
درخواست یک فعال کارگری؛ 

فاصله دستمزد کارگاران و هزینه ها کم شود!
در پـی انتشـار برخـی آگهی هـای خریـد و 
سـایت های  در  ثبت نامـی  حواله هـای  فـروش 
اینترنتـی و شـبکه های اجتماعـی، خودروسـازان 

بـر ممنوعیـت ایـن اقـدام تاکیـد کردنـد.
طرح هـای  قرعه کشـی های  برگزیـدگان  از  برخـی 
خریـد  امتیـاز  فـروش  بـه  اقـدام  خودروسـازان،  فـروش 

خـودروی خـود بـه اشـخاص دیگـر می کننـد، در حالـی که 
ایـن شـرکت ها نسـبت بـه عواقب ایـن اقدام هشـدار داده 
و آن را غیـر قانونـی اعالم کرده  اسـت. ایـن اقدام از طریق 
اعطـای وکالـت بالعـزل، تحویـل چک  و غیـره، به صورت 

غیرقانونـی انجـام می شـود.
صفحه 3

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس:

پذیرش دانشجویان دکتری 
در اجرا ایراد دارد

 گفتگوی ویژه با کارشناس اقتصادی »صدرا صفایی«

بزرگترین تغییرات باید از خود ما شروع شود
سی  مهند ر  ا نگذ بنیا یی  صفا ا  ر صد
فروش،تحلیلگر و معامله گر بازار های مالی بین 
الملل )ارزهای دیجیتال( و کوچینگ )توسعه فردی 
و سازمانی( و مدیرعامل کمپانی گراپ که در قالب 
هولدینگ کار می کند و سالهاست که فعالیت خودش را شروع 
کرده است و در راستای اقتصاد بین الملل در ایران فعالیت هایی 
را به ثبت رسانده است. دیدگاهی که هولدینگ گراپ دارد این 
است که بتواند فضایی راحت تر و با سهولت بیشتر برای ایجاد 
اقتصادی نوین متناسب با اقشار جامعه ، افرادی که شاید امکان 
ندارند که پیشرفتی را برای خودشان در نظر بگیرند یا توان مالی 
برای شروع بیزینس ندارند یا حتی توان مالی دارند اما ذهنیتی 
در باب مسائل اقتصادی ندارند که با این سرمایه بتوانند در 
زندگی شان پیشرفت ایجاد کنند و قدمی بردارند . در همین 
راستا شعار مجموعه گراپ این است که برای تغییر هیچوقت 
دیر نیست و هیچ آدمی هم پیر نیست. با صدرا صفایی گفت و 

گوی انجام داده ایم که در صفحه 7 میخوانید:

نهالکاری در بخشی از آزادراه حرم تا حرم 
در محدوده استان سمنان آغاز شد

4
نجات از کرونا ویروس با کمترین هزینه 

صفحه 2

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1696- سه شنبه 19 اسفند  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
تهیه کنندگان مقابل 

مرد موفق عرصه 
طنز

6ورزش
درصد حق پخش 
تلویزیونی عادالنه 
و کارشناسی شده 

نیست

زمین 4ایران 

هنرمندان بسياري هستند كه يا در مصاحبه هاي خود، يا در 
روابط خود و يا درنهايت در زندگي شخصي و كاري شان دچار 
حاشيه مي شوند ولي در اين بين بوده اند بازيگران موفقي كه 
هرگز آنها را درگير با حواشي نديده ايم. يكي از اين چهره ها 
علي صادقي است كه از موفق ترين بازيگران عرصه طنز چه در 

سينما و چه در تلويزيون به شمار مي رود. 

سرپرست دبيركلی فدراسيون فوتبال گفت: همه اهالی فوتبال 
بايد كمک كنند تا اتفاقی خوب رخ دهد و اولويت اول ما هم صعود 
تيم ملی به جام جهانی است. منصور قنبرزاده بعد از انتخابش 
به عنوان سرپرست دبيركلی فدراسيون فوتبال اظهار داشت: 
برحسب وظيفه بايد از استاد خودم، مهدی محمدنبی تشكر كنم. 
ما از اوليای خدا آموختيم كه هميشه از اساتيد خود تشكر كنيم. 

گفت:  مركزی  استان  برق  نيروی  توزيع  مديرعامل شركت 
بهبود عملكرد در شاخص كاهش  اين شركت رتبه نخست 
زمان خاموشی بی برنامه را در منطقه يک كشور را كسب كرد.

محمد اله داد  افزود: اين شاخص بيانگر ميزان خاموشی هر 
مشترک در سال است كه در استان مركزی، كاهش ۱۶ و ۱۳ 

دهم درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.

رتبه برتر در شاخص 
کاهش خاموشی  
برق را کسب کرد

فروش خودروهای در رهن؛ غیر قانونی و ممنوع است  مجلس تصمیمی
 برای افزایش نرخ تعرفه اینترنت ندارد

 ۱۴۰۰ بودجه  تلفیق  کمیسیون  فرهنگی  کمیته  رئیس 
اپراتورها به هیچ وجه  السهم  افزایش حق  اینکه  بر  با تاکید 
وزیر  است  آور  تعجب  ندارد، گفت:  ربطی  اینترنت  گرانی  به 

ارتباطات تفاوت درآمد با گردش مالی را نمی داند.
صفحه 3

رئیس جمهور گفت: سال آینده سال غلبه بر 
اول  نه  البته  بود.  ویروس و رونق مشاغل خواهد 
سال. اما به مرور واکسن خارجی وارد می شود و 

به بازار می آید و واکسن داخلی توزیع می شود.
حجت االسالم حسن روحانی در جریان بهره برداری از 
۲7۲۱ طرح ملی خاطرنشان کرد: یک طرح بسیار مهم گندله 

سازی که طرح بسیار مهمی هم بود با ارزش ۹ هزار میلیارد 
تومان افتتاح شد که کار بسیار عظیمی بود که در این چند 
سال به افتتاح رسید. در زمینه بهزیستی کار خوبی با کمک و 
همت مردم و داوطلبین انجام گرفت و ۲۴۰۰ مرکز رونمایی 

و افتتاح شد.
صفحه ۲

روحانی: سال1400، سال شکوفایی اقتصاد ایران است 

DONYAYEJAVANANMAG.IR

مرکزی _ حامد نوروزی : مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان مرکزی  خبر داد: »طی مراسمی از لوح ثبتی هنر بافت قالی بزچلو و پنج اثر 

ثبت شده در میراث ناملموس کشور رونمایی شد.«
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
مرکزی، مصطفی مرزبان امروز شنبه ۱6 اسفند ۹۹ گفت: »این مراسم با حضور 
شهرستان  فرمانداری  محل  در  شهرستان  جمعه  امام  و  اسالمی  ارشاد  کل  مدیر 

کمیجان برگزار شد.«
آیین  این  در  استان مرکزی  و صنایع دستی  میراث فرهنگی، گردشگری  مدیر کل 
ضمن تقدیر از هنرمندان و فعاالن فرهنگی شهرستان و گروه بیزیم بزچلو  گفت: 
»شهرستان کمیجان با ثبت این شش اثر ملی بعد از شهرستان اراک در جایگاه دوم 
ثبت آثار ملی در استان قرار گرفته که نشان دهنده غنای فرهنگی و جایگاه واالی 

تاریخی و هنری این شهرستان است.«
 مرزبان تصریح کرد: »یکی از برندهای شناخته شده قالی ایران در بازارهای داخلی و 
خارجی، برند بُرَچلو یا بُزَچلو است که در نشست اخیر کمیته ملی ثبت آثار فرهنگی 
ناملموس در تاریخ ۱۱ بهمن ۱3۹۹ با عنوان »مهارت بافت قالی برچلو )بزچلو(« 

به ثبت ملی رسید.«
ایل   3۲ جمله  از  که  است  ترک  ایلی  نام  از  برگرفته  برند  این  »نام  افزود:  او 

برای  اسماعیل  شاه  یاری دهنده 
ه  بود صفوی  حکومت  تشکیل 
است و سکونتگاه تاریخی و اصلی 
شهرستان  ایران،  در  یادشده  ایل 
کمیجان به مرکزیت شهر کمیجان 
واقع در غرب استان مرکزی است.«

 ، هنگی ث فر ا میر کل  یر  مد
استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
صنایع  اینکه  به  اشاره  با  مرکزی 
دستی پیشینه فرهنگی و هر شهر 
و منطقه ای است و باعث شناسنامه 
ایجاد هویت فرهنگی  و  دار شدن 
در مناطق می شود ادامه داد: »استاد 
نامدار فرش  بهادری طراح  عیسی 

ایران نیز متولد روستای آقچه کهریز شهرستان کمیجان و فردی برخاسته از فرهنگ 
ایل برچلو است.«

او ادامه داد: »قالی برچلو از فرش های سبک روستایی است که در بافت این قالی از 
گره متقارن با تار و پود پنبه ای و پشمی استفاده می شود. این قالی های یک پوده و 
پرزبلند، اغلب در سبک گلدار با طرح های لچک و ترنج و بالوخ )ماهی( و به رنگ های 

شتری، گلی، آبی و عاجی بافته می شوند.«
ترنج دایره ای شکل قالیچه های این منطقه با دو سر ترنج بزرگ که در حقیقت دو 
گلدان مملو از دسته های گل هستند و همچنین چهار دسته گل بزرگ که سایر 
جوانب آن را احاطه می کنند، با رنگ های شاداب بر زمینه عاجی فرش جلوه خاصی 
بافته  نیم  و  ذرع  و  ذرعی  دو  اندازه های  در  اکثراً  که  قالیچه ها  این  حاشیه  دارند. 
می شوند، مانند غالب فرش های نواحی غرب ایران از سه نوار تشکیل شده و نوار 

مرکزی معمواًل در رنگ آبی تیره است.
قالی های این منطقه از منظر نوع استفاده و ابعاد به شکل پشتي، خرک، ذرع و نیم، 
دو ذرع، کله اي و تمام فرش بافته می شوند. ابعاد قالی های این منطقه عمدتًا به 
اندازه ۲/5۰ در ۱/5۰ متر است. نوع دیگري از قالي هم در این منطقه بافته می شود 
که طول آن زیاد است )3-۴ متر( و عرضش حدود یک متر تا نود سانتی متر که 

به آن کناره گفته می شود.
خامه  رنگ آمیزی  در  گذشته  در 
قالی های برچلو از رنگ های گیاهی 
پوست  انار،  پوست  روناس،  مانند 
گردو و کاه استفاده می شده است. 
ساخت  صنعتی  رنگ های  بعدها 
منطقه  وارد  بایر  برند  با  آلمان 

می شوند.
این  در  قالی  نقشه های  رایج ترین 
)ماهي(،  بالوخ  از  عبارتند  منطقه 
پرده اي،  عباسي،  شاه  بوته اي، 
لچک ترنجي و ترنجي، حیواني و 
حیوانات  انواع  )شامل  شکارگاهي 
از قبیل اسب و خرگوش و آهو و 
سگ و شیر و پلنگ و قوچ و کل(.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی:

رونمایی از لوح ثبت ملی هنر بافت فرش بزچلو 
 در میراث ناملموس کشور

آگهی فراخوان شناسایی
 و ارزیابی مناقصه گران 

 نوبت دوم 
   شماره مناقصه :
 ILPC/99-016 

 شرکت پتروشیمی ایالم به استناد مجوز صادره از کمیسیون معامالت ، در نظر 
آورد حدودی  بر  با  را   “ الفین  واحد  ماشین آالت حساس  تعمییرات   “ دارد 
120/000/000/000  ریال از طریق برگزاری  مناقصه  عمومی دو مرحله ای 

واگذار نماید.
لذا جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران بدینوسیله از شرکت های واجد شرایط 
دعوت  میگردد مدارک  و مستندات  مورد نیاز مندرج  در سایت شرکت ) 
ilampetro.ir  ( را حداکثر تا تاریخ 1399/12/27 به آدرس ذیل ارسال نمایند .

آدرس :  ایالم چوار نرسیده به روستای آبزا – مجتمع پتروشیمی ایالم- کمیسیون 
معامالت کد پستی : 6936159700

تلفن : 5- 08433360782         داخلی 3014

   روابط عمومی 
شرکت پتروشیمی ایالم 

احمد اسدی

چهــره ی خســته ولــی همچنــان امیــدوار 
وزیــر بهداشــت و درمــان کشــور نشــان از قدمــت و 
ــد  دیرینگــی کوششــی اســت کــه همچنــان در رون
ــه ی  ــگیری ؛ هم ــی پیش ــد چگونگ ــان و فراین درم
کادر درمــان را در بــر گرفتــه اســت و مــردم را 
ــی و  ــارکت های جمع ــکاری و مش ــه هم ــوت ب دع

ــد! ــی کن ــردی م ف
ــی درگام  ــت عمل ــات صداق ــرای اثب ــر ب وزی
نخســت فرزنــد خــود را بــرای اســتفاده از دوز درمان 

انتخــاب مــی کنــد
ــا و  ــار ه ــخنان؛ اخط ــا و س ــه ه ــه درد نام ــردم ب ــه م ــادارد ک ــس ج پ
ــد۰ ــل نماین ــر عم ــد واز آن مهمت ــوش کنن ــی او گ ــدی و حیات ــدارهای ج هش

وزیــر مســول وقتــی از گــوش هــای ناشــنوا در بــاال و پاییــن جامعــه ســخن 
مــی گویــد ؛ اعترافــی دردمندانــه نیــز دارد: » مــرا مدیــر کل مــرده شــور خانــه 

» کنید
ایــن اوج اســتیصال مــردی اســت کــه انصافــا باالتریــن عملکــرد در درمــان 
ــگاه  ــه پای ــا مراجعــه ب و پیشــگیری را داشــته اســت ایــن ادعــا نیســت بلکــه ب

اطــالع رســانی بلومبــرگ وضعیــت ایران نســبت بــه جمعیــت در فراینــد و رعایت 
پروتــکل هــا  و پیشــگیری از یــازده کشــور اروپایــی و چنــد کشــور منطقــه بهتــر 
بــوده اســت امــا ایــن اعتــراف بــا توجــه بــه تغییــر شــرایط اجتماعــی /ایــام عیــد 
ــم  ــدون عالی ــاک و ب ــد بســیار خطرن و مســافرت هــا/ از یــک ســو و ورود موی

شــناخته شــده ؛ بــه یکبــاره فــرد را دچــار بیمــاری مــی ســازد۰
اکنــون بایــد فــارغ از نقــد و انتقاداتــی کــه مــی تــوان بــه چگونگــی توزیــع 
و یــا مــوارد مرتبــط؛  قابــل طــرح اســت جامعــه خــود بــه نظــارت بــه رعایــت 
پروتــکل هــای بهداشــتی بپــردازد؛ از مســافرت و دیــد و بازدیــد هــای مرســوم 

جــدا حــذر نماییــم
ــوع ممکــن اســت از یــک ســاختار مشــترک  ــه ن ــا ب ــده بن ــای جهن کرون
ــاد  ــا حــدود هفت ــی در ســرعت درگیری)ت ــی برخــوردار باشــد ول ــواع قبل ــا ان ب
ــه  ــم ب ــی را ه ــرات در برگیرندک ــترک ؛ خط ــم مش ــتن عالی ــد( و نداش درص
همــان ســرعت ده چنــدان ســاخته اســت! متاســفانه بــا نگاهــی بــه جامعــه و 
اجتماعــات خریــد و دیــد و بازدیــد هــا جامعــه گویــی کورانــا زده شــده اســت 
ــرغ  ــم م ــرای همســایه اســت در حالیکــه نمی دانی ــرگ ب ــد م ــی کن و فکــر م

همســایه اســت و غــاز نیســت
ــر روز  ــه ه ــت ک ــی اس ــان مرغ ــه هم ــت بلک ــاز نیس ــده غ ــای جهن کرون
ــی  ــتر و عالیم ــرعتی بیش ــا س ــار ب ــن ب ــی ای ــد ول ــی افت ــی م ــت زندگ از درخ

ــر! ــاننده ت پوش

سرمقاله

کرونای جهنده!
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معافیت مالیاتی موسسات آموزش زبان خارجی لغو شد
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به مصوبه 
مؤسسات  مؤسسات، گفت:  برخی  معافیت های  لغو  در خصوص  مجلس 

آموزش زبان خارجی نیز مشمول این قانون می شوند.
محمدمهدی زاهدی با اشاره به تصویب بند الحاقی 3 تبصره 6 الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر لغو معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات 
کمک درسی و مؤسسات کنکوری، عنوان کرد: این مؤسسات که گردش 
مالی میلیاردی دارند و عمدتا عالوه بر کنکور کتب آموزشی نیز به چاپ 

می  رسانند، مشمول پرداخت مالیات شدند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
موسسات کنکور بعد از این همچون سایر موسسات اقتصادی و شرکت های 
فعال در بخش خصوصی باید مالیات پرداخت کنند، افزود: همچنین این 
مؤسسات اقدام به برگزاری کالس های تست زنی می کردند و پول های 
کالنی از این طریق جابه جا می  شد که مشول پرداخت مالیات نبود ولی در 

سال ۱۴۰۰ این مؤسسات مکلف به پرداخت مالیات هستند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون مصوب مجلس مؤسسات آموزش 
زبان خارجی نیز مکلف به پرداخت مالیات هستند، افزود: البته بحث ما 
رفع  در جهت  این مصوبه  لذا  افراد حقیقی؛  نه  است  به مؤسسه  مربوط 

تبعیض خواهد بود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه 
دلیلی برای معافیت مالیاتی این مؤسسات کنکوری وجود نداشت، گفت: 
میزان دریافت مالیات از این مؤسسات نیز در قانون مالیات های مستقیم 
تعیین شده که بر همین اساس از این مؤسسات مالیات دریافت می  شود.

کنترل  درباره  صنعت  وزیر  با  اقتصادی  کمیسیون  نشست 
قیمت ها 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری نشست اعضای این 
کمیسیون با وزیر صنعت و معاونان وی در خصوص تنظیم بازار و کنترل 

قیمت  کاالهای اساسی خبر داد.
معظم  رهبر  تأکیدات  پیرو  گفت:  داورانی  ابراهیمی  پور  محمدرضا 
انقالب نسبت به کنترل قیمت کاالهای اساسی در ایام عید و لزوم اتخاذ 
تصمیمات راهگشا در حوزه تنظیم بازار در این ایام و همچنین پیرو مذاکرات 
از کمیسیون اقتصادی  در صحن علنی و تقاضای هیأت رئیسه مجلس 
جهت ورود به موضوع تنظیم بازار، اعضای این کمیسیون امروز سه شنبه 
با وزیر صنعت و معاونان وی در حوزه بازرگانی و بخش حمایت از مصرف 

کنندگان، رئیس اتاق بازرگانی و اتاق تعاون نشست برگزار خواهد کرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی بر همین اساس 
تصریح کرد: آخرین اقدامات دولت در حوزه تنظیم بازار و بررسی گزارش 
های دولت در این خصوص و ارائه راهکارها با توجه به تجارب گذشته در 

حوزه تنظیم بازار در این نشست مطرح می شود.
وی افزود: امیدواریم با توجه به اهمیت موضوع و مطالبه رهبر انقالب 
و آحاد مردم درخصوص کنترل قیمت در بازار، جمع بندی خوبی در خصوص 

ارائه راهکار برای تنظیم بازار داشته باشیم.
پورابراهیمی با اشاره به نقش مهم نظارتی مجلس ادامه داد: کمیسیون 
اقتصادی آماده است به دولت برای تنظیم بازار کمک کند و ضمن بررسی 

نقاط قوت و ضعف، در حل نقاط ضعف با دولت همکاری خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان 
کرد: دولت ایرادات و اشکاالتی در حوزه تنظیم بازار دارد که مجلس در 
این باره تذکراتی ارائه کرده و دولت را در موضوعات حوزه اقتصادی و در 

چارچوب ضوابط هدایت می کند.

روحانی: سال1400، سال شکوفایی اقتصاد ایران است 
رئیس جمهور گفت: سال آینده سال غلبه بر ویروس و رونق مشاغل 
خواهد بود. البته نه اول سال. اما به مرور واکسن خارجی وارد می شود و به 

بازار می آید و واکسن داخلی توزیع می شود.
حجت االسالم حسن روحانی در جریان بهره برداری از ۲7۲۱ طرح 
ملی خاطرنشان کرد: یک طرح بسیار مهم گندله سازی که طرح بسیار مهمی 
هم بود با ارزش ۹ هزار میلیارد تومان افتتاح شد که کار بسیار عظیمی بود 
که در این چند سال به افتتاح رسید. در زمینه بهزیستی کار خوبی با کمک 
و همت مردم و داوطلبین انجام گرفت و ۲۴۰۰ مرکز رونمایی و افتتاح شد.

وی افزود: با خدماتی که به خانواده ها و مردم داده می شود، حدود 5 
میلیون نفر تحت پوشش این خدمات قرار می گیرند. اینکه در یک روز می 
توانیم ۲۴۰۰ مرکز مثبت زندگی را افتتاح کنیم کار بسیار عظیم اجتماعی 
به  نیاز  سازی  آگاه  و  توانمندی  برای  که  هایی  خانواده  همه  برای  است. 
کمک دارند باید اقدام کنیم تا رنج مردم کاهش پیدا کند و همه آنهایی که 
به توانبخشی نیاز دارند بتوانند توان خود را از خداوند و بعد از آن از مردم 

و مسئولین بگیرند.
 روحانی گفت: میراث فرهنگی یک سند است. هر چقدر کتاب بخوانیم 
که تمدن ایران گذشته چگونه بوده است و هزاران جلد کتاب بخوانیم، اگر 
یک سر به اصفهان بزنیم و میدان نقش جهان را ببینیم بیش از خواندن 
کتاب داللت دارد و سخن می گوید که چه دانشمندان و معماران و طراحان 
خوبی توانستند با بهترین مصالح، زیباترین ساختمان ها را برای ما بسازند.

وی ادامه داد: عالوه بر زیبایی این ساختمان ها، آدم احساس غرور می 
کند، از اینکه می فهمد ایرانی است و ایرانیان ما پنج قرن و ۱۰ قرن قبل 
این آثار را به وجود آورند و حتی می تواند امروز برای معماری شرقی، اسالمی 
و ایرانی ما الهام بخش باشد. خانه های زیبایی که مرمت و احیا می شود 
اوال باعث ماندگاری نام صاحب خانه می شود و برای استان یا شهر جاذبه 
گردشگری ایجاد می کند.خود آن مکان ها می تواند محل بهره برداری قرار 

گیرد و به موزه و چایخانه یا بوم گردی و هتل زیبا تبدیل شود.
روحانی افزود: گردشگری کار بسیارمهمی است. گردشگری در دولت 
تدبیر و امید دو برابر شد. این یک سال گذشته سال سختی برای گردشگری، 
هتل داران و همه آنانی که خدمات گردشگری انجام می دهند بود. سال 

آینده سال غلبه بر ویروس و همه رونق مشاغل خواهد بود.
وی ادامه داد: البته نه اول سال. اما به مرور واکسن خارجی وارد می 
شود و به بازار می آید و واکسن داخلی توزیع می شود. عده ای که مبتال 
شدند واز این بیماری گذشتند به طور طبیعی واکسینه شدند و عده ای که 
نگرفتند واکسینه می شوند. روحانی تاکید کرد: دولت همه تالش خود را به 

کار می گیرد و بخش گردشگری روزهای بهتری خواهد داشت.
و  فرهنگی  میراث  وزارت  های  تالش  با  ارتباط  در  رئیس جمهور 
گردشگری نیز گفت: مراکز فرهنگی و آثار تمدنی ایران برای ما بسیار مهم 
است. این به معنای اهمیت علم و هنر ایرانیان در طول تاریخ است. این 
بناها یکی از آثار و ثمرات همان مناسبات علمی، ریاضی، اجتماعی و طراحی 

بسیار خوب در گذشته بوده است.
وی ابراز امیدواری کرد: ان شاءاهلل سال ۱۴۰۰ از آن سال هایی است 
که خداوند رحمت خود را بر این مردم نازل می کند. می توانیم پرده هایی 
که باعث آزار این مردم شده است را کنار بزنیم و مردم ما هم در بیماری 

کرونا و هم جنگ اقتصادی موفقیت های بزرگی به دست خواهند آورد.

هشدارهایی که جدی گرفته نشد؛

نجات از کرونا ویروس با کمترین هزینه 
است  یکسال  ز  ا بیش 
بزنید،  ماسک  می گویند  که 
دست هایتان را مداوم بشویید و 
فاصله با دیگران را حفظ کنید؛ دستوری 
بهداشتی برای جان سالم بدر بردن از شر 
ویروس تاج داری که قوانین زندگی مان را 
تغییر داده و باید تا هست و دوایی برای 
که  سالحی  تنها  با  نشده،  پیدا  دردش 
کنیم؛  مراقبت  خود  از  داریم  برابرش  در 
بهداشتی؛  پروتکل های  رعایت  یعنی 
پروتکل هایی که در حال حاضر عمل به 
آنها به کمترین حد خود از آبان ۹۹ تاکنون 

رسیده و هیچکس هم پاسخگو نیست...
هر  که  است  یکسال  ز  ا بیش 
درمان،  کادر  بهداشتی ها،  وزارت  روز 
و...   سالمت  کارشناسان  و  متخصصان 
تقاضا می کنند، خواهش می کنند و هشدار 
می دهند که در برابر کرونا هوشیار باشیم. 
به  چراکه یک لحظه غفلت مان می تواند 
بهای گزاف جان خود و عزیزان مان تمام 
مردم  از  بسیاری  که  است  یکسال  شود. 
ماسک می زنند، فاصله را رعایت می کنند 
و دل شان برای آغوش عزیزان شان تنگ 
پایان  زمان  تا  می کنند  صبر  اما  است، 
از  بیم  بدون  زندگی  آغاز  و  قرن  پاندمی 
طول  می خواهد  هرچقدر  کرونا  کرونا. 
بکشد، اما سالح شان را در برابرش زمین 
نمی گذارند. عده ای دیگر اما، گویی نه تنها 
برای جان هموطنان و عزیزان شان ارزشی 
قائل نیستند، بلکه حتی به جان خودشان 
هم رحم نمی کنند. گویا هنوز کرونا را باور 
نکرده اند و بی هیچ رعایتی رفت و آمد کرده 
و هم خودشان و هم دیگران را در معرض 

خطری انسان ُکش قرار می دهند.
تاکنون  که  همانگونه  کووید-۱۹ 
جان بیش از دو میلیون و 5۹۲ هزار و ۸5 
نفر را در جهان و جان 6۰ هزار و 6۸7 نفر 
از هموطنان مان را همینقدر تلخ، همینقدر 
ساده و ناگهانی و در اوج ناباوری گرفته 
است، می تواند در خانه ما را هم بزند و بی 
تعارف خودش را مهمان مان کند. مهمان 
به  را  نفس مان  که  شگونی  و  ُیمن  بد 
شماره می اندازد و آن زمان که انتظارش را 
نداریم، مغلوب مان می کند حال یا با گرفتن 

جان مان یا با داغدار کردن مان.
تا به امروز با کرونا سه موج شدید را 
تجربه کرده ایم. موج اول را در هجمه اول 
ویروس به کشورمان از زمان تایید بیماری تا 
اواخر اسفند ماه ۹۸ شاهد بودیم. آن زمان به 
تدریج متوجه شدیم که با استفاده از ماسک 
و رعایت چند راهکار بهداشتی ساده می 
توانیم در برابر ویروس چینی بایستیم. پیکی 
که باالخره با آموزش و رعایت پروتکل های 
بهداشتی کاهشی شد و این روند کاهشی تا 

اواخر اردیبهشت ماه ادامه داشت.
همه  ما،  ا اوضاع  شدن  آرام  با 
گمان کردند که کرونا رخت بسته است؛ 
محدودیت ها برداشته شد، خیابان ها شلوغ 
شد و سفرها هم به راه. غافل از اینکه کرونا 
در  و  استفاده  انگاری ها  عادی  همین  از 
جان ها رخنه کرد. به طوری که مجدداد از 
اواسط خرداد ۱3۹۹، تخت های بیمارستانی 
به تدریج پر شدند، آمارها افزایش یافت و 
عمدتا شاهد افزایش ابتالهای خانوادگی 
و  دید  و  آمدها  و  رفت  چراکه  بودیم. 
مجال  کرونا  و  بود  شده  شروع  بازدیدها 
و  بزرگ  از  را  خانواده  یک  کل  تا  یافت 
کوچک گرفتار کند. در همین پیک بود که 
حرف از اجباری شدن استفاده از ماسک به 
میان آمد. به طوری که وزارت بهداشتی ها 
اعالم کردند که اجباری کردن استفاده از 
ماسک به نوعی احترام گذاشتن به سالمتی 
طرف مقابل است. در عین حال با توجه 
به بررسی هایی که تاکنون در دنیا انجام 
ویروس،  انتقال  به شیوه  توجه  با  و  شده 
و  موثرترین  از  یکی  ماسک  از  استفاده 
از  پیشگیری  راه های  قیمت ترین  ارزان 
انتقال ویروس است؛ به طوری که اگر دو 
نفر از ماسک استفاده کنند، حتی اگر یکی از 
آنها مبتال باشد و در برابر فردی قرار بگیرد 
که سالم است، بسته به نوع ماسک می تواند 
بین ۸5 تا ۹5 درصد محافظت انجام دهد. 
بنابراین ماسک به عنوان یک وسیله ساده 
و ارزان قیمت می تواند برای انجام فعالیت 
های اقتصادی و ادامه زندگی روزمره بسیار 
با رعایت برخی  البته  کمک کننده باشد. 

پروتکل های دیگر.
با این وجود برخی گوش شان بدهکار 
این حرف ها نبود و راه خودشان را می رفتند 
و بر همین اساس بود که پاییز و زمستان 
سخت از راه رسید و کرونا می تاخت و جان 
می گرفت. به طوری که مرگ های ۴۰۰ 
تایی 5۰۰ تایی در روز را تجربه کردیم، 
خانواده های زیادی داغدار شدند و آرزوهای 

زیادی در زیر خاک مدفون شد.
دیگر تعلل جایز نبود و باید اقدامی 
عاجل انجام می شد تا مرگ های کرونایی 
کاهش یابند. بر همین اساس بود که ستاد 
ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشتی ها بر 
آن شدند که با ابزار محدودیت های جدی تر 
راه را بر این ویروس تاجدار ببندند؛ اعمال 
محدودیت های جدید آغاز شد. به طوری 
که از ۲۰ مهر ماه ۱3۹۹، مصوبات جدیدی 
از ستاد ملی مقابله با کرونا بیرون آمد تا 
سد راه انتشار ویروس شود. بر اساس این 
مصوبات متخلفان کرونا که بیماری خود 
را پنهان می کنند در مرحله اول ۲۰۰ هزار 

تومان جریمه می شوند.
همچنین درخصوص ناوگان حمل و 
نقل عمومی اعالم شد که در صورتی که 
راننده تاکسی ماسک نزده باشد در صورتی 
ناظران  یا  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  که 
بهداشت محیط او را بدون ماسک ببینند 
حدود ۱۰۰ هزار تومان جریمه خواهد شد. 
همچنین به ازای هر یک از مسافران داخل 
خودرو که ماسک نزده باشند مجدداً راننده 
۲۰ هزار تومان جریمه می شود و خود مسافر 
نیز موظف به پرداخت جریمه 5۰ هزار تومانی 
است. بر این اساس هر فردی که ماسک 
نزند، 5۰ هزار تومان جریمه می شود. در عین 
حال قرار شد که این جرایم به حسابی نزد 
وزارت بهداشت واریز شده و در حوزه مدیریت 

کرونا مورد استفاده قرار گیرند.
در عین حال از اول آذر ماه نیز این 
محدودیت ها تشدید شد و محدودیت هایی 
و  کارمندان  و  مشاغل  کار  ساعات  در 
همچنین در زمینه رفت و آمدهای درون 
استانی و بین استانی ایجاد شد. همچنین با 
توجه به افزایش شهرهای قرمز قرار بر منع 
تردد از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۴:۰۰ صبح شد. 
در ادامه نیز آغاز فعالیت طرح محله محور 
عنوان طرح شهید  تحت  کرونا  با  مقابله 
قاسم سلیمانی، افزایش تعداد آزمایش های 
تردد  اعمال محدودیت  تشخیصی کرونا، 
آمار بستری و  به تدریج  و...  استانی  بین 
فوت ناشی از کرونا را بعد از یک پاییز ُپر 
مرگ، کاهش داد. به طوری که در ۲۹ آذر 
ماه دکتر علیرضا رییسی-سخنگوی ستاد 
روند  که  کرد  اعالم  کرونا  با  مقابله  ملی 
شده  نزولی  کشور  استان   3۰ در  بیماری 

و خوشبختانه هیچ شهر قرمزی نداریم.
که  رفت  پیش  تاجایی  کاهش  این 
بیماران  اواسط دی ماه میزان بستری  از 
و  میزان مرگ  و  یافت  به شدت کاهش 
در  ماه  چندین  از  پس  نیز  کرونایی  میر 
رقمی شد.  دو  ماه مجددا  تاریخ ۱6 دی 
موارد  میزان  اساس  این  بر  همچنین 
سرپایی مثبت بیماری در کل کشور نیز با 
کاهش چشمگیری روبرو شد؛ به طوری که 
وزیر بهداشت در هشتم دی ماه ۱3۹۹ از 
کاهش حداقل 5۰ تا 6۰ درصدی مرگ و 
میر روزانه ناشی از کرونا در کشور خبر داد.

به  بهداشتی ها  وزارت  حال  این  با 
این  که  می دادند  هشدار  مداوم  طور 
کاهش ناپایدار و وضعیت بیماری در کشور 

شکننده است. به طوری که با کوچکترین 
عادی انگاری و عدم رعایت پروتکل های 
کرونا  که  دارد  امکان  آن  هر  بهداشتی، 
دوباره و با قوایی بیشتر به ما حمله کند. 
بر این کرونا در برخی کشورهای  عالوه 
آفریقای  و  برزیل  انگلیس،  مانند  جهان 
جنوبی جهش هایی خطرناک کرده بود و 
قدرت سرایت، بیماری زایی و مرگ زایی اش 
وزارت  دل نگرانی  بود.  یافته  افزایش  هم 
بهداشتی ها به تدریج رنگ واقعیت به خود 
گرفت؛ چراکه باز هم با آرام شدن اوضاع 
کووید-۱۹ در کشور، عادی انگاری و عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز شد؛ به 
با  طوری که به گفته وزارت بهداشتی ها 
کاهش ۱۴ درصدی پروتکل های بهداشتی 

در کشور مواجه شدیم.
برخی  در  کاهش  این  که  هرچند 
و  بود  بیشتر  خوزستان،  مانند  استان ها 
حتی به گفته وزیر بهداشت میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی در برخی شهرهای 
خوزستان به زیر ۱۰ درصد رسیده بود و 
کرونا درست از همینجا مجددا به کشور 
ضربه زد. آن هم نه کرونای ووهان، بلکه 
کرونای جهش یافته انگلیس که آرام وارد 

کشور شد.
در برخی استان ها مانند چهارمحال 
بختیاری، قزوین و البرز نیز نگرانی هایی 
از شیوع دوباره ویروس مطرح می شود. 
عید  آستانه  در  که  است  موضوع  همین 
نوروز نگرانی از یورش مجدد کووید-۱۹ 
به کشور را دوچندان کرده است و تاکید بر 
رعایت پروتکل های بهداشتی و عدم سفر 

در نوروز بارها و بارها مطرح شده است.
نوروز،  آستانه  در  و  زمینه  این  در 
و  خیابانها  ترافیک  از  بهداشت  وزارت 
برای  مردم  تاب  و  تب  و  بازارها  شلوغی 
رعایت  عدم  البته  و  نوروزی  خریدهای 
از  ماسک  از  استفاده  بویژه  و  پروتکلها 
سوی برخی مردم، نگران است و چندی 
بهداشت نسبت  وزارت  مقامات  است که 

به این موضوع مکررا هشدار می دهند.
وزیر بهداشت نیز چندی پیش اعالم کرد 
که عید نوروز در پیش است و ما همه نگران 
هستیم. مسافرت به عنوان اصلی ترین عامل 
در گردش ویروس بسیار موثر است و به عنوان 
وزارت بهداشت مطلقا موافق هیچ مسافرتی 
نیستیم. فکر میکنیم مانند سال گذشته که 
ایستادیم و گفتیم از ۲5 اسفند فرصتی برای 
احیا و بازتوانی کادر بهداشت داشته باشیم، 
امسال هم باید از رفت و آمدها جلوگیری کنیم؛ 
این درحالی است که سال گذشته ویروس 
ووهان بود با قدرت ابتال و کشندگی کمتر، 
اما اکنون در خوزستان صحنه های دردناکی 
می بینیم. در عرض ۴۸ ساعت ریه پر است و 

فرصت به ما نمی دهد.
وی افزود: با چنین ویروس سهمگینی 
می خواهیم مسافرت هم برویم؟. می دانیم 
مردم خسته اند و حوصله شان سر رفته و 
است  دیده  جدی  آسیب  توریسم  صنعت 
همه دنیا این طور است ولی ناچاریم برای 
پروتکل  برخی  حفظ سالمت مردم روی 
ها بایستیم. یکی از دغدغه های ما همین 
این  ما  پیشنهاد  و  است  نوروز  تعطیالت 
از  باشد.  نباید  مسافرت  و  تردد  که  است 
جاده های پرازدحام و ترددهای بی رویه 
و درهم آمیختگی جمعیت آلوده از اقصی 
نقاط و انتقال یک ویروس موتاسیون یافته 

به شدت اضطراب داریم.
ماسک  با کسی که  باید  چه کسی 

نمی زند، برخورد کند؟
با این اوصاف، گویا سکاندار و متولی 
سالمت کشور، یعنی وزارت بهداشت هنوز 
همچنین  و  پروتکل ها  رعایت  وضع  از 
با پروتکل شکنان راضی نیست.  برخورد 
به طوری که نمکی اعالم کرد که  درباره 
برخورد با پروتکل شکنی اعتراض داریم. 
ندارم  جوابی  و  شرمنده همکارانم هستم 
به آنها بدهم. چه کسی باید با کسی که 
ماسک نمیزند برخورد کند. در گزارش ها 
و  ایستاده  بازار  در  فردی  که  بینیم  می 
ماسک نزده و با خنده میگوید به ماسک 
اعتقادی ندارم. ماسک یک پروتکل است 
امید است  ندارد.  افراد  اعتقاد  به  و ربطی 
ارزشمند سرمایه  پیش مجموعه  از  بیش 

اجتماعی را دریابند.
سیماسادات  دکتر  حال  عین  در 
الری-سخنگوی وزارت بهداشت، درباره 
وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی در 
کشور و نحوه برخورد با پروتکل شکنان، 
گفت: تدوین و به روز رسانی پروتکل های 
بهداشتی با توجه به وضعیت بیماری کووید 
۱۹ و همچنین بخشی از نظارت بر رعایت 
این موارد بر عهده وزارت بهداشت است. 
همه دستگاه های اجرایی و قضایی باید بر 
رعایت پروتکل های بهداشتی، استفاده از 
داشته  اهتمام  گذاری ها  فاصله  و  ماسک 

باشند.
پروتکل  با  برخورد  کرد:  تاکید  وی 
نظارتی،  دستگاه های  عهده  بر  شکنی ها 
از  نمونه هایی  و  است  و قضایی  انتظامی 
این موارد در استان های مختلف مشاهده 

شده که جای تشکر و قدردانی دارد.
همچنان  البته  اینکه  بیان  با  الری 
برای  مسیر  مهم ترین  آموزش  و  توصیه 
می شود،  محسوب  جامعه  کردن  همراه 
بدانیم  که  است  شرایطی  در  این  گفت: 
در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  میزان 
 ۹۹ آبان  از  خود  حد  کمترین  به  کشور 
تاکنون رسیده و این در آستانه عید نوروز 

هشدار مهمی است.
اظهار  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
کرد: باید این نکته را مد نظر داشته باشیم 
که برخورد با پروتکل شکنی یا عدم رعایت 
موارد بهداشتی توصیه شده بر عهده وزارت 
بهداشت نیست، اما افزایش موارد بیماری 
بر دوش  بار مضاعفی  بیماران  بستری  و 
کادر بهداشت و درمان کشور وارد می کند.

مقاومت برخی افراد در مقابل ارزان 
بی  البته  و  کرونا  از  پیشگیری  راه  ترین 
توجهی به توصیه ها و درخواستهای مکرر 
وزارت بهداشت برای پوشش ماسک و حتی 
توصیه ها مبنی بر استفاده دوبل از ماسک، 
در حالی است که اکنون و برخالف روزهای 
آغازین این بیماری در کشور، ماسک در 
کشور به وفور وجود دارد و مشکلی از بابت 
دسترسی به آن نیست؛ به طوری که رییس 
سازمان غذا و دارو در هفتم دی ماه اعالم 
کرد که تولید ماسک کشور از ۱6۰هزار عدد 
در روز در ابتدای شیوع کرونا به بیش از 
3۰ میلیون عدد رسیده است. همچنین در 
حال حاضر روزانه ۴ میلیون عدد ماسک 
شامل یک میلیون و ۸۰۰ هزار عدد برای 
مراکز درمانی و ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار عدد 
ماسک برای عرضه در داروخانه ها توزیع 
می شود و به این ترتیب خوشبختانه امروز 
خوبی  به  کشور  در  ماسک  مصرف  نیاز 
داده  پوشش  داخلی  تولیدکنندگان  توسط 

می شود و 5۱ میلیون ماسک دپو داریم.
آمارهای  اساس  بر  حاضر  حال  در 
سازمان غذا و دارو میزان تولید ماسک سه 
الیه از روزانه ۴۰۰ هزار عدد در سال ۱3۹۸ 
است.  رسیده  عدد  میلیون   ۴۲ روزانه  به 
همچنین میزان تولید ماسک فیلتر دار از 
روزانه 5۰۰۰ عدد در سال ۱3۹۸ به روزانه 
5۰۰ هزار عدد در سال ۱3۹۹ رسیده است.  
در عین حال قیمت ماسک نیز تحت 
نظارت قرار دارد و با وجود آنکه در اوایل 
مهر ماه ۱3۹۹ قیمت ماسک سه الیه در 
اما  شد  اعالم  تومان   ۱3۰۰ داروخانه ها 
اکنون ماسکهای سه الیه در اغلب داروخانه 
با قیمت ۱۰۰۰ تومان به فروش می  ها 
رسد و از مردم نیز درخواست شده که در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف از قیمتهای 
مصوب اعالمی، موارد را به سامانه ۱۲۴ 

اطالع دهند.
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زیر نظر: علی هوشمند

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس:
پذیرش دانشجویان دکتری در اجرا ایراد دارد

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با آزمون سازمان سنجش 
در پذیرش دانشجویان مقطع دکتری اظهار کرد: سهم آزمون سازمان سنجش در 

پذیرش دانشجویان دکتری باید بین ۲5 تا 5۰ درصد باشد.
دکتر علی اکبر آقا کوچک، با بیان اینکه این روشی که در حال حاضر در 
پذیرش دانشجویان دکتری دنبال می شود، از پایه و اساس درست است، گفت: منتها 
ایراد ما در اجراست. چون تعداد متقاضیان افزایش یافته، در نتیجه سازمان سنجش 
یک امتحان عمومی برگزار می کند و دانشجو بر اساس نتیجه این آزمون تعدادی از 
دانشگاه ها را انتخاب می کند و سازمان سنجش بر اساس رتبه دانشجو، وی را برای 
انجام مصاحبه و آزمون مرحله دوم، به تعدادی از دانشگاه ها معرفی می کند. دانشگاه ها 
نیز می توانند از طریق مصاحبه و یا مصاحبه به عالوه امتحان کتبی، ارزیابی های 

خود را انجام دهند و دانشجویانی را که صالحیت بیشتری دارند، پذیرش کنند. 
وی در ادامه افزود: این روش در پایه و مفهوم درست است ولی اشکالی که به 
آن وارد می شود، اینجاست که ممکن است زمانی که دانشجو برای انجام مصاحبه 
و آزمون به دانشگاه معرفی می شود، برخی از دانشگاه ها سلیقه ای عمل کنند. این 

ایراد باید با تذکر به دانشگاه ها حل شود.
وی ادامه داد: سازمان سنجش در سال های گذشته این اختیار را به دانشگاه ها 
می داد که دانشجویانی که معرفی شدند، یک حد نصابی را برای پذیرش نهایی داشته 
باشند ولی در یکی دو سال اخیر این سازمان، این حد نصاب را رعایت نمی کند و 
وقتی این نسبت رعایت نمی شود، ممکن است دانشجویانی پذیرش شوند که مورد 
اجبار در موضوعی تحقیق  به  نیستند. در چنین شرایطی دانشجو  اساتید  پذیرش 
می کند که عالقه ای ندارد و یا استاد به همکاری با این دانشجو عالقه ای ندارد. 

خیلی از اوقات چنین تحقیقی به نتیجه خوبی هم نمی رسد.
و  کارشناسی  دوره  که  دانشجویانی  از  زیادی  تعداد  ما  کشور  در  متاسفانه 
کارشناسی ارشد را سپری می کنند، به دلیل رایگان بودن تحصیل در بسیاری از 
دیگر  است که  در حالی  این  پذیرش دوره دکتری می شوند.  متقاضی  دانشگاه ها 

کشورهای دنیا برای پذیرش دوره دکتری این تعداد دانشجو را ندارند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: هیچ کدام از فرمول هایی 
که در دانشگاه های دنیا برای پذیرش دانشجویان دکتری استفاده می شود، دقیقا 
در دانشگاه های ایران قابل عمل نیست. چراکه یک سری از دانشگاه های آمریکا، 
کانادا و اروپا شهریه های سنگینی دریافت می کنند ولی در ایران به جز یک سری 
دوره ها مانند پردیس، شهریه ای از دانشجویان دریافت نمی شود. عالوه بر این، مدل 
پذیرش در این دانشگاه ها با دانشگاه های کشور ما متفاوت است. در دانشگاه های 
آمریکا یک امتحان کلی زبان و هوش برگزار می شود و نمره این امتحان به عالوه 
کارنامه دانشجو به دانشگاه ها ارسال می شود تا دانشگاه در نهایت انتخاب کند و به 
دانشجو پیشنهاد پذیرش دهد. در کشور ما به دلیل تعداد زیادی متقاضیان چاره ای 
جز این نیست که برای یکسان کردن، یک امتحان کلی از طریق سازمان سنجش 
برگزار شود و در این امتحان کلی، فقط مواد پایه ای رشته و استعداد تحصیلی و 

زبان متقاضی ارزیابی شود.
وزن  کرد:  عنوان  سنجش  سازمان  آزمون  با  رابطه  در  کوچک  آقا  دکتر 
امتحانی که توسط سازمان  سنجش گرفته می شود، نباید زیاد باشد. کما اینکه 
در سال های گذشته این وزن متفاوت بوده است. بعضی سال ها 5۰ درصد و بعضی 
سال ها کمتر یا بیشتر بوده است. اگر وزن این امتحان کلی که از طریق سازمان 
آنجا  از  ندارد.  ایرادی  نباشد،  از 5۰ درصد  بیشتر  برگزار می شود، وزنی  سنجش 
که تعداد متقاضیان زیاد است، چاره ای جز برگزاری آزمون تستی نیست وگرنه 
برگزار شود، هم طراحی سوال ها و هم تصیحح سوال ها  امتحان تشریحی  اگر 

با مشکل مواجه می شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که سهم آزمون سازمان 
سنجش در پذیرش دانشجو حداکثر 5۰ درصد باشد. اگر بیش از 5۰ درصد باشد، 
مشکالت انتخاب دانشجو توسط دانشگاه را به همراه خواهد داشت.  5۰ درصد و یا 
75 درصد باقی مانده نیز دانشگاه از طریق مصاحبه، نگاه کردن به کارنامه تحصیلی 

دانشجو و یا مقاالت و سابقه آموزشی وی مشخص شود.

دستگیری فرزند پدرُکش!
فرزندی که پدر ۸۰ ساله خود را در یکی از محله های بخش کاکی از توابع 

شهرستان دشتی به قتل رسانده بود،  دستگیر شد.
سرهنگ جهانبخش صیادی، فرماندهی انتظامی شهرستان دشتی در این 
باره گفت:  در آذر ماه سال جاری گزارشی مبنی بر یک مورد فوت مشکوک فردی 
به نام “غ . ک” در منزل فرزندش در یکی از محله های شهر کاکی به مرکز 

فوریت های پلیس ۱۱۰ اعالم شد.
پیرمرد ۸۰  انتظامی در محل، مشخص شد  با حضور ماموران  افزود:  وی 
ساله درازکش روی زمین افتاده و فوت کرده است. که در این رابطه بررسی های 
تخصصی در خصوص علت وقوع این حادثه آغاز و جسد برای معاینه و کالبد 

شکافی به پزشکی قانونی استان انتقال شد.
این مقام انتظامی اضافه کرد:  در تحقیقات اولیه، با توجه به وجود آثار کبودی 
و گذشت زمان از فوت متوفی احتمال وقوع جنایت برای کارآگاهان متصور بود.

سرهنگ صیادی اظهار کرد: پس از وصول نتیجه کالبد شکافی که نظریه 
جنایی بودن مرگ پدر ۸۰ ساله را تایید کرد، کاراگاهان پلیس آگاهی به یکی از 
فرزندان متوفی مظنون و با هماهنگی با مرجع قضائی نامبرده را دستگیر و به 

مقر انتظامی منتقل کردند.

وی تصریح کرد: متهم مذکور در تحقیقات فنی و تخصصی به قتل پدر خویش 
با استفاده از ضربات متعدد وارده به قسمت های بدن متوفی با چوب معترف شد 

و انگیزه خود را از قتل اختالفات مالی با پدرش اعالم کرد.
اعتراف  از  نامبرده پس  پایان گفت:  انتظامی شهرستان دشتی در  فرمانده 

صریح به قتل با تکمیل پرونده قضائی و صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

قطع پا بخاطر انفجار مواد محترقه دست ساز
فرمانده انتظامی ساوه گفت: انفجار مواد محترقه دست ساز جاسازی شده 
در یک دستگاه خودرو که در یکی از مناطق این شهرستان اتفاق افتاد، باعث 

قطع پای راننده از ناحیه مچ شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ »علی اکبر عیسی آبادی« ساعتی 
پیش در مورد جزئیات این حادثه، افزود: در ساعت۲۱:۲۱ دقیقه امشب با اعالم 
گزارشی به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر مصدومیت فردی بر اثر انفجار 
مواد محترقه دست ساز در خودرو بالفاصله تیم های امدادی و انتظامی در محل 

حاضر شدند.
وی افزود: با حضور تیم های امدادی و انتظامی در محل مشخص شد که 
مچ پای راست این فرد 3۸ ساله در حین ساخت مواد محترقه به دلیل انفجار قطع 
شده است.این مقام انتظامی اضافه کرد: فرد مصدوم بالفاصله توسط تیم های 

امدادی به مرکز درمانی منتقل شد.
سرهنگ عیسی آبادی توصیه کرد: والدین نظارت، کنترل و حساسیت الزم 
را نسبت به فرزندان خود در استفاده از مواد محترقه داشته باشند و چنانچه مورد 
مشکوکی را مشاهده کردند، بالفاصله با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰تماس 

بگیرند.
گفتنیست در هفته گذشته نیز جوانی به دلیل انفجار مواد محترقه در منطقه 

نورعلی بیگ ساوه از ناحیه انگشتان دست دچار حادثه شد.
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مینگ چی کو: هدست واقعیت ترکیبی اپل
 در سال ۲0۲۲ عرضه خواهد شد

اپل فرایند توسعه و آزمون وخطای هدست های واقعیت افزوده و واقعیت ترکیبی را 
آغاز کرده و با جدیت به  دنبال دستیابی به فناوری برتر در این زمینه است. به طور کلی، 
گزارش های اخیر نشان می دهند که غول دنیای فناوری برای معرفی این محصوالت 
بسیار مصمم است و تکنولوژی های مذکور جزوی از چشم انداز بلندمدت این شرکت برای 
آینده محسوب می شوند. به گزارش اپل اینسایدر و با استناد به گفته های مینگ-چی کو، 
غول دنیای فناوری قصد دارد نخستین جاه طلبی اش را در این حوزه، سال ۲۰۲۲ در قالب 

یک هدست واقعیت ترکیبی روانه ی بازار کند.
به  خطاب  یادداشتی  در  اپل،  محصوالت  نام آشنای  تحلیل گر  کو،  مینگ-چی 
سرمایه گذاران، می نویسد هدست واقعیت ترکیبی مورد انتظار اپل در سال ۲۰۲۲ عرضه 
خواهد شد و متعاقب آن، عینک واقعیت افزوده در سال ۲۰۲5 از راه خواهد  رسید. وی با 
 ،AR ترسیم نقشه ی راهی برای تالش  اپل به منظور ارائه ی محصوالت مبتنی بر فناوری
ادعا می کند واقعیت افزوده و واقعیت ترکیبی )MR (فناوری های مهم بعدی هستند که 
می توانند راهکار جدیدی برای تعامل انسان با ماشین ها و سایر محصوالت الکترونیکی 
تعریف کنند. مینگ چی کو معتقد است در آینده ی تکنولوژی، دستگاه های واقعیت مجازی 
از جایگاه مناسبی برخوردار خواهند بود؛ اما این سخت افزار MR و AR است که می تواند 

جریان اصلی صنعت را تغییر بدهد و به نوعی دگرگون کند.
غوطه وری  برای  اپل  هدست  نخستین  کو،  مینگ چی  گفته های  به  استناد  با 
بیشتر کاربر، تلفیقی از فناوری واقعیت افزوده و واقعیت مجازی ارائه می دهد و به نوعی 
که  بودند  آن  از  قبلی حاکی  گزارش های  است.  اخیر همسو  شایعات  با  گفته های وی 
اهالی کوپرتینو در فرایند توسعه و طراحی اپل گلس مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده با 
چالش های متعددی روبه رو شده اند و ظاهرا این عینک ممکن است به دلیل پیچیدگی 
فرایند ساخت و تکنولوژی به کاررفته در آن، به  تأخیر بیافتد و در نهایت، هدست واقعیت 
مجازی یا واقعیت ترکیبی اپل به عنوان سنِگ بنا در مسیر نشان دادن قابلیت چشمگیر 

این محصوالت زودتر از عینک مورد بحث راهی بازار شود.
به گفته این تحلیلگر، در حال حاضر چندین نمونه ی اولیه از هدست واقعیت ترکیبی 
اپل با وزن ۲۰۰ الی 3۰۰ گرم مورد بررسی و آزمون وخطا قرار گرفته است؛ اما او می گوید 
اگر اپل بتواند مشکالت فنی را حل کند، وزن نهایی هدست می تواند تنها ۱۰۰ الی ۲۰۰ 
گرم باشد که بسیار سبک تر از دستگاه های VR موجود است. تا پیش از این، یکی از 
 ،)HMD( چالش های بزرگ اپل در فرایند توسعه ی دستگاه های قابل نصب  روی َسر
وزن سنگین آن ها بیان می شد؛ اگر هدست سنگین باشد، استفاده از آن در طوالنی مدت 

بسیار دشوار خواهد بود و باعث خستگی َسر کاربر می شود.
بلومبرگ در گزارش جداگانه ای ادعا  کرده است کوپرتینویی ها از اواخر سال ۲۰۱5 
تیم مهندسی متشکل از هزار نفر را برای توسعه ی دو محصول AR و VR تشکیل 
داده اند؛ اما جانی آیو )مدیر پیشین طراحی اپل(، با طرح نهایی مخالفت کرده است؛ 
قطعات سخت افزاری  دادن  جای  برای  جداگانه  دستگاه  یک  از  یادشده  طراحی  زیرا 
هدست  طراحی  در  مشکالت  از  یکی  معلوم،  قرار  از  بود.  شده  تشکل  پردازنده ها  و 
منفرد اپل گلس که تیم توسعه را به سمت طراحی ماژوالر سوق داده، این بوده است 
اولیه  آزمایش های  پردازنده منجر به سنگین شدن دستگاه می شود و در  تعبیه ی  که 
مشکالت ناشی از کشیدگی گردن ایجاد کرده است. حال اگر گفته ی مینگ چی کو در 
مورد وزن هدست صحت داشته باشد، می توان آن را نقطه ی عطفی در عملی کردن 

این محصول در بازار مصرفی در نظر گرفت.
این جا ختم  به  اپل  بلندمدت  و جاه طلبی  مینگ چی کو، چشم انداز  طبق گفته ی 
و  مهم ترین  از  یکی   ،۲۰3۰ سال  از  پس  شرکت  این  می شود  پیش بینی  و  نمی شود 
کلیدی ترین فناوری های آینده را در قالب لنز چشمی )لنز تماسی(، با قابلیت های واقعیت 
لوازم  این محصول،  که  می کند  استدالل  تحلیل گر  این  کرد.  خواهد  راه اندازی  افزوده 
الکترونیکی را از دوران محاسبات مرئی به محاسبات نامرئی می رساند. با توجه به اینکه 
فاصله ی زمانی بسیار زیادی با عرضه ی این محصول باقی مانده، جزئیات دیگر از آن 
منتشر نشده است؛ اما برای ارائه ی دیدی کلی و پتانسیل این تکنولوژی، تصور کنید که 
با استفاده از یک لنز کوچک روی چشمانتان، می تواند در گستره ی دید خود از فناوری 

AR بهره بگیرید و در آن غوطه ور شوید .
یادشده بسیار راضی است و  از دورنمای محصوالت  به طور کلی، مینگ چی کو 
باور دارد که اپل به فناوری واقعیت ترکیبی و واقعیت افزوده بسیار متعهد خواهد بود. کو 
پیش بینی می کند که ذی نفعان اصلی زنجیره ی تأمین هدست شامل سونی )تأمین کننده 
به  مربوط  تأمین کنندگان  و  انحصاری(  تولیدی  )بازوی  پگاترون  انحصاری(،  نمایشگر 

اجزای اپتیکال هستند.
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فرهنگی  کمیته  رئیس 
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ 
با تاکید بر اینکه افزایش حق 
السهم اپراتورها به هیچ وجه به گرانی 
اینترنت ربطی ندارد، گفت: تعجب آور 
با  درآمد  تفاوت  ارتباطات  وزیر  است 

گردش مالی را نمی داند.
هاشمی،  قاضی زاده  احسان  سید 
جمعیت  و  فرهنگی  کمیته  ییس  ر
روز   ۱۴۰۰ بودجه  تلفیق  کمیسیون 
گذشته )دوشنبه( در برنامه صبحگاهی 
برخی  به  واکنش  در  سیما  سه  شبکه 
شائبه ها مبنی بر اینکه مجلس به دنبال 
گران کردن اینترنت است، اظهار کرد: 
تعرفه  نرخ  مجلس  مصوبه  براساس 
لذا  نمی کند،  پیدا  فزایش  ا ینترنت  ا
امیدوارم این مصوبه در شورای نگهبان 
تایید و تبدیل به قانون شود، در حقیقت 
بر  ما در مجلس هیچ مصوبه ای مبنی 
گران کردن اینرنت نداریم، چنانکه در 
فصل درآمدی تبصره 6 بند ی الیحه 
که  کردیم  اعالم  صراحت  به  بودجه 
در  اینترنت  کردن  گران  اپراتورها حق 

سال ۱۴۰۰ را ندارند.
وی افزود: بنابراین مالیات بر ارزش 
افزایش  را  تکلیفی  مالیات  و  افزوده 
سابق  قیمت  همان  قیمت ها  و  ندادیم 
است، نزدیک به ۱7 سال است که حق 
 ۱ و   ۲۸ اپراتورها  سود  از  دولت  سهم 
افزایش  علت  به  عدد  این  است،  دهم 
به 3۸  اپراتورها  درآمدهای  العاده  فوق 

و یک دهم افزایش پیدا کرده است.
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: کار 
ما در بودجه، شفاف سازی است، برخی 
با  برابر  السهم،  افزایش حق  می گویند 
اما  است،  اینترنت  تعرفه  نرخ  افزایش 
در مورد چرایی حق السهم ۲۸ و یک 
دهم درصدی باید گفت که این عدد از 
یک نصاب عددی است که این عدد در 
سال جاری قریب به 5۰ درصد افزایش 
اپراتورها  درآمد  مجموع  یعنی  داشته، 
 5۰  ،  ۹۸ به سال  نسبت   ۹۹ در سال 
درصد افزایش یافته، چراکه بعد از کرونا 
مصرف اینترنت مردم روند صعودی را 

طی کرده است.
کمیسیون  فرهنگی  کمیته  رئیس 

چند  کرد:  عنوان   ،۱۴۰۰ بودجه  تلفیق 
اظهاراتی  ارتباطات  وزیر  پیش  شب 
اینترنت  برای  مجلس  مصوبه  درباره 
است  عجیب  من  برای  که  داشتند 
درآمد  تفاوت  وزیر  اینکه  حقیقت  در 
بسیار  ند،  نمی دا را  مالی  گردش  با 

تعجب آور است.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
کسی  چه  برای  اپراتورها  سهام  مابقی 
است؟ گفت: مربوط به سهام دار خاص 
است که به جاهای خاصی وصل هستند 
مجلس  اما  بیاورند،  فشار  می توانند  و 
در  است،  ایستاده  آنها  فشار  جلوی 
حقیقت ما به دنبال این هستیم پول هایی 
که بین وزارت ارتباطات و اپراتورها رد 
و بدل می شود را شفاف کنیم. مصرف 
اینترنت بسیار رشد کرده است، در سال 
۹۹ تنها یکی از این اپراتورها یعنی همراه 
اول که در بورس فعالیت دارد، فقط در 
۱۱ ماه امسال براساس کدال)فرابورسی( 
تومان  میلیارد   ۴۰۰ و  هزار   ۲۱ درآمد 

داشته است.
مجلس  در  فریمان  مردم  نماینده 
در  حاضر  حال  در  رقم  این  گفت: 
بورس ثبت شده چراکه در بورس همه 
موضوعات شفاف است، در حال حاضر 
53 درصد بازار اپراتورهای تلفن همراه 
در  درصد   ۴3 اول،  همراه  اختیار  در 
اختیار  در  هم  مابقی  و  ایرانسل  اختیار 
همراه  با  مقایسه  در  که  است  رایتل 

اول درآمد دو اپراتورهای دیگر حداقل 
باالی ۴5هزار میلیارد تومانی دارند که 
حق السهم دولت از این مبلغ  ۱۲هزار 
و 6۰۰ میلیون تومان می  شود در حالی 
که دولت در بودجه ۱۴۰۰، رقم 6 هزار 
و ۹۰۰ میلیارد تومان را پیش بینی کرده 
است. لذا وزارت ارتباطات که نهاد ناظر 
بر این حوزه و منافع عامه دولت در آنجا 
است، باید مطالبه گر حقوق مردم باشد.

صراحت  چرا  اینکه  درباره  وی 
در قوانین وجود ندارد؟ عنوان کرد: در 
کارگیری  به  منع  قانون  دهم  مجلس 
بازنشستگان را به صورتی اصالح کردیم 
که فریاد بسیاری به صدا در آمد. در واقع 
وقتی قانونی محکم بسته می شود مانند 
فریاد  اینترنت،  مورد  در  قانون  همین 
بسیاری به صدا در می  آید چرا که قانون 
محکم بسته شده است. در قانون مذکور 
پیشنهادی در مورد تعرفه های اینترنت 
نبود در صحن تصویب شد که دولت و 
را  اینترنت  کردن  گران  حق  اپراتورها 
قوانین  اگر  که  دارم  قبول  لذا  ندارند. 
مبهم و کلی باشند و حتی نگارش خوبی 
نداشته باشد، باید آن قانون را دقیق و 

صریح کنیم.
کمیسیون  فرهنگی  کمیته  رئیس 
برخی  مورد  در  بودجه۱۴۰۰  تلفیق 
با  است  قرار  اینکه  بر  مبنی  گمانه ها 
مصوبه مجلس سود اپراتورها به صدا و 
سیما داده شود، اظهار کرد: این کذب 

است و ناشی از پروپاگاندا و فضاسازی 
است که در این مورد صورت گرفته که 
البته  دارد،  انتخاباتی  استفاده  بعضا هم 
مردم این را به خوبی تشخیص می دهند 
لذا بهتر است که با مردم صادق باشیم. 
در حال حاضر بحث ما توسعه شبکه ملی 

ارتباطات است.
وی ادامه داد: ما به دنبال توسعه 
شبکه ملی ارتباطات هستیم چرا که به 
حساب های  شبکه  این  نداشتن  دلیل 
همچنین  می شوند.  هک  ایران  بانکی 
بحث دیگر مربوط به تولید محتوا است 
است  منظر  این  از  بیشتر  انتقادات  و 
فقط  نیست  راه اندازی  بحث  تنها  لذا 
نمی توان گفت توسعه زیرساخت داشته 
باشیم بلکه باید داده ها و اطالعات هم 

در آن وجود داشته باشد.
قاضی زاده هاشمی در پایان اظهار 
کرد: لذا با مصوبه مجلس حق السهم 
می کند  پیدا  افزایش  درصد   ۱۰ دولت 
اما این از سود اپراتورها کم می کند، در 
حال حاضر درآمد و سود ایرانسل شفاف 
افزایش  را  اینترنت  تعرفه  نرخ  نیست، 
نمی دهیم و با همین حق السهم فعلی 
در  هستیم،  دولت  اظهاری  کم  شاهد 
که  داریم  گزارش  ده ها  حاضر  حال 
کجا  در  را  السهم ها  حق  این  دولت 
مصرف می کند، بنابراین در بودجه عدد 
کم اظهاری و اینکه کجا هزینه شده را 

شفاف می کنیم.

روز قرض الحسنه چگونه وارد تقویم رسمی کشور شد؟

سـال ۱3۹۸ بـرای نخسـتین بـار تقویـم رسـمی کشـور در میانـه 
اسـفند روز جدیـدي را بـه خـود مي دیـد. ۱۴ اسـفند به عنـوان روز ترویج 
فرهنـگ قرض الحسـنه نام گـذاري شـده بـود. شـاید ایـن پرسـش ایجاد 
شـده باشـد کـه اساسـًا روز قرض الحسـنه چگونـه سـر از تقویم رسـمي 

کشور درآورد؟ 
بـه گـزارش روابـط عمومـی بانـک قرض الحسـنه مهـر ایـران، هر 
چنـد قرض الحسـنه از دیربـاز وجـود داشـته و پدیـده جدیدي نیسـت، اما 
در کشـور مـا دو نقطـه عطـف مي تـوان بـراي آن متصور بـود. یکي دهه 
۱3۴۰ شمسـي و تشـکیل صندوق هاي قرض الحسـنه توسـط بخشـي از 
بازاریـان تهـران کـه برخـي از آن صندوق هـا هنوز هم فعالیـت مي کنند. 
دیگـري سـال ۱3۸6 و تأسـیس بانـک مهـر ایـران به  عنـوان نخسـتین 
بانک قرض الحسـنه کشـور که باعث شـد مردم بتوانند خدمات گسـترده 
بانکـي و دریافـت تسـهیالت قرض الحسـنه را به صـورت یکپارچـه و از 

یـک سـازمان معتبر دریافـت کنند.
بانـک قرض الحسـنه مهـر ایـران الگـوی موفقـی در حـوزه ترویـج 
فرهنـگ قرض الحسـنه اسـت و بـا تأسـیس آن گام هـاي مؤثـري بـراي 
توسـعه بانکـداري اسـالمي و به ویژه بسـط عقد قرض الحسـنه برداشـته 
شـده اسـت. بـا عنایـت به دغدغه هـاي موجـود در رویه و سـازوکار نظام 
بانکداري کشـور، بانک قرض الحسـنه مهر ایران نخسـتین بانکي اسـت 
کـه تنهـا در حوزه ترویج و اشـاعه فرهنگ قرض الحسـنه فعالیت مي کند 
و تـالش دارد تـا بـا بهره گیـري از ظرفیت هـاي خیریـن جامعـه بـراي 
رفـع مشـکالت مالـي و تأمیـن مایحتاج ضـروري نیازمندان، تسـهیالت 

قرض الحسـنه پرداخـت کند.
قرض الحسـنه در نظـام اخالقی مکتب اسـالم دارای جایگاه واالیي 
اسـت؛ به نحـوي کـه خداونـد منـان در قرآن کریـم مي فرماید: »کیسـت 
کـه خـدا را قرض الحسـنه دهـد تـا خـدا بـر او چنیدیـن برابـر بیفزایـد.« 
ابزارهـاي  از مهم تریـن و اساسـي ترین  به عنـوان یکـي  قرض الحسـنه 
تأمیـن مالـي از اهمیـت ویـژه اي برخوردار اسـت و براي توسـعه و ترویج 
آن نیازمنـد فرهنگ سـازي و جلـب مشـارکت عمـوم مـردم و همچنیـن 
حمایت هـاي جامعـه خیریـن، سـازمان هاي مردمـي و نهادهـاي حمایتي 
خواهـد بـود. بنابرایـن نامگـذاري ایـن روز اختصاصـي به قرض الحسـنه 
و تدویـن برنامه هـاي فرهنگـي بـه ترویـج و بسـط ایـن فرهنـگ کمک 

مي کنـد.
بـر همیـن اسـاس بانـک مهـر ایـران، به عنـوان اصلی تریـن متولي 
قرض الحسـنه در کشـور، از سـال ۱3۹7 طي نامه نگاري هایي با شـوراي 
فرهنگ عمومي کشـور، درخواسـت نامگذاري روزي را در تقویم رسـمي 

کشـور به عنوان روز ترویج فرهنگ قرض الحسـنه داشـته اسـت.
اهدافـی کـه بانـک مهر ایران از این موضوع دنبـال می کرده عبارت 
بودند از ترویج و اشـاعه فرهنگ قرض الحسـنه که به توسـعه مشـارکت 
عمـوم مـردم و خیریـن در اجـراي آیه شـریفه قرآن کریـم و قرض دادن 
نیکـو بـه منظور بهبود معیشـت و شـرایط اقتصادي هموطنـان و به ویژه 
نیازمنـدان جامعـه کمـک مي کنـد. همچنین با توجه به اهمیـت و جایگاه 
قرض الحسـنه در قـرآن و نظـام بانکـداري اسـالمي بـه طـور مشـخص 
مي تـوان بـه اهداف مختلفي از این نام گذاري اشـاره کـرد از جمله کمک 
مالـي بـه نیازمندان از طریـق وام هاي ارزان قیمت، برقـراري ارتباط بهتر 
بیـن نیازمنـدان مالـي و متمکنیـن، گردش ثروت بین آحـاد مردم، تقویت 
اقتصـاد ملـي، حمایـت از کارآفرینـي و ایجاد مشـاغل و کسـب وکارهاي 
جدیـد، کاهـش نـرخ بیـکاري در جامعه، کاهـش تبعیض هـاي اقتصادي 
و اجتماعـي در جامعـه، ترویـج و تقویت فرهنگ و نوع دوسـتي و گذشـت 
مالـي در جامعـه، تخصیـص منابـع مالـي به رفـع مشـکالت و معضالت 
اجتماعـي و اقتصـادي منطبـق بـا رهنمودهاي مـورد تأکیـد خداوند و به 
تصویـر کشـیدن یکـي از انسان دوسـتانه ترین رهنمودهـاي مـورد تأکیـد 

قـرآن در جامعه.
خوشـبختانه شـورای فرهنـگ عمومـی کشـور نیـز در نامـه ای به 
تاریـخ ۲7 بهمـن ۱3۹۸ بـه بانک مهـر ایران اعالم کرد که با پیشـنهاد 
ایـن بانـک در شـوراي فرهنگ عمومي موافقت شـده و در جلسـه ۸۲5 
شـوراي عالـي انقـالب فرهنگـي مـورخ سـوم دي مـاه ۱3۹۸ نیز ثبت 
۱۴ اسـفند به عنـوان روز ترویـج فرهنـگ قرض الحسـنه در متـن تقویم 

رسـمي کشـور به تصویب رسـیده اسـت.
بانـک مهـر ایـران امیـدوار اسـت اکنـون کـه روزی در تقویـم 
مختـص قرض الحسـنه و ترویـج ایـن فرهنـگ نیکـو نام گـذاري شـده 
اسـت، بـا یـادآور شـدن این موضـوع براي همه مـا و همچنیـن اجراي 
برنامه هـاي فرهنگـي مختلـف، قرض الحسـنه بیـش از پیـش در جامعه 
ایرانـي جـاي خـود را بـاز کـرده و شـاهد گسـترده تر شـدن بهره مندي 

مـردم از ایـن سـنت نیکو و حسـنه باشـیم.

 از فروردین تا پایان بهمن 99؛
ایران  بانک صادرات  از  بنگاه کوچک و متوسط  ٣٨ هزار 

تسهیالت گرفتند
بیش از 3۸ هزار بنگاه  کوچک و متوسط در ۱۱ ماه اول سال ۹۹ از 
ایران بیش از ۲۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیالت دریافت  بانک صادرات 

کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در ۱۱ ماه 
اول امسال برای حمایت از استمرار تولید، حفظ اشتغال و کمک به سرمایه 
در گردش، به 3۸ هزار و 3۱6 بنگاه کوچک و متوسط بالغ بر ۲۱۸ هزار 

و 55۹ میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرد.
از طریق سامانه  به دو صورت پرداخت  این تسهیالت که  اعطای 
پرداخت  و  )بهین یاب(  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  با  ماهنگ  ه
از  گرفته،  صورت  بنگاه ها  این  به  ایران  صادرات  بانک  توسط  ستقیم  م
مجموع  که  نحوی  به  یافته  ادامه  همچنان  تاکنون  گذشته  ال های  س
پرداختی های بانک به این بنگاه ها طی دو سال ۹7 و ۹۸ به بیش از ۲۴3 
هزار میلیارد ریال رسیده و در این راستا تعداد بنگاه های کوچک و متوسط 
دریافت کننده تسهیالت حمایتی از بانک صادرات ایران در این دو سال 

به 57 هزار و 63۱ واحد رسیده است.
عالوه بر این، امضای تفاهم نامه برای تضمین پیش فروش محصوالت 
اعطای  سپهر،  همیاران  طرح  قالب  در  داخلی  کارخانجات  تولیدات  و 
سرمایه در گردش و همچنین تسهیل جریان مبادالت تجاری شرکت ها و 
بنگاه های اقتصادی کشور و استفاده از ظرفیت قابل توجه طرح اعتباری 
ویژه تولید »طراوت« و ترویج اعتبارات اسنادی ریالی و فروش اعتباری 
از جمله اهداف بانک صادرات ایران در حمایت از تولید و اشتغال بوده که 

با اهتمام ویژه پیگیری می شود. 

با به کار گیری سه دستگاه حفاری سنگین صورت گرفت؛
شروع حفاری در طرح توسعه میدان نفتی مارون ۲ و ۵ 

عملیات حفاری نخستین حلقه چاه طرح توسعه میدان نفتی مارون ۲ و 5 در گستره 
عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با به کارگیری دستگاه حفاری سنگین 6۸ 

فتح ناوگان شرکت ملی حفاری ایران آغاز شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، حفر و تکمیل چاه 
شماره ۱۹۸ در موقعیت میدان مارون در چارچوب قرارداد همکاری بین شرکت های 

ملی حفاری و تنکو انجام می شود.
حسین رحیمی، مدیر پروژه حفاری مارون ۲ و 5 در شرکت ملی حفاری ایران 
در آیین آغاز به کار این دکل گفت: در این پروژه که در قالب طرح توسعه ۲۸ مخزن 
در گستره شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام می شود، ابتدا دستگاه حفاری 6۸ 
فتح در منطقه مستقر شد و در مدار عملیات قرار گرفت. مقرر است دو دستگاه حفاری 
سنگین دیگر نیز در این میدان نفتی استقرار یابد و بخشی از خدمات فنی و تخصصی 

حفاری از جمله نمودارگیری از سیال و مدیریت پسماند حفاری ارائه شود.
بر اساس این گزارش، در این پروژه حفاری ۱۴ حلقه چاه شامل پنج حلقه توسعه ای 
و ۹ حلقه تعمیری تکمیلی برنامه ریزی شده است که در مدت ۲۴ ماه انجام می شود و 

در اختیار شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب قرار می گیرد.

طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان سیاهمکان عملیاتی شد
عملیات اجرایی طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی سیاهمکان در قالب 

طرح توسعه ۲۸ مخزن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب آغاز شد.
به گزارش شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، با پایان عملیات جابه جایی و برپایی 
دکل در این میدان نفتی، عملیات زیرسطحی توسعه این میدان با همکاری شرکت 

گسترش انرژی پاسارگاد به عنوان پیمانکار طرح کلید خورد.
بخش زیرسطحی توسعه میدان سیاهمکان شامل حفاری چهار حلقه چاه بنگستانی 
به عمق تقریبی پنج هزار متر و بخش روسطحی آن مشتمل بر احداث یک مجموعه 
تفکیک و تقویت فشار نفت به ظرفیت ۱۰ هزار بشکه در روز، اجرای خطوط لوله ۱۲ 
اینچ و ۸ اینچ و خط انتقال 66 کیلووات برق تک مداره فلزی به همراه همه تأسیسات 
جانبی است. احداث موقعیت چاه های ۰۰۱ و ۰3۰ و همچنین احداث خطوط لوله جریانی 
از چاه های حفاری شده به مجموعه تفکیک و تقویت فشار نفت جدید سیاهمکان، بخش 
دیگری از عملیات اجرایی این طرح محسوب می شود.طرح نگهداشت و افزایش تولید 
میدان سیاهمکان در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، یکی از بسته های قراردادی 
طرح توسعه ۲۸ مخزن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به شمار می آید که قرارداد آن 
مردادماه امسال میان این شرکت و شرکت گسترش انرژی پاسارگاد امضا شد؛ شرکت 
خدمات مهندسی پژواک انرژی نیز مسئولیت بخش های مهندسی، پشتیبانی، تدارکات 

و تأمین کاال را در بخش های روسطحی و زیرسطحی به عهده دارد.
پیش از این بهمن ماه سال جاری، شرکت ملی حفاری ایران از استقرار دستگاه 
حفاری سنگین خشکی ۹3 فتح در موقعیت میدان نفتی سیاهمکان خبر داده و اعالم 
کرده بود در چارچوب قرارداد همکاری با شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به عنوان 
مجری طرح توسعه میدان نفتی سیاهمکان، چهار حلقه چاه توسعه ای در این میدان 
حفاری می کند که نخستین حلقه از این چاه ها با کاربست دکل ۹3 فتح حفاری می شود.

طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در قالب 33 بسته کاری در گستره فعالیت 
سه شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران )شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، شرکت 
نفت فالت قاره ایران و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران( در محدوده جغرافیایی هفت 
استان کرمانشاه، ایالم، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، فارس و هرمزگان 
تعریف شده است.منابع مالی مورد نیاز این طرح با اتکا به درآمد حاصل از افزایش تولید 
نفت در بسته های کاری تعریف شده و از طریق انتشار اوراق مشارکت در بازار سرمایه 

تأمین می شود.
همگام با برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت تولید نفت، هدف اصلی از تدوین 
و اجرای این طرح، حفظ جریان کار و اشتغال در میان پیمانکاران و سازندگان ایرانی 
صنعت نفت است و به این منظور، ضمن بهره مندی صرف از توان پیمانکاران ایرانی، 
 فهرستی از کاالهای پرمصرف طرح که امکان ساخت داخل آنها وجود دارد تهیه و در 
قراردادهای مربوطه گنجانده شده است و پیمانکاران صرفاً ملزم به سفارش  اقالم این 
فهرست به شرکت ها و کارخانه های داخلی هستند. پیش بینی می شود در پایان اجرای 

بسته های کاری این طرح، سهم ساخت داخل بالغ بر ۸۰ درصد باشد.
عمل به وظایف و مسئولیت های اجتماعی نیز با اختصاص چهار درصد از مبلغ 
هر قرارداد به انجام پروژه های عام المنفعه در محدوده اجرای هر پروژه لحاظ شده 
است که اقدام های مربوطه در این زمینه با هماهنگی مقام های استانی انجام می شود.

انتقاد یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه به حواشی یک مصوبه؛

مجلس تصمیمی برای افزایش نرخ تعرفه اینترنت ندارد
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زیر نظر: محمد امامی

رکود جدید برای قیمت نفت
قیمت نفت خام برنت برای نخستین بار از زمان آغاز شیوع ویروس 
همه گیر کرونا در ساعت های اولیه روز گذشته بازارهای بورس آسیا بیش از 

7۰ دالر برای هر بشکه معامله شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از سنگاپور، در پی گزارش های مخابره 
شده درباره حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، قیمت نفت خام برنت 
در ساعت های اولیه معامالت روز دوشنبه، ۱۸ اسفندماه برای نخستین بار از 
زمان شیوع ویروس کرونا مرز 7۰ دالر برای هر بشکه را پشت سر گذاشت 
و قیمت نفت خام شاخص دبلیوتی آی آمریکا باالترین سطح دو سال اخیر 

را تجربه کرد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال برای تحویل در ماه مه در 
ساعت های اولیه معامالت بازار آسیا به 7۱ دالر و 3۸ سنت به ازای هر بشکه 
رسید که باالترین سطح از هشتم ژانویه ۲۰۲۰ )۱۹ دی ماه( به شمار می آید.

قیمت نفت خام شاخص دبلیوتی آی برای تحویل در ماه آوریل با یک 
دالر و 6۰ سنت )۲.۴ درصد( به 67 دالر و 6۹ سنت به ازای هر بشکه رسید 

که باالترین سطح از اکتبر سال ۲۰۱۸ است.
 ۱.۹ تشویقی  بسته  الیحه  تصویب  از  پس  نیز  آسیایی  سهم های 
تریلیون دالری از سوی سنای آمریکا افزایش یافت، در حالی که داده های 
اقتصادی مثبت ایاالت متحده آمریکا و چین به خوبی نشان از روند احیای 

اقتصاد جهانی دارند.
تحلیلگران مؤسسه آی ان جی )ING( در گزارشی با اشاره به اینکه حمله 
به تأسیسات نفتی عربستان پس از وقوع اتفاقی مشابه در جده در چهارم 
مارس )۱۴ اسفندماه( دومین حمله به تأسیسات این کشور نفت خیز به شمار 
می آید، اعالم کردند: در کوتاه مدت می توان شاهد روند افزایشی بیشتری در 
بازار بود، به ویژه که احتمال دارد با توجه به افزایش شمار چنین حمله هایی 

بازار اکنون باید به نوعی برای حق بیمه ریسک قیمت گذاری کند.
پس از آنکه کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( موسوم به ائتالف اوپک پالس تصمیم گرفتند توافق کاهش 
تولید را در ماه آوریل تا حد زیادی بدون تغییر حفظ کنند، قیمت های دو 
شاخص نفتی برنت و دبلیوتی آی برای چهارمین روز معامالتی با افزایش 

روبه رو بوده است.
با وجود سرعت باالی افزایش قیمت های نفت خام، عبدالعزیز بن سلمان، 
وزیر انرژی عربستان سعودی درباره روند بهبود تقاضا اظهار تردید کرده است.

تحلیلگران مؤسسه ای ان زد در یادداشتی گفتند: تصمیم برای تثبیت 
از سطح  آنها برای کاستن  از هدف  سهمیه های تولید اوپک پالس نشان 
ذخیره سازی های جهانی نفت خام بدون نگرانی از افزایش محدودیت عرضه 

در بازار است.
براساس برآورد تحلیلگران مؤسسه ای ان زد، اقدام اخیر اوپک پالس 
نشان از این دارد که آنها با تهدید کمی از افزایش تولید در مناطق دیگر 

روبه رو هستند.
گفت:  باره  این  در  هند  انرژی  وزیر  پرادهان،  دارمندرا  حال،  این  ا  ب
قیمت های باالتر می تواند روند بهبود مصرف را در بعضی از کشورهایی که 

پیشگام بهبود تقاضا شده اند به خطر بیندازد.
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زیر نظر: یهنام مومنی

درخواست یک فعال کارگری؛ 
فاصله دستمزد کارگاران و هزینه ها کم شود!

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه هزینه ماهانه زندگی یک خانوار 3 نفره 
کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست، بر لزوم کم کردن فاصله بین حداقل دستمزد 
و خط معیشت کارگران و واقعی شدن رقم حق مسکن و بن خواربار تاکید کرد.

رحمت اله پورموسی در ارزیابی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران 
اظهار کرد: از چند سال گذشته بحث تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در 
در جهت  بزرگ  گام  معیشت یک  هزینه  رقم  تعیین  و  آغاز شده  مزد  کمیته 

شمار  به  کارگران  دستمزد  صویب  ت
برای  مبنایی  عنوان  به  و  رود  ی  م
سرآغاز مذاکرات دستمزد در شورای 

عالی کار قرار می گیرد.
وی افزود: سال گذشته هزینه 
و  میلیون   ۴ کارگران  معیشت  سبد 
۹6۰ هزار تومان اعالم شد و امسال 
آن  به  دستمزد  کمیته  که  ددی  ع
رسید 6 میلیون و ۸۹5 هزار تومان 
این  به  شدیدا  ما  که  حالی  در  ود  ب
رقم انتقاد و اعتراض داریم و دور از 
واقعیات جامعه می دانیم ولی چون 
به امضای شرکای اجتماعی رسیده 

قابل احترام است.
این فعال کارگری با بیان اینکه رقم سبد معیشت کارگران تنها مربوط به 
بخش خوراکی ها می شود و هزینه ماهانه زندگی یک خانوار 3 نفره کمتر از ده 
میلیون تومان نیست، ادامه داد: این هزینه حداقلی برای آن است که یک خانوار 
3.3 نفره بتواند در حد متوسط زندگی را سپری کند و به هیچ وجه در رفاه نیست.

پورموسی تصریح کرد: اگر رقم هزینه سبد معیشت کارگران در سال گذشته 
را که ۴ میلیون و ۹6۰ هزار تومان بود از رقم 6 میلیون ۸۹5 هزار تومانی که 

کمیته دستمزد به عنوان هزینه امسال سبد معیشت به آن رسید کسر کنیم حدود 
دو میلیون تومان اختالف است که اگر شورای عالی کار همین دو میلیون تومان 
را به حقوق سال آینده کارگران اضافه کند تازه به حقوق بهار سال گذشته رسیده 

ایم که هنوز تورم بازار و افزایش چند نوبته قیمتها را شاهد نبودیم.
این فعال کارگری افزود: امسال در بیشتر اقالم شاهد تغییر و جابه جایی 
قیمتها بودیم حتی برخی اقالم که الزم به گفتن نیست صد درصد افزایش نرخ 
را تجربه کردند در حالی که حقوق کارگران همان یکبار در سال افزایش پیدا 
کرد که به هیچ وجه پاسخگوی هزینه های زندگی خانوارهای کارگری نبود و 

می توان گفت کارگران سال سختی را پشت سر گذاشتند.
وی با بیان اینکه فاصله بین حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران باید از 
بین برود، اظهار کرد: چه زمانی فاصله بین حداقل مزد و معیشت را پر می کنیم 

و بار هزینه ها را از دوش کارگران بر می داریم؟
پورموسی درعین حال با اشاره به مزایای جانبی مزد کارگران گفت: حق 
مسکن و بن خواربار دو مولفه ای است که شاید تاثیر مستقیمی روی پایه حقوق 
نداشته باشد ولی روی دریافتی کارگران اثرگذار است. خوشبختانه با مساعدت 
دولت امسال حق مسکن باال رفت و از ۴۰ هزار تومان به 3۰۰ هزار تومان رسید 
که در مقایسه با سالهای گذشته افزایش خوبی داشت هرچند که هزینه های 
مسکن کارگران را پوشش نمی دهد اما 
انتظار داریم حق مسکن و بن خواربار 
روز  شرایط  و  مالحظات  به  توجه  ا  ب

کارگران افزایش واقعی داشته باشد.
کرد:  تاکید  کار  حوزه  فعال  ین  ا
کارگران جز حقوق حداقلی هر ماه و 
مزایای جانبی مزد و عیدی و پاداش 
آخر سال چیز دیگری ندارند در حالی 
که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی درمان 
و مسکن کارگران باید رایگان باشد با 
این حال اولین مولفه ای که در بخش 
کسورات فیش های حقوقی کم می 
شود مالیات است. کارگران ماه به ماه 

مالیات خود را می دهند ولی چقدر از منابع عمومی کشور سهم دارند؟
وی ادامه داد: کارفرماها هر سال در برج آخر و موعد تعیین دستمزد اعالم 
می کنند که بخشی از هزینه های سبد معیشت برعهده دولت است و دولت باید 
سهم خود را در قبال هزینه های مسکن و درمان بپردازد ولی همین کارفرمایان 
وقتی نرخ ارز گران شد و اجناس و محصوالت خود را در طول سال با ارقام 
باالتر فروختند و سود کردند آیا به فکر کارگران بودند که از محل سود فروش 

درصدی هم به آنها بدهند و سهم خود را پرداخت کردند؟

در پـی انتشـار برخـی آگهی های 
خریـد و فـروش حواله هـای ثبت نامـی 
در سـایت های اینترنتـی و شـبکه های 
اجتماعـی، خودروسـازان بـر ممنوعیت 

این اقـدام تاکیـد کردند.
ن  گا یـد گز بر ز  ا خـی  ر ب
فـروش  طرح هـای  رعه کشـی های  ق
خودروسـازان، اقـدام بـه فـروش امتیاز 
خریـد خودروی خود به اشـخاص دیگر 
می کننـد، در حالـی که این شـرکت ها 
نسـبت به عواقب این اقدام هشدار داده 
و آن را غیـر قانونی اعالم کرده  اسـت. 
ایـن اقـدام از طریـق اعطـای وکالـت 
بالعـزل، تحویـل چـک  و غیـره، بـه 
صـورت غیرقانونـی انجـام مـی شـود.

پیـش از این، نیـروی انتظامی نیز 
بـر اسـاس مصوبه های کمیتـه خودرو، 
خریـد و فـروش حواله هـای خـودرو را 
تـا یک سـال غیرقانونی اعـالم کرده و 
بـر همین اسـاس برخی از سـایت های 
خریـد و فـروش محصـوالت، پذیرش 

آگهـی خریـد و فـروش حوالـه خـودرو 
را ممنـوع کرده اند.  

دنیـای  رنـگار  ب خ ش  ر ا ز ـ گ ه  ـ ب
ز ایران خـودرو، بـر اسـاس  نـان ا جوا
گزارش هـا و اخبـار منتشـر شـده در 
سـایت های خریـد و فـروش خـودرو 
و برخـالف ضوابـط و مقـررات منـدرج 

در مقـررات، برخـی افـراد نسـبت بـه 
واگـذاری حوالـه ثبت نامـی خـودرو به 
صـورت غیرقانونـی اقـدام می کننـد.

در ایـن اطالعیـه عنوان شـده، 
ـه  ل ا حو فـروش  و  یـد  خر نـه  هرگو
ز  متیـا ا نتقـال  ا و  نقـل  یـا  خـودرو 
منتخبـان قرعه کشـی ها تـا پیـش از 

پایـان مـدت زمـان ترهیـن خـودرو، 
ممنـوع بـوده و هرگونه عواقب سـوء 
ز آن معطـوف بـه طرفیـن  ا ناشـی 
یـران خـودرو در  معاملـه اسـت و ا
ایـن خصـوص هیچ گونـه مسـوولیتی 

نخواهـد داشـت.
در ایـن اطالعیـه آمـده اسـت: 
پیگیـری عواقـب ناشـی از آن نیز تنها 
از طریـق مراجـع قانونـی و ذی صـالح 

امکان پذیـر خواهـد بـود.
 ایـن اطالعیـه افـزوده، شـرکت 
هـای  ه  م ا ن بخش  ر  د و  ر د و خـ ن  ا ر ی ا
اعالمـی بـر ممنوعیـت فـروش و نقل 
و انتقـال خـودرو )حتـی بـه صـورت 
وکالتـی( یـا واگـذاری امتیـاز منتخبان 
قرعه کشـی تـا پایـان زمـان ترهیـن 
یـک سـاله تاکیـد کرده و همه شـرایط 
و محدودیت هـای اعالمـی، در سـایت 
رسـمی شـرکت ایران خودرو به آدرس 
esale.ikco.ir قابـل مشـاهده برای 
عموم مشـتریان این خودروسـاز اسـت.

اطالعیه شرکت ایران خودرو؛

فروش خودروهای در رهن؛ غیر قانونی و ممنوع است 
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مشارکتی  طرح  آغاز   
بیابانزدایی ۱۰۰ هکتاری در 
تا  آزادراه حرم  ضلع جنوبی 
حرم در محدوده گرمسار- قم با حضور 
جعفر مرادی حقیقی مدیر کل منابع 
سمنان  استان  آبخیزداری  و  بیعی  ط
سازندگی  قرارگاه  فرمانده  نماینده  و 

خاتم االنبیاء)ص( کلنگ زنی شد.
امور  اداره  رییس  ترابی  علی   
و  طبیعی  منابع  کل  داره  ا یابان  ب
آبخیزداری استان سمنان در گفتگو با 
خبرنگاران گفت:  براساس تفاهم نامه 

همکاری امضا شده بین منابع طبیعی 
و آبخیزداری با شرکت زیرساخت آزاد 
راه حرم تا حرم، مقرر شده تا قرارگاه 
مجری  عنوان  به  االنبیا)ص(  اتم  خ
بیابانزدایی  تا حرم  آزادراه حرم  طرح 

در ۱۰۰ هکتار انجام دهد.
  : شت ا د ز  ا بر ا بی  ا تر لی  ع
ضلع  در  هکتار   ۱۰۰ در  یانبانزدایی  ب
جنوبی آزادراه حرم تا حرم در محدوده 
گرمسار- قم با صرف اعتبار 6 میلیارد 

ریال انجام می شود.
وی ادامه داد: گونه های سازگار با 

منطقه گرمسار مانند تاغ، آتریپلکس، 
اسکمبیل و قره داغ در این ۱۰۰ هکتار 
به وسیله قرارگاه خاتم االنبیا)ص( به 
عنوان مجری طرح کاشته و مراحل 
آبیاری و مراقبت نیز توسط این قرارگاه 

انجام می شود.
طرح های  کرد:  تصریح  رابی  ت
بیابانزدایی در استان سمنان با اولویت 
و  بادی  فرسایش  معرض  در  ناطق  م

کانون های گرد و غبار اجرا می شود.
درصد   57 اینکه  بابیان  ی  و
بیابانی  وسعت استان سمنان مناطق 

است، تصریح کرد: 55۰ هزار هکتار از 
وسعت استان را کانون های فرسایش 
سال  هر  که  می دهد  تشکیل  ادی  ب
تأسیسات  به  زیادی  بسیار  سارت  خ
اقتصادی و منابع زیستی وارد می کند.

اداره  بیابان  امور  اداره  ییس  ر
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
سمنان گفت: تقویت پوشش گیاهی با 
نهال کاری و انجام مراقبت و آبیاری 
بیانزدایی  با  مقابله  راهکار  همترین  م
است و انتظار می رود آحاد جامعه در 

این بخش مشارکت کنند.

نهالکاری در بخشی از آزادراه حرم تا حرم 
در محدوده استان سمنان آغاز شد

ایجاد  با  کشور  در  خصوصی  6۵شهرک  اندازی  اه  ر
اشتغال ۲0 هزار نفر

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، معاون 
فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در آئین تکریم 
و معارفه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اظهار داشت: در 
مازندران مصوبه ایجاد ۴6شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد که از این 

تعداد 37شهرک و ناحیه صنعتی عملیاتی شده است.
بخصوص  شمالی  استان های  در  اینکه  به  اشاره  با  حمدزاده  م
هستیم  مواجه  مشکل  با  صنعتی  زمین  عرصه  تأمین  در  ازندران،  م
خاطرنشان کرد: کمبود زمین صنعتی یکی از دغدغه های اصلی سازمان 

صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در استانهای شمالی است.
حوزه  دو  بر  کوچک  صنایع  سازمان  رسالت  اینکه  بیان  با  ی  و
تخصصی سخت افزاری، ایجاد زیرساخت های صنعتی، شهرک سازی، 
آماده سازی بستر برای واحدهای تولیدی و حوزه نرم افزاری، حمایت 
از واحدهای صنایع کوچک ایفای نقش می کند افزود: سازمان صنایع 
کوچک، سازمان توسعه ای است که قطعاً رسالت آن کمک به توسعه 

صنعت استان ها است.
معاون فنی سازمان صنایع کوچک بیان داشت: هم اکنون در سطح 
کشور بالغ بر ۱۱۰ درخواست جواز تأسیس شهرکهای صنعتی خصوصی 
داریم که حدود 65شهرک خصوصی راه اندازی شده و با راه اندازی این 

شهرکهای خصوصی برای ۲۰هزار نفر شغل ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه توسعه شهرکهای صنعتی استان مازندران باید 
با توسعه شهرک های صنعتی  اولویت قرار گیرد خاطرنشان کرد:  در 

حدود 35درصد از هزینه های ایجاد شهرک های جدید کاسته می شود.
محمدزاده یکی از ابزارهایی که به توسعه صنعتی کمک می کند 
عرصه صنعتی دانست و ادامه داد: آنچه که باید در زمینه صنعت فعالیت 
در  اقتصادی  فشارهای  به  توجه  با  و  است  شود وجود عرصه صنعتی 
سال های اخیر، قیمت زمینها بشدت افزایش یافته که این، کار را برای 

فعالیت صنعتی با مشکل مواجه نموده است.
وی تصریح کرد: یکی از راهکارهای رهایی از این مشکالت، ایجاد 
شهرک های صنعتی بخش خصوصی است که می تواند راهگشای بسیاری 

از مشکالت و حضور بخش خصوصی در عرصه صنعت باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی :
رتبه برتر در شاخص کاهش خاموشی  برق را کسب کرد

مرکزی  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل   _ رکزی  م
گفت: این شرکت رتبه نخست بهبود عملکرد در شاخص کاهش زمان 

خاموشی بی برنامه را در منطقه یک کشور را کسب کرد.
محمد اله داد  افزود: این شاخص بیانگر میزان خاموشی هر مشترک 
در سال است که در استان مرکزی، کاهش ۱6 و ۱3 دهم درصدی نسبت 

به سال گذشته داشته است.
وی بیان کرد: در ارزیابی عملکرد شرکت های توزیع نیروی برق، 
شاخص های بهبود کیفیت برق، میزان تغییر عملکرد سال جاری شرکت 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته مورد سنجش قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ادامه داد: تبدیل 
سیم به کابل، تعمیرات دوره ای شبکه برق، ثبت عیوب شبکه با دوربین 
کرونا گرافی) تخلیه جزئی انرژی الکتریکی در صنعت برق کرونا نامیده 
برق  شبکه  تعمیرات  برای  گروهی  تمرینی  عملیات  انجام  ی شود(،  م
وتعمیرات شبکه به روش خط گرم از جمله اقدامات انجام شده برای 

کسب این دستاورد است.
استان مرکزی با ۱۲ شهرستان و جمعیت یک میلیون و ۴۸۰ هزار 

نفری، دارای 76۰ هزار مشترک برق است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اعالم کرد؛
صادرات  و  بارگیری  و  تخلیه  پرترافیک  وزهای  ر

کاالهای یخچالی در بنادر غرب هرمزگان
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان تامین زیر ساخت های الزم، 
ارائه خدمات بهینه، تسهیل فرایند با همدلی ارگان های خدمات دهنده 
و ارتقای سرعت تخلیه و بارگیری را از عوامل مهم رشد ۴۹5 درصدی 
تخلیه و بارگیری کاال و رونق ۸۱3 درصدی صادرات کاالهای یخچالی 

در ۱۱ ماهه سال جاری قلمداد کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، 
 TEU ۱۸3 قاسم عسکری نسب با اشاره  به تخلیه و بارگیری ۱۲ هزار و
کانتینر یخچالی با تناژ بیش از ۱5۰ هزار تن  و رشد ۴۹5 درصدی در 
بنادر غرب هرمزگان و همچنین صادرات 6۹۴ کانتینر یخچالی با رشد 
۸۱3 درصدی در بهمن ماه سال ۹۹ تصریح کرد: تامین زیر ساخت های 
الزم، ارائه خدمات بهینه توسط بنادر و دریانوردی، ارگان های همکار 
و شرکت های خدمات رسان و تسهیل فرآیند تخلیه و بارگیری کاال در 
بنادر غرب هرمزگان و ارتقای سرعت تخلیه و بارگیری از عوامل مهم 
به  منظور رونق صادرات کاالهای یخچالی به کشورهای حاشیه خلیج 

فارس و دستیابی به این مهم می باشد.
عسکری نسب ضمن اشاره به اینکه بنادر غرب هرمزگان از ظرفیت 
باالیی در امر تجارت دریایی و صادرات کاالهای نفتی و غیرنفتی بویژه 
صادرات کاالهای کانتینری یخچالی برخوردار است افزود: روند صعودی 
تخلیه و بارگیری و صادرات کاال های یخچالی در ۱۱ ماهه سال جاری و 
رشد صعودی نسبت به سال گذشته نشان داده است که در بنادر غرب 
هرمزگان افزایش ظرفیت تاچند برابر دیگر دور از انتظار نیست و این 
بارگیری و  و  تخلیه  کانون  مهم  به عنوان  بنادر غرب هرمزگان  روزها 

صادرات کاالهای یخچالی روزهای پر رونقی را سپری می کند.
عسکری نسب افزود: با انجام طرح توسعه بندرلنگه و اجرای پروژه 
های زیر بنایی در سال های اخیر و فراهم نمودن شرایط الزم و تخصیص 
محوطه ویژه نگهداری کانتینرهای خالی ورودی و کانتینرهای در انتظار 
ایجاد شرایط  اربابان رجوع و  ارسال و تسهیل روندهای کاری  نوبت، 
ورود و خروج کانتینر و تسریع پهلودهی شناورها در این بندر و نیز ارائه 
خدمات شبانه روزی به کشتی های حامل کانتینر یخچالی و همچنین 
اختصاص اسکله و پهلو گاه های مناسب برای شناورها، امکان تخلیه 
و بارگیری همزمان چندین شناور و افزایش ظرفیت و سرعت تخلیه 
و بارگیری کاال، شاهد افزایش عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری و 

صادرات کاالهای یخچالی هستیم.

کروناي انگلیسي در حال گردش در استان؛
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکي لرستان خبر داد: 

رعایت پروتکل هاي بهداشتي تنها راه پیشگیري است
کروناي  گفت:  لرستان  پزشکي  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 

انگلیسي در داخل استان در حال گردش است.
یکشنبه  روز  صبح  کوشکي  مریم  دکتر  لرستان،  وبدا  گزارش  به 
موجود  شرایط  در  کرد:  عنوان  خبرنگاران،  جمع  در  اسفندماه  هفدهم 
تنها راه پیشگیري و مبارزه با کروناي جهش یافته رعایت پروتکل هاي 

بهداشتي با دقت بیش تر است.
دبیر ستاد مبارزه با کرونا در دانشگاه علوم پزشکي لرستان اظهار 
کرد: سرعت انتشار ویروس کروناي جهش یافته بسیار بیشتر از کروناي 

معمولي است.
معاون بهداشت دانشگاه تصریح کرد: از این به بعد باید هر ابتال را 
از نوع ویروس جهش یافته تلقي کرده و با تمرکز و دقت باال مراقبت 

هاي الزم را در نظر بگیریم.
دکتر کوشکي با تأکید بر عدم حضور در مکان هاي شلوغ تا حد 
امکان و رعایت فاصله ي اجتماعي، ابراز کرد: براي پیشگیري بهتر است 
در مکان هاي پرازدحام عالوه بر ماسک هاي معمولي از ماسک هاي 

پارچه اي به صورت توامان استفاده کنیم.
وي با بیان این که خطر جدي است، گفت: رعایت فاصله بین افراد 
حداقل به اندازه ي یک متر و نیم حتما از طرف شهروندان رعایت شود.

دبیر ستاد مبارزه با کرونا در دانشگاه علوم پزشکي لرستان عنوان 
کرد: ایام نوروز پیش رو بسیار حیاتي و سرنوشت ساز خواهند بود.

وي افزود: دید و بازدیدهاي نوروز مي تواند منجر به یک طغیان 
مرگ بار بیماري شود.

دکتر کوشکي تأکید کرد: مردم باید در این ایام مانند سال گذشته و 
حتي شدیدتر دید و بازدیدها را منتفي و یا به صورت مجازي انجام دهند.

و  کودکان  یافته  جهش  کروناي  گفت:  دانشگاه  بهداشت  معاون 
نوجوانان را بسیار بیش تر از کروناي معمولي درگیر مي کند.

وي ادامه داد:خانواده ها بهتر است براي سالمت فرزندان خود هم 
که شده حضور در مکان هاي عمومي را محدود و دید و بازدید نوروز 

را منتفي کنند.
دبیر ستاد مبارزه با کرونا در دانشگاه علوم پزشکي لرستان تصریح 
کرد: در خصوص محدودیت هاي کرونایي در جلسه ي آینده ي ستاد 

استاني مبارزه با کرونا در استانداري لرستان تصمیم گیري خواهد شد.

با هدف ارتقاء امنیت و حفظ آمادگی انجام شد؛
برگزاری مانور دریایی تأمین امنیت حوضچه در مجتمع 

بندری امام خمینی)ره(
یگان حفاظت مجتمع بندری امام خمینی)ره( در جریان برگزاری 
مانور دریایی تأمین امنیت دریایی حوضچه، توان و آمادگی خود را برای 

خنثی سازی و مقابله با آن به نمایش گذاشت.
عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیر 
بیان  این خبر  اعالم  بندرامام خمینی)ره( ضمن  اقتصادی  ویژه  منطقه 
داشت: طبق سناریوی مانور یاد شده پس از اعالم نزدیک شدن یک 
فروند قایق مشکوک به یکی از الیروب های در حال فعالیت در محدوده  
اسکله های مجتمع بندری امام خمینی)ره( و همچنین رخنه کردن فرد 
حادثه  محل  به  سریع  واکنش  تیم های  الیروب،  عرشه ی  بر  مهاجم 

اعزام شد.
دریس در ادامه افزود: در این مانور دو قایق تندروی یگان حفاظت با 
تقسیم وظیفه، قبل از هرگونه اقدام خرابکارانه، شناور مذکور را متوقف و 
افراد مهاجم در اطراف و بر روی عرشه شناور الیروب را دستگیر کردند.

در  تهدیدات  با  مقابله  مانورهای  ادواری  برگزاری  می شود  یادآور 
بخش های خشکی و دریایی در مقاطع متعدد سال یکی از اهم برنامه های 
یگان حفاظت مجتمع بندری امام خمینی)ره( برای مقابله با تهدیدات و 

حفظ و صیانت از اموال و سرمایه های ملی است.

در  خوزستان  برق  مصرف  درصدی   4 حدود  کاهش 
بهمن ماه

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ¬ای خوزستان گفت: پیک بهمن 
ماه سال جاری سه هزار و ۱۹۰ مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در 

مدت مشابه سال قبل حدود 3.۹7 درصد کاهش داشته است.
ماه  یازده  در  استان  برق  تولید  کل  کرد:  بیان  شادفر  فرامرز   
 3۹ مقدار،  این  از  که  بوده  گیگاوات ساعت   ۴۴3 و  هزار   ۴۱ گذشته 
درصد سهم نیروگاه های برق آبی، 63 درصد سهم نیروگاه های تولید 
پراکنده و حدود ۰.۹۲ از کل انرژی تولیدی سهم نیروگاه های تولید 

پراکنده بوده است.
و سیکل  نیروگاه های حرارتی  تولیدی  برق  میزان  از  افزود:  وی 
ترکیبی، ۴۲.۸ درصد توسط بخش دولتی )نیروگاه رامین و ماهشهر( و 
57.۲ درصد توسط نیروگاه های بخش خصوصی )زرگان، آبادان، خرمشهر، 

بهبهان و فجر( تولید و به شبکه تحویل شده است.
مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ¬ای خوزستان تصریح کرد: انرژی 
مصرفی در یازده ماهه ۱3۹۹ برابر 35 هزار و 6۰۴ گیگاوات ساعت بوده 
که نشان دهنده حدود  3.35 درصد افزایش مصرف  انرژی نسبت به 

مدت مشابه در سال قبل  است.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد:
دستیابی به باالترین میزان تولید فوالد خام در تاریخ 

فوالد مبارکه
بلند همتان فوالد مبارکه در ۱۱ ماهه سال ۹۹ موفق شدند با تولید 
6 میلیون و 3۴۱ هزار تن فوالد خام به رشد ۹.6 درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال ۹۸)5 میلیون و 7۸۴ هزار تن( دست یابند.
این  خبر  اعالم  ضمن  مبارکه  فوالد  شرکت  بهره برداری  معاون 
آمد که  به دست  این رکورد در حالی  ثبت  دستاورد غرورآفرین گفت: 
تولید فوالد مبارکه در سال ۱3۹6 )6 میلیون و ۴5۱  باالترین رکورد 
تاریخ ۱۲  تا  ابتدای سال ۹۹  از  این رکورد  بود و  هزار تن( ثبت شده 
اسفندماه، با تولید )6 میلیون و 6۰۹ هزار تن( پس از گذشت سه سال با 

وجود همه محدودیت ها شکسته شد.
سایه  در  می شود  پیش بینی  کرد:  تصریح  محمدی  اکبری  عباس 
الطاف الهی و با اتکا به اراده و تخصص مدیریت و کارکنان شرکت تا 
پایان سال جاری این افزایش تولید به بیش از نیم میلیون تن از هدف 

تعیین شده افزایش یابد.
در پی کسب این موفقیت، غالمرضا سلیمی مدیر ناحیه فوالدسازی 
مهم ترین  به عنوان  ذیل  عوامل  از  مبارکه  فوالد  مداوم  ریخته گری  و 
اقدامات اثرگذار در کسب این رکورد ارزشمند یاد کرد: حمایت همه جانبه 
مدیرعامل شرکت از اهداف تعریف شده و ایجاد انگیزه بین همکاران؛ 
همدلی و صرف فعل خواستن در تمام رده های ناحیه؛ مدیریت به موقع 
و مؤثر انواع متالیک شارژ کوره ها و به حداقل رساندن توقفات ناشی 
و  تعمیرات؛ هماهنگی  زمان  اولیه؛ کاهش هوشمندانه  مواد  از کمبود 
تعامل مناسب بین واحدهای مختلف تولید در ناحیه؛ استفاده مؤثر از 
واحدهای پشتیبانی کننده؛ انجام پروژه های بهبود متعدد؛ استفاده مؤثر 

از توان پیمانکاران ناحیه.
معاون بهره برداری فوالد مبارکه در خاتمه، ضمن قدردانی از تالش 
همه جانبه کارکنان شرکت کسب این دستاورد را به مدیریت، کارکنان، 

تمامی ذی نفعان و تأمین کنندگان فوالد مبارکه تبریک گفت.

و  راهداری  _ مدیرکل  مرکزی 
حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
شهر  دسترسی  راه  بهسازی  گفت: 
مامونیه منشعب از آزادراه ساوه-تهران 

در دستور کار قرار دارد.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی، زندی فر ضمن تشکر 
مساعدت  و  همراهی  همکاری،  از 
محترم  فرماندار  و  قضایی  دستگاه 
شهرستان زرندیه مبنی بر پیگیری های 
تشکر  و  عمومی  مطالبات  مجدانه 
نه  رسا عرصه  فعاالن  زحمات  ز  ا
صدای  رسانی  اطالع  درخصوص 
هموطنان عزیز، با عذرخواهی از بهره 
شریف  مردم  بویژه  راهها  برداران 
اساس  بر  افزود:  زرندیه  شهرستان 
آمده،  بعمل  مستمر  های  پیگیری 
از  ریال  میلیارد   3۰ بر  بالغ  اعتباری 
بهسازی  برای  ملی  اعتبارات  محل 
راه دسترسی شهر مامونیه، حد فاصل 
آزادراه و محور قدیم ساوه-تهران در 
جاری  سال  طی  و  شده  گرفته  نظر 
دو مرتبه در سامانه ستاد و با درج در 
روزنامه های کثیراالنتشار سراسری به 

مناقصه گذاشته شده است.
وی تصریح کرد: بعلت نوسانات 
در  پیمانکاران  شرکت  عدم  و  قیمت 
صورت  اقدامی  تاکنون  مناقصات 

نپذیرفته فلذا این اداره کل با پیگیری 
های مستمر برای جذب پیمانکار در 
قرارداد  انعقاد  محض  به  است  صدد 
وقت  اسرع  در  ذیصالح،  پیمانکار  با 
نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام 
الزم را به عمل آورد تا به رسالت خود 
در قبال خدمت به کاربران جاده ای 

عمل نماید.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
با  ادامه  در  مرکزی  استان  ای  جاده 
اشاره به احداث دو دستگاه زیرگذر در 
خاطرنشان  ساوه-تهران  قدیم  محور 
آهن  راه  زیرگذر  احداث  پروژه  کرد: 
فیزیکی  پیشرفت  از  پس  پرندک، 
توانمندی  عدم  بعلت  و  درصدی   3۰
بر  اجرایی  پیمانکار مربوطه، عملیات 
اساس مفاد ماده ۴۸ شرایط عمومی 

پیمان  خاتمه  با  و  متوقف  پیمان 
اعتباری  با  بالفاصله  پیمانکار،  با 
مراحل  ریال  میلیارد   ۲3 میزان  به 
برگزار شد  برگزاری مناقصه عمومی 
که بعلت عدم حضور شرکت کننده در 
مناقصه برگزار شده، مناقصه مجددی 
اکنون در سامانه ستاد بارگزاری شده 
پیمانکاران  با حضور  انشااهلل  تا  است 
صالحیت  دارای  پیمانکار  انتخاب  و 
وقت  اسرع  در  آن  اجرایی  اقدامات 

شروع خواهد شد.
افزود: جهت تکمیل نهایی  وی 
و اجرای زیرسازی و آسفالت زیرگذر 
 3۰ اخذ  برای  پیگیری های الزم  نیز 
اتمام  با  که  آمده  بعمل  ریال  میلیارد 
عملیات تکمیلی احداث زیرگذر، اجرا 

خواهد شد.

زندی فر اظهار داشت: عملیات 
شهرک  یرگذر  ز حداث  ا یی  ا جر ا
با  نیز  پرندک  مهدی  شهید  صنعتی 
به  درصدی،   7۰ فیزیکی  پیشرفت 
گاز  لوله  )عبور  معارض  وجود  دلیل 
متوقف شده  پروژه(  از محل  منطقه 
بود که با پیگیری مستمر برای انتقال 
مسیر تأسیسات خط لوله گاز، نهایتا 
در دیماه سال جاری این مهم نیز به 

انجام رسید.
وی خاطرنشان کرد: طی ماههای 
اخیر با درنظر گرفتن اعتباری بالغ بر 
۲5 میلیارد ریال، پروژه تکمیل زیرگذر 
نیز  مهدی  شهید  صنعتی  شهرک 
درج  با  و  ستاد  سامانه  در  مرتبه  دو 
در  مرحله  دو  طی  مناقصه  آگهی 
روزنامه های کثیراالنتشار سراسری، 
اول  مرحله  در  که  است  منتشر شده 
هیچ شرکت پیمانکاری برای اجرای 
شرکت  مناقصه  در  تکمیلی  عملیات 

ننموده است.
و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
گفت:  مرکزی  استان  ای  جاده  نقل 
برای تکمیل پروژه مذکور به منظور 
برای  ایمن  مسیری  ساختن  فراهم 
با  تا  کاربران جاده ای پیگیر هستیم 
ایجاد تعامل با شرکت های پیمانکاری 
ای  نتیجه  به  را  پروژه  این  بتوانیم 

مطلوب برسانیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی :

بهسازی راه دسترسی شهر مامونیه با اعتباری بر 30 میلیارد ریال

مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
امداد  کمیته  وحیدی-مدیرکل  زهره 
امام خمینی )ره( خراسان رضوی گفت: 
آموزش ها  که  کرونا  بحران  ایام  در 
می شود  برگزار  مجازی  به صورت 
را  گوشی  فاقد  دانش آموزان  مشکل 
با خرید ۴5۰۰ تبلت و موبایل برطرف 

کردیم تا از آموزش عقب نمایند.
حبیب اهلل آسوده در نشست خبری 
هفته احسان و نیکوکاری، اظهارداشت: 
باوجود گرانی زمین و مصالح در بحث 
مسکن برای مددجویان تحت پوشش 
نسبت  و  نشدیم  متوقف  امداد  کمیته 
در  و  دادیم  شدت  گذشته  سال  به 
تنهایی  به  خیریه  یک  خصوص  این 
از صفر تا ۱۰۰ ساخت منزل مسکونی 
تاکنون کار  را برعهده گرفته است و 
و  رسیده  اتمام  به  منزل   5 ساخت 

ششمین منزل را حال ساخت است.
آسوده با بیان اینکه امسال 76۸ 
خالص  درآمد  محل  از  تومان  میلیارد 
37 هزار طرحی بوده که کسب و کار 
صورت گرفته است و به این خانواده ها 
درآمد خالص رسیده است، خاطرنشان 
کرد: با توجه به شرایط سخت امسال، 
کمتر بحث خودکفایی را از گردونه امداد 
حدود  حال  عین  در  اما  کردیم  خارج 
۱67۰ طرح اشتغال خودکفا شدند و از 
تحت پوشش کمیته امداد و نهادهای 
حمایتی خارج شدند و تاکنون نیز بیش 
از ۱۲۴ هزار طرح اشتغال، تا اول اسفند 
ماه امسال در کمیته امداد استان اجرا 

شده است. 
بخواهیم  اگر  ما  کرد:  بیان  وی 
این  از  را  امداد  کمیته  کردن  مردمی 
مفهوم عینی و اجرایی کنیم باید در این 
حوزه نهادسازی می کردیم و این کار را 
در قالب مراکز نیکوکاری شکل دادیم، 

چند سالی است که مراکز نیکوکاری 
در سطح استان شدت گرفته و تاکنون 
محوریت  با  نیکوکاری  مرکز   ۴۸۹
امنای  امام جماعت و هیئت  مساجد، 
محله فعال هستند که از این تعداد ۹۱ 
حوزه  در  تخصصی  صورت  به  مرکز 
درمان، اکرام، جهیزیه، مسائل فرهنگی 
و قرآنی، اشتغال و ... فعال و 3۹۸ مورد 
در حوزه عمومی محله است که بخشی 
از کار را ما به این مراکز محول می شود، 
محوریت  با  مردمی  گروه های  همه 
مسجد در دوران کرونا بیشتر از امداد 

در کمک به مردم موثر بودند. 
 ۱۱۸۰۰ یتیم تحت پوشش کمیته 

امداد است
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
تحت  یتیم   ۸۰۰ و  هزار   ۱۱ تمامی 
دارند،  حامی  مجموعه  این  پوشش 
شده  طراحی  سامانه ای  گرچه  گفت: 
که فرد با ورود به سامانه می تواند یتیم 
را انتخاب کند و مستقیم پول به حساب 
آن یتیم واریز نماید، اما با توجه به تورم 
در جامعه باید سرانه که در حال حاضر 
3۰۰ هزار تومان است، به 7۰۰ هزار 

تومان افزایش یابد. 

سامانه  3۱۲۸ برای پاسخگویی 
مردم راه اندازی شد

وی بیان کرد: با توجه به شرایط 
برای   3۱۲۸ سامانه  اولین  کرونا 
ماه  دو  در  خیران  و  مردم  پاسخگوی 
گذشته راه اندازی شده است و تاکنون 
مختلف  حوزه های  در  تماس   ۴۰7۹
مردم  مشارکت  افراد،  به  گویی  پاسخ 
و ... داشتیم، البته بخشی از مالقات ها 
به  کردیم  سعی  و  است  حضوری 

سواالت افراد پاسخ داده شود.
اطعام  بحث  خصوص  در  وی  
گفت: در سه مرحله از سال گذشته که از 
نیمه شعبان تحت عنوان اطعام مهدوی، 
اطعام علوی و اطعام حسینی شروع شد، 
حدود ۸ میلیون پرس غذا را با کمک 
هیئات  همکاری  و  نیکوکاری  مراکز 
مذهبی استان توزیع شد؛ همچنین با 
برای کمک  مواسات  قرارگاه  تشکیل 
مومنانه تا حدود یک ماه پیش، بیش از 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار بسته توسط 
از  مردم  بر  تکیه  با  قرارگاه  اعضای 
طریق سامانه سخا برای جلوگیری از 

هم پوشانی توزیع شده است. 
ما  اول  اولویت  کرد:  اظهار  وی 
با توجه به شرایط کرونا  در سال ۹۹ 

معیشت خانواده ها، اولویت دوم بحث 
اشتغال،  طرح های  پایداری  و  اشتغال 
اولویت  و  مسکن  بحث  سوم  اولویت 
چهارم بحث مشارکت های مردمی بود 
و با توجه به شرایط سخت اقتصادی 
هر ۴ مسیر را حفظ نمودیم تا بتوانیم 

بهترین نوع خدمت را ارائه کنیم.
م  ما ا د  ا مد ا کمیته  مدیرکل 
بیان  با  رضوی  خراسان  خمینی)ره( 
نیکوکاری حدود  مرکز  از ۴۸۹  اینکه 
شد،  تاسیس  امسال  فقط  مرکز   ۱5۰
مردمی  مشارکت های  بر  تمرکز  لذا 
اولویت ما است، افزود: در سال آینده 
اولویت های ما در حوزه زیرساختی ابتدا 
بحث های مددکاری به عنوان پیشران 
توانمندسازی نیازمندان، اشتغال، مسکن 
و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و 

معیشتی خواهد بود.
برای  موبایل  و  تبلت   ۴5۰۰  
دانش آموزان فاقد گوشی خریداری شد

وی با بیان اینکه 3۴۰۰ دانشجو 
تحت  آموز  دانش  هزار   5۰ حدود  و 
پوشش قرار دارند، اظهار داشت: یکی 
از دغدغه های ما در امسال بحث تبلت 
و گوشی بود، تاکنون با کمک خیران 
۲5۰۰ تبلت و موبایل خریداری و در 
اختیار دانش آموزان قرار گرفته است و 
حدود ۲۰۰۰ تبلت دیگر هم خریداری 

شده که منتظر دریافت هستیم.
م  ما ا د  ا مد ا کمیته  مدیرکل 
بیان  با  رضوی  خراسان  خمینی)ره( 
خانواده تحت  اینکه حدود ۲۰۰ هزار 
پوشش کمیته امداد استان قرار دارند، 
گفت: در حال حاضر بیش از ۱6۹ هزار 
خانواده معیشت بگیر و ۲7 هزار خانواده 
تک خدمتی و چند خدمتی هستند که 
جمعاً ۱۹6 هزار خانواده تحت پوشش 

قرار دارند.

4500 تبلت و موبایل برای دانش آموزان فاقد گوشی خریداری شد
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غالمرضــا ســلیمانی 
گفــت: شــرکت هــای تابعه 
ــا  ــن ب ــته صدرتامی و وابس
وجــود چالــش هــای بســیار بــه ویژه 
تحریــم ها،عملکــرد خوبــی داشــتند 
و بــه مرحلــه ای رســیدند کــه مــی 
را  خودشــان  محصــوالت  تواننــد 
ــه  ــتا ب ــن راس ــد و در ای ــادر کنن ص
یــک اســتراتژی صادراتــی منســجم 

ــد. ــاز دارن ــد نی و هدفمن
وی افــزود: ذوب آهــن اصفهان 
زاده  منصوریــزدی  مدیریــت  بــا 
ــه  ــی در زمین ــیار خوب ــرد بس عملک
ــدی  ــت و چن ــته اس ــادرات داش ص
ــادرات  ــی ص ــدال مل ــز م ــش نی پی
ــه افتخــار  ــرد ک ــران را کســب ک ای
ــی  ــوب م ــمندی محس ــیار ارزش بس

ــود. ش
مدیرعامــل هلدینــگ صــدر 
ــه  ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــن ادام تامی
موفقیــت هــای مســتمر ذوب آهــن 
اصفهــان در زمینــه صــادرات ایــن 

شــرکت مــادر صنعتــی الگویــی 
ــرای ســایر شــرکت هــای تابعــه  ب
صدرتامیــن بــه شــمار مــی رود 
ــم در راســتای  ــذا در نظــر داری و ل
هــم افزایــی بیشــتر از تجربیــات و 
ــن  ــی ای ــای صادرات ــتراتژی ه اس
داشــته  گیــری  بهــره  شــرکت 

ــیم. باش
ایــن مقــام مســئول خاطــر 
ــازمانی  ــاختار س ــرد: در س نشــان ک
ــاون  ــت مع ــاز اس ــرکت نی ــر ش ه
بازرگانــی و مدیــر توســعه صــادرات 
بــه صــورت تخصصــی در نظــر 
گرفتــه شــود تــا بتواننــد بــا تمرکــز 
فرآینــد  صــادرات  مقولــه  بــر 
عملیاتــی  و  تعریــف  را  موثــری 
کننــد. ســلیمانی بــا اشــاره بــه 
ــد  ــد از تولی ــد 3۰ درص ــه بای اینک
بــه صــادرات اختصــاص یابد،گفــت: 
ــه  ــر ب ــروز اگ ــی ام ــای رقابت در دنی
ــم  ــت نکنی ــادرات حرک ــمت ص س
موفــق نمــی شــویم و لــذا تشــکیل 

کارگــروه توســعه صادرات در ســطح 
شــرکت هــا و هلدینــگ از اقدامــات 
ــرکت  ــت ش ــت و فعالی ــی اس اساس
ــورت  ــه ص ــه ب ــن زمین ــا در ای ه

ــود. ــی ش ــد م ــل رص کام
مدیرعامــل هلدینگ صدرتامین 
آهــن  ذوب  موفــق  گفت:تجربــه 
اصفهــان در زمینــه صــادرات بــا 
ــه  ــی ک ــش های ــه چال ــود هم وج
داشــته بســیار ارزشــمند و باید ســایر 
شــرکت هــا از ایــن فضــا وشــرایط 

ــد. ــتفاده کنن اس
منصــور یــزدی زاده، مدیرعامل 
ــز  ــان نی ــن اصفه ــرکت ذوب آه ش
ــن  ــت: ذوب آه ــن مراســم گف در ای
اصفهــان حــدود 5۰ درصــد از تولیــد 
ســال گذشــته خــودش را صــادر کرد 
ــا توجــه بــه محدودیــت  و امســال ب
ــه  هایــی کــه در حیطــه صــادرات ب
منظــور تنظیــم بــازار داخلــی ایجــاد 
کردنــد حــدود ۲۰ درصــد از صادرات 

را متاســفانه از دســت دادیــم.

ارز  آهــن  ذوب  افــزود:  وی 
را  خــودش  از صــادرات  حاصــل 
همــواره بــه کشــور بازگردانــده و بــا 
تدویــن برنامــه صادراتــی عملکــرد 
ــم  ــت و امیدواری ــته اس ــی داش خوب
بــا بهبــود شــرایط صــادرات بتوانیــم 
ــتری  ــت بیش ــه فعالی ــن زمین در ای

ــیم. ــته باش داش
بیــان  شــرکت  مدیرعامــل 
در  اصفهــان  آهــن  ذوب  کــرد: 
صــادرات بــر تنــوع بازارهــا متمرکــز 
و صــادرات محصوالتــش  اســت 
را بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج 
ــا،  ــمال آفریق ــیای دور،ش فارس،آس

ــد. ــی کن ــادر م ــا و ...  ص اروپ
یــزدی زاده گفــت : ســاختار 
ســازمانی حــوزه فــروش ذوب آهن از 
معاونــت بازاریابــی و فــروش، فروش 
ــی  ــی ومهندس ــروش خارج داخلی،ف
فــروش تشــکیل شــده هســت کــه 
بازاریابــی و لجســتیک نیــز در ایــن 

ــی شــود. قســمت انجــام م

ذوب آهن الگوی صادرات برای شرکت های صدر تامین صادقیان شهردار ایالم عنوان کرد :
4 برابری سرانه فضای سبز شهر ایالم

شــهردار ایــالم گفــت: ۴۰۰ هــزار متــر مربــع بــه فضــای ســبز 
شــهر ایــالم اضافــه شــده و فضــای ســبز در ایــالم نســبت بــه ســال 
هــای گذشــته چهــار برابــر شــده و از متوســط کشــوری نیــز باالتــر 

رفتــه اســت.
شــهردار ایــالم گفــت: ۴۰۰ هــزار متــر مربــع بــه فضــای ســبز 
شــهر ایــالم اضافــه شــده و فضــای ســبز در ایــالم نســبت بــه ســال 
هــای گذشــته چهــار برابــر شــده و از متوســط کشــوری نیــز باالتــر 
رفتــه اســت.طالب صادقیــان  در آییــن کاشــت ســه هــزار اصلــه نهــال 
بــه نیابــت از ســه هــزار شــهید اســتان ایــالم، اظهــار داشــت: افزایــش 
میــزان فضــای ســبز در شــهر ایــالم طــی ســال هــای اخیــر در طــول 
چهــل ســال گذشــته بــی ســابقه و چشــمگیر بــوده و ۲ متــر به ســرانه 

فضــای ســبز ایــالم افــزوده شــده اســت.
وی یــادآور شــد: ۸5 بوســتان محلــه ای و ۱5 بوســتان شــهری 
ــل  ــن فضاهــای ســبز غیرقاب در ایــالم وجــود داشــت کــه عمــده ای
اســتفاده شــده بودند.شــهردار ایــالم تاکیــد کــرد: طــی ســال هــای 
ــی  ــای قدیم ــتان ه ــه بوس ــر اینک ــالوه ب ــالم ع ــر شــهرداری ای اخی
گذشــته را احیــا کــرد، 33 بوســتان محلــه ای جدیــد را نیــز بــه تعــداد 

بوســتان هــای شــهر ایــالم افــزود.
صادقیــان در مــورد کاشــت ســه هــزار اصلــه نهــال نیــز اضافــه 
کــرد: بــا توجــه بــه در پیــش بــودن کنگــره ســرداران و ســه هــزار 
شــهید اســتان ایــالم، شــهردای بــه نیابــت از ایــن شــهدا اقــدام بــه 

غــرس ســه هــزار اصلــه نهــال کــرده اســت.
وی ادامــه داد: ایــن نهــال هــا از نــوع مثمــر و غیــر مثمــر بومی و 
ســازگار بــا جغرافیــای شــهر ایــالم انتخــاب شــده اســت کــه در نقــاط 
مختلــف شــهر ایــالم کاشــت مــی شود.شــهردار ایــالم اظهــار داشــت: 
همچنیــن بــرای اولیــن بــار طــرح کاشــت نهــال بــرای نــوزادان تــازه 
متولــد شــده در ایــالم اجرایــی مــی شــود، خانــواده هایــی کــه دارای 
ــهرداری  ــامانه ۱37 ش ــا س ــه ب ــوند در صــورت عالق ــی ش ــد م فرزن
تمــاس گرفتــه و بــا همــکاری شــهرداری ایــالم نهالــی را بــرای فرزند 
تــازه متولــد شــده غــرس مــی کننــد کــه هــر نهــال بــا شناســنامه 

آن کــودک تطابــق دارد.
معــاون اقتصــادی اســتانداری ایــالم هــم در ایــن آییــن گفــت: 
ــت هــای فرهنگــی و  ــه هــا و فعالی ــت توســعه و اجــرای برنام اهمی
ــه ایــن حــوزه هــا اهمیتــی بســزا همچــون  اجتماعــی و پرداختــن ب
حــوزه اقتصــاد دارد.جهانگیــر رســتم زاد اظهــار داشــت: بایــد امــورات 
اجتماعــی و فرهنگــی بــه مــوازات مســائل و برنامــه هــای اقتصــادی 
توســعه و رشــد یابــد تــا جامعــه ای بالنــده و شــکوفا داشــته باشــیم.

وی افــزود: توســعه فعالیــت هــای فرهنگــی و اجتماعــی بــدون 
شــک بــه رشــد و ارتقــای حــوزه هــای دیگــر از جملــه اقتصــاد نیــز 
کمــک مــی کنــد و مــردم هــم یکــی از ارکان مهــم توســعه بخــش 

هــای فرهنگــی و اجتماعــی هســتند.
معــاون اســتاندار ایــالم یــادآور شــد: وقتــی مــردم در برنامــه هــا 
مشــارکت داشــته باشــند عــالوه بــر اینکــه شــور و نشــاط در جامعــه 
ــی و  ــای اجتماع ــه زیرســاخت ه ــود، نســبت ب ــی ش ــا م ــم فرم حک

فرهنگــی نیــز احســاس مســوولیت مــی کننــد.
رســتم زاد اضافــه کرد: کاشــت نهــال و مراقبت از درختان توســط 
آحــاد مختلــف مــردم و مشــارکت دادن آنهــا در ایــن گونــه برنامــه هــا 
بــه غنــای فرهنــگ جامعــه کمــک شــایانی خواهــد کــرد و در ایــن 
راســتا بایــد دســتگاه هایــی چــون شــهرداری اهتمام بیشــتری داشــته 
باشــند.آیین نمادیــن کاشــت ســه هــزار اصلــه نهــال در پــارک خطــی 
بــام ایــالم بــا حضــور جمعــی از مســووالن و مدیــران دســتگاه هــای 

اجرایــی و کارکنــان شــهرداری اجرایــی شــد.

اولین پروانه فعالیت افتا در استان ایالم صادر شد
ــاوری  ــات وفن ــرکل ارتباط مدی
اطالعــات اســتان ایــالم گــت: اولین 
ــتان  ــا” در اس ــت “افت ــه فعالی پروان
صــادر و بــه شــرکت نــوژان ارتبــاط 
ــاس بیرامــی  ــالم اعطــا گردید.عب ای
افــزود: پروانــه هــای فــوق مطابــق 
چهارچــوب هــای تعریــف شــده 
توســط ســازمان فنــاوری اطالعــات 
ــران و مرکــز مدیریــت راهبــردی  ای
ــود و  ــی ش ــادر م ــور ص ــای کش افت
ــا  ــه افت ــای دارای پروان ــرکت ه ش
مجــاز بــه ارائــه خدمــات مرتبــط بــه 
دســتگاهای اجرایــی اســتان هســت.

وی یــادآور شــد: توجــه بــه 
ــت داده  ــداری  و امنی ــظ و نگه حف
ــه  ــت ک ــی اس ــی دایم ــا موضوع ه
ــای  ــش ه ــه بخ ــکاری هم ــا هم ب
ــات و  ــاوری اطالع ــوزه فن ــال ح فع
مشــارکت مؤثرتــر بخــش خصوصــی 

مــی توانیــم شــاهد تحــول مناســب 
ــیم. ــوزه باش ــن ح در ای

ــاوری  ــات وفن ــرکل ارتباط مدی
اطالعــات اســتان ایــالم اظهــار 

شــبکه های  توســعه  بــا  داشــت: 
فنــاوری اطالعــات،  و  ارتباطــات 
یکــی از موضوعــات اصلــی مطــرح 
از ســوی کارشناســان و متخصصان، 

تأمیــن امنیــت ICT اســت تــا 
ســرویس و محتوایــی کــه ارائــه 
ــص  ــدون نق ــالم و ب ــود، س ــی ش م

ــود. ــه ش ــران عرض ــه کارب ب

با امضای تفاهم نامه همکاری بانک دی و پست بانک ایران؛
دسترسی خانواده های شهدا و ایثارگران به خدمات بانک دی در 

سراسر ایران امکان پذیر شد
و  بیمه  بانکی،  امور  معاون  معمارنژاد،  عباس  حضور  با  که  مراسمی  طی 
شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارای و ملک محمد نجفی، معاون توسعه 
مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد، مدیران عامل بانک دی و 
بانکی  امور  انجام  تفاهم نامه گسترش همکاری های مشترک در زمینه  پست بانک 

مشتریان امضاء کردند.
با امضای این تفاهم نامه دسترسی مشتریان و همچنین خانواده های شهدا و 

ایثارگران به خدمات بانک دی در سراسر ایران امکان پذیر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، در این مراسم عباس معمارنژاد، معاون امور 
بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن ابراز خرسندی 
از امضای این تفاهم نامه گفت: این تفاهم نامه در راستای استراتژی  فراگیری مالی 
به تمامی شهروندان در  بیمه ای و بورسی  ارائه خدمات مالی،  است که هدف آن 

تمام نقاط کشور است.
وی افزود: استفاده از بانکداری عاملی یکی از راه های مؤثر برای نیل به این 
استراتژی است که امروز بانک دی با امضای این تفاهم نامه گام نخست آن را برای 

قشر عظیم جامعه ایثارگری و خانواده معزز شهدا اجرایی کرد.
معمارنژاد بانکداری عاملی را یک بازی برد-برد برای نظام بانکی و ذی نفعان 
بانک طرف  کارمزد،  دریافت  از طریق  عامل  بانک  کرد:  تصریح  و  برشمرد  آن ها 
هزینه  کمترین  با  مشتریان  و  پول  تمام شده  قیمت  و  هزینه ها  کاهش  با  قرارداد 
ممکن در دریافت خدمت و سهولت دسترسی به خدمات سه ضلع اصلی این بازی 

برد-برد را تشکیل می دهند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
پایان ابراز امیدواری کرد با گسترش بانکداری عاملی در نظام بانکی کشور، شاهد 
گسترش دامنه خدمات و افزایش سهولت دسترسی آحاد مردم به خدمات بانکی باشیم.

در ادامه این مراسم برات کریمی، مدیرعامل بانک دی، با تأکید بر دستاوردهای 
این تفاهم نامه در افزایش سرعت و بهبود کیفیت خدمات به جامعه هدف بانک دی 
گفت: بانک دی یک بانک خصوصی است که 73۰ هزار نفر از سهامداران آن را 
خانواده معزز شهدا و ایثارگران تشکیل داده اند که با توجه به گستردگی دامنه و تنوع 
خدمات از یک سو و تعداد کم شعب بانک از سوی دیگر، لزوم تسهیل دسترسی جامعه 
هدف به خدمات شعبه ای به یک ضرورت اساسی در بانک دی تبدیل شده  است که 
امضای این تفاهم نامه یک گام بلند در این مسیر محسوب می شود که عماًل دسترسی 
خانواده های شهدا و ایثارگران به خدمات بانک دی در سراسر ایران امکان پذیر شد.

مدیرعامل بانک دی با اشاره به دستاوردهای این بانک در یک سال گذشته 
تصریح کرد: در یک سال اخیر با همت جمعی تمامی همکاران خدوم بانک دی، 
شاهد گسترش تفاهم نامه های همکاری مشترک بانک با سازمان های مختلف و رشد 
شاخص های عملیاتی بانک در حوزه های گوناگون بودیم که نویدبخش روزهای روشن 
انباشته، کاهش  برای ذی نفعان بانک است. وی افزود: کاهش 5۰ درصدی زیان 
NPL بانک از 6۲ درصد به ۲۱ درصد، کاهش قیمت تمام شده پول به ۱5درصد 
و رشد بیش از ۱65درصدی منابع ارزان قیمت بانک، گوشه ای از دستاوردهای بانک 
دی در یک سال گذشته بوده است که امیدواریم با تالش جمعی همکاران شاهد 

استمرار موفقیت های روزافزون بانک باشیم.
کریمی در پایان ضمن ابراز امیدواری از نتایج مؤثر امضای تفاهم نامه مشترک 
با پست بانک ایران گفت: امیدوارم با گسترش دامنه این تفاهم نامه در فازهای بعدی، 
عالوه بر افزایش کیفیت خدمات بانکی و افزایش رضایت ذی نفعان، شاهد کاهش 

هزینه های مستقیم و غیرمستقیم خدمات بانکی باشیم.
ابراز  ایران ضمن  بانک  مدیرعامل پست  بهزاد شیری،  مراسم  این  ادامه  در 
امیدواری برای توسعه و گسترش همکاری های مشترک با بانک دی گفت: پست 
بانک ایران با برخورداری از 6۰۰۰ باجه بانکی روستایی و 6۲7 هزار نقطه تماس 
برای مشتریان  را  امکان  این  تفاهم نامه  این  از طریق  در مناطق روستایی کشور، 
بانک دی فراهم کرده است که با صرف کمترین زمان و هزینه ممکن از خدمات 
مالی بانک دی بهره مند شوند.وی افزود: مهم ترین دستاورد این تفاهم نامه عالوه بر 
مدیریت زمان، هزینه و انرژی برای مشتریان بانک دی، گسترش خدمت رسانی به 
جامعه هدف این بانک، یعنی خانواده معزز شهداء و ایثارگران در مناطق محروم و 
کم برخوردار کشور است که از این پس می توانند با حضور در باجه های روستایی یا 
مراجعه به خودپردازهای پست بانک خدمات دریافت و پرداخت خود را انجام دهند.

از خدمات مشترک بانک  ادامه این مراسم، آیین رونمایی و بهره برداری  در 
دی و پست بانک ایران از طریق ارتباط تصویری با باجه های بانکی پست بانک 
در روستای خیرآباد در تربت جام، روستای کوشک هراز در شهرستان بیضاء استان 

فارس و روستای حسن لنگ شهرستان بندرعباس برگزار شد.
گفتنی است بر اساس این تفاهم نامه، که نخستین تفاهم نامه مشترک میان 
بانک دی و پست بانک است، از این پس امکان واریز و برداشت وجوه توسط مشتریان 
در شعب هر دو بانک، وصول چک ، انجام امور بانکی مربوطه اعم از صدور کارت، 
ارائه انواع خدمات بانکداری الکترونیکی و اینترنتی، امکان وصول اقساط تسهیالت 
و تکریم متناسب با شان و منزلت خانواده معزز شهدا و ایثارگر از طریق شعب بانک 

دی و شعب و باجه های خدمات بانکی پست بانک، فراهم می شود.
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مدیرکل منابـع طبیعی ایالم ظهر 
امـروز یـک شـنبه ۱7 اسـفند مـاه در 
جمـع خبرنگاران اسـتان گفت: فرهنگ 
سـازی منابع طبیعی توسـط رسـانه ها 
بـه منظور حفظ و ترویـج منابع طبیعی 

در ایـالم افزایش یافته اسـت.
فرهنـگ  افـزود:  احمـدی  رضـا 
کاشـت نهـال و تقویت پوشـش گیاهی 
بایـد بین مـردم نهادینه گـردد تا گامی 
مهـم در صیانـت و حفاظـت این ثروت 

های ارزشمندبرداشـته شـود.
وی بـا بیـان اینکـه یـک میلیون 
اصلـه نهـال در هفته منابـع طبیعی در 
سـطح اسـتان توزیع می شـود، یادآور 
شـد: عموم مـردم بـرای دریافت نهال 
رایـگان از تاریـخ ۱5 تا ۲۱ اسـفندماه 
بـه محـل چغاسـبز و یـا ادارات منابـع 

طبیعـی و آبخیـزداری مراجعـه کنند.

فرهنگ حفظ و ترویج منابع طبیعی در ایالم افزایش یافته است

آگهی فقذان سند مالکیت پالک ۹۸۱/۱۹  اصلی 
بانک مسکن به نمایندگی آقای احسان زمانی طی درخواست وارده شماره 
۲5۲66 مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ منضم به دو برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر 
اسناد رسمی شماره ۱۲ ایالم رسیده مدعی است سند مالکیت شش دانگ یک 
باب ساختمان پالک ۹۸۱/۱۹ اصلی واقع در ایالم به علت جابجایی گم شده است 
که برابر پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ پالک مذکور اصلی ذیل ثبت 7۹۰۸3 
دفتر جلد ۴۸6 صفحه ۴۰ صادر و تسلیم گردیده است لذا مراتب در اجرای تبصره 
ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هر کسی که سند مالکیت نزد وی 
بوده و یا مدعی  انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اصل سند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید 
در غیر این صورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت 
المثنی اقدام نماید و در غیر این صورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. 
    رستمی -  سرپرست ثبت و اسناد وامالک شهرستان ایالم 

اگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علیرضا برخوری مهنی فرزند سعداهلل به 
شماره شناسنامه ۱۴۴3 صادره از جیرفت مقطع کارشناسی رشته حقوق صادره از 
واحد دانشگاهی ازاد اسالمی جیرفت با شماره ۱6۹۲۱۲۰۰۰۰5 مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبار میباشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی 
واحد جیرفت به نشانی جیرفت دانشگاه ازاد اسالمی واحد جیرفت ارسال نمایند.

“ آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي”

برابر راي شماره۱3۹۹6۰3۱۸۰۱5۰۰3۰7۴ -۹۹/۱۱/۲6 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
امیرحسین جعفری فرزند بمانعلی به شماره شناسنامه 53۴5  صادره از تهران 
درشش دانگ یک باب خانه ومحوطه به مساحت 6۲۲/۸5 مترمربع در پالک۱۰3۱ 
فرعي از ۲7 اصلي مفروز ومجزی شده از پالک ۱۴ و۲۱ فرعی از ۲7 اصلی واقع 
در تازه آباد خواچکین خریداري از مالک رسمي آقای حسین رنجبر تازه آبادی 
محرز گردیده است. .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین اگهي به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول :۱3۹۹/۱۲/۰5 ونوبت دوم:۱3۹۹/۱۲/۱۹
محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامالک

“ آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي”
برابر راي شماره۱3۹۹6۰3۱۸۰۱5۰۰3۱۲۱ -۹۹/۱۱/۲۹ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
متقاضي  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  خمام  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
از  شناسنامه 53۴5  صادره  به شماره  بمانعلی  فرزند  امیرحسین جعفری  آقاي 
تهران درشش دانگ یک باب خانه ومحوطه به مساحت ۱35/33 مترمربع در 
پالک۱۰3۲ فرعي از ۲7 اصلي مفروز ومجزی شده از پالک ۱۴ و۲۱ فرعی از 
۲7 اصلی واقع در تازه آباد خواچکین خریداري از مالک رسمي آقای علی اکبر 
مومنی تازه آبادی محرز گردیده است. .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین اگهي 
از اخذ رسید ظرف  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دوماه 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي تقدیم 
نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
 ۱3۹۹/۱۲/۰5: اول  نوبت  انتشار  شد.تاریخ  خواهد  مالکیت صادر  سند  مقررات 

ونوبت دوم:۱3۹۹/۱۲/۱۹
محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامالک

آگهی فقدان سند مالکیت المثنی 7۱۴ سنگ ۴ 
آقایان عیسی راستی و فرزاد کاس پور خواچکینی مالکین مشاع ششدانگ 
عرصه و اعیان پالک فوق با ارائه دو برگ استشهادیه دفتر اسناد رسمی شماره 
و  عرصه  ششدانگ  مالکیت  سند  که  گردیدند  مدعی  اداره  این  به  خمام   33
اعیان زمین با بنای احداثی )وضعیت خاص:طلق( به شماره چهارصد و هفده 
فرعی  سه  و  وبیست  دویست  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  چهار  از  فرعی 
استان  خمام  ملک  ثبت  حوزه  پنج  بحش  خمام  بخش  ناحیه  مذکور  اصلی  از 
که  مربع  سانیتمتر  وهفت  نود  و  چهارمتر  و  و سی  بمساحت چهارصد  گیالن 
شماره  دفترالکترونیکی  سری-ج-۸۴    ۲3۱۹65 شماره  به  آن  مالکیت  سند 
۱3۹6۲۰3۱۸۰۱5۰۰۰۹6۴ بنام آقای عیسی راستی و شماره 766۰۸ سری ب 
-۹6 و شماره الکترونیکی ۱3۹7۲۰3۱۸۰۱5۰۰۰6۲6  بنام آقای فرزاد کاسپور 
خواجکینی )مشاعا و بالسویه( صادر و تسلیم گردیده حسب اعالم نامبرده ها 
درخواست  اداره  این  از  و  گردیده  مفقود  منزل  جابجایی  بدلیل  مالکیت  سند 
نامه  آئین  اند لذا مراتب طبق ماده ۱۲۰  المثنی را نموده  صدور سند مالکیت 
قانون ثبت یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا 
سند فوق می باشد مراتب را ظرف ده روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم 
برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت  از گذشت مهلت مقرر  نماید پس 

المثنی اقدام خواهد شد.
محمد رجب پور –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمام

ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
شماره  رای  برابر  ساری  شهرستان  ثبتی  حوزه  رسمی  سند  فاقد 
هیات  در  که   ۱3۹۹-۱۱-۱۱ مورخ   ۱3۹۹6۰3۱۰۴56۰۱533۴

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
تصرفات  منطقه ۲ ساری  ثبتی  واحد  در  مستقر  فاقد سند رسمی 
مالکانه سید علی اکبر کاریرنوی فرزند سید اسماعیل بشماره ملی 
57۴۹66۰۰۱۱ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۱3۱.۴۱ متر مربع از 3 اصلی واقع در قریه آزا گله بخش 
۴ ثبت ساری لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید 
را  دادخواست خود  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ظرف مدت یک 
مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور 
انتشار  تاریخ  اول: ۱3۹۹-۱۲-۰۴  نوبت  انتشار  تاریخ  خواهد شد. 
حوزه  ثبتی  واحد  مدیر  یوسفی  حسن   ۱3۹۹-۱۲-۱۹ دوم:  نوبت 

ثبت ملک منطقه دو ساری
م الف ۱۹۹۱۰۱7۲

ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
شماره  رای  برابر  ساری  شهرستان  ثبتی  حوزه  رسمی  سند  فاقد 
هیات  در  که   ۱3۹۹-۱۱-۲6 مورخ   ۱3۹۹6۰3۱۰۴56۰۱5776
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه ۲ ساری تصرفات مالکانه 
 ۲۰۸۰۲65۸57 ملی  بشماره  جواد  محمد  فرزند  اعتضادی  محمد 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۲۰ 
متر مربع از 3 اصلی واقع در قریه آزادگله بخش ۴ ثبت ساری. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود 
در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۰۴-۱۲-۱3۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۹-۱۲-۱3۹۹ حسن یوسفی 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری
م الف ۱۹۹۱۰۱7۸

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه 
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 

وساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده ۱3آئین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۱6۰۰۱۰۰5۱۲۸ مورخ ۱3۹۹/۱۰/۲5 هیات 
اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ملوک اصغری فرزند بخشعلی بشماره شناسنامه 
باب  یک  اعیان  درششدانگ  ازسنقر  صادره   335۸۲۹۰6۹7 ملی  ۱۲3۱کد 
ساختمان به مساحت ۱۰۹/۱۰مترمربع درمحدوده اراضی پالک ۱۲و56-اصلی 
واقع دربخش یک حومه کرمانشاه به آدرس گذرنامه سی متری سوم کوچه 
بن بست ۲کوچه کارمندان ثبت اسناد سمت چپ پالک ۲۹ منزل حقیقی که 
اعیانی  مالکیت  باصدور سند  بعنوان مالک عرصه موافقت خودرا  اوقاف  اداره 
اعالم نموده  ،محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله ۱5روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .
شماره :۲5۸۲/ م الف ۱۲

تاریخ انتشار نوبت اول :۱3۹۹/۱۲/۰3
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱3۹۹/۱۲/۱۹

محمد عباسی رئیس ثبت اسناد وامالک 

یارانه اسفندماه چهارشنبه واریز می شود 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم کرد: یکصد وبیست و یکمین مرحله یارانه 
نقدی مربوط به اسفندماه ساعت ۲۴ روز چهارشنبه )۲۰ اسفند( به حساب سرپرستان 

خانوار واریز خواهد شد.
بر اساس اطالعیه سازمان هدفمندسازی یارانه ها، »یکصد و بیست و یکمین« 
مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفند ماه جاری به ازای هر نفر ۴5 هزار و 5۰۰ تومان 
به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد 
امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشور ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه 

به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.
همچنین در اطالعیه این سازمان آمده است: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا 
و اطالع رسانی های قبلی، این ماه نهمین قسط از اقساط تسهیالت قرض الحسنه 
یک میلیون تومانی از یارانه سرپرستان خانواری که تسهیالت را دریافت کرده اند، 

کسر خواهد شد.
طبق آخرین آمار موجود بیش از 6 میلیون و ۹۹3 هزار و 3۸۰ سرپرست خانوار 
در دو مرحله پرداخت تسهیالت به یارانه بگیران معیشتی، از تسهیالت یک میلیون 

تومانی بهره مند شده اند.
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عضو تیم ملی کانو:
تالش کنیم که جوانان بیشتری جذب این رشته شوند

پاروزن کانو ایران گفت: این که لیگ بعد از سال ها تعطیلی برگزار شد 
خیلی خوب است اما قراردادها با مبلغ ایده آل فاصله دارد.

شاهو  برگزارشد.  آزادی  دریاچه  در  آرام  آب های  برتر  لیگ  اختتامیه 
ناصری در مورد وضعیت برگزاری لیگ برتر آب های آرام بیان کرد: لیگ 
خیلی خوب بود. برای سال های زیادی لیگ تعطیل شده بود اما خدا را شکر 
که دوباره شروع شد. ورزشکارانی که قصد خداحافظی داشتند یا رفته بودند، 
دوباره انگیزه پیدا کردند که برگردند. هم چنین جوان ها اشتیاق بیش تری برای 
ادامه دادن این رشته پیدا کردند. از طرفی برگزاری لیگ به استعدادیابی کمک 
می کند. پخش زنده هم خیلی موثر بود و کمک کرد تا مردم را باقایقرانی 

آشنا کنیم و افراد بیش تری جذب این رشته شوند. 
مورد  در  گفت:  نیز  لیگ  قراردادهای  مبلغ  میزان  مورد  در  ناصری 
قراردادها صحبت نکنم بهتر است چون راه طوالنی داریم تا به قراردادهای 
ایده آل برسیم. بیش ترین مبلغ قراردادها برای یک فصل ۱۰ تا ۱5 میلیون 

تومان بود.

سرمربی تیم ملی تفنگ:
بزرگترین مشکل ما تهیه فشنگ است

الهام هاشمی در نشست خبری فدراسیون تیراندازی، گفت: ما در ابتدا 
مشکل فشنگ داشتیم و تمرین به خاطر شرایط کرونا فقط صبح تا ظهر 
انجام می شد. خواسته های من بیشتر حول و حوش این مسائل بود. در نهایت 
ما به توافق رسیدیم و امیدواریم مشکل فشنگ حل شود. 3۰ هزار فشنگی 
که در اختیار باشگاه ها بود را فدراسیون خریداری کرد اما برای المپیک نیاز 

به حمایت بیشتر داریم.
اگر امکان تهیه فشنگ نباشد، باید در خارج از کشور اردو داشته باشیم 
تا با فشنگ تمرین کنیم. امیدوارم این امکان بعد از عید فراهم شود چون 

در گذشته و قبل از المپیک هم این اردوها انجام می شد.
وی در خصوص تاثیر مسابقات آنالین گفت: مسابقات با حضور چند 
کشور برگزار شد و از نظر من از هیچ چیز بهتر بود. یک سالی بود در هیچ 
مسابقه ای شرکت نکرده بودیم و باید روحیه جنگندگی پیدا می کردیم. کیفیت 
مسابقات مناسب بود و من از آن رضایت داشتم. فقط مسابقات لیگ فشرده 
انجام شد و این باعث خستگی تیراندازان می شد. چون هیچ مسابقه ای نبود 
نیاز به حضور در مسابقات چه آنالین و چه حضوری داشتند. قرار بود تا آخر 
امسال نفرات جایگزین معرفی شوند و در سال جدید نفرات اصلی مشخص 
شوند. بیشتر سهمیه ها دو رشته ای هستند. در لیگ نفراتی بودند که موفق 
عمل کرده اند اما آن ها تک رشته ای هستند. در این شرایط هم نمی توان 
تیرانداز ساخت چون فشنگ ها کم است. انتخابی ما قرار بود که با توجه به 

جام جهانی هند و کره باشد.
وی گفت: اگر بتوانیم به خواسته هایمان برسیم، قطعا رکوردها بهتر 
اگر مشخص شود که هر فردی در چه مسابقه ای شرکت و  خواهد شد. 
تمرین بیشتر می کند، قطعا رکورد بهتر خواهد شد. اگر چیزهایی که الزم 

است فراهم شود، امیدوارم بهترین عملکرد را در المپیک داشته باشیم.
و کسب سهمیه گفت:  باقری  در خصوص وضعیت حسین  هاشمی 
با توجه به رنکینگ مسابقات از سال ۲۰۲۰ امتیازات ۱۰ برابر شده است. 
مسابقات هند تاثیر زیادی خواهد داشت. ممکن است به خاطر نداشتن مسابقه 
کمی افت داشته باشیم. حسین باقری امتیازش ۲۴ است و با قانون جدید، 
مسابقات امتیاز بیشتری دارند. ممکن است نفرات دیگری هم شانس داشته 
باشند. سهمیه رنکینگ تنها دو شانس است و به باالترین رنکینگی داده 
می شود. اواخر خرداد و بعد از پایان مسابقات سهمیه داده می شود. اکنون 

اصال نمی توان گفت چه کسی شانس دارد.
وی در ادامه افزود: از بعد فنی دوست داشتم المپین ها در مسابقات 
جام جهانی شرکت کنند. همیشه قبل المپیک 3 جام جهانی بود اما اکنون 
تنها یک مسابقه مانده است. دوست داشتم تیراندازان بیشتر در مسابقات 
شرکت کنند. سالمتی ورزشکاران برای ما در درجه اول است. کمیسیون 
پزشکی در این خصوص نظر داشتند و صالح ندانستند که اعزام انجام شود.

کهرنگی نایب رئیس بانوان در این نشست و در تکمیل صحبت های 
هاشمی، گفت: به کمیته پزشکی درخواست کتبی دادیم، آقای بهرامی نژاد 
صالح ندانست چون تیم های اعزامی واکسن دریافت کرده اند. بعد از این 

نظر، کمیسیون پزشکی برگزار نشد.

جمعه، آغاز فینال لیگ والیبال 

شهرداری ارومیه و فوالد سیرجان نبرد قهرمانی لیگ برتر والیبال را 
در آخرین روزهای سال برگزار خواهند کرد.

مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال روز یکشنبه به پایان رسید و تیم های 
فوالد سیرجان و شهرداری ارومیه با شکست حریفان خود به دیدار نهایی 
این رقابت ها صعود کردند. تیم های سپاهان اصفهان و لبنیات هراز آمل با 
پذیرش شکست برابر نمایندگان سیرجان و ارومیه به دیدار رده بندی لیگ 

برتر راه یافتند.
نشست بررسی نحوه برگزاری فینال لیگ برتر امروز در فدراسیون با 
حضور داورزنی و نمایندگان دو تیم فینالیست برگزار شد. در نهایت و بعد 
از توافق به عمل آمده در این نشست، فینال لیگ برتر از روز جمعه ۲۲ 
اسفندماه آغاز خواهد شد و دیدار نهایی این رقابت ها به صورت دو برد از 

سه مسابقه برگزار می شود.
بدین ترتیب تیم های شهرداری ارومیه و فوالد سیرجان در ساعت 
به مصاف  اسفندماه   ۲۴ یکشنبه   ۱6 و ساعت  اسفند   ۲۲ روز جمعه   ۱7
یکدیگر می روند و در صورت نیاز به مسابقه سوم، ساعت ۱6 سه شنبه 
معرفی  با   ۹۹ برتر سال  لیگ  پرونده  تا  خواهد شد  برگزار  اسفندماه   ۲6

قهرمان بسته شود.
از  مختلفی  دالیل  به  امسال  برتر  لیگ  رده بندی  دیدار  همچنین 
لبنیات هراز آمل، رعایت دقیق تر  باشگاه سپاهان و  جمله درخواست دو 
ملی پوشان،  احتمالی  مصدومیت  از  جلوگیری  و  بهداشتی  پروتکل های 
برگزار نخواهد شد و عنوان سومی مشترک به تیم های سپاهان و لبنیات 

هراز آمل رسید.

مسی و رونالدو در نزدیکی خط پایان؛
زمان خداحافظی با سوپراستارهای فوتبال فرا رسیده است

یادتان باشد هر چقدر هم که درخشیده باشید در فوتبال هرگز کسی از شما 
تشکر نمی کند!

یوونتوس ممکن است امشب باخت ۲ بر یکش در بازی رفت مقابل پورتو 
در لیگ قهرمانان اروپا را جبران کند. چهارشنبه هم بارسلونا در حالی در پارک دو 
پرنس برابر پاری سن ژرمن به میدان می رود که تقریباً غیرممکن است بتواند باخت 
۴ بر یک سه هفته پیش در خانه اش برابر تیم فرانسوی را جبران کند. هم یووه هم 
بارسا در دور رفت مقابل رقبای خود تسلیم محض بودند. هر دوی آنها متکی به 
سوپراستارهایی پا به سن گذاشته اما بسیار گرانقیمت هستند و هر دو در نتیجه پاندمی 
کرونا شکاف هایی در ساختار و برنامه های مالی  شان پیدا کرد ه اند. زمانی پای این دو 

نفر که به میان می آمد تمام مشکالت حل می شد، اما االن دیگر نه.
فوتبال در تعامل با فناپذیری، معامله گر بدی است. فوتبال به کسی که احساس 
کند تاریخ انقضایش تمام شده یا رو به اتمام است، رخ نمی کند. بیل شنکلی بعد 
از هشت سال حتی نتوانست رودررو به یان سنت جان بگوید وقتش شده که دیگر 
او را از ترکیب کنار بگذارد. بعد از ۱۱ سال طالیی، نابی استیلز حتی نتوانست از 
منچستریونایتد فرصتی برای حضور در یک بازی خداحافظی بگیرد. وستهم هم 
محترمانه عذر بابی مور را خواست و اجازه داد او به عنوان بازیکن آزاد برود. همانطور 
که هری استورر، سرمربی سابق کاونتری و دربی به برایان کالف گفت، در فوتبال 

هرگز کسی از تو تشکر نمی کند.
اما در عین حال یک تمایل عجیب هم برای باور این ایدئولوژی وجود که 
چون یک بازیکن یا یک مربی قباًل در انجام کاری موفق بوده، الزاماً او باز هم در 
تکرار آن کار موفق خواهد بود. مثال؟ سال های اخیر دوران مربیگری ژوزه مورینیو.

حال و روز بارسا از یوونتوس بدتر است اما شاید بیشتر و راحت تر قابل درک 
باشد. مسی از ۲۱ سال پیش بازیکن این تیم بوده است. چطور یک نفر هرگز به 
این نتیجه رسیده که اکنون زمانی مناسب برای فروش مسی است که برای مدتی 
طوالنی نه تنها بهترین بازیکن دنیا بلکه بهترین عضو خانواده بود؟ اما مسی االن 
دیگر بهترین بازیکن دنیا نیست و تا بهترین بودن فاصله زیادی دارد. از سال ۲۰۱7 
بارسایی ها یک بار در خانه ۴ بر صفر به پاری سن ژرمن باخته اند و قبل از آن هم 3 بر 
صفر به یوونتوس اما این دو مورد تنها بخشی از نشانه های بارز وجود مشکلی اساسی 
در این تیم بوده است. خط میانی این تیم مقابل رقبای بزرگ عماًل از هم می پاشد. 
هر سال برای بارسایی ها اتفاقاتی افتاده که یادآور برطرف نشدن این مشکل اساسی 
بوده است؛ باخت 3 بر صفر شان به رم در سال ۲۰۱۸، باخت ۴ بر صفر شان مقابل 
لیورپول در سال ۲۰۱۹، بدتر از همه باخت ۸ بر ۲ آنها به بایرن مونیخ در سال ۲۰۲۰ 

و آخر از همه هم سه هفته پیش باخت ۴ بر یک به پاری سن ژرمن.
تا حدودی بخشی از این مشکالت مربوط به خط میانی پا به سن گذاشته و 
آهسته تیم است اما این دلیل تمام مشکالت نیست و شاید حتی دلیل اصلی آن هم 
نباشد. در این وضعیت خط حمله  ای که روی توپ فشار نمی  آورد هم مقصر است 
که البته این بخشی جدانشدنی از فلسفه کرایفانیسم است که هویت سبک بازی 

بارسلونا بر آن استوار است.
در فصل ۱۰-۲۰۰۹، مسی در هر بازی به طور میانگین ۲/۱ تکل می زد و توپ 
را از حریف می گرفت. در این فصل این میزان به ۰/7 مورد در هر بازی کاهش 
پیدا کرده است )اگرچه بارسلونا االن به مراتب تملک توپ کمتری دارد و به همین 
دلیل بیش از پیش نیاز به پس گیری توپ دارد(. درخشش او ممکن است گاهی 
اوقات سرپوشی روی مشکالت تیم بگذارد اما واقعیت این است که خود او گاهی 
اوقات دلیل بروز این مشکالت است. او االن 33ساله است، پس بیش از پیش باید 
در طول بازی انرژی ذخیره کند. اگر قرار بود االن هم او مانند قباًل تکل بزند و 
برای پس گرفتن توپ دنبال بازیکن حریف بدود، شاید دیگر نمی توانست این تعداد 
گل بزند و پاس گل بدهد. شاید هنوز هم ارزشش را داشته باشد که تیم را حول 
محور مسی و طوری که او راحت باشد بچینیم اما این را هم نباید فراموش کرد که 
او ساالنه ۲۸/5میلیون پوند حقوق می گیرد که با احتساب پاداش ها باید این رقم را 
ضربدر ۴ کنیم. همانطور که دستگیری چهار تن از مدیران باشگاه در هفته جاری 
مشخص کرد، مشکالت مالی باشگاه بارسلونا تا االن بسیار فراتر از پرداخت حقوق 
مسی است اما حقوق مسی هم در آشفته بازار فعلی اقتصاد باشگاه که ۱/۱میلیارد 
پوند بدهی دارد، کم بی تأثیر نبوده است. وضعیت یوونتوس و رونالدو هم کم و بیش 
همین است. تصمیم این باشگاه در سال ۲۰۱۸ با خرید رونالدوی 33ساله در ازای 
۱۰۰میلیون پوند گیج کننده بود. البته منطق باشگاه این بود که گل های این ستاره 
پرتغال قطعه گمشده پازل تاکتیکی است که یوونتوس با آن دوبار در عرض سه 
سال به فینال لیگ قهرمانان رسید. کسی نمی  تواند منکر تأثیری باشد که رونالدو بر 
عملکرد یوونتوس گذاشته اما واقعیت این است که مشارکت او در فاز دفاعی حتی از 
مسی هم کمتر است و ۰/۴ تکل یا توپ ربایی در هر بازی لیگ در فصل جاری هم 

گواه این موضوع بوده و این با تفکرات تاکتیکی مدرن آندره آ پیرلو در تضاد است.
بعد از ورود رونالدو، یوونتوس در سال اول در مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان به آژاکس باخت و حذف و در سال دوم یک مرحله زودتر مغلوب لیون شد. 
امسال هم شاید یووه بتواند از سد پورتو بگذرد و رونالدو هم کاری انجام دهد که 
منجر به صعود تیمش شود اما با آنچه از یوونتوس در بازی رفت دیدیم، نمی توان 
خیلی به شکسته شدن طلسم ناکامی های این تیم برای فتح لیگ قهرمانان امیدوار 
بود. به خاطر همین چیزهاست که موضوع مسی و رونالدو کم کم دارد بغرنج می شود؛ 
مسیر هر کدام از آنها برای رسیدن به جایی که در بارسلونا و یوونتوس کاماًل متفاوت 

بوده و خودشان هم بازیکنانی متفاوت هستند. با این حال تأثیر آنها یکسان است.

الپورتا مدیر جدید بارسلونا شد
رییس جدید بارسلونا می خواهد روزهای درخشان دوران نخست ریاستش را 

در این باشگاه تکرار کند.
به گزارش بی ساکر، پس از یک کمپین دشوار و یک هفته تاریخی در انتخابات، 
خوان الپورتا به هدف بزرگش رسید و دوباره به عنوان رییس جدید باشگاه بارسلونا 
معرفی شد. یک دهه ریاست تیم کاتاالنی بر عهده ساندرو راسل و خوسپ ماریا 
بارتومئو بود و اکنون دوباره نوبت الپورتا رسیده است. او در شرایط دشواری ریاست 
باشگاه را بر عهده گرفت اما می خواهد دوباره آبی اناری ها را به باالترین سطح اروپا 
برساند. با وجود اینکه هنوز ابهام هایی در رابطه با پروژه اش وجود دارد اما تاریخ نشان 
می دهد می تواند دوباره بارسا را به روزهای اوج برگرداند. دوران نخست الپورتا که از 
۲۰۰3 شروع و تا ۲۰۱۰ ادامه داشت یکی از درخشان ترین های تاریخ باشگاه بود. 
الپورتا در پانزدهم ژوئن ۲۰۰3 در انتخابات پیروز شد و پس از آن تیم کاتاالنی 
به یک ثبات رسید و موفقیت های زیادی کسب کرد. تا زمان خداحافظی اش بارسا تنها 
سه سرمربی داشت که رادومیر آنتیچ، فرانک رایکارد و پپ گواردیوال نام داشتند. البته 
سرمربی صربستانی زمانی که الپورتا ریاست را بر عهده گرفت در تیم حضور داشت 
و تنها تا پایان فصل ۰3-۲۰۰۲ در بارسا ماند. به همین خاطر فقط سرمربی هلندی 
و اسپانیایی انتخاب های الپورتا بودند. بارسا که در شرایط بدی قرار داشت و چند 
سال بود جامی باالی سر نبرده بود با حضور رییس جدیدش دوباره به اوج برگشت 
و به یک تیم فراموش نشدنی تبدیل شد. در مدت ریاست الپورتا بازیکنان بزرگی 
همچون دنی آلوس، دکو، رونالدینیو، اریک آبیدال، ساموئل اتوئو، رافائل مارکس، 
زالتان ایبراهیموویچ و تیری آنری به این تیم پیوستند. آندرس اینیستا، پدرو، سرخیو 

بوستکس و جرارد پیکه هم از الماسیا به تیم نخست ملحق شدند. 
در زمان حضور الپورتا بارسلونا در مجموع 3۹5 بازی انجام داد و توانست ۲۴۹ 
پیروزی به دست آورد و ۸6 تساوی کسب کند. تنها 6۱ شکست را تجربه کرد. این 
آمار خوب با کسب عناوین متعدد همراه شد. آبی اناری ها در فصل های ۲۰۰۴-۰5، 
۰6-۲۰۰5، ۰۹-۲۰۰۸ و ۱۰-۲۰۰۹ قهرمان اللیگا شدند، کوپا دل ری ۰۹-۲۰۰۸ را 
باالی سر بردند، سه سوپرجام اسپانیا ۰6-۲۰۰5، ۰7-۲۰۰6 و ۱۰-۲۰۰۹ را به دست 
آوردند. همچنین دو قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا ۰6-۲۰۰5 و ۰۹-۲۰۰۸ را به 
نام خود ثبت کردند. سوپرجام اروپا ۲۰۰۹ را باالی سر بردند و در این سال قهرمان 
جام جهانی باشگاه هم شدند. شش گانه معروف هم در دوران الپورتا به دست آمد. 
اکنون هواداران بارسا امیداورند با بازگشت الپورتا دوباره تیمشان به روزهای خوب 

خود برگردد و تاریخ سازی کند.

کلی  بیر د ست  پر سر
همه  گفت:  فوتبال  فدراسیون 
اهالی فوتبال باید کمک کنند تا 
اولویت  و  رخ دهد  اتفاقی خوب 
اول ما هم صعود تیم ملی به جام جهانی 

است.
به  انتخابش  از  بعد  قنبرزاده  منصور 
عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال 
اظهار داشت: برحسب وظیفه باید از استاد 
از  ما  کنم.  تشکر  محمدنبی  مهدی  خودم، 
اساتید  از  همیشه  که  آموختیم  خدا  اولیای 

خود تشکر کنیم. 
بدهی های  پرداخت  ره  با در وی 
این  باید  گفت:  کارمندانش  به  فدراسیون 
مسائل بررسی شود و من اطالع دقیقی ندارم 
که چه مقدار از حقوق کارمندان عقب افتاده 
دقیق  کنم،  اظهارنظر  بخواهم  اگر  است. 
چگونه  مالی  منابع  دید  باید  ابتدا  و  نیست 
خواهد بود. هر بدهی هم داریم همه باید پای 
کار بمانیم و من باید به کاری که برعهده ام 
درنظر  اولویت هایی  کنم.  گرفته عمل  قرار 
گرفتم که هیأت رئیسه آنها را تدوین کرده، 
این اولویت ها در برنامه های عزیزی خادم هم 
قرار گرفته است. من در هر جایی کار کردم 
همیشه رعایت قانون، ضوابط و مقررات و 
همگام با حرکت کردن با سیاست ها را درنظر 
داشته و فدراسیون فوتبال را در حوزه ای که 
مسئولیت دارم ریل گذاری کنم تا بتوانیم تمام 

مسائل را شفاف جلو ببریم.
سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال 
اداری  و  مالی  مسائل  تمام  داشت:  اذعان 
فدراسیون فوتبال باید کاماًل شفاف، شفاف 
فدراسیون  این  دارم  اعتقاد  باشد.  شفاف  و 
نفر  میلیون   ۸۰ حدود  و  جامعه  کل  برای 
ملت شریف ماست. ما صرفًا امانتدار هستیم 
و وظیفه داریم این امانت را خوب نگه داریم. 
باشیم.  پاسخگو  همیشه  آن  کنار  در  باید 
پاسخگویی نسبت به مسائلی که مرتبط با 
بود.  خواهد  ما  دستورکار  در  است  ذینفعان 
حواشی  تمام  از  که  می دهم  تعهد  و  قول 
دوری کنیم.قنبرزاده در پاسخ به این سوال 
که وی نیز همچون نبی »کشوی جادویی« 
ما  بنای  داشت:  بیان  یا خیر  داشت  خواهد 
تعامل و دوستی است. به خودم قول دادم 
کشوی  کنیم.  دوری  حاشیه ها  تمام  از  که 

جادویی هم وجود نداشته است.
سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال 
هیات  در  حضور  از  انصرافش  دلیل  درباره 
رییسه فدراسیون فوتبال گفت: این موضوع 
شخصی است و اجازه بدهید به همین حالت 

باقی بماند.
وی درباره مصوبات جلسه هیات رییسه 
فدراسیون فوتبال بیان داشت: مقداری دیر به 

جلسه اضافه شدم اما یکی از مصوبات مهم 
جلسه بحث انتخاب دبیرکلی فدراسیون بود 
که اکنون من در خدمت هستم. یکی دیگر 
از مصوباتی که به درستی مورد تایید اعضای 
هیات مدیره قرار گرفته درباره تفکیک کمیته 
لیگ برتر از کمیته مسابقات سازمان لیگ 
موضوع  این  جزییات  بدهید  اجازه  است. 
اعالم  گرفته  صورت  بررسی های  از  پس 
راهبردی عزیزی  برنامه های  از  شود. یکی 
سازمان  امور  سپردن  باشگاه ها  برای  خادم 
لیگ به خود باشگاه ها است. بحث مدیریت 
سازمان لیگ به عنوان تشکیالت مستقل و 
در قالب قانون تجارت به شکلی چابک و با 
مشارکت و نظارت واقعی کلیه باشگاه های 

ذی نفع انجام شود.
وی درباره تغییرات احتمالی در سازمان 
لیگ گفت: من دو دوره عضو هیات رئیسه 
سازمان لیگ بودم و عزیزی خادم هم این 
داد  قرار  خود  اولویت های  در  را  موضوع 
باید  لیگ  که سازمان  کرد  ابالغ  به من  و 
آنها  توسط  و  باشگاه ها  خود  مشارکت  با 
متعلق  سازمان  این  سهام  زیرا  شود  اداره 
به باشگاه ها است و تمام درآمدزایی آن هم 
بخشی  البته  دارد.  تعلق  باشگاه ها  خود  به 
و  استانی  هیأت های  به  درآمدها  این  از 
این  در  دارد.  اختصاص  فوتبال  فدراسیون 
باشگاه ها  قطعًا  و  داریم  برنامه هایی  فرآیند 
مشارکت  لیگ  سازمان  مدیریتی  امور  در 

فعال تری خواهند داشت.  
قنبرزاده درباره حق پخش تلویزیونی 
امور  براساس  ما  انتظارات  داشت:  اذعان 
معقول و قوانین باید باشد. در برنامه بودجه 
درصد   7۰ اسالمی  شورای  مجلس   ۱۴۰۰
درآمد حاصل از حق پخش برای صداوسیما 
در نظر گرفته و این امر قانون شده است. 
کل  به  مربوط  درآمد  درصد   3۰ همچنین 
فدراسیون ها است. در سال ۱۴۰۰ این امر 

اما واقعیت این است که این  مصوب شده 
نیست.  کارشناسی شده  و  عادالنه  درصد 
باید به نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
صحبت کنیم که دست کم برای سال بعد 
از ۱۴۰۰ تغییری در این درصد درآمد پخش 
بدهند. یکی دیگر از برنامه های عزیزی خادم 
در جلسه امروز هیأت رئیسه مطرح شد که 

نیاز به توضیحات مفصلی دارد.
جام  در  ایران  میزبانی  درباره  وی 
ملت های آسیا تصریح کرد: اگر بخواهم با 
زبان روراست و عامیانه بگویم برای کسب 
میزبانی باید تمام کشور بسیج شوند. یعنی 
ویژه  به  و  ورزش  وزارت  مجلس،  دولت، 
وزارت امور خارجه حامی فدراسیون باشند. 
شنیده ام صبح وزارت خارجه کارش را شروع 
کرده و از تمام ظرفیت ها باید استفاده کنیم 
تا میزبانی را از دست ندهیم. ان شاءاهلل همه 
پای کار بیایند. از مجموعه کشور انتظار دارم 
استفاده  مهم  این  برای  ظرفیت ها  تمام  از 
کنند. من هم اکنون که در این جایگاه قرار 
گرفته ام باید تمام تالش خود را برای این 
مهم انجام دهم. میزبانی جام ملت های آسیا 
نظام  و  باید کل کشور  و  پروژه ملی است 
حاکمیت پای کار آمده و به ما کمک کنند.

قنبرزاده درباره پرونده مارک ویلموتس 
بیان داشت: حدود 35 سال در حوزه های 
مختلف کشور مسوولیت داشتم و به همین 
در  مطالب  تمام  باید  دارم  اعتقاد  دلیل 
جایگاهی تخصصی مطرح شود زیرا اگر به 
صحبت  مردم  برای  غیرتخصصی  صورت 
کنیم امکان دارد نتوانیم آنها را خوب بازگو 
کنیم. اطالعات من درباره پرونده ویلموتس 
است.  رسانه ها  خود  مثل  و  نیست  کامل 
شاید  حتی  و  ندیده ام  قراردادی  هیچ  من 
از رسانه ها هم کمتر باشد. یکی  اطالعاتم 
از برنامه های عزیزی خادم برای انتخاب بنده 
در این پست این است که سوابق خدمتی 

من نشان می دهد در هر جایی کار کرده ام 
اعتقادم به شفاف سازی بوده و معتقد هستم 
مردم محرم تشکیالت هستند. باید مسائل 
این  در  قطعًا  و  کنیم  بازگو  مردم  برای  را 
با این ساختار زندگی کرده ام. زمانی  مسیر 
استارت  بودم  تهران  نفت  باشگاه  در  که 
انتشار قراردادها در سایت باشگاه را زدیم و 
مشخص بود دستمزد هر بازیکن چقدر است. 
این موارد را به حسابرس باشگاه می دهیم تا 
منتشر شود. اعتقاد دارم هرچه شفاف تر عمل 
از حاشیه ها جلوگیری می شود ضمن  کنیم 
اینکه حق مردم است در جریان حقوق خود 

قرار بگیرند.
سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال 
خارجی  مربی  و  بازیکن  جذب  منع  درباره 
ما  و  شده  حرفه ای  فوتبال  اکنون  گفت: 
گام  بین المللی  قوانین  از  فراتر  نمی توانیم 
خاصی  شرایط  مواقع  برخی  اما  برداریم 
زیبا  مثال شاید چندان  این  حاکم می شود. 
دری  همین  پشت  دارد  امکان  اما  نباشد 
که اکنون مقابل آن ایستاده ایم آتش سوزی 
باید  عادی  حالت  در  هرچند  بیافتد.  اتفاق 
برای ورود از این در اجازه بگیریم اما وقتی 
آتش سوزی اتفاق افتاده برای اینکه خسارت 
بیشتری نبینیم باید آن را هل بدهیم. واقعیت 
این است پرونده های زیادی در فیفا داریم. 
من چهار، پنج سال است عضو هیات مدیره 
سازمان لیگ هستم و باید از این بی نظمی 
شود.  جلوگیری  قراردادها  در  بی تدبیری  و 
فیفا و ای اف سی به پرونده ایرانی ها با دید 
منفی نگاه می کنند زیرا سابقه خوبی در این 
زمینه در اذهان فیفا و کنفدراسیون فوتبال 
آسیا نداریم. ۹5 درصد قراردادهای ما که به 
این مراجع رفته مشکل داشته است و  باید 
از این موضوع جمع و  در مقطعی مقداری 
سازماندهی می شد. این ممنوعیت هم برای 
یک فصل بوده است. سازمان لیگ و هیأت 
تصمیم گیرنده  فوتبال  فدراسیون  رییسه 

نهایی هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خارج از 
جایگاه سازمان، نظرم را می گویم و اعتقاد 
دارم نباید تر و خشک را با هم سوزاند. اگر 
یک باشگاه پرونده های متعددی دارد طبق 
قانون تجارت باید اگر سرمایه ای دارد ابتدا 
بدهی اش را پرداخت کند تا قرارداد جدیدی 
در این باشگاه امضا شود. این فرمول پیچیده 
نیست اما باشگاه هایی که بدهی و پرونده ای 
در فیفا ندارند و محکوم هم نشده اند نباید 
در  که  آنهایی  و  بدهکار  باشگاه های  جور 
فیفا شرایط بدی دارند را بکشند. در نهایت 
فوتبال   فدراسیون  و  سازمان  رئیسه  هیأت 
باید درباره قانون منع جذب بازیکن و مربی 

خارجی تصمیم بگیرند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال:

درصد حق پخش تلویزیونی عادالنه و کارشناسی شده نیست

و  نقل  پنجره  فوتبال  فدراسیون 
تیم های  برخی  پرسپولیس   انتقاالتی 
بدهکار لیگ برتر را به شکل مشروط 

باز کرد.
شدن  ز  با خبر  رسمی  عالم  ا
پرسپولیس  نتقاالتی  ا و  نقل  پنجره 
هواداران  از  بسیاری  تعجب  موجب 
سابق  بازیکنان  مهم تر  و  آنها  رقبای 
تاکید  نها  آ چراکه  شد  باشگاه  ین  ا
پرداخت  عدم  وجود  با  چطور  داشتند 
این  توسط سرخ پوشان،  مطالبات شان 

اتفاق رخ داده است.
مشخص  دقیق تر  بررسی  با  اما 
می شود که این اتفاق تنها شامل حال 
پرسپولیس نشده و بسیاری از تیم های 
لیگ برتری که بدهکار هستند، می توانند 
طی فرآیند مشخص و دریافت تاییدیه از 
کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال 
پنجره نقل و انتقاالتی خود را باز کرده 

و قراردادهایشان را ثبت کنند.
کمیته  رئیس  نورشرق،  جمشید 
در  فوتبال  فدراسیون  وضعیت  تعیین 
پنجره  شدن  باز  چگونگی  خصوص 
پرسپولیس  زمستانی  انتقاالتی  و  نقل 
در  که  احکامی  برای  کرد:  اظهار 
نقل  پنجره  هر  شدن  بسته  نزدیکی 
را  رویه  این  فیفا  می آید،  انتقاالت  و 
و  تعهد کتبی  با  را  تا محرومیت  دارد 

به مدت یک پنجره به تعویق بیندازد 
از همین  استفاده  با  و پرسپولیس هم 
تا  گرفته  مهلت  ماه  سه  فیفا،  قانون 
مطالبات طلبکاران خود ازجمله شایان 

مصلح را پرداخت کند.
بازشدن  در  اینکه  بر  تاکید  با  او 
پرسپولیس  نتقاالتی  ا و  نقل  پنجره 
گفت:  کردیم،  فیفا عمل  قوانین  طبق 
اگر شما احکام قطعی در نزدیکی بسته 
انتقاالت  و  نقل  پنجره  زمان  شدن 
بدهید  تنفس  می توانید  باشید،  گرفته 
بعدی  پنجره  به  را  محرومیت  آن  و 

موکول کنید.
نورشرق تصریح کرد: ما این کار 
را کردیم و از پرسپولیسی ها تعهد کتبی 
پرداخت مطالبات ر ا گرفتیم که در آن، 
امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
حل  مسئله  این  تا  دارد  وجود  باشگاه 
شود. ضمن اینکه پرسپولیسی ها تاکنون 

رضایت هفت بازیکن را نیز گرفته اند.
وضعیت  تعیین  کمیته  ئیس  ر
سوالی  به  پاسخ  در  فوتبال  فدراسیون 
مبنی بر اینکه چرا دو روز قبل این کار 
را نکردید و اجازه بازی به مهدی ترابی 
در دیدار مقابل صنعت نفت را ندادید، 
عنوان کرد: ما در آن روز تعهد و نامه 
امضاء شده توسط رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل باشگاه و همچنین رضایت 
هفت بازیکن را نداشتیم، اما تالش های 
پرسپولیس در این جهت مثبت بود و ما 
محرومیت پرسپولیس را به پنجره بعدی 

موکول کردیم.
پرداخت  تعهد  شد:  یادآور  و  ا
باشگاه  از  را  آینده  ماه  تا سه  مطالبات 
پرسپولیس گرفته ایم تا تمام این پول ها 
ازجمله پول شایان مصلح تسویه شود.

کردن  باز  به  اشاره  با  نورشرق 
به  تیم ها  انتقاالتی سایر  و  نقل  پنجره 

هم  تراکتور  درباره  گفت:  شیوه  همین 
باشگاه  این  از  و  شد  رویه طی  همین 
چک پرداخت با مهلت یک ماهه برای 
آقای مظاهری دریافت کردیم که البته 
را دریافت نکرده  آقای مظاهری چک 
که به خودش ارتباط دارد ولی ما تضمین 

پرداخت را از باشگاه تراکتور گرفتیم.
وضعیت  تعیین  کمیته  ئیس  ر
مورد  در  کرد:  تاکید  فوتبال  فدراسیون 
همین  به  نیز  تیم ها  سایر  و  استقالل 
در  شد.  خواهد  و  می شود  عمل  رویه 
نهایت نیز بنای ما بر این است تا این 
موضوع  را محکم بگیریم چون معتقد 
قراردادهایشان  به  باید  تیم ها  هستیم 

متعهد باشند.
در  کرد:  ابراز  پایان  در  نورشرق 
حرف های  من  قول  از  اخیر  روزهای 
اشتباه زیادی نقل شده، اما این اظهاراتی 
و  دارد  صحت  کردم،  عنوان  االن  که 

دقیق است.
گفتنی است، با توجه به اظهارات 
وضعیت  تعیین  کمیته  رئیس  فوق 
بازی  از  پرسپولیس  فوتبال،  فدراسیون 
مرحله یک  در  جاری  هفته  روز جمعه 
شانزدهم نهایی جام حذفی مقابل مس 
ترابی  مهدی  از  می تواند  کرمان  نوین 
جدیدش  خرید  دو  مغانلو،  شهریار  و 

بهره ببرد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی ابالغ مفاد صورتجلسه افرازی اصالحی
پیرو آگهی شماره ۴6۸۸ منتشره در روزنامه قدس ۸3/۲/۹ بدینوسیله صورتجلسه 
افرازی پالک ۱۰۱۱۰ فرعی از ۲33۱ فرعی از ۲76 اصلی بخش ۱3 مشهد به شرح ذیل 
آگهی شایسته است کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور چنانچه به مورد افراز و نحوه آن 
اعتراض دارند وا خواهی خود را ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به دادگاه صالحه 
محل تسلیم و رونوشت آن را به این اداره ارسال نمایند در صورت عدم واخواهي سند 

مالکیت مفروزي به نام متقاضي صادر و تسلیم خواهد شد.
صورت مجلس افرازی اصالحی

در اجرای دستور اداری شماره 6۹6۰ مورخ ۹۹/۱۲/۴ذیل گزارش نماینده و نقشه 
بردار این واحد ثبتی در خصوص پالک ۱۰۱۱۰ فرعی از 
۲33۱ فرعی از ۲76 اصلی واقع در اراضی فریمان بخش 
۱3 مشهد که به موجب صورت مجلس افرازی 6۸۲ مورخ 
زهرا  خانم  مشاعی  مالکیت   ۴5 ماده  اجرای  و   ۸3/۱/3
جاودانی به مقدار ۲۸۸/33 سهم از ده هزار سهم تحت پالک 
۱۰۱۱۰ فرعی و به مساحت ۲۱۴/5 متر مربع مفروز و سند 
مالکیت آن صادر و تسلیم شده است. لذا پس از درخواست 
سند و بنا به دستور اداره کل محترم مبنی بر اعمال فراز سه 
شق ز از بند 3۸7 یا کد ۹7۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی 
لذا پس از گزارش مورد تقاضا توسط اینجانبان میرزایی و 
بلوچ به سمت نماینده و نقشه بردار ثبت فریمان وبازدید و 
معاینه محلی نقشه بردار محترم در معیت مالک مورد تقاضا 
مشخص گردید که مساحت کل پالک به دلیل پیشروی به 
سمت خیابان و تصرف آن توسط متقاضیه از مقدار ۲۱۴/5 
متر مربع به ۲۲3/۸۴ متر مربع جمعا موازی ۹/۲۴ متر مربع 
افزایش مساحت پیدا نموده است و سپس اقرار نامه شماره 
۹۸566 مورخ ۹۹/۱۲/۴ دفتر ۱5 فریمان مبنی بر اعتراف و 
اقرار نامبرده در خصوص هرگونه مشکل در آینده بدین شرح 
:اینجانب به عنوان مالک ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر ساختمان به شماره پالک ۱۰۱۱۰ فرعی از ۲33۱ اصلی 
چون قصد سند و پیشروی در ملک خود به سمت خیابان 

را دارم چنانچه در حال و آینده هر نوع مشکل نسبت به اداره مخابرات وجود داشته 
باشد شخصا پاسخگو خواهم بود و اداره ثبت در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد 
و نیز پاسخ استعالمات ادارات گاز و برق و آب اخذ گردیده است و شهرداری فریمان 
نیز طی نامه شماره ۹73۱ مورخ ۹۹/۱۰/۲۱ با اصالح سند مورد تقاضا مطابق نقشه 
پیوستی موافقت نموده و نقشه ارسالی را نیز به مهر شهرداری ممهور نموده است و نیز 
اعالم داشته که پاسخگویی به اعتراضات احتمالی ادارات خدماتی آب ، برق و گاز و 
مخابرات در خصوص پیشروی به سمت معبر بر عهده مالک خانم زهرا جاودانی خواهد 
بود و شهرداری هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.لذا حدود و مشخصات پالک 
مورد تقاضا که از سوی بایگانی برای آن در افراز اولیه پالک ۱۰۱۱۰ فرعی منظور شده 
زمین  قطعه  یک  گردد:ششدانگ  می  اعالم  شرح  بدین 
مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۲3/۸۴ متر مربع دارای 
پالک ۱۰۱۱۰ فرعی از ۲33۱ فرعی از ۲76 اصلی واقع 
در اراضی فریمان بخش ۱3 مشهد به حدود اربعه شماال 
به طول ۱۱/۲۰ متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ۲33۱ 
فرعی شرقا به طول ۲۲/۲۰ متر دیوار به دیوار باقیمانده 
پالک ۲33۱ فرعی جنوبا در دو قسمت ۱. به طول 5/۱6 
متر درب و دیواریست به خیابان ۲.به طول ۸/۹۲ متر به 
صورت پخی درب و دیواریست به خیابان امام رضا شرقی 
غربا به طول ۱5 متر درب و دیواریست به خیابان ولیعصر 
زهرا  خانم  اختصاصی  سهم  در  ندارد)که  ارتفاقی  حقوق 

جاودانی قرار می گیرد(
)مجرد(     ثبت  بردار  نقشه  جاودانی(     )زهرا  مالک 

نماینده ثبت )میرزایی(
 بسمه تعالی 

آقایان میرزایی و مجرد پیرو ابالغیه صورت مجلس 
افرازی قبلی )اولیه( نسبت به ابالغ صورت مجلس افرازی 

اصالحی فعلی برابر مقررات اقدام نمایید.

محمد رضا رجایی مقدم  رییس ثبت اسناد و امالک 
فریمان

باز شدن مشروط پنجره نقل و انتقاالتی پرسپولیس؛  

مجوز بازی ترابی و مغانلو صادر شد
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رثای  در  حماسی  و  بلند  منظومه   »سربازنامه«  کتاب 
سردار قاسم سلیمانی سروده افشین عال از سوی انتشارات 

مکتب حاج قاسم روانه بازار کتاب شد.
سروده  حماسی  و  بلند  منظومه ای  سربازنامه  کتاب 
است.  صلواتیان  محمدحسین  تصویرسازی  با  عال  افشین 
سوی  از  رسمی  انتشار  از  پیش  ماه  چند  بلند  مثنوی  این 
مورد  و  شده  تقدیم  انقالب  معظم  رهبر  به  عال  افشین 
تمجید معظم له نیز قرار گرفته بود. ایشان در یادداشتی بر 
لفظ  و خوش  شیوا  و  »زیبا  فرمودند:  مرقوم  این مجموعه 
شد  خواهد  ماندگاری  منظومه  است.  شده  سروده  معنا  و 
ان شااهلل. این قریحه و این توفیق را به آقای افشین عال 

گوییم«.  می  تبریک 
آیینی.  و  ملی  حماسی،  است  ای  منظومه  سربازنامه 
ها  افسانه  پیرامون  فارسی  منظوم  متون  اسلوب  از  تلفیقی 
و اساطیر باستان و آموزه های دینی و انقالبی امروز ایران 
بازنویسی  نه  منظومه  این  روایت  که  تفاوت  این  با  زمین. 

افسانه های دوردست و کهن است و نه قهرمان آن اسطوره 
ایست خیالی. داستان سربازنامه صرفنظر از آرایه ها و استعاره 
های شاعرانه روایتی مستند و واقعی از حماسه هایی است 
به  جهانیان  و  ایرانیان  چشم  پیش  اخیر  های  سال  در  که 

وقوع پیوسته است.
قهرمان آن نیز سردار عاشق و مجاهدی است که پاره 
تن ایرانیان این روزگار و نماد اقتدار و امنیت این آب و خاک 
بود. شهید جاودانه ای که به دلیل مبارزه بی امان با خون 
خوارترین دشمنان بشریت نه فقط نزد ایرانیان محبوبیتی بی 
نظیر داشت. که پشت و پناه ملت های مظلوم منطقه بود...

بی شک چنین حماسه ای نمی توانست از چشم و جان 
بماند. پس  پنهان  ادبیات معاصر  و  وادی هنر  اهالی  قلم  و 
اشعار و نوشته های بی شماری در وصف حماسه آن جان 
مشتاق شهادت، سروده و نگاشته شد. منظومه حاضر یکی 
از تمثیلی اسطوره ای  با بهره گیری  از آن بسیار است که 

توانست میان تخیل و واقعیت پلی بزند. 

»سربازنامه«؛ منظومه ای از افشین عال برای شهید سلیمانی

 بهترین استراتژی کسب و کار در سال 
آینده از نظر شما کدام است؟

در این باره صحبت های بسیاری 
ما  کار  بینی  پیش  ولی   ، است  شده 
نیست. ما فقط می توانیم نظریه هایی 
)خبرها(و  بنیادی  تحلیل  با  متناسب  را 
تکنیکال )تخصصی( صادر کنیم . ما می 
توانیم براساس تفکرات مختلف، متناسب 
با تکنیک هایی که در نظر داریم حدس 
هایی بزنیم تا بدانیم که بهترین درامدها 
و ساختارهایی که نتیجه های خوبی به 
دنبال دارند کدامند و اینها را ایجاد کنیم. 
ما همیشه این به نظرمان رسیده است که 
بازار خوب نیست و همیشه دنبال اتفاقات 
خوبی هستیم که هیچوقت اتفاق نمی 
بزرگترین  اما من می گویم که   . افتند 
تغییرات باید از خود ما شروع شود یعنی 
این خود ما هستیم که باید این تغییرات را 
ایجاد کنیم و بازار را بهتر کنیم و بهترین 
بازار به نظر من بازاری است که دست 
متمرکزی برآن تسلط نداشته باشد برای 
همین ما تفکراتی ایجاد کردیم تحقیقات 
وبررسی ها و پژوهش هایی انجام شد 
الملل بشویم  بین  بازار  وارد  بتوانیم  که 
و معرفی کنیم  بالکچین را درحقیقت 
بالکچین یک بستر بین الملل است یک 
دریای بزرگ که می توانیم خیلی اتفاق 
هایی را داخلش ایجاد کنیم و غیر متمرکز 
است یعنی دست خارجی برآن تسلط ندارد 
و نمی تواند تغییراتی را ایجاد کند که افراد 
از این تغییرات استفاده یا سواستفاده کنند. 
پس ما برای این قضیه بازار بین الملل و 
بالکچین را در نظر گرفتیم که ارزهای 
دیجیتال، کریپتو  کارنسی سوزنی در این 
دنیای بزرگ بالکچین به شمار می رود 

و تجارت امنی را برایمان رقم می زند.
و  ایران  اقتصاد  به  توجه  با    
حاضر  حال  اقتصادی  دنیای  مشکالت 
های  بازار  آیا   ، اینده  سال  در  ایران 
سرمایه گذاری ای که شما پیشنهاد می 

کنید کارساز هستند یا خیر؟
قطعا کارساز هستند .

رونق  یک  شروع  برای  بستر  این   
اقتصادی درچه چیزی می تواند اماد شود؟

وقتی ما می خواهیم درباره اقتصاد 
صحبت کنیم شاید نشود در حد یک کلمه 
یا چند کلمه صحبت کرد اما پیشنهادی 
که ما کردیم این است که بازار ایمن تر 
بازاری که دست خارج و متمرکز از آن 
کوتاه باشد و نتوانند تغییرش بدهند است. 
پس در ابتدا بالکچین و کلیپتو کارنسی را 

ما پیشنهاد می کنیم.
و  بالکچین   درباره   شود  می   
چون  بدهید؟  توضیح  کریپتوکارنسی 

خیلی ها اطالع درستی از آن ندارند؟
به  یا  کریپتوکارنسی  یا  بالکچین 
زبان ساده تر ارزهای دیجیتال یا ارزهای 
رمزنگاری شده را ما سالهاست که داریم 
معرفی می کنیم. کریپتوکارنسی از سال 
۲۰۰۹ معرفی شد اما خداراشکر االن می 
بینم که حداقل اسم بیت کوین به گوش 
خیلی ها خورد است و حدود ۲۰ درصد از 
مردم دنیا می دانند بیت کوین چه چیزی 
است. حداقل یک بار زمزمه شده است 
باید  بالکچین  درباره   . گوششان  کنار 
بگویم که بالکچین ساختاری غیرقابل 
ایمن  کامال  بستری  که  است  تخریب 
های  استفاده  خیلی  و  کند  می  ایجاد 
بزرگی دارد که شاید وقت نباشد درباره 
اش کامل توضیح داد. اما بستری است 
که دولت ها و حکومت ها و هیچ عامل 
خارجی ای نمی تواند تاثیر داشته باشد 
برآن و کامال دست افراد است یعنی به 
زبان ساده تر همتا به همتا. در این دریای 
ارزهای  و  کریپتوکارنسی   ، بالکچین 
دیجیتال معرفی شده است . یعنی حذف 
شدن پول های کاغذی وسکه ها ...کامال 
ها  اتفاق  این  دیجتیال  دنیای  بستر  در 
می افتد. ما می گوییم شاید مردم ندانند، 
درست است اما چیزی که اتفاق می افتد 

یکپارچه سازی بین الملل را می بینیم. 
یعنی شمایی که در ایران هستید با کسی 
که در نقطه ای دیگر در کره زمین است 
می تواند در باب یک راستا با یک قیمت 
این ارز را خرید و فروش کند و معامله 
کند پس ما یک بحث بزرگ داریم به 
نام یکپارچه سازی که اتفاق مثبتی است 
که در بازارهای مالی می افتد چون در 
بازارهای مالی صعود و نزول ارز در اختیار  
دولت ها و دالل هاست ولی در این بازار 
این اتفاق در دست خود مردم و فعاالن 

این حوزه است
 االن بازار اقتصاد ایران در دست دالل 
هاست ، اما شما می گویید که نکته مثبت 
بازار شما همین است که اقتصادش دست 
تحریم  ما  نیست؟وقتی  دیگری  کس 
هستیم این بازار در دست سوداورانی که 
دالل نامیده می شوند و خود مردم در رده 

اخر سوداوری قرار می گیرند؟
 اتفاقا بزرگترین امتیاز این سیستم 
اقتصادی این است که اگر تحریم باشیم 
یا خیلی  واردات  به طور مثال شاید در 
این  اما  باشیم،  داشته  مشکل  مسائل 
بازار ساختار بانکداری سنتی را ندارد و 
به راحتی  تعیین نمی کند شما در کدام 
کشورید یا چه شخصی هستید یا کسی 
نمی شناسد که این دارایی برای شماست 
یا نه، باعث می شود که خیلی از تحریم 
چون  باشد.  نداشته  معنی  ما  برای  ها 
اصال بستری وجود ندارد برای اینکه یک 
حکومت روی آن متمرکز شود و رد وبدل 
شدن سرمایه را کنترل یا بررسی کند . 
یعنی کامال غیرقابل متمرکز است و افراد 
می توانند هرجای دنیا تعامل داشته باشند 
، پرداخت ها و دریافت هایی داشته باشند 
بدون اینکه ماهیت یا ملیت مهم باشد و 
همان عدالت یکپارچه بین الملل را در این 
ساختار می بینیم که شعار ما هم هست.

 یک سوال که مطرح است این است 
که برای جذب مشتری درحالیکه همه 
اقشار بخواهند شرکت کنند چه پیشنهادی 
دارید؟ یا بهتر بگویم برند شما چه چیزی 
را متمایز می کند که افراد به آن جذب 

شوند و سود بیشتری بگیرند؟
و  ما  هولدینگ  عملکرد  سالها 
مجموعه ای که کار کرد در شاخه های 
تحقیقات  از  بعد  ما  اقتصادی،  مختلف 
آکادمی  داشتیم  که  هایی  پژوهش  و 
تخصصی اموزشی راه اندازی کردیم و به 
این نتیجه رسیدیم که اگر در حال حاضر 
با این شرایط اقتصادی ، جوانی که می 
خواهد وارد بازار کار شود تشکیل خانواده 
بدهد و بخواهد درامدی کسب کند باید 
چه کار کند؟ در شرایط حال یا باید شغل 
پدر را ادامه بدهد یا از خانواده کمک بگیرد 
اگر این شرایط را نداشته باشد و سرمایه 
ای هم برای شروع کار نداشته باشد باید 
چه کار کند؟ما همین حاال خیلی از جوانان 
ما در خانه نشسته اند و اصال وارد تجارت 
نشدند چون حتی پشتوانه ای برای شروع 
کسب و کار ندارند پشتوانه ای برای این 
ندارند که وارد یک الین کاری شوند و 
نتیجه مثبت بگیرند. تحقیقات ما انجام 

شد تا ببینیم چه پیشنهادی می توانیم 
برای این افراد داشته باشیم که افرادی 
هستند که شاید توان مالی ندارند اما ذهن 
خوبی دارند و می خواهند درامد کسب 
کنند یا توان مالی دارند و راهش را نمی 
دانند ما امدیم یک بازار و تجارتی را در 
نظر گرفتیم که محدود نباشد و شرایط 
 ، باشد  نداشته  تسلط  برآن  جغرافیایی 
حکومت ها و سیاست های نادرست نتواند 
آن را از هم فاصله بیندازد و نتیجه را برهم 
بزند. بهترین تصمیم هم همین بازار بود 
که غیرمتمرکز باشد، حاال اگر فردی توان 
مالی زیادی ندارد می تواند با ۱۰ دالر وارد 
شود و بعد از اموزش هایی که می بیند 
یک سنت یک سنت درامد کسب کند کم 
کم پیشرفت کند و همان اثر مرکب باعث 
شود که در ماه های اتی و سالهای اتی 
کسی باشد که هفته ای ماهی صد دالر 
یا ۱۰ هزار دالر درامد کسب کند. چون 
هیچ کف و سقفی در اینجا وجود ندارد. 
از طرف دیگر ما کسی را داریم که توان 
بلد  مالی دارد ولی خیلی به زبان ساده 
نیست چه کار کند. پس می اید اموزش 
می بیند متناسب با اتفاق هایی که می 
افتد بعد از تایم کوتاهی می تواند درامد 
خوبی را کسب کند.چون همین فرد اگر 
وارد کسب و کار شود سیاست ها می 
توانند باعث شود شکست هایی را داشته 
باشد . این بازار  هم همیشه مثبت نیست 
و ما این ادعا را نداریم اما مثبت هایش 
نسبت به منفی هایش بیشتر است ولی 
تنها بازاری هست که از مثبت و منفی 
اش می توان سود کرد که در اموزش ها 
تخصصی به ان پرداختیم ومی تواند اتفاق 

های بهتری را رقم بزند.
 االن حرف شما این است که نکته ای 
که شما را از بقیه رقبا متمایز می کند این 
است که اموزش کسب درامد هم دارید 
عالوه بر این که فضا را برای کسب درامد 

بوجود می اورید؟
وقتی یک مجموعه خیلی تحقیقات 
انجام می دهد و می اید بربستر علم و 
اصال  کند   می  فعالیت  کاری  تجربه 
دنبال رقابت کردن نیست ما اصال دنبال 
رقابت نیستیم و براین اساس و ساختار 
داریم کارمی کنیم و می توانیم افرادی 
را تربیت کنیم برای بازاری که بتوانند 
نتیجه مثبت بگیرند ، و رزومه ما همین 
موفقیت هاست. مجموعه ما این امکان 
را می دهد به افراد زیادی که اموزش 
بدون  بتوانند  تا  کنند  پیشرفت  و  ببیند 
اینکه هزینه ای انجام بدهند و نبوغ باال 
دارند اما سرمایه ندارند ما قطعا اسپانسر 

انها خواهیم بود
دمی  کا ا مزیت  ترین  مهم  و 
که  است  این  صفایی  صدرا  تخصصی 
توسعه  ریزی  برنامه  با تخصص  همراه 
شخصی افراد همان کوچینگ را خواهیم 
گرفته  هم  را  کافی  انگیزه  که  داشت 
مهم  ایتم  سه  بازار  در  معامله  برای  و 
یعنی انگیزه،کوچینگ ) توسعه فردی( و 

تخصص را با هم فرا می گیرند.
 استراتژی سال ۱۴۰۰ چشم انداز تان 

برای سال اینده چیست؟
برای جذب مشتری ما نیاز به کاری 
نداریم همین که افراد با ما اشنا بشنود ما 
بتواینم کمکی بکنیم و نتیجه ایجاد کنیم 
برای ما کافی است ما دنبال درامد زایی 
نیستیم همینکه افراد بتوانند وارد شوند 
رقم  را  بزرگ  اتفاقات  بگیرند  ونتیجه 
سایبری  ارتش  یک  ما  همینکه  بزنند. 
داشته باشیم یک اتفاق بزرگ را رقم می 
کار  ما می خواهیم چه  زند در کنارش 
کنیم چه برنامه ای داریم برای ۱۴۰۰ ، 
بحث اموزش ماست. اموزشی را در نظر 
گرفتیم از صفر تا ۱۰۰ تا فردی که حتی 
با الفبای بازار اشنایی ندارد بتواند وارد بازار 
شود پیشرفت کند به درجه ای برسد که 
بتواند معامله انجام دهد سوداوری کند 
رزومه  نتیجه  آن  و  کند  ونتیجه کسب 

کار ماست .
 این پکیج به صورت رایگان در اختیار 

مردم قرار می گیرد؟
دراینکه به صورت رایگان در اختیار 
مردم قرار بگیرد ما هیچ مشکلی نداریم اما 
خیلی وقت ها وقتی چیزی رایگان است 

هیچ ارزشی برای استفاده کننده ندارد.
 در لول های ابتدایی چطور؟

ما یک اموزش های رایگان را قطعا 
افراد  اینکه  برای  ولی  داشت  خواهیم 
بخواهند حرفه ای تر کار کنند باید بها 
بدهند. اما اگر افرادی باشند که ما ببینیم 
می خواهند پیشرفت کنند ولی توان مالی 
ندارند مجموعه ما قطعا اینها را بورس 
برای  دهد  می  رسمی  مدرک  و  میکند 
اینکه پیشرفت کنند و این بستر برای انها 
فراهم است. نتایجی که برای ما در نظر 
گرفته می شود در سال ۱۴۰۰ اموزش 
خیلی کاملی است و سمینارهایی را اگر 
با توجه به شرایط محدودیت ها بتوانیم 
برگزار کنیم. در کنارش صرافی ارز های 
دیجیتال را  به صورت بین الملل بتوانیم 

احداث کنیم.
واژه  مردم  برای  شاید  صرافی  واژه   

خوبی نباشد؟
و  دارند  خرید  مشکل  مردم  چون 
ما  اما  باشد  اینطور  شاید  شناسند  نمی 
این  تا  کنیم  کمک  خواهیم  می  فقط 
اتفاق راحت تر رقم بخورد و در کنارش 
تیم یا مجموعه ای را بسازیم که درلول 
های مختلف اقتصادی تاثیر گذار باشد. 
این ارتش سایبری و افرادی که نتایج را 
رقم می زنند برای ما خیلی مهم است 
و  رسالت ما هم همین است که افرادی 
را تربیت کنیم که در مجموعه خودمان 
باعث رشد شوند و پیشرفتی را ایجاد کنند.

خاصی  صحبت  ختام  حسن  برای   
دارید؟

من به تمام هم میهنان عزیزم این 
پیشنهاد را میدهم که اگر شده برای یک 
بار مطالعات کوچکی در این باب داشته 
باشند و قدمی را بردارند. ما همیشه می 
گوییم که به عنوان شغل دوم وارد این 
آنقدر  درامد  این  همیشه  اما  شوید  کار 
بیشتر می شود که شغل دوم می شود 
شغل اول . اتفاق خوبی رقم می خورد .

 گفتگوی ویژه با کارشناس اقتصادی »صدرا صفایی«

بزرگترین تغییرات باید از خود ما شروع شود

تقریظ رهبر انقالب بر کتاب »عصرهای کریسکان« در 
سنندج منتشر شد

نتشار  ا از  رونمایی  آیین   
 « کتاب  بر  انقالب  رهبر  تقریظ 
آیین  در  کریسکان«  عصرهای 
و  جهاد  ادبیات  پاسداشت  دهمین 

مقاومت در سنندج برگزار شد.
انقالب  تقریظ رهبر  در متن 
کریسکان«  »عصرهای  کتاب  بر 

آمده است: 
»بسم اهلل الّرحمن الّرحیم 

بسیار جّذاب تهّیه شده است؛ 
جوان  این  سرگذشت  خود  هم 

آزاده ی ُکرد جّذاب است و هم نوع نگارش صریح و کوتاه و بی حاشیه ی 
کتاب. با اینکه نیروهای مبارز ُکرِد طرف دار جمهوری اسالمی را از نزدیک 
دیده و شناخته ام، آنچه از فداکاری های آنان در این کتاب آمده، برایم کاماًل 
جدید و اعجاب آور است. نقش مادر و همسر هم حّقاً برجسته است. دالوری 
و شجاعِت راوی و خانواده اش ممتاز است و نیز برخی عناصر دیگر ُکردی 
که از آنان نام برده شده است. در کنار این درخشندگی ها، رفتار قساوت آمیز و 
شریرانه ی کسان دیگری که بدروغ از زبان مردم شریف ُکرد سخن می گفتند 
نیز بخوبی تشریح شده است. کتاب جامعی است؛ تاریخ، شرح حال، شناخت 
قوم ُکرد، شناخت حوادث تلخ و شیرین منطقه ی کردی در اوایل انقالب  

در آذر ۹۹ مطالعه شد.«
هدیه رهبری به خانواده قادرخانزاده تقدیم شد

سردار حسین سالمی روز دوشنبه در آیین دهمین پاسداشت ادبیات 
جهاد و مقاومت در سینما بهمن سنندج، یک جلد قرآن کریم هدیه رهبر 
معظم انقالب را که با دستخط و امضا ایشان مزین شده بود، تقدیم برادر 

شهیدان قادرخانزاده شد.
دارا قادرخانزاده  که خودش نیز جانباز است، 6 برادر خود را در سال 
های ۱36۰ و ۱363 تقدیم آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی کرد.

کامیار، بختیار و داوود قادرخانزاده سال ۱36۰ در درگیری با گروهک 
های معاند نظام و بهنام، کورش و اردشیر که هر سه دانش آموز بودند نیز 
در حادثه بمباران مراسم راهپیمایی ۱5 خرداد ۱363 بانه توسط هواپیماهای 

رژیم متجاوز بعث عراق به شهادت رسیدند.
رهبر در یکی از خطبه های نماز جمعه تهران در سال ۱367 به دیدار 
خود با پدر شهیدان قادرخانزاده در سنندج اشاره کرده بودند و این خانواده 

بانه ای را نمونه ای از وفاداری مردم ُکرد به نظام و انقالب توصیف کردند.
در این مراسم همچنین سه جلد قرآن کریم مزین به امضای رهبر 
معظم انقالب اسالمی به »امیر سعیدزاده« و همسرش »سعدا حمزه ای« 
راوی کتاب »عصرهای کریسکان« و »کیانوش گلراز راغب« نویسنده این 

کتاب هدیه شد.
»عصرهای کریسکان« کتابی به قلم »کیانوش گلزار راغب« نوشته 

شده  که امیر سعیدزاده و همسرش سعدا حمزه ای آن را روایت کرده اند. 
سعیدزاده پیش از انقالب، از طرف ساواک، مورد پیگیری و بازخواست 
قرار گرفته و فراری می شود، بعد از آن اسیر کومله می شود و از سازمان 
کومله نیز فرار می کند. چهار سال بعد از جنگ، سعید زاده به اسارت یکی از 
گروهک های معاند در می آید و این دوران از ابتدای انقالب تا سال ۱37۴، 

یعنی یک دوره ۱5 ساله، به طول می انجامد. 
نویسنده در این کتاب با یک سبک ابتکاری، خاطره چند روایی را طرح 
کرده است. خواننده وقتی سعیدزاده را می شناسد،  وارد یک تنش و درگیری 
می شود و سپس در فصل بعدی اینکه خانواده اش چه عکس العملی نشان 
می دهد، بررسی می شود و از زبان همسر او همان خاطرات تکمیل می شود. 
کتاب »عصرهای کریسکان« را انتشارات سوره مهر اولین بار در سال 
۱3۹۴ منتشر کرد و امروز آیین تقریظ رهبر معظم انقالب بر آن در دهمین 

پاسداشت ادببات جهاد و مقاومت در حال برگزاری است.
در این مراسم مسووالن عالی رتبه کشوری و لشکری از جمله سردار 
حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران، حجت االسالم والمسلمین محمد 
قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی کشور، محمد مهدی دادمان رئیس حوزه 

هنری و میهمانانی از استان های همجوار و مسئولین استانی حضور دارند.

تاثیر  بررسی  انتقادی«؛  نوین: درآمدی  »رسانه های 
تکنولوژی بر فرهنگ

کتاب »رسانه های نوین: درآمدی انتقادی« با هدف مرور مهم ترین 
مسائل ایجادشده به وسیله تکنولوژی در فرهنگ منتشر شده است.

 این کتاب که توسط مارتین لستر، جان دووی، ست گیدینگز، لین 
گرنت، کران کلی )استادان گروه فرهنگ، رسانه و نمایش در دانشگاه غرب 
انگلستان( در پنج فصل تدوین شده، مقدمه ای بر فرهنگ، تاریخ، تکنولوژی ها 

و نظریه های رسانه های نوین است.
کتاب رسانه های نوین: درآمدی انتقادی در بیش از یک دهه گذشته 
یکی از متون اصلی درس های مربوط به فضای مجازی در دانشگاه های 
مختلف دنیا بوده و بیش از ۱3۰۰ مقاله، کتاب و سند علمی، به این کتاب 

ارجاع داده اند.
نویسندگان این کتاب در پی یافتن مسائل اصلی تکنولوژی و فرهنگ 
تالش می کنند به پرسش هایی نظیر اینکه چه چیزی باعث نوبودگی رسانه ها 
می شود؟ آیا ویژگی های اصلی ای وجود دارد که به ما امکان دهد تا امر »نو« 
را از امر »کهنه« تشخیص دهیم؟ تغییر تکنولوژیک چه نقشی در این کار 
دارد؟ رسانه های نوین چه پرسش هایی در مورد چارچوب های تحلیلی موجود 

مطرح می کنند؟ پاسخ دهند.
نویسندگان این کتاب تأکید دارند که با دقت در تاریخ و مسائل تکنولوژی 

در فرهنگ، برای فهم محیط مان تالش می کنند.
»رسانه های نوین وتکنولوژی های نوین«، »رسانه های  نوین و فرهنگ 
دیداری«، »شبکه ها، کاربران  وعلم اقتصاد«، »رسانه های نوین در زندگی 
روزمره« و »فرهنگ مجازی: تکنولوژی،  طبیعت و فرهنگ«، پنج فصل 

این کتاب را تشکیل می دهند.

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

برگزیدگان دهمین جشنواره ادبیات 
داستانی بسیج معرفی شدند

کشور  سراسر  بسیج  داستانی  ادبیات  جشنواره  دهمین  برگزیدگان 
معرفی شدند.

دبیر دهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج اظهار کرد: آمار کل آثاری 
که به دست ما رسید در حدود ۴۰۰۰ اثر بود که اتفاق شگرفی محسوب می 
شود و اگر قرار بود که ما متمرکز این جشنواره را برگزار کنیم قطعا تعداد 
آثار ارسالی خیلی کم تر این تعداد می شد، همچنین تعداد شرکت کنندگان 

هم رقم حیرت آوری است، این
به گزارشدنیای جوانان ز روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، 
اختتامیه دهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج روز دوشنبه با حضور جواد 
جمیری، جانشین سازمان بسیج هنرمندان کشور، اسماعیل جعفرپور مدیر 
امور انجمن های هنری و ادبی سازمان بسیج هنرمندان کشور، احمد شاکری 
دبیر علمی، رحیم مخدومی دبیر جشنواره و مسئوالن استانی سازمان بسیج 
هنرمدان ) به صورت مجازی( در سالن شهید فخری زاده سازمان اقشار 

بسیج برگزار شد.
این جشنواره در دوران کرونا  برگزاری  به  اشاره  با  جواد جمیری، 
برگزار  بهتر  فضایی  در  را  جشنواره  این  اختتامیه  است  شایسته  گفت: 
کنیم، اما شرایطی که بیماری کرونا ایجاد کرده این اجازه را به ما نداد، 
در تالش هستیم تا یازدهمین دوره جشنواره ادبیات داستانی را به صورت 

شایسته برگزار کنیم.
این  برگزاری  از روند  ارائه گزارشی  با  دبیر دهمین جشنواره بسیج 
جشنواره گفت: از تمامی عزیزانی که در استان ها در این رویداد حضور پیدا 
کرده اند و 3۲ دبیر گرانقدر جشنواره و ۱۰۰ داور، با همت جهادی اتفاق 

فرهنگی بزرگی را رقم زدند.
رحیم مخدومی درباره آثار ارسالی به جشنواره اظهار کرد: آمار کل آثاری 
که به دست ما رسید در حدود ۴۰۰۰ اثر بود که اتفاق شگرفی محسوب می 
شود و اگر قرار بود که ما متمرکز این جشنواره را برگزار کنیم قطعا تعداد 
آثار ارسالی خیلی کم تر این تعداد می شد، همچنین تعداد شرکت کنندگان 

هم رقم حیرت آوری است، این ۴۰۰۰ اثر را ۲5۰۰ نفر ارسال کرده اند.
دبیر جشنواره ادبیات داستانی بسیج در ادامه اظهارات خود به معرفی 

داوران، تقدیری ها و برگزیدگان جشنواره ادبیات داستانی بسیج پرداخت.
داوران کشوری در بخش بزرگسال

جهانگیر خسرو شاهی، کامران پارسی نژاد، رحیم مخدومی
داوران کشوری در بخش نوجوان

میرشمس الدین فالح هاشمی، سیده عذرا موسوی، معصومه خسرو 
شاهی

آثار شایسته تقدیر در  بخش نوجوان
۱-محدثه پیری 

۲-یاسمین زهرا شکل آبادی
3-مانی گل محمدی

آثار شایسته تقدیر در بخش بزرگسال
۱-شهر بانو پاک نژاد

۲-محمد بلوچی
3-کاظم سلیمی

۴-سعیده شب رنگ
5-عفت نیستانی

برگزیدگان بخش نوجوان
۱-حدیث حمدی

۲-فاطمه حسن پور
3-زینب نظری

برگزیدگان بخش بزرگسال
۱-سید محمد هادی شفیعی

۲-مرجان ظریفی
3-بتول مضارعی

احمد شاکری دبیر علمی جشنواره ادبیات داستانی بسیج بیانیه اختتامیه 
را قرائت کرد.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به اهمیت ادبیات در طول تاریخ، 
آمده است:سیاست شناسایی، پرورش، حمایت و هدایت نویسندگان انقالب 
اسالمی ضرورتی انکار ناپذیر در دست یابی به تمدن ایرانی- اسالمی 

است.
داستانی  ادبیات  انجمن  مرکزی  شورای  سوی  از  که  بیانیه  این 
بسیج، منتشر شده است، اعالم می کند:دهمین جشنواره ادبیات داستانی 
بسیج در برآوردی کلی حاوی یافته ها و داشته های چندی برای ادبیات 
آثار داستانی تولید شده  انتخاب بهترین  از  داستانی کشور است. فارغ 
توسط نویسندگان بزرگسال و نوجوان در کل کشور، فرایندهای شناسایی 
و داوری قادر است تصویری کلی از وضعیت ادبیات داستانی کنونی، 
استعدادها و نویسندگان ان و ضرورت ها و بایسته های آینده این هنر 
بدست دهد. در مجموع و در گستره ای فراتر از پایتخت، ادبیات داستانی 
و  ریز  برنامه  نگر،  افق  متوازن،  ملی،  و سیاستی  تدبیر  نیازمند  معاصر 
مومنانه است. ظرفیت ها و قابلیت های فراوانی در گستره ایران اسالمی 
وجود دارند که باید با نگاهی واقع بینانه و ملی برای آنها برنامه ریزی 

و از آنها حمایت کرد.

صدرا صفایی بنیانگذار مهندسی فروش،تحلیلگر و معامله گر بازار های مالی بین الملل )ارزهای دیجیتال( و کوچینگ )توسعه فردی و 
سازمانی( و مدیرعامل کمپانی گراپ که در قالب هولدینگ کار می کند و سالهاست که فعالیت خودش را شروع کرده است و در راستای 
اقتصاد بین الملل در ایران فعالیت هایی را به ثبت رسانده است. دیدگاهی که هولدینگ گراپ دارد این است که بتواند فضایی راحت تر 
و با سهولت بیشتر برای ایجاد اقتصادی نوین متناسب با اقشار جامعه ، افرادی که شاید امکان ندارند که پیشرفتی را برای خودشان در 
نظر بگیرند یا توان مالی برای شروع بیزینس ندارند یا حتی توان مالی دارند اما ذهنیتی در باب مسائل اقتصادی ندارند که با این سرمایه 
بتوانند در زندگی شان پیشرفت ایجاد کنند و قدمی بردارند . در همین راستا شعار مجموعه گراپ این است که برای تغییر هیچوقت دیر 

نیست و هیچ آدمی هم پیر نیست. با صدرا صفایی گفت و گوی انجام داده ایم که در پی میخوانید:

گفت و گو و عکس : فرناز میرزالو 
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سعید پورصمیمی و محمود دولت آبادی
اختصاصی دنیای جوانان

خودم برای دل خود
سیاه می پوشم

محمدجواد قیاسی

شبیه چشمه - ولی بیت بیت- می جوشم
که مدتی ست روان نیست روح مغشوشم

همین که شیوه شعرانگی گرفتم، آه
روند زندگی از اصل شد فراموشم

 خدا نخواست سرم داد مرگ را بزند
و چند قطره جنون ریخت در سر و گوشم

 همین خوش است که با اینکه رد شدی از من
هنوز رّد تو مانده ست روی آغوشم

 غمت تمام مرا از تن خودم کنده ست
که خود قبای برازنده ای ست بر دوشم

 کسی که نیست عزادار مرگ قلب کسی
خودم برای دل خود سیاه می پوشم



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

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

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

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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قطب الدین صادقي و تاسف براي تئاترشهر

این روزها بحث ایحاد حریم امن 
براي تئاترشهر به یک چالش تبدیل 
شده است. ذکتر قطب الدین صادقی 
و  مدرس  نمایشنامه نویس،  بازیگر، 
تئاتر  سابقه  با  و  مطرح  کارگردان 
گذشته  دهه   ۴ طی  که  است  ایران 

را در مجموعه  نمایشی خود  آثار  بیشترین 
تئاتر شهر به صحنه برده، درباره شرایط محیط پیرامون تئاترشهر گفت: 
محیط پیرامون تئاتر شهر مکانی برای حضور اراذل و اوباش، خالفکاران 
و دگرباش ها شده که قداست فرهنگی این مجموعه را رعایت نمی کنند 
و اتفاقات شرم آوری در اطراف این بنا رخ می دهد. اینجا اروپا نیست که 
ندارد. مدام در پای دیوارهای مجموعه  نیاز به حریم  تئاترشهر  بگوییم 
تئاتر شهر آتش روشن می کنند و این محیط تبدیل به مکانی ناامن برای 

جوان ها، خانواده ها و مخاطبان تئاتری شده است.

جواد عزتي با زحم کاري در شبکه خانگي

این  از  پیش  که  عزتی  جواد 
التاری  نیمروز،  ماجرای  در  بازی 
با  را  خون  رد  نیمروز:  ماجرای  و 
محمدحسین مهدویان تجربه کرده، 
در  تصویری  انتشار  با  گذشته  روز 

اعالم کرد که در سریال  اینستاگرام خود 
زخم کاري، بار دیگر با این کارگردان جوان 
ازجمله  اکران نشده  فیلم  چند  که  عزتي  جواد  داشت.  خواهد  همکاري 
خورشید مجید مجیدی، دوزیست برزو نیک نژاد و آتابای نیکی کریمی 
را دارد حاال تجربه دیگري را دز شبکه نمایش خانگي پشت سر خواهد 
سیاوش  و  است  سریال  تهیه کننده  تخت کشیان  محمدرضا  گذاشت. 
طهمورث، رعنا آزادی ور و مهدی پاکدل از دیگر بازیگران این سریال 
به شمار مي روند. پخش اختصاصي این سریال در سال ۱۴۰۰ از طریق 

پلتفرم فیلیمو انجام خواهد شد.

نشان درجه یک آواز مقامي به کریم کریمي

روز گذشته با حضور مدیر عامل 
انجمن موسیقی ایران، نشان درجه یک 
به  خراسان رضوی  مقامی  آواز  رشته 
استاد کریم کریمی، هنرمند تربت جامی 
اعطا شد. مدیرعامل انجمن موسیقی 

ایران در مراسم اعطا مقام درجه یک آواز 
برگزار  تربت جام  در  که  کریمی  کریم  به 
شد، اظهار کرد: شورای ارزشیابی هنرمندان پس از بررسی فعالیت ها و 
سوابق هنری هنرمندان در کمیته ارزشیابی، به هنرمندانی که شایستگی 
دریافت درجه یک، دو و سه هنری را داشته باشند، این درجات را اهدا 
می کنند. نشان درجه یک هنری به هنرمندانی که به لحاظ سنی، دارای 
فعالیت های ویژه  و تاثیرگذار باشند، تقدیم می شود. استاد کریم کریمی 
نیز یکی از پیشکسوتان هنر موسیقی شرق خراسان رضوی است و در 

واقع یک عمر در عرصه موسیقی مقامی فعالیت کرده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

تقدیر از جمشید هاشم پور در جشنواره ورزشي

روز ۲۱ اسفند مراسم پایانی دوره 
ورزشي  فیلم هاي  جشنواره  دوازدهم 
روز  جشنواره  دبیر  و  مي شود  برگزار 
مراسم  این  در  کرد:  اعالم  گذشته 
حشمت  ارزنده  فعالیت  سال ها  از 
ملی  تیم  اسبق  )سرمربی  مهاجرانی 

)گوینده  اسکویی  مسعود  ایران(،  فوتبال 
رادیو( و جمشید هاشم پور )بازیگر مطرح سینمای ایران( تجلیل و مراسم 
بزرگداشت برگزار می شود. نکوداشت علی انصاریان و تجلیل از مقام مادر، 
اهدای نشان سفیران فرهنگی ورزش به چند چهره ورزشی و سینمایی و 
تجلیل از برگزیدگان سینمای ایران در جشنواره جهانی فیلم های ورزشی 
میالن ایتالیا از دیگر بخش های مراسم اختتامیه این رویداد خواهد بود. 
شبکه ورزش سیما، وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و دیگر 

نهادهای دولتی حامیان معنوی این جشنواره هستند.
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وقتي علي صادقي دردسرساز مي شود!

تهیه کنندگان مقابل مرد موفق 
عرصه طنز
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محمد حسین زاده

که  هستند  بسیاري  هنرمندان 
روابط  در  یا  خود،  مصاحبه هاي  در  یا 
یا درنهایت در زندگي شخصي  خود و 
و کاري شان دچار حاشیه مي شوند ولي 
در این بین بوده اند بازیگران موفقي که 
هرگز آنها را درگیر با حواشي ندیده ایم. 
یکي از این چهره ها علي صادقي است 
که از موفق ترین بازیگران عرصه طنز 
چه در سینما و چه در تلویزیون به شمار 
مي رود. با این حال گویا او هم خواسته 
از قافله حاشیه ها عقب نماند و حاال به 
شدت وارد درگیري حاشیه اي شده است!

چندروز پیش بود که علي صادقي 
مختلف  مسائل  به  تازه  مصاحبه اي  در 
مالي در پروژه هاي سینمایي و تلویزیوني 
اشاره کرد و برخي از تهیه کنندگان را به 
هنرمندان  حقوق  و  حق  پرداخت  عدم 
متهم کرد و اضافه کرد که از چند پروژه 
مختلف طلبکار است. او که براي نوروز 
نمایش  آماده  را  نون .خ  سریال  امسال 
خواهد داشت در اابتداي صحبت هایش 
گفت: من در فصل دوم از سریال نون.خ 
نرفته بودم که حاال بخواهم برگردم. در 
طوری  داستان  سریال  این  دوم  فصل 
پیش رفت که نیازی به حضور من نبود. 
ضمن اینکه زمان فیلمبرداری سری دوم 
این مجموعه سر کار دیگری بودم و از 
در  هم  نون.خ  تصویربرداری  که  آنجا 
مناطق سختی انجام می شد دیگر انقدر 
انرژی نداشتم که بخواهم همزمان در 
هر دو کار بازی کنم. با سعید آقاخاني 
هماهنگ شد که در فصل دوم، داستان 
طوری باشد که در حد چند سکانس هم 
این  داماد  بود،  شده  تعیین  قبل  از  که 
واقعیتش  باشد.  نداشته  حضور  خانواده 
از فصل های  بیشتر  را  نون.خ 3  خودم 
دیگرش دوست دارم. چون شوخی هایش 

تغییرات  است.  دل نشین تر  و  بیشتر 
قبلش  به ۲ فصل  نسبت  آنچنانی هم 
نکرده، فقط غالب سوژه داستان این بار 
در شهر نمی گذرد و لوکیشن اصلی در 
همان روستای محل زندگی شان است. 
ضمن اینکه برای من سریال مناسبتی 
با سریال های دیگر تفاوتی ندارد. بیشتر 
کار  خوب  گروه های  با  می کنم  سعی 
برداشتن  دنبال  که  گروه هایی  کنم، 
بیشتر  هم  االن  نباشند.  دیگران  کاله 
آقاخانی، رضا  رفقای خودم مثل سعید 
عطاران، مجید صالحی و… برای کار به 
من زنگ می زنند و دیگر خیلی پیگیر 
نمی شوم که فالن کار را برای کجا و 
چه شبکه ای می خواهی بسازی. بعد از 
اینهمه سال ما همدیگر را می شناسیم 
از آنجا که می دانم آنها خود زندگی  و 
فرم  در  کارهایشان  دستمایه  را  واقعی 
را  سبکشان  می دهند،  قرار  محتوا  و 
دوست دارم و سر کارهایشان می روم. 
اختالف من  بر  مبني  شایعاتي هم که 
و سعید آقاخاني بود کامال دروغ بود و 
از  که  اختالفاتی  همان  به جز  کال  من 
با  دارم،  مهام  مهران  با  دور  سال های 

کسی مشکلی ندارم!
اما جنجال مصاحبه علي صادقي 
از همین جا شروع شد. او درباره اختالف 
قدیمي اش با مهران  مهام که یکي از 
است  تلویزیون  موفق  تهیه کنندگان 
گفت: من تا امروز هیچ حرفی راجع به 
کاری که این آقا و آقایان در حق من 
انجام دادند، نزدم.  و خیلی های دیگر  
حتی چندبار که به برنامه زنده تلویزیونی 
دعوت شده بودم، به من گفتند که اگر 
گله و شکایتی داری بگو که ما پخش 
کنیم، اما باز حرفی نزدم. منتها االن فکر 
می کنم که بد نیست مردم این چیزها 
بازیگر  اگر  که  باشند  آگاه  و  بدانند  را 
می دهد  مسیر  تغییر  یکدفعه  پرکاری 

شاید در مسیر اینجور آدم ها قرار گرفته 
مهران  با  من  اختالف  ماجرای  است. 
مهام هم به سال های دور برمی گردد. 
سعید  و  عطاران  رضا  که  سالهایی 
می کردند.  سریال سازی  خیلی  آقاخانی 
زن  گریخت،  متهم  سریال های  زمان 
بابا، سه در چهار و... من از همان سالها 
دیگری هیچ کاری با این آقایان انجام 
برای رضا  آمدند یک خانه  اول  ندادم. 
برای  را  آن  بعد  و  زدند  سند  عطاران 
بقیه بچه های گروه تابلو کردند که تو 
با ما راه بیا و به عنوان تمام دستمزد یا 
اینها  بگیر.  را  این خانه  نصف دستمزد 
نصفه  قرارداد  است.  همین  شگردشان 
مابقی  برای  و  می بندند  بازیگران  با 
دستمزد را می گویند به جای پول، خانه 
بعد  نامت می زنیم!  به  این چیزها  از  و 
انجام  بازیگر  با آن  هم وقتی چند کار 
دادند و به قول معروف خرشان از پل 
گذشت، می گویند نه آقا نمی شود! یعنی 
هم دستمزد بازیگر را نصفه می دهند و 
این  می برند.  را  خودشان  استفاده  هم 
کار را با خیلی ها کردند. در همان سالها 
کتاب  و  حساب  جای  به  می گویم  که 
که  دادند  آقاخانی  سعید  به  خانه  یک 
کنار رودخانه و در طرحی افتاده که باید 

خراب شود!
علي صادقي در بخش دیگري از 
صحبت هاي خود این بار تهیه کنندگان 
نشانه  را  آلبالو  5۰کیلو  سینمایي  فیلم 
مي رود و در ابتدا ضمن تعریف از مهدي 
با  نون.خ(  سریال  )تهیه کننده  فرجي 
انتقاد از محمد شایسته مي گوید: آقای 
فرجی از تهیه کنندگان خوبی است که 
لذت  ایشان  با  کردن  کار  از  همیشه 
تهیه کنندگانی هم  باالخره  اما  می برم، 
من  به  که  شایسته  محمد  مثل  داریم 
می گوید بیا در فیلم 5۰ کیلو آلبالو یک 
سکانس مهمان بازی کن، یک سکانس 

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

محمد حسین زاده
این روزها حضور برخي اسپانسرها و البته ستاره مربع ها 
در بسیاري از برنامه هاي تلویزیون باعث شده تا برخي از این 
برنامه به واسطه پول هایي که این اسپانسرها هزینه مي کنند از 
چهره هاي مطرح هنر در قالب مجري استفاده کنند. یکي از این 
برنامه ها، مسابقه برنده باش، بود که محمدرضا گلزار اجراي آن 
را برعهده داشت. مسابقه اي که از روي مدل خارجي آن یعني 
مسابقه چه کسي میلیونر مي شود؟ برداشت شده بود و فضایي 
مشابه داشت. با این حال بعد از مدتي شکل جوایز و شرکت 
در مسابقه زیرسوال رفت و رفته رفته آن مسابقه تعطیل شد. 
حاال خبر رسیده که محمدرضا گلزار مسابقه جدیدي تحت 
عنوان هفت خوان را در شبکه نمایش خانگي اجرا خواهد کرد. 
اما صدور مجوز انتشار مسابقه هفت خوان با اجرای محمدرضا 
طرف  از  شرط هایی  پیش  با  اینترنتی،  پلتفرم های  در  گلزار 
ساترا مواجه شده است! ماجرای این مجوز مشروط چیست؟

روز گذشته خبر صدور مجوز برای یک مسابقه جدید 
در فضای اینترنتی و خارج از قاب تلویزیون توسط سازمان 
صوت و تصویر فراگیر ساترا منتشر شد. مسابقه هفت خوان که 
قرار است محمدرضا گلزار اجرای آن را بر عهده داشته باشد 
تا این بازیگر سینما بعد از حدود ۲ سال که از تولید و پخش 
تلویزیونی مسابقه برنده باش می گذرد، دوباره به عرصه اجرا 
بازگردد. انتشار خبر رسمی این مسابقه اما با ابهاماتی همراه 
بود و برای برخی رسانه ها بیشتر از اصل خبر تولید مسابقه، 
این  رسمی  مجوز  تایید  برای  ضمنی  شروط  کشیدن  پیش 
مسابقه جدید اینترنتی به چشم آمد. شروطی که انتشار این 
برنامه یا مسابقه در فضای اینترنتی به رعایت آنها منوط شده 
شده  منتشر  خبر  در  چیست؟  اما  این شروط  ماجرای  است. 
روابط عمومی ساترا، روی کلیدواژه هایی مثل "مدل درآمدی 
مشروع« تاکید شده و در آن آمده است: مسابقه هفت خوان به 
تهیه کنندگی مهدی منیری و کارگردانی مسعود شاه محمدی در 
صورت تایید معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا 
در خصوص رعایت الزامات اقتصادی و مدل درآمدی مشروع 

به صورت اینترنتی منتشر خواهد شد.
هنوز جزئیاتی از این مسابقه و چند و چون اجرای آن 

می شود 6 سکانس. بعد از آن طرف تمام 
پالن هایی  از  را  تبلیغاتی اش  تیزرهای 
انتخاب می کند که من بازی کردم و در 
نهایت چند سال پیش ۱5 میلیارد هم 
می فروشد! بعد زمانی که به او می گویم 
حاال که سکانس من، سکانس مهمان 
پالن های  از  هم  تبلیغات  کل  و  نبود 
هم  دستمزدی  یک  حداقل  است  من 
چه  می دهد!  فحش  بدهید،  من  به 
دستمزد،  جای  به  بگویم!  می توانم 
پایشان  جلوی  اینها  می دهند!  فحش 
دستمزدم  اینکه  جای  به  می بینند،  را 
را حساب کنند و ۱۰ تا کار دیگر با من 
انجام دهند و بیشتر پول دربیاورند، فقط 

همین امروزشان را می بینند!
این اظهارنظرهاي تند و تیز علي 
صادقي هرچند تا امروز صداي مهران 
سوي  از  جوابي  و  درنیاورده  را  مهام 
محمد  گذشته  روز  ولي  نشنیده ایم  او 
شایسته را بر آن داشت تا یادداشتي در 

صفحه شخصي خود منتشر شد و با به 
نمایش گذاشتن عکس قرارداد با علي 
صادقي و فرم تسویه حساب با او نوشت: 
آقاي علي صادقي همه تو را مي شناسند. 
کامل  حساب  تسویه  تهیه کننده  به  تا 
سر  نمي روي!  فیلمبرداري  سر  نکني، 
و  بستیم  قرارداد  با  آلبالو  5۰کیلو  فیلم 
همان روز چک تسویه حساب را دادیم 
و تو وقتي دیدي فیلم در اکران نوروز 
من  براي  شب  نیمه هاي  مي فروشد، 
شماره کارت مي فرستادي! از تو پرسیدم 
این چه کاري است؟ گفتي یک پاداشي 
به ما بده، گفتم قرار پاداش نداشتیم ولي 

تو مي گفتي حاال یک چیزي به  
من بده! بعدها شنیدم همه جا مي گفتي 
من پولت را خوردم! بهت زنگ زدم، برگه 
قرارداد و تسویه حساب کامل را برایت 
فرستادم و در حین مکالمه فحش دادي 
و بعدش هم هرچه الزم بود شنیدي. با 

سند صحبت کن!

حواشي مسابقه جدید محمدرضا گلزار...

تاکید بر درآمد مشروع در مسابقه هفت خوان
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شناسه آگهی: ۱۱۱۰۲6۹
سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان 

مدارک شناسایی 
6 دستگاه خودرو

منتشر نشده است. به تعبیری هنوز مدل فراخوان و حضور 
شرکت کنندگان و سطح جوایز احتمالی آن معلوم نیست اما 
این مسابقه و  تاییدیه مدل درآمدی  به  تاکید ساترا نسبت 
به خصوص شرعی بودن آن، در وهله اول مسابقه برنده باش 
و حواشی آن را تداعی کرد که حدود ۲ سال پیش روی آنتن 
شبکه سه سیما رفت و همین شبهه های مالی و تشکیک 
در روند کسب درآمدی آن، باعث شد بساط این مسابقه و 
مسابقه های مشابه آن از آنتن سیما جمع شود. برنده باش با 
آنتن  بهار ۹۸ روی  تا  از سال ۹7  گلزار  اجرای محمدرضا 
شبکه سه سیما رفت. شرکت کننده این مسابقه با خریداری 
مجموعه ای از سواالت می توانست امتیاز کسب کرده و آماده 
حضور در مرحله اصلی در مقابل گلزار شود. در این مرحله 
با طرح ۱5 سوال و پاسخگویی در هر مرحله رقمی باالتر از 

مرحله قبل را به دست می آورد که در ابتدا سقف آن ۲میلیارد 
ریال بود و در ادامه به واسطه طرح برخی انتقادات به یک 
صدمیلیون تومان کاهش پیدا کرد. شرط خرید سوال برای 
ورود به مسابقه باعث رقم زدن شائبه قمار و بخت آزمایی شد 
و به دنبال آن انتشار استفتایی از رهبر انقالب درباره ساز و کار 
چنین مسابقاتی باعث تقویت این ابهام شد و درنهایت مسابقه 
برنده باش به واسطه انتشار احکام فقهی نظیر استفتای مورد 
اشاره از رهبر انقالب، در بهار ۹۸ از کنداکتور تلویزیون خارج 
شد. حتی برنامه پنج ستاره، در شبکه پنج سیما با اجرای حمید 
گودرزی که تقریبا به صورت همزمان روی آنتن می رفت برای 
مدتی متوقف و بعدها با تغییراتی در ساز و کار برگزاری دوباره 
به آنتن بازگشت. از جمله این تغییرات نحوه اهدای جوایز 
بود که به جای هدیه نقدی به صورت خدمات ارائه می شد 

و شرکت کننده به جای مبالغ نقدی می توانست از خدمات و 
منافع امتیاز مورد نظرش بهره بگیرد.

مسابقه  به  نسبت  گذشته  روز  از  که  خبرهایی  حاال 
هفت خوان منتشر شده است یکبار دیگر این ساز و کار مالی 
را پیش روی مخاطب تداعی کرد که البته با توجه به اینکه 
هنوز جزئیاتی از این مسابقه اطالع رسانی نشده است باید 
دید هفت خوان چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با برنده باش 
خواهد داشت و آیا می تواند تاییدیه مشروعیت مالی الزم را 

دریافت کند یا خیر؟
پیش شرط تعیین شده از سوی ساترا برای تولید و پخش 
از  جلوگیری  برای  تمهیدی  را می توان  مسابقه هفت خوان 
مبتنی بر بخت آزمایی  برنامه سازی  از  این سبک  باب شدن 

در فضای مجازی قلمداد کرد.


