است، تصریح کرد: در رصدهای اطالعاتی 

به دست آمد، خریدار دوم سابقه دار است و اخیرا به اتهام سرقت لوازم و محتویات داخل 
خودرو دستگیر شده است و در زندان به سر می برد.

مجیدی خاطر نشان کرد: با دستور قضائی متهم از زندان به پایگاه چهارم پلیس 
آگاهی انتقال یافت و ضمن اعتراف به سرقت از داخل خودروی مالباخته به  ١۹ فقره 

سرقت مشابه دیگر اعتراف کرد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی در پایان با بیان 
اینکه متهم به فروش اموال سرقتی به مالخری معترف شد، گفت:  روز گذشته مالخر 

اموال سرقتی نیز دستگیر و با دستور قضائی روانه زندان شد.

کشف ۴5 میلیارد ریال کاالی قاچاق از یک پارکینگ
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ٤۵ میلیارد ریال قطعات خودرو 

از پارکینگ ساختمانی در جنوب تهران خبر داد.
سرهنگ علی ولی پور گودرزی اظهارکرد: 2۹ بهمن ماه امسال، کارآگاهان اداره 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی تهران از تخلیه مقدار فراوانی کاالی 
قاچاق توسط تعدادی خودروی شوتی در پارکینگ ساختمانی در محدوده خیابان »قزوین« 

مطلع و برای بررسی موضوع به نشانی اعالمی اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه با حضور کارآگاهان مشخص شد، محل اعالمی ساختمانی 
مسکونی است، گفت: با شناسایی هویت مالک ساختمان، در تحقیقات محلی به دست 
آمد که تعدادی خودرو به تازگی مقدار فراوانی کاال در این مکان تخلیه کرده اند و مالک 

این اموال پارکینگ ساختمان را به انبار کاال تبدیل کرده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی افزود: دستور دستگیری متهم و بازرسی از این مکان 
پارکینگ ساختمان، ۹٤٤ دستگاه  از داخل  بازرسی  اخذ شد و ماموران روز گذشته در 
مانیتور اندروید خودرو و ٤٠٠ دستگاه دوربین خودرو فاقد بارنامه و مجوزهای قانونی در 

انواع مختلف کشف کردند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ولی پور گودرزی با بیان اینکه کارشناسان ارزش 
ریالی این کاالها را ٤۵ میلیارد ریال برآورد کرده اند، خاطر نشان کرد: متهم به خرید کاال 
به صورت قاچاق از مرزهای کشور اعتراف کرد و برای انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس 

امنیت اقتصادی انتقال یافت.
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 Crysis بازی های AYA Neo کنسول دستی
و Cyberpunk 2077 را با نرخ فریم مناسب 

اجرا می کند
کنسول دستی AYA Neo که به صفحه نمایش هفت اینچی و پردازنده ی 
٤۵٠٠U ۵ AMD Ryzen و شانزده گیگابایت رم مجهز است ، بازی های روز را با 

نرخ فریم مناسب می تواند اجراکند.
وقتی از کنسول های دستی سخن به میان می آید، نمی توانیم قدرت پردازشی زیادی 
برایشان متصور شویم؛ زیرا کنسول های دستی فرم فاکتور کوچکی دارند. بااین حال، 
AYA Neo تالش می کند ذهنیت ما را از کنسول های دستی تغییر دهد. کنسول دستی 
AYA Neo مدتی است که در دست ساخت قرار دارد و از پردازنده ی سری ای ام دی 
رایزن )AMD Ryzen(برپایه ی معماری رنویر )Renoir(استفاده می کند.پردازنده ی 
 AMD Ryzen مرکزی این کنسول از ۶ هسته و ۶ ترد بهره می گیرد. گفتنی است
٤۵٠٠U ۵ از قابلیت چندرشتگی هم زمان موسوم به SMT پشتیبانی نمی کند. این 
پردازنده در دسته ی پردازنده های متکی بر معماری ذن Zen( 2 2(قرار می گیرد و  به 
نسل قبل پردازنده های ای ام دی متعلق است. واحد پردازشی گرافیکی کنسول تنها ۶ 
واحد رایانشی )EU(دارد که به مجموع 3۸٤ پردازنده ی جریانی )SM(منتهی می شود.

کنسول AYA Neo از شانزده گیگابایت حافظه ی رم LPDDR٤X، حداکثر 
یک ترابایت حافظه ی ذخیره سازی NVMe SSD، صفحه نمایش IPS با وضوح 
١2۸٠ در ۸٠٠ پیکسل و باتری ٤٧ وات ساعتی برخوردار است. با هر بار شارژ می توان 
با این کنسول شش ساعت بازی کرد؛ البته اجرای بازی های سنگین باعث می شود 

درصد باتری حدودا در دو ساعت، ۶٧ درصد کاهش یابد.
در نگاه اول، پردازنده ی گرافیکی AYA Neo ممکن است تا حدی ضعیف 
به نظر برسد؛ بااین حال وظیفه ی خود را ب خوبی انجام می دهد. حتی با وجود کم بودن 
 SoC تعداد هسته ها، امکان اجرای چندین ابزار شبیه ساز و حتی بازی ها با توان پنج وات
وجود دارد. در بسیاری از بازی ها با تنظیمات پایین تا متوسط و وضوح ١2۸٠ در ۸٠٠ 
پیکسل، تجربه ی رضایت بخشی ارائه می شود و نرخ فریم اجرایی در سطح مناسبی 
قرار دارد. در تمامی بازی های ذکرشده در جدول زیر، کنسول Neo توانست به نرخ 

درخورتوجه 3٠ فریم برثانیه دست پیدا کند.
درحال حاضر، این کنسول به عنوان AYA Neo Founder برای نخستین 
مشتریان و کارشناسان ارسال شده است. این مدل از کنسول بدنه ای نیمه شفاف دارد 
و در اختیار کسانی قرار می گیرد که از پروژه ی تأمین مالی جمعی مربوط به ساخت آن 
حمایت کرده اند. از بسیاری از جوانب، AYA Neo Founder را می توان نمونه ی 
ید کنسول خطاب کرد که به صورت محدود عرضه می شود. شاید سازنده  پیش تول
بخواهد مدل نهایی کنسول را با اصالحاتی همراه کند و سپس در دسترس همه ی 
عالقه مندان قرار دهد. حتی ممکن است ظاهر مدل نهایی با مدل Founder فرق 
داشته باشد.Taki Udon و ETA Prime تاکنون موفق شده اند کنسول دستی 
 Taki .را بررسی و نتیجه را روی یوتیوب منتشر کنند AYA Neo Founder
Udon و ETA Prime برای بررسی کنسول رویکرد متفاوتی در پیش می گیرند؛ 

به همین دلیل، پیشنهاد می کنیم ویدئو هر دو را مشاهده کنید. 
ETA Prime اول سراغ جعبه گشایی محصول می رود و سپس عملکرد 
 Skyrim، ۵ GTA، ٤ Forza Horizon کنسول را  هنگام اجرای بازی های
 Doom Eternal ،CS:GO ،Fortnite ،Crysis، ۵ ،Street Fighter
Remastered و... می سنجد. درمقابل، Taki Udon نگاهی به کیفیت محصول 
می اندازد و عملکرد باتری را به همراه عملکرد سیستم خنک کننده و صفحه نمایش و 

کیفیت ساخت بررسی می کند و در انتها چند بنچمارک می گیرد.
گفته می شود کنسول دستی AYA Neo قرار است ١٠ مارس 2٠2١ )2٠ اسفند 
١3۹۹( دردسترس تمام عالقه مندان قرار گیرد. این یعنی فاصله ی زیادی تا عرضه ی 
 One Gxرا می توان ١ AYA Neo عمومی نداریم. رقبای مستقیم کنسول دستی
Pro و GDP Win3 برپایه ی پردازنده ی Intel Tiger Lake و واحد گرافیکی 
داخلی Xe محسوب کرد. اگر این کنسول ها قیمت مقرون به صرفه ای داشته باشند، سال 
2٠2١ ممکن است به سال درخشانی برای پردازنده های گرافیکی مجتمع تبدیل شود.

قانون گذرنامه مصوب سال ١3۵١ و 
پیش از انقالب است. مطابق با بند 3 ماده 
١۸ این قانون برای زنان شوهردار ولو کمتر 
از ١۸ سال تمام، تنها با موافقت کتبی شوهر 
و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان 
محل که باید نظر خود را حداکثر ظرف سه 
روز اعالم کند، گذرنامه صادر می شود، این 
درحالی است که برخی کارشناسان این قانون 
را مطابق با شرایط پیش از انقالب می دانند 
و معتقدند با اصالح آن امکان اعطای حق 
خروج از کشور بدون اجازه شوهر به تمامی 
زنان شوهردار وجود دارد.برخی از نمایندگان 
مجلس دهم در تالش بودند تا با اصالحیه ای 
زنان نخبه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... را 
از این قانون مستثناء و حق خروج از کشور را 
به آنها بدهند که به علت مخالفت های بسیار 

این مهم تحقق پیدا نکرد.
از سوی دیگر اما برخی فعاالن حقوق 
زنان و کارشناسان بر این باورند که بر اساس 
احکام فقهی و حقوقی امکان اعطای حق 
خروج از کشور به تمامی زنان و نه تنها زنان 

نخبه در حوزه های مختلف وجود دارد و این 
مهم تنها همت مسئوالن برای اصالح این 
قانون را می طلبد.امروزه به علت وجود چنین 
ینی، ممنوع الخروج کردن زنان توسط  ن قوا
اجتماعی  فعالیت های  به عدم  شوهر منجر 
و تحصیلی و شغلی و ... زنان شده؛ از سوی 
دیگر حتی با ممنوع الخروج کردن مردان به 
علت بدهکاری مهریه توسط زنان مواجه ایم 
که پیش تر برای مردان ورزشکار نیز مشکل 
آفرین بوده است.این در حالی است که به نظر 
می رسد اگر بتوانیم حقوق برابری برای زن و 
مرد در هنگام تشکیل خانواده قائل شویم 
ان برای خروج از کشور که حق طبیعی  زن
آنها است، مشکلی نخواهند داشت و مهریه 
را دست آویزی برای رسیدن به حقوق خود 
قرار نمی دهند تا مردی به علت بدهکاری 
مهریه ممنوع الخروج شود.مرضیه محبی فعال 
حقوق زنان و وکیل دادگستری در اینباره گفت: 
قانون گذرنامه فعلی در مجلس سنای نظام 
شاهی تصویب شده است و نگاهی کوتاه به 
مذاکرات نهم اسفندماه سال ١3٤٤مجلس سنا 

در زمان تصویب این قانون، حکایت از رویکرد 
مردساالر و  شیء وارگی زنان دارد.

فاقد  گذرنامه  قانون   ١۸ ماده   3 د  ن ب
پشتوانه فقهی است

این فعال حقوق زنان با اشاره به بند 3 
ماده ١۸ قانون گذرنامه، ادامه داد: این ماده 
قانونی فاقد پشتوانه فقهی است و ربطی به 
شرع و مقررات ندارد. در حقوق خانواده ما، خروج 
از کشور چنانچه مغایر حقوق مرد باشد، شامل 
وضعیتی موسوم به »نشوز« می شود که مابه 
ازای آن صرفا عدم پرداخت نفقه است. یعنی 
هیچ متن قانونی حکم نکرده که دست و پای 
زنان را ببندید تا از تمکین خارج نشوند، بلکه 
به صراحت گفته شده در صورت عدم تمکین، 
زنان از حق خود بر نفقه محروم خواهند شد. 
بنابراین اصرار بر ابقای قانونی که بدون پشتوانه 
فقهی در مجلس سنای شاهی تصویب شده، 

بیشتر عجیب و باور نکردنی است.
قانون نمی تواند وسیله انتقام جویی و 

تصفیه حساب قرار گیرد
محبی افزود: قانون باید مبتنی بر عدالت 

از  تضییع حق گروهی  باعث  و  وضع شود 
قانون  نشود،  دیگر  گروهی  نفع  به  ها  ن سا ن ا
نمی تواند وسیله انتقام جویی و تصفیه حساب 
قرار گیرد. امروز قانون گذرنامه وسیله ای برا 
ی محرومیت زنان از یک حق اساسی آنها 
می شود، مانند همین مورد زنان ورزشکار که 
اعمال حقوق انسانی آنان تحت الشعاع اراده 
همسرانشان قرار می گیرد، با این قانون زنان 
زیادی از دیدار فرزندانشان در خارج از کشور 
محروم می شوند، زنان زیادی از حقوق ناشی 

از تحصیل واشتغال خود باز می مانند.
دادگاه می تواند مطابق با اصل ٤٠ قانون 

اساسی موانع خروج از کشور را رفع کنند
این وکیل دادگستری معتقد است: این 
امر همچنان به روشنی مصداق آن چیزیست 
که اصل چهل قانون اساسی منع کرده است. 
خویش  حق  اعمال  تواند  نمی  کس  چ هی (
منافع  به  تجاوز  یا  غیر  به  اضرار  وسیله  ا  ر
توانند  ها می  دادگاه  و  دهد.(  قرار  عمومی 
مستند به این اصل موانع زنان برای خروج از 

کشور را رفع کنند.

مروری بر یک قانون قدیمی؛

ممنوع الخروج کردن، ابزاری قانونی برای انتقام گيری!

تیم های سیار اورژانس در سطح 
در  کننده  تعیین  و  مهم  نقشی   ، ر شه
کاهش آسیب به افراد در معرض بیماری 
دارند.  ترافیکی  حوادث  ومین  مصد و 
حتما برای خیلی از شما پیش آمده که 
یکی از اعضای خانواده یا همکارانتان 
روبرو  بیماری  و  ا مشکالت جسمانی  ب
شوند. در این زمان کافیست با سامانه 

١١۵ تماس بگیرید.
به  توجه  وبا  مواقعی  ین  ن چ ر  د
شرایط فرد در معرض خطر، موتورالنس، 
اتوبوس آمبوالنس، آمبوالنس و بالگرد به 

محل اعزام می شود.
آسیب  فرد  به محل  مراجعه  در  سرعت عمل 
دیده و تخصص و تبحر پرسنل اورژانس سیار نقش 
مهمی در کاهش آسیب های احتمالی برای بیمار یا 

مصدوم حادثه، می شود.
با  اورژانس سیار  در  فعال  پرستاران  و  پرسنل 
به  و  خلق  حسن  و  دوستی  نوع  حس  صدر،  ه  ع س
پشتوانه دانش روز، فرشتگان نجات جان شهروندان 

در شهرهای پرجمعیت هستند.

مسئول  مدیر  گذشته،  ز  و ر ر  د
روزنامه دنیای جوانان به دلیل استرس 
مطلوب  نا  شرایط  با  کاری،  ر  ا ش ف و 
تماس  از  پس  که  شد  مواجه  جسمی 
همکاران با اورژانس تهران، پزشک و 
پرستاران پایگاه سیار ٤2٤ شمس آباد 
در محل دفتر روزنامه حضور پیدا کرده 
و پس از ویزیت، نسبت به بررسی دقیق 
شرایط جسمانی مدیر مسئول روزنامه 
را  پایداری  جسمانی  شرایط  و  م  ا د ق ا

بوجود آوردند.
روزنامه دنیای جوانان ضمن تشکر 
مراتب  کشور،  اورژانس  عزیز  پرسنل  امی  م ت ز  ا
سپاسگزاری و قدردانی از تیم سیار اورژانس پایگاه 
دکتر  آقای  جناب  خصوصا  آباد  شمس   ٤2٤ ر  ا ی س

عمرانی را به عمل می آورد. 

پرسنل اورژانس، فرشتگان گمنام
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ن  کمیسیو ئیس  ر
شورای  مجلس  قتصادی  ا
و  ارز ٤ هزار  اسالمی گفت: 
2٠٠ تومانی به دولت دادیم تا کاالهای 
 ١3۹۶ سال  های  قیمت  با  را  ساسی  ا
اساسی  کاالهای  تورم  نرخ  اما  خرد  ب
از نرخ تورم کاالهای غیراساسی بیشتر 

شده و این برای کشور فاجعه است.
کمیسیون  منابع  کمیته  ئیس  ر
شورای  مجلس   ١٤٠٠ بودجه  لفیق  ت
اسالمی گفت: سقف بودجه عمومی از 
دولت،  الیحه  در  عمومی  منابع  محل 
در  که  بود  تومان  میلیارد  هزار   ۸ ٤٠
اصالحیه،  به ۸۵٤ هزار میلیارد تومان 

افزایش یافته است.
سید شمس الدین حسینی با حضور 
در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه 
دو سیما افزود: بیشتر افزایش معطوف 
به درآمدهاست که از 3١٧ هزار میلیارد 
تومان  میلیارد  هزار   3۶٧ به  ومان  ت
تملک  خصوص  در  و  یافته  فزایش  ا
دارایی های سرمایه ای یعنی فروش نفت 
و امالک تغییری نکرده و همان 22۵ 
اما در حوزه  تومان است،  میلیارد  هزار 
اوراق مالی اسالمی )تملک دارایی های 
مالی( که حدود 3٠٠ هزار میلیارد تومان 
تومان  میلیارد  به حدود 2۶۵ هزار  ود  ب

کاهش یافته است.
که  بررسی  در  داد:  ادامه  ی  و
واگذاری  داشتیم  تلفیق  کمیسیون  ر  د
فروش  یعنی  سرمایه ای  ارایی های  د
عدد  و  ندادیم  تغییر  را  امالک  و  فت  ن
الیحه اصالحی یعنی 22۵ هزار میلیارد 
رقم شامل  این  پذیرفتیم که  را  تومان 
حدود 2٠٠ هزار میلیارد تومان نفت و 
میعانات گازی و حدود 2۵ هزار میلیارد 
تومان امالک و اموال یعنی دارایی های 

ثابت است.
اینکه ساختار  با اشاره به  حسینی 
منابع عمومی از درآمد ناشی از گرفتن 
و  دولتی  مالکیت های  سود  و  مالیات 
تشکیل  سهام  مانند  مالی  دارایی های 
شده است، افزود: در کمیسیون تلفیق، 
و  سرمایه  و  دارایی  واگذاری  جز  دو 
مربوط  جزء  و  امالک  و  نفت  فروش 
سهام،  فروش  و  مالی  اوراق  انتشار  به 
 ٧٠ حدود  درآمد ها  اما  نکرده،  تغییری 
هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در  که  چیزی  کرد:  اضافه  وی 
شامل  شده  تصویب  تلفیق  کمیسیون 
جمع  تومان  میلیارد  هزار   ۹2۶ حدوداً 

منابع عمومی است.
کمیسیون  بع  منا کمیته  رئیس 
اشاره  با  مجلس   ١٤٠٠ بودجه  تلفیق 
مصوبه  از  عمده ای  بخش  اینکه  به 
این کمیسیون در صحن علنی مجلس 
شورای اسالمی تصویب شد، افزود: بعید 
می دانم در بخش درآمد ها و منابع، تغییر 

جدی ایجاد شود.
مجموع  در  کرد:  اضافه  حسینی 
حدود ۶ تا ٧ درصد سقف بودجه افزایش 

یافته است .
ارز ٤ هزار و 2٠٠ تومانی در  اثر 

معیشت مردم دیده نمی شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی گفت: دولت به رغم این 
که در بودجه های سنواتی خود، ارز ٤ 
هزار و 2٠٠ تومانی تخصیص داده است 
اما اثر مورد انتظار آن در حوزه زندگی و 
معیشت مردم و کاالهای اساسی دیده 

نمی شود.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: ارز 
٤ هزار و 2٠٠ تومانی به دولت دادیم 
های  قیمت  با  را  اساسی  کاالهای  تا 
جزئی  تغییرات  با  و  بخرد   ١3۹۶ سال 
در اختیار مردم قرار دهد اما نرخ تورم 
کاالهای اساسی از نرخ تورم کاالهای 
غیراساسی بیشتر شده و این برای کشور 

فاجعه است.
ناکارآمدی  این  داد:  ادامه  وی 
کاال، شبکه  ورود  باید  دولت  اجراست؛ 
مصرف  به  کاال  آن  رساندن  و  توزیع 
کننده را به نحوی اداره کند که قیمت 
کاال؛ قیمت واقعی مبتنی بر ارز ٤ هزار 

و 2٠٠ تومانی باشد.
دولت  ما  ا گفت:  براهیمی  ا پور
و  دهد  انجام  را  کار  این  نتوانست 
گزارش عملکرد سال های ١3۹٧, ١3۹۸ 
طور  به  که  است  این  بیانگر   ١3۹۹ و 
متوسط ساالنه حدود ١٠٠ هزار میلیارد 

تومان به جای این که به دست مردم 
توزیع  به  شود  نهایی  مصرف  و  برسد 
رانت در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

وی با بیان این که مجلس شورای 
ارز  حذف  موضوع  روی  بر  اسالمی 
ترجیحی پافشاری بسیاری کرد، افزود: 
معتقد بودیم جلوی این رانت در اقتصاد 

کشور باید گرفته شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی گفت: در حوزه دارو می 
چون  کنیم  تر  دقیق  را  نظارت  توانیم 
شبکه توزیع ما تعریف شده و سیستم 
کاالهای  با  دارو  حوزه  در  ما  نظارتی 

اساسی بسیار متفاوت است.
توافق  کرد:  اضافه  پورابراهیمی 
اولیه کردیم که رویکرد ارز ترجیحی در 
پزشکی  تجهیزات  و  دارو  حوزه پخش 

بماند اما بقیه تغییر کند.
فضای  در  تغییراتی  با  گفت:  وی 
بود  این  آن  و  شدیم  مواجه  پیرامونی 
که به واسطه مصوبه کمیسیون تلفیق 
و نگاهی که در این حوزه اتفاق افتاده 
بود دو اشکال اساسی می دیدیم. اشکال 
نخست این بود که در زمان اجرا، باید 
کاماًل تعریف مشخصی از زمان تصمیم 

تا اجرای تصمیم باشد.
حذف  خبر  افزود:  پورابراهیمی 
عرضه  کمبودهای  موجب  ترجیحی 
در کاالهای اساسی شد و احتکارهایی 
باید  بنابراین  می توانست شکل بگیرد 
نیازمند  که  اندیشیدیم  می  تمهیداتی 

تصمیم خاص بود.
ارتباط  در  بعدی  نکته  گفت:  وی 
با این موضوع باز توزیع آن منابع بود. 
این  است  قرار  اگر  بود  این  ما  انتظار 
با  از سبد مصرفی  را  اساسی  کاالهای 
به  ما  بازتوزیع  کنیم  حذف  قیمت  آن 

التفاوت را به خود مردم دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 

مرکز  در  کرد:  اضافه  اسالمی  شورای 
قبل  دوره  در  مجلس  های  پژوهش 
کمیسیون اقتصادی بر روی این موضوع 
طوری  این  را  توزیع  باز  و  کردیم  کار 
مصرف  سرانه  که  بودیم  کرده  مطرح 
و  کنیم  تعریف  اساسی  در کاالهای  را 
امکان بازپرداخت ما به التفاوت بر اساس 
مصرف را از طریق کارت اعتباری فراهم 
کنیم که هم به عدالت نزدیکتر است و 
هم قیمت گذاری از حوزه تصمیم دولت, 

خارج و رقابتی می شود.
روش  این  با  گفت:  پورابراهیمی 
توزیع ارز ترجیحی؛ ١٠٠ درصد مخالفیم 
اما دولت اراده ای برای انجام این کار 
ندارد و به اجرای ضوابط مشخص نمی 

خواهد تمکین کند.
از  یکی  بنزین  بحث  افزود:  وی 
و  است  بوده  کشور  مهم  موضوعات 
اکنون هر کسی که خودروی بیشتری 
دارد مصرف بیشتری هم دارد، در سه 
سال گذشته بر روی این موضوع کار 
کردیم که به عدالت نزدیک است که 
اگر بنزین را در کشور تولید می کنیم 
اساس  بر  آن  قیمت  التفاوت  به  ما 
سرانه بین غنی و فقیر مبنای تصمیم 
هم  آن  کارشناسی  کار  و  گیرد  قرار 

انجام شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی اضافه کرد: به نظر می 
این  اجرای  تبعات  نگران  رسد مجلس 
آن  به  که  ان  ماهیت  نه  بود،  تصمیم 
به  دولت  بودند  معتقد  چون  نداد  رأی 

این موضوع اعتقادی ندارد.
پورابراهیمی درباره تغییرات قیمت 
ثبات  تولیدی گفت:  واحدهای  خوراک 
کشور  سرمایه  بازار  در  گیری  تصمیم 
مهم است؛ مردمی که سهام شرکت ها 
را خریدند با توجه به شرایط خاص بازار 
سرمایه، مبنای تصمیم مردم, پیش بینی 
آینده است و جنس رفتار در بازار سرمایه؛ 
تصمیم امروز برای آینده؛ رفتار قیمتی 
است. باید هر تصمیم با رویکرد بلندمدت 
گرفته شود و مکانیزم های ثبات در بازار 

باید اجرا شود.
گفت:  هم  تهاتر  قیر  درباره  وی 
قباًل در بودجه, مقداری برای راه های 
روستایی و مانند آن اختصاص پیدا می 
کرد که در اجرا به فسادهایی منجر شد. 
با تأکید دستگاه های نظارتی  این کار 
و دولت و مجلس به این تبدیل شد که 

معادل ریالی آن را بودجه دهیم.

موسسه اعتباری ملل 206 نفر را روانه خانه بخت کرد.
در راستای بسط و گسترش سنت پیامبر گرامی 
ازدواج جوانان  زمینه  فراهم ساختن  و  اسالم )ص( 
قرض  تسهیالت  پرداخت  با  ملل  اعتباری  موسسه 
خانه  به  را  نفر   2٠۶ ماه  بهمن  در  ازدواج  الحسنه 

بخت فرستاد.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل 
این موسسه به منظور حمایت از زوجهای جوان نسبت 

به پرداخت تسهیالت ازدواج اقدام می نماید که در این راستا تعداد 2٠۶ نفر 
با تسهیالت ازدواج موسسه اعتباری ملل زندگی مشترک خود را آغاز نمودند.

از زوجین مبلغ ۵٠٠  به هر یک  اعتباری ملل  گفتنی است موسسه 
میلیون ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت می کند. 

متقاضیان محترم می توانند پس از ثبت نام در سامانه تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و انتخاب یکی از شعب 

موسسه اعتباری از این تسهیالت بهره مند شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
تامین مالی 15 طرح مهم اقتصادی در خراسان جنوبی توسط 

بانک توسعه تعاون

شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تامین مالی ١۵ طرح 
مهم اقتصادی در خراسان جنوبی توسط بانک توسعه تعاون به میزان 2١۶٠ 

میلیارد ریال خبر داد.
اجتماعی که در حضور  رفاه  و  تعاون، کار  محمد شریعتمداری وزیر 
معاونین وزارتخانه، روسای دستگاه های تابعه و استاندار خراسان جنوبی در 
مجتمع فرهنگی تالش سخن می گفت اظهار داشت: این وزارتخانه اقدامات 
متنوعی در جهت ارتقاء شاخص های اقتصادی و اجتماعی ده استان کمتر 

برخوردار کشور به اجرا در آورده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: 
بانک توسعه تعاون با پذیرش تامین مالی ١۵ طرح اقتصادی مهم، عالوه 
برانجام فعالیت توسعه ای خود نقش مهمی در حمایت از طرح های متنوع 
ملی از جمله اشتغال پایدار روستایی و عشایری، تسهیالت به تعاونی ها و 

کارآفرینان در دستور کار داشته است.
شریعتمداری گفت: مجموعه ارکان اقتصادی وزارتخانه از جمله بانک 
توسعه تعاون، بانک رفاه و شستا عهده دار حمایت و پشتیباتی از طرح های نیمه 
تمام و همچنین احداث طرح های اشتغال آفرین جدید گردیده اند و مسئولیت 
هماهنگی و هدایت پیشبرد طرح های اقتصادی استان از سوی وزارتخانه، بر 

عهده مدیر عامل بانک توسعه تعاون قرار گرفته است.
استان هدف،  ده  به  استانی  با سفرهای  همزمان  نمود:  تصریح  وی 
معاونین وزارتخانه و همچنین روسای دستگاه های اجرایی به همراه مقامات 
استانی به بازدید از طرح های مهم و بررسی مزیت های مناطق پرداخته اند 
و مطابق برنامه تدوین شده، طرح ها توسط ارکان اقتصادی وزارتخانه مورد 

حمایت واقع می گردند.
استان  ده  از  یکی  عنوان  به  استان خراسان جنوبی  به  شریعتمداری 
هدف اشاره نمود و افزود: دستگاه های اقتصادی این استان بنا به آمایش 
سرزمین صورت گرفته طی دوره های گذشته و شناخت از مزیت های منطقه، 
طرح های حائز اولویت را مشخص نموده و همزمان با جلسات برگزار شده 
با حضور مدیران ارشد وزارتخانه، طرح ها را مورد تصویب قرار می دهند 
و دستگاه های اقتصادی وزارتخانه از جمله بانک توسعه تعاون به حمایت 

مالی ازاین طرح ها خواهند پرداخت.
وی اضافه نمود: برای پروژه های جاده ای و ریلی استان و همچنین 
تکمیل طرح های آب شهری و روستایی راهکارهایی از جمله کنسرسیوم 

بانکی مطرح گردیده که فرآیند اجرایی آن در حال پیگیری است.
حمید مالنوری استاندار خراسان جنوبی در ادامه این جلسه با اشاره به 
مزیت های استان در بخش های معادن، گردشگری و محصوالت کشاورزی 
گفت: این استان که به عنوان بزرگترین تولیدکننده محصول زرشک کشور 
محسوب می گردد ، ظرفیت بسته بندی تنها حدود ١٠ درصد حجم سالیانه 
برای حضور  از ظرفیت موجود  نمونه ای  تنها  این  را دارد و  این محصول 
سرمایه گذاران در استان برای ایجاد واحدهای فرآوری حدود ١2 محصول 

فرآوری زرشک می باشد.
حجت میرزایی معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 
گفت: مزیت های مهمی همچون معادن منیزیم، آندولوزیت، فرآوری ذغال 
و فرآوری طال در استان وجود دارد و همچنین سرمایه درگردش واحدهای 
از  اعم  بسته بندی محصوالت کشاورزی  واحدهای  و  نخ  تولید  و  نساجی 

زرشک، عناب و زعفران در دستور کار قرار دارد.
عیسی منصوری معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: تامین مالی مبتنی بر قرارداد از جمله راهکارهایی است که 
برای حمایت از کشاورزان استان در نظر گرفته شده است و محصول زعفران 
به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری گردیده و توسط برندهای معتبر 

به بازار عرضه می گردد.
وی همچنین به واحدهای آموزشی و مهارت افزایی سنگ های قیمتی 
اشاره نمود و گفت: در تالش هستیم با ایجاد این واحد، توانمندی کارآفرینان 
کوچک و مهارت آموزان را در ورود به بازار کار تقویت نموده و به رونق تولید 

و اشتغال این بخش نیز کمک نماییم.
مدیر  للگانی  تعاون،  توسعه  بانک  مدیرعامل  مهدیان  جلسه  این  در 
عامل بانک رفاه، محمد رضوانی فر مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا(، ،سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون 
روسای  و  جنوبی  خراسان  استاندار  اقتصادی  معاون  عابدی  الحق  مشیر 
دستگاه های تابعه وزارتخانه نیز توضیحاتی در خصوص طرح های اقتصادی 

استان ارائه دادند.

عبداللهی معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی شد
طی حکمی از سوی رییس کل بیمه مرکزی، هادی عبداللهی به سمت 

معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی منصوب شد.
مرکزی،  بیمه  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
هادی عبداللهی با حکم دکتر سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی و با عنایت 
به موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت معاونت توسعه مدیریت 

و منابع بیمه مرکزی را عهده دار شد.
انسانی،  منابع  کیفی  ارتقای  خواستار  حکم،  این  در  سلیمانی  دکتر 
ایجاد همدلی، افزایش کارایی و بهره وری کارکنان، ارتقای سطح آموزش 
کارکنان، استفاده از ظرفیت های بالقوه سرمایه گذاری در سطح صنعت بیمه 
و افزایش بازدهی سرمایه گذاری منابع و نقدینگی با رعایت قوانین، مقررات 

و آیین نامه های مصوب شد.

تولید محصوالت پتروشیمی کشورافزایش یافت
پیش بینی  پتروشیمی گفت:  تولید شرکت ملی صنایع  مدیر کنترل 
می شود تولید انواع محصوالت پتروشیمی تا پایان امسال به ۶١ میلیون 

تن برسد و رشدی حدود ۹ درصدی را نسبت به سال ۹۸ رقم زند.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
امسال  ابتدای  از  اظهار کرد:  این مطلب  با اعالم  سیدجالل میرهاشمی 
تولید محصوالت پتروشیمی به حدود ۵۶ میلیون تن  پایان بهمن ماه  تا 
رسیده است و پیش بینی می شود تا پایان سال ۹۹ این رقم به حدود ۶١ 

میلیون تن برسد.
وی با بیان اینکه تولید در سال گذشته بیش از ۵۵ میلیون تن بوده 
است، گفت: روند تولید و فروش محصوالت مختلف پتروشیمی با ظرفیت 
تالش  با  مشکالت  از  بعضی  وجود  با  و  است  انجام  حال  در  مطلوبی 
پتروشیمی  صنعت  در  امسال  تولید  کشور جهش  پتروشیمی  صنعتگران 
و پیش بینی می شود رشدی حدود ۹ درصدی نسبت  محقق شده است 

به پارسال تحقق یابد.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه 
صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از صنایع مادر، از مهم ترین ارکان 
افزود:  اقتصاد کشور است،  توسعه و موتور محرک بخش های گوناگون 
رویکرد این شرکت، تکمیل زنجیره تولید، ایجاد تنوع در محصوالت، تأمین 
خوراک صنایع داخلی و همچنین ارتقای ارزش سبد محصوالت تولیدی 

در این صنعت پیشروست.
عرضه 2 میلیون و یکصد هزار تن کود اوره

میرهاشمی همچنین از تحویل ۶٠٠ هزار تن کود اوره بیشتر از ابتدای 
امسال تا پایان بهمن ماه نسبت به مدت مشابه پارسال ازسوی مجتمع های 
پتروشیمی به بخش کشاورزی خبر داد و افزود: در مجموع 2 میلیون و 
١٠٠ هزار تن کود اوره ازسوی واحدهای پتروشیمی تحویل شده تا در 
اختیار کشاورزان قرار گیرد که این مقدار معادل ١٠٠ درصد تعهد تأمین 

تا پایان بهمن است.
وی ادامه داد: پیش بینی می شود مقدار کود تحویلی تا پایان امسال 

به حدود 2.٤ میلیون تن برسد.

افزایش 11 درصدی واردات نفت هند از کانادا و آمریکا
سهم کانادا و ایاالت متحده آمریکا در سبد واردات نفت خام هند در 

ماه ژانویه به طور بی سابقه ای افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز از دهلی نو، داده های به دست آمده از 
منابع نشان می دهد سهم کانادا و ایاالت متحده آمریکا از سبد واردات 
نفت خام هند در ماه ژانویه امسال به رقم بی سابقه ١١ درصد رسیده، این 
در حالی است که سهم کشورهای خاورمیانه و آمریکای جنوبی در واردات 

نفت این کشور کاهشی بود.
سومین اقتصاد بزرگ آسیا در ماه ژانویه حدود ٤ میلیون و ۸٠٠ هزار 
بشکه در روز نفت وارد کرد. این رقم ۶ درصد کمتر از واردات نفت این 

کشور در ماه پیش، اما بسیار بیشتر از پارسال بود.
واردات نفت هند از کانادا و ایاالت متحده در این ماه نسبت به ماه 
دسامبر حدود دو برابر شد و به ترتیب به ١٤2 هزار و 3۶٧ هزار بشکه در 
روز رسید. ایاالت متحده پس از امارات متحده عربی چهارمین تأمین کننده 
نفت  بزرگ  واردکننده و مصرف کننده  بود.هند، سومین  نفت هند  عمده 
جهان، بیش از ۸٠ درصد نیاز نفت خام خود را از خاورمیانه تأمین می کند.

با این حال، اتکای این کشور به نفت خاورمیانه در حال کاهش است، 
زیرا پاالیشگران این کشور در حال تنوع بخشی به منابع خرید نفت خام 
مورد نیاز خود هستند تا از ایجاد اختالل جلوگیری کنند و با خرید ارزان تر 

نفت از دیگر نقاط جهان حاشیه سود خود را افزایش دهند.
سهم نفت خاورمیانه در واردات نفت هند در ماه گذشته به کمترین 
مقدار در هشت ماه اخیر یعنی حدود ۶١ درصد رسید، زیرا عراق و عربستان 
عرضه نفت به این کشور را کاهش دادند.در ماه ژانویه سهم واردات نفت 
هند از کشورهای آمریکای جنوبی نیز به کمترین مقدار در ۶ ماه اخیر یعنی 
۶.٤ درصد رسید.با کاهش واردات نفت هند از خاورمیانه و آمریکای جنوبی، 
سهم کشورهای سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( از مجموع 
واردات نفت هند از  آوریل 2٠2٠ تا ژانویه امسال به کمترین رقم رسید.

تا پایان بهمن ماه صورت گرفت؛
شهید  پتروشیمی  در  تولید  برنامه  درصدی   100 تحقق 

تندگویان
هم زمان با اجرای چند طرح رفع تنگناهای تولید و تعمیراتی، تا پایان بهمن ماه 

امسال تولید شرکت از مرز یک میلیون تن گذشت.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان، هم زمان با 
اجرای موفق پروژه های رفع تنگناهای تولید در این شرکت، تولید در این زنجیره 

پلی اتیلن ترفتاالت به ١٠3 هزار و ۹٧۵ تن در بهمن ماه امسال رسید.
بر این اساس، ١٠٠ درصد برنامه تولید در پتروشیمی شهیدتندگویان محقق 

شد و تولید این مجتمع از مرز یک میلیون تن گذشت.
شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان، با اجرای پروژه های رفع تنگناهای تولید، 
موفق به افزایش رکورد تولید محصوالت »پلی اتیلن ترفتاالت« شده و با مرور وضع 
پایدار تولید در بهمن ماه امسال تولید این شرکت از مرز یک میلیون تن گذشت 
و پیش بینی می شود رکورد تولید ادوار شرکت که مربوط به پارسال و حدود یک 

میلیون و ۸٠ هزار تن است، جابه جا شود.
پتروشیمی شهیدتندگویان، بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت مهم و راهبردی 
پلی اتیلن ترفتاالت )PET( و اسید ترفتالیک خالص )PTA( در کشور است. این 
شرکت به عنوان بزرگ ترین و تنها تولیدکننده محصول زنجیره پلی اتیلن ترفتاالت 
در صنعت پتروشیمی کشور دارای ظرفیت تولید ساالنه بیش از یک میلیون و ۵۸٧ 

هزار تن محصول متنوع از جمله گریدهای مختلف PET است.

توسعه سامانه های دیجیتال منطقه یک عملیات انتقال گاز 
بین  پایداری  توسعه  و  ظرفیت  افزایش  برای  رادیویی  لینک  نصب  پروژه 
تأسیسات تقویت فشار گاز شهید محمدی و مرکز بهره برداری خطوط لوله اهواز 

با موفقیت پایان یافت.
ابوالفضل ظهیری، مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز با اشاره به اجرای 
پروژه نصب لینک رادیویی، گفت: این عملیات با هدف برقراری ارتباطات و انتقال 

data ،Voice و VHF در کوتاه ترین زمان ممکن با موفقیت پایان یافت.
وی تصریح کرد: طراحی نخست )پروژه بزرگ سراسری لینک رادیویی( مربوط 
به مسیر ارتباطی تأسیسات شهید محمدی و شرکت گاز استان خوزستان بود که 
با توجه به شرایط ناپایدار جوی، ارتباطات خطوط تلفن و انتقال دیتا در بسیاری از 
روزهای سال دچار اشکال و در برخی موارد قطعی ارتباط می شد، اما در طراحی 
لینک جدید که ازسوی مهندسان داخلی انجام شد با تغییرات کلی میزان پایداری 

و امنیت شبکه تا حد بسیار زیادی افزایش یافت.
 Fading مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز همچنین با اشاره به موضوع
)محو شدگی سیگنال در اثر عوامل ناخواسته(، اظهار کرد: منطقه یک عملیات 
انتقال گاز با داشتن کادر متخصص و مجرب در زمینه فناوری ارتباطات با هدف 
دستیابی به باالترین استانداردها، تنوع و گستردگی خدمات مخابراتی، سامانه های 
کنترل از راه دور و اسکادا، بستری امن و مطمئن را در سیستم های شبکه انتقال 

ایجاد کرده است.

رئيس کميسيون اقتصادی مجلس:

ثبات تصمیم گیری در بازار سرمایه کشور مهم است 
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معاون وزیر ارتباطات:
مصوبه مجلس

 قيمت اینترنت را گران می کند
معاون وزیر ارتباطات اعالم کرد: مصوبه مجلس، باعث گران شدن قیمت 

اینترنت و توقف توسعه مناطق محروم خواهد شد.
حسین فالح جوشقانی با انتشار یادداشتی در توئیتر در واکنش به مصوبه 
روز سه شنبه مجلس گفت: با مصوبه مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد 

و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد.

افزایش  و  است  وابسته  تعرفه  به  مستقیما  اپراتورها  درآمد  افزود:  وی 
مواجه  اینترنت  قیمت  رشد  با  حتما  صداوسیما  به  پرداخت  و  خزانه  درآمد 

خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، حق االمتیاز و حق السهم دولت از کارور )اپراتورهای 
خدمات دهنده مخابراتی( به میزان ١٠ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد 
عمومی ردیف ١3٠٤٠٤ نزد خزانه داری کل واریز می شود. منابع حاصل به میزان 
3٠ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت های فرهنگی و 

نظارت در فضای مجازی هزینه می شود.
مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت 
بر آن به طور انحصاری برعهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر 

)ساترا(  صدا و سیما است.
»محمدجواد آذری جهرمی« نیز صبح روز گذشته و پیش از تصویب این طرح 
در مجلس، اظهار امیدواری کرده بود که نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون 
تلفیق مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن 

به برخی دستگاه ها از جمله صداوسیما برای امور نظارتی، مخالفت کنند.
وزیر ارتباطات تصریح کرده بود: تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب 

افزایش چشمگیر قیمت بسته های اپراتورها خواهد شد.

اولین  تعیین سبد معیشت کارگران 
قدم برای تعیین حداقل مزد است که روز 
دوشنبه گذشته با محاسبه رقم ۶ میلیون 
و ۸۹۵ هزارتومانی برای این سبد مهمترین 

گام برداشته شد.
روزهای پایانی سال بحث پیرامون 
تعیین حداقل دستمزد کارگران داغ است 
روزهای  آخرین  تا  آن  برای  زنی  و چانه 
و  کارگری  نمایندگان  بین  اسفندماه 
کارفرمایی در شورای عالی کار ادامه دارد.

مهمترین و نخستین گام برای تعیین 
دستمزد تعیین سبد معیشت کارگران است. 
توافق بر سر رقم حداقل معیشت مهمترین 
بخش روند مذاکرات برای تعیین حداقل 
رقم دستمزد هر ساله از سوی کمیته مزد 
به شمار می رود.روز دوشنبه گذشته کمیته 
دستمزد که متشکل از نمایندگان کارگری، 
معیشت  سبد  است،  دولت  و  کارفرمایی 
 ۶ میزان  به  را   ١٤٠٠ سال  در  کارگران 
کرد  تعیین  تومان  هزار   ۸۹۵ و  میلیون 
در حالیکه این رقم برای سال ۹۹ معادل 
چهارمیلیون و ۹٤٠ هزار تومان به عنوان 
هزینه ماهیانه معیشت یک خانواده سه تا 

چهار نفره کارگری اعالم شد.
البته نکته قابل توجه این است که 
تعیین رقم سبد معیشت، مبنای رقم حداقل 
اکنون  بلکه  نیست  آینده  سال  دستمزد 
اعضای کمیته دستمزد با مبنا قرار دادن 
این رقم در جلسه های خود، مبلغ حداقل 
دستمزد سال ١٤٠٠ را تعیین خواهند کرد.

تعیین مزد ١٤٠٠ آسان نیست
نماینده کارگران در شورای عالی کار 
در این زمینه گفت: تعیین سبد معیشت ۶ 
میلیون و ۸۵٠ هزار تومانی جدا از هزینه 
خوراکیها  شامل  تنها  و  است  مسکن 
می شود.»ناصر چمنی« با بیان اینکه رقم 

اعالمی سبد معیشتی ١.۵ برابر حقوق 2 
میلیون و ۸٠٠ هزار تومانی امسال کارگران 
است، افزود: چنانچه هزینه مسکن را هم 
به این سبد اضافه کنیم رقم سبد معیشت 
نزدیک ۸ میلیون تومان می شود که بازهم 
با خط فقر ١٠ میلیون تومانی فاصله داریم.

شرایط  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
 ١٤٠٠ دستمزد  تعیین  جامعه  بر  حاکم 
و  دولت  که  است  الزم  و  نیست  آسان 
دست اندرکاران این امر تمام توان خود را 
برای کمک به جامعه کارگری و مستمری 
بگیران تامین اجتماعی که مقرری آنها نیز 
برمبنای حداقل دستمزد محاسبه می شود 

به کار گیرند.
 ٤١ ماده  به  اشاره  با  چمنی  ناصر 
قانون کار درباره تعیین دستمزد گفت: در 
این قانون تاکید شده که دستمزد براساس 
دو مولفه تورم و معیشت محاسبه شود اما 
این  گرفته  قرار  غفلت  مورد  که  نکته ای 
است که ما نرخ تورم بهمن ماه را برای 
تعیین مزد سال آینده درنظر می گیریم در 

حالیکه نرخ تورم همواره افزایش می یابد و 
جمعیت ٤۸ میلیونی کارگری و کارفرمایی 
باید این شرایط دشوار را تحمل کنند.وی 
موضوع  دستمزد  کمیته  در  کرد:  تصریح 
سه جانبه گرایی مطرح است و از دولت 
را  خود  طرفانه  بی  نقش  که  می خواهیم 

اعمال کند.
 در تعیین دستمزد احساسی برخورد 

نکنیم
نماینده کارفرمایان در شورای عالی 
گرفتیم  تصمیم  امسال  اظهارداشت:  کار 
نظر شخصی خود را تعیین سبد معیشت 
دولت  پیشنهاد  و  بگذاریم  کنار  کارگران 
جلسه  در  و  کنیم  قبول  را  آمار  مرکز  و 
این  دستمزد  کمیته  گذشته  دوشنبه  روز 

اتفاق افتاد.
سبد  گفت:  آهنی ها«  اصغر  »علی 
اجتماعی  هزینه  بخش  دو  از  معیشت 
بخش  که  شده  تشکیل  دستمزدی  و 
اجتماعی شامل درمان و آموزش و موارد 
دیگر می شود که وظیفه دولت است و باید 

به آن عمل کند و نماینده کارفرمایان تاکید 
دارند این دو بخش از هم تفکیک شوند.

معیشت  سبد  تامین  فزود:  ا وی 
اجتماعی  تامین  سازمان  دولت،  برعهده 
و کارفرما است و ما هرساله وظیفه خود 
را انجام می دهیم و باید دو بخش نامبرده 

نیز به وظایف خود عمل کنند.
اینکه  بیان  با  کارفرمایان  نماینده 
است گفت: ۵٠  پیچیده  اشتغال  وضعیت 
خدمات  بخش  در  کشور  اشتغال  درصد 
است که در شرایط موجود شیوع بیماری 

کرونا وضع خوبی ندارند.
خدمات،  حوزه  از  بعد  افزود:  وی 
بیشترین اشتغال کشور مربوط به صنعت 
است و 32 درصد اشتغال را شامل می شود 
که از این میزان نیز ۹٠ درصد آنها در حوزه 
مشاغل خرد و کوچک است که آنها نیز با 

مشکالت بسیاری مواجه هستند.
درصد   2٠ اینکه  بیان  با  آهنی ها 
راندمان  با ٧٠ درصد  بزرگ  شرکت های 
کار یک  قانون  در  تولید می کنند، گفت: 
همه  و  شده  گرفته  درنظر  معیشت  سبد 
مشاغل به شکل یکسان مورد توجه قرار 
می گیرد و اینکه مشاغل خدماتی و تولیدی 
را یکسان ببینیم درست نیست و این امر 
از  قسمتی  ساله  هر  که  می شود  موجب 
سرمایه از بین برود  و افراد تمایلی برای 

انجام فعالیت های تولیدی نداشته باشند.
با اشاره به مشکالت کارگران  وی 
در تامین مایحتاج خود تصریح کرد: قبول 
بسیاری  مشکالت  با  کارگران  که  داریم 
دست و پنجه نرم میکنند و این فشارها 
باید توجه  اما  برای کارفرمایان نیز است 
دلسوزانه  تصمیم های  که  باشیم  داشته 
اشتغال  بخش  در  کالن  سیاست های  با 

همخوانی ندارد.

بيم و اميد های یک تصميم؛

تعيين دستمزد کارگران؛ تالش برای به زیر کشيدن خط فقر
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کت  شر مل  عا یر مد
جلسه  در  سمنان  استان  گاز 
افتتاحیه ششمین دوره ارزیابی 
جایزه ملی مدیریت انرژی اعالم کرد: 
صرفه جویی در مصرف گاز به عنوان 
مصداقی از مصرف بهینه انرژی موجب 
افزایش رونق تولید، ایجاد اشتغال، رفاه 

حال و آینده  هموطنان می شود.
به گزارش روابط عمومی؛ علیرضا 
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  اعوانی 
ارزیابان،  به  خیرمقدم  ضمن  سمنان 
گفت: استفاده مناسب از انرژی و منابع 

تأمین آن، متضمن توسعه پایدار در هر 
جامعه ای است.

ارزش  با  منابع  افزود: حفظ  وی  
آن،  مصرف  مدیریت صحیح  و  انرژی 
اصلي  هاي  دغدغه  از  یکي  همواره 

درکشورهاي مختلف است.
گاز  اینکه  به  اشاره  با  اعوانی 
کرد:  بیان  است،  خدادادی  نعمت  یک 
مدیریت مصرف در درجه اول هزینه هاي 
اقتصادي سبد خانوار را کاهش داده و 
در راستای مسئولیتهای اجتماعی نقش 

مهم و مؤثری را ایفا می کند.

استان  ز  گا شرکت  مدیرعامل 
سمنان تصریح کرد: هدف از تعریف و 
اعطای »جایزه ملی مدیریت انرژی«، 
مدیریت  سیستم  استانداردهای  ترویج 
بهینه  مصرف  معیارهای  و  نرژی  ا
به  دستیابی  فرهنگ  توسعه  انرژی، 
مفاهیم  از  استفاده  با  سازمانی  اهداف 
د  یجا ا همچنین  و  نرژی  ا مدیریت 
انجام  جهت  شوق  و  شور  و  انگیزه 

فعالیت است.
سلمان  مراسم  این  ابتدای  در 
بی  یا ز ر ا تیم  یاب  ز ر ا سر نی،  لفخا ز

مدیریت  ملی  جایزه  دوره  ششمین 
براساس  جایزه  این  گفت؛  نرژی،  ا
متقاضی  ارزیابی عملکرد سازمان های 
نتایج  و  ارائه شده  اظهارنامه  در حوزه 
بر مبنای مدل  انرژی  اجرای مدیریت 
از  پس  می گردد؛  اعطا  شده  طراحی 
ایجاد  هدف  با  ارزیابی،  فرایند  پایان 
مدیریت  سیستم  برای  بهبود  امکان 
نتایج  ز  ا بازخورد  گزارش  نرژی،  ا
ارزیابی ها که می تواند نقشه راه بهبود 
سیستم مدیریت انرژی باشد تدوین و 

ارائه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان:

مدیریت مصرف انرژی اقدامی برای جامعه امروز و بازخوردی در آینده 
مدیرعامل فوالدمبارکه مطرح کرد: 

توانایی تولید بیش از ظرفیت اسمی توسط فوالدمبارکه 

مدیرعامل فوالدمبارکه در میزگرد تخصصی تعامالت دو حوزه فوالد 
و سنگ آهن، چالش ها و راهکارهای صادرات در دوره پسا ترامپ، اظهار 
کرد:وقتی اسم فوالد مبارکه به میان می آید به عنوان تولیدکننده ورق و 
رسالت  آنجاییکه  از  می شود.همچنین  یاد  آن  از  ورق  انواع  کننده  تامین 
صنعت سازی به فوالد مبارکه واگذار شده، این شرکت باید دائما نیازهای 

کشور را تامین کند. 
پروژه  که  فرمودند  رهبری  معظم  مقام  افزود:  عظیمیان  حمیدرضا 
استراتژیک نفت گوره به جاسک استراتژیکترین پروژه دولت است؛ همچنین 
وزیر نفت نیز اعالم کرد به دلیل تحریمها این فوالد خاص به ایران فروخته 
نشد؛ اما  در سال ۹٧ و ۹۸ گروه مشترک کارشناسان رومانایی و شرکت 

نفت و فوالد مبارکه با کمک یکدیگر توانستیم این فوالد را تولید کنیم. 
وی ادامه داد: اکنون ٤۵٠ هزارتن از این نوع فوالد تولید و در اختیار 
فوالد اکسین، نصاب و لوله ساز قرار گرفته و هزار کیلومتر آن انجام شده 

است. 
وی ادامه داد: اخیرا فوالد مبارکه اسلب 3٠٠میلیمتری تولید کرده و در 
کمتر از ٤۸ ساعت شرکت نفت و وزارت نفت گفتند که برای انتقال نفت 

از کف دریا از این اسلب استفاده خواهند کرد. 
در  و  نورد شده  اکسین  فوالد  در  اسلب  این  اکنون  عظیمیان گفت: 

مراحل عقد قرارداد برای این پروژه قرار داریم. 
مدیرعامل فوالدمبارکه گفت: همیشه در تابستان برق مجموعه قطع 
شده و در زمستان قطعی گاز داشتیم.  امسال نیز 3٠٠هزارتن عدم تولید 

بخاطر قطعی برق و گاز داشتیم. 
عظیمیان افزود: فوالد مبارکه جزو تنها پلنت هایی است که واحد گندله 
سازی ۵.۵میلیون تنی آن تا ٧میلیون تن را تولید می کند و بزرگترین تولید 
کننده فوالد اسفنجی است. شرکت فوالدمبارکه همیشه باالتر از ظرفیت 

اسمی خود تولید می کند. 
نیاز  تامین  برای  فوالدمبارکه  به  راهکاری  که  زمانی  داد:  ادامه  وی 
مواد اولیه وجود ندارد در نتیجه به سراغ ایجاد واحد معاونت معدنی میرود. 
عظیمیان تاکید کرد که با پروژه نورد گرم 2 نیاز تمام صنایع تامین 

می شود. 
وی افزود: خرید کنسانتره به صورت آزاد در فوالدمبارکه مطرح بوده 
اما بر اساس سهیمه بندی ما بخش عمده ای از نیاز خود را دریافت کرده و 
کسری را از بازار خریداری می کنیم. اما اگر قرار باشد که قیمت به صورت 

کلی آزاد باشد با مشکل روبرو می شویم. 
عظیمیان با اشاره به اینکه تفاوت کیفیت کنسانتره ها مشکل ساز است 
افزود: برای واردات کنسانتره نیز به این موضوع فکر کردیم که سهمیه فوالد 
هرمزگان را حذف کرده و به فوالدمبارکه داده شود و برای آنها کنسانتره 

وارد کنیم اما دیدیم که توجیه اقتصادی ندارد. 
وی افزود: حاشیه سود معدن 2 برابر فوالد است اما بازهم معدنیها به 
سمت فوالدساز شدن پیش رفتند. این حاشیه سود بر اساس سرمایه گذاری 

است که معدنیها در ابتدا انجام می شود.

در سال جاری با یکپارچه سازی شرکت های آبفا شهری و 
روستایی صورت گرفت:

شستشوی630 هزار متر مکعب مخازن آب
 در استان اصفهان

از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶3٠ هزارمترمکعب از مخازن آب در 
شهرها و روستاهادر سطح استان اصفهان شستشو شد. 

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب شرکت آبفا  استان 
اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، در راستای سطح کمی و کیفی 
آب شرب در شهرها و روستاهای استان بیش از ۶۸3 باب مخزن آب مورد 

گندزدایی و شستشو قرار گرفت.
فهمیه امیری با اشاره به فرایند گندزدایی آب شرب اعالم کرد: با 
یکپارچه سازی شرکتهای آبفا شهری و روستایی ١2 سامانه گندزادیی 
سریعتر  گندزادیی  فرایند  منظور  به  و  شد  خارج  مدار  از  گازی  زن  کلر 
سامانه  جایگزین  محلولی  و  طعام  نمک  الکترولیز  سامانه  تر  دقیق  و 

کلر زن گازی شد.
وی ادامه داد: شرکت آبفا استان اصفهان با به روز کردن تجهیزات 
آزمایشگاهی و نیز بهره مندی از دانش روز دنیا درصدد تامین و توزیع آب 
شرب و سالم وبهداشتی به مردم در سطح شهر و روستا در سطح استان 

دارد وتا کنون در این راستا موفق عمل نموده است.
آبفا  مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب  شرکت 
استان اصفهان اظهار داشت: کیفیت و سالمت  آب شرب در استان به 
قرار  ارزیابی  مورد  ذیصالح  و  نظارتی  نهادهای  از سوی  مستمر  صورت 
می گیرد و با تایید این نهادها آب شرب میان مردم توزیع می شود بر 
زمان  از  برهه  هر  در  آب شرب  کیفیت   و  از سالمت  مردم  اساس  این 

اطمینان کامل داشته باشند  .

شهری  سبز  فضای  و  منظر  سيما،  سازمان  رئيس  
شهرداری سمنان خبر داد:

دریافت نهال از طریق تماس با سامانه 13۷ 
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید 
محمد قاسمی رئیس  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
سمنان گفت؛   شهروندان سمنانی از ۵ اسفند ماه به مدت ١٠ روز می توانند 
از طریق تماس با سامانه ١3٧ به منظور دریافت نهال در مقابل محل کار 
یا زندگی خود از این سازمان درخواست نهال کنند، تا همکاران ما در اسرع 

وقت نهال ها را تحویل دهند.
قاسمی در ادامه گفت؛ پس از آن که درخواست شهروندان در سامانه 
١3٧ ثبت شد، مأموران این سازمان در محل حاضر می شوند و ضمن تحویل 
نهال دستورالعمل نگهداری و زمان بندی آبیاری گیاه را به شهروندان ارائه 

می دهند.
همه  ؛  گفت  توزیعی  گیاهی  های  گونه  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
می  اهدا  سمنان  شهر  هوایی  و  آب  شرایط  با  سازگار  انواع  از  گیاهان 
شود و درخصوص نگهداری و رسیدگی مناسب تر نهال های تازه کاشت، 
توزیع بروشورهای آموزشی به شهروندان توسط کارشناسان این سازمان 

می شود انجام 

برگزاری  جلسه کارگروه پیشگیري و مبارزه با قاچاق 
استان  نفتی   از شبکه فرآورده های   و عرضه خارج 

سمنان
نهمین جلسه کارگروه پیشگیري ومبارزه با قاچاق و عرضه خارج از 
شبکه فرآورده های  نفتی  استان سمنان به میزبانی شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی منطقه شاهرود برگزار گردید.
نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه  جلسات  سالن  در   ، کارگروه  این  جلسه  نهمین   : منطقه شاهرود 

گردید. برگزار 
فرآورده هاي  ملي پخش  مدیر  شرکت  اکبر عربعامری    دکتر علی 
نفتي منطقه شاهرود )استان سمنان(  ، و رئیس کارگروه ، ضمن تبریک 
فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب 
خصوصا شهدای صنعت نفت ، گزارشی از اقدامات ۹ ماهه کار گروه ارائه کرد 
و تحقق اهداف مذکور را منوط به برنامه ریزي کارگروه و تالش و همکاري 

صمیمانه ي اعضاء بیان کرد.
در ادامه حسن اسالمی راد ، مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری و 
دبیر کمیسیون استان  نیز با اشاره به  فرا رسیدن ایام خجسته پیروزی انقالب 
گفت : کارگروه پیشگیري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده 
های  نفتی  یکی از منظم ترین کارگروهای استان است ، که با اقدامات و 
برنا مه ریزیهای انجام شده این کارگروه، موفقیت   چشم گیری در مبارزه 
با قاچاق سوخت  و پیشگیری از قاچاق در استان  حاصل شده است . این 
مهم در حالی  صورت پذیرفته است که استانهای مرزی مشکالت زیادی 
در این زمینه دارند .این موفقیت و عملکرد مطلوب نشان از تالش و زحمات 

بی وقفه دستگاه های مرتبط دارد.
 وی در خصوص روند تایید سوخت توسط دستگاه های متولی تعیین 
شده برای بخشهای مختلف ، اظهار داشت : الزم است موارد بررسی ، نقاط 
ضعف و قوت احصاء و جهت رفع نقایص موجود به دستگاه های باالدستی 

اعالم شود .

توسط ۷ هزار  اولیه طرح ملی مسکن  تکمیل آورده 
کرمانشاهی

معاون بازآفرینی راه  و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: از ١٠ هزار و 
٤٠٠ کرمانشاهی واجد شرایط طرح ملی مسکن ٧ هزار نفر با پرداخت وجه 

الزم، متقاضی نهایی طرح اقدام ملی در استان شناخته می شوند.
آخرین  امروز در جمع اصحاب رسانه در خصوص  عبدالرضا غفوری 
هزار   ٤١ از  بیش  داشت:  اظهار  استان،  در  مسکن  ملی  طرح  وضعیت 
کرمانشاهی طی سه مرحله در طرح ملی مسکن نام نویسی کردند که بعد از 

پاالیش ١۸ هزار و ۶٠٠ نفر واجدالشرایط تشخیص داده شدند.
وی ادامه داد: بعد از اطالع رسانی ١٠ هزار و ٤٠٠ نفر از این متقاضیان 
واجدالشرایط اولیه در فرصت زمانی اعالم شده به ادارات راه و شهرسازی 
و یا بنیاد مسکن به عنوان متولی طرح اقدام ملی در شهرهای زیر ١٠٠ 

هزار نفر مراجعه کردند.
معاون بازآفرینی راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: پس از 
تشکیل پرونده به بانک عامل )مسکن( معرفی بابت افتتاح حساب و واریز 
وجه اولیه به مبلغ ٤٠ میلیون تومان معرفی شدند تا از همان بانک تسهیالت 
١٠٠ میلیون تومانی دریافت کنند و مابقی سهم آورده را در مراحل بعدی 

پرداخت کنند.
وی اضافه کرد: ٧ هزار نفر از این تعداد اقدام به واریز وجه کرده اند که 
متقاضی نهایی طرح اقدام ملی در استان معرفی می شوند، ۵ هزار و ۸٠٠ 
نفر از این تعداد هم در شهر کرمانشاه و الباقی در سایر شهرستان ها هستند 

که متولی آن بنیاد مسکن انقالب اسالمی است.
غفوری از تامین زمین های مورد نیاز این طرح خبر داد و گفت: عملیات 
اجرایی در بعضی از شهرهای زیر ١٠٠ هزار نفر شروع شده و در شهر کرمانشاه 
نیز برای نزدیک به 2 هزار واحد عملیات ساخت اعم از مطالعات طراحی و 

مباحث آماده سازی زمین انجام شده است.
وی سهم استان کرمانشاه از طرح ملی مسکن را ١2 هزار مسکن عنوان 
کرد و افزود: 3 هزار واحد از این تعداد سهم شهروندان عادی و مابقی هم 

به کارکنان دولت و نیروهای مسلح می رسد.
خاطرنشان  کرمانشاه  استان  شهرسازی  و  راه  بازآفرینی  معاون 
ملی  مسکن  واحد   ٧٠٠ و  یک هزار  است  قرار  نخست  مرحله  در  کرد: 
غرب،  اسالم آباد  شهرستان های  در  هم  تعداد  همین  به  و  کرمانشاه  در 
پاوه، تازه آباد، جوانرود، روانسر، سنقر، صحنه، قصرشیرین، گیالنغرب و 

می شود. ساخته  کنگاور 
استان  گفت:  ملی،  مسکن  ثبت نام  بعدی  مراحل  خصوص  در  وی 
کرمانشاه تا کنون در سه مرحله ثبت نام کرده است، سیاست راه و شهرسازی 
بر این است که ثبت نام بیشتر در مناطقی باشد که تاکنون ثبت نام انجام 
در  ندارد  وجود  استان  برای  ثبت نامی  اولیت  فعال  بنابراین  است،  نشده  
که  کسانی  برای  وزارتخانه  سوی  از  بخشنامه  گونه  هر  اعالم  صورت 
خود را واجدالشرایط طرح ملی مسکن می دانند از طریق رسانه ها اطالع 

رسانی خواهد شد.

بضاعتی پور رئيس سازمان سيما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری کالنشهرکرج:

جمع آوری شده  زباله  سبدهای  به جای  نهال  کاشت 
در شهر کرج

شـهرداری  سـبز شـهری  فضـای  و  سـیما،منظر  سـازمان  رئیـس 
زبالـه  سـبد  به جـای  درخـت  کاشـت  طـرح  اجـرای  از  کالنشـهرکرج 
جمع آوری شـده از سـطح معابـر شـهر خبـر داد و بـا اشـاره بـه اجـرای 
شـهری  خدمـات  معاونـت  همـکاری  بـا  طـرح  طرح،گفت:ایـن  ایـن 
شـهرداری کـرج و اداره توسـعه، حفـظ و نگهـداری فضای سـبز مناطق 

می شـود. انجـام 
پیمـان بضاعتـی پـور عنـوان کـرد:در اجرای ایـن طـرح از گونه هایی 
هـم چـون »نـارون« و »زبان گنجشـک« استفاده شـده و گونـه دیگـر نیـز 

کاشـته خواهد شـد.
رئیـس سـازمان سـیما، منظـر و فضـای سـبز شـهری شـهرداری 
بـا  گرفتـه  برنامه ریـزی صـورت  داشـت:طبق  اظهـار  البـرز  مرکزاسـتان 
اجـرای ایـن طـرح تـا پایان سـال ۵٠ هـزار اصله درخـت در حاشـیه معابر 

غـرس خواهـد شـد.
بضاعتـی پـور به پویش درختکاری کرج و کاشـت نهال به درخواسـت 
شـهروندان اشـاره کـرد و بیـان داشـت: در خصـوص  اجـرای ایـن طـرح 
محدودیتـی وجـود نـدارد و به تمامـی درخواسـت های پیامکـی شـهروندان 

بـه سـامانه ١٠٠٠١١٤٧ ترتیـب اثر داده خواهد شـد.
بضاعتـی پـور رئیـس سـازمان سـیما، منظـر و فضـای سـبز شـهری 
شـهرداری کالنشـهرکرج اذعـان کـرد: این سـازمان به دلیل پیشـگیری از 
شـیوع ویـروس کرونـا برنامه هفتگـی درختکاری را پیش موعـد و در قالب 

پویش هـای متنـوع برنامه ریـزی و اجـرا کرده اسـت.
بضاعتـی پـور تصریـح کـرد:در شـرایط کنونـی و بـا توجه بـه کمبود 
منابـع آبـی تغییـر الگـوی کاشـت مبتنـی بـر گونه هـای بومی و مقـاوم به 

کم آبـی در دسـتور کار سـازمان و نهادهـای اجرایـی اسـت.
رئیـس سـازمان سـیما، منظـر و فضـای سـبز شـهری شـهرداری 
مرکزاسـتان البـرز بیـان داشـت: موفقیـت برنامه هـای اجرایـی مدیریـت 
شـهری و درختـکاری بـدون مشـارکت مؤثـر سـازمان های مردم نهـاد و 

نیسـت. امکان پذیـر  شـهروندان 
بضاعتـی پـور خاطرنشـان شـد: تمامـی پویش هـا و برنامه هـا اجرایی 
در طرح ملی »درخت دوسـتی بنشـانیم« باهدف آگاه سـازی اقشـار مختلف 
شـهروندی در سـطح شهر اطالع رسانی شـده و با تبلیغات گسترده محیطی 

سـعی در جلب حداکثر شـهروندان داریم.
رئیـس سـازمان سـیما، منظـر و فضـای سـبز شـهری شـهرداری 
کالنشـهرکرج درپایـان اضافـه کرد:کاشـت  درخت به جای سـبدهای زباله 
را بهبـود می بخشـد و نقـش بسـزایی در  ایجادشـده  بی نظمـی بصـری 

زیباسـازی معابـر شـهر کـرج خواهـد داشـت.

آبفا  مدیرعامل  تیموری  نوراهلل 
به  آبرسانی  پروژه  گفت:  ایالم،  استان 
هفته  هر  قالب  در  استان  روستا   ١3
الف-ب ایران پنجم اسفندماه از طریق 
ویدئوکنفرانس با حضور اردکانیان وزیر 

نیرو افتتاح می شود.
وی افزود: برای بهره برداری این 
و  میلیارد   ١٠3 بر  بالغ  اعتباری  پروژه 

١١۸ میلیون ریال هزینه شده است.
مدیرعامل آبفا ایالم اظهار داشت: 
با اجرای این طرح بیش از ٧هزار نفر از 
روستاییان در استان از آب شرب پایدار 

برخوردار می شوند.
تیموری اطالعات فنی این پروژه 
های را شامل؛ بهسازی 3 دهنه چشمه 
متر   ١٠۸٠ به حجم  مخازنی  احداث   ،
به  پمپاژ  ایستگاه های  احداث   ، مکعب 
ظرفیت ۹ لیتر بر ثانیه، اجرای لوله گذاری 

خطوط انتقال به طول ۹٠۵٠متر، اصالح 
و توسعه شبکه توزیع به طول22٫۵۵2 

متر   3٠٠ طول  به  نیرورسانی  و   متر 
دانست.

پروژه ها  این  کرد:  اضافه  وی 
ملکشاهی،  چوار،  شهرستان های  در 
آبدانان  و  هلیالن  سیروان،  شهر،  دره 

قرار دارند.
این  اعتبارات  اینکه  بیان  با  وی 
صندوق  اعتبارات  محل  از  ها  پروژه 
توسعه ملی است گفت : برای اجرای این 
بالغ بر ١٠3 میلیارد  اعتباری  پروژه ها 

و ١١۸ میلیون ریال هزینه شده است.
مدیرعامل آبفا ایالم گفت: عواملی 
مانند پراکندگی روستاها و صعب العبور 
پایدار  تامین  ارتباطی،  بودن مسیرهای 
آب شرب روستاییان را با چالش مواجه 
آبفا  صنعتگران  تالش  با  که  می نماید 
گونه  این  بر  غلبه  بر  سعی  استان  در 
مشکالت شده تا روستاییان در هر نقطه 
از استان دسترسی پایدار به آب شرب 

سالم و بهداشتی داشته باشند.

افتتاح پروژه آبرسانی به 13 روستای ایالم، در قالب هر هفته الف-ب ایران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه معارف قرآن و 
عترت)ع( دکتر محسن حاج کظمیان رییس دانشگاه 
معارف قرآن وعترت)ع( با بیان ارزش هنر گفت: همان 
گونه که مقام معظم رهبری در سخنان خود هنر را 
دانشگاه  در  نیز  ما  برای  اند،  خوانده  الهی  موهبتی 
معارف قرآن و عترت هنر از ارزش و اهمیت واالیی 

برخوردار است.
وی افزود: با توجه به ارزش هنر، بر آن شدیم تا 
مکانی را در دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع( با نام 

مرکز آفرینش های هنری راه اندازی کنیم.
رییس دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع( در مورد 
هدف خود از ایجاد مرکز آفرینش های هنری گفت: 
هنر زیبایی است و می توان با زبان هنر مفاهیم قرآنی 

و دینی را به بهترین نحو به افراد ارائه داد.

محسن حاج کاظمیان ادامه داد: هم اکنون بیشتر 
آثار تولید شده در این مرکز آیات قرآنی است که با قلم 

توانای استاد فرزام زالی نگاشته شده است.
وی خاطر نشان کرد:هدف دیگر ما از راه اندازی 
این مرکز تربیت دانشجویانی هنرمند است. به گونه 
ای که با حضور در این مرکز بتوانند هنر مورد عالقه 

خود را نیز در کنار رشته تحصیلی فرا گیرند.
دانشگاه  کرد:  تصریح  کاظمیان  حاج  محسن 
تا  است  مشتاق  بسیار  عترت)ع(  و  قران  معارف 
مرکز  این  هنری  فضای  از  اصفهانی  هنرمندان 

استفاده کنند.
ادامه داد: کارگاه های مختلف و همچنین  وی 
ورک شاپ های زیادی در نظر داریم تا در این مرکز 

برگزار کنیم

وی با اشاره به نوع آثاری که در مرکز موجود 
آفرینش  مرکز  حاضر  حال  در  داشت:  اذعان  است 
های هنری دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع( با آثار 
نفیس خوشنویسی زینت داده شده که در تالشیم با 
همت دانشجویان هنرمند دانشگاه این مرکز بستری 
شود برای تولید و عرضه تمامی هنر های تجسمی 
قرآنی  اصیل  مفاهیم  بیان  به  نحو  این  با  بتوانیم  تا 

بپردازیم.
حاج کاظمیان در رابطه با نحوه بازدید از این مرکز 
نیز بیان کرد: همه روزه در ساعات اداری امکان بازدید 
همچنین  دارد.  وجود  عالقمندان  برای  مرکز  این  از 
این بازدید برای عموم آزاد و رایگان است.وی در آخر 
نوید برگزاری نمایشگاهی از دستاورد های هنرمندان 

حضوریافته در مرکز آفرینش های هنری را داد.

ریيس دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع( اصفهان:
 مرکز آفرینش های هنری »ماه« در این دانشگاه  راه اندازی شد

مدیـرکل  نـژاد  موسـی  قنبـر 
کمیته امداد امام خمینی»ره« اسـتان 
مدیـرکل  بـا  مشـترک  نشسـت  در 
آمـوزش  شهرسـتانهای  مدیـران  و 
ویدئـو  بـه صـورت  کـه  پـرورش  و 
کنفرانـس برگزار شـد، گفت: جشـن 
نیکوکاری امسـال نیز بخاطر شـرایط 
کرونایـی در جامعـه بـه صـورت غیر 
و  مجـازی  طریـق  از  و  حضـوری 

الکترونیـک برگـزار مـی شـود.
وی بـه اهـداف برگـزاری ایـن 
جشـن اشـاره کـرد و افـزود: ایجـاد 
در  نیکـوکاری  و  احسـان  فرهنـگ 
جامعـه و زمینـه سـازی بـرای کمک 
بـه نیازمندان و هم نوعان در اسـتانه 
سـال نـو از اهـداف برگزاری جشـن 

نیکـوکاری اسـت.
امـام  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل 
خمینـی»ره« ایـالم اظهـار داشـت: 

بـا توجـه بـه اسـتفاده اغلـب دانـش 
آمـوزان و خانـواده هـای آنهـا از نرم 
افـزار شـاد، ایـن رسـانه مـی توانـد 
ظرفیـت بسـیار خوبـی بـرای ترویج 
فرهنـگ انفـاق و نیکـوکاری در بین 
قشـر دانـش آمـوز و والدیـن آنهـا در 
آسـتانه برگـزاری جشـن نیکـوکاری 

. شد با
ادامـه داد: هفتـه  موسـی نـژاد 
احسـان و نیکوکاری امسال در آستانه 
سـال نو ، از تاریخ ١3 تا ١۵ اسفندماه 
بـا همـکاری کمیته امـداد، آموزش و 
پرورش،صدا و سـیما و بسـیج برگزار 

می شـود.

وی بیـان داشـت: در ایـن مدت 
بـه هـر میزانی کـه از طریق مدارس، 
کمـک جمع آوری شـود ایـن کمک 
هـا بـا همـکاری مدیران مـدارس در 
بیـن دانـش آمـوزان نیازمنـد همـان 

مـدارس توزیع می شـود.
امـام  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل 
گفـت:  اظهـار  ایـالم  خمینـی»ره« 
بـا توجـه بـه اینکـه نقـش مدیـران 
مـدارس در هدایت دانـش آموزان و 
والدیـن آنهـا در راسـتای کمـک به 
هـم نوعـان بسـیار حائـز اهمیـت و 
تأثیرگذار اسـت انتظار مـا از مدیران 
این اسـت که در ١3 اسـفندماه و روز 
جشـن نیکـوکاری از طریـق برنامـه 
عنـوان  بـه  را  سـاعت  یـک  شـاد، 
زنـگ نیکـوکاری در نظـر گرفتـه و 
ایـن مهـم را بـرای دانـش آمـوزان 

تبییـن نماینـد.

جشن نيکوکاری در ایالم مجازی برگزار می شود

ای  منطقه  آب  عمومی  روابط  گزارش  به 
مازندران دکتر محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل 
آب منطقه ای مازندران در جلسه معارفه تعدادی 
از مدیران بخش های مختلف شرکت در ماه های 
اخیر که امروز در محل شرکت آب منطقه ای 
مازندران برگزار شد با بیان این مطلب گفت: این 
جابه جایی ها در سازمان با هدف بهبود فعالیت ها 
و ارتقای خدمات به ویژه به مردم صورت گرفته 
آینده  جمله  از  دیگری  اهداف  البته  که  است 
نگری و ظرفیت سازی برای سازمان و همچنین 
توانمندسازی ساختار به ویژه در حوزه معاونت 

حفاظت و بهره برداری نیز مدنظر بوده است
یخکشی با بیان اینکه در این جابه جایی 
اند  ها عمدتًا نیروهای جوانی بکار گرفته شده 
که شاید در نگاه اول تجارب نیروهای قبلی را 
نداشته باشند، اما این نیروها برای آینده سازمان 

قطعًا مفید خواهند بود.
مجموعه  از  خود  انتظارات  بیان  با  وی 

مدیران گفت: انتظار ما از مدیران جامع نگری در 
کارها، اولویت گذاری و برنامه ریزی، همگرایی 
بیشتر، توسعه نگری و دورشدن از روزمرگی و 

توسعه دانش فنی است.
با تاکید بر ضرورت دلسوزی برای  ایشان 
مردم و استفاده بهینه از منابع گفت: انتظار داریم 
تا جایی که ممکن است برای حل مشکل مردم با 
استفاده از قوانین و مقررات راه مناسبی پیدا کنیم. 
واقعیت این است که شرایط، شرایط سختی است 
و ما همه در مقابل این مردم و نظام و شهدایمان 

مسئول هستیم.
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران در پایان 
با قدردانی از تالش مدیران در مسئولیت های 
آینده  باید  مدیر  یک  کرد:  تصریح  شان  قبلی 
نگر باشد و با نگاه جامع استفاده بهره برانه در 
هر فعالیت عادی را رقم بزند. به عنوان نمونه 
مدیردفتر فنی نباید فقط خود را محدود به مسائل 
طرح های توسعه کند بلکه پشتیبانی خود را در 

بحث های رودخانه، تاسیسات آبی در دست بهره 
برداری و آببندان ها نیز داشته باشد.

معارفه  جلسه  این  در  است  ذکر  شایان 
مدیر  عنوان  به  افشار  چنگیز  مهندس  آقایان 
امور هماهنگی شهرستان ها و جانشین معاونت 
حفاظت و بهره برداری، مهندس حامد عبداللهی 
و  رودخانه  مهندسی  دفتر  مدیر  عنوان  به 
سواحل، مهندس مجتبی فرهاد زاده مدیر دفتر 
سدها  امور  مدیر  طوسی  جواد  مهندس  فنی، 
قربانعلی  مهندس  برقابی،  و  آبی  تاسیسات  و 
مهندس  ریزی،  برنامه  دفتر  مدیر  خدابخشی 
مطالعات  دفتر  مدیر  خلردی  مشهدی  فرهاد 
پایه منابع آب، مهندس علی حبیب زاده رئیس 
گروه آب های سطحی و خانم مهندس سمیه 
محمودی مدیر گروه آب های زیرزمینی بخش 
جمله  از  سایرین  زحمات  از  و  برگزار  مطالعات 
مهندس کالنتری رئیس گروه آب های سطحی 

قدردانی به عمل آمد.

در جلسه معارفه تعدادی از مدیران شرکت آب منطقه ای مازندران عنوان شد:

بهبود فعاليت ها و ارتقای خدمات، هدف اصلی جابه جایی مدیران
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مدیر شرکت ملی پخش 
منطقه  نفتی  های  فرآورده 
اردبیل گفت: از ابتدای اجرای 
طرح رایگان دو گانه سوز کردن خودرو 
سال  ماه  بهمن  آخر  تا  عمومی  های 
و  هزار  یک  تعداد  به  نزدیک  جاری، 
رایگان  بصورت  خودرو  دستگاه   ۵٠٠
طرح  اجرای  و  شدند  سوز  دوگانه 
همچنان  منطقه  سطح  در  شده  یاد 

ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی اردبیل، 
سید حجت مدنی پیرامون اجرای طرح 
رایگان دو گانه سوز کردن خودرو های 

عمومی بیان کرد: از ابتدای اجرای این 
جاری  سال  ماه  بهمن  پایان  تا  طرح 

دستگاه   ۵٠٠ و  هزار  یک  به  نزدیک 
خودرو عمومی ) تاکسی ، وانت و نیسان 

بار ، تاکسی ون و کامیونت بنزین سوز ( 
با نصب مخزن در سطح استان دو گانه 
سوز شدند .مدنی افزود: اجرای این طرح 
در سطح منطقه در چهار کارگاه مجاز 
پارس  اردبیل،  در شهرستانهای  تبدیل 

آباد انجام شده است.
مدیر منطقه اردبیل در ادامه تاکید 
عمومی  خودروهای  دارندگان  کرد: 
جهت استفاده از این تسهیالت رایگان 
اطالعات  سامانه  در  سریعتر  هرچه 
جامع خودروهای دو گانه سوز به آدرس 
اینترنتی GCR.niopdc.ir مراجعه 
و ثبت نام کنند و اولویت با کسانی است 

که زودتر ثبت نام خود را انجام دهند.

خبر دو گانه سوز شدن خودروهای عمومی تا آخر بهمن 99
نزدیک به یک هزار و 500 دستگاه خودروی عمومی در منطقه اردبیل دوگانه سوز شدند اسفند  دوم  نیمه  ایالم  شهر  عمومی  کتابخانه  ششمین 

افتتاح می شود
سمیه حیدری، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایالم در جمع 
خبرنگاران با اعالم این خبر گفت: ششمین کتابخانه عمومی شهر ایالم با 
نام سردار شهید قاسم سلیمانی ١٧ اسفند ماه سال جاری همزمان با سالروز 
تاسیس نهاد کتابخانه ای عمومی کشور، افتتاح و مورد بهره برداری قرار 

خواهد گرفت.
وی افزود: این کتابخانه در زمینی به مساحت 3۵٠ متر و با زیربنا ٧3١ 
متر در دو طبقه شامل مخزن اصلی کتاب، بخش مرجع، نشریات، سالن های 
مطالعه برادران و خواهران، بخش کودک، سالن آمفی تئاتر، احداث شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی  ایالم اظهار داشت: این پروژه با اعتباری 
بالغ بر ١٤ میلیارد ریال از محل اعتبارات ستاد باز آفرینی شهری محالت 

هدف در محله بانبرز شهر ایالم احداث گردیده است.

رئيس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
تخصیص 2100 میلیارد ریال تسهیالت به صادرکنندگان 

استان یزد

رئیس بانک توسعه صادرات ایران در یزد بر اساس گزارش عملکرد 
ده ماهه این شعبه اعالم کرد: بیش از دو هزار و صد میلیارد تسهیالت به 

صنایع صادرات محور استان یزد اعطا شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، مجید غفوری 
منش گفت: بیش از ١3 میلیون یورو تسهیالت ارزی به مشتریان شعبه یزد 

بانک توسعه صادرات ایران پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه به طور میانگین طی پنج سال گذشته ٧٠ درصد 
صادرکنندگان نمونه استانی از مشتریان بانک توسعه صادرات ایران بوده 
اند، گفت: بنگاه های تولیدی صادرات محور استان عمدتا در حوزه تولید 
کاشی و سرامیک، انواع محصوالت و مقاطع فوالدی، هیدروکربن، انواع 

لوله پروفیل و انواع نایلون و کیسه فریزر فعالیت دارند.
غفوری منش اظهار داشت: عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه 

مهمترین بازارهای هدف تولیدات استان یزد به شمار می روند.
رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران با تاکید بر اهمیت حمایت 
از شرکت های دانش بنیان از سوی این بانک، گفت: این شعبه بر اساس 
سیاست های چند سال اخیر بانک توسعه صادرات برای اعطای تسهیالت 
ارزان قیمت به شرکت های دانش بنیان، در مهرماه سال جاری اولین نشست 
مجازی آشنایی با حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
بانک توسعه صادرات را با حضور نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، مسـولین پارک علم و فناوری و برخی مدیران بانک برگزار کرد.

اولین  برگزاری  با  همزمان  نیز  امسال  آذرماه  افزود:  منش  غفوری 
نمایشگاه دستاورد های پژوهش و فناوری استان یزد با هدف معرفی انواع 
خدمات و تسهیالت و عملکرد بانک توسعه صادرات و شعبه این بانک در 
یزد در تامین مالی و تسهیل صادرات بویژه تامین مالی شرکت های فناور 
و دانش بنیان غرفه مجازی برپا و با استقبال خوبی از سوی شرکت های 

دانش بنیان مواجه شد.
به گفته رئیس شعبه یزد، در ادامه این تعامالت، این شعبه از بانک 
توسعه صادرات ایران تامین مالی طرح توسعه یک شرکت دانش بنیان فعال 
در حوزه تولید انواع موادشیمیایی، اسید و خشک کن های رنگ به مبلغ ۸٠ 

میلیار ریال را در دستور کار دارد.
وی اعالم کرد: شعبه یزد بانک توسعه صادرات دی ماه سال جاری نیز 
به عنوان بانک حامی در دوازدهمین ایستگاه سرمایه گذاری ١٠٠ استارت 

آپ در رویداد سکوی پرتاب یزد شرکت کرد.
رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به نقش بانک در 
تامین مالی طرح های صنعتی در استان یزد، تصریح کرد: اعتبار اسنادی 
مربوط به طرح شرکت فوالد آلیاژی در استان به مبلغ ١33 میلیون یورو 
در شرف گشایش است و تا کنون با اعطای بخشی از تسهیالت یاد شده 

پیشرفت فیزیکی این طرح حدود ۵٠ درصد بوده است.
وی به برنامه های بانک توسعه صادرات برای تامین مالی جهت خرید 
ماشین آالت خطوط تولید واحدهای صادراتی، افزود: در همین رابطه شعبه 
یزد طرح توسعه یک شرکت تولید کاشی را برعهده گرفته و بالغ بریک 
میلیون و ٤۹٠ هزار یورو تسهیالت برای خرید تجهیزات به این شرکت 
پرداخت خواهد کرد.غفوری منش گفت: بانک توسعه صادرات ایران تامین 
مالی طرح شرکت فوالد اردکان را به مبلغ ٧۵ میلیون یورو و 3۵ میلیارد ریال 
به صورت مشارکتی برعهده داشته که با پرداخت مبلغ ٤٧ میلیون یورو و 3۵ 
میلیارد ریال، طرح مذکور در هفته دولت سال جاری به بهره برداری رسید.

 از فروردین 1٤00 صورت می گيرد
بانک صادرات  کارسازی چک های جدید صیادی در 

ایران
بر  را  ابتدای سال ١٤٠٠ چک های صیادی  از  ایران  انک صادرات  ب

اساس قانون جدید چک عملیاتی می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، با عملیاتی شدن قانون 
جدید چک از ابتدای سال ١٤٠٠، از فروردین سال آینده، تمامی چک های 

صیادی طبق این مقررات در بانک صادرات ایران کارسازی خواهد شد.
چک های جدید صیادی به رنگ بنفش در اختیار مشتریان قرار خواهد 
گرفت و در سمت چپ باالی هر برگ آن شناسه یکتای ١۶ رقمی و بارکد 
ویژه وجود دارد. عبارت »کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت 
و انتقال آن در سامانه صیاد است« از دیگر مشخصات ظاهری چک های 

صیادی جدید است.
صادرکنندگان،  تمام  جدید،  چک های  قانونی  الزامات  اساس  ر  ب
انتقال دهندگان و ذینفعان چک، ملزم به ثبت تمام چک های صیادی جدید 
هنگام ثبت، تایید و انتقال در سامانه صیاد هستند. دارندگان چک برگشتی 
رفع سوء اثر نشده اجازه صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد را 
ندارند. نام ذی نفع چک باید به طور مشخص نوشته شده و صدور چک های 
جدید در وجه حامل ممنوع است. پشت نویسی چک های طرح جدید باید از 

طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد صورت پذیرد.
دسترسی الزم به سامانه صیاد از طریق اینترنت بانک و برنامک های 
موبایلی بانک صادرکننده چک فراهم است. کاربر می تواند فرآیند ثبت، تایید 
و انتقال چک را در سامانه صیاد از طریق ابزار یاد شده انجام دهد. ثبت چک 
تنها از طریق بانک صادرکننده دسته چک صورت خواهد گرفت اما تایید 
یا انتقال چک از طریق ابزارها و برنامک های ارائه شده  توسط هر یک از 
بانک ها قابل انجام است. برای دریافت و نصب برنامک های حوزه پرداخت 
می توان به وب سایت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( 
به نشانی: www.shaparak.ir مراجعه کرد. همچنین از طریق ورود 
شناسه ١۶ رقمی صیادی برگ چک در سامانه صیاد می توان به پورتال بانک 
مرکزی به نشانی: www.cbi.ir مراجعه کرد و در قسمت »نظام های 
پرداخت و زیرساخت« و »استعالم وضعیت اعتباری چک صیادی« با وارد 
کردن شناسه مذکور، استعالم وضعیت اعتباری صادرکننده چک را بررسی 
کرد. استعالم وضعیت اعتباری صادرکننده چک از طریق ارسال شناسه ١۶ 

رقمی به سامانه پیامکی ٧٠١٧٠١  امکان پذیر است.
مشتریان و کاربران محترم می توانند با مراجعه به صفحه »قانون جدید 
www. :چک«  در بخش تازه های سایت بانک صادرات ایران به نشانی

bsi.ir، اطالعات بیشتری از این قانون دریافت کنند.

رئيس اتاق بازرگانی اردبيل تشریح کرد؛

شرایط نامناسب نگهداری و فرآوری محصوالت کشاورزی در اردبيل
پیرمــؤذن، رئیــس اتــاق بازرگانی، 
صنایــع و معــادن و کشــاورزی اســتان 
اردبیــل از شــرایط نامناســب نگهداری 
و فــرآوری محصــوالت کشــاورزی در 

اردبیــل خبــر داد.
حســین پیرمــؤذن در گفــت و گــو 
ــرد: ارز  ــار ک ــازار، اظه ــگار ب ــا خبرن ب
چهــار هــزار و 2٠٠ تومانــی نــه تنهــا 
بــه تولیــد، صنعــت و صــادرات لطمــه 
وارد کــرده بلکــه بدتریــن شــکل 
توزیــع امکانــات و منابــع را در کشــور 

ــه وجــود آورده اســت. ب
وی بــا انتقاد از شــرایط نامناســب 
توزیــع ارز چهــار هــزار و 2٠٠ تومانــی 
بــرای واردات کاالی اساســی تصریــح 
کــرد: نــه تنهــا ارز چهــار هــزار و 2٠٠ 
ــور  ــاد کش ــکلی از اقتص ــی مش تومان
ــت و  ــه ران ــع نکــرده بلکــه زمین را رف
سوءاســتفاده را بــه وجــود آورده و بهتر 
ــار  ــای ارز چه ــه ج ــس ب ــت مجل اس
هــزار و 2٠٠ تومانــی در بودجــه ســال 
آینــده یارانه هــای ویــژه بــرای تولیــد، 
صنعــت و کشــاورزی در نظــر بگیــرد.

ــع  ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
و معــادن و کشــاورزی اســتان اردبیــل 
بــا بیــان اینکــه عمــده تولیــدات 
ــه  ــل ب ــتان اردبی ــیب زمینی در اس س
ــای  ــب انباره ــرایط نامناس ــل ش دلی
ــه  ــت ب ــن قیم ــا کمتری ــتاندارد ب اس
فــروش می رســد، گفــت: یک شــرایط 
نامناســبی را در نگهــداری و فــرآوری 
محصــوالت کشــاورزی در اســتان 
ــده  ــه عم ــه طوریک ــتیم ب ــاهد هس ش
ــوالت  ــیب زمینی و محص ــدات س تولی
باغــی در اســتان در مکان هــای 

غیراســتاندارد نگهــداری می شــود.
پیرمــؤذن افــزود: بســیاری از 
کشــاورزان و باغــداران اســتان بــه 
ــب  ــاخت های مناس ــود زیرس ــل نب دلی
در بخــش صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی 
ــود  ــول خ ــت محص ــان برداش در زم
ــوالت  ــن محص ــی ای ــا ارزان  فروش ب
ــی کــه همــه  ــه رو هســتند در حال روب
ــوع  ــی موض ــورت فصل ــه ص ــاله ب س
ــن  ــی در ای ــی و تکمیل ــع تبدیل صنای
اســتان داغ شــده و بعــد از گــذر از ایــام 
ــه  ــه ورط ــوع ب ــن موض ــت، ای برداش

فراموشــی ســپرده می شــود.
وی در بخــش دیگری از ســخنان 
خــود خاطــر نشــان کــرد: کشــاورزان ما 
حتــی تــوان کســب درآمــد هزینه کــرد 
ــه خــود را از قبــل فــروش ایــن  و اولی
محصــوالت بــه دســت نمی آورنــد 
ــب در  ــت نامناس ــک حرک ــا ی ــا ب و م
ا  ـ هـ ازی  ب ها و دالل  واســطه گری 
روبــه رو هســتیم کــه بــه معنــای واقعی 
تــوان تولیــد اســتان را مخــدوش و زیــر 

ســئوال بــرده اســت.
پیرمــؤذن بــا بیــان اینکــه در 
هشــت ســال دولــت تدبیــر و امیــد 
چنــدان تســهیالت بــا بهــره کــم بــرای 
ســرمایه گذاران صنایــع تبدیلی و تکمیلی 
پرداخــت نشــده اســت، اضافــه کــرد: دو 
ســه صنعــت زنــده و پویــا در ایــن بخش 
ــی  ــای قبل ــات دولت ه ــه حی ــوط ب مرب
اســت کــه بــه نظــر می رســد بــا پرداخت 
تســهیالت کــم بهــره زمینه فعالیــت این 
واحدهــا در گذشــته بــه وجــود آمــده ولی 
در شــرایط کنونــی فضــا و بســتر این کار 

مهیــا نیســت.

بازدید مدیر عامل بانک تجارت از کارخانه پاکشوما

رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت و اشرف نژاد عضو هیات 
مدیره این بانک از خط تولید محصوالت شرکت لوازم خانگی پاکشوما 

بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، دولت آبادی در بازدید از خط 
تولید شرکت لوازم خانگی پاکشوما و در جلسه ای با ابراهیمی مدیر عامل 
این مجموعه از آمادگی بانک تجارت برای ارائه خدماتی متمایز و افزون تر 

از قبل در چارچوب تفاهمنامه امضا شده دو طرف خبر داد.
دولت آبادی مجموعه پاکشوما را یکی از مشتریان قدیمی و ارزنده 
این بانک برشمرد و گفت: حمایت از تولید کنندگان داخلی در سالی که به 
جهش تولید نامگذاری شده است یکی از راهبردهای بانک بوده و همراهی 
با صنعتگران را با اعطای تسهیالت و ارائه خدمات ارزی و ریالی در اولویت 
امیدواری کرد  بانک تجارت اظهار  ایم.مدیر عامل  امه خود قرار داده  رن ب
تفاهمنامه امضا شده این بانک با پاکشوما همکاری های بیشتر دو مجموعه 
را به دنبال داشته باشد و با نهادینه شدن فرهنگ استفاده از کاالی ایرانی 
رونق بیش از پیش شرکت پاکشوما را در تولید محصوالت با کیفیت داخلی 
شاهد باشیم.ابراهیمی مدیر عامل شرکت پاکشوما با اشاره به رضایت این 
شرکت از خدمات بانک تجارت گفت: از سالها پیش تاکنون مشتری بانک 
تجارت بوده و به مزیت های این بانک نسبت به سایر بانکها آشنایی کامل 
داریم. مسلما امضای تفاهم نامه با بانک تجارت فصل جدیدی از همکاری ها 
را رقم خواهد زد.شرکت تولیدی صنعتی پاکشوما که با هدف تولید لوازم خانگی 
در سال ١3۵٤ تاسیس شد در حال حاضر یکی از تولید کنندگان موفق صنعت 
لوازم خانگی در ایران و خاورمیانه است. خانواده محصوالت پاکشوما در پنچ 
گروه یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، جاروبرقی و 

کولر گازی مطابق با نیازهای بومی کشور تولید می شود.

تفاهمنامه با حضور معاون اول ریيس جمهوری امضا شد؛ 
مشارکت بانک ملت در تامین مالی شرکت پتروشیمی بعثت 

کردستان

مدیرعامل بانک ملت همراه با معاون اول رییس جمهوری و تعدادی 
از مدیران عامل بانک ها و دیگر مدیران دستگاه های اجرایی، به استان 

کردستان سفر کرد.
مدیرعامل بانک ملت همراه با معاون اول رییس جمهوری و تعدادی 
از مدیران عامل بانک ها و دیگر مدیران دستگاه های اجرایی، به استان 

کردستان سفر کرد.
در  که  بیگدلی  محمد  دکتر  ملت،  بانک  عمومی  روابط  رش  ا ز گ ه  ب
بعثت در  پترو شیمی  با پروژه شرکت  تفاهمنامه همکاری  انعقاد  راستای 
استان کردستان حضور یافته بود، در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با 
حضور معاون اول رییس جمهوری برای انعقاد این تفاهمنامه شرکت کرد.

بر اساس این گزارش، تفاهمنامه یادشده درجهت ارتقای شاخص صنعتی 
و اجرای  طرح های پیشران توسعه، کاهش شکاف توسعه ای استان کردستان 
با میانگین کشوری و استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری، با حضور 

دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری  منعقد شد.
موضوع این تفاهمنامه، مشارکت صندوق توسعه ملی و بانک ها در 
احداث  برای  بعثت  پتروشیمی  شرکت  نیاز  مورد  بانکی  سهیالت  ت ن  ی م ا ت
مجتمع تولید مواد پتروشیمی PTA/PET  با ظرفیت تولید ۵٠٠هزار تن در 
سال در شهرستان بیجار است.دکتر بیگدلی پس از بازگشت از کردستان در 
گفت وگو با واحد خبر روابط عمومی بانک ملت اظهار داشت: بانک ملت 
همواره در پروژه های زیربنایی و تولیدی کشور مشارکت داشته و امسال در 
راستای منویات مقام معظم رهبری و همسو با سیاست های دولت محترم، 
تالش کردیم در تحقق جهش تولید اثربخش باشیم.مدیرعامل بانک ملت 
افزود: مدیریت نقدینگی و توازن منابع و مصارف در این بانک به گونه ای 
از  بوده است که با لطف خداوند و حمایت های سهامداران و مشتریان، 
قدرت تسهیالت دهی باالیی برخورداریم و رویکرد ما در بانک ملت این 
است در چهارچوب مقررات، اجازه ندهیم هیچ واحد تولیدی به دلیل کمبود 

نقدینگی تعطیل شود.

دو امکان جدید برای کاربران در سامانه بام
از چهارم اسفند ماه و همزمان با رویداد بزرگ »ملی شو ٤« بانک ملی 
ایران، دو امکان جدید »ثبت درخواست و پیگیری صدور دسته چک« و »فعال 

یا غیرفعال سازی ساپتا« برای کاربران سامانه بام فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، ثبت درخواست و پیگیری 
صدور دسته چک از طریق بام مخصوص آن دسته از مشتریان دارای حساب 
جاری بانک ملی است که در سامانه بام نیز عضویت دارند و می خواهند 
نسبت به ثبت درخواست صدور دسته چک صیاد از محل یکی از شماره 

حساب های جاری خود اقدام کنند.
در ادامه کاربر با ورود به سامانه بام، احراز هویت شده و در بخش 
پیگیری صدور دسته  و  بام، ویجت »درخواست  »خدمات چک« سامانه 
چک« را انتخاب می کند. با استعالم چک برگشتی، بدهی و معوقات بانکی 
و... در صورتی که کاربر شرایط الزم جهت دریافت دسته چک را داشته 

باشد، درخواست صدور دسته چک در سامانه صیاد شعبه ثبت خواهد شد.
درصورتی که کاربر درخواست صدور دسته چک را در ویجت مربوطه 
با موفقیت ثبت کند، از ویجت »پیگیری دسته چک« می تواند از وضعیت 
آن مطلع شود.همچنین امکان فعال یا غیرفعال سازی ساپتا )سامانه ارسال 
پیام کوتاه( از طریق بام نیز برای کاربران فراهم شده است که آن دسته 
از مشتریان بانک که در سامانه بام نیز عضویت دارند می توانند از ویجت 

مختص این خدمت بهره مند باشند.
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مهندسی  نظام  رئیس  ی،  حمد م
کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل گفت: 
در  استان  دامی  تولیدات  رصد  د  ۹ ٠
سنتی  صورت  به  و  روستایی  طق  ا ن م
انجام می شود و امکان ندارد که ما با 
این  بتوانیم  بی مورد  یری های  گ خت س

فرآیند را مکانیزه کنیم.
شهرام محمدی اظهار کرد: تمام 
با همکاری  تا  است  این  بر  ما  تالش 
نهادها و دستگاه های دخیل در صدور 
مجوز برای سرمایه گذاران، تسهیل گری 
در این فرآیند را به عنوان اولویت اصلی 
مد نظر قرار دهیم که در این باب در 
اتفاق  عظیم  تحولی  اخیر  سال  یک 

افتاده است.
صدور  شدن  تسهیل   به  ی  و
در  مقررات زدایی  نوعی  به  و  زها  مجو
ایجاد  هدف  با  استان  مختلف  طق  ا ن م
سرمایه گذاران  برای  انگیزه  و  ت  ب غ ر
 ۹٧ سال  از  کرد:  تصریح  و  داد  ر  ب خ
مهندسی  نظام  رویکرد  راساس  ب و 

همچنین  و  مجوزها  ورزی صدور  کشا
بروکراسی  فرآیند  در  فعالیت  انه  و ر پ
اداری به حداقل رسیده و تالشمان بر 
و  سرمایه گذاران  رضایت  تا  بوده  ین  ا

کارآفرینان فراهم آید.
مهندسی  نظام  سازمان  یس  ئ ر
کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل 
گفت: در سال گذشته بیش از یک هزار 
و ۶٠٠ پروانه بهره برداری محصوالت 

کشاورزی صادر شده که در پایش ۵٠ 
درصدی این مجوزهای صادر شده به 
این نتیجه رسیدیم که بخش عظیمی از 
فرآیند غیرضرور اداری حذف و به نوعی 

به کاهش هزینه ها کمک کنیم.
در  که  حالی  در  افزود:  حمدی  م
سال های گذشته فرآیند صدور مجوزها 
تا ١١۸ روز به طول می انجامید، ما در 
گام اول این شرایط را به کمتر از 3٠ روز 

رساندیم و تالش کردیم تا تسهیل گری 
همچنین  و  استعالمات  در  را  ص  ا خ

پیگیری ادارات شاهد باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان 
خود اظهار کرد: اخیرا هیئت دولت در 
کسب  فرآیند  در  تسهیل  نامه ای  ش خ ب
ابالغ  را  قانونی  آیین نامه های  و  کار  و 
کار  سهولت  به  نیز  امر  این  که  ه  د کر
به  کرده  کمک  مجوزها  صدور  ر  د
 ١2 از  کمتر  در  استان  در  ما  یکه  ر طو
و  کرده  صادر  تأسیس  پروانه  عت  ا س
برای سرمایه گذاران فضا و بستر کار را 

مهیا می کنیم.
مهندسی  نظام  سازمان  یس  ئ ر
کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل 
اضافه کرد:  بعد از صدور پروانه، از طریق 
فرمانداری ها استعالم و همچنین مراحل 
اخذ مجوزهای قانونی به انجام رسیده 
و در کنار آن با راه اندازی سامانه صدور 
کاسته  حضوری  مراجعات  از  زها  جو م

شده است.

رئيس نظام مهندسی کشاورزی اردبيل:

90 درصد فرآورده های دامی اردبيل به صورت سنتی توليد می شود

آگهی موضوع مائه 3 قانون و ماده ١3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 قطعه یک ایالم
 برابر رای شماره ١3۹۹۶٠3١۵٠٠١٠٠3۶٧۸ مورخ ١٠/١٧ ١3۹۹ هیات اول /
هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای محسن کریمی ، فرزند 
صید کاظم ، به کد ملی ۵۸١۹۹٧۵۹٠١  )ششدانگ( یک باب ساختمان ، به مساحت 
پیچ  ایالم-  در  واقع   ، اصلی   ١٤۸۵ از  فرعی   ١١۶ ، پالک شماره  مربع  متر   ۹۵ /٤٠
آشوری – انتهای کوچه ماهر ، خریداری شده از سبحان یاری و منتسب به مالکیت 

محمد محمد  محمد پناهی .
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ١۵ 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 
نماید.  تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
بدیهی است در صورت انقضای مدت  مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول : 2١/١١/۹۹
تاریخ انتشار نوبت دوم : ٠۶/١2/۹۹ 

 صفری- رئیس ادراه ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 

  آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه حمیده کاظمی فرزند محمد به استناد دو برگ استشهادیه گواهی 
شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت سه دانگ مشاع از 2۹۹ فرعی از ١٧١ فرعی 
از ۸۵ اصلی آنابد واقع در بخش ٤ حوزه ثبتی شهرستان بردسکن که متعلق وی می 
ای  بررسی دفتر امالک سند دفترچه  با  احتیاطی مفقود شده است  به علت بی  باشد 
به شماره چاپی ۵٠۹۸۶3 به نام شرکت فوق الذکر صادر و تسلیم گردیده است لذا به 
استناد تبصره ١ اصالحی ماده ١2٠ آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و 
متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت  اعتراض بدون 

المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
تاریخ انتشار: ١2/۶/۹۹

رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن 
غالمرضا گنج بخش 

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ١3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع  دوم   ۹۹/١١/٧هیات   -١3۹۹۶٠3١۹٠١٤٠٠۵3۹۸ شماره  رابررای  ب  
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نون  ا ق
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت آقای مهدی پور جمعه فرزند سیف اله بشماره 
شناسنامه ١۶۹٧  صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت ٧١/2۸۹ 
از  از پالک22١١-فرعی  از ۵٧٤-اصلی مفروز و مجزا شده  متر مربع پالک-فرعی 
مالک رسمی  از  کرمان خریداری   ٤۵ در جیرفت بخش  واقع  دو  قطعه  ۵٧٤-اصلی 

آقای محمد حسین نخعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
به صدور  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  می شود  آگهی  روز  فاصله١۵  به  نوبت  و  د
آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است  یهی  د ب

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ١2/۶/۹۹

تاریخ انتشار نوبت دوم: ١2/2٠/۹۹
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ١3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ١3۹۹۶٠3١۹٠١٤٠٠۵٠۸۵- ۹۹/١٠/2٧هیات دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت آقای جان احمد بیدشکی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه ١2۹  
صادره از عنبرآباد در موازی یازده سهم و یک دهم سهم مشاع از ۹۶ سهم ششدانگ  
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۸۶۹٤2 متر مربع پالک٤٧۹-فرعی از ١2-اصلی 
مفروز و مجزا شده از پالک-فرعی از ١2-اصلی قطعه یک واقع در اراضی طوهان جیرفت 
بخش ٤۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای عیسی مهران محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله١۵ روز آگهی می شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ١2/۶/۹۹

تاریخ انتشار نوبت دوم: ١2/2٠/۹۹
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ١3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ١3۹۹۶٠3١۹٠١٤٠٠23۸۹- ۹۹/٧/22هیات دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت آقای اسحق شیبانی نژاد فرزند مرید بشماره شناسنامه ۵۶٧۶  
صادره از جیرفت در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 3١٧ متر مربع پالک-فرعی 
از ۵٧۹-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک2٤-فرعی از ۵٧۹-اصلی قطعه دو واقع در 
اراضی رهجرد جیرفت بخش ٤۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسن دهقان 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله١۵ روز آگهی 
می شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ١2/۶/۹۹

تاریخ انتشار نوبت دوم: ١2/2٠/۹۹
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک
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قهرمان کشتی آليش زنان:
هر چه اردو داشته باشیم، قوی تر می شویم

کشتی  کیلوگرم   ٧۵ وزن  هرمان  ق
دختران کشتی گیر  می گوید  زنان  لیش  آ
برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور 
آلیش تمرین کرده و با شور و شوق خاصی 

شرکت کردند.
کشتی  کشور  قهرمانی  سابقات  م
برگزار  اسفند  زنان یکشنبه، سوم  لیش  آ
و نفرات برتر اوزان مختلف مشخص شد. 
کشتی زنان که پس از شیوع ویروس کرونا 
فعالیتی نداشت و تنها یک اردوی کوتاه 
مدت تیم ملی برگزار شد، شاهد رقابت 

دختران کشتی گیر بود. 
 ٧۵ وزن  قهرمان  احمدی،  ریم  م
کیلوگرم زنان به سطح مسابقات اشاره و 
بیان کرد: سطح مسابقات خیلی باال بود 

و نمی شد از قبل مقام آوران را پیش بینی کرد. ضمن اینکه چند پدیده هم داشتیم و 
محدثه حسینی یکی از آنها بود که برای از جودو در مسابقات کشتی شرکت می کرد، 

هانیه عاشوری و فاطمه صفایی هم عالی بودند.
او در مورد عملکرد خود بیان کرد: تمرینات و بدنسازی خود را در زمان شیوع 
کرونا انجام می دادم و به همین دلیل با آمادگی کامل در مسابقات شرکت کردم. البته 
دوری از رقابت ها روی برخی از قدیمی ها تاثیر گذاشته بود، چون در این مدت تمرین 

زیادی نداشتندگ اما جوانان خیلی خوب کار کردند. 
احمدی ادامه داد: همه کشتی گیران با شور و شوق خاصی تمرین کرده و وارد 
مسابقات شده بودند. هر چه اردو داشته باشیم، قوی تر می شویم و از شرایط مسابقات 
شناخت بیشتری پیدا می کنیم. آقای دبیر در سال قول داد که از آلیش حمایت می کند 

و احتماال قبل از پایان سال دوباره اردوی تیم ملی برگزار می شود. 
این کشتی گیر در مورد نجوه رعایت پروتکل های بهداشتی در جریان مسابقات 
گفت: پروتکل های بهداشتی به طور کامل رعایت شد. ما ٧2 ساعت قبل از مسابقات 

تست کرونا داده بودیم و روز ورود به خوابگاه هم دوباره از همه تست گرفتند.

خداحافظی کاپیتان تیم ملی از هندبال 

کاپیتان باتجربه تیم ملی هندبال زنان ایران روز گذشته و پس از کسب قهرمانی 
در لیگ برتر تصمیم گرفت تا به فعالیت خود در میدان مسابقه پایان دهد و وارد عرصه 

مربیگری شود.
شیدا فالحی بازیکن با اخالق و یکی از بهترین هندبالیست های زن ایران که 
سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی و کاپیتانی در این تیم را هم در کارنامه هندبالی خود 
دارد، روز دوشنبه گذشته تصمیم به خداحافظی از عرصه بازی گرفت و می خواهد در 
ادامه راه در کسوت مربی فعالیت کند؛ فالحی پس از باالی سر بردن جام قهرمانی 
اشتادسازه در لیگ برتر هندبال زنان و بر پایی جشن پیروزی و قهرمانی در حضور 

مدیران این باشگاه، تصمیم خود را علنی کرد و مراسم خداحافظی اش برگزار شد.
شیدا فالحی، کاپیتان تیم ملی هندبال زنان ایران و بازیکن اشتادسازه، بعد از 
2٠ سال فعالیت  از دنیای ورزش حرفه  ای خداحافظی کرد؛ او رو دست همبازیان خود 
به آسمان پرتاب شد و با چشمانی اشک بار لحظاتی تراژیکی را در زمین مسابقه تجربه 

کرده و آخرین لحظات حضورش در زمین مسابقه هندبال را سپری کرد.
روز دوشنه گذشته نماینده مشهد توانست با پیروزی 2۹ بر 2۶ تیم شهید شاملی 
کازرون را شکست بدهد و جشن قهرمانی خود در لیگ برتر هندبال زنان را برای 

دومین فصل متوالی جشن بگیرد.

رسيدن به صدر دور از دسترس نيست؛
بوفون: کسب پیروزی برای ما ضروری بود

اسطوره فوتبال ایتالیا و دروازه بان افسانه ای یوونتوس جبران فاصله با اینتر 
را غیرممکن نمی داند.

یوونتوس در آخرین بازی از هفته بیست و سوم سری آ موفق شد میهمانش 
تیم کروتونه را با نتیجه 3-٠ شکست دهد. با پیروزی در این بازی که جان لوئیجی 
بوفون از سنگر یوونتوس محافظت می کرد، بانوی پیر توانست به رده سوم جدول  
هرچند فاصله این تیم با اینتر صدرنشین هنوز ۸ امتیاز است و البته با یک بازی 
کمتر. در طی یک دهه اخیر این بهترین جایگاه اینتر در کورس قهرمانی در این 
مقطع از فصل بوده است و به همین دلیل خیلی ها از هم اکنون قهرمانی این تیم در 
سری آ را پیش بینی کرده اند. بوفون اما تأکید کرد که تیمش هنوز تسلیم نشده است.

بوفون که برای ششصد و پنجاه و چهارمین بار برای یوونتوس کلین شیت کرد، 
به شبکه اسکای اسپورتس گفت:» این بزرگترین حس رضایت است. شیوه رسیدن 
شما به چنین دستاوردی است که آن را متمایز می کند. من هر هفته عرض پرش هایم 
را اندازه می گیرم و تا زمانی که از اندازه آنها راضی باشم، به کارم ادامه خواهم داد.«

یوونتوس بعد از سه بازی بدون برد متوالی، سرانجام توانست یک پیروزی 
کسب کند و بوفون هم بر لزوم و اهمیت این پیروزی تأکید کرد.

او افزود:» بدون شک کسب این پیروزی برای ما ضروری بود.  شیوه ای که 
ما می بریم قابل پیش بینی نیست. در نیم ساعت اول ما کارمان را واقعاً خوب انجام 
دادیم و مهمترین چیز هم فکر می کنم که حفظ روحیه جنگندگی و توجه و تمرکز 

تیم برای ۹٠ دقیقه است.«

کومان: این بارسلونایی نیست که انتظارش را داریم!
معتقد  بارسلونا  رمربی  س
در  زدن  حرف  زمان  االن  ست  ا

مورد خریدهای تابستانی نیست.
بارسلونا پس از شکست از 
پی اس جی و توقف خانگی برابر 
کادیز باید به مصاف الچه در یک 

بازی معوقه برود.
آبی اناری ها شرایط روحی 
خوبی ندارند ولی محکوم به کسب 
سه امتیاز هستند. هر نتیجه ای 

غیر از پیروزی در بازی فردا بارسا را وارد بحران خواهد کرد.
رونالد کومان سرمربی بارسا در نشست خبری این بازی گفت:» الچه به نظر 
تیمی مطمئن به نظر می رسد که برای عدم سقوط می جنگد و هدفش پیروزی 
است. بازی دشواری خواهد بود. نمی دانم الچه هم مثل کادیز ۹٠ دقیقه عقب می 
نشیدند و منتظر ضد حمله خواهد ماند یا خیر. روند بازی به ما بستگی خواهد داشت. 
اینکه چطور توپ را به گردش در بیاوریم و چطور در مقاطع مهم بازی دفاع کنیم. 
اگر بتوانیم در نیمه اول از فرصت های مان به خوبی استفاده کنیم، شرایط برای 

مان بهتر خواهد شد.«
کومان در مورد تغییرات در تیم گفت:» باید وضعیت تیم، شرایط بدنی و ذهنی 
هر بازیکن  را تجزیه و تحلیل کرد. برابر کادیز اشتباهاتی داشتیم ولی درست نیست 
فقط روی یک بازیکن)کلمنت لنگله( زوم کرده و او را مقصر بدانیم. ما این فرصت 
را داشتیم تا زودتر کار کادیز را تمام کنیم ولی فرصت سوزی ها این اجازه را نداد. 

این بارسلونایی نیست که انتظارش را داریم.«
شرایط روحی لنگله)دقیقه ۸۹ پنالتی داد و بارسا بازی برده را برابر کادیز از 
دست داد(:» امروز با او حرف زدم و باید بگویم که یک انسان جدی و حرفه ای 
به تمام معناست. البته که روی صحنه پنالتی می توانست خیلی بهتر کار کند ولی 
مشکل تیم اشتباه او نبود. ما در خط حمله اشتباهات دیگری داشتیم و اگر مثال 
2-٠ پیش بودیم، پنالتی لنگله تاثیری در نتیجه نمی گذاشت. او هم مثل دیگر 
بازیکنان جا برای بهتر شدن دارد ولی تساوی برابر کادیز به خاطر اشتباه او نبود.«

امباپه:»  ادعای تونی فریکسا نامزد ریاست بارسا مبنی بر جذب هالند و 
توان  نمی  نزنم،  حرف  بعدی  رئیس  با  تا  و  دارد  چقدر صحت  این  دانم  می  ن
تعیین  او  انتخاب شود.  رئیس جدید  تا  کرد  باید صبر  دانم؛  نمی  گفت.  چیزی 
کننده وضعیت مربی و نقل و انتقاالت خواهد بود. ولی فکر نمی کنم االن زمان 
و  داریم  پیش  در  بازی های مهمی  ما  باشد.  بازیکنان جدید  مورد  در  صحبت 

نباید تمرکز تیم را به هم زد.«

 نامزد ریاست فدراسیون 
فوتبال گفت: قبل از ثبت نام 
مشورت  دادکان  محمد  ا  ب
کردم و از اینکه او، بنده را از بین سایر 
نامزدها برای ریاست فدراسیون فوتبال 
نامزد شایسته دانسته، بی نهایت تشکر 

می کنم.
مدیران  از   یکی  دادکان  حمد  م
ایران  فوتبال  مدیریت  حوزه  در  وفق  م
محسوب می شود که اخیرا به انتخابات 
واکنش  فوتبال  فدراسیون  اسفند   ١ ٠
صریح و بی پرده ای داشت. دادکان در 
آخرین مصاحبه خود به صراحت اعالم 
کرد که در میان نامزدها، علی کریمی 
صالحیت  دیگر  نامزد  سه  از  یش  ب
نشستن بر میز ریاست فدراسیون فوتبال 

ایران را دارد.
فوتبال  فدراسیون  سابق  ئیس  ر
ایران مثل همیشه از نحوه مدیریت بر 
شد  مدعی  و  کرد  انتقاد  ایران  وتبال  ف
اسفند  دهم  روز  انتخابات  تکلیف  ه  ک
بعدی  رئیس  حتی  و  شده  شخص  م
فدراسیون فوتبال هم تعیین شده است. 

دادکان به صراحت اعالم کرد که علی 
باالی  دانش  داشتن  دلیل  به  ریمی  ک
اجتماعی و همچنین به دلیل مقبولیت 
باالی عمومی که دارد، بهترین گزینه 
ایران  فوتبال  فدراسیون  ریاست  رای  ب
شرایط  این  در  مقبولیت  این  و  ست  ا
می تواند کمک حال فوتبال کشور شود.

اظهارات  به  نیز  کریمی  لی  ع
در  و  داد  نشان  واکنش  دادکان  خیر  ا
شک  بدون  داشت:  اظهار  فت وگویی  گ
محمد دادکان از بزرگان تاریخ فوتبال 

یران بوده و به دلیل کسوت و دانش  ا
و  شان  همواره  دارد،  که  دیریتی  م
شخصیتش برای من قابل احترام است. 
به صراحت اعالم می کنم که اگر دادکان 
انتخابات فدراسیون فوتبال ورود  رای  ب
و ثبت نام می کرد، هرگز به خودم اجازه 
انتخابات ١٠ اسفند  نمی دادم که برای 
ثبت نام کنم. بدون تعارف اعالم می کنم 
که  مصاحبه ای  در  دادکان  محمد  گر  ا
داشت، اگر یکی از رقبای بنده که در 
انتخابات حضور دارند را تایید می کرد 

و یکی از سه نفر را شایسته انتخاب به 
عنوان رئیس فدراسیون می دانست، حتما 
به عنوان اولین نفر، از ادامه راه انتخاباتی 

انصراف می دادم و کنار می کشیدم.
ثبت  از  قبل  البته  داد:  ادامه  وی 
نام نیز با محمد دادکان مشورت کردم 
و اینکه وی بنده را از بین سایر نامزدها 
نامزد  فوتبال  فدراسیون  ریاست  رای  ب
تشکر  نهایت  بی  نسته،  دا یسته  ا ش
اگر  که  می کنم  تاکید  دوباره  ی کنم.  م
هدف  گذاشته ام،  انتخابات  این  به  ا  پ
زد  نه  بوده،  فوتبالی ها  از  ولم حمایت  ا
و بندهای پشت پرده.بازیکن اسبق تیم 
ملی گفت: به قول محمد دادکان فوتبال 
عشق ابدی فوتبالی ها است و همان طور 
که من و مهدی مهدوی کیا در بیانیه مان 
اعالم کردیم، هدف مان مبارزه با فساد 
در فوتبال و تالش برای فراهم شدن 
فوتبال پاک است؛ دغدغه ای که دادکان 
و امثال دادکان دارند و سال هاست با این 
معضالت دست و پنجه نرم می کنیم. 
سخن پایانی ام این است: فوتبال پاکم 

آرزوست.

از حمایت دادکان تشکر می کنم؛

علی کریمی: هدف ما فراهم شدن فوتبال پاک است

تیم ملی ایران در هیچ یک از محدوده 
بازی های ملی نتوانسته بیشتر از یک بازی 
تدارکاتی داشته باشد و این بار بدون حضور 

لژیونرها به مصاف سوریه می رود.
تیم ملی فوتبال ایران دهم فروردین 
تهران  در  تدارکاتی  و  دوستانه  دیداری  ر  د
با  تا  می رود  سوریه  ملی  تیم  مصاف  ه  ب
توجه به لغو دیدارهای رسمی مقابل هنک 
هماهنگی  و  آمادگی  از  کامبوج،  و  نگ  ک

الزم دور شود.
ری  برگزا م  دیرهنگا لغو  علت  به 
فدراسیون  جهانی،  جام  انتخابی  مسابقات 
را  دیدار  یک  از  بیش  نتوانسته  فوتبال 
نتیجه  در  کند.  هماهنگ  ملی  تیم  برای 
به  شته  گذا ه های  ما نند  هما ملی  تیم 
از حداکثر زمان و برگزاری  جای استفاده 
حداقل دو دیدار تدارکاتی، باز هم بخشی 
برای  »فیفا دی«  به  موسوم  روزهای  از 
را  رسمی  و  دوستانه  بازی های  برگزاری 

از دست می دهد.

* ایران بدون لژیونرها بازی می کند
مسابقه این دو تیم ایران و سوریه در 
دهم فروردین ١٤٠٠ در شرایطی است که 
فیفا دی شامل 2۸ اسفند ۹۹ تا ۶ فروردین 
در  ملی  تیم های  اکثر  و  می شود   ١٤٠٠
همین روزها به رقابت می پردازند. در نتیجه 

تیم ملی ایران مجاز به استفاده از بازیکنان 
لژیونر خود نیست.

اگر چه باشگاه های ایرانی به خاطر تیم 
ملی از منافع خود گذشت می کنند اما خبری 
از حضور بازیکنان لژیونر در این دیدار نیست 
بدون  را  تیمش  ترکیب  باید  اسکوچیچ  و 

بازیکنان شاخص خود به میدان بفرستد.
غیبت بازیکنانی مانند طارمی، آزمون، 
بیرانوند، میالد محمدی، سعید عزت اللهی، 
صادق  عابدزاده،  امیر  جهانبخش،  علیرضا 
محرمی، کاوه رضایی، علی  قلی زاده، کریم 
... در شرایطی است که تیم  انصاری فرد و 
ملی در بازی های رسمی خود حساب ویژه ای 

روی این بازیکنان باز کرده است.
در صورتی که مسابقه ایران و سوریه 
می توانست  می شد،  برگزار  دی  فیفا  داخل 
کمک ویژه ای به تیم ملی ایران باشد. باید 
دید اسکوچیچ می تواند موافقت باشگاه های 
اروپایی و بعضا عربی را در کوران مسابقات 
جلب کند و ملی پوشان لژیونر را سه، چهار 
روز دیرتر به باشگاه های خود بفرستد یا خیر.

اردوی  در  او  که  احتمال می رود  این 
شروع  فروردین  سوم  از  که   ١٤٠٠ نوروز 
می شود، به طور کلی قید حضور لژیونرها را 
هم به صرف این که فقط سه ، چهار روز در 

تمرینات شرکت کنند، بزند.
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آگهی موضوع ماده3قانون وماده ١3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ١3۹۹۶٠3١۹٠١٤٠٠۵١3۵- ۹۹/١٠/3٠هیات دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت آقای منصور مروجی فرد فرزند محمد بشماره 
شناسنامه ١١33  صادره از جیرفت در ششدانگ  یک قطعه زمین کشاورزی به 
از  و مجزا شده  مفروز  از ۵١٠-اصلی  مربع پالک-فرعی  متر  مساحت ۵٠٠١٧ 
پالک-فرعی از ۵١٠-اصلی قطعه دو واقع در اراضی سرونی جیرفت بخش ٤۵ 
کرمان خریداری از مالک رسمی آقای مسعود خواجویی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله١۵ روز آگهی می شود درصورتی 
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 
وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ١2/۶/۹۹

تاریخ انتشار نوبت دوم: ١2/2٠/۹۹
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ١3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ١3۹۹۶٠3١۹٠١٤٠٠٤٧٠۵- ۹۹/١٠/۶هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
اسفندیار  فرزند  لرستانی   حسن  آقای  جیرفت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  درواحد 
بشماره شناسنامه ۶2۵  صادره از جیرفت در ششدانگ  یک باب خانه و باغچه به 
مساحت 22۹۸/۸٠ متر مربع پالک-فرعی از ١222-اصلی مفروز و مجزا شده از 
پالک-فرعی از ١222-اصلی قطعه ۶ واقع در اراضی سرشنگان دلفارد جیرفت 
از مالک رسمی آقای حسین مارزی محرز گردیده  بخش 3٤ کرمان خریداری 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله١۵ روز آگهی می 
شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ١2/۶/۹۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ١2/2٠/۹۹

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ١3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ١3۹۹۶٠3١۹٠١٤٠٠3٧۶3- ۹۹/۸/١١هیات دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
اسفندیار  فرزند  لرستانی   حسن  آقای  جیرفت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  درواحد 
بشماره شناسنامه ۶2۵  صادره از جیرفت در ششدانگ  یک باب خانه و باغچه به 
مساحت ١٧۵۹/١۵ متر مربع پالک-فرعی از ١222-اصلی مفروز و مجزا شده از 
پالک-فرعی از ١222-اصلی قطعه ۶ واقع در اراضی سرشنگان دلفارد جیرفت 
بخش 3٤ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای فتحعلی مددی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله١۵ روز آگهی می 
شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ١2/۶/۹۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ١2/2٠/۹۹

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ١3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ١3۹۹۶٠3١۹٠١٤٠٠٤۶۹۸- ۹۹/١٠/۶هیات اول  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت آقای مجید امیری پور فرزند یداله بشماره 
شناسنامه ۸۵۵٧  صادره از جیرفت در ششدانگ  یک باب خانه مشتمل بر باغ 
به مساحت ۹3٤ متر مربع پالک-فرعی از ١۸۸١-اصلی مفروز و مجزا شده از 
پالک-فرعی از ١۸۸١-اصلی قطعه ۶ واقع در اراضی کمشکوییه ساردوییه جیرفت 
بخش 3٤ کرمان خریداری از مالکین رسمی آقایان عسکر امیری. اکبر امیری. 
محمد حسن میرزا امیری قنات سامان. خانباز امیری پورقنات سامان و خانم ها 
بی بی جان امیری پور قنات سامان و فاطمه بهزادی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله١۵ روز آگهی می شود درصورتی 
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 
وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ١2/۶/۹۹

تاریخ انتشار نوبت دوم: ١2/2٠/۹۹
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ١3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ١3۹۹۶٠3١۹٠١٤٠٠٤٤۵۸- ۹۹/۹/2٠هیات اول  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
بشماره  فرزند دداهلل  امیری  نرگس  ثبت ملک جیرفت خانم  ثبتی حوزه  درواحد 
شناسنامه ٤١۸  صادره از جیرفت در ششدانگ  مغازه مشتمل بر زمین خالی به 
مساحت 22١/٤2 متر مربع پالک-فرعی از ۵٧٤-اصلی مفروز و مجزا شده از 
اراضی جیرفت بخش ٤۵  واقع در  از ۵٧٤-اصلی قطعه دو  پالک١۶۶۹-فرعی 
کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سلطان سازور محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله١۵ روز آگهی می شود درصورتی 
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 
وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ١2/۶/۹۹

تاریخ انتشار نوبت دوم: ١2/2٠/۹۹
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی اصالحی موضوع ماده3قانون وماده ١3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای اصالحی شماره ١3۹۹۶٠3١۹٠١٤٠٠۵٠۸۹- ۹۹/١٠/2٧هیات 

و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول/دوم  موضوع 
فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت آقای محمدرضا 
موازی  در  جیرفت  از  صادره    ۶۵2٤ شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  باختر 
قطعه  یک  ششدانگ  سهم   ۹۶ از  مشاع  سهم  دهم  یک  و  سهم  دوازده 
پالک٤٧۹-فرعی  مربع  متر   ۸۶۹٤2 ششدانگ  مساحت  به  مزروعی  زمین 
یک  قطعه  ١2-اصلی  از  پالک-فرعی  از  شده  مجزا  و  مفروز  ١2-اصلی  از 
واقع در اراضی طوهان جیرفت بخش ٤۵ کرمان خریداری از مالک رسمی 
مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  مهران  عیسی  آقای 
سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می  آگهی  نوبت  یک  در 
آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
رسید،  اخذ  از  وپس  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  یک  مدت  به 
به مراجع  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه  ظرف مدت یک 
وعدم  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی 

شد. خواهد  مالکیت صادر  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 
تاریخ انتشار نوبت اول: ١2/۶/۹۹

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی اصالحی موضوع ماده3قانون وماده ١3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای اصالحی  شماره ١3۹۹۶٠3١۹٠١٤٠٠۵٠۸۸- ۹۹/١٠/2٧هیات   
دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت آقای منوچهر افشارمنش فرزند 
چراغعلی بشماره شناسنامه ٤3  صادره از جیرفت در موازی چهل و یک سهم و 
دو دهم  سهم مشاع از ۹۶ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
ششدانگ ۸۶۹٤2 متر مربع پالک٤٧۹-فرعی از ١2-اصلی مفروز و مجزا شده از 
پالک-فرعی از ١2-اصلی قطعه یک واقع در اراضی طوهان جیرفت بخش ٤۵ 
کرمان خریداری از مالک رسمی آقای چراغعلی افشارمنش محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت آگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول  قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ١2/۶/۹۹

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی اصالحی موضوع ماده3قانون وماده ١3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای اصالحی  شماره ١3۹۹۶٠3١۹٠١٤٠٠۵٠۸٧- ۹۹/١٠/2٧هیات   
اول/دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت خانم عصمت مهران 
فرزند عیسی بشماره شناسنامه ۶3  صادره از جیرفت در موازی سیزده سهم و 
شش دهم سهم  مشاع از ۹۶ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
ششدانگ ۸۶۹٤2 متر مربع پالک٤٧۹-فرعی از ١2-اصلی مفروز و مجزا شده از 
پالک-فرعی از ١2-اصلی قطعه یک واقع در اراضی طوهان جیرفت بخش ٤۵ 
کرمان خریداری از مالک رسمی آقای عیسی مهران محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت آگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول  قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ١2/۶/۹۹
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی اصالحی موضوع ماده3قانون وماده ١3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

۹۹/١٠/2٧هیات   -١3۹۹۶٠3١۹٠١٤٠٠۵٠۹٠ شماره  اصالحی  برابررای   
دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت خانم نصرت مهران فرزند 
عیسی بشماره شناسنامه ٧  صادره از جیرفت در موازی هیجده سهم مشاع از ۹۶ 
سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ ۸۶۹٤2 متر مربع 
پالک٤٧۹-فرعی از ١2-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک-فرعی از ١2-اصلی 
قطعه یک واقع در اراضی طوهان جیرفت بخش ٤۵ کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای عیسی مهران محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در یک نوبت آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور وعدم وصول  است درصورت 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ١2/۶/۹۹

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی اصالحی موضوع ماده3قانون وماده ١3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای اصالحی شماره ١3۹۹۶٠3١۹٠١٤٠٠١۶۵٧- ۹۹/۵/١٤هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت آقای مهدی صفوی گردینی  فرزند 
شهریار بشماره شناسنامه ١٠٤٠  صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه 
قدیمی ساز به مساحت 2٧2/٤٠متر مربع پالک١۹۸-فرعی از ۶۹-اصلی مفروز 
و مجزا شده از پالک١23-فرعی از ۶۹-اصلی قطعه یک واقع در اراضی بنستان 
امیری  امیر  آقای  مالک رسمی  از  کرمان خریداری  جبالبارز جیرفت بخش 3٤ 
دومار محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت آگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ١2/۶/۹۹
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی
شماره  به  احمد  فرزند  زورمند  زینب  اینجانب  تحصیلی  مدرک 
کامپیوتر  رشته  کاردانی  مقطع  در  جیرفت  از  صادره   2٠٠۸ شناسنامه 
صادره از واحد دانشگاهی ازاد جیرفت با شماره ۹٠۹٤ تاریخ ۹2/2/2۹ 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت به نشانی دانشگاه آزاد 

جیرفت ارسال نماید

تيم ملی ایران بدون لژیونرها مقابل سوریه

صدور  برای  سپاهان  ه  باشگا
برای  کیانی«  »مهدی  رضایت نامه 
با  که  گذاشت  ویژه ای  شرط  استقالل 

مخالفت مدیران آبی پوشان قرار گرفت.
»محمود فکری« برای تقویت تیم 
خود فهرستی از بازیکنان مد نظرش را در 
اختیار مدیران استقالل قرار داده است تا 

نسبت به جذب آنها اقدام شود.
»مهدی کیانی« بازیکن با تجربه 
عالقه  مورد  نفرات  از  یکی  سپاهان 

»محمود فکری« است.
کیانی که در لیگ بیستم در تفکرات 
تاکتیکی »محرم نویدکیا« جایی نداشته 

مذاکراتی  استقالل  مسوولین  با  است 
داشته و به توافقاتی رسیده است.

صدور  برای  سپاهان  ه  باشگا
ویژه ای  شرط  بازیکن  این  رضایت نامه 
به  کرده اند  اعالم   آنها  است،  گذاشته 
انجام  را  این کار  شرطی حاضر هستند 
دهند که »مسعود ریگی« در نیم فصل 
دوم لیگ برتر با پیراهن سپاهان بازی 

کند.
این درخواست با مخالفت »محمود 
فکری« و باشگاه استقالل روبرو شد تا 
فعال پرونده حضور »مهدی کیانی« در 

باشگاه استقالل بسته شود.

شرایط ویژه سپاهان مانع استقاللی شدن مهدی کيانی
گفت:  برخی ها  استقالل  پیشکسوت 
ید  با تیم  ین  ا فنی  در  کا رند  ا د د  عتقا ا
ن  ا عنو به  من  شد،  با شته  ا د ت  تغییرا
تی  تغییرا گر  ا می گویم  پیشکسوت  یک 
نظر  با  باید  بگیرد  صورت  می خواهد  هم 

باشد. فکری«  »محمود 
مهدی پاشازاده اظهار داشت: استقالل 
در این فصل فراز و نشیب های زیادی داشته 
خیلی  عملکرد  دیدارها  برخی   در  است، 
انتظارات  دیدارها  برخی  در  و  داشت  خوبی 

را برآورده نکرد.  
وی افزود: اینکه استقالل با مشکالت 
دیروز  و  امروز  به  مربوط  روبروست  مالی 
از گذشته های دور در استقالل  این  نیست، 

وجود داشت و همه افرادی که در این تیم 
کنند.  درک  را  شرایط  باید  دارند  عضویت 
داشتیم  عضویت  استقالل  در  ما  که  زمانی 

این شرایط وجود داشت.
ن  نشا طر خا ستقالل  ا پیشکسوت 
کرد: برخی ها اعتقاد دارند کادر فنی استقالل 
باید تغییرات داشته باشد، من به عنوان یک 
در  هم  تغییراتی  اگر  می گویم  پیشکسوت 
استقالل می خواهد صورت بگیرد باید با نظر 

محمود فکری باشد.
فکری  محمود  کرد:  تصریح  پاشازاده 
برای استقالل زحمات زیادی کشیده است و 
باید از او در این مقطع حساس حمایت شود 

تا بتواند آرامش را برقرار کند.

مهدی پاشازاده: استقالل فراز و نشيب های زیادی دارد
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یک مترجم زبان فارسی به ایتالیایی و بنیان گذار وبگاه معرفی 
هنر و فرهنگ ایرانی گفت: فکر می کنم شناخت ایران نسبت به 
چندسال گذشته در ایتالیا بیشتر و بهتر شده است و نگاه منفی 

وجود ندارد. 
النا اسکارینچی، )Elena Scarinci( مترجم فارسی به 
ایتالیایی و بنیان گذار پروژه و وبگاه نگاه، درباره معرفی ایران از 
راه هنر، سینما و موسیقی توضیح داد: امسال با دو خانم ایتالیایی 
که چندماه در ایران زندگی کرده بودند درحال انجام کار ترجمه ای 
بودیم و متوجه شدیم هیچ اطالعاتی درباره هنر زیبا و مؤثر ایرانی 
مثل عکاسی در ایتالیا در دست نیست؛ بنابراین تصمیم گرفتیم یک 
وبسایت بسازیم تا بتوانیم با کمک دیگران هنر ایرانی را معرفی کنیم.

سایت ما درباره عکاسی و هنرمندان و متن هایی است که 
ترجمه کردیم و کار جدیدی در ایتالیاست. 

وی درباره چگونگی عالقه مندی و یادگیری زبان فارسی 
گفت: ابتدا زبان عربی خواندم و چندماه هم در ترکیه زندگی کردم. 

همان جا با چند ایرانی آشنا شدم و متوجه شدم درباره ایران چیزی 
نمی دانم و به دلیل عالقه به زبان های مختلف، تصمیم گرفتم زبان 
فارسی را هم یاد بگیرم. به همین دلیل به ایتالیا برگشتم و یک 
بورس تحصیلی از منطقه التزیو -رم گرفتم و به تهران آمدم و در 
مؤسسه دهخدا فارسی خواندم. در آن زمان مشغول تدریس زبان 
ایتالیایی در سفارت ایتالیا هم بودم و فرصت بیشتری داشتم تا در 

ایران فارسی یاد بگیرم و صحبت کنم. 
قبل از حضور در تهران، با ایران آشنا نبودم و در رسانه ها هم 
حرفی از ایرانیان نشنیده بودم. البته خیلی کنجکاوم و به همین دلیل 
تصمیم گرفتم ایران را بیشتر بشناسم. اسکارینچی درباره اینکه مردم 
ایتالیا چقدر مردم ایران را می شناسند و برای مخاطبان چقدر جذاب 
است که از سایت شما اطالعات درباره ایران به دست بیاورند، گفت: 
مردم ایتالیا نسبت به چندسال پیش ایران را بیشتر می شناسند. این 
امر را مدیون چند نویسنده و خبرنگار هستیم که اطالعات مثبت 

درباره ایران منتشر می کنند.

یک مترجم:

شناخت مردم ایتاليا از ایران بهتر و بيشتر شده است

دنیای  روزنامه  گزارش  به 
جوانان به نقل از ایسنا، اسماعیل 
امینی با اشاره به دست بردن در 
برخی  در  که  شعرهایی  از  تاریخی؛  وقایع 
فیلم  تا  گرفته  می شود  خوانده  هیئت ها 
»اخراجی ها«، در عین حال از این که اغراق 
و مبالغه ای که از زبان شعر می شنویم تحریف 

نیست، می گوید.
درباره  دانشگاه  مدرس  و  شاعر  این 
حدود استفاده از اغراق در ادبیات به ویژه در 
شعر و نیز تحریف تاریخ در آثار ادبی اظهار 
کرد: وقتی از آثار ادبی صحبت می کنیم، به 
نثرها  نثر و نظم تقسیم می شود؛  دو دسته 
)مثل حکایت ها( منطق روایتی دارند و منطق 
روایتی مثل علم تاریخ نیست، مولف واقعه  را 
بازآفرینی و بازسازی می کند، بنابراین طبعا 
است  ممکن  و  آن می دهد  به  روایی  جنبه 
که از تخیل خودش و از بعضی جاذبه های 
این  کند؛  استفاده  کارش  در  هم  داستانی 

رایج است.
امینی سپس گفت: حتی گاهی کسانی 
از روی آثار ادبی اقتباس دیگری می کنند، 
درست  تئاتر  یا  می نویسند  فیلم نامه  مثال 
می کنند، این ها هم مجددا تغییراتی در آثار 
آن ها  در  جدیدی  روایت  خط  تا  می دهند 
ایجاد کنند. کسی هم که داستان یا حکایت 
علمی  روایت  که  می داند  را  این  می خواند 
به  که  کسی  مثل  است،  داستان  و  نیست 
تئاتر  این  تئاتر می رود و می داند که  دیدن 
بازگویی نقطه به نقطه تاریخ نیست. دیگر 
این که اساسا زبان شعر با زبان داستان فرق 
یعنی  است،  عاطفی تر  شعر  زبان  می کند، 
نحوی  به  هستند،  عاطفی  آن  گزاره های 
است،  غلط  یا  صحیح  گفت  نمی توان  که 
باید گفت زیباست یا نازیباست. وقتی شعر 
شعر  زبان  با  که  می دانید  طبعا  می خوانید 
مواجه هستید و بنابراین اصال توقع نمی رود 

که زبان شعر بیان گر عینی وقایع باشد.
اسماعیل امینی همچنین درخصوص 
نوشته  سنت ها  براساس  که  ادبی ای  آثار 
بیان کرد: شعرهایی که در پشت  می شوند 
آن ها سنت )چه سنت مربوط به سیره ائمه 
رخدادهای  دینی،  شخصیت های  اطهار، 
موارد  این  در  ...( هست،  و  به دین  مربوط 
کسی نمی تواند در بنیان های حکایت دست 

از  شاعر  که  است  ممکن  این جا  در  ببرد. 
مثال  کند،  استفاده  شاعرانه  هنروری های 
محتشم که در مورد امام حسین)ع( می گوید: 
»این ماهی فتاده به دریای خون که هست/ 
زخم ستاره بر تنش افزون حسین توست«؛ 
غلو است اما غلوی که مناسب فضای عاطفی 

است و حرف علمی ای نزده.
وی با بیان این که وقتی شعر می خوانیم 
می دانیم با متن عاطفی مواجه هستیم و نه 
اگر کسی  اما  گفت:  تحلیلی  و  علمی  متن 
وقایع  با  اصال  یا  کند  تحریف  را  رخدادها 
مقاتل  برخی  دارد.  اشکال  این  نباشد،  آشنا 
این  به  و  نخوانده اند  را  تاریخ  کتاب های  و 
این  و  می برند.  دست  رخدادها  در  ترتیب 
فقط به رخدادهای مذهبی هم مربوط نیست، 
اساسا در مورد هر گونه از شعری که سنت 
مثال  است.  همین طور  باشد،  آن  سر  پشت 
نثر  متون  روی  از  را  »شاهنامه«  فردوسی 
مثل شاهنامه ابومنصوری نوشته است، این 
درحالی  است که ممکن است توصیفات را 
گسترش داده و جزئیات بیشتری بیان کرده 
باشد اما در وقایع دست نبرده. صرفا جزئیات 
و توصیفات را به اقتضای کار داستان توسعه 
داده و هنروری خودش را نشان داده است اما 

در اصل وقایع دست نبرده.
افزود:  کتاب »جلسه شعر«  نویسنده 
در اصل کسی در وقایعی که سنت پشت 
ببرد،  هم  اگر  نمی برد،  دست  آن هاست، 
نشان دهنده بی ذوقی یا بی اطالعی اوست؛ 
بعضی  در  که  جدیدی  شعرهای  مثل 
به  چون  بعضی ها  نند.  می خوا هیئت ها 

نمی کنند،  مراجعه  معتبر  مقاتل  و  کتاب ها 
همین چیزهایی را که از دیگران شنیده اند 
تکرار می کنند و هر سال هم چیزهایی به 
آن ها اضافه می شود. اما مسئله این است که 
این فقط درباره وقایع خیلی دور هم نیست، 
درباره وقایع نزدیک مثل جنگ تحمیلی هم 
اتفاق می افتد که نقش یکی را کمرنگ تر، 
نقش دیگری را پررنگ تر و اسم عده ای را 

هم اصال حذف می کنند. 
برای مثال فیلم »اخراجی ها« که من 
در جلسه نقد آن حضور داشتم، وقتی به آقای 
آدم هایی  که  گفتم  آن  کارگردان  ده نمکی، 
که در این فیلم نشان داده اید اصال به این 
و  نبودند  این طور  رزمنده ها  و  نبوده  شکل 
شما  و  نبوده  این شکل  به  مناسبات  اصال 
از  را  به روز  یک مشت شوخی و جک های 
به آدم های دهه ۶٠ نسبت دادید،  اینترنت 
گفت که من این کار را کردم که جذاب شود 
و نسل جدید خوشش بیاید! هر سال هم در 
تلویزیون با همین مشکالت مواجه هستیم، 
نیروهای  انقالب،  تاریخ  درباره  سال  هر 
رخدادهای  و  سلطنت  سرنگونی  در  موثر 
غریب  و  عجیب  روایت  یک  آن  از  بعد 
ارائه می دهند که اساسا هیچ نسبتی  جدید 

با واقعیت ندارد.
امینی سپس بار دیگر به تفاوت بیان از 
زبان شعر اشاره و اظهار کرد: البته وقتی ما 
اغراق را از زبان شعر می شنویم، فرق می کند. 
می شنویم،  شعر  در  که  مبالغه ای  و  اغراق 
تحریف نیست. اگر کسی بگوید که من هزار 
سال چشم به راهت می نشینم، غیرمنطقی 

آن  است،  عاطفی  حرفی  چون  ولی  است 
کردن  مخلوط  البته  می پذیریم.  شعر  در  را 
این ها هم غلط است؛ اخیرا دیده ام عده ای 
بی ذوق که ادعای دانش ادبی هم دارند و 
بعضا دکترای ادبیات هستند درباره شعر از 
این پرت وپالها می گویند، مثال می گویند که 
معشوق را قد سرو تصور کنید، این که هیوال 
می شود! معلوم است که او اصال زبان شعر 
را نمی شناسد و آدم بی ذوقی است. اتفاقا بازار 
این ها هم االن داغ است، از این چیزها در 
اینترنت می گذارند و خیلی هم مشتری دارند 
چون حرف عجیب و غریب، ساده لوحانه و 

ابلهانه معموال خیلی مشتری دارد.
ادامه به اقسام اغراق اشاره  وی در 
کرد و گفت: قدیمی ها مبالغه، اغراق و غلو 
را دسته بندی دقیقی کرده اند، مثال گفته اند 
که مجموع این ها کم و زیاد کردن واقعیت 
و  عادی  که  باشد  حدی  در  اگر  و  است 
عقالنی باشد )مثال »ده بار به تو گفتم«، 
است  این  دیگر  مرتبه  و  است  مرتبه  یک 
)مثال  نباشد  عادی  ولی  بپذیرد  عقل  که 
»صدبار به تو گفتم«(، مرتبه دیگری هم 
غیرعادی  هم  و  غیرعقلی  هم  که  هست 
سه  هر  درآورد«(؛  مو  »زبانم  )مثال  باشد 
مسئله  چون  است  پذیرفته  هنری  نظر  از 
غلو  و  اغراق  این که  است. ضمن  عاطفی  
جزء ابزارهای برجسته سازی در شعر است، 
با ظرافت و هنرمندی  این که چقدر  منتها 
شود،  برده  کار  به  موضوع  با  متناسب  و 

است. مهم 
ارائه  با  پایان  در  ادبی  منتقد  این 
توضیحی در خصوص کاربرد غلو در ادبیات 
و مسائل شرعی بیان کرد: غلو اصطالحی 
است که بین بالغت و مسائل شرعی و فقهی 
مشترک است؛ ولی دو حوزه مختلف است. 
در بالغت )فنون ادبی( یک چیز پذیرفته شده 
این  معنی  به  مسائل شرعی  در  ولی  است 
است که ما از محدوده آموزه ها و فرهنگ 
توحیدی خارج شویم که همه صورت های آن 
حرام و خالف شرع است. )مثال خدا دانستن 
حضرت علی)ع(( در دوره های مختلف هم 
غلو  که  بوده اند  »غالی«  نام  به  افرادی 
می کرده اند. این نوع غلو بعضا در شعرهای 
مذهبی و آیینی هم اتفاق می افتد که از ادب 

توحیدی خارج می شود.

اسماعيل امينی مطرح کرد

شعر و کاربرد غلو در ادبیات و مسائل شرعی

انتشار گزیده اشعار بودلر
گزیده اشـعار شـارل بودلر، شاعر 
مطرح فرانسـوی بـا ترجمه محمدرضا 
»گل هـای  عنـوان  تحـت  پارسـایار 
هرمـس  انتشـارات  سـوی  از  رنـج« 

راهـی بازار نشـر شـده اسـت.
بـه گـزارش دنیـای جوانـان بـه 
نقـل از خبرگـزاری کتاب ایران )ایبنا(،  
بودلـر پدر شـعر مـدرن اسـت. امروزه 
بسـیاری از او بـه عنـوان بزرگ تریـن 
شـاعر فرانسـه یـاد می کننـد. در عین 
درون مایـه  گاه  او  اشـعار  کـه  حـال 
رمانتیـک و گاه واقع گرایانـه دارد، وی 

از پیشـگامان نمادگرایـی و فـرا واقـع گرایـی به شـمار می رود. زبـان بودلر 
رسـا و فـن شـعر او دقیـق اسـت؛ از این رو تا بـه امروز آثار زیـادی از او به 
زبان هـای مختلـف ترجمـه شـده اسـت و ایـن برای نخسـتین بار نیسـت 

کـه کتابـی از او به فارسـی منتشـر می شـود.
بودلر از سـال ١۸٤2 یا ١۸٤3 به تدریج به سـرودن اشـعاری پرداخت 
کـه بعدهـا در مجموعـه ای تحـت عنـوان »گل های رنج« در سـال ١۸۵٧ 
انتشـار یافـت. او خـود دربـاره ایـن مجموعـه می نویسـد: »در ایـن کتـاب 

موحـش، مـن همه عشـق، عاطفه، اعتقـاد و نفرتم را نهـاده ام...«
 ایـن مجموعـه بالفاصلـه بعد از انتشـار از سـوی دادگاه توقیف شـد. 
ناشـر پرداخـت صـد فرانـک و بودلـر بـه پرداخـت سـیصد فرانـک جریمه 
نقـدی )کـه بعـدا به پنجـاه فرانـک کاهش یافت( محکوم شـدند و شـش 
قطعـه از اشـعار از مجموعـه حذف شـد. این داوری بودلـر را مایوس نکرد، 
بـه طـوری کـه چهار سـال بعد چـاپ دوم »گل های رنج« با 3۵ شـعر تازه 

و پـس از آن مجموعـه »اشـعار کوچک منثور« منتشـر شـد.

انتشار »یک دقیقه تا نیمه شب« 
ــا نیمــه  ــه ت ــک دقیق ــان »ی رم
شــب«، اثــر پائــوال هاوکینــز بــا 
ترجمــه پریســا رضایــی از ســوی 
ــازار نشــر  ــی ب انتشــارات ایجــاز راه

ــد. ش
پریســا رضاییــدر توضیــح ترجمه 
جدیــدش بــه نــام »یــک دقیقــه تــا 
نیمــه شــب« اظهــار کــرد: ایــن رمان 
ــی اســت کــه  از آن دســت کتاب های
نمی تــوان از روی جلــد دربــاره اش 
قضــاوت کــرد. اگرچــه کتابــی اســت 
ســاده امــا خواننــده را به خود وابســته 

ــی  ــر، کتاب می کنــد و به راحتــی نمی شــود آن را زمیــن گذاشــت. ایــن اث
ــه دوران  ــتی های جاودان ــد، دوس ــق، امی ــاره  عش ــی درب ــیار احساس بس
نوجوانــی، احســاس ناامنــی ناشــی از زندگــی در خانواده هــای متشــنج و 

از دســت دادن عزیــزان و مــرگ اســت.
وی ادامــه داد: تغییــر زمان بنــدی فصل هــای کتــاب کــه نویســنده 
آن را ماهرانــه انجــام داده اســت بــه کتــاب جذابیــت بیشــتری می دهــد. 
قلــم نویســنده هــم بســیار دوست داشــتنی و جــذاب اســت و بــه  آســانی 
می شــود در میــان ســطرهای کتــاب غــرق شــد.  شــخصیت های  
داســتان بســیار باورکردنــی و ملمــوس هســتند. خواننــده را تحــت تأثیــر 

ــد. ــک او را در می آورن ــی اش ــد و گاه ــرار می دهن ق
ــز در  ــوال هاوکین ــای پائ ــه دغدغه ه ــا اشــاره ب ــر ب ــن اث مترجــم ای
ــه  ــده را ب ــاب خوانن ــان ســطرهای کت ــت:  نویســنده در می ــر گف ــن اث ای
ــا  ــای آنج ــا و تیرگی ه ــرد و کمبوده ــا می ب ــر دنی ــاط دیگ ــفر در نق س
ــر می کشــد. از ســوی دیگــر علیرغــم  ــه تصوی ــه ای ب ــا قلمــی حرف را ب
اینکــه کتــاب جهت گیــری جنســیتی نــدارد؛ امــا بــا اشــاره بــه مردســاالر 
ــی،  ــات روح ــر آن و صدم ــم ب ــن حاک ــای کاری و قوانی ــودن محیط ه ب
ــه  ــی ب ــا زیرک ــا ب ــن محیط ه ــان در ای ــر زن ــی وارد ب ــمی و جنس جس

انتقــاد از آن می پــردازد.
وی افــزود: زمان بنــدی کتــاب از چنــد روز قبل از کریســمس شــروع 
ــاب  ــد. قهرمــان کت ــدا می کن ــو ادامــه پی ــا روز اول ســال ن می شــود و ت
ــد  ــش می افت ــتان برای ــه در داس ــی ک ــوان از روی اتفاقات ــُکل را می ت نی
ــی او  ــت روح ــد وضعی ــوان فهمی ــات می ت ــن اتفاق ــناخت. از روی ای ش

چطــور اســت و در ذهنــش چــه می گــذرد.
پریســا رضایــی در معرفــی شــخصیت اصلــی کتــاب گفــت: 
ــه اســت.  ــا دوســتانش جشــن گرفت ــو را ب نیــکل ســال ها شــب ســال ن
ــی  ــرده اســت، حت ــه ک ــو تجرب ــی را شــب ســال ن وسوســه های نوجوان
ــه او  ــر شــده کــه ب ــو باخب ــن شــب ســال ن ــن عشــقش را، در همی اولی
خیانــت شــده اســت. عزیزانــش را هــم در همیــن فاصلــه از دســت داده 

اســت.
وی اضافــه کــرد: از اولیــن صفحه هــای کتــاب متقاعــد می شــوید 
نیــکل کــه ظاهــراً ازدواجــی موفــق دارد و شــوهرش را دوســت مــی دارد، 
ــه  ــت ک ــن اس ــتان در ای ــی داس ــا زیبای ــد؛ ام ــان می کن ــزی را پنه چی
خواننــده می خواهــد در کنــار قهرمــان باشــد و او را در ایــن کارش حمایت 
کنــد تــا ســرانجام ســر از راز نیــکل دربیــاورد. هــر یــک از شــخصیت های 
داســتان در راهــی کــه در پیــش دارنــد بــه دنبال خوشــحالی و خوشــبختی 
ــی خــود را  ــن حــال کــه هــر کــدام ضعف هــای اخالق هســتند. و درعی

ــتنی اند. ــا دوست داش ــد ام دارن
ایــن مترجــم در پایــان گفــت: در ایــن اثــر همــراه بــا نیــکل و بقیــه 
ــب  ــمس و ش ــن کریس ــوم جش ــا آداب و رس ــتان ب ــخصیت های داس ش
ســال نــو آشــنا می شــویم. پایــان کتــاب امــا شــاید کمــی باعــث تعجــب 

باشــد و حســی دوگانــه بــه خواننــده می دهــد، شــادی همــراه بــا غــم.
رمــان »یــک دقیقــه تــا نیمــه شــب«، اثــر پائــوال هاوکینز بــا ترجمه 
پریســا رضایــی در 3١۶ صفحــه، شــمارگان ٧٠٠ نســخه و به بهــای ۵۵ 

هــزار تومــان از ســوی انتشــارات ایجــاز راهــی بــازار نشــر شــد.
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پروانه رسولی خوشبخت

سفال جزو مهم ترین داده ها و شواهد
 در دانش باستان شناسی 

نویسـنده کتـاب »سـفالینه گونـه موسـوم بـه کوباچـه« می گویـد 
سـفال های موسـوم بـه کوباچـه بـه روشـن شـدن پیشـینه روابـط ایران 
و قفقـاز به ویـژه از جهـت فرهنگـی و مبـادالت تجـاری و حتی سیاسـی 

کمـک می کنـد.
بـه گـزارش دنیـای جوانـان بـه نقـل از روابـط عمومـی انتشـارات 
علمـی و فرهنگـی، فیـروز مهجـور کـه کتـاب »سـفالینه گونـه موسـوم 
بـه کوباچـه« او در گـروه هنـر سی وهشـتمین دوره جایـزه کتـاب سـال 
جمهـوری اسـالمی شایسـته تقدیر شـده اسـت، درباره موضـوع کتابش 
گفـت: سـفال جـزو مهم تریـن داده ها و شـواهد در دانش باستان شناسـی 
اسـت. معمـوال خیلـی از آثـار و مـواد دیگـر ماننـد چـوب، پارچـه، کاغذ 
و حتـی آثـار فلـزی بـا این کـه مهـم هسـتند، به مـرور زمـان در طبیعت 
آسـیب می بیننـد و از بیـن می رونـد؛ اما سـفال در عین حال که شکسـته 
می شـود، همچنـان پایـدار می مانـد و همـان قطعات شکسـته هـم برای 

باستان شناسـان گویاسـت.
او افـزود: سـفال از جهـات مختلف مانند کاربـرد آن، محل تولید آن 
و این کـه تولیـد همـان محل اسـت یـا وارداتی اسـت، نحـوه و چگونگی 
تولیـد آن، مثـاًل دسـتی بـوده، قالبـی بـوده یـا چرخ سـاز اسـت، نحـوه و 
چگونگـی پخـت و نـوع کـوره و میزان حـرارت آن، یا این کـه لعاب دارد 
یـا نـه، منقـوش اسـت یـا بی نقش، همـه این ها مهم اسـت. خـود نقوش 
نیز مبین بسـیاری از ویژگی های اجتماعی، فرهنگی، سیاسـی و اقتصادی 
سـازندگان و اسـتفاده کنندگان آن سفالینه هاسـت. این هـا می تواند تاریخ 
صنعـت، فرهنـگ و هنـر یـک مملکـت و یـک منطقـه را در دوره هـای 

مختلف مشـخص کند.
برخـی  سیاسـی،  جنبه هـای  از  حتـی  داد:  ادامـه  مهجـور  فیـروز 
از حکومت هـا و دولت هـا در  سـفالینه ها اهمیـت دارنـد. مثـاًل برخـی 
یک سـری از ایـن سـفال ها نقـش داشـته اند، این کـه پشـتیبانی کننـد یا 
نـه، خودشـان اسـتفاده کننـد یـا نـه. مثـاًل در دوره صفویـه، شـاه عباس 
اول، حـدود 3٠٠ سـفالگر چینـی را بـا خانـواده، در ارتبـاط بـا تولید بهتر 
و بیشـتر سـفالینه ها یـا چینی هـای آبـی و سـفید در داخـل کشـور، بـه 
ایـران دعـوت می کنـد. سـفالینه مشـهور زرین فـام هـم کـه خیلـی مهم 
اسـت، و در سـامرا، در قـرن دوم هجـری تولیـد شـده، به نوعـی در دوره 
فاطمیـان مصـر اهمیـت پیـدا می کنـد. سـفال های موسـوم بـه کوباچه، 
اول بـار در حـدود ۵٠٠، ۶٠٠ ظـرف سـفالینه بـزرگ، به صورت کاسـه ها 
و بشـقاب های پایـه دار، کـه ماننـد دیس های میوه خوری هسـتند، آن هم 
عمدتـًا سـالم در منطقه ای از داغسـتان بـه نام کوباچه پیدا می شـوند؛ در 
حالـی کـه بسـیاری از سـفال های تاریخـی معمـواًل بـه صـورت قطعات 

شکسـته بـه دسـت می آیند.
ایـن پژوهشـگر گفـت: چه بسـا ابتدا تصور می شـد کـه این  ظروف 
سـفالین، تولیـد همـان منطقـه، یعنـی کوباچـه اسـت ولی بعد بـه دالیل 
گوناگـون، مشـخص شـد کـه مربـوط بـه کوباچـه نیسـت و از ایـران به 
آن جـا وارد شـده اسـت. مثـاًل در آن جـا کوره هـای سـفالگری و جـوش 
کـوره پیـدا نمی شـود. یکـی از شـواهد بسـیار مهـم، کتیبه های فارسـی، 
به ویـژه به قلم نسـتعلیق و اشـعار برخی شـاعران بنام ایرانـی مانند حافظ 
و شـاه نعمـت اهلل ولـی روی ایـن آثـار اسـت. یـا نقـوش دوران صفویه و 
از  بسـیاری  بـر روی  صورت نگاری هـای تک چهـره مکتـب اصفهـان، 
آن هاسـت. در کتـاب مشـخص کـرده ام که ممکن اسـت آن هـا را با آثار 
فلـزی به ویـژه ابـزار و جنگ افزارهای فلزی مانند شمشـیر و سـپر و نیزه 
کـه اتفاقـًا در آن دوره بـه شـدت مـورد نیـاز بـوده، مبادله کرده باشـند یا 
شـاید حتـی بـا نوجوانـان و جوانـان آن جا حاال بـه عنوان بنـده و غالم یا 
هرچیـز دیگـر. بنابرایـن این سـفال ها موسـوم بـه کوباچه اسـت؛ زیرا نه 
این کـه واقعـًا متعلـق بـه آن منطقـه باشـد؛ یعنـی تولید آن جا نیسـت؛ از 
طـرف دیگر سـفال های شـاخصی اسـت کـه ابتدا تعـداد زیـادی از آن ها 
در آن جـا پیـدا و شناسـایی می شـود و توجه هـا را بـه خود جلـب می کند. 
بنابرایـن نمی شـود اسـم کوباچـه را نیـاورد، چـون به هرحـال بـه این نام 
شـناخته می شـود. در عین حال سـاخت کوباچه نیسـت، پس موسـوم به 
کوباچـه اسـت.  بـه گفتـه او تـا بـه حـال کتـاب مسـتقلی راجع بـه این 
موضوع، چه در داخل و چه در خارج نوشـته نشـده اسـت زیرا در اصالت 
ایـن آثـار ابهـام وجود داشـت و در ضمن آثار مکشـوف و موجـود هم در 

موزه هـا و مجموعه هـای سراسـر دنیـا پراکنده انـد.  
مهجـور دربـاره زمان کار کردن بر روی ایـن اثر گفت: این پژوهش 
از حدود سـال ۸٤ شـروع شـد و چهار تا پنج سـال طول کشـید. اهمیت 
موضـوع هـم از چنـد لحـاظ بـود. یکـی این کـه جـای کار و قابلیـت کار 
را داشـت؛ چـون راجـع بـه این موضـوع، مطالعـه جدی صـورت نگرفته 
بـود. دیگـر آن که به روشـن شـدن پیشـینه روابط ایـران و قفقـاز به ویژه 
از جهـت فرهنگـی و مبـادالت تجـاری و حتی سیاسـی کمـک می کرد؛ 
به خصـوص آن کـه عمدتـًا هـم این آثـار مربوط بـه دوره صفویـه بود که 

دوره ای فوق العـاده مهـم در تاریخ ایران اسـت.

هما جاسمی گفت: هر داستان حامل 
دی ان ای نویسنده  است. اما کشف دی ان ای 
روحیات  بم  و  زیر  تا  نیست.  ساده ای  کار 
نشناسیم،  را  نویسنده  یک  تجربه های  و 
در  او  از  خاصی  بخش  بگوییم  نمی توانیم 

اثرش دیده می شود و یا دیده نمی شود.
هما جاسمی، در دانشگاه تگزاس، سن 
آنتونیو، روانشناسی خوانده و در زمینه های 
مختلف هنری از جمله همکاری با مرحوم 
تاریخ  و  ایرانشناس  درخشانی،  جهانشاه 
فعالیت داشته است. جاسمی در  سه  پژوه 
کتاب در حوزه اقوام آریایی که به زبان های 
فارسی و آلمانی منتشر شده  است با دکتر 
درخشانی همکاری داشته و بیش از دویست 
نقاشی گرافیک برای این کتاب ها تهیه کرده 
است. به بهانه انتشار اولین مجموعه داستان 
هما جاسمی در نشر نگاه گفت وگویی را با او 

انجام شد که در ادامه می خوانید.
مجموعه داستان آختامار، زنجیره ای از 
آدم ها و سرگذشت های مربوط به هم هست 
اینکه مجموعه داستانی به هم  یا خیر؟ نه 
پیوسته باشد، اما آیا نخ اتصالی این داستان ها 

را به هم مرتبط می کند؟
نیستند.  مریوط  هم  به  نظرم  به  نه، 
داستان ها هر کدام با شخصیت های خاص 
خود، در زمان ها و اقلیم های گوناگونی رخ 
می دهند. حتی اگر بشود مثال دو داستان را 
به نحوی به هم مرتبط دانست، این پدیده 
نویسنده(  عنوان  )به  من  ذهن  در  آگاهانه 
اتفاق نیفتاده است. فکر می کنم نهایتا جواب 

این سوال نزد خوانندگان است.
 نویسنده ها تکه هایی از خودشان  را 
در داستان ها جا می گذارند، به نظر خودتان 
به  داستان ها  این  در  شما  از  بخشی  چه 
از  نشانی  می توان  آیا  است؟  مانده  امانت 
شما و درونیات شما در این مجموعه یافت؟

مثبت  سوال  این  به  جوابم  قطعا  بله 
است، زیرا داستان در عمیق ترین الیه های 
ذهن زاده می شود و نوشتن داستان حاصل 
یعنی  نویسنده،  مغز  در  پیچیده ای  فرآیند 
اثر  در  همواره  او  پای  رد  است.  خالقیت 
بشود گفت هر  شاید حتی  و  باقی می ماند 
داستانی حامل دی ان ای نویسنده  است. اما 
کشف دی ان ای کار ساده ای نیست. تا زیر 
و بم روحیات و تجربه های یک نویسنده را 
نشناسیم، نمی توانیم بگوییم بخش خاصی از 
او در اثرش دیده می شود و یا دیده نمی شود. 
نویسنده  هر  مثل  که  می کنم  تصور  من 
تجربه ها  از  ردی  نوشتن،  هنگام  دیگری 
جا  داستان  در  را  کابوس هایم  و  رویاها  و 
می گذارم، حتی رویاهایی را که هنوز ندیده ام.

 مهاجرت و رفتن به قصد زندگی بهتر 
شخصیت های  به  چقدر  ایده آل  دنیایی  در 

داستانی شما نزدیک است؟
مهاجرت یکی از موقعیت های جاری 
امروزی است. در سراسر  انسان  در زندگی 
و  خواسته  چه  و  ناخواسته  چه  آدم ها  دنیا 
امید که به فردای امن تری برسند،  این  به 
دست به مهاجرت می زنند. به همین دلیل 
شاید حکایت  »کندن و رفتن« در بعضی از 
داستان های من حضور ویژه ای داشته باشد. 
اما باید بگویم که این عکس العمل بشری، 
همیشه برای رسیدن به موقعیت ایده آل رخ 
از  گریز  برای  صرفا  گاهی  بلکه  نمی دهد، 
رنجی عظیم اتفاق می افتد، مثل آن چه که 

در داستان »کیله شین« داریم. 
اغلب  مجموعه،  این  داستان های   
ادبی شرکت کرده و مقام کسب  در جوایز 
کرده اند. این اتفاق چه تاثیری در انتخاب و 
داشته  مجموعه  این  در  داستان ها  چینش 

است؟
این کتاب جمعا شانزده داستان دارد. 
هنگام انتخاب، در مورد کارهایی که جوایز 
ادبی  گرفته  بودند تردید نکردم. از نظر من 
این کارنامه نوعی غربال برای برای گزینش 
محسوب می شد. به همین دلیل آن ها برای 
انتشار در کنار بقیه داستان ها در نظر گرفتم.

 اخیرا سه تا از داستان های کتاب به 
و  شده اند  منتشر  ارمنستان  در  ارمنی  زبان 
یکی از آنها به نام  »آسانسور« برنده جایزه 
هم شده. چه ویژگی ای باعث شد که آنها را 

به ارمنستان بفرستید؟ 
و  ارمنستان  به  داستان ها  رسیدن 
پیام  یک  شدن  بدل  و  رد  با  آن ها  ترجمه 
تشکر و بسیار تصادفی اتفاق افتاد و خودش 
آقای  توسط  سه  هر  ولی  است.  قصه  یک 
شدند  ترجمه  ارمنستان  در  باگراتیان  آرگ 
آنها  از  یکی  گرفتند.  قرار  استقبال  مورد  و 

داستان کوتاه »آختامار« است که در آن به 
می شود.  اشاره  ارمنی  عاشقانه  افسانه  یک 
که  دارد  نام  شورآبادی«  »خانواده  دیگری 
یک  گرفتاری های  و  روحی  مشکالت  به 
خانواده ایرانی در آلمان پرداخته. داستانی که 
به تازگی از بزرگترین وبسایت ادبی ارمنستان 
به نام گرانیش جایزه گرفت  »آسانسور« نام 
دارد و از یک خانواده آواره سوری در آلمان 
می گوید. این داستان در ایران هم برگزیده 

مسابقه صادق هدایت شده بود.
 گویا تجربه  زیسته که اغلب نویسنده ها 
معنا  می ورزند،  اصرار  آن  به  مصاحبه ها  در 
به  توجه  داده؟با  دست  از  را  خود  رنگ  و 
مجموعه »آختامار« امروز می توان گفت که 
دیگر مثل گذشته بر تجربه زیسته نویسنده 
تاکید نکنیم و بیشتر به جسارت و ریسک 
داستانی  ایده  و  طرح  پرداخت  در  نویسنده 

هم اشاره کنیم؟
من فکر می کنم هنوز هم تجربه زیسته 
نقش مهمی دارد اما مفهموم زیستن شاید 
کمی گسترش پیدا کرده باشد. بگذارید جواب 
را با مثالی از کتاب شروع کنم. در یکی از 
داستان ها راوی دختری ارمنی است که در 
جلفا پرسه می زند و با اسقف کساراتسی از 
الیه های زمان عبور می کند و این داستان 
بی آن که من ارمنی باشم و یا جلفا و کلیسا 
را دیده باشم نوشته شده. پس شاید باید گفت 
ما در دوره ای  زندگی می کنیم که بسیاری 
از تجربیات زیسته می توانند مجازی باشند! 
چیزی که صد سال یا پنجاه سال پیش امکان 
نداشت. این نه به معنای آن است که همۀ آن 
چه که می دانیم و از آن می نویسیم زیسته ایم 
و نه برعکس. مثال از زمانی که کووید در دنیا 
می تازد، همه چیز به صورت مجازی ادامه 
دارد: کار، تحصیل، معاشرت، کنسرت، حتی 

ویزیت دکتر و ...
و البته که شاگردی که امسال پشت 

کرده،  آغاز  را  دبستان  اول  مونیتور کالس 
برای کلماتی مثل نیمکت و حیاط مدرسه 
تعریفی ندارد، اما اگر مستندهای زیادی  در 
با تخیل و خالقیت  بسا  ببیند، چه  این باره 
بتواند همه چیز را مجسم کند؟ اما همه این ها 
مستلزم آن است که بچه آفتاب را بشناسد، 
درخت را بشناسد، بوی چوب را بشناشد، و 
بچه های دیگری را دیده باشد، تا بتواند آن ها 
را در تخیلش جابجا کند و موقعیت تازه ای 
را مجسم کند. بنابراین جسارت و خالقیت 
نویسنده گاهی می تواند به جای المان تجربه 
شخصی، از المان شناخت و تحقیق استفاده 
کند و به تجربیاتی در داستان برسد که لزوما 

در جهان بیرون تجربه نکرده بوده است.
تصویرسازی و لحظه پردازی در داستان 
کوتاه همچون یک پارادوکس عمل می کند، 
یعنی همزمان بر لبه  اطناب و موجز داستانی 
حرکت می کند. این ایجاز و عدم اطناب در 
روایت داستانی در همنشینی با دیگر عناصر 

داستانی چطور عمل کرده است؟
به نظرم نویسنده داستان کوتاه در عین 
یک  مثل  است  ایجاز  به  محکوم  که  حال 
کار کشته عمل می کند و حجم  قاچاقچی 
بدون  خواننده می دهد  به  اطالعات  زیادی 
آن که خواننده متوجه شود! من معموال هر 
بار که داستانی را بازنویسی می کنم تالش 
می کنم تا تمام کلماتی را که بود و نبودشان 
کنم.  حذف  نمی کند،  بازی  نقشی  متن  در 
بارها  و  بارها  داستان  هر  برای  را  کار  این 
نویسنده   می دهم.  انجام  زمانی  فاصله  با  و 
با هر بار ادیت ظاهرا به ایجاز تن می دهد 
ولی ایجاز در حقیقت تمرینی است که چطور 

زیرپوستی داستان را غنی تر کند.
جغرافیای آدم ها در مجموعه آختامار، 
برمی گیرد.  در  ا  ر متفاوتی  مکان های 
جغرافیای مکانی چه تاثیری بر ایده داستانی 
گذاشته و شاید برعکس، ایده چه تاثیری بر 

جغرافیای مکانی داشته است؟
 بله جغرافیای این کتاب گسترده است، 
اما تنوع جغرافیا ناخودآگاه روی داده. من از 
هنگام  که  هستم  نویسندگانی  دست  آن 
نوشتن هیچ چیزی درباره داستان نمی دانم. 
این که داستانی در یک گردنه صعب العبور 
مرزی و یکی در آلمان و دیگری در اصفهان 
به وقوع می پیوندد، از قبل طراحی نشده بوده 
ندرت پیش  به  بگویم که  باید  است. شاید 
آمده که هنگام نوشتن جغرافیا خودش را به 
من تحمیل کرده است اما نه به ایده داستان. 
با تجسم یک مکان، به تدریج ایده هم در 
داستان های  مثل  است،  شده  خلق  ذهنم 

»ماتیاس« یا »کیله شین«.  

 به بهانه انتشار اولين مجموعه داستان هما جاسمی

جغرافيای این کتاب گسترده است
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تصویری دیده نشده از جوانی میرزاده عشقی در لباس درویشی
اختصاصی دنیای جوانان

ای طبيعت گر نبودم من
جهانت عيب داشت؟

ميرزاده عشقی

خلقِت من در جهان یک وصله ناجور بود
من که خود راضی به این خلقت نبودم زور بود؟

خلق از من در عذاب و من خود از اخالِق خویش
از عذاِب خلق و من یارب، چه ات منظور بود؟

حاصلی ای دهر از من غیِر شّر و شور نیست
مقصدت از خلقِت  من سیر شّر و شور بود؟

ای چه خوش گر چشم می پوشیدی از تکویِن  من
فرض می کردی که ناقص خلقِت یک مور بود

ای طبیعت گر نبودم من، جهانت عیب داشت؟
ای فلک گر من نمی زادی اجاقت کور بود؟

قصد  تو از خلق عشقی یقین دارم فقط
دیدن هر روز یک گون رنج جوراجور بود

گر نبودی تابش  استاره من در سپهر
تیر و بهرام و خور و کیوان و مه بی نور بود؟
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محمد حسین زاده
مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره 
این  شد.  برگزار  وحدت  تاالر  در  فجر  موسیقی 
بدون  بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  با  مراسم 
حضور مردم و فقط با حضور داوران و نامزدهای 
دریافت جایزه بخش های مختلف جشنواره در تاالر 
وحدت برگزار شد. سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، سیدمحمد مجتبی حسینی معاون 
امور هنری وزارت ارشاد، محمد اهلل یاری مدیرکل 
دبیر  ریاحی  ارشاد، حسن  وزارت  موسیقی  دفتر 
جشنواره، مهدی افضلی مدیرعامل بنیاد رودکی 
و نیکنام حسینی پور مدیرعامل موسسه هنرمندان 

پیشکسوت، از مدیران حاضر در مراسم بودند.
در ابتدای این برنامه بعد از قرائت آیاتی 
از کالم اهلل مجید، سرود ملی جمهوری اسالمی 
ششمین  و  سی  تیزر  سپس  و  خوانده  ایران 
جشنواره موسیقی فجر پخش شد. بعد از پخش 
تیزر مجری ضمن خوشامدگویی به حضار درباره 
نحوه برگزاری جشنواره توضیحاتی را ارائه کرد. 
سپس پیام ویدیویی سیدمحمد مجتبی حسینی 
معاون امور هنری وزارت ارشاد، محمد اهلل یاری 
دبیر  ریاحی  حسن  و  موسیقی  دفتر  مدیرکل 

جشنواره پخش شد.
مجتبی  محمد  سید  تصویری  پیام  متن 
یک  ارشاد:  وزارت  هنری  امور  معاون  حسینی 
که  سالی  گذاشتیم  سر  پشت  را  سخت  سال 
مهمان ناخوانده کرونا با آفات متعدد و ابتالئات 
بسیارش زمینه فعالیت های هنری را بسیار محدود 
کرد سالی که فعالیت های هنری به دلیل مراعات 
ناگزیری که باید برای حفظ سالمتی می داشت، 
خاطر  به  و  نشد  برگزار  یا  شد  برگزار  محدود 
همین موضوع شاید رویدادهای موسیقی آسیب 
بسیار جدی تری را تجربه کردند. گرچه وزارت 
مزجات  بضاعت  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
را  اجراها و کنسرت هایی  تا رویدادها و  کوشید 
برای پاسداشت هنر موسیقی به خصوص موسیقی 
اصیل ایرانی تمهید کند و آن ها را از فرصت فضای 
مجازی به سمع و نظر مخاطبان برساند. امیدوارم 
بر اثر این صبر نوبت ظفری در پیش رو باشد و 
بیماری  این  رفع  و  با محدود شدن  آینده  سال 
دوباره فضای هنر و فعالیت هنرمندان رونق و 
شکوه پیشین خود را باز بیابد و اعتالی بیشتری 
و بهتری شاهد باشیم. از تمامی همکاران عزیز 
و  برگزاری سی  ارجمندم، دوستانی که ستاد  و 
اداره کردند  را  ششمین جشنواره موسیقی فجر 

تمام دست اندرکاران و همراهان صمیمانه  از  و 

تشکر می کنم.
متن پیام تصویری محمد  اله یاری مدیرکل 
کرونا  شیوع  روزهای  آغازین  از  موسیقی:  دفتر 
هنرمندان شریف این مرز و بوم رسالت اجتماعی 
خود را به جا آوردند و با تولید و خلق آثار مختلف 
به یاری کادر درمان و همینطور مردم عزیزمان 
شتافتند و در یک سالی که فعالیت های فرهنگی و 
هنری در کنار بسیاری از فعالیت های شغلی دیگر 
امکان اجرای جمعی نداشت دست به ارائه اثر و 
خلق اثر زدند. برای سی و ششمین دوره جشنواره 
موسیقی فجر هم باید از هنرمندان عزیزی که 
قبول زحمت کردند و در جشنواره حاضر شدند، 
شورای محترم سیاست گذاری، هیئت های مختلف 
کردند،  که کمک  عزیزانی  و  داوری  و  انتخاب 
تشکر کنم. علی رغم سختی هایی که کرونا دارد 
امسال سعی شد در شکل جدید سی و ششمین 
جشنواره موسیقی فجر را برگزار کنیم. همان طور 
که این توفیق حاصل شد جشنواره ملی موسیقی 
جوان و جشنواره ملی موسیقی نواحی کشور هم 
برگزار شود. در این دوره بخش رقابتی به جشنواره 
بازگشت و شاهد رقابت آلبوم های فراوانی بودیم، 
و  برای حضور  هنرمندان  سوی  از  خوبی  اقبال 
جشنواره  اجراهای صحنه ای  بخش  در  شرکت 
شاهد بودیم و جایزه ترانه، جایزه موسیقی و رسانه 
و بخش پژوهش جشنواره نیز برگزار شد. امید دارم 
آنچه ماحصل تالش دبیر محترم، اعضای محترم 
ارزیابی و هیئت  شورای سیاست گذاری، شورای 
انتخاب آثار و گروه ها و داوری جشنواره و همکارانم 
در ستاد برگزاری جشنواره بود مورد نظر مردم عزیز 
قرار بگیرد. امیدوارم با کم شدن سایه این ویروس 
از سر کشورمان عموم فعالیت های اجتماعی مردم 
به حالت عادی برگردد و شاهد رونق بیش ازپیش 

فعالیت های فرهنگی هنری و اقتصاد هنر باشیم.
متن پیام تصویری حسن ریاحی دبیر جشنواره: 
سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر هم برگزار شد 
و اینجا الزم می دانم از مسئوالن وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و همچنین ستاد جشنواره که در این 
مدت در بخش های مختلف زحمت کشیدند تشکر 
کنم. امسال مسئله مهمی که اتفاق افتاد اعالم مجدد 
جایزه باربد بود که خیلی استقبال شد، هنرمندان جوان 
مخصوصا در بخش آهنگسازی و نوازندگی استقبال 
کردند و امیدوارم این جایزه ادامه پیدا کند و اگر امکان 
داشته باشد بخش رقابتی از سال آینده بین المللی 
برگزار شود یعنی هنرمندان خارج از کشور که روی 
موسیقی ایران کار می کنند، آثار خود را ارسال کنند. 

امیدوارم سال آینده با حل شدن مسئله کرونا بتوانیم 

جشنواره را وسیع تر برگزار کنیم.
بعد از اتمام پیام های تصویری نوبت به 
بخش  این  داوران  رسید.  ترانه  جایزه  بخش 
متشکل از عبدالجبار کاکایی، اسماعیل امینی، 
حمیدرضا  سیار،  محمدمهدی  افشاری،  مجید 
فیض  ناصر  و  بهمنی  محمدعلی  شکار سری، 

برای اهدای جایزه به روی سن دعوت شدند.
متن بیانیه جایزه ترانه بدین شرح است: 
خدای زیبایی ها را سپاس که در چهل و دومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، جوایز دومین 
دوره ترانه فجر در این روز به برگزیدگان اهدا 
می شود. در دوره معاصر و به ویژه در سال های 
اخیر، ترانه در میان نسل های مختلف ایرانیان 
جایگاهی ارزنده داشته و ساحت های گوناگونی 
از زندگی فردی و اجتماعی ایشان را تحت تاثیر 
خود قرار داده است. ترانه های حماسی، انقالبی، 
عاشقانه و اجتماعی در روزگار ما همواره مورد 
مناسبت های  در  و  بوده  مختلف  اقشار  توجه 
امروز  آنچه  است.  شده  زمزمه  و  اجرا  مختلف 
موجب امیدواری است، گرایش جوانان مستعد 
و عالقه مند به سرودن ترانه در موضوعات متنوع 
است و آنچه موجب نگرانی است فقدان توجه 
الزم به دانش و آموزش های حرفه ای و فنی در 
به گونه ای  است،  ترانه سرایان  از  گروهی  میان 
از  نازل  کیفیت  با  ترانه هایی  شاهد  گاه  که 
هیات  هستیم.  محتوایی  و  ادبی  زبانی،  حیث 
است  امیدوار  فجر  ترانه  جایزه  دومین  داوران 
شایسته،  آثار  صاحبان  و  برگزیدگان  از  تقدیر 
سرودن  به  جوان  ترانه سرایان  تشویق  موجب 
ترانه هایی با کیفیت، خالقانه و هنری در عین 
مراعات قواعد زبانی و ادبی و نیز حاوی مضامینی 
نو و اخالقی گردد. توفیق همگان را از خداوند 

منان خواستاریم.

سپس نوبت به اعالم اسامی برندگان این 

به  ترانه  برگزیدگان بخش جایزه  بخش رسید. 
شرح زیر است:

نورانی  زمان  بدیع،  علیرضا  ایمان،  اهورا 
)غایب( و کامران رسول زاده.

پیام  ترانه،  جایزه  بخش  پایان  از  بعد 
بهداشت  وزیر  نمکی  سعیدی  دکتر  تصویری 
پخش شد. پیام وزیر بهداشت به جشنواره چنین 
اصحاب  هنرمندان،  محضر  به  سالم  با  بود: 
که  جهان  موسیقی  و  کشور  موسیقی  بزرگوار 
در جشنواره موسیقی فجر کشور امسال شرکت 
داشتند. بیماری کووید- ١۹ تحوالت عظیمی در 
عرصه های سالمت، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و 
جامعه در دنیا رقم زد. و یکی از آن ها این بود که 
همه امور را به سمت فضای مجازی برد گرچه 
بی بدیل  ظرفیت  یک  به عنوان  مجازی  فضای 
کمک کرد مردم کمتر از هم دور شوند اما لذت 
گردهمایی ها و هم نفسی ها را نداشت و این جز 
از همه اصحاب موسیقی که  نبود.  راهی  اجبار 
پروتکل ها  رعایت  از طریق  را  امسال جشنواره 
و فاصله گذاری و در قالب فضای مجازی برگزار 
بود  تنگ  دلم  به شدت  می کنم.  تشکر  کردند، 
برای شنیدن زخمه ها، آواها و نواهای سرزمین 
به  می توانند  که  سرزمین هایی  همه  و  مادری 
شکل دلنواز با زخمه ها، آواها، نواها و سرودهای 
دلنشین مایه فرح بخشی جامعه و مردم باشند. 
این حرف همواره جریان دارد که آنجا که قلم از 
نوشتن می ماند و زبان از گفتن می ایستد موسیقی 
آغاز می شود، موسیقی آغاز زیبایی زندگی است. 
از عزیزانی که آواها و نواهای دلنواز و روح بخش 
ماندگار است و صدای  ما  دل  و  جان  در  آن ها 
جاودانه آن ها همواره در تاریخ این سرزمین خواهد 
گشت و روح افزای همه دل های مشتاق و سینه های 
عاشق خواهد بود یاد می کنیم و به روح بلند آن ها که 

معمواًل جای آنان در تاریخ این سرزمین به آسانی پر 

نمی شود، درود می فرستیم. از همه عزیزانی که در 
برگزاری جشنواره موسیقی فجر پروتکل ها را رعایت 
کردند، سپاسگزاری می کنم. انشا اهلل هرچه زودتر با 
دعای خیر اصحاب هنر و بزرگان موسیقی کشور با 
پایان دوره سهمگین ویروس کرونا و مشکالتی که 
بر مردم ما تحمیل کرد و مدافعان سالمت و عزیزان 
زیادی از ما گرفت و خانواده های زیادی را داغدار 
کرد و داغ جگرسوز آن ها تا آخرین لحظه حیات بر 
دل بنده به عنوان سرباز کوچک نظام سالمت باقی 
است، بتوانیم در کنار اصحاب موسیقی و هنر کشور 
پایان این روزهای سخت و مالل آور را جشن بگیریم.

بهداشت  وزیر  تصویری  پیام  اتمام  از  بعد 
نوبت به بخش جایزه موسیقی و رسانه رسید. داوران 
این بخش متشکل از امیر عبدالرضا سپنجی، آروین 
صداقت کیش، سید علیرضا میرعلی نقی، ویدا همراز، 
نرگس ذاکرجعفری و ایلناز رهبر برای اهدای جایزه 

به روی سن دعوت شدند.
برندگان جایزه موسيقی و رسانه

الف( روزنامه ها و خبرگزاری ها
-قالب گفتگو )روزنامه(:

روزنامه  از  خانی  حسین  نگار  برگزیده: 
همشهری، با محور موسیقی و مشاغل، با عنوان: 

که از باد و باران نیابد گزند
شایسته تقدیر: ندا سیجانی از روزنامه ایران 
با محور موسیقی و زندگی، با عنوان: مرا معلم 

عشق تو شاعری آموخت
-قالب گفتگو )خبرگزاری(:

خبرگزاری  از  سعیدی  علیرضا  برگزیده: 
مهر با محور موسیقی و مشاغل، با عنوان: شغل 
)هنرمند( در وزارت کار ثبت می شود/ حاشیه های 

یک انتخابات صنفی
از  دولتشاهی  امیرحسین  تقدیر:  شایسته 
خبرگزاری ایرنا با محور دانش موسیقی با عنوان: 
استاد مصطفی محبی زاده و یک سینه خاطره از 

موسیقی ایرانی
-قالب گزارش )خبرگزاری(:

ز  ا لتشاهی  دو میرحسین  ا  : برگزیده
موسیقی  فن  و  دانش  با محور  ایرنا  خبرگزاری 

با عنوان: درباره فضل اهلل توکل
-قالب گزارش )روزنامه(

روزنامه  از  محمدی  صابر  برگزیده: 
عنوان:  با  اقوام  و  موسیقی  محور  با  همشهری 

تذکره دلتنگی
از  فیضی صفت  مهدی  تقدیر:  شایسته 
روزنامه همدلی با محور موسیقی و مالکیت معنوی 

با عنوان: پرونده نافرجام
-بخش مقاله تخصصی

برگزیده: سپهر سراجی از مجله هنرهای 
عنوان  با  موسیقی  فن  و  دانش  محور  در  زیبا 
بازشناسی ویژگی های مرکز موسیقی ایرانی به 

عنوان عناصر هویت ساز در این سنت
شایسته تقدیر: محمد خلیلیان از مجله هنر 
موسیقی در محور دانش و فن موسیقی با عنوان: 

جامعه شناسی موسیقی
-قالب یادداشت )روزنامه(

شایسته تقدیر: محمود توسلیان از روزنامه 
عنوان:  با  فرهنگ  و  موسیقی  در محور  اعتماد 

شجریان، گوی بیان
-بخش نگاه ویژه/ چهل نوا

روزنامه  از  خادمیاز  نیره  تقدیر:  شایسته 
شهروند در قالب گفتگو با عنوان: اندوه دل نگفتم 

اال یک از هزاران
شایسته تقدیر: محمدرضا مقدم از روزنامه 
والیت قزوین در قالب گفت گو با عنوان: اجرای 
در  عطفی  نقطه  را  )ره(  امام  محضر  در  سرود 

زندگی می دانم
ب( برنامه های رادیویی

-برنامه های ترکيبی

با  گیالن  رادیو  از  نوری  بهرام  برگزیده: 
محور موسیقی و فرهنگ با عنوان: گیله بوخا، 

درباره موسیقی طالش
-برنامه های مستند ترکيبی:

خراسان  رادیو  از  پیرامی  هانیه  برگزیده: 
عنوان:  با  فرهنگ  و  موسیقی  محور  با  جنوبی 

سرکوه بلند
رادیو  از  مسعود خسروی  تقدیر:  شایسته 
با  اقوام  موسیقی  محور  با  جنوبی  خراسان 

عنوان: چکه
-گزارش خبری

شایسته تقدیر: مریم تکافی از خبرگزاری 
صدا و سیما مشهد با محور موسیقی و میراث کهن 

با عنوان: سرزمین نواها
-مستند گزارشی

رادیو  از  رحیمی  مرضیه  تقدیر:  شایسته 
مشهد خراسان رضوی با محور موسیقی و زندگی 

با عنوان: دست ها می بینند
داوران  هيات  ویژه  نگاه  -بخش 

)نگاه انسانی/انسان دوستانه(
زهرا صادق زاده از رادیو خراسان رضوی با 
محور موسیقی و میراث کهن با عنوان: صدایی از 

دل تاریخ درباره استاد ابراهیم شریف زاده
وحید خانه ساز از خبرگزاری ایلنا در قالب 
عنوان:  با  و مشاغل  با محور موسیقی  گفت گو 
به  قادر  هنوز  دندان  بدون  که  بلوچی  بانوی 

خواندن است
جایزه  داوران  هیات  مراسم،  ادامه  در 
ن  حسا ا یی،  با با د  ا بهد ز  ا متشکل  بد  ر با
امیرعباس  چراغعلی،  محمدرضا  ذبیحی فر، 
کارن  اسفندقه،  امیری  مرتضی  ستایشگر، 
هنرمند  امین  و  مرآتی  محمدعلی  کیهانی، 
صحنه  روی  به  باربد  جایزه  اهدای  برای 
بتی  قا ر بخش  های  ندیدا کا شدند.  دعوت 
آهنگسازی  رشته های  در  جشنواره  دوره  این 
نواحی،  موسیقی  اجرا  کالسیک،  موسیقی 
موسیقی  اجرای  نواحی،  موسیقی  خوانندگی 
موسیقی  زی  هنگسا آ  ، بی کالم هی  دستگا
سیقی  مو گی  نند ا خو  ، م کال با هی  ستگا د
پاپ  بخش  اجرای  و  آهنگسازی  دستگاهی، 
پاپ  بخش  آهنگسازی  بی کالم،  تلفیقی  و 
و  پاپ  بخش  خوانندگی  باکالم،  تلفیقی  و 
معاصر  بخش  اجرای  و  آهنگسازی  تلفیقی، 
آهنگسازی  بی کالم،  نی  یرا ا رکسترال  ا و 
باکالم، خوانندگی  ارکسترال  و  معاصر  بخش 
بهترین  و  ایرانی  ارکسترال  و  معاصر  بخش 
و  سی  رقابتی  بخش  در  شدند.  معرفی  ناشر 
آلبوم های  فجر  موسیقی  جشنواره  ششمین 
که از مهرماه سال ١3۹۸-١3۹۶ به دبیرخانه 
جشنواره رسید، توسط هیئت انتخاب گروه ها و 
آثار جشنواره ارزیابی شد و کاندیداهای جایزه 

معرفی شدند. باربد 
برندگان جایزه باربد

تندیس باربد بهترین آهنگسازی موسیقی 
کالسیک )کاوه میرحسینی برای آلبوم اشراق(

دیپلم افتخار بهترین آهنگسازی موسیقی 
کالسیک )مهران درخشان برای آلبوم انگاره ها(

تندیس باربد بهترین اجرای موسیقی نواحی 
)حمزه مقدم برای آلبوم حمزه سیا(

دیپلم افتخار بهترین اجرای موسیقی نواحی 
)محمد سلم آبادی برای آلبوم آوای صحرا(

تندیس باربد بهترین خوانندگی موسیقی 
و  طالبا  آلبوم  برای  خوشرو  )ابوالحسن  نواحی 

موسیقی حماسی مازندران(
دیپلم افتخار بهترین خوانندگی موسیقی 

نواحی )نورمحمد درپور برای آلبوم دردانه(
موسیقی  اجرای  بهترین  باربد  تندیس 
برای  عبادی  )هوشمند  بی کالم  دستگاهی 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

تجدیدآگهی مزایده شماره 20990038۷2000008
اموال غیر منتقول

نوبت دوم 
مزایده 5 فقره از امالک مازاد سازمان جهادکشاورزی استان اردبيل در 5 مال مجزا در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت  

کمیسیون مزایده سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل درنظردارد؛به استناد آئین نامه اجرائی جزءهای2و3 بند)د(تبصره)١2(قانون بودجه سال١3۹۹کل کشورو براساس مجوزهای فروش به شماره های 
۵١/٧۶۵٠٤ و۵١/٧۶۵٠١ مورخ ١3۹۹/٠۵/2۹وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی،۵ فقره از امالک مازاد )غیر منقول( خود را  با  وضعیت موجود و بصورت نقد به مشخصات و شرایط مندرج دراین برگ و 
اسناد مزایده از طریق مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولتی )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir بصورت الکترونیکی با شماره مزایده 2٠۹۹٠٠3۸٧2٠٠٠٠٠۸ به فروش برساند. 

شرح مختصری از امالک مازاد 

  مساحت عرصهبخشپالک ثبتیردیف
)مترمربع(

 مساحت اعیان
)۵ درصد قیمت پایه(نشانی)مترمربع(

)تضمین شرکت در مزایده(

1
ششدانگ یک قطعه زمین

  تحت پالک ثبتی شماره ٤١١
فرعی از2۵ اصلی )2۹2 فرعی(

سه
 شهرستان اردبیل – بخش هیر----6317/٤0اردبیل

روستای فوالدلو – قریه کرگان

قیمت پایه: 2۹/۶۹١/٧۸٠/٠٠٠ریال
مبلغ ودیعه) ۵% قیمت پایه(:

١/٤۸٤/۵۸۹/٠٠٠ ریال

 ششدانگ عرصه و اعیان ملک به2
شماره ١١۵ فرعی از ٤۹ اصلی

١۵ 
 شهرستان گرمی-مرکز خدمات15٤501٤93/586اردبیل

جهاد کشاورزی سابق قره آغاج

قیمت پایه:
 2۸/3۵٧/۵٠٠/٠٠٠ ریال

مبلغ ودیعه) ۵% قیمت پایه(:
١/٤١٧/۸٧۵/٠٠٠ ریال

 ششدانگ یک قطعه زمین به پالک3
-3820 اردبیلثبتی ١١۶۶ فرعی از 2٧٠ اصلی

شهرستان نیر-خ امام خمینی-
 روبروی کالنتری-نبش بلوار
 نیر به اردبیل –و جاده نیر به

سقزچی

قیمت پایه:
 2۹/۹3٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال

مبلغ ودیعه) ۵% قیمت پایه(:
١/٤۹۶/۵٠٠/٠٠٠ ریال

 ششدانگ یک قطعه زمین به پالک٤
-33205/8 اردبیلثبتی ١١۶٤ فرعی از 2٧٠ اصلی

شهرستان نیر- خ امام خمینی-
 روبروی کالنتری- جاده قدیم

نیر به سقزچی

قیمت پایه:
 23/٠۸١/٧۶٠/٠٠٠ ریال

مبلغ ودیعه) ۵% قیمت پایه(:
١/١۵٤/٠۸۸/٠٠٠ ریال

5
 ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری
 مسکونی  به پالک ثبتی ١١۶۵ فرعی

از 2٧٠ اصلی
-3172٤ اردبیل

شهرستان نیر- خ امام خمینی-
 روبروی کالنتری- جاده قدیم

نیر به سقزچی

قیمت پایه:
 ١2/۹3٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال

مبلغ ودیعه) ۵% قیمت پایه(:
۶٤۶/۵٠٠/٠٠٠ ریال

*-زمان انتشار در سایت: ساعت ١٠  قبل ازظهر  روز دوشنبه  مورخ ٠٤/١2/١3۹۹. 
*-تاریخ بازدید امالک : از سه شنبه  مورخ ١3۹۹/١2/٠۵ لغایت روز شنبه مورخ ١2/١۶/ ١3۹۹ روزانه از ساعت ۸/3٠  صبح تا ١3 ظهر .

*-مهلت دریافت اسناد مزایده: از زمان انتشار آگهی در سامانه لغایت روز  یکشنبه  مورخ ١3۹۹/١2/١٧ ساعت ١٠ قبل ازظهر .
*-آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ساعت ١٠ قبل از ظهر روز  یکشنبه  مورخ  ١٧/١2/١3۹۹ .  

*-محل و زمان بازگشایی: در محل اتاق جلسات سازمان رأس ساعت  ١١  قبل ازظهر  روز یکشنبه  مورخ ١٧/١2/١3۹۹.
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :

١- برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد 
قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل اموال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر میباشد.

2-مزایده گر مختار است در یک و یا دو و ... در هر ۵ مال )امالک مازاد( شرکت نماید . ضمنًا سایر شرایط مزایده بصورت کامل در اسناد و شرایط مزایده در سامانه قید گردیده است . 
3- هزینه های نشرآگهی روزنامه )دو نوبت چاپ(و هزینه کارشناسی ملک برعهده برنده یا برندگان مزایده می باشد.

www. ٤- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن)  به دفاتری که  در بخش  ثبت نام/ پروفایل مزایده گر مرتبط با هر استان در  سایت
setadiran.ir موجود است مراجعه و برای دریافت راهنمایی الزم در خصوص مسائل و مشکالت سامانه با مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه  به شماره٤١۹3٤-٠2١ و کسب اطالعات بیشتر 

در مورد جزئیات مزایده مذکور  با شماره٠٤۵3١٧٧3١٠۹-٠٤۵3١٧٧33١٠ تماس حاصل یابند .شناسه آگهی ١٠۹۸۶١۹
دبيرخانه کميسيون مزایده سازمان جهاد کشاورزی استان اردبيل 

آگهی دعوت به گردهمایی
 اعضای کانون هموفیلی ایران در استان اردبیل 

)نوبت دوم (
اعضای محترم با توجه به عدم حصول حدنصاب و رسمیت نیافتن جلسه 
گردهمایی اعضای کانون هموفیلی استان در نوبت اول در تاریخ ۹۹,١١,3٠ بدینوسیله 
از کلیه اعضای کانون هموفیلی ایران در استان اردبیل دعوت می شود جهت شرکت 
در جلسه گردهمایی اعضای کانون هموفیلی استان در نوبت دوم  که در تاریخ 
مورخه ۹۹,١2,١۵ از  ساعت ١١ در محل دفتر به نشانی: اردبیل شهرک حقیقت، 
اول سید آباد، پایین تر از مسجد حضرت رقیه )س( ،کوچه احمدزاده 2 ،درب پنجم 

شمالی براساس دستور جلسه زیر برگزار خواهد شد شرکت نمایید.
دستور جلسه :١- ارائه گزارش عملکرد  دو ساالنه دفتر نمایندگی کانون 
هموفیلی ایران در استان 2- ارائه گزارش مالی دو ساالنه توسط خزانه دار دفتر 
نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان 3- انتخاب نمایندگان دفتر کانون هموفیلی 

استان اردبیل) اعضای مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران( 
مدیر دفتر نمایندگی کانون هموفيلی ایران در استان اردبيل 

آلبوم نایی(
موسیقی  اجرای  بهترین  افتخار  دیپلم 
دستگاهی بی کالم )بهاره فیاضی برای آلبوم افرا(

تندیس باربد بهترین آهنگسازی موسیقی 
دستگاهی با کالم )بهمن فریادرس برای آلبوم 

پرواز و آواز(
دیپلم افتخار بهترین آهنگسازی موسیقی 
دستگاهی باکالم )سیامک جهانگیری برای آلبوم 

من همان نای ام(
تندیس باربد بهترین خوانندگی موسیقی 
دستگاهی )مجتبی عسگری برای آلبوم عشیران(

دیپلم افتخار بهترین خوانندگی موسیقی 
دستگاهی )مهدی امامی برای آلبوم من همان 

نای ام(
تندیس باربد بهترین ناشر موسیقی )محمد 

موسوی نشر ماهور(
دیپلم افتخار بهترین ناشر موسیقی )علی 

صمدپور. نشر خانه هنر خرد(
بخش  آهنگسازی  بهترین  باربد  تندیس 
والی  )رضا  بی کالم  ایرانی  ارکسترال  و  معاصر 

برای آلبوم سرنا(
بخش  آهنگسازی  بهترین  باربد  تندیس 
معاصر و ارکسترال ایرانی با کالم )امیر پورخلجی 

برای آلبوم عاشق کیست(
بخش  آهنگسازی  بهترین  افتخار  دیپلم 
معاصر و ارکسترال ایرانی بی کالم )پویا باباعلی 

برای آلبوم دوردست ها(
بخش  آهنگسازی  بهترین  افتخار  دیپلم 
معاصر و ارکسترال ایرانی با کالم )سیاوش ولی پور 

برای آلبوم سرود مرد سرگردان(
بخش  خوانندگی  بهترین  باربد  تندیس 
برای  تاج  )وحید  ایرانی  ارکسترال  و  معاصر 

آلبوم از برگها(
بخش  خوانندگی  بهترین  افتخار  دیپلم 
برای  اخواص  )پوریا  ایرانی  ارکسترال  و  معاصر 

آلبوم سرود مرد سرگردان(
تندیس باربد بهترین آهنگسازی و اجرای 
موسیقی پاپ و تلفیقی بی کالم )مصطفی قناعت 

برای آلبوم کبوتر خانه(
دیپلم افتخار بهترین آهنگساری و اجرای 
موسیقی پاپ و تلفیقی بی کالم )هومن شیرعلی 

برای آلبوم تنیده در صدا(
تندیس باربد بهترین آهنگسازی موسیقی 
پاپ و تلفیقی باکالم )گروه داماهی برای آلبوم 

در من برو شکار(
دیپلم افتخار بهترین آهنگسازی موسیقی 
پاپ و تلفیقی باکالم  )پویا کالهی برای آلبوم 

طاووس پربسته(
تقدیر هیات داوران از گروه بمرانی برای 

اجرای آلبوم سیزده چهل
تندیس باربد بهترین خوانندگی بخش پاپ 
و تلفیقی )پویا کالهی برای آلبوم طاووس پربسته(

بخش  خوانندگی  بهترین  افتخار  دیپلم 
پاپ و تلفیقی )رضا کولغانی برای آلبوم در من 

برو شکار(
تجليل از چهار پيشکسوت

به  نوبت  باربد،  جایزه  اهدای  از  پس 
برگزاری آیین نکوداشت مرحوم احمد علی راغب 
محمدرضا  انقالب،  موسیقی  پیشگام  آهنگساز 
نواحی  موسیقی  برجسته  زنده  نوا اسحاقی 
پیشکسوت  نوازنده  سعیدی  ملیحه  مازندران، 

ساز قانون و حسن ناهید نوازنده پیشکسوت ساز 
نی به عنوان چهار هنرمند پیشکسوت موسیقی 
کشورمان رسید. در ابتدای این بخش نماهنگی 
از پیشینه فعالیت های این هنرمندان صاحب نام 
عرصه موسیقی به نمایش درآمد و پس از آن در 
حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، سید محمد مجتبی حسینی معاون امور 
هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، محمد اله 
یاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد، مهدی 
افضلی مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی و 
نیکنام حسین پور مدیرعامل موسسه هنرمندان 
پیشکسوت از هنرمندان قدردانی به عمل آمد.

عباس  سید  بزرگداشت ها،  بخش  از  بعد 
صالحی برای سخنرانی به روی صحنه دعوت شد.

وزیر ارشاد گفت: موسیقی بخشی از هویت 
ایرانی است و ایران همزاد نوا و صداست. اگر ما 
ردپایی در محیط پیرامونی و جهان داریم، هم در ایران 
فرهنگی و هم در فراایران فرهنگی، بخشی از این دفاع 
از موسیقی است که ما را به جهان و منطقه وصل کرده 
و می کند. همچنین اگر شعر و ادبیات، فخر و افتخار 
ایران است، موسیقی حافظه شعر است و شعر هم پای 
موسیقی جاری در زمان و زمانه ایران. اگر ما به ایران 
می بالیم که ایران یک رنگین کمان است. اقلیم های 
گوناگون و زیبایی های فراوان بخشی از تنوع اقالیم 
ایران به رسم و رسوم و فرهنگ و هنر این اقالیم است 
و موسیقی اقالیم ایران، بخش نمایان این رنگ شاداب 
ایران است. موسیقی های مختلفی که در جای جای 
ایران وجود دارد، به نحوی نما و نمایه ایران عزیز و 
زیباست. بدین گونه نوا، صدا و موسیقی با پیکره ایران 
تنیده شده است؛ هم با گذشته تاریخی و هم در اکنون. 
بنابراین نمی توان از ایران این نوا و صدا را جدا کند و 
ایران را بدون آن تصویر کرد، حتی در دوره کرونا. اینکه 
در شرایط سخت کرونایی امروز کنار هم قرار گرفته ایم 
و جشن و جشنواره موسیقی را برگزار می کنیم، بدان 
معناست که حتی در سخت ترین احوال هم موسیقی 
از ایران جدا نیست. از همه عزیزانی که این فرصت 
را فراهم کردند تشکر می کنم. هنرمندان عزیزی که 
در فراخوان این جشنواره حضور پیدا کردند و بیش از 
۵٠٠ هنرمندی که در اجراها حاضر شدند و فضای 
مجازی که یک بستر جدیدی از حضور را در فرادید 
فرهنگ و هنر ایران گذاشت. اینکه می توان سختی ها 
را فرصت ساخت و مجال های جدید را برای نواختن 
و شنیدن پیدا کرد. در همین جشنواره تاکنون حدود 
دو هزار دقیقه بیش از ۵٠ هزار مخاطب داشته است 
نمایانگر این است که می توان این بستر را جدی تر از 
گذشته داشت و به آن فکر کرد. از دبیر محترم جشنواره، 
شورای سیاست گذاری، هیات داوران و همکاران خودم 
در معاونت امور هنری و دفتر موسیقی نیز سپاسگزارم.

موسیقی  جشنواره  دوره  این  اجراهای 
فجر طبق تصمیم ستاد برگزاری جشنواره و با 
توجه به شرایط بیماری کرونا و محدودیت های 
حضور مخاطبان در سالن های اجرای موسیقی 
و به جهت همراهی با مصوبات ستاد ملی کرونا، 
سایت  هفت  و  پخش  شد  مجازی  به صورت 
شامل جشنواره موسیقی فجر، انجمن موسیقی 
ایران، تیوال، بیپ تونز، تماشاخونه، گپ فیلم و 
نواک اجراهای جشنواره را پخش کردند. سی 
مجموعا  فجر  موسیقی  جشنواره  ششمین  و 
میزبان ٤2 اجرا و بالغ بر ١۸۹٠ دقیقه ضبط در 
تاالر رودکی  با حضور ٤۶٤ هنرمند داخلی و ١١ 

هنرمند بین المللی بود.

» تجدید آگهي مناقصه عمومي شماره 99/۴۴ «
مناقصه عمومي دو مرحله اي 

همراه با ارزیابي کیفي ) همزمان (
نوبت  دوم

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 ۹۹ به مبلغ تقریبي 32۹,٤۹۸,۶۸٤,۵3 
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 ۵ صنعت و معدن – زیر رشته اتوماسیون صنعتي یا نیرو هستند 
دعوت بعمل مي آید که از ساعت ١۵ روز سه شنبه مورخ ۹۹/١2/٠۵ لغایت ساعت ١۸ روز شنبه مورخ ۹۹/١2/٠۹ جهت خرید اسناد ارزیابي 

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

١- شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2٠۹۹٠٠١3٤٤٠٠٠٠٧۹
2- محل اجرا : شهرستان بوشهر 

3- مدت اجرا : ١2 ماه
٤- قیمت خرید اسناد 3,٠٠٠,٠٠٠ ریال مي باشد .که باید به حساب شماره ۵-٧٤١3۹3-١١-2۸٠2 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزي بوشهر 

) حساب شبا شماره IR٤٤٠۶٠٠2۸٠2٠١١٠٠٧٤١3۹3٠٠۵ نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزي بوشهر ( واریز گردد .
۵- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 2,۶٧۵,٠٠٠,٠٠٠ ریال مي باشد که باید به صورت ضمانت نامه بانکي به نفع این شرکت ارائه گردد .

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

۸- 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 ١2 روز چهارشنبه مورخ ۹۹/١2/2٠ مي باشد . 

۹- پاکتهاي مناقصه در ساعت ١3 روز چهارشنبه مورخ ۹۹/١2/2٠ گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با 
معرفي نامه در جلسه بازگشایي پاکتها بالمانع مي باشد . 

١٠- پیمانکار باید نام پروژه و شماره مناقصه را بر روي پاکت » الف « درج نماید .
١١- 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 .
١2- به پیشنهادهاي مبهم ، مشروط و مخدوش مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

١3- سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .
١٤- نشاني شرکت : بوشهر - خیابان رئیسعلي دلواري - کوچه تنگسیر  - ١کد پستي ٧۵١٤۶١۹١3۹

/https://abfa-bushehr.ir : ١۵- سایت اینترنتي شرکت
١۶-تلفن تماس : 3١۶٤٠٠٠٠-٠٧٧

گروه قراردادها
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر


