
واکنش رییس بانک مرکزی به ادعای وزیر خارجه آمریکا؛

ارز کشور بدون توجه به منابع مسدود شده تامین می شود

بیت کوین در ادامه روند صعودی خود موفق 
به عبور از تراز ۵۶ هزار دالری شد.

به گزارش سی ان بی سی، شرکت آرگو بالک 
ارزهای  استخراج  بزرگ  های  شرکت  از  یکی  که  چین 
دیجیتالی به شمار می رود در قراردادی که کمتر نظیر آن 
وجود داشته است ۳۲۰ هکتار زمین در غرب ایالت تگزاس 

آمریکا خریداری کرده که قرار است در آن تجهیزات استخراج 
انتظار می رود برق  ارزهای دیجیتالی نصب و فعال شوند. 
 ۲۰۰ حدود  در  چیزی  عظیم  مزرعه  این  فعالیت  نیاز  مورد 
مگاوات باشد که آن را تبدیل به کی از بزرگ ترین مراکز 

استخراج جهان خواهد کرد. 
صفحه ۳

یک روانشناس بالینی:

اهمیت مشاوره به خانواده های آسیب دیده
 از کرونا جدی گرفته شود

قیمت بلیت هواپیما و قطار افزایش نمی یابد
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه 
مردم در شرایط کنونی شیوع ویروس کرونا، 
بهتر است از انجام سفر نوروزی خود صرف نظر 
کنند اعالم کرد: به هیچ وجه قیمت بلیت هواپیما و قطار در 
ایام نوروز افزایش نمی یابد و برای تغییر قیمت بلیت اتوبوس 
نیز تصمیمی نگرفته ایم. در ایام نوروز امسال با وجود اعالم 
نظر وزارت بهداشت مبنی بر عدم انجام سفرهای نوروزی 
و ممنوعیت سفر به پنج کالنشهر و کلیه شهرهای قرمز و 
نارنجی، تاکنون دستورالعملی برای منع تردد وسایل حمل 
ونقل عمومی برون شهری صادر نشده است. البته وزارت 
راه وشهرسازی نیز پیش از این اعالم کرده بود که افزایش 
ناوگان و برنامه های فوق العاده سفر در نوروز ۱۴۰۰ نداریم 
و ظرفیت های جابه جایی در این ایام افزایش نیافته است.
صفحه ۳

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل در مراسم افتتاح کارخانه ریسباف ابریشم آرتا :

ایجاد اشتغال برای ۹۰۰ نفر 
تا انتهای سال آینده

4
افزایش۴۰درصدی دستمزد، دردی از کارگاران دوا نمی کند! 

صفحه 1

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1698- شنبه 23 اسفند  13۹۹- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
لشکری قوچانی: 

درآمد پلتفرم هاي 
خانگي حقشان 

نیست!

6ورزش
مجیدی: بازیکن

 باید حرمت لباس 
باشگاه استقالل را نگه 

دارد

نک 1با

اين روزها و درواقع در پي شيوع كرونا، پلتفرم هاي نمايش 
آنالين آثار سينمايي و سريال هاي شبكه خانگي، جاني مضاعف 
گرفته و با استقبال مردم از نمايش آنالين، حاال برخي از اين 
توليدات  سرمايه گذار  و  سفارش دهنده  به  خود  پلتفرم ها 
و خرج هاي كالن سعي مي كنند چهره هاي  سريالي درآمده اند 

شاخص عرصه هنر را جذب توليدات خود كنند. 

فرهاد مجيدی، سرمربی تيم فوتبال استقالل، در گفت وگو با 
سايت رسمی اين باشگاه، ضمن تبريک به هواداران درباره 
دو پيروزی اخير اين تيم در ليگ برتر و جام حذفی گفت: من 
آمده ام تا استقالل را با پشتوانه شما هواداران بسازم. همه 
ما بايد قدر اين پيراهن با ارزش را بدانيم و در اين راه همه 

تالش خود را بكنيم. 

 دوازدهمين دوره ليگ برتر هاكی كشور )يادواره شهيد حاج 
قاسم سليمانی( با حمايت بانک صادرات ايران برگزار  شد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ايران، اين بانک به 
منظور عمل به مسئوليت اجتماعی و كمک به توسعه ورزش، 

از تيم های ملی و باشگاهی حمايت كرد.

حمایت بانک صادرات 
ایران از ورزش هاکی 
در دوازدهمین دوره 

لیگ برتر

بیت کوین در آستانه ۶۰ هزار دالری شدن قالیباف: مجاهد بودن و انقالبی ماندن
 کار سختی است

محمدباقر قالیباف روز گذشته)جمعه( در مراسم یادواره شهدای بدر 
و خیبر که در مجمتع آیه ها برگزار شد، ضمن تبریک عید مبعث و اعیاد 
پیش رو و تاکید بر لزوم استفاده معنوی از این ایام، بیان کرد: تک تک شما 
عزیزان با تمام وجودتان حس کردید که مجاهد بودن و انقالبی بودن و انقالبی ماندن 
و دفاع از اسالم بسیار کار سختی است و این یک امر طبیعی برای مومنین است، یک 

حقیقت است چراکه این سنت الهی است.
صفحه ۲

معاون درمان ستاد کرونا استان تهران تاکید کرد: 
آثار سفرها و عدم رعایت پروتکل ها در خریدهای نوروزی 

از هفته سوم فروردین ماه آشکار خواهد شد.
دکتر نادر توکلی، با اشاره به اینکه ظرف دو هفته اخیر در حال 
تجربه روند ثابت بیماری در تهران هستیم، گفت: حدودا بین ۲۶۰ تا 
۳۰۰ بستری روزانه در بیمارستان های استان داریم و موارد سرپایی 

هم بین ۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰ نفر هستند.

وی افزود: نسبت بستری بیماران در آی سی یو نسبت به گذشته 
مقداری بیشتر شده است و می توان گفت آنهایی که بستری می شوند 
بد حال تر هستند. از طرفی درصد بستری افراد زیر ۱۰ سال به ۱۱ 
درصد رسیده است؛ در حالی که پیش از این و در ماه های قبل این 
درصد کمتر بود. یک نکته خوب این است که در اسفندماه نسبت به 

نیمه دوم بهمن ماه میزان مرگ و میر کاهش یافته است.
صفحه ۲

مردم به جز در موارد ضروری اقدام به سفر نکنند
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بسمه تعالي
آگهي دعوت به تجديد ارزيابي کیفي فراخوان عمومي مناقصه شماره 99-45-6

 روزنامه چاپ نوبت اول

اداره کل  راه آهن هرمزگان در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائي بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات  نسبت به ارزیابي کیفي مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت 
به مناقصه به شرح زیراقدام نماید.

شرح مختصر موضوع مناقصه: مقاوم سازی ساختمان های اداري و ارتباط بندرعباس                                                          
مبلغ برآورد: ۱۶.9۲۵.۲9۲.۲۵۳ ریال بر اساس فهرست بهای پیوست اسناد

مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  ۱۲  ماه بوده ومحل  اجراء  طبق اسناد مناقصه میباشد.
شرکت کنندگان در فراخوان میبایست داراي حداقل رتبه ۵ رشته ابنیه و دارای تجارب کاری الزم از سازمان برنامه و بودجه بوده و با توجه به گواهی صالحیت در رشته 
و پایه مورد نیاز دارای ظرفیت آزاد الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشندهمچنین دارای گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون ،کار 

و رفاه اجتماعی باشند.
مهلت و نحوه دریافت اسناد ارزیابي کیفي : متقاضیان  مي توانند حداکثر تا ساعت۱۴ روز شنبه مورخ 99/۱۲/۳۰با مراجعه  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

به نشانیwww.setadiran.ir   و با پرداخت مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ )سیصد هزار( ریال از طریق لینک مربوط در سامانه فوق، اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند. 
کلیه فرآیند برگزاری مناقصه بجز تحویل پاکات الف مربوط به تضامین شرکت در فرآیند ارجاع کار در سامانه مذکور انجام می پذیرد لذا الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی در سامانه فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،نسبت به اخذ آنها اقدام نمایند.
مهلت  و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده: حداکثرتا ساعت۱۰ روزدوشنبه مورخ۱۴۰۰/۰۱/۱۶از طریق سامانه فوق

مدت اعتبار ضمانت های شرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد .
پس از ارزیابي کیفي ، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشندجهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد .شناسه آگهی :  ۱۱۱۱8۴۱
اداره کل راه آهن هرمزگان

 دوازدهمین دوره لیگ برتر هاکی کشور )یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی( با 
حمایت بانک صادرات ایران برگزار  شد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک به منظور عمل به 
مسئولیت اجتماعی و کمک به توسعه ورزش، از تیم های ملی و باشگاهی حمایت کرد.

در این دوره از مسابقات لیگ برتر هاکی کشور که با شرکت هشت تیم برتر 
کشور و به صورت متمرکز در محل سالن فتح دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 
برگزار شد، بانک صادرات ایران از تیم هاکی مهدی شهر استان سمنان و صاحب 

عنوان سومی لیگ برتر دوره قبل حمایت کرده است.
این مسابقات با شرکت هشت تیم برتر کشور به مدت سه روز از ۱۵ تا ۱۷ 
اسفندماه سال جاری در تهران با هدف انتخابی تیم ملی بزرگساالن برای اعزام به 

بازی های جام جهانی و مسابقات آسیایی در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برگزار شد.

حمایت بانک صادرات ایران از ورزش هاکی 
در دوازدهمین دوره لیگ برتر

اعالم جزئیات شیوه نامه صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران

جزئیـات شـیوه نامه صندوق حمایت از پژوهشـگران و فناوران کشـور 
در زمینـه حمایـت از ۱۰ طرح تحقیقاتی، ۱۵ طرح تحقیقاتی پسـا دکتری و 
۱۵ رسـاله دکتری در راسـتای اولویت های صندوق حمایت از پژوهشـگران 

و فناوران مشـخص شد.
ایـن شـیوه نامه در ۱۶ مـاده تدویـن شـده اسـت. بـر اسـاس ایـن 
شـیوه نامه اجرایـی، کلیـه طرح هـای پیشـنهادی اعضـای هیئـت علمی در 
قالـب فرم هـای صنـدوق حمایـت از پژوهشـگران و فناوران کشـور تکمیل 
می شـود. همچنیـن، تنظیـم بودجـه و هزینه هـای طـرح بایـد بـه گونه ای 
باشـد کـه از صـرف هزینه برای خریـد تجهیزات سـرمایه ای و غیرمصرفی 

شـود. وگیری  ل ج
بـر اسـاس مـاده پانزدهـم ایـن شـیوه نامه، پس از انعقـاد قـرارداد ابتدا 
دانشـگاه الزهـرا در هر مرحله از مراحل پرداخت، سـهم خـود از اعتبار مالی 
را مطابـق شـرایط تعییـن شـده در تفاهم نامه در وجه پژوهشـگر و مسـئول 
طـرح پرداخـت و پـس از ارسـال گواهـی پرداخـت بـه صنـدوق، صنـدوق 

قدرالسـهم خـود را پرداخـت می کند.
ایـن شـیوه نامه بـه امضـای دکتـر ایمـان افتخـاری، رئیـس صنـدوق 
حمایـت از پژوهشـگران و فنـاوران کشـور و دکتر مهنـاز مالنظری، رئیس 

دانشـگاه الزهرا رسـید.

سرمقاله

هشدار به خانوادها
 ناظم رام

امروزه عضویت شمار زیادی از شهروندان در 
شبکه های اجتماعی یکی از مهم ترین مواردی که 
در مورد شبکه های اجتماعی باید مورد توجه قرار 
بگیرد، مساله انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی 
است. در این خصوص حتما باید شهروندان نکاتی 
این  انتشار  از  تا جای ممکن  و  ا رعایت کرده  ر

تصاویر خودداری کنند.
مجرمان سایبری در فضای مجازی به دنبال فرصتی هستند تا بتوانند 
اقدامات مجرمانه خود را عملی کنند و گاهی کاربران با اشتباهات خود این 
فرصت را برای مجرمان فراهم می کنند و در این میان یکی از جرایمی که 
در فضای مجازی نسبتا زیاد رخ می دهد، سوءاستفاده از اطالعات شخصی 

و خانوادگی افراد است.
در این بین آموزش فضای مجازی به خانواده ها و دقت در استفاده 

ازکانال های مجازی از اهمیت بسزایی برخوردار است
دیده می شود که برخی از کاربران بدون توجه به تنظیمات حریم 
خصوصی صفحات خود یا بدون شناخت از دوستان و دنبال کنندگانشان 
در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی خود در 
این فضا کرده و همین اقدام بهترین بهانه را در اختیار مجرمان سایبری 
قرار می دهد تا از این اطالعات برای ایجاد مزاحمت، اخاذی، تهدید ، هتک 

حیثیت، ساخت پروفایل های جعلی و ... سوءاستفاده کنند.
از جرایم سایبری  پیشگیری  رییس مرکز تشخیص  و  بین  ین  ا در 
پلیس فتای ناجا با بیان اینکه موارد متعددی از پرونده های این چنینی در 
پلیس فتا رسیدگی و مجرمان آن دستگیر شده است، گفت: اما بهترین کار 
پیشگیری است و برای جلوگیری از این گونه جرایم کاربران باید هنگام 
انتشار اطالعاتشان در فضای مجازی نهایت دقت را داشته باشند و قبل از 

انتشار اطالعات در این فضا به تبعات آن بیاندیشند.

ینکه  ا بیان  با  رگری  ا ک ل  ا ع ف
سال هاست که دخل وخرج کارگران با 
اگر  حتی  گفت:  ندارد  انی  خو هم هم 
دستمزد ۴۰درصد افزایش یابد باز هم 
مشکالت کارگران حل نمی شود. دولت 
باید به فکر مهار تورم و تقویت قدرت 

خرید کارگران باشد.
اج اسماعیلی،کارشناس  ح د  ی م ح
درباره دستمزد سال ۱۴۰۰  کار،  ر  ا ز ا ب
گفت:در زمان حاضر کارگران در شرایط 
دشواری هستند. کارگران سال هاست که 
قدرت پس انداز خود را از دست داده اند.

تورم  به  توجه  با  داد:  مه  ا د ا وی 
۱۰میلیون  فقر  خط  و  سیخته  گ ر ا س ف ا

تومان، کارگران اگر کمتر از ۴.۵ دریافت 
کنند امورات زندگی شان نمی گذرد، حتی 
هم  ۴۰درصد  کارگران  تمزد  س د ر  گ ا
افزایش یابد با توجه به مشکالت کارگران 
قانع کننده نیست. حاج اسماعیلی افزود: 
علی رغم اینکه همواره سبد معیشت تعیین 
می شود و مالکی برای ورود شورای عالی 
کار به بحث دستمزد است. اما تا کنون 
دستمزد  کمیته  در  که  رقمی  و  د  د ع
تعیین  معیشت  سبد  هزینه  ان  و ن ع ه  ب
قانع  را  دولت  است  نتوانسته   . شود می 
کند تا دستمزد بر آن اساس تعیین شود.

شد:  متذکر  کارگری  ال  ع ف ن  ی ا
که   است  سمت  این  به  نی ها  ی ب یش  پ

سال ۱۴۰۰ تورم زا خواهد بود، در یکی 
بیشتر  بودجه  دو سال گذشته کسری 
شده است و ضمن اینکه بحث تحریم ها 
قیمت ها  روی  قطعاً  آنها  رفع  م  د ع و 
تأثیرگذار است و از سمت دیگر اقتصاد 
گذشته  دهه  پنج  یا  چهار  طی  ر  شو ک
نفتی بوده است  بسته به درآمدهای  وا
کشور  در  کافی  ارز  دلیل  همین  ه  ب و 
نیست، بنابراین همه این ها نشان دهنده 
آن است که سال آینده تورم باال خواهد 
در  دولت  دارد  ضرورت  نابراین  ب  ، د و ب
برنامه خود تمهیدات جدی لحاظ کند 
خرید  قدرت  تقویت  به سمت  اند  و ت ب ا  ت
کارگران پیش رود، حجم عقب ماندگی 

دستمزد از تورم خیلی بیشتر است.
اینکه  به  اشاره  با  سماعیلی  ا ج  حا
تهیه امکانات ضروری زندگی با دستمزد 
کارگران همخوانی ندارد گفت: در سه 
چهار دهه اخیر همواره این مشکالت 
برای کارگران بوده است و هر روزشان 
و  نابسامانی  است.  شده  بدتر  و  ر  شت ی ب
اقتصادی  شرایط  در  که  تی ای  ا ب ث ی  ب
روز  به  روز  است.  شده  یجاد  ا ر  شو ک
است،  شده  قیمت ها  فزایش  ا عث  ا ب
نیازهای  به  توجه  بدون  ئله  س م ن  ی ا
امکان  و  است  کارگران  ه های  د ا و ن ا خ
تطبیق دستمزد طبقه کارگر با وضعیت 

اقتصادی سنجیده نشده است.

یک فعال کارگری:

افزایش۴۰درصدی دستمزد، دردی از کارگاران دوا نمی کند! 

مدیرکل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد؛
نوجوانان بیشترین تعداد فوتی و مصدوم 

چهارشنبه سوری
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: 
بیشتر افراد فوتی یا مصدومی حواث چهارشنبه آخر سال در سنین نوجوانی قرار دارند.

حامد نائیجی افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور با تاکید بر افزایش تلفات 
چهارشنبه سوری در سال گذشته، در خصوص حوادث این شب که عمدتا ناشی از 
به کارگیری وسایل خطرناک و مواد محترقه است، برای چهارشنبه آخر سال پیش 

رو نیز هشدار می دهد.
وی افزود: در حوادث چهارشنبه سوری سال گذشته پنج نفر از هموطنان )۴ 
مرد و یک زن( جان خود را از دست دادند در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال 

قبل از آن، سه نفر گزارش شده بود.
نائیجی با بیان اینکه عمده افراد فوتی و یا مصدوم این حواث در سنین نوجوانی 
قرار دارند، افزود: افرادی که در حوادث چهارشنبه سوری سال قبل جان خود را از 

دست دادند زیر ۲۰ سال بودند و فقط یک نفر از آنان ۴۰ ساله بود.
وی با تأکید بر اینکه در سال جاری عالوه بر مخاطرات استفاده از مواد محترقه 
و آتش زا با موضوع همه گیری ویروس کرونا نیز مواجه هستیم، اظهار داشت: از 
هموطنان درخواست می کنیم با توجه به خطرات استفاده از مواد منفجره و نیز 
همه گیری ویروس کرونا از برگزاری هر گونه تجمع و البته استفاده از وسایل و 

ابزار خطرآفرین و غیراستاندارد خودداری کنند.
مدیرکل روابط عمومی پزشکی قانونی تاکید کرد: افراد در صورت انفجار مواد 
محترقه دچار آسیب متعددی می شوند؛ آسیب ها می تواند ناشی از برخورد ترکش 
ماده انفجاری تا سوختگی حرارتی و یا شیمیایی و یا قرار گرفتن در معرض موج 

انفجار و ... باشد.
وی اعالم کرد: متأسفانه انفجار و سوختگی ها باعث عوارض متعددی مانند 
نابینایی، قطع عضو، جوشگاه های دائمی روی صورت و بدن، ناشنوایی و ... می شود.

کاشت گندم برای سبزه سفره هفت 
سین به عنوان یک سنت جا افتاده اما مساله 
مهم این است که اکنون گندم به محصولی 
استراتژیک تبدیل شده و با این کار حجم 
زیادی از بین می رود، طبیعت  دوستان معتقدند 
بهتر است از هسته هایی مانند نارنج استفاده 
شود تا هم گندم هدر نرود و هم محیط زیست 

آسیب نبیند.
عید است و سفره هفت سین آن که 
دارد، سیب، سرکه، سمنو،  باستانی  ی  ت دم ق
سبزه، سیر و سکه هر کدام نمادی هستند 
که بر روی سفره باستانی ما ایرانیان قرار می 
گیرند، در این میان سبزه است که باید قبل 
از شروع عید نسبت به تهیه آن اقدام کرد، 

چرا سبزه را قبل از عید می کارند؟
از سین های هفت سین  سبزه یکی 
از  از عید یکی  وروزی و کاشتن آن قبل  ن

رسوم ما ایرانیان است، ایرانیان در گذشته هر 
سال قبل از نوروز چند نوع سبزه می کاشتند 
و معتقد بودند کاشتن سبزه سبب می شود ما 
سال خود را با سبزی و سرسبزی آغاز کنیم.  
از روزگاران قدیم در بین همه خانواده 
های ایرانی کاشتن سبزه مرسوم بوده، در ایران 
باستان در کاخ پادشاهان ۲۵ روز قبل از نوروز 
در میدان شهر ۱۲ ستون از خشت خام بر پا 
می شد و بر هر ستون غالت متفاوتی مانند 
گندم، جو، برنج،  باقال، ارزن، ذرت، لوبـیا، 
نخود، کنجد،  عدس و ماش می کاشتـند و 
در ششمین روز فروردین، با شادی این سبزه 
ها را می کندند و به نشان برکت و باروری در 
تاالرها پخش می کردند، در همان روزگاران 
اندیشه  نماد  به  سبزه  از  قاب  سه  ال  مو ع م
نیک، گفتار نیک و کردار نیک بر سفره هفت 
سین می گذاشتند.در واقع پیشنیان ما سبزه 

را نماد برکت و باروری می دانستند و قبل از 
عید گندم، جو و ارزن را که جزو مهم ترین 
خوراک آنها بود، می کاشتند و اگر دانه ها رشد 
خوبی داشت، آن سال را سالی پر برکت می 
دانستند،  زرتشتیان رویش سبزه را نماد تازگی 
و برکت زندگی می دانند.   گرچه امروزه دیگر 
خبری از ستون هایی که در گذشته بر روی 
آنها سبزه می کاشتند، نیست،  اما هنوز هم 
بسیاری از مردم قبل از آغاز سال نو در ظرف 
های کوچک و بزرگ دانه هایی چون گندم، 
عدس، ماش و … را سبز می کنند تا بر سر 
سفره هفت سین قرار دهند و تا روز سیزده 
فروردین )روز طبیعت( این سبزه ها را نگه 
می دارند و زمانی که برای سیزده بدر  از خانه 
بیرون می روند، آنها را در آب روان می اندازند.

البته به مرور فقط این گندم بود که به 
عنوان سبزه سبز می شد تا به سفره هفت 

سین ما ایرانیان طراوت و سرسبزی ببخشد و 
همین مساله موجب هدر رفت حجم زیادی از 
گندم می شد که چند سالی است با راه اندازی 
پویش های مختلف دانه های دیگر هم وارد 
عرصه شد،  حتی برخی از دوستداران محیط 
زیست اصرار دارند که بهتر است دانه های 
مرکبات مانند پرتقال، نارنگی و یا نارنج کاشته 
شود تا هم گندم حفظ شود و هم این نهال 
ها بعد از روز طبیعت کاشته شود.تا اینجای 
کار به نظر می رسد که سبز کردن سبزه کار 
قشنگی است و قطعا هم همینطور است اما 
امروزه دیگر گندم یک کاالی استراتژیک 
است بنابراین سبز کردن آن چندان معقول به 
نظر نمی رسد و بهتر است به سراغ دانه های 
دیگر مانند ارزن، ترتیزک و یا عدس برویم، 
هر چند دوستداران محیط زیست هسته های 

نارنج و یا پرتقال را ترجیح می دهند.

نظری و گذری بر سنت ایرانی هفت سین؛

گندم را برای سبزه هدر ندهید، دانه نارنج و پرتقال بکارید

صفحه ۳



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1698- شنبه 23 اسفند 21399 معه جا

قالیباف: مجاهد بودن و انقالبی ماندن کار سختی است
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: مجاهد ماندن و انقالبی ماندن 

کار بسیار سختی است.
محمدباقر قالیباف روز گذشته)جمعه( در مراسم یادواره شهدای بدر 
و خیبر که در مجمتع آیه ها برگزار شد، ضمن تبریک عید مبعث و اعیاد 
پیش رو و تاکید بر لزوم استفاده معنوی از این ایام، بیان کرد: تک تک 
شما عزیزان با تمام وجودتان حس کردید که مجاهد بودن و انقالبی بودن 
و انقالبی ماندن و دفاع از اسالم بسیار کار سختی است و این یک امر 
طبیعی برای مومنین است، یک حقیقت است چراکه این سنت الهی است.

الهی،  اینکه در دستگاه خدا و در سنن  بر  تاکید  با  رییس مجلس 
این سختی ها هستند که صف بین مومنین و کفار را از هم  جدا می کنند، 
افزود: ما امروز به یاد همه شهدا و به بهانه عملیات بدر و خیبر کنار هم 
قرار گرفتیم، دفاع مقدس به تعبیر شهید چمران فرق بین مرد و نامرد و 
جنگ را مشخص می کند. آنانی که در اوج دفاع مقدس به دنبال آسایش 
رفتند و آنانی که در میدان جنگ ایستادند. ما در دوران جنگ، نترسیدیم 
و شهدا به ما درس دادند که نباید وا داد و رها کرد. ما امام)ره( را تنها 
نگذاشتیم و مسیر شهدا را رها نکردیم. هرگز در ما تردید ایجاد نشد و به 

وعده خدا و رسولش و شهدا ایمان داشتیم.

نایب رئیس دوم مجلس:
ناکارآمدی دولت موجب کوچک شدن سفره مردم شد

بدین   ۱۴۰۰ سال  در  مجلس  کار  کلی  روند  گفت:  نیکزاد  لی  ع
صورت است که با تدوین قوانین باعث بزرگتر شدن سفره مردم و حل 

مشکالت شود.
با  دیدار  حاشیه  در  اسالمی  شورای  مجلس  دوم  رئیس  ایب  ن
فعاالن استان همدان، اظهار کرد: در مجلس ۱۵ کمیسیون تخصصی و 
غیرتخصصی داریم و قرار ما بر این بود در سال 99 هر کمیسیون سه کار 
اساسی انجام دهد تا بیشتر بتواند از فرهنگ، اقتصاد و معیشت پشتیبانی کند.

نیکزاد تصریح کرد: همه کمیسیون ها این اقدامات مشخص شده را 
با  نجام می دهند و صبح دوشنبه هر هفته جلسه هیئت رئیسه مجلس  ا

اعضای کمیسیون ها برگزار می شود.
نیکزاد در رابطه با فعالیت های کمیسیون فرهنگ، بیان کرد: اقداماتی 
پیرامون طرح جمعیت در این کمیسیون صورت گرفت و تسهیالتی برای 
فرزند سوم به بعد مانند تسهیالت مسکن، وام قرص الحسنه، استخدام و 

مرخصی ها برای این افراد در نظر گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: در کمیسیون اقتصادی طرح مالیات بر خانه های 
خالی، بر زمین بایر و عایدی مسکن را تصویب کردند و کمیسیون برنامه 

و بودجه هم کار ارزشمندی در جهت اصالح ساختار بودجه انجام داد.
نیکزاد در رابطه با مهمترین برنامه سال آینده مجلس شورای اسالمی، 
گفت: روند کلی کار ما بدین صورت است که تدوین قوانین باعث بزرگتر 
شدن سفره مردم و حل مشکالت شود، تولید شکل بگیرد و مردم احساس 

رضایت همراه با عزت داشته باشند.
وی ادامه داد: ایران کشور ضعیفی نیست اما هزاران افسوس افرادی 
در رأس امور هستند که در عرصه معیشت مردم ناکارآمد عمل کردند. 
با ناهماهنگی بین وزرا این کشور اداره نمی شود بنابراین طرحی نو باید 

داشت و یک دولت و تفکر انقالبی روی کار بیاید.
نیکزاد خاطرنشان کرد: همه ما یکدست مقابل دشمن می ایستیم اما 
باشد؟  باید مشکل داشته  باشند؟ چرا معیشت  باید در مشکل  چرا مردم 
زمانی که ما در دولت بودیم، هیچ کس زودتر از ۱۲ شب به خانه نمی رفت، 

االن هیئت دولت چرا نباید مردم را ببینند؟ 

آزادی ۳ هزار زندانی جرايم غیرعمد از ابتدای سال
حدود  جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  حقوقدانان  بسیج  سازمان  ییس  ر
سه هزار زندانی جرایم غیرعمد با برنامه ریزی مدون و موثر به آغوش گرم 

خانواده بازگشتند.
در خصوص  انقالب  معظم  رهبر  بیانات  یادآوری  با  انبارکی  سهراب 
موضوع  انقالب  فرزانه  رهبر  که  زمانی  افزود:   مؤمنانه  کمک  و  مایت  ح

کمک های مومنانه را مطرح فرمودند، آزادسازی زندانیان را آغاز کردیم.
وی ادامه داد: مشاوره و وکالت رایگان برای زندانیان و معسران در بند، 
اهدای کمک های حمایتی، معیشتی و مومنانه، احیای کانون های صلح و 
سازش در زندان ها و حضور هنرمندان و افراد مشهور در حوزه های مختلف 
هنری و ورزشی از جمله اقداماتی است که برای آزادی زندانیان جرایم غیر 

عمد انجام شده است.
طرح  اجرای  از  قبل  داشت:  اظهار  حقوقدانان  بسیج  سازمان  ییس  ر
آزادسازی زندانیان، 9۳۰ زندانی جرایم غیر عمد از ابتدای سال 99 تا آبان 
با گرامیداشت هفته  آذر ماه همزمان  یافتند و در  بند زندان رهایی  از  ماه 

بسیج 8۰۰ نفر دیگر آزاد شدند.
قاسم  حاج  دلها  سردار  شهادت  سالگرد  در  کرد:  اضافه  نبارکی  ا
سلیمانی نیز  88 زندانی آزاد شدند و در مرحله سوم در میالد با سعادت 
حضرت فاطمه زهرا)س(  با نگاه ویژه به آزادسازی بانوان ۶۳۰ زندانی 
که زنان سرپرست خانوار بودند و به دلیل اعسار مالی در زندان گرفتار 

شده بودند، آزاد شدند.
وی همچنین گفت: ۱9 اسفند همزمان با سالروز شهادت حضرت امام 
موسی کاظم )ع(  و در روزهای پایانی سال ۶۴۳ زندانی دیگر نیز آزاد و به 

کانون خانواده بازگردانده شدند.
 رییس سازمان بسیج حقوقدانان افزود: در این مرحله، بسیج ورزشکاران 
و مداحان محوریت  ار را برعهده گرفتند و بسیج وزارت ورزش و جوانان، 
فدراسیون های ورزشی، قهرمانان و مدال آوران و بازیکنان تیم ملی برای 

آزادی زندانیان پای کار آمدند.
زندانیان  آزادسازی  در  خیران  و  مردم  مشارکت  بر  تاکید  با  نبارکی  ا
اظهارداشت:  این اقدام عالوه بر خیر و ابعاد معنوی آن، ارزش ریالی بسیار 
زیاد و قابل توجهی دارد زیرا بخش عمده ای از این آزادسازی ها از طریق 
رضایت شکات به طریق صلح و سازش، وساطت، پا در میانی و اصالح ذات 
البین انجام شده و با رضایت شاکیان اعداد و ارقام تقلیل یافته و به میزان 
اندک رسیده یا بخشیده شده است. به عنوان نمونه در یک مرحله بدهی 
حدود ۱۲۶ میلیارد تومانی زندانیان به ۱8 میلیارد تومان کاهش یافت و این 

مبلغ هم توسط خیران پرداخت شد.
وی اضافه  کرد: آزادی زندانی با دست خالی نیست و هر زندانی پس 
از رهاسازی تا در منزل همراهی می شود و یک بسته معیشتی معادل ۵۰۰ 

هزار تومان هم دریافت می کند.
رییس سازمان بسیج حقوقدانان خاطرنشان کرد: این افراد به آغوش 
خانواده های خود باز می گردند و به جای اینکه به خانواده های آنها بسته های 
معیشتی بدهیم، زمینه آزادی آنها را فراهم می کنیم تا با عزت و افتخار در 

کنار خانواده های خود باشند.
انبارکی  اظهارداشت: بنا داریم با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، 
بنیاد مستضعفان و سایر دستگاه ها و نهادهای مردمی این اقدام ارزشمند را 

در سال آینده نیز ادامه دهیم.

گفت:  جلیلیان  فسانه  ا
ی  ر ا گز بر شک  ن  و د ب
این  در  روانشناسی  لسات  ج
میان  در  ویژه  به  کرونا  حساس  وره  د
خانواده های آسیب دیده و کم برخوردار، 
می تواند آسیب های دیگر را کاهش دهد.

این روانشناس بالینی افزود: کرونا، 
مسائل اقتصادی را که زیربنای مسائل 
روانی، اجتماعی است، تحت تاثیر قرار 
داده، از سوی دیگر مساله بیکاری در 
خانواده ها مطرح است، برای مثال در 
موسسه توانمندسازی مهر و ماه عده ای 
که در رستوران و آرایشگاه ها مشغول 
کار بودند، نظافت منازل یا پرستاری از 
داشتند،  عهده  به  را  سالمند  و  ودک  ک

تحت تاثیر کرونا بیکار شدند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی 
به خاطر تعطیلی مدارس و آنالین شدن 
آموزش ها، فرزندان نیز خانه نشین و 
به گروه مادر و پدران بیکار اضافه شدند 
به  نیاز  آنالین  آموزش  در صورتی که 
زیرساخت و ابزار و وسایل خاص خود 
دارد که تامین آن از عهده والدینی که 
از نظر اقتصادی وضعیت خوبی ندارند، 

خارج است.
سرپرست گروه روانشناسی موسسه 
توانمندسازی مهر و ماه اضافه کرد: پیش 
از کرونا خانواده ها زمانی را در فضای 
و  کردند  می  سپری  منزل  از  یرون  ب
زمان کمتری را با هم در ارتباط بودند 
اما با شیوع کرونا، شرایطی بوجود آمد 
کنار  گذشته  از  بیش  ها  خانواده  ه  ک
هم و در فضای محدود خانه هایشان 
حضور دارند در این میان به عنوان مثال 
درخواست کودک از والدین برای تامین 
گوشی هوشمند یا اینترنت موجب باال 
رفتن میزان تنش و درگیری در محیط 

خانواده هایشان می شود.
جلیلیان اظهار داشت: در موسسه 
مهر و ماه و در میان مددجویان، شاهد 
محیط  در  تنش  و  درگیری  فزایش  ا

می  نشان  آمارها  هستیم،  ها  انواده  خ
کرونا  دوره  در  روانی  های  تنش  اد  د
ریشه  زمان  مرور  به  و  یافته  فزایش  ا
در خانواده  و اضطراب  افسردگی  های 
اساس  براین  است  کرده  پیدا  نمود  ا  ه
برای  موسسه  این  به  افراد  راجعه  م
مشاوره  و  روانشناسی  ریافت خدمات  د

بیش از گذشته افزایش یافته است.
وی با اشاره به وضعیت نوجوانان 
در شرایط کرونایی گفت: نوجوانان به 
دلیل قرارگیری در سن حساس نوجوانی 
و به دلیل آموزش های آنالین با فضای 
مسائل جدیدی  و  مواجه شده  مجازی 
پیش روی شان قرار گرفته است،  آنها 
به دنبال گمگشته های ذهنی شان وارد 
مثل  مسائل  با  و  شده  مجازی  ضای  ف
برقراری ارتباطات اشتباه، قلدری ها در 
رو شدند،  همه  به  رو  مجازی  فضای 
اینها خودش باعث افزایش تنش های 
روانی میان نوجوانان و حتی با خانواده 

هایشان شده است.
از  خیلی  اینکه  بیان  با  لیلیان  ج

خشونت ها و تنش های در محیط خانه 
ناشی از بیکاری و فشارهای اقتصادی 
است گفت: در چنین وضعیتی خانواده از 
مرد خانه و پدر توقعاتی دارد و وقتی این 
توقعات برآورده نشود موجب درگیری، 
شتم  و  حادتر ضرب  موارد  در  و  نش  ت

می شود.
میان  در  گفت:  روانشناس  ین  ا
خانواده های تحت حمایت موسسه مهر 
و ماه مورد طالق نداشته ایم. مواردی 
اما سعی کردیم  بوده  در شرف طالق 
برقراری جلسات  و  به موقع  مداخله  ا  ب
مشاوره با مادر و پدر جلوی این اتفاقات 
را بگیریم و تاکنون موفق هم بوده ایم.

وی ادامه داد: شک نداشته باشید 
که جلسات روانشناسی به ویژه در این 
دوران از اهیمت باالیی برخوردار است. 
حل  در  زیادی  تاثیر  مشاوره  لسات  ج
مشکالت خانواده ها دارد. افراد در ابتدا 
تحت مشاوره های فردی قرار می گیرند 
و در مرحله بعد با حفظ پروتکل های 
بهداشتی و در محیطی مناسب، مشاوره 

های گروه درمانی انجام می شود.
در  موسسه  موفقیت  رمز  لیلیان  ج
دوران کرونا را ارتباط تنگاتنگ با خانواده 
ها دانست و گفت: سعی کردیم ارتباط 
مان را با خانواده ها قطع نکنیم. ارتباط 
با خانواده و مشاوره به آنها تا حد زیادی 
کمک کرد که شدت آسیب در خانواده 
های تحت پوشش موسسه کاهش یابد.

وی تاکید کرد: بدون شک در این 
تحت  های  خانواده  شدن  رها  وران  د
پوشش موسسات باعث افزایش آسیب 
در بدنه این خانواده ها شده و در مواقعی 
می تواند منجر به طالق و جدایی شود. 
گاه نتیجه این جدایی ها می تواند زیانبار 
باشد. مثل گرایش به اعتیاد، شکل گیری 
زن سرپرست خانوار، فرزندان طالق و 
بدسرپرست، همه این موضوعات بیانگر 
و  روانشناسی  جلسات  باالی  همیت  ا
مشاوره در خانواده ها است. بدون شک 
پیشگیری بهتر از درمان بوده و مشاوره 

آبی بر آتش مشکالت است.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

ساخت نخ های سلولزی با قابلیت تولید برق توسط دانشمند 
ايرانی

تولید  به  موفق  »چارلمز« سوئد  دانشگاه  دارابی« محقق  “سوزان 
نخ های  با  را همراه  آن  می توان  که  است  رسانای سلولزی شده  خ های  ن

معمولی برای دوخت یک لباس به کار برد تا برق تولید کند.
به گزارش نیو اطلس، به لطف پیشرفت در علم مواد و الکترونیک، 
در حال مشاهده این هستیم که چگونه ممکن است روزی لباس های ما 
کاری بیش از گرم نگه داشتن ما داشته باشند. دانشمندان دانشگاه صنعتی 
از سلولز رسانا که  با تولید یک نخ جدید ساخته شده  »چالمرز« اکنون 
تولید  برق  مختلف  اهداف  برای  که  شود  تولید  منسوجاتی  در  ی تواند  م
پذیر  امکان  حوزه  این  در  آنچه  از  توجهی  قابل  و  جدید  نمونه  می کنند، 

است را ارائه داده اند.
“سوزان دارابی« دانشجوی دکترا در گروه شیمی و مهندسی شیمی 
و  کوچک  الکترونیکی  ابزارهای  می گوید:  »چالمرز«  صنعتی  انشگاه  د
مینیاتوری، پوشیدنی ها و گجت های الکترونیکی اکنون در زندگی روزمره 
رایج شده اند، اما در حال حاضر، آنها اغلب آغشته به مواد نادر یا در بعضی 
موارد حتی سمی هستند. آنها همچنین منجر به تجمع تدریجی کوه های 
بزرگ زباله های الکترونیکی می شوند. اما مواد مورد استفاده ما در ساخت 

این نخ رسانا از مواد آلی و تجدیدپذیر تشکیل شده است.
“دارابی« و تیمش قباًل در ساخت الیاف رسانای الکتریکی ساخته شده 
از ابریشم به موفقیت رسیده بودند، اما اکنون توجه خود را به سلولز معطوف 

کرده اند که به گفته آنها ظرفیت باالیی دارد.
این فناوری بر نخ های سلولزی گرفته شده از چوب بنا نهاده شده 
که با یک جوهر از جنس یک پلیمر زیست سازگار رسانای الکتریکی با نام 
“PEDOT: PSS” رنگ می شوند. این فرآیند، نخ را به یک رسانا تبدیل 
می کند، تا آنجا که تیم تحقیق ادعا می کند که رکورد رسانایی یک سیم یا 
نخ سلولزی را شکسته است و می تواند با افزودن نانوسیم های نقره حتی 

بیشتر هم بشود.
پارچه  یک  به  خانگی  خیاطی  چرخ  با  می توان  را  سلولزی  نخ  ین  ا
دوخت و منسوجات ترموالکتریک تولید کرد که وقتی در معرض حرارت 
قرار می گیرند، برق تولید کنند. این تیم ادعا می کند که این پارچه در دمای 
۳۷ درجه سانتی گراد )با فرض اینکه فرد در سرما ایستاده باشد(، می تواند 

حدود ۰.۲ میکرووات برق تولید کند.
“سوزان دارابی« می گوید: این نخ سلولزی می تواند منجر به تولید 
پوشاکی با عملکردهای الکترونیکی، هوشمند و ساخته شده از مواد غیر 

سمی، تجدید پذیر و طبیعی شود.
این نوع لباس ها می توانند در طیف وسیعی از کاربردهای مفید استفاده 
شوند، اما دانشمندان پتانسیل ویژه ای را برای آن در مراقبت های پزشکی 
مختلف  معیارهای  بر  نظارت  برای  آنها  از  می توان  آنجا  در  که  می بینند 

سالمتی استفاده کرد.
استفاده از سلولز باید به قابلیت بازیافت محصول نهایی بیفزاید، اگرچه 
در حال حاضر این نخ ها فقط می توانند پنج شستشو با ماشین لباسشویی را 

تحمل کنند، بدون اینکه هدایت الکتریکی آنها از بین برود.
“کریستین مولر« از محققان این مطالعه می گوید: سلولز ماده خارق 
العاده ای است که می تواند به طور پایدار استخراج و بازیافت شود و در آینده 

شاهد استفاده بیشتر از آن خواهیم بود.
 ASC Applied Materials & مجله  در  تحقیق  ین  ا

Interfaces منتشر شده است.

2 کشته و 4 مجروح در تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری و تريلر
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از تصادف مرگبار کشنده 

ایویکو و اتوبوس اسکانیا در بروجرد خبر داد.
روز  بامداد   ۵:۳۰ ساعت  در  افزود:  خبر  این  اعالم  با  شیرانی،  احمد  سرهنگ 
گذشته)جمعه(یک دستگاه اتوبوس اسکانیا با ۱۵ مسافر در حال حرکت از تهران به 
بروجرد بود که در محدوده پلیس راه بروجرد در محور بروجرد- اراک تصادفی میان 

این اتوبوس با یک دستگاه کامیون کشنده ایویکو رخ داد. 
وی با اشاره به حضور عوامل پلیس راه و دستگاه های امدادی در محل گفت: 
متاسفانه در پی این حادثه دو تن در صحنه حادثه جان خود را از دست داده و چهار 

تن دیگر نیز مجروح شدند که افراد مجروح به بیمارستان انتقال یافتند.
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا درباره علت وقوع این 
حادثه نیز اظهار کرد: کارشناسان پلیس راه اقدامات خود برای یافتن علت قطعی وقوع 

این حادثه را آغاز کرده اند و این موضوع در دست بررسی است.

کشف مزرعه غیرمجاز بیت کوين در چیتگر
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف ۴۲ دستگاه ماینر از یک کارگاه 

تولیدی روتختی در محدوده چیتگر خبر داد.
سرهنگ جلیل موقوفه ای، دراین باره گفت: ماموران کالنتری چیتگر مدتی قبل از 
طریق منابع خبری  و اطالعاتی از فعالیت فردی که اقدام به تولید و استخراج غیرمجاز 
ارز دیجیتال کرده بود، با خبر شده و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه بررسی های اولیه حاکی از صحت گزارش واصله بود، افزود: 
در همین راستا نیز ماموران اقدام به اخذ مجوز قضایی کرده و با حضور در محل ۴۲ 
دستگاه ماینر را که در حال استخراج ارز دیجیتال در این کارگاه بود، توقیف کردند.

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ ضمن بیان اینکه یک نفر نیز در این زمینه 
دستگیر شد، اظهارکرد: برای فرد دستگیر شده، پرونده ای تشکیل شد و این فرد برای 

ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.
موقوفه ای با اشاره به ممنوعیت استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال تصریح کرد: 
برابر مقررات افراد نمی توانند سرخود و بدون مجوز اقدام به استخراج بیت کوین کنند.

مامورآب قالبی، دزد خانه پیرزن بود!
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری اعضای باندی که در پوشش 

مامور آب اقدام به سرقت خشن از یک خانواده کرده بودند، خبر داد.
سرهنگ جلیل موقوفه ای، دراین باره گفت: مدتی قبل گزارشی در مورد سرقت 
به عنف از یک خانه به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم شد که درپی آن تیمی 
از ماموران کالنتری خلیج در محل حاضر شده و رسیدگی به موضوع را در دستورکار 
خود قرار دادند.وی با اشاره به نتایج بررسی های ماموران در محل اظهارکرد: بررسی ها 
حاکی از آن داشت که فردی تحت عنوان مامور آب به در خانه ای مراجعه کرده، اما 
به محض ورود به خانه همدستانش نیز وارد خانه شده و اقدام به یورش به داخل 
خانه کرده  و پس از بستن دست و پای پیرزن صاحبخانه و فرزندانش، حدود نیم کیلو 

طال و چندین میلیون تومان وجه نقد را از خانه وی سرقت کرده و متواری شده اند.
در  افراد  این  دستگیری  و  شناسایی  برای  تحقیقات  اینکه  بیان  با  وقوفه ای  م
و  شواهد  از  استفاده  با  خلیج  کالنتری  ماموران  اظهارکرد:  گرفت،  قرار  ستورکار  د
شیوه های پلیسی اقدام به یافتن سرنخ هایی از عامالن این سرقت ها کرده و موفق 
به  اشاره  با  بزرگ  تهران  پیشگیری  پلیس  آنان شدند.رییس  مخفیگاه  ه شناسایی  ب
اخذ مجوز از مقام قضایی برای دستگیری این افراد، ادامه داد: ماموران با حضور در 
مخفیگاه این افراد، طی عملیات های جداگانه چهار عضو این باند را دستگیر و به مقر 
انتظامی منتقل کردند.وی با اشاره به انجام بازجویی از متهمان دستگیر شده، گفت: 
این افراد اقرار کردند که از حدود یک ماه پیش با اطالع از وجود طال و پول نقد در 
خانه پیرزن، نقشه سرقت را کشیده و به دنبال اجرای آن در فرصتی مناسب بودند. 
این افراد با معرفی خود به عنوان مامور آب وارد خانه شده و در ادامه با تهدید افراد 

حاضر در خانه و بستن دست و پای آنان اقدام به سرقت کرده و متواری شده اند.
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با بیان اینکه برای هر چهار متهم پرونده  
جداگانه ای تشکیل شد، اظهارکرد: این افراد برای ادامه روند رسیدگی به جرم و کشف 

دیگر جرائم احتمالی به دستگاه قضایی معرفی شدند.
موقوفه ای با تاکید بر اینکه شهروندان باید هنگام باز کردن در خانه به روی 
افرادی که خود را مامور آب، گاز، برق و ... معرفی می کنند هوشیار باشند، گفت: الزم 
است برای بازکردن در به روی این افراد حتما کارت شناسایی معتبر و هولوگرام دار 

آنان رویت کنند و با مراجعه به دم در، در را باز کنند.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  حصوالت  م
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/88 دربرابر ۲/9۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x8۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی 8۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   رخی  ب
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x8۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )۷9۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز ۲،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.۲ گیک بنچ  پلیکیشن  ا
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/۱ با  برابر  لیک فیلد  ردازنده ی  پ
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

د  ستا مان  در ون  عا م
تاکید  تهران  استان  رونا  ک
کرد: آثار سفرها و عدم رعایت 
پروتکل ها در خریدهای نوروزی از هفته 

سوم فروردین ماه آشکار خواهد شد.
دکتر نادر توکلی، با اشاره به اینکه 
تجربه  حال  در  اخیر  هفته  دو  ظرف 
هستیم،  تهران  در  بیماری  ثابت  وند  ر
گفت: حدودا بین ۲۶۰ تا ۳۰۰ بستری 
روزانه در بیمارستان های استان داریم و 
موارد سرپایی هم بین ۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰ 

نفر هستند.
وی افزود: نسبت بستری بیماران 
در آی سی یو نسبت به گذشته مقداری 
بیشتر شده است و می توان گفت آنهایی 
که بستری می شوند بد حال تر هستند. 
 ۱۰ زیر  افراد  بستری  درصد  طرفی  ز  ا
در  است؛  رسیده  درصد   ۱۱ به  ال  س
حالی که پیش از این و در ماه های قبل 
نکته خوب  بود. یک  ین درصد کمتر  ا
به  نسبت  اسفندماه  در  که  است  ین  ا
نیمه دوم بهمن ماه میزان مرگ و میر 

کاهش یافته است.
بررسی  اینکه  به  اشاره  با  وکلی  ت
تهران  در  پروتکل ها  رعایت  یزان  م
استانی  ستاد  بهداشتی  معاونت  وسط  ت
به  البته  کرد:  اظهار  می شود،  عالم  ا
نظر می رسد با توجه به نزدیکی به عید 
وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی 
حال  در  شدت  به  بازار  و  صنوف  ر  د
است  بزرگی  خطر  این  و  است  فت  ا
که اثرات آن را در هفته سوم فروردین 

خواهیم دید.
با آغاز  از طرف دیگر  افزود:  وی 
سفرهای نوروزی دیگر همه نوع بیماری 
) اشکالل مختلف کرونا از نوع کالسیک 
تا جهش یافته( را در تهران خواهیم دید؛ 
زیرا سفر از تهران و به تهران به عنوان 
داشته  باالیی  آمار  می تواند  ایتخت  پ
مورد  در  تصمیم گیری ها  آخرین  اشد.  ب
سفرهای نوروزی به روز ۲۵ اسفندماه 

موکول شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: از مردم 
ضروری  موارد  در  جز  به  ی خواهیم  م
اقدام به سفر نکنند. سفر با قصد تفریح 
پروتکل های  رعایت  بدون  سیاحت  و 
بهداشتی می تواند بسیار خطرآفرین باشد 
بویژه که در حال حاضر میزان سرایت 

نیز  یافته کرونا  پذیری ویروس جهش 
بسیار باال است.

وی با اشاره به ازدحام در خیابان ها 
سال  آخر  خریدهای  دنبال  به  معابر  و 
که  است  این  ما  توصیه  گفت:  ردم،  م
مردم تا حد امکان خریدهای خود را به 
شکل آنالین انجام دهند. طی روزهای 
تهران  استانداری  با  جلسه  در  ذشته  گ
مقرر شد به نظارت و ساماندهی بیشتری 

در صنف بازار پرداخته شود.
استان  کرونا  ستاد  درمان  عاون  م
تهران، بیان کرد: موارد کرونای جهش 
پخش  کشور  در  که  همانگونه  افته  ی
است، در استان تهران هم مشاهده شده 
است. مبتالیان به این نوع از ویروس 
برای دریافت مراقبت بیمارستانی تفاوت 

نظر  به  اما  ندارند،  سایرین  با  ندانی  چ
می رسد شاید بخشی از  افزایش بستری 
افراد زیر ۱۰ سال با کرونای انگلیسی 

مرتبط باشد.
وی با تاکید بر اینکه بر برگزاری 
مراسم چهارشنبه سوری نطارت ویژه ای 
عدم  ما  ویژه  تاکید  افزود:  ی شود،  م
شیوه  به  آیینی  مراسم  این  رگزاری  ب

سالیان گذشته است.
موج  بروز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
چهارم بیماری در بخش بیماران سرپایی 
اتفاق افتاد، اظهار کرد: اما خوشبختانه 
در بخش بستری این موج اتفاق نیفتاد 
و پیش بینی ما ابتالهایی است که بعد 
از سفرها و خریدهای نوروزی خودشان 
را از هفته سوم فروردین نشان می دهند.

معاون درمان ستاد کرونا در استان تهران: 

مردم به جز در موارد ضروری اقدام به سفر نکنند

یک روانشناس بالینی:

اهمیت مشاوره به خانواده های آسیب ديده از کرونا جدی گرفته شود
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رئیس کل بانک مرکزی 
در واکنش به ادعاهای وزیر 
بانک  گفت:  آمریکا،  ارجه  خ
تامین  برای  را  خود  برنامه  رکزی  م
به  توجه  بدون  کشور،  ارزی  یازهای  ن
منابع مسدود شده خود در کره جنوبی و 

سایر کشورها تنظیم کرده است.
عبدالناصر همتی در یادداشتی در 
در   « نوشت:  خود  اینستاگرام  فحه  ص
خبرها آمده بود که وزیر خارجه آمریکا 
گفته است تا ایران به توافق هسته ای 
آزاد  را  کره  در  ایران  منابع  ازنگردد،  ب
نمی کنیم«، در این خصوص چند نکته 

قابل ذکر است.
هم  بتدا  ا ز  ا بیان داشت:  ی  و
اراده مستقلی  مشخص بود دولت کره 
ایران  ارزی  منابع  مشکل  حل  رای  ب
ندارد. درخواست مذاکره از طرف سفیر 
کره و توافق برای پرداخت منابع ایران 
هم توسط خود کره ای ها انجام شد و 
را  الزم  اجازه  این که  از  جلسه  در  ن  م
وی  از  نه  یا  گرفته اند  آمریکایی ها  ز  ا

سؤال کردم.
همتی در ادامه این یادداشت آورده 
است: بانک مرکزی برنامه خود را برای 
تامین نیازهای ارزی کشور، بدون توجه 
به منابع مسدود شده خود در کره جنوبی 

و سایر کشورها تنظیم کرده است.
اساس،  این  بر  ادامه داد:  ی  و
و  دارو  اساسی،  کاالهای  ارز  امین  ت
در  بع  منا توسط  پزشکی  جهیزات  ت
جریان بانک مرکزی و تامین ارز سایر 

اولیه  مواد  نیز  و  ضروری  االهای  ک
منابع  طریق  از  تولیدی  احدهای  و
صادرات غیرنفتی در سامانه نیما و نیز 
به صورت  مقابل صادرات  در  اردات  و

روان درجریان است.
ی  کز مر نک  با ییس کل  ر
مسال  ا بتدای  ا ز  ا  : اطرنشان کرد خ
تاکنون، بانک مرکزی ۱۰ میلیارد دالر 
اساسی،  کاالهای  برای  ترجیحی  رز  ا
نهاده های کشاورزی و دارو و تجهیزات 

میلیارد   ۲۴ و  کرده  تامین  زشکی  پ
نیز  نفت خام(  )غیر  صادرات  ارز  الر  د
از روش های مختلف درخدمت واردات 

کشور قرار گرفته است.
به گفته همتی، از ابتدای بهمن ماه 
تاکنون۳.۳ میلیارد دالر فقط در سامانه 
بر  عالوه  این،  و  شده  ارز  تامین  یما  ن
تامین ارز خود بانک مرکزی و رقم قابل 
توجه واردات در مقابل صادرات در این 

مدت بوده است.
روز  در  فقط  شد:  یادآور  ی  و
پنجشنبه گذشته عرضه در سامانه نیما 
۶ برابر معامالت بود، همچنین میانگین 
نرخ معامالت دیروز نیز ۲۲ هزار و ۵۰۰ 

تومان برای هر دالر بود.
بانک  کل  رییس  پیش،  ندی  چ
ایران  در  جنوبی  کره  سفیر  و  مرکزی 
در جلسه ای که به درخواست سفارت 
زمینه  در  شد،  ر  برگزا جنوبی  ره  ک
بخشی  مصرف  و  جابه جایی  چگونگی 
جنوبی  کره  در  ایران  بانکی  منابع  ز  ا

توافق کردند.

با حضور مدیرعامل صورت گرفت؛
برگزاری روز ملی درختکاری در بانک مسکن

مدیرعامل  حضور  با  درختکاری  روز  راسم  م
خانواده  از  تعدادی  و  ارشد  مدیران  مسکن،  انک  ب

های شهدای خدمت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن 
-هیبنا، مراسم روز درختکاری و کاشت نهال به همت 
بانک مسکن برگزار شد. در این مراسم که با حضور 

دکتر محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن، مدیران ارشد بانک و جمعی 
از خانواده های شهدای خدمت برگزار شد، عالوه بر درختکاری، چند اصله 

نهال نیز برای یادبود شهدای خدمت بانک مسکن کاشته شد.
یکی  که  این  بر  تاکید  با  مراسم  این  در  مسکن  بانک  عامل  دیر  م
از وظایف ذاتی بانک ها ورود به مسائل اجتماعی است، گفت: روز ملی 
درختکاری بهانه ای شد تا مراسم یادبودی برای ۳۵ نفر از کارکنان بانک 
مسکن از جمله مرحوم رحیمی انارکی مدیرعامل فقید بانک مسکن مدیری 
توانمند، متعصب و الگوی اخالق که در اثر ویروس منحوس کرونا در راه 

ادامه خدمت جان خود را از دست داده اند، برگزار کنیم.
حوزه  در  مسکن  بانک  سابقه  به  اشاره  با  شایان  محمود  کتر  د
مسئولیت اجتماعی گفت:یکی از وظایف اصلی بانک مسکن از زمستان 
سال 9۶ با اجرای کمپینی اجتماعی با هدف صرفه جویی در مصرف آب 
و استمرار آن در دیگر حوزه های محیط زیست انجام گرفت، در تالش 
است تا گامی برای حل بحران کم آبی کشور و دیگر حمایت های محیط 
زیستی در حوزه های خاک، آب و هوا بردارد.این بانک در سال جاری 
روزهای  در  آب  مصرف  الگوی  در  آمده  وجود  به  تغییرات  به  توجه  ا  ب
کرونا،  ویروس  همه گیری  و  پاندمی  شرایط  خصوص  به  و  سال  رم  گ
به صورت  را  زیست  محیط  موضوع  با  اجتماعی  تبلیغاتی-  کمپین های 

داد. ادامه خواهد  مستمر همچنان 
وی در ادامه توصیه کرد:با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی 
سال و نوروز ۱۴۰۰ ،همه باید تالش کنیم تا با رعایت دستور العمل های 
بهداشتی زنجیره انتقال ویروس را کاهش دهیم. ضمن این که محدودیت 
های سفرهای نوروزی می تواند فرصت خوبی برای همکاران بانک باشد 
تا با حضور در منزل کمی از مشغله یک سال سخت رهایی پیدا کنند و 

فرصتی ایجاد شود در سال آینده خدمات بهتری ارائه دهیم.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: شرایط شعب هم از حیث نقل و انتقاالت 
فیزیکی پول، سخت است که امیدواریم تا جای امکان مشتریان برای سالمت 

خود و کارمندان از نقل و انتقاالت فیزیکی خودداری کنند.
دکتر شایان ادامه داد: در راستای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا 
و کاهش مراجعات حضوری مشتریان به شعب بانک، تمدید اتوماتیک کارت 
های بانکی منقضی شده بدون نیاز به مراجعه مشتری به مدت یکسال تا 

پایان سال ۱۴۰۰ در سامانه پرداخت با کارت اعمال می شود.
درباره  مراسم  این  حاشیه  در  همچنین  مسکن  بانک  عامل  دیر  م
تدابیر ویژه ای که بانک برای خدمات رسانی در روزهای شب عید به 
در  که  آنجا  از  گفت:  هیبنا  خبرنگار  به  است،  گرفته  نظر  در  مشتریان 
روزهای پایانی سال میزان مراجعه مردم به شعب بانک مسکن افزایش 
پیدا می کند، برای پاسخ دهی به مشتریان طرح راه اندازی باجه عصر 

را در نظر گرفته ایم.
به  توجه  با  استان ها  و  مناطق  شعب  مدیریت های  اساس،   این  ر  ب
اطالعیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا )استانی( پیرامون وضعیت هر شهر 
استان و مقررات و ضوابط مترتب بر آن و همچنین در هماهنگی الزم با 
باجه  برقراری  به  استان، می توانند نسبت  بانک های  کمیسیون هماهنگی 
اقدام  پنج شنبه(  روزهای  )به جز  روز  در  به مدت ۲ ساعت  عصر حداکثر 
کنند. این طرح در شعب مورد نظر از تاریخ ۱۶ اسفند سال 99 تا روز ۲8 

اسفند صورت می گیرد.

در جلسه تخصصی حوزه بانکی شورای اطالع رسانی وزارت 
اقتصاد مطرح شد:

و  رسانی  اطالع  بر  مرکزی  بانک  و  اقتصاد  وزارت  اکید  ت
آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون جديد چک

پیمان میراب آستانه رییس مرکز روابط عمومی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه تخصصی 
وزارتخانه،  این  رسانی  اطالع  بانکی شورای  حوزه 
عملکرد بانکها را در دوران شیوع ویروس کرونا و 
دانست  قدردانی  شایسته  ها  تحریم  با  مواجهه  ر  د
و بر لزوم اطالع رسانی هر چه بیشتر این اقدامات 

تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در این جلسه که به میزبانی 
این بانک در مجموعه تاریخی میدان امام خمینی )ره( و با حضور میراب 
اقتصاد، جبل  آستانه رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
روابط  ادارات  روسای  و  مرکزی  بانک  عمومی  روابط  رییس  املی  ع
عمومی بانکهای ملی، صادرات، ملت، سپه، تجارت، مسکن، کشاورزی، 
رفاه کارگران، توسعه صادرات، صنعت و معدن، قرض الحسنه مهر ایران 
بانکها همزمان  اقدامات و خدمات  از  بود گزارشی  بانک همراه  و پست 
آخرین خدمات  اجتماعی،  انجام مسئولیت های  کرونا،  ویروس  ا شیوع  ب
نوین در نظام بانکی و اطالع رسانی اقدامات بانکها در هشت ساله دولت 

تدبیر و امید ارائه شد.
میراب آستانه در این جلسه، مقوله اطالع رسانی را حلقه مفقوده زنجیره 
خدمات ارائه شده از سوی سازمانهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد عنوان کرد 
و گفت: اقدامات صورت گرفته و گسترده بانکها در زمان شیوع کرونا در حوزه 
جلوگیری از هرگونه اخالل در ارائه خدمات با رویکرد ارائه خدمات به صورت 
غیر حضوری، حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، توسعه فناوری 
اطالعات در حوزه بانکداری دیجیتال، اعطای تسهیالت تکلیفی، تسهیالت 
ازدواج جوانان و عمل به مسئولیت های اجتماعی از جمله مواردی است که 
باید برای اطالع رسانی آن به یک همکاری و اجماع مشترک رسیده تا از 

این طریق نگاه مردم به نظام بانکی را تغییر دهیم.
وی افزود: در جلسه اخیر دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی 
مشترک  به صورت  که  مواردی  از  یکی  کارآفرینان  و  کنندگان  تولید  ا  ب
توسط کارآفرینان عنوان شد مربوط به قانون جدید چک بود. آنها معتقد 
بودند که کسب و کارشان با اجرای این قانون با مشکل مواجه می شود 
در صورتی که با اطالع رسانی شفاف و افزایش آگاهی صاحبان کسب 
و کار می توان به خوبی فضای موجود را مدیریت کرد چه بسا وظیفه 
اصلی وزارت اقتصاد و سازمان های زیر مجموعه آن ساماندهی فضای 

کسب و کار در جامعه است.
اجرای  از  نیز  بانک مرکزی  روابط عمومی  پویا جبل عاملی رییس 
قانون جدید چک همزمان با اولین روز آغاز سال جدید خبر داد و گفت: 
شعب  همکاران  آمادگی  به  چیز  هر  از  بیش  قانون  این  مطلوب  جرای  ا
بانکها برای اطالع رسانی به مشتریان بستگی داشته و زمان باقی مانده 
تا پایان سال فرصت مناسبی است تا با استفاده از ابزارهای مختلف بتوان 
چگونگی اجرای مرحله ای این قانون را به مشتریان اطالع رسانی کرد.

در این جلسه هر یک روسای ادارات روابط عمومی بانکها گزارشی از 
اقدامات بانک متبوع خود را در زمینه های انجام مسئولیت های اجتماعی، 
اطالع رسانی قانون جدید چک و تمهیدات در نظر گرفته شده از زمان 
شیوع کرونا ارائه کردند. در پایان مقرر شد گزارشی از اقدامات هر بانک 
در بخش های اشاره شده به وزارت اقتصاد ارسال تا پس از جمع بندی 

نسبت به ایده پردازی برای اطالع رسانی جامع و مشترک اقدام شود.

با تالش کارشناسان شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران صورت گرفت؛

افزايش 110 میلیون متر مکعبی
 ظرفیت روزانه انتقال گاز کشور

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: با بهره برداری 
خطوط لوله ششم و نهم سراسری گاز، ظرفیت روزانه انتقال گاز کشور 

۱۱۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت.
از شرکت های  به عنوان یکی  ایران  گاز  توسعه  و  شرکت مهندسی 
مهندسی و ساخت طرح های صنعت گاز کشور مسئولیت مطالعات فنی، 
اقتصادی، مهندسی پایه و تفصیلی، تأمین منابع و مدیریت اجرای طرح ها 
ذخیره سازی  فشار،  تقویت  تأسیسات  گاز،  انتقال  خطوط  پروژه های  و 
گاز طبیعی، پاالیشگاهی و تأسیسات زیربنایی و ساختمانی، مخابرات و 

دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران را بر عهده دارد.
تازه ترین  تشریح  ضمن  گفت وگویی  در  شرکت  این  دیرعامل  م
از  بهره گیری  بر  برای خدمت رسانی،  این مجموعه  انجام شده  قدام های  ا
تأکید  گاز  انتقال  خطوط  پروژه های  کیفیت  افزایش  در  نو  ناوری های  ف
می کند. او همچنین با اشاره به پروژه های در حال اجرا از سوی شرکت 
مهندسی و توسعه گاز، در توضیحاتی درباره بهره برداری خطوط لوله ششم 

و نهم سراسری گاز در سال 99، می گوید:
»بهره برداری از این طرح های عظیم انتقال گاز، ضمن تقویت پایداری 
را ۱۱۰ میلیون مترمکعب در روز  انتقال گاز کشور  جریان گاز، ظرفیت 
افزایش می دهد و با هدف انتقال دائمی، پایدار و مطمئن گاز به جنوب غرب، 
غرب و شمال غرب کشور و تقویت صادرات گاز ایران انجام شده است.«

با وجود  ایران  * اجرای پروژه های شرکت مهندسی و توسعه گاز 
کرونا  ویروس  شیوع  مراقبتی  ضرورت های  و  بین المللی  حریم های  ت
ادامه دارد و این افتخار بزرگی است که با اتکا به نیروی انسانی متعهد و 
پیمانکاران و سازندگان داخلی، پروژه های شرکت  متخصص، مشاوران، 

کماکان در حال اجراست.
* در حوزه پروژه های اجرایی، در سال ۱۳98 بیش از ۵۰۰ کیلومتر 
خط لوله انتقال گاز شامل پروژه کوهدشت - خرم آباد به طول ۷۶ کیلومتر 
در استان لرستان، خط انتقال گاز همت آباد - بار به طول ۵۳ کیلومتر در 
به طول ۳۰ کیلومتر در  انتقال گاز دماوند  استان خراسان رضوی، خط 
به طول  میاندوآب  گاز دهگالن - سقز -  انتقال  مازندران، خط  ستان  ا
۲۳۰ کیلومتر در استان کردستان، خط انتقال گاز کامفیروز به طول ۳۰ 
کیلومتر در استان فارس و دره عباس - ماهشهر به طول ۶۳ کیلومتر به 

بهره برداری رسیده است.
* پروژه های الفت - گورزین - بندرعباس به طول ۷۰ کیلومتر در 
استان هرمزگان، خط انتقال گاز بیدبلند - اهواز به طول ۱۰۰ کیلومتر در 
استان خوزستان، خط انتقال گاز رشت - چلوند به طول ۱۵۰ کیلومتر در 
استان گیالن، خط انتقال گاز ماهشهر - شادگان به طول ۳۵ کیلومتر در 
استان خوزستان و خط انتقال گاز ایرانشهر - چابهار به طول ۲9۰ کیلومتر 

هم در حال اجراست.
* در حوزه تأسیسات تقویت فشار گاز ۲۲ واحد توربوکمپرسور در 
سال 98 و در سال 99 واحدهای تکمیلی بیدبلند ۶، صفاشهر 8، حسینیه 
۶ و فراشبند ۱۰ به بهره برداری رسیده است. تأسیسات تقویت فشار گاز 
پل کله در استان اصفهان، دوراهان و نورآباد در استان چهارمحال و بختیاری، 
ارسنجان و خیرگو در استان فارس و خورموج و برازجان در استان بوشهر 

در مرحله اجراست.
* در حوزه پاالیشی، پروژه های ایستگاه اندازه گیری بازرگان، احداث 
F&G پاالیشگاه پارسیان در حال اجراست و ساخت فاز دوم پاالیشگاه 
ایالم در مرحله ابالغ به پیمانکار قرار دارد. در حوزه دیسپچینگ و مخابرات 
در سال ۱۳98، تعداد ۲۰۵ ایستگاه RTU به همراه مخابرات خط پنجم 
سراسری حدفاصل عسلویه - آغاجاری به طول ۵۴۰ کیلومتر فیبر نوری 
و فاز اضطراری مخابرات و فیبر نوری خط هشتم به طول ۳۵۰ کیلومتر 
 RTU فیبر نوری عملیاتی شده و از ابتدای امسال تاکنون ۱88 ایستگاه
به همراه ۱۴۰۵ کیلومتر فیبر نوری به بهره برداری رسیده است. در حوزه 
ابنیه، راه و مراکز بهره برداری، مرکز بهره برداری کرمان عملیاتی شده و 
از ابتدای سال تاکنون ۶ پروژه در این حوزه به بهره برداری رسیده است.

ایفای مسئولیت  با  ایران همسو  گاز  توسعه  و  مهندسی  * شرکت 
بوشهر همچون سال های  استان  در  بارش های شدید  پی  در  جتماعی،  ا
گذشته در محل اجرای پروژه های خود برای رفع آبگرفتگی یاری رسانی 
کرد. ماشین آالت، بیل مکانیکی، لودر و تجهیزات پیمانکاران مستقر در 
اجرای پروژه های شرکت در استان بوشهر )عسلویه( به مناطق آب گرفته 
کمک کرده اند و تا رفع آبگرفتگی ها، یاری رسان دستگاه های اجرایی هستند.

* گازرسانی به صنایع و واحدهای تولیدی از برنامه های کالن دولت 
برای توسعه اشتغال، جهش تولید و رونق کسب وکار است که تحقق این 
مهم، سبب جلوگیری از مصرف سوخت های فسیلی، حفظ محیط زیست، 
می شود.  صنایع  بیشتر  بهره وری  نهایت  در  و  تولید  هزینه های  اهش  ک
افزون بر موارد فوق، برای گازرسانی به صنایع و واحدهای تولیدی که 
از برنامه های کالن دولت همسو با توسعه اشتغال، جهش تولید و رونق 
کسب وکار است، فاز اول پروژه خط انتقال گاز اختصاصی صنایع زرند به 

طول حدود ۴۵ کیلومتر تکمیل شد.
* بهره برداری از پروژه های خطوط انتقال گاز ششم و نهم سراسری، 
مهم ترین پروژه در سال 99 بود که با حضور رئیس جمهوری افتتاح  شد. 
اشتغال زایی یکی از دستاوردهای حین اجرای این پروژه بود، زیرا صفر 
مشاوران،  متخصصان،  نبوغ  و  توانمندی ها  به  اتکا  با  طرح  این  صد  ا  ت
پیمانکاران و سازندگان داخلی به ثمر نشسته است. در زمان اجرای خط 
ششم سراسری برای بیش از ۵ هزار نفر شغل مستقیم ایجاد شد و رونق 
کسب وکار در صنایع فوالد، شیرسازی، ابزار دقیق و خدمات حمل ونقل و 

ماشین آالت در منطقه غرب کشور را به همراه داشت.
از عسلویه در استان  * خطوط لوله ششم و نهم سراسری گاز که 
بوشهر آغاز شده است و تا استان کردستان امتداد می یابد، به همراه پنج 
ایستگاه تقویت فشار گاز که در مسیر عسلویه تا میاندوآب استقرار یافته اند، 
از مهم ترین پروژه های صنعت گاز در کریدور غرب و شمال غرب کشور 
هستند، زیرا بهره برداری از این طرح های عظیم انتقال گاز، ضمن تقویت 
پایداری جریان گاز، ظرفیت انتقال گاز کشور را ۱۱۰ میلیون مترمکعب در 
روز افزایش می دهد و با هدف انتقال دائمی، پایدار و مطمئن گاز به جنوب 
غرب، غرب و شمال غرب کشور و تقویت صادرات گاز ایران انجام شده است.

* با توجه به اهمیت به کارگیری فناوری های نو در افزایش کیفیت 
پروژه های خطوط انتقال گاز، برنامه های متعددی در این زمینه اجرا شده 
است. در پروژه محمدیه قم - پارچین با استفاده از نقشه برداری هوایی نوین، 
عکس برداری با کیفیت و وضوح باال از مسیر اجرای پروژه انجام شد که 
در کاهش زمان بسیار موثر بود. در اجرای پروژه امامزاده هاشم - پلور در 
منطقه کوهستانی هراز نیز از سازه های ژئوگریدی برای ایجاد مسیر بهره 
بردیم که به جرات می توان گفت تنها با استفاده از این فناوری، امکان 

عبور خط لوله گاز از رودخانه های متعدد و جاده هراز میسر شد.
* مسیرسازی با استفاده از سازه های ژئوگرید برای نخستین بار در 
پروژه مزبور انجام شد که تجربه ای گرانبها بود، زیرا با حفاری بخشی از 
با مشکالت  و محیط زیستی  موانع طبیعی  با وجود  پهنای الزم،  با  کوه 
فراوانی روبه رو می شدیم، اما با این اقدام نوآورانه، افزون بر صرفه جویی 
در هزینه ها، پروژه بدون صدمه به محیط زیست و در زمان کوتاه تر اجرا 
شد، همچنین در پروژه رشت - چلوند، اجرای پایلوت عملیات و جوشکاری 
اتوماتیک در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم این نوآوری به نتیجه 

برسد و نتایج مثبتی برای صنعت گاز به ارمغان آورد.

واکنش رییس بانک مرکزی به ادعای وزیر خارجه آمریکا؛

ارز کشور بدون توجه به منابع مسدود شده تامین می شود
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هفته پایانی سال ۹۹؛

بازار خودرو بی رونق تر از همیشه!
بررسی بازار خودروی پایتخت در آخرین روزهای اسفندماه، حاکی از سکون 
و آرامش کامل در بازار است و اکنون به جز مشتریان واقعی کسی برای خرید 

به بازار مراجعه نمی کند.
در حالی که همه ساله شاهد بیشترین رونق خرید و فروش بازار خودروهای 
داخلی، خارجی و مونتاژی در بهمن و اسفند ماه بودیم، از زمان شیوع کرونا 
تاکنون در دو سال اخیر بازار خودرو در این دو ماه با رکود مواجه است، به طوری 

که برخی کارشناسان حتی از »رکود مطلق« یاد می کنند.
این روزها خرید و فروش ها 
در حداقل خودش است و به گفته 
که  افرادی  به جز  بازار،  عاالن  ف
خریدار واقعی خودرو هستند هیچ 
مراجعه ای به بازار انجام نمی شود.

در دو هفته اخیر نرخ دالر تا 
پایین  هم  تومان  هزار   ۲۳ انال  ک
آمد، اما پس از آن دوباره باال رفت 
تا  این روزها در بین کانال ۲۴  و 
است.  نوسان  در  تومان  هزار   ۲۵
هرچند کاهش قیمت دالر امیدها به 
کاهش قیمت ها را در بین خریداران 
افزایش داد و قیمت خودرو در پی 

آن در حد یکی دو میلیون تومان کاهش یافت، اما چند روزی است که قیمت ها 
مجدد به سر جای سابق خود بازگشته است.

در این زمینه، »نعمت اهلل کاشانی نسب« نائب ریس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودروی پایتخت گفت: کاهش نرخ ارز در یکی دو هفته گذشته، تاثیر جزئی بر 
کاهش قیمت ها داشت، اما اگر از نرخ ۲۳ هزار تومانی باز هم پایین تر می آمد 

می توانستیم امید به کاهش بیشتر قیمت خودروها داشته باشیم.

وی، وضعیت فعلی بازار را آرام و ساکن توصیف کرد که جز اندک موارد 
خریداران واقعی کسی به آن مراجعه نمی کند.

کاشانی نسب بیان داشت:  هرچند نسبت به چند ماه گذشته عرضه خودرو در 
بازار افزایش یافته و نزدیکی به پایان سال 99 و افت یک ساله مدل خودروها 
دلیل عرضه بیشتر از سوی واسطه ها و دالالن است، اما موضوع اصلی این است 
که تقاضا در بازار همپای عرضه نیست و در حقیت تقاضا برای خودرو اندک است.

وی یادآور شد:  با توجه به تاثیرات منفی شیوع کرونا، عید و سفرهای نوروزی 
همچون سال های گذشته معنی ندارد و به همین دلیل هیچ شور و شوقی برای 
خرید خودرو یا تبدیل به احسن کردن خودرو از سوی مشتریان دیده نمی شود.

به گفته این مقام صنفی، امروز پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و پراید ۱۳۱ به عنوان دو 
خودروی شاخص و پرمشتری بازار به ترتیب حدود ۱8۷ میلیون تومان و ۱۰۵ 

میلیون تومان در بازار قیمت دارند.
رکود مطلق بازار خارجی ها

بررسی ها حاکی است رکود در بازار خارجی ها حتی شدیدتر از خودروهای 
داخلی و مونتاژی است و خرید و فروش ها در ایام منتهی به پایان سال 99 به 

صفر رسیده است.
بازار خودروهای خارجی در این  »کوروش طواحن«  نمایشگاه دار و فعال 
زمینه گفت: سال های گذشته به ویژه در بهمن ماه رونق خوبی را در بازار شاهد 
بودیم و اکثر خریداران در این ماه یا 
خرید  برای  اسفندماه  در  نهایت  ر  د
در  آمار  این  اما  می کردند،  راجعه  م
بهمن و اسفندماه امسال افت شدید 

را تجربه کرده است.
وی گفت: حتی برخی مشتریان 
پس از کش وقوس ها و چانه زنی های 
هم  قرارداد  امضای  پای  تا  یاد  ز
خرید  نهایت  در  ما  ا مدند،  ی آ م
کاهش  به  امیدوار  زیرا  می کردند،  ن
قیمت ها و اتفاق های مثبت سیاسی 

بودند.
تجربه  هرچند  افزود:   واحن  ط
سال های گذشته حاکی از افزایش یافتن قیمت ها پس از عید است، اما برای 
سال ۱۴۰۰ با توجه به مبهم بودن وضعیت نرخ دالر، گشایش های سیاسی و 

اقتصادی، برداشته شدن تحریم ها و غیره نمی توان اظهار نظر کرد.
وی معتقد است:  کاهش چشمگیر نرخ ارز و تثبیت آن دست کم به مدت 
یکی دوماه می تواند همچون آبان ماه امسال تاثیر خوبی در کاهش قیمت ها در 

این بازار داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر 
شیوع  کنونی  شرایط  در  مردم  ینکه  ا
ویروس کرونا، بهتر است از انجام سفر 
نوروزی خود صرف نظر کنند اعالم کرد: 
به هیچ وجه قیمت بلیت هواپیما و قطار 
در ایام نوروز افزایش نمی یابد و برای 
تغییر قیمت بلیت اتوبوس نیز تصمیمی 

نگرفته ایم.
در ایام نوروز امسال با وجود اعالم 
نظر وزارت بهداشت مبنی بر عدم انجام 
به  نوروزی و ممنوعیت سفر  سفرهای 
پنج کالنشهر و کلیه شهرهای قرمز و 
نارنجی، تاکنون دستورالعملی برای منع 
تردد وسایل حمل ونقل عمومی برون 
وزارت  البته  است.  نشده  شهری صادر 
راه وشهرسازی نیز پیش از این اعالم 
برنامه  و  ناوگان  افزایش  که  بود  کرده 
نوروز ۱۴۰۰  در  سفر  العاده  فوق  های 
در  جایی  جابه  های  ظرفیت  و  داریم  ن

این ایام افزایش نیافته است.
زمینه  این  در  که  نکته ای  ما  ا
اینکه طی روزهای گذشته  دارد  وجود 
قیمت  افزایش  بر  مبنی  مزمه هایی  ز
ریلی  هواپیمایی،  بخش های  در  لیت  ب
و جاده ای به گوش می رسد و تشکل ها 
و صنوف تخصصی حمل ونقل برای آن 

درخواست خود را مطرح کرده اند.
انجمن  رییس   - رجبی  حمد  م
صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی- 
پیش از این اعالم کرده بود: با توجه به 

با آن  این صنعت  حجم مشکالتی که 
در سال های گذشته درگیر بوده، کرونا 
بر شدت این معضالت افزوده و دولت 
نیز هیچ گونه کمکی به ما نکرده است، 
درخواست داریم برای سال آینده قیمت 

بلیت قطار افزایش یابد.
وی افزود: در شرایطی که قیمت 
عدد  صنعت  هزینه های  و  شده  مام  ت
بسیاری  و  نشان می دهد  را  مشخصی 
از نیازهای ما مانند روغن موتور داخلی 
یافته است و  افزایش  برابر   ۳ از  بیش 
دالر  با  و  بوده  وارداتی  که  االهایی  ک
همین  به  نیز  دارد  مستقیمی  ابطه  ر

میزان رشد کرده اند، نمی توان قیمت 
که  چرا  نداد،  افزایش  را  قطار  لیت  ب
فروش  ریلی  صنعت  درآمد  منبع  نها  ت
بلیت است. البته می توان برای افزایش 
تسهیالتی  قطار  بلیت  قیمت  یافتن  ن
ریلی که  تا صنایع  قائل شد  برای آن 
در دوران شیوع ویروس کرونا بیشترین 
سوی  از  بارها  و  دیده اند  را  سیب  آ
دقیق  اجرای  بابت  ذیصالح  راجع  م
و  تقدیر  مورد  بهداشتی  روتکل های  پ
توقف  آستانه  به  گرفته اند،  قرار  تشکر 

فعالیت کشانده نشوند.
محمد  که  است  لی  درحا ین  ا

با  شهرسازی  و  راه  –وزیر  سالمی  ا
تاکید بر اینکه در شرایط کنونی کشور 
از نظر شیوع ویروس کرونا مردم باید 
کنند،  لغو  را  خود  نوروزی  سفرهای 
باره اظهار کرد: به هبچ وجه  این  در 
و  قطار  بلیت  برای   قیمتی  فزایش  ا
در  اتوبوس  برای  اما  نداریم  واپیما  ه
طول سالیان گذشته با توجه به اینکه 
به  عمدتا  سفرهایشان  نوروز  ایام  ر  د
می شود،  انجام  خالی  یکسر  صورت 
پس  و  می کردیم  اعمال  را  رصدی  د
قبل  حالت  به  را  آن  نوروز  ایام  ز  ا
افزایش  درباره  البته  ازمی گرداندیم.  ب
سفرهای  برای  اتوبوس  بلیت  وقت  م
نشده  گرفته  تصمیمی  هنوز  وروزی  ن

و در حال بررسی است.
وی افزود: مردم در شرایط کنونی 
کشور از نظر شیوع ویروس کرونا و با 
توجه به هشدارها و توصیه های وزارت 
پزشکی  آموزش  و  درمان  هداشت،  ب
بهتر است از انجام سفرهای نوروزی و 
غیر ضروری در ایام باقی مانده امسال 

خودداری کنند.
تاکید  شهرسازی  و  ه  را زیر  و
پروتکل های  و  مقررات  ضوابط،  رد:  ک
حمل  حوزه های  همه  برای  هداشتی  ب
است  ابالغ شده  و  برنامه ریزی  نقل  و 
و اگر هر کسی در اجرای این مصوبات 
ابالغی کوتاهی کند، قطعا با او برخورد 

خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی:

قیمت بلیت هواپیما و قطار افزایش نمی یابد

بیت کوین در ادامه روند صعودی خود موفق به 
عبور از تراز ۵۶ هزار دالری شد.

بالک  آرگو  شرکت  سی ان بی سی،  گزارش  ه  ب
چین که یکی از شرکت های بزرگ استخراج ارزهای 
دیجیتالی به شمار می رود در قراردادی که کمتر نظیر 
آن وجود داشته است ۳۲۰ هکتار زمین در غرب ایالت 
آن  در  است  قرار  آمریکا خریداری کرده که  تگزاس 
فعال  و  نصب  دیجیتالی  ارزهای  استخراج  جهیزات  ت
شوند. انتظار می رود برق مورد نیاز فعالیت این مزرعه 
باشد که آن را  عظیم چیزی در حدود ۲۰۰ مگاوات 
استخراج جهان  مراکز  ترین  بزرگ  از  به کی  بدیل  ت

خواهد کرد.  
که  رویشل  دونر-  نام  به  آلمانی  بانک  ک  ی

بانک  نخستین  به  است،    مستقر  هامبورگ  ر  د
نگهداری  و  خرید  امکان  که  شد  تبدیل  کشور  ین  ا
کرده  فراهم  مشتریانش  برای  را  دیجیتالی  رزهای  ا
است. همچنین شرکت نروژی اکر اسا که بیشتر در 
حوزه نفت و گاز فعال است هم اعالم کرد ۵8 میلیون 
دالر در بازار ارزهای دیجیتالی سرمایه گذاری و یک 
واحد مخصوص به این ارزها را هم در شرکت خود 

ایجاد خواهد کرد.
به  ادامه ورود شرکت های سرمایه گذاری  در 
بازار ارزهای دیجیتالی، کمپانی چینی میتو نیز اعالم 
کرد ۴۰ میلیون دالر در این بازار سرمایه گذاری کرده 
است. از این مبلغ ۱۷.9 میلیون دالر صرف خرید بیت 
اتریوم  میلیون دالر هم صرف خرید   ۲۲.۱ و  کوین 

شده است. شرکت کوین فلیپ نیز در آمریکا اعالم 
در  کوین  دوج  رمزارز  از  پشتیبانی  امکان  که  رد  ک
خودپردازهای این شرکت فراهم شده است. پیش از 
این حدود ۱8۰۰ دستگاه این شرکت از بیت کوین 

پشتیبانی می کردند.  
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۱۷۴۰ میلیارد دالر برآورد می شود که این 
رقم نسبت به روز قبل ۳.۵۲ درصد بیشتر شده است. 
در حال حاضر ۶۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 
اتریوم  اختیار  در  درصد   ۱۲ و  کوین  بیت  اختیار  ر  د
است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی 
از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 

۲۰۰9 معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

بیت کوین در آستانه ۶۰ هزار دالری شدن
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مدیرکل حراست شرکت 
فاضالب  و  آب  هندسی  م
حفاظت  ون  معا و  ر  شو ک
آب   از  نیرو  وزارت  حراست  یزیکی  ف
بازدید  بوشهر  استان  یرین کن های  ش

کردند .
می  عمو بط  ا و ر ش  ر ا گز ه  ب
و  آب  شرکت  همگانی  آموزش  و 
کل  مدیر  بوشهر:  استان  اضالب  ف
و  ب  آ مهندسی  شرکت  ست  ا ر ح
ه  ا همر به  بوشهر  ستان  ا اضالب  ف
نیرو  وزارت  فیزیکی  حفاظت  عاون  م
شهر  های  کن  آبشیرین  در  ا حضور  ب
این  حفاظتی  امنیتی  مسائل  وشهر  ب
مجموعه ها را مورد بررسی قرار دادند.

مدیر کل حراست شرکت مهندسی 
آبفای کشور در بررسی آبشیرین کن ۲۲ 
هزار و ۵۰۰ متر مکعبی همچنین روند 
هزار   ۱۷ آب شیرین کن  پروژه  جرای  ا
کرد:  بیان  بوشهر  شهر  در  ترمکعبی  م
فاضالب  و  آب  شرکت  اصلی  هدف 
از  باشد  می  مردم  به  رسانی  خدمت 
جمله تهیه و توزیع آب آشامیدنی گوارا 
و سالم و وظیفه حراست مراقبت از این 

دستاوردها و سرمایه است.
جعفر عرب نژاد افزود: در راستای 
حراست  مهم  این  به  بخشیدن  حقق  ت
وظیفه  که  حفاظتی  و  امنیتی  نگاه  ا  ب
ذاتی آن می باشد با بررسی اماکن مهم 
آبرسانی جهت رفع احتمالی مشکالت 
منیتی و حفاظتی و پیشگیری نمودن  ا

آنها اقدام می کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر نیز گفت: در راستای تثبیت 

اجرا  استان  شرب  آب  تأمین  ضعیت  و
اولویت  در  کن  شیرین  اب  روژه های  پ

این شرکت قرار گرفته است.
داد:  ادامه  پور  حمزه  بدالحمید  ع
در  متعددی  پروژه های  راستا  این  ر  د
که  شده  اجرایی  بوشهر  استان  سطح 

شاخص ترین آن، پروژه های آب شیرین 
کن ۳۵ هزار شهر بوشهر است.

وی افزود: کاهش هدرفت آب در 
شبکه توزیع از دیگر اولویت های شرکت 
هدف  با  که  است  بوشهر  استان  بفا  آ
متعددی  پروژه های  مهم  این  حقق  ت

اجرایی شده است.
ارتباط  در  کرد:  عنوان  مزه پور  ح
با ساماندهی شبکه فاضالب به عنوان 
مطالبه دیرینه بوشهری ها نیز در چندین 
محله از مرکز استان پروژه هایی در حال 

اجرا است .

بازديد مديرکل حراست شرکت مهندسی آبفای کشور
 از آب  شیرين کن ها و تاسیسات مهم بوشهر

برای  تجارت  بانک  و  شهرداری  مالی  های  همکاری 
پیشبرد توسعه شهری شاهرود

به  این دو مجموعه  مالی  بر توسعه همکاری های  شهردار شاهرود 
منظور پیشبرد پروژه های مدیریت شهری شاهرود تاکید کرد.

علیرضا حاجی محمد علی در جلسه که با حضور مدیریت بانک تجارت 
منطقه سمنان و هیات همراه ظهر امروز در دفتر ایشان برگزار شد با اشاره به 
اینکه ادامه روند تعامل و همکاری سازنده این دو مجموعه بزرگ باعث توسعه 
و آبادانی این شهر خواهد شد، افزود:  حمایت از پروژه های مدیریت شهری 
که در حال ارائه به شهروندان  است در اولویت دستور کار طرفین قرار گیرد.

تقدیر  ضمن  سمنان  منطقه  تجارت  بانک  شعب  مدیریت  مچنین  ه
از حسن تعامل مدیریت شهری شاهرود با این بانک، ابراز امیدواری کرد 
که با ادامه همکاری های بیشتر  بین دو نهاد شهرداری شاهرود بتواند تا 
خدمت رسانی به شهروندان را در عرصه های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی بی وقفه ادامه دهد.
همچنین علی احمدی نیز با بیان اینکه شهرداری شاهرود با توجه به 
حجم باالی تراکنش های مالی و پروژه های عمرانی که در دست دارد یکی 
از مقاصد جدی توسعه همکاری و تعامل بانک تجارت است، اظهار داشت: 
این بانک آمادگی دارد برای توسعه پروژه های عمرانی و ایجاد زیرساخت 
های  مورد نیاز مدیریت شهری سطح مراودات مالی و اعتباری خود را با 

شهرداری افزایش دهد.

مدیرکل بنیاد شهید اردبیل:
جامعه امروز ما بیشتر از هرچیزی به ايثار اجتماعی 

نیاز دارد

اردبیل مدیرکل بنیاد شهید استان اردبیل گفت: همزمان با روز شهدا از 
خانواده های شهدایی که هرگونه عمل خیرخواهانه انجام داده اند با عنوان 

نشان ایثار اجتماعی از آنها تجلیل می شود.
با  نشست  در  شهید  روز  مناسبت  به  شاهی  یاسر  حسنی-  روین  پ
بزرگداشت  روز  اسفندماه  مناسبت ۲۲  به  برنامه  اجرای ۷9  از  خبرنگاران 
شهدا در استان خبر داد و گفت: عطرافشانی گلزار شهدا، نهال کاری به نام 
شهدا، برگزاری همایش پیاده روی، دیدار و تجلیل از خانواده های شهدا و 
جانبازان، سخنرانی فرزندان شهدا و جانبازان در قالب »پیام آوران ایثار« 
قبل از خطبه های نماز جمعه در تمامی شهرستان های استان، اهدای خون 
توسط کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران و ارائه خدمات رایگان پزشکی 

در درمانگاه ایثار از جمله این برنامه ها است. .
به گفته وی مراسم تجلیل از خانواده های شهدا، تبلیغات محیطی در 
سطح شهر و روستاها و در فضاهای مجازی، ویزیت رایگان مردم در درمانگاه 
ایثار، تجلیل از کارکنان ایثارگر، حضور در برنامه های مختلف رادیویی و 
تلویزیونی با هدف ترویج و تبیین روز شهدا در جامعه از جمله این برنامه ها 
می باشد.وی با اشاره به اینکه استان اردبیل ۳۳۰۲ شهید و 9۶9۷ جانباز و 
۶98 نفز نیز آزاده، و ۱۷ شهید زن  دارد، خاطرنشان کرد: این شهدای زن 
در بمباران و اردبیل و شهدای انقالب هستند و در شهرستانهای اردبیل، 

مشگین شهر، خلخال، نمین و پارس آباد هستند.
نیز  زن  شهدای  نام  به  استان  خیابانهای  شدن  مزین  مورد  در  وی 
خاطرنشان کرد: نقش بانوان در جامعه شاید در هیچ حوزه ای درست ادا 
نشده و چه بسا در حوزه ایثار شهادت نیز چنین بوده ولی نقش زنان در 
طول تاریخ را نمی توان نادیده گرفت به طوری که خیابان ها و میادین برخی 
شهرستان های استان از جمله اردبیل، پارس آباد، مشگین شهر، خلخال و نمین 

با نام شهدای زن منطقه نامگذاری شده است.
اشاره به ساماندهی  با  اردبیل  همچنین  استان  بنیاد شهید  مدیرکل 
9۵ درصد از گلزارهای شهدا در استان اظهار کرد: از سه هزار و ۳۰۲ گلزار 
شهید استان سه هزار و ۱۱۶ گلزار ساماندهی شده و ۱8۶ گلزار دیگر با 

تخصیص اعتبار تا پایان دولت ساماندهی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه همزمان با روز شهدا از خانواده های شهدایی که 
هرگونه عمل خیرخواهانه انجام داده اند با عنوان نشان ایثار اجتماعی از آنها 
تجلیل می شود، خاطرنشان کرد: این اقدام برای اولین بار با عنوان ایثار 
اجتماعی انجام خواهد شد چرا که جامعه امروز ما بیش از هرچیز دیگری 

به ایثار اجتماعی نیاز دارد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل در ادامه به امضای 
تفاهم نامه بین استانداری و بنیاد شهید و امور ایثارگران اشاره کرد و گفت: طی 
این تفاهم نامه یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملی برای 
ایثارگران این استان احداث می شود که ازین تعداد 8۰۰ واحد در شهرستان 

اردبیل و مابقی نیز در سایر شهرستان های استان احداث خواهد شد.
در  شیمیایی  و  درصد   ۷۰ جانبازان  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
دریافت واکسن کرونا در اولویت قرار دارند، ادامه داد: سهم بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان تا به حال 99 دوز واکسن کرونا بوده که از این تعداد 

۱۵ دوز واکسن به جانبازان و جامعه هدف تزریق شده است.

مناسبت  به  کشور  نباتات  حفظ  سازمان  رئیس  یام  پ
بزرگداشت روز شهدا

اکرم داداش زاده-رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در پیامی ۲۲ اسفند 
ماه روز بزرگداشت شهدا و سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران را 

تبریک گفتند.
در پیام مهندس چنگلوایی رئیس سازمان حفظ نباتات آمده است : فرا 
رسیدن ۲۲  اسفند سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثار گران و بزرگداشت 
روز شهدا را به خانواده  های معزز شهدا ،جانبازان ،ایثار گران ، همکاران 

خدوم و پر تالش تبریک و  تهنیت عرض می نمایم . 
وی گفت  یقین داریم اقتدار ، امنیت و سربلندی نظام مقدس  جمهوری 
اسالمی ایران در دنیا مدیون   رشادت ها و ایثار گری های شهدای انقالب 

اسالمی ، 8 سال دفاع مقدس ومدافعان حرم است . 
ضروری است برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل سوم انقالب 
از هیچ کوششی فرو  گذار نکنیم زیرا همانطور که مقام معظم رهبری به 
از شهادت  یاد و  خاطره شهدا کمتر  نگه داشتن  زنده  اشاره فرمودند:  آن 
نیست . امیدوارم در راه خدمت رسانی به خانواده های محترم شهدا ،ایثارگران 

و جانبازان همواره  سربلند و پیروز باشید. 

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان خبر داد؛
ترانزيـت  سـکاندار  و  تپنـده  قلـب  ندرلنگـه  ب

ايـران ـودروی  خ
قاسـم عسـکری نسـب مدیـر بنـادر و دریانـوردی غـرب هرمزگان 
گفـت: تعـداد 8۰ هزار و ۳۲۲ دسـتگاه خودروسـواری با همـکاری ارگان 
هـای همـکار از جملـه اداره کل گمـرک غرب اسـتان، یـگان حفاظت و 
انتظامـات، ترمینـال اپراتـور، تیـم عملیاتـی واحـد بندری و دریایـی بنادر 
غـرب هرمـزگان و بـا مشـارکت ۱۷ شـرکت کارگـزار ترانزیـت ترخیص 
شـد کـه همین امر سـبب شـده اسـت کـه بندرلنگه بعنـوان قلـب تپنده 
ترانزیـت خـودرو کشـور و درگاه تجـارت کشـورهای آسـیای میانه مورد 

توجـه قـرار گیرد.
عسـکری نسـب تصریـح کرد: حمـل دریایی ایـن تعداد خـودرو در 
یـازده ماهـه ۱۳99توسـط بیـش از یـک هـزار فرونـد شـناورفلزی انجام 
پذیرفتـه اسـت کـه پـس از تخلیه و انجام تشـریفات گمرکی توسـط ۱۲ 
هـزار سـواری کـش و کامیون حمل خـودرو به مقاصد کشـورهای عراق، 
افغانسـتان و همچنین کشـورهای آسـیای میانه بارگیری و به درب خروج 

هدایت شـده است.
مدیـر بنـادر و دریانـوردی غـرب هرمـزگان افـزود: رونـق فعالیـت 
هـای ترانزیتـی در ایـن بنـدر و بهـره گیـری از موقعیـت جغرافیایـی و 
راهبـردی و نیـز ایجـاد زیـر سـاخت ها و رو سـاخت های الزم، بسـتری 
مناسـب را فراهـم نمـوده تـا به ازای هر سـرمایه گـذاری در ایـن حوزه، 
بـا ایجـاد اشـتغال مسـتقیم و غیـر مسـتقیم، معیشـت قابـل توجهـی از 

خانوارهـا تامین شـود.
وی خاطرنشـان کرد: مولفه هایی نظیر موقعیت مناسـب جغرافیایی 
و توانمنـدی هـای نـاوگان ترابـری، تفکیـک اسـکله تخلیـه و بارگیـری 
خـودرو از دیگـر کاالهـا، کاهـش هزینه های حمل و نقـل دریایی، حذف 
زمـان انتظـار شـناورهای ترانزیتی، ارائه خدمات ۲۴ سـاعته کلیه عملیات 
هـای دریایـی و بنـدری و افزایـش پسـکرانه هـای مورد اسـتفاده در این 
عملیـات، از یـک سـو همچنین کاهش تشـریفات اداری و بهـره برداری 
از سـکوی ویـژه بارگیـری خـودرو و تکیه بـر توان نیروی انسـانی جوان، 
متخصـص و کارآمـد در کنار همدلی و وحدت روحیـه ارگان های همکار 
از سـوی دیگر بندرلنگه را به عنوان قلب تپنده ترانزیت خودروی کشـور 

و درگاه تجـارت کشـورهای آسـیای میانه مورد توجه قرارداده اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت اداره بنـادر و دریانـوردی بندرلنگـه بـه عنـوان 
هسـته مرکزی بنادر غرب هرمزگان و پایتخت ترانزیت خودروی کشـور 
بـا نظـارت بر ۱۰ بنـدر تجاری و مسـافری از ابتدای محدوده شهرسـتان 
بندرخمیر تا ابتدای حوزه اسـتحفاظی اسـتان بوشـهر و پشـتیبانی نیمی از 
جزایر کشـور، همچنین در برگیری ۶۰۰ کیلومتر مرز دریایی از کانونهای 

مهـم مدیریـت بر سـواحل کشـور به شـمار می آید.

مصـرف بهینـه و منطقی آب نیاز به فرهنگ سـازی 
دارد

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمانشـاه با بیـان اینکه 
آب بسـیار گـران تولیـد و ارزان بـه فـروش می رسـد، گفـت: هزینه هـای 
تولیـد آب بـا درآمدهـای ناشـی از فـروش آن همخوانـی نـدارد و از ایـن 
رو بایـد بـه دنبال فرهنگسـازی در راسـتای مصرف بهینـه و منطقی این 

نعمـت خدادادی باشـیم.
 »علیرضـا کاکاونـد« روز پنجشـنبه در نشسـت انعقـاد تفاهم نامـه 
همـکاری مابیـن شـرکت آب و فاضـالب و اداره کل آمـوزش و پـرورش 
اسـتان در سرسـرای اجتماعات این شـرکت، با اشـاره به شـرایط اقلیمی 
ایـران، افـزود: کشـور مـا در منطقه خشـکی از لحـاظ بارش ها قـرار دارد 
و از ایـن رو یـک سـوم بارندگی هـای دنیـا را داریـم و در شـرایط عـادی 

هـم با مشـکل کمبـود آب روبرو هسـتیم.
وی بـا بیان اینکه در روسـتاها بـرای تولید هر مترمکعب آب ۲ هزار 
تومـان هزینـه می کنیـم، گفـت: همیـن آب را بـه قیمـت هـر مترمکعب 
۴۰۰ تومـان بـه مـردم تحویـل می دهیـم کـه نـه تنهـا صرفـه اقتصادی 
نـدارد بلکـه همـواره شـرکت آب و فاضـالب در این حوزه ضررده اسـت 

و از ایـن رو بایـد فکـری بـه حال مصـرف آب کرد.
او بـا بیـان اینکـه ۷۰ درصـد منابـع تامیـن آب اسـتان کرمانشـاه 
زیرزمینـی اسـت، اظهـار داشـت: بـرای تولیـد آب هزینـه هـای گزاف و 
زحمـات زیـادی متحمـل می شـویم و از این رو بایـد آن را مدیریت و به 

صـورت بهینـه و منطقـی مصـرف کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه در کنـار خشکسـالی و کمبـود آب در کشـور، 
سـرانه مصـرف آب مـا متاسـفانه بیشـتر از میانگین جهانی اسـت، گفت: 
در راسـتای مدیریت مصرف صحیح آب نیازمند فرهنگسـازی هسـتیم و 

بـه همـکاری دسـتگاه هـای فرهنگـی و تبلیغی نیـاز داریم.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمانشـاه در ادامـه 
سـخنانش بـا اشـاره بـه اینکـه تاکنـون دوازده دوره جشـنواره فراگیـر 
نخسـتین واژه آب بـا همـکاری این شـرکت و آموزش و پـرورش برگزار 
شـده اسـت، گفـت: ایـن جشـنواره فرصـت بسـیار خوبـی بـرای تحقـق 
اهـداف موردنظـر در زمینـه مدیریـت و مصـرف بهینه آب اسـت که باید 

از آن بهـره کافـی را ببریـم.
کاکاونـد افـزود: متاسـفانه بـه دالیـل مختلفـی در این جشـنواره به 
موفقیـت زیـادی نرسـیده ایم کـه بایـد علل آن را آسـیب شناسـی کنیم.

وی بـا بیـان اینکـه بـه دلیل فرسـودگی شـبکه و تاسیسـات میزان 
هدررفـت آب زیـاد اسـت، گفـت: مـا بـه عنـوان متولـی توزیـع آب باید 
اقـدام بـه اصالح و بهینه سـازی شـبکه ها کنیـم و از طرف دیگـر نیازمند 
همـکاری مـردم و دسـتگاه های دیگـر بـرای رعایـت الگـوی مصـرف 

. م ی ت س ه
او یـادآوری کـرد کـه برای مدیریت مصرف آب باید فکری اساسـی 
کنیم و چاره ای بیاندیشـیم که به نظر می رسـد فرهنگسـازی از سـنین 

پایه و از مدارس و آموزشـگاه ها باید شـروع شـود.
کاکاونـد، مدیریـت و مصرفـه بهینـه آب را نیازمنـد فرهنگسـازی 
دانسـت و گفـت: آمـوزش و پرورش به دلیل داشـتن مخاطبـان فراوان و 
تاثیرگـذار ماننـد دانـش آمـوزان و معلمـان مـی تواند در ایـن زمینه به ما 
کمـک شـایانی کنـد.او خواسـتار فرهنگسـازی از مهدکودک هـا و پیش 
دبسـتانی هـا شـد و افـزود: آمادگـی همـکاری با آمـوزش و پـرورش در 

راسـتای فرهنگسـازی در زمینـه مصـرف صحیح آب هسـتیم.
وی آب را یکـی از نعمـت هـای بـزرگ خداونـد و بـدون جایگزیـن 
دانسـت و گفـت: مـا بایـد از همـه ظرفیـت هـا بـرای حفـظ و نگهداری 
آب اسـتفاده کنیـم. او تاکیـد کـرد کـه فرهنگسـازی باید بـا ظرافت و به 

صـورت هنرمندانـه انجام شـود تـا تاثیرگذار باشـد.
وی همچنیـن از برخـی افـراد کـه در محـالت و کوچه هـا اقدام به 
شسـت و شـوی فـرش، خـودرو و معابـر مـی کننـد،  انتقاد کـرد و گفت: 

از آب لولـه کشـی و شـرب نبایـد بـرای ایـن قبیـل کارها اسـتفاده کرد.
وی افـزود: در مجموعـه شـرکت آب و فاضـالب واژه هایـی بـرای 
فرهنگسـازی آب تعریـف شـده کـه در ایـن راسـتا فرهنگیان بـه عنوان 
فرهنگیـار آب، والدیـن بـه عنـوان حامیـان آب و دانـش آمـوزان نیـز به 
عنـوان همیـار آب مـی تواننـد مـا را در راسـتای ترویـج الگـوی صحیح 

مصـرف آب کمـک کنند.
در پایـان ایـن نشسـت تفاهـم نامـه همـکاری بـرای برگـزاری 
دوازدهمیـن جشـنواره فراگیـر نخسـتین واژه آب بین مدیرعامل شـرکت 

آب و فاضـالب اسـتان و مدیـرکل آمـوزش و پـرورش امضـا شـد.
اسـتان کرمانشـاه بـا ۲ میلیـون نفـر جمعیـت بیـش از ۳۰۰ هـزار 

مشـترک آب دارد.
در ایـن اسـتان همچنیـن ۲۶ هـزار فرهنگـی کار آمـوزش بیـش از 

۳۰۰ هـزار دانـش آمـوز را بـر عهـده دارند.
در پایـان ایـن مراسـم به مناسـبت هفته درختـکاری دو نهال به یاد 
شـهیدان علم و تربیت،شـهید باهنر و شـهید رجایی، در محوطه شـرکت 
آب و فاضالباسـتان کرمانشـاه،  توسـط مدیرعامل شـرکت آبفا اسـتان و 

مدیرکل آموزش و پرورش اسـتان کرمانشـاه کاشـته شـد.

 : ت ف گ م  ال ی ا ه  ا گ ش ن ا د یس  ی ر
کنفرانس بین المللی پیامدهای جهانی 
انشگاه  د ا  ب رک  مشت صورت  ب ا  ن و ر ک
UTM مالزی، در 9 محور و بصورت 
و  به  شن های سه  ز  و ر زی طی  مجا
برگزار  د  ن سف ا  ۲۰ و   ۱9 ه  ب شن ر ا چه

می شود.
گفت:  ایالم  نشگاه  ا د س  ی ی ر
کنفرانس بین المللی پیامدهای جهانی 
دانشگاه  با  مشترک  صورت  ب ا  ن و ر ک
UTM مالزی، در 9 محور و بصورت 
و  شنبه  سه  های  روز  طی  ی  ز ا ج م
برگزار  اسفند   ۲۰ و   ۱9 ه  ب ن ش ر ا ه چ

می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
ایالم، محمد علی اکبری اظهار داشت: 
پیامدهای جهانی  بین المللی  کنفرانس 
دانشگاه  با  مشترک  بصورت  ا  ن و ر ک
UTM مالزی و با همکاری دو دانشگاه 
تهران و شهید بهشتی در داخل کشور 
و دانشگاه های نامیک کمال و اسکودار 
از کشور ترکیه و دانشگاه های سلیمانیه 
و کوفه از کشور عراق برگزار می شود.

وی یادآور شد: این کنفرانس در 
همه گیر  بیماری های  تاریخ  ر  حو م  9
و  فرهنگ  کرونا،  تاکنون،  ته  ش ذ گ ز  ا
مسائل  و  کرونا  اجتماعی،  ت  ا ر ی ی غ ت
و  کرونا  مدرن،  تجارت  و  ی  د ا ص ت ق ا
تفکرات  و  کرونا  مجازی،  ش  ز و م آ
مذهبی، کرونا، توریسم و ورزش، کرونا 

و سیاست، امنیت و ارتباطات بین المللی، 
جنبه های  و  خانوادگی  روابط   ، ا ن و ر ک
روحی و روانی و همچنین کرونا، اقدامات 

پزشکی و بهداشتی برگزار خواهد شد.
علی اکبری افزود: در این کنفرانس 
و  انسانی  علوم  رشته های  ن  ی ق حق م
ارائه  با  جهان  سراسر  از  عی  ا م ت ج ا
۱۰۱مقاله در ۳۳ پنل تخصصی حضور 

خواهند داشت.
رییس دانشگاه ایالم با بیان اینکه 
برای مراسم افتتاحیه کنفرانس برنامه 
ریزی متنوعی انجام گرفته است، گفت: 
در مراسم افتتاحیه این کنفرانس آقایان 
احمدرضا خضری استاد تمام دانشگاه 
هیات  عضو  احمدوند  عباس   ، ن ا ر ه ت
آقایان  بهشتی،  شهید  انشگاه  د می  ل ع
حاجی ادریس، عارف صالح و انصار از 

کشور مالزی، آقایان ترحان و ارگور از 
کشور ترکیه و اینجانب بعنوان سخنران 
مطالب مورد نظر خود را ارائه خواهیم داد 

و سپس دیگر برنامه ها اجرا می شود.
اساتید،  از  دعوت  با  کبری  ا ی  عل
دانشجویان  پژوهشگران،  گان،  د سن ی و ن
این  در  شرکت  برای  مندان  ق عال و 
کنفرانس گفت: حضور محققین صاحب 
نام داخلی و جهانی در این کنفرانس و 
سطح علمی باالی مقاالت ارائه شده، 
تبادل  برای  متضمن فرصتی بی نظیر 
سیاسی،  پیامدهای  تبیین  جهت  ظر  ن
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی 

کرونا در ایران و جهان است.
سراسر  عالقمندان  همه  ز  ا وی 
از ساعت  که  استان خواست  و  کشور 
اسفند   ۱9 سه شنبه  روز  صبح   9 : ۳ ۰

از  را  کنفرانس  اول  روز  ه های  م ا ن ر ب
فیسبوک  در  کنفرانس  لینک  ق  ی طر
https://fb.me/e/ :رس د آ ه  ب

به  یوتیوب   ،P d M a U KKS
https ://youtu .be/ س  ر د آ

سایت  وب  و   RZK8vD۱ixaE
https : / آدرس: / به  ش  ی ا م ه
h u m a n ities .utm .my/

islamic/icctme۲۰۲۱/ مالحضه 
نمایند.

رییس دانشگاه یادآور شد: با توجه 
به اختالف زمان کشور مالزی با ایران، از 
عالقمندان و شرکت کنندگان درخواست 
برنامه های  فهرست  که  شود  ی   م
اجرای  ساعات  بخصوص  و  انس  ر ف ن ک

برنامه ها را با دقت مطالعه نمایند.
ت  ثیرا تا لمللی  بین ا نس  ا ر ف ن ک
جهانی کرونا دومین کنفرانس بین المللی 
دانشگاه ایالم طی سه سال گذشته و 
سومین کنفرانسی است که در دانشگاه 
ایالم بصورت مجازی برگزار می شود.

خیر  ا سال  چند  طی  نین  چ م ه
 ، ل ا عتد ا ن  گفتما ملی  نس  ا ر ف ن ک
 ، ر غبا و  گرد  لمللی  بین ا نس  را ف ن ک
کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و 
سالمت و کنفرانس ملی زیست جهان 
و  ایالم  دانشگاه  اهتمام  با  کرونا  سا  پ
پژوهشگران  و  صاحب نظران   ستقبال  ا
عالی  سطح  در  لمللی  ا بین  و  ی  ل م

برگزار شده است.

رییس دانشگاه ایالم عنوان کرد :

برگزاری کنفرانس بین المللی پیامدهای جهانی کرونا طی روزهای 1۹و۲۰ اسفند

استان  شهرسازی  و  راه  دیرکل  م
ایالم در بازدید از طرح های راه سازی 
ایالم-  و  مهران  ایالم-  حورهای  م
اجرای  تسریع  بر  مهران  کشاهی-  ل م

این پروژه ها تاکید کرد.
افزود: محورهای  بهادری  عبداهلل 
ملکشاهی-  ایالم-  و  مهران  الم-  ی ا
به  توجه  با  اخیر  سالهای  در  ران  ه م
برگزاری کنگره عظیم اربعین و همچنین 
مراودات زیارتی، توریستی و تجاری بین 
دو کشور ایران و عراق از اهمیت باالیی 
در سطح کشور برخوردار شده است و 
این  بایست  اهمیت می  این  ر حسب  ب
محورها از استاندارد الزم و ایمنی باالیی 

برخوردار باشند.
در  خوشبختانه  شد:  یادآور  ی  و
سالهای اخیر طرح های متعدد و بزرگی 
اجرایی  به مهران  ایالم  در محورهای 
شده که در مراحل مختلف احداث می 
باشند که تالش خواهیم کرد مطابق با 
میزان تخصیص اعتبارات، برنامه ریزی 
ها  پروژه  این  تکمیل  برای  سجمی  ن م
در نظر بگیریم و با پی گیری رفع موانع 
معارضین  مطالبات  ازجمله  رایی  ج ا
محلی، حل و فصل معارضین اداری و  

نظارت دقیق بر مشاورین و پیمانکاران 
به راهکارهای تسریع در اجرا همراه با 

افزایش کیفیت فنی برسیم.
از  بهادری  است،  ذکر  به  زم  ال
تونل  ارغوان،  زیرگذر  های،  روژه  پ
دوم  تونل  مهران،  ایالم-   ۵ یلومتر  ک

راه کربال، راهسازی قطعات اول و دوم 
کنجانچم،  بزرگ  پل  مهران،  یالم-  ا
غیر  تقاطع  ایالم-  محور  دوم  اند  ب
همسطح صالح آباد، مهران در منطقه 
مهران-  بانده   ۶ پروژه  نجانچم،  ک
پایانه مرزی، تقاطع های غیر همسطح 

آذر،  راهی  سه  و  حسن  سید  مازاده  ا
ر  د ملکشاهی  ن-  مهرا زی  هسا ا ر
منطقه روستای پل شکسته، راهسازی 
ورودی شهر ارکواز ملکشاهی و تقاطع 
غیر همسطح سه راهی ملکشاهی نیز 

نمود. ازدید  ب

تسریع در اجرای طرح های راه سازی ایالم مهم و ضروری است

  معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان 
آبی در سال ۱۴۰۰،  از بحران کم  اصفهان در جلسه گذر 
دوم  سامانه  اضطراری  فاز  شود  می  بینی  پیش  فت:  گ
آبرسانی اصفهان بزرگ در اواسط تابستان ۱۴۰۰ در مدار 

بهره برداری قرار گیرد.
ذخیره  حجم  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  اکبری  اصر  ن
سد زاینده رود  ۱۳.۷ درصد است، اظهار کرد: در صورتی 
که تا پایان سال آبی، بارندگی در حد نرمال نداشته باشیم 
احتمال اینکه تابستان سختی را از لحاظ منابع آبی تجربه 

کنیم زیاد است. 
وی با اشاره به تامین پایدار آب شرب ساکنان شهرها و 
روستاها در استان، گفت: سناریوهای گوناگونی باید با هدف 

تامین پایدار آب شرب شهرها و روستاها مد نظر قرار گیرد 
که یکی از مهمترین آنها مدیریت فشار و زون بندی شبکه 
آب است.معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان 
اصفهان با تاکید بر استفاده از سیستم تله متری در تاسیسات 
آبرسانی در شهرها و روستاها، تصریح کرد: باید بستر استفاده 
از سیستم تله متری در تاسیسات آبرسانی در تمامی شهرها و 
روستاهای استان فراهم شود تا منابع آبی به بهترین شکل 

ممکن مدیریت و سپس بین متقاضیان توزیع شود.
وی، مدیریت مخازن آب را بسیار موثر در تامین پایدار 
آب شرب مردم دانست و افزود: عالوه براینکه دبی مخازن 
به صورت آنالین رصد و بررسی می شود، کیفیت آب شرب 
نیزخط قرمز شرکت است که باید مطابق با استاندارد تعریف 

شده از سوی  نهادهای ذیصالح باشد. اکبری، شناسایی منابع 
جدید را یکی دیگر از راهکارهای گذر از بحران کم آبی در 
سال ۱۴۰۰ برشمرد و اظهار کرد: شهرها و روستاهایی که 
منابع موجود پاسخگوی نیاز آبی آنها در نیمه اول سال نمی 
باشد باید درصدد شناسایی منابع جدید باشند تا با کشف این 

منابع بتوان نیاز آبی مردم آن منطقه را برطرف کرد.
استان  آبفا  برداری و توسعه آب شرکت  بهره  معاون 
اصفهان حذف آبرسانی سیار را یکی از اولویت ها دانست 
پروژه ۳۰۰-۱۰۰  مهم  اهداف  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  و 
اجرای  دنبال  به  به روستاها است که  آبرسانی سیار  حذف 
پایدار  و  سالم  شرب  آب  از  استان  روستاهای  طرح،  ین  ا

برخوردار می شوند.

معاون شرکت آبفا استان اعالم کرد:
بهره برداری از فاز اضطراری سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ در تابستان 1۴۰۰
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پايان  تا  اصفهان  درمان  و  بهداشت  موقوفات  جاره   ا

سال پرداخت می شود
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان اصفهــان، حجــت االســالم اصغــر توســلی بــا بیــان اینکــه 
ــرای  طبــق دســتورلعمل اســتانداری تعامــالت بیــن دســتگاهی ب
ــت: در  ــار داش ــود، اظه ــرار ش ــد برق ــود بای ــکالت موج ــل مش ح
ایــن زمینــه تعامــالت و جلســات خوبــی را بــا مســئوالن مختلــف 
بــه ویــژه دانشــگاه علــوم پزشــکی، راه و شهرســازی و آمــوزش و 

ــم. ــرار کرده ای ــان برق ــرورش در اســتان اصفه پ
ــده از  ــه دســت آم ــج ب ــر اســاس نتای ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
جلســات بــا رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان و تعامــالت 
صــورت گرفتــه مقــرر شــد اجــارات موقوفــات بخــش بهداشــت و 

درمــان تــا پایــان ســال پرداخــت شــود.
معــاون امــور ثبتــی و حقوقــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
ــدی  ــه در حــال حاضــر جمــع بن اســتان اصفهــان ادامــه داد: البت
ــه اداره کل  ــان ب ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــزان بده می
ــا در  ــزان اجاره ه ــا می ــد ب ــت و بای ــده اس ــخص نش ــاف مش اوق

ــود. ــع ش ــتان تجمی ــتان های اس شهرس
وی در خصــوص حــل مشــکل اوقــاف بــا آمــوزش و پــرورش 
اســتان اصفهــان در زمینــه اجــاره بهــای موقوفــات نیز ابراز داشــت: 
بــرای ایــن امــر جلســه مشــترک آمــوزش و پــرورش و اداره کل 
اوقــاف و امــور خیریــه در دفتــر امــام جمعــه اصفهــان برگــزار شــد 
ــان  ــده از آن جلســه همچن ــه دســت آم ــج ب ــر اســاس نتای کــه ب
ــن بدهی هــا  ــرای پرداخــت ای برگــزاری کمیته هــای تخصصــی ب
ادامــه داشــته و بخشــی از بدهــی آمــوزش و پــرورش بــه اوقــاف 
پرداخــت شــده اســت.حجت االســالم توســلی بــا بیــان اینکــه بــه 
روز رســانی اجــاره مــدارس موقوفــه نیز در دســتور کار اســت، ادامه 

داد: تعامــالت خوبــی بــا آمــوزش و پــرورش برقــرار شــده اســت.
ــای  ــداد پرونده ه ــه تع ــار ب ــا اش ــه ب ــن در ادام وی همچنی
حقوقــی موقوفــات اســتان اصفهــان در مراکــز دادگســتری اســتان 
اصفهــان ابــراز داشــت: در حــال حاضــر ۵۰۰ پرونــده در محاکــم 

ــان اســت. قضایــی در جری
معــاون امــور ثبتــی و حقوقــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
ــرای  ــی ب ــناد مالکیت ــدور اس ــوص ص ــان در خص ــتان اصفه اس
ــه  ــن زمین ــراز داشــت: در ای ــز اب ــان نی ــتان الصفه ــات اس موقوف
ــاف  ــا اداره اوق ــناد ب ــت اس ــازمان ثب ــوب س ــکاری خ ــاهد هم ش
بوده ایــم کــه نتیجــه آن صــدور ســند بــرای ۶۵ درصــد از موقوفات 

اســتان اصفهــان اســت.
وی تصریــح کــرد: نقشــه  بــرداری تعــداد زیــادی از موقوفــات 
اســتان اصفهــان نیــز انجام شــده اســت و بــه زودی اســناد مالکیتی 

بــرای آنهــا صــادر خواهد شــد.

پنچ کتابخانه در استان ايالم احداث می شود
مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومــی ایــالم بــا اعــالم ایــن خبر 
گفــت: کار احــداث پنــچ پــروژه جدیــد کتابخانــه در شهرســتانهای 
مختلــف اســتان در دســت اقــدام اســت کــه بــا بهــره بــرداری از 
ایــن پــروژه هــا در ســال آبنــده، مجموعــا” ۱۴۵۰ متــر مربــع بــه 

ســرانه کتابخانــه هــای عمومــی اســتان افــزوده مــی شــود.
ســمیه حیــدری افــزود: تمــام تــالش پرســنل کتابخانــه هــای 
ــردم اســت و  ــاز م ــورد نی ــع و م ــه موق ــات ب ــه خدم ــی ارائ عموم
جهــت گیــری اصلــی در ایــن مجموعــه، نیــل بــه اهــداف تعییــن 

شــده در ســند چشــم انــداز کتابخانــه هــای عمومــی اســت.
وی یــادآور شــد: کتابخانــه بــه عنــوان یــک پایــگاه اجتماعــی 
ــدان،  ــه عالقمن ــاب ب ــت کت ــر تامیــن و امان و فرهنگــی عــالوه ب
برنامــه فرهنگــی متنوعــی بــرای توســعه فرهنــگ مطالعــه انجــام 

خواهــد داد.
مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومــی ایــالم ادامــه داد: برنامــه 
ــی رضــوی،  ــد جشــنواره کتابخوان هــای فرهنگــی شــاخصی مانن
ــا  ــدازی برنامــه راویــان بالندگــی ب تاســیس محافــل ادبــی، راه ان
هــدف تجلیــل از شــاعران شــعر انقــالب، پیــک کتــاب و برنامــه 
هــای روزانــه فرهنگــی، همگــی در راســتای تحقــق ایــن ماموریت 

جدیــد نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی کشــور اســت.
ــه  ــزار برنام ــر ۱۶ ه ــغ ب ــا بال ــام کرون ــت: در ای ــدری گف حی
فرهنگــی بــا همــت همــکاران کتابــدار در بســتر فضــای مجــازی، 

در کتابخانــه هــای ســطح اســتان انجــام شــده اســت.

امضاي تفاهم نامه احیاء مسئولیت  اجتماعی شرکت ها در چارچوب اقتصاد مقاومتی
 با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

ردبیل -تفاهم   ا پروین حسنی/ 
نامه چندجانبه احیاء مسئولیت اجتماعي 
شرکت ها در چارچوب اقتصاد مقاومتي 
بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
رکان حاکمیت و سه واحد صنعتی  ا
ردبیل با حضور معاون وزیر  استان ا
صنعت، معدن و تجارت به امضاء رسید.

به گزارش روابط عمومي سازمان 
صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتي 
امه روز دوشنبه  ن ین تفاهم   یران، ا ا
در نشست شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی استان اردبیل در 
قتصاد  ا ستای تحقق سیاست های  را
مقاومتی، دستیابی به توسعه متوازن 
از  ری  ث ک ا حد ه  د ا ف ت س ا و  ی  ا ه  طق ن م
بخش  های  دی  من ن ا و ت و  ا  ه یت  ف ظر
مردمی و غیردولتی و احیاء مسئولیت  
رت  ا ز و عه  ب ا ت جتماعی شرکت های  ا
صنعت، معدن و تجارت منعقد شده 

است.
اردبیل ششمین استانی است که 

پس از قزوین برنامه احیاء مسئولیت های 
اجتماعی بخش صنعت را متعهد شده 
است.بر اساس این تفاهم  نامه، سه واحد 
سبالن«،  ابریشم  »ریسباف  ی  ت ع صن
ر  بزا »ا و  سبالن«  پیک  ن  ی ن ط «
سبالن« به عنوان معین اقتصاد مقاومتی 
اردبیل و مشکین شهر  شهرستان هاي 
متعهد شدند تا با توانمند سازی جوامع 
محلی، آن ها را در فرآیند تولید مشارکت 
داده و با ایجاد تشکل های مردم  نهاد، 
ظرفیت های مناطق روستایی هدف را در 

مسیر بالفعل شدن هدایت کنند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  رت  ا ز و
نیز متعهد شده است تا نسبت به انتقال 
شهرستان هاي  به  تجربیات  و  ش  ن ا د
بر  نظارت  و  ارزیابی  پایش،  و  ف  هد
اقدامات معین اقتصاد مقاومتی در این 
مناطق اقدام کند.بر اساس این تفاهم  
نامه، استانداری اردبیل نیز متعهد شد تا 
وضعیت  از  شده  انجام  اولیه  لعات  ا ط م
پتانسیل های منطقه را در اختیار معین 
قتصاد مقاومتی این شهرستان ها قرار  ا

سیاستگذاری،  مشاوره،  نقش  و  د  ه د
نظارت و حاکمیتی خود را اعمال کند.

این تفاهم نامه ها به امضاي علي 
رسولیان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان 
و شهرک های صنعتی  یع کوچک  ا صن
صنعت،  وزیر  از  نمایندگي  به  ان  ر ی ا
پیرمؤذن،  حسین  تجارت،  و  ن  د ع م
نیا  حاتمی  صیاد  و  زاده  مهدی  ا  صف
شهرستان هاي  مقاومتي  اقتصاد  ن  ی ع م
اردبیل و مشکین شهر، اکبر بهنام جو 
استاندار اردبیل، نمایندگان مردم اردبیل، 
نیر، نمین، سرعین و مشکین شهر در 
مجلس شوراي اسالمي، حجت االسالم 
والمسلمین سید حسن عاملی کلخوران 
نماینده ولي فقیه در استان و امام جمعه 
اردبیل، حجت االسالم والمسلمین باوقار 
امام جمعه مشکین شهر، ناصر عتباتی 
اردبیل،  استان  دادگستري  کل  یس  ئ ر
صمدی  اکبر  و  یگانه  امامی  ود  ع س م
شهر  مشکین  و  اردبیل  انداران  م ر ف

رسیده است.

رئیس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب:
اجتماعی-محیط زيستی  اکوسیستم های  با  گاری  ز سا
در  صنعت نفت  رويکرد  میزبان؛  جامعه ی  وانمندسازی  ت و 

توسعه ی پايدار است

رئیس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در نشست 
بررسی مسئولیت اجتماعی سازمان ها و صنایع  بزرگ خوزستان در حوزه ی 
محیط زیست، سازگاری با اکوسیستم های اجتماعی-محیط  زیستی و مشارکت 
در توانمندسازی جامعه ی میزبان را رویکرد صنعت نفت در توسعه ی پایدار 

این صنعت و ایفای مسئولیت  اجتماعی آن عنوان کرد. 
به گزارش پایگاه خبری امید جنوب – مهندس شهرام وردک در این 
نشست که بصورت وبینار با حضور دکتر  علی ربیعی سخنگوی دولت، دکتر 
هادی خانیکی مدیرگروه مطالعات ارتباطی دانشگاه عالمه طباطبائی، دکتر 
نداشفیعی مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز 
جمعی از مدیران سازمان ها و صنایع بزرگ استان  خوزستان عصر روز سه 
شنبه )۱9 اسفندماه ۱۳99( برگزار شد بر اهتمام شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب در اجرای رویکرد های نوین حوزه ی مسئولیت های اجتماعی که در 

نظام نامه ی CSR وزارت نفت متبلور شده است تأکید کرد. 
به  اشاره  با  نفتخیز جنوب  رئیس روابط عمومی شرکت ملی مناطق 
اینکه توجه به مسائل محیط زیستی و  کاهش مستمر آالیندگی، در بسیاری 
از کشورهای پیشرفته، به عنوان اصلی ترین فعالیت  در حوزه ی مسئولیت 
اجتماعی شرکتی قلمداد می گردد، گفت: صنعت نفت به طور عام و شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب به طور خاص، پیش از آنکه یک بنگاه  اقتصادی 
ملی محسوب شود، یک نهاد مولد اجتماعی است و افزایش سرمایه اجتماعی، 

قطعًا افزایش پایداری این صنعت را به دنبال خواهد داشت.
شهرام وردک افزود: تداوم کسب و کار ما در گرو سازگاری هرچه بیشتر 
صنعت ما با اکوسیستم های  اجتماعی، محیط زیستی و فرهنگی جامعه ی 
مسئولیت  نظام نامه ی  در  خوشبختانه  که  است  پیرامون  محیط  و  بان  ز ی م
اجتماعی صنعت نفت  نیز تمرکز ویژه ای بر هر سه حوزه ی یادشده وجود دارد. 

وی ادامه داد: اجرای نظام مدیریت پسماندهای صنعتی و کاهش مستمر 
نفتخیز  مناطق  ملی  در حوزه های عملیاتی شرکت  منابع خاک  آالیندگی 
جنوب، از جمله اقدامات مهمی بوده است که در دوره ی دولت دوازدهم، در 
جهت  بهبود عملکرد محیط زیستی انجام شده و آمار آن به شکل  مستمر 

به سازمان محیط زیست اعالم می گردد.  
مهندس وردک انجام پروژه های متعدد به منظور کاهش آلودگی  هوا را 
از دیگر طرح های شاخص در حوزه ی  محیط زیست دانست و تصریح کرد: 
میزان گازسوزی در مشعل های مناطق نفتخیز جنوب که در ابتدای انقالب 
  8۰ درصد بود، اکنون به ۱۶ درصد تقلیل یافته و برای همین مقدار باقیمانده 
نیز طرح هایی با اعتبار ۱.۷ میلیارد دالر در  حال انجام است که با تاکید و 
پیگیری جدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، امیدواریم تا 
سال ۱۴۰۲ به ثمر برسند و خاموش کردن همه ی مشعل ها در استان های 
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را به عنوان یک اقدام بسیار  ارزشمند در 

حوزه ی مسئولیت های اجتماعی و محیط  زیستی این شرکت، شاهد باشیم. 
توانمندسازی  حوزه ی  در  را  برنامه هایی  همچنین  داشت:  بیان  ی  و
جوانان بومی  دنبال می کنیم و در همین راستا طرح های مشترکی با سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور و همچنین کمیته امداد امام خمینی در دست 

پیگیری است. 
رئیس روابط عمومی مناطق نفت خیز جنوب در پایان گفت: همچنین 
در سال آینده بر روی تقویت استارت آپ ها و کسب و کارهای  روستایی و 

شهری در جوامع پیرامون تأسیسات صنعت نفت تمرکز خواهیم نمود.  
شایان ذکر است این نشست از سوی دانشگاه شهید چمران اهواز )دفتر 
شبکه ملی جامعه و دانشگاه( و با  همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی 

و ارتباطات )دفتر خوزستان( برگزار شد.  
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“ آگهي موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي”

برابر راي شماره ۱۳99۶۰۳۱8۰۱۵۰۰۳۲۳۷ مورخه ۱۳99/۱۲/۰9 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 حسنعلی رحیمی 
پورشیجانی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۴۲۴  صادره از خمام درشش دانگ یک باب 
مغازه به مساحت  ۳۳.۵9 مترمربع در پالک شماره ۷۰9 فرعي از ۷ اصلي مفروز ومجزی 
شده از پالک ۳۲ فرعی از ۷ اصلی واقع در شیجان خریداري از مالک رسمي آقای سید 
رسول موسوی شیجانی محرز گردیده است. .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ 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 :۱۳99/۱۲/۲۳ ونوبت دوم:۱۴۰۰/۰۱/۱۶
محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامالک

“ آگهي موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي”

برابر راي شماره ۱۳99۶۰۳۱8۰۱۵۰۰۳۱8۱ مورخه ۱۳99/۱۲/۰۴ 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 حسنعلی رحیمی 
از خمام درشش دانگ یک  پورشیجانی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۴۲۴  صادره 
باب مغازه به مساحت  ۱9.۶۷  مترمربع در پالک شماره ۷۰۶ فرعي از ۷ اصلي مفروز 
ومجزی شده از پالک ۳۲ فرعی از ۷ اصلی واقع در شیجان خریداري از مالک رسمي 
آقای سید رسول موسوی شیجانی محرز گردیده است. .لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 
مالکیت صادر خواهد  مقررات سند  اعتراض طبق  و عدم وصول  مذکور  نقضاي مدت  ا

شد.تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳99/۱۲/۲۳ ونوبت دوم:۱۴۰۰/۰۱/۱۶
محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامالک

آگهی فقدان سند 
آقای نوید مقدم دورودخانی برابر وکالتنامه ۵۷888-۱۳99/۱۱/۲9 دفتر ۱۵9 رشت 
از آقای محمدرضادوست پیرکالچاهی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه 
۱۵9 رشت مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک ۱98۶ سنگ اصلی ۳8 بخش 
ثبت  ذیل  نیا  آقای سعید عطوف  بنام  که  الف 8۲  به شماره سریال ۵۵۷88۱  ۴ رشت 
۱۲۲۰۵8 صفحه ۳۳۷ دفتر ۴/99۶ صادر و تسلیم گردید و مع  الواسطه برابر سندقطعی  
۲۵۰9۷-۱۳9۶/۰9/۰8  دفتر۱۲۶ رشت به آقای محمدرضا دوست پیرکالچاهی منتقل 
و برابر سند رهنی ۲۵۰98-۱۳9۶/۰9/۰8 دفتر ۱۲۶ رشت در رهن بانک مسکن شعبه 
سردارجنگل رشت قرار گرفت و به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا مراتب طبق 

تبصره ذیل ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت ۱۰ روز 
از انتشار این آگهی به این اداره اعالم رسید دریافت دارد در غیراینصورت نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

“ آگهي موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي”

اول  هیات    ۱۳99/۱۲/۱۰ مورخه   ۱۳99۶۰۳۱8۰۱۵۰۰۳۲۴۰ شماره  راي   رابر  ب
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 خانم فاطمه 
نوربخش ثابت فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۵  صادره از خمام  درشش دانگ یک 
باب خانه و محوطه مشتمل بر انباری به مساحت ۶9۱/۷۰ مترمربع در پالک شماره ۱۰۳۳ 
فرعي از ۲۷ اصلي مفروز ومجزی شده از پالک ۲8 فرعی از ۲۷ اصلی واقع در تازه آباد 
از مالک رسمي آقای هادی اسمعیل نژاد رکن سرائی مقدم محرز  خواچکین خریداري 
گردیده است. .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 :۱۳99/۱۲/۲۳ ونوبت 

دوم:۱۳۴۰۰/۰۱/۱۶
محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامالک

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  )آگهی  (
اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  مواد۱و۳  دستور  به  نظر  رسمی((  اقد سند  ف
رای  برابر  ۱۳9۰.۰9.۲۰و  مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
شماره۱۳99۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱8۴۶۰و۱و۲ ...مورخ ۱۳99.۱۰.۲8هیات قانون 
ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  ماده یک  .....موضوع  تکلیف  عیین  ت
آقای/خانم... متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  ...چمستان.......  .

وولی  ...فرزند....محمدقلی  قاسمی  نرگس  و  مژگان  و  زاده  قلی  دیسه  ق
با بنای احداثی / به  بالسویه....نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین  له  ا
مساحت .....89۴.۲۲ متر مربع که مقدار۳۲ سیر مشاع عرصه وقف می 
...قریه  در  واقع  اصلی   ....۱۳.... از  ...99....فرعی  پالک  شماره  به  اشد  ب
...خریداری شده از آقای /خانم...رضوان یحیی پور  ...بخش..۱۱  مرزنده 
مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئیین نامه 
مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و 
محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا 

در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت 
اول..۱۳99.۱۲.۰9............. تاریخ انتشار نوبت دوم. ۱۳99.۱۲.۲۳............ 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان...... عین اله تیموری
م-الف ۱99۱۰۲۵۴

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی((نظر به دستور مواد۱و۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳9۰.۰9.۲۰و برابر رای شماره۱۳99۶۰۳۱۰۰۱۳۰۲۰۱۵9 
...مورخ ۱۳99.۱۱.۱۱هیات قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم...ناهید میرزائی ...فرزند....فتح اله ....نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت .....۳۵۴.۲۰ متر مربع که مقدار۶۴ 
سیر مشاع عرصه وقف می باشد به شماره پالک ...۳۳8....فرعی از ....۴۶.... 
اصلی واقع در ...قریه عربخیل ...بخش..۱۱ ...خریداری شده از آقای /خانم...

سید علی حسنی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
از طریق  این اگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز  نامه مربوطه  آئیین   ۱۳
این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول..۱۳99.۱۲.۰9............. 
تاریخ انتشار نوبت دوم. ۱۳99.۱۲.۲۳............ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

چمستان...... عین اله تیموری
م-الف ۱99۱۰۲۶۵

آگهی موضوع ماده۳ قانون وماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی بندپی 
برابر رای شماره ۱۳99۶۰۳۱۰۰۱۷۰۰۲9۵۷ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه بندپی تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
رضاپرویزی عمران فرزند محمد به شماره شناسنامه ۳۴۴۲ وبه شماره 
ملی ۲۰۶۲۴۴9۴۶۱ صادره از آمل در ششدانگ یک قطعه زمین که 
در آن احداث بنا شده است به مساحت ۷۵-۳۵۷ متر مربع قسمتی 
در  واقع   ۱۳99۱۱۴۴۱۰۰۱۷۰۰۰۰۲۶ کالسه  ۱۵۲۳-اصلی  زپالک  ا
رسمی  مالک  از  واسطه  با  خریداری  بندپی   9 بخش  سرا  پیته  ریه  ق
آقای فضل اله عمران پورو سایر مالکین رسمی مشاعی محرز گردیده 
است . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳آیین نامه مربوطه و به منظور 
اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه محلی 
و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی 
در محل الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا ۲ ماه اعتراض خورد را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست . محمدحبیب زاده گنجی سرپرست 
ثبت اسناد و امالک بندپی تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۲ - ۱۲ - ۱۳99 

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲۳ - ۱۲ – ۱۳99
م-الف ۱99۰98۵۷

 / حســنی یــن  و ر پ
ــباف  ــه ریس ــل کارخان اردبی
رزم  حضــور  بــا  بریشــم  ا
حســینی، وزیــر صنعــت معــدن و 
ــی شــماره  تجــارت در شــهرک صنعت

افتتــاح شــد.  اردبیــل   ۲
حســین پیرمــوذن، عضــو هیئــت 
کارخانــه  گفــت:  شــرکت  دیــره  م
ــط  ــک خ ــا ی ــم آرت ــباف ابریش ریس
کامــل تولیــد نــخ و پارچــه اســت کــه 
بــا ۲۵۰ نفــر اشــتغال اولیــه در حضــور 

ــد.  ــاح ش ــت افتت ــر صم وزی
یــن فعــال اقتصــادی افــزود: این 
ــه هفــت ســال پیــش پــس از  کارخان
ــق  ــی، از طری ــوزی و تعطیل ــش س آت
مزایــده کشــوری واگــذار می شــد 
کــه خریــداری و راه انــدازی کرده ایــم. 
ــل  ــی اردبی ــاق بازرگان ــس ات رئی
تاکیــد کــرد: ایــن واحــد تولیــدی 
شــامل خــط تولیــد حالجی پنبــه، خط 
تولیــد ریســندگی و خــط تولیــد پارچــه 
ــت  ــت، ظرفی ــی اس ــی و دوزندگ باف
ــه  ــن مجموع ــه ای ــخ و پنب ــد ن تولی

ــت. ــن اس ــه ۲۰ ت ــدام روزان هرک
ــروز و  ــرد: ام ــان ک وی خاطرنش
ــه ۲۵۰  ــن مجموع ــاح ای ــدو افتت در ب

نفــر اشــتغال در ایــن مجموعــه ایجــاد 
شــده اســت کــه البتــه ایــن ظرفیــت 
ــی  ــت و بعض ــه نیس ــل مجموع کام
از خط هــای تولیــد مــا بــه خاطــر 
کســری برخــی از ماشــین آالت هنــوز 

افتتــاح نشــده اند. 
ــتغال  ــت اش ــه ظرفی ــوذن ب پیرم
زایــی ایــن مجموعــه در ادامــه اشــاره 

ــزی  ــه ری ــق برنام کــرد، و گفــت: طب
کــه داریــم بعد از عیــد تعــداد کارکنان 
مــا بــه ۵۰۰ نفــر افزایــش پیــدا خواهد 
ــال  ــر س ــا آخ ــدار ت ــن مق ــرد و ای ک
ــر ماشــین آالتمــان کامــل  ــده، اگ آین
ــش  ــر افزای ــدود 9۰۰ نف ــه ح ــود ب ش

پیــدا خواهــد کــرد. 
ــران_  ــاق مشــترک ای رئیــس ات

آذربایجــان  افــزود: نکتــه مهــم ایــن 
ــع  ــه صنای ــن مجموع ــه ای ــت ک اس
تبدیلــی نســاجی اســت و بــا توجــه بــه 
تولیــد پنبــه در منطقــه مغــان اســتان 
ــن یــک فرصــت مناســب  ــل، ای اردبی
بــرای تکمیــل فراینــد تولیــد و تبدیــل 
ــه و  ــه پارچ محصــوالت کشــاورزی ب

ــخ در اســتان اســت. ن

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل در مراسم افتتاح کارخانه ریسباف ابریشم آرتا :

ايجاد اشتغال برای 900 نفر تا انتهای سال آينده

پرداخــت خســارت در دوره اعتبــار بیمه شــخص 
ثالــث )اعــم از خســارت هــای مالــی و بدنــی(، بیمــه 
حــوادث راننــده و همچنیــن بیمــه هــای بدنــه 
ــبانه  ــی از ش ــاعت خاص ــه س ــدود ب ــل؛ مح اتومبی

ــت. روز نیس
پرداخــت خســارت در دوره اعتبــار بیمه شــخص 
ثالــث )اعــم از خســارت هــای مالــی و بدنــی(، بیمــه 
حــوادث راننــده و همچنیــن بیمــه هــای بدنــه 
ــبانه  ــی از ش ــاعت خاص ــه س ــدود ب ــل؛ مح اتومبی

ــت. روز نیس
ــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور  ب
ــالمی  ــوری اس ــزی جمه ــه مرک ــل بیم ــن المل بی
ایــران،  متعاقــب انعــکاس پیامــی در برخی از شــبکه 
هــای خبــری مبنــی برعــدم پرداخــت خســارت بــه 

زیاندیدگانــی کــه در ســاعت هــای ۲۱ الــی ۴ بامــداد 
ــه  ــد، بیم ــی کنن ــردد م ــهر ت ــطح ش ــد در س روزبع
مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران ضمــن تکذیــب 
ایــن مطلــب آورده اســت کــه درصــورت بــروز 
ــز بیمه گــذاران/  ــردد نی ــع ت خســارت در ســاعات من
زیان دیــدگان محتــرم مــی تواننــد طبــق روال ســابق 
ــت خســارت از شــرکت  ــالم و دریاف ــه اع نســبت ب

بیمــه مربوطــه اقــدام نماینــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش و بــه نقــل از اداره 
ــر زندگــی،  ــر بیمــه هــای غی ــی ب کل نظــارت فن
ــره  ــار منتش ــب اخب ــن تکذی ــزی ضم ــه مرک بیم
مبنــی بــر عــدم پرداخــت خســارت از طــرف 
ــردد )از  ــع ت ــاعات من ــه در س ــای بیم ــرکت ه ش
ســاعت 9 شــب تــا ۴ صبــح( آورده اســت؛ پرداخت 

خســارت در دوره اعتبــار بیمــه شــخص ثالــث )اعم 
ــی و بدنــی(، بیمــه حــوادث  از خســارت هــای مال
ــل؛  ــه اتومبی ــای بدن ــه ه ــن بیم ــده و همچنی رانن
محــدود بــه ســاعت خاصــی از شــبانه روز نیســت 
و شــرکت هــای بیمــه بــا رعایــت مقــررات قانــون 
ــرایط  ــده، ش ــوادث رانن ــث و ح ــخص ثال ــه ش بیم
ــه اتومبیــل،  عمومــی و خصوصــی بیمــه نامــه بدن
مکلــف بــه جبــران خســارات وارده در تمــام ایــام 

و ســاعات مــی باشــند.
 بنابرایــن در صــورت بروز خســارت در ســاعات 
منــع تــردد نیــز بیمه گــذاران/ زیان دیــدگان محتــرم 
مــی تواننــد طبــق روال ســابق نســبت بــه اعــالم و 
دریافــت خســارت از شــرکت بیمــه مربوطــه اقــدام 

نماینــد.

پرداخت خسارت در بیمه شخص ثالث 
به ساعت خاصی از شبانه روز محدود نیست
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کاسه صبر چوپان لبریز شد؛
خداحافظی گرگ ايرانی از دنیای قهرمانی

حالی  در  المپیا  مستر  سوم  فر  ن
قهرمانی  دنیای  با  زودهنگام  داع  و
از کوه مشکالت  بارها  دارد که وی 
اما  داشت  گالیه  خود  روی  یش  پ
تاکنون کسی واکنشی نسبت به آن 

نشان نداده است.
ایرانیان  برای  المپیا  مستر  ام  ن
بزرگانی مانند فیل هیث،  نام های  ا  ب
دوریان یتس، رانی کلمن و ... همراه 
بود و تصور اینکه روزی یک ایرانی 

بتواند در الس وگاس در برابر دیدگان تماشاگران بتواند بسیاری از بزرگان 
را کنار بزند و مدال برنز را از آن خود کند سخت بود؛ اما جوان شیرازی با 
اراده و تمرکز بر برنامه های مستمر توانست این رویا را محقق کند و مدال 
برنز مسابقات ۲۰۱9 را از آن خود کرد، مدالی که از »هادی چوپان« یک 
اخبار متعدد  بین حواشی و  افتخارآفرینی وی در  اما  قهرمان ملی ساخت 

بسیاری از رشته های ورزشی گم شد.  
ورزشکار ایرانی که سال گذشته در قلب آمریکا با عنوان گرگ ایرانی 
توانسته بود در جایگاه سوم قرار گیرد و امسال نیز در این پیکارها چهارم 
شد، بعد از بازگشت به ایران از مشکالت پیش روی این عنوان سخن به 
میان آورد و شاید با مصاحبه های خود به دنبال آن بود که سیگنال های 
الزم را به مسووالن ورزش و حامیان مالی ارسال کند. او از سختی ها گفت 
و نوشت، سختی های راه اعزام چوپان به گونه ای بود که وی اعالم کرد:  
برای گرفتن روادید ۶ چشم ضعیف شد سه چهره پیر شد و هزاران مو سفید 
شد. چهار سال روز و شب از بین رفت و میلیون ها تومان هزینه شد تا روادید 
صادر شود. من و هادی و مهدی )مربیان او(   پیر شدیم تا روادید گرفتیم. 
در کنار مشکالت اخذ روادید شرایط اقتصادی ام خوب نیست و تامین هزینه 
های زندگی سخت و طاقت فرساتر از تمرینات بدنسازی است اما با این 
وجود اهتزاز پرچم ایران در مستر المپیا به من حس بزرگی داد حسی که 

می خواهم آن را از خود جدا نکنم.
اما با وجود این مشکالت، گرگ ایرانی اعالم کرد تا زمانی که در توان 
داشته باشد برای ایران افتخارآفرینی خواهد کرد. او حتی در سال ۲۰۲۰ که 
عنوان چهارم مستر المپیا را کسب کرد از پیشنهادهای خارجی سخن به میان 
آورد اما در پاسخ به وسوسه برخی از کشورهای خارجی اعالم کرد که ایران 
را با هیچ کشوری عوض نخواهد کرد. با مطرح شدن مشکالت پیش روی 
چوپان در رسانه های داخلی برخی تصور می کردند که فدراسیون بدنسازی 
و پرورش اندام  اقدامات الزم را برای برطرف کردن آن انجام خواهد داد 
اما بعد از نزدیک به ۲ سال گالیه گرگ ایرانی از نامالیمتی ها ادامه دارد 
و او در نهایت به خاطر این مشکالت از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.  

انتظار خبر خداحافظی گرگ ایرانی از دنیای قهرمانی در حالی است 
که تا پیش از چوپان هیچ ایرانی نتوانسته بود در جمع ۱۰ نفر برتر مستر 
المپیا قرار گیرد و او دومین آسیایی بود که از این آوردگاه مدال صید کرد، 
مدالی که شاید تکرار آن در آینده راحت نباشد و نام چوپان برای سال ها به 

عنوان یکی آسیایی در  تاریخ مستر المپیا ثبت شود.  
سابق  رییس  پورعلی فر«  ـناصر  که  است  حالی  در  مشکالت  این 
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کمک به این ورزشکار ملی را وظیفه 
فدراسیون ندانست و »عبدالمهدی نصیرزاده« رییس کنونی فدراسیون نیز 
المپیا داشته باشد. او اظهار  وعده داد که نگاه ویژه ای به نفر سوم مستر 
رییس  عنوان  به  و  است  ایران  ورزش  افتخارات  از  یکی  چوپان  داشت: 
فدراسیون از تمام اختیارات خود برای کمک به او در زمینه های مختلف 

استفاده خواهم کرد.  
وعده نصیرزاده هر چند نوید بخش آن بود که قهرمان ملی ایران به 
راحتی بر دغدغه های پیش رو غلبه می کند اما تاکنون خبری از تحقق 
این وعده در هیچ رسانه ای منتشر نشده و متن بلند باالی گرگ ایرانی در 
فضای مجازی نشان از آن دارد که وی بیش از گذشته نیاز به کمک دارد 

تا بر مشکالت غلبه کند.  

علیرضا کريمی نفر دوم رنکینگ برترين های جهان در 2021
نمنت  تور ری  برگزا ز  ا پس 
فرنگی  و  آزاد  کشتی  المللی  بین 
اولین  عنوان  به  ایتالیا  متئوپلیکونه 
رویداد موثر در رنکینگ سال ۲۰۲۱، 
بندی  رده  کشتی  جهانی  اتحادیه 

برترین های جهان را اعالم کرد.
المللی کشتی  بین  رقابت های 
به  پلیکونه  متئو  جام  فرنگی  و  آزاد 
عنوان اولین رویداد موثر در رنکینگ 
رقابت  در  حضور  برای   ۲۰۲۱ سال 
پایان رسید  به  های قهرمانی جهان 

و نخستین رنکینگ برترین کشتی گیران جهان از سوی اتحادیه جهانی 
کشتی اعالم شد.

 با وجود اهمیت سیستم رنکینگ، کشتی آزاد ایران فقط ۲ نماینده در 
رقابت های متئو پلیکونه ایتالیا داشت و در کشتی فرنگی نیز هیچ کدام از 

کشتی گیران ایران عازم این مسابقات نشدند.
تورنمنت  کیلوگرم   ۶۵ وزن  های  رقابت  از  با حذف  احسانپور  بهنام 
ایتالیا نتوانست هیچ امتیازی در رنکینگ بدست بیاورد اما علیرضا کریمی با 
کسب مدال نقره این رقابت ها موفق به کسب ۱۲ امتیاز و حضور در رده 

دوم رنکینگ وزن 9۷ کیلوگرم شد.
کالین مور آمریکایی که در فینال موفق به شکست کریمی شده بود 
نیز با ۱۴ امتیاز حاصل از قهرمانی در جام متئوپلیکونه در صدر رنکینگ 

وزن 9۷ کیلوگرم قرار دارد.
در دیگر اوزان کشتی آزاد و کشتی فرنگی از آنجا که هیچ نماینده ای 
از ایران عازم ایتالیا نشد، هیچ کدام از کشتی گیران ایران در بین برترین 

های رنکینگ حضور ندارند.
تعیین رنکینگ بهترین ورزشکار سال ۲۰۲۱ بر مبنای نتایج رویدادهای 

زیر است:
رقابت های بین المللی جام ماتئو پلیکونه ایتالیا ۲۰۲۱)برگزار شد(

رقابت های قهرمانی قاره  ای ۲۰۲۱
رقابت های بین المللی اوپن لهستان ۲۰۲۱

مسابقات المپیک توکیو ۲۰۲۱
مسابقات جهانی نروژ ۲۰۲۱

اتحادیه جهانی کشتی قصد دارد پس از پایان این رقابت ها به نفرات 
اول تا سوم رنکینگ در هر وزن به ترتیب مبلغ ۱۰ هزار، ۷ هزار و ۳ هزار 

دالر پاداش نقدی پرداخت کند.
اهمیت دیگر حضور در جمع برترین های رنکینگ، برخورداری از قرعه 

آسانتر در رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۲۱ نروژ خواهد بود.
با توجه به اینکه در سال ۲۰۲۱ رقابت های المپیک و جهانی برگزار 
می شود، تصمیم گرفته شده تا به مدال آوران المپیک در قیاس با مدال 

آوران جهانی ۲۰ درصد امتیاز بیشتر تعلق گیرد.
امتیازات کسب شده هر ورزشکار در سیستم رنکینگ تنها برای وی 

در همان وزن ثبت می شود.
تورنمنت بین المللی لهستان نیز آخرین رویداد موثر در رنکینگ المپیک 

توکیو محسوب می شود.

رئیس جدید بارسلونا:
مسی، هالند و آالبا، بارسای رويايی در راه است

جدید  رئیس  الپورتا  خوان 
بارسلونا قصد دارد تیمی قدرتمند و 
مدعی قهرمانی اروپا را برای فصل 
نام های جذابی  ببیند.  تدارک  بعد 
چشم  به  او  خرید  لیست  در  هم 

می خورند.
یکشنبه  ز  ا تا  الپور خوان 
بارسلوناست.  جدید  رئیس  گذشته 
او با قاطعیت توانست در انتخابات 

عهده  بر  را  بارسا  ریاست  ساله   ۵ دوره  یک  برای  و  شود  پیروز  باشگاه 
خواهد داشت.

الپورتا سال ۲۰۰۳ نیز رئیس بارسلونا شده بود و با جذب رونالدینیو 
و یک سال بعد با جذب اتوئو، بارسلونایی قدرتمند را روانه میادین کرد 
که منجر به فتح لیگ قهرمانان در سال ۲۰۰۶ شد. او برای بارسا ستاره 
های بزرگی خریداری کرد و قصد دارد همان روند را در دوره جدیدش 

نیز ادامه دهد.
مشکل بزرگ اما به بدهکاری های کالن بارسا و وضعیت اقتصادی 
نا به سامان باشگاه بر می گردد. طبق ادعای رادیو کاتالونیا، الپورتا برای 
خروج از این بحران، برنامه هایی کوتاه مدت در نظر دارد و می خواهد از 

طریق چند اسپانسر، مبالغی کالن را به خزانه باشگاه تزریق کند. 
الپورتا می داند که یکی از راه های بهبود وضعیت اقتصادی باشگاه، 
بارسا  است.  چممیپونزلیگ  قهرمانی  مدعی  و  باکیفیت  تیمی  داشتن 
چهارشنبه شب گذشته در یک هشتم نهایی این رقابت ها حذف شد تا 
۱۰ میلیون یورو را از دست بدهد. در صورت راهیابی به مراحل پایانی، 

مبالغ هنگفت دیگری نیز نصیب این باشگاه می شد.
به  هالند  ارلینگ  منبع، خوان الپورتا روی جذب  این  ادعای  طبق 
عنوان گزینه اول نقل و انتقاالتی خود فکر می کند. ارتباط بین او و مینو 
رایوال مدیر برنامه های هالند بسیار خوب است و الپورتا با خوشبینی به 

جذب ستاره نروژی دورتموند فکر می کند. 
دیگر گزینه او دیوید آالبا مدافع اتریشی بایرن است که در انتهای 
فصل به عنوان بازیکن آزاد جدا خواهد شد و مورد توجه رئال هم قرار دارد. 
دستمزد هر دو باالست و طبعا بارسلونا باید یکی دو بازیکن گرانقیمت فعلی 
خود را به فروش برساند. در مورد آالبا گفته می شود که به او قول تضمینی 
برای حضور در ترکیب ثابت بارسا را داده اند ولی در رئال به دلیل روشن 

نبودن وضعیت سرخیو راموس و رافا واران، چیزی تضمین شده نیست.
همچنین کار انتقال اریک گارسیا مدافع سیتی هم تمام شده و تنها 

منتظر پایان فصل برای رسمی شدن این انتقال هستند.
دیگر گزینه الپورتا ممفیس دیپای است. هرچند گفته می شود الپورتا 
به سرخیو آگوئرو مهاجم سیتی پیشنهاد رسمی داده ولی رادیو کاتالونیا 
معتقد است گزینه اول تقویت خط حمله، ممفیس دیپای ستاره هلندی 
لیون است. او نیز در پایان فصل بازیکن آزاد خواهد بود و مبلغی بابت 

انتقال او هزینه نمی شود.
احتمال اینکه بارسا یک هافبک خوب نیز جذب کند نیز دور از ذهن 
نیست. فراتر از همه اینها اما تمدید با لیونل مسی است. الپورتا اطمینان 
دارد که مسی را ماندنی خواهد کرد و تیمی قدرتمند پیرامون او و هالند 

تشکیل می دهد.

دور رفت یک هشتم نهایی لیگ اروپا؛
تساوی يونايتد و میالن و برد پرگل آژاکس

میالن با گل دقیقه 9۰ برابر 
در  خوبی  نتیجه  توانست  یونایتد 

خارج از خانه به دست بیاورد.
در ادامه دور رفت مرحله یک 
هشتم نهایی لیگ اروپا چند دیدار 
برگزار شد که در یکی از بازی ها 
دیدار  به  خانه  در  منچستریونایتد 
میالن رفت که این دیدار با تساوی 

یک بر یک به پایان رسید.
عبدالیه  ابتدا  دیدار  این  در 

زالتان  که  میالن  ولی  کرد  گلزنی  یونایتد  برای   ۵۱ دقیقه  در  دیالو 
ایبراهیموویچ را در ترکیب خود نداشت در دقیقه 9۰ به گل تساوی رسید. 
سیمون کیائر پاس رادکرونیچ را به گل تساوی تبدیل کرد تا این دیدار 
مساوی شود و میالن با گل زده در خانه حریف به خانه برگردد. به این 

ترتیب کار یونایتد برای صعود به مرحله بعد سخت شد.
در دیگر دیدارها این نتایج به دست آمد:
اسالویا پراگ یک - گالسکورنجرز یک

آژاکس ۳ - یانگ بویز سوئیس صفر
دیناموکیف صفر - ویارئال ۲

دیدارهای برگشت این مرحله هفته بعد برگزار می شود تا 8 تیم راه 
یافته به مرحله یک چهارم نهایی لیگ اروپا مشخص شوند.

امیدوارم که بتوانیم یک جام درست و حسابی ببریم؛
راموس: خبر جديدی راجع به تمديد قرارداد من وجود ندارد

آینده خود  به  سرخیو راموس، کاپیتان کهنه کار رئال مادرید، راجع 
صحبت کرده است.

سرخیو راموس پس از رهایی از مصدومیت زانو به تمرینات لوس 
بالنکوس بازگشته و این مدافع ۳۴ ساله مشتاق است تا در چند ماه آینده 

عملکرد خوبی را ارائه دهد.
در ماه های اخیر آینده کاپیتان رئال یکی از موضوعات داغ مورد 
پایان  به  تابستان  بوده است؛ قرارداد راموس در  بحث در جهان فوتبال 
خواهد رسید اما مذاکرات برای تمدید به جایی نرسیده و او ترجیح داده تا 

تنها روی اتفاقاتی که در زمین بازی می افتد تمرکز کند.
راموس که پیش از پخش سریال مستند شش قسمتی جدید آمازون 
به نام »افسانه سرخیو راموس« صحبت می کرد، گفت که مایل است 

چندین جام قهرمانی دیگر را نیز به همراه سفیدها باالی سر ببرد.
راموس گفت: »من باالخره به تمرینات تیمی برگشته ام. حاال به 
مهمترین هفته های فصل رسیده ایم و دوست دارم که با عملکردی خیلی 
خوب به تیم کمک کنم. امیدوارم که بتوانیم یک جام درست و حسابی 

ببریم و آن را به هواداران تقدیم کنیم.”
راموس در مورد آینده اش نیز افزود: »دوست داشتم که بتوانم چیزی 
بگویم اما همه چیز همان طور است که بود. به تنها چیزی که فکر می 
کنم این است که زودتر به میدان برگردم و  این فصل را به بهترین شکل 
ممکن به پایان ببریم. هیچ خبر جدیدی راجع به تمدید قرارداد من وجود 
ندارد. دوست داشتم می توانستم حرف تازه ای بزنم. من آرام و خونسردم 

و تنها به دوباره بازی کردن و بردن جام قهرمانی فکر می کنم.
شما نمی توانید همه را راضی کنید اما چیزی هست که نمی توانید 
پاک کنید: تمام چیزهایی که برده اید. تنها چیزی که من را نگران می 
کند این است که آنها می دانند من اصل جنس هستم... که من روحم 
را برای نشان مادرید داده ام. من همیشه از حق خودم دفاع کرده ام و 
همیشه حقیقت را گفته ام. من صادق، فروتن و سختکوشم. این پایه و 
اساس عملکردی است که یک بازیکن باید طبق آن سنجیده شود. من 
می توانم پنج سال دیگر هم در باالترین سطح بازی کنم. اگر مصدومیت 

ها خیلی بد نباشند، ذهنیت من به من کمک خواهد کرد.«

ل  تبا فو سیون  ا ر کنفد
که  کرد  اعالم  رسما  آسیا 
عربستان  امارات،  کشور  سه 
را  آسیا  قهرمانان  لیگ  میزبانی  هند  و 

برعهده دارند.
این تصمیم در حالی گرفته شده 
که در روزهای اخیر زمزمه های زیادی 
لیگ  گروهی  مرحله  میزبانان  درباره 
قهرمانان آسیا وجود داشت و در نهایت 
پنجشنبه شب گذشته منابع غیررسمی 
بازی  برگزاری  برای  این سه کشور  از 
رسما  سی  اف  ای  حاال  اما  بردند  نام 
تائید کرده که عربستان، امارات و هند 

میزبانی را برعهده گرفته اند.
از  تیمی  هیچ  که  اول  گروه  در 
ایران حضور ندارد، بازی ها قرار است 
برگزار  عربستان  الهالل  میزبانی  به 
شود. در گروه دوم تراکتور، پاختاکور و 
برنده پلی آف باید به شارجه بروند تا در 
زمین این تیم سفیدپوش اماراتی بازی 
کنند. در گروه سوم، استقالل به همراه 
کشور  در  الشرطه  و  الدحیل  های  تیم 
برگزار  را  خود  های  بازی  عربستان 
فوالد  نیز  چهارم  گروه  در  و  می کنند 
النصر  زمین  در  تا  برود  ریاض  به  باید 
کار خود را استارت بزند. البته فوالدی 
ها پیش از آن یک بازی پلی آف برابر 

العین در اهواز خواهند داشت.
ی  ها تیم  ر  حضو به  توجه  با
گانه،  سه  های  گروه  در  عربستانی 
انتظار می رفت که ایران میزبانی آن ها 
را نگیرد اما در گروه پنجم، سرخپوشان 
را  امارات  یا  عربستان  از  تیمی  هیچ 
میزبانی  به  و  نمی دیدند  خود  گروه  در 
نهایت گوای هند  در  اما  بودند  امیدوار 
به عنوان میزبان معرفی شد تا در اولین 
اختیار  در  هم  را  میزبانی  حضور،  سال 

گرفته باشد.
نکته جالب این که تیم های ایرانی 
در سال های اخیر برای بازی های لیگ 
سفر  سعودی  عربستان  به  قهرمانان 
متمرکز،  میزبانی  با  حاال  اما  نکرده اند 
طلسم این موضوع نیز شکسته می شود 
و استقالل به جده می رود و فوالد هم 
راهی  آف،  پلی  در  پیروزی  در صورت 

پایتخت این کشور ریاض خواهد شد.
تیم های ایرانی هنوز واکنشی به 
این خبر نداشته اند و مشخص نیست که 
چه موضعی درباره میزبانی این سه کشور 
و به خصوص عربستان خواهند گرفت.

قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله 

آسیا از هفته آخر فروردین آغاز خواهد 
شد و باید دید که تیم های ایرانی چه 
خواهند  مرحله  این  در  را  عملکردی 

داشت.
****

ایران به میزبانی  اعتراض رسمی 
عربستان در لیگ قهرمانان آسیا

وزیر ورزش و جوانان در نامه ای 
خواستار  سلمان  شیخ  و  اینفانتینو  به 
بررسی همه جوانب میزبانی در رقابتهای 
مقدماتی مرحله دوم جام جهانی ۲۰۲۲ 

قطر و لیگ قهرمانان آسیا شد.
مسعود سلطانی فر در واکنش به 
انتشار برخی اخبار در خصوص احتمال 
میزبانی یکی از کشورهای حوزه جنوبی 
مقدماتی  های  رقابت  در  فارس  خلیج 
جام جهانی و انتخاب عربستان بعنوان 
در  حاضر  های  گروه  از  یکی  میزبان 
را  تصمیم  این  آسیا،  قهرمانان  لیگ 

ناعادالنه دانست.
سلطانی فر در این نامه ها خواستار 
سیاسی  های  نگاه  برخی  از  جلوگیری 
را   سیاسی  های  گیری  تصمیم  و  شد 
کنفدراسیون  جایگاه  به  خدشه  باعث 
باعث  که  دانست  فیفا  و  آسیا  فوتبال 
می شود فوتبال نقش غیرسیاسی خود 

را فراموش کند.
همچنین وزارت ورزش و جوانان با 
همکاری فدراسیون فوتبال و وزارت امور 
خارجه در حال بررسی وضعیت تیمهای 
لیگ  های  رقابت  در  ایران  باشگاهی 
نیافتن  تغییر  قهرمانان آسیا در صورت 
میزبانی عربستان در این رقابت هاست.

***
سمیعی: فوتبال هیچ مرزی ندارد

پرسپولیس  ه  باشگا مدیرعامل 
می گوید این باشگاه تالش زیادی برای 
کسب میزبانی لیگ قهرمانان آسیا انجام 
داده بود.جعفر سمیعی، مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس درباره انتخاب کشور هند به 
عنوان میزبان گروه E رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا ۲۰۲۱، اظهار کرد: تالش 
گسترده ای برای دریافت مجوز میزبانی 
داشتیم و برنامه های متعددی را داخل 
ترتیب  همکارانم  کمک  با  و  باشگاه 
دادیم اما در نهایت میزبانی گروه ما به 

کشور هند رسید.
باشگاه  مدیره  هیات  رییس  نایب 
پرسپولیس اضافه کرد: فوتبال، بهانه ای 
برای صلح و دوستی بین کشورهاست 
و هیچ مرزی ندارد. ما با پیام نزدیکی 
دوستانه  و  سالم  رقابت  و   فرهنگ ها 
کارمان را در کشور هند آغار می کنیم و 

امیدوارم بهترین اتفاقات را رقم بزنیم.
تردید  گفت:  نهایت  در  سمیعی 
بازیکنان پرسپولیس با  ندارم مربیان و 
فصل  موفقیت  تکرار  برای  وجود  تمام 
به  مسیر  این  در  می جنگند.  گذشته 
نیاز  هم  پرشورمان  هواداران  حمایت 
داریم تا مثل گذشته، تیم محبوب شان 

را در فضای مجازی همراهی کنند.
***

میزبانی  از  استقالل:  مدیرعامل 
تعجب  قهرمانان  لیگ  در  سعودی ها 

کردیم
مدیرعامل باشگاه استقالل گفت: 

رقابت های  در  سعودی ها  میزبانی  از 
لیگ قهرمانان آسیا تعجب کردیم و از 
طریق فدراسیون فوتبال این موضوع را 

پیگیری می کنیم.
ر  دیدا یان  پا در  مددی  احمد 
که  پیکان  و  استقالل  فوتبال  تیم های 
چارچوب  در  و  گذشته  پنجشنبه  عصر 
مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های 
ورزشگاه  در  ایران  فوتبال  حذفی  جام 
با  و  شد  برگزار  قدس  شهر  شهدای 
برتری ۲ بر یک آبی پوشان پایان یافت 
حذفی  جام  رقابت های  در  کرد:  اظهار 
است  فینال  یک  منزله  به  مسابقه  هر 
و امروز به بازیکنان استقالل هم گفتم 
این  اول،  گام  همین  از  می رود  انتظار 
کارزار را جدی بگیرند زیرا هر سه جام 
لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان 

آسیا برای ما مهم است.
مروز  ا نه  خوشبختا فزود:  ا وی 
یه  ما دل  و  جان  ز  ا بازیکنان  هم 
فنی  در  کا و  نها  آ به  که  شتند  گذا
زی  و پیر ین  ا و  یم  می گو تبریک 

باشد. هواداران  مبارک 
مددی در پاسخ به سوال دیگری 
تیم های میزبان  درباره مشخص شدن 
گفت:  آسیا  قهرمانان  لیگ  رقابت های 
است  شده  مشخص  قضیه  این  امروز 
و برای ما به نوعی جای تعجب داشت 
و از طریق فدراسیون پیگیری خواهیم 
عیان  خیلی  البی های  باالخره  کرد. 
سعودی ها در این قضیه تاثیرگذار بوده 
اصال  هم  قطری ها   که  می بینید  و 

نتوانستند میزبانی بگیرند.
ل  ستقال ا ه  شگا با مل  عا یر مد
این  انتقاالتی  و  نقل  پنجره  درباره 
و  نقل  پنجره  کرد:  اظهار  نیز  تیم 
به  بدهی  بت  با ستقالل  ا نتقاالت  ا
تالش  و  است  شده  بسته  بودوروف 
پنجره  بدهی،  پرداخت  با  می کنیم 

شود. باز  استقالل 
خت  ا د پر ص  خصو ر  د ی  و
ز  و ر  : گفت نیز  میلیچ  ت  لبا مطا
و  ایران می آید  به  میلیچ  شنبه)امروز( 
مذاکراتی هم انجام شده و به توافقات 
خوبی رسیدیم و در ایران مطالبات وی 

پرداخت می شود.
بازیکنان  جذب  درباره  مددی 
قاسمی  امین  از جمله  استقالل  مدنظر 
هستیم.  مذاکره  حال  در  افزود:  نژاد 
که  داده  نفره  سه  لیست  یک  مجیدی 

اجازه بدهید محرمانه بماند.

شوک به فوتبال ایران؛

عربستان میزبان رسمی لیگ قهرمانان آسیا شد!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

سرمربی استقالل با بیان این که 
همه بازیکنان بایدحرمت پیراهن مقدس 
گفت:بازیکن  دارند  نگه  را  استقالل 

ساالری جایی در تیم استقالل ندارد.
تیم  سرمربی  مجیدی،  د  فرها
با  گفت وگو  ر  د ستقالل،  ا ل  تبا فو
ضمن   ، ه شگا با ین  ا رسمی  یت  سا
تبریک به هواداران درباره دو پیروزی 
جام  و  برتر  لیگ  در  تیم  این  اخیر 
حذفی گفت: من آمده ام تا استقالل را 
با پشتوانه شما هواداران بسازم. همه 
را  ارزش  با  پیراهن  این  قدر  باید  ما 
بدانیم و در این راه همه تالش خود 
مسابقه  زمین  در  اگر  حتی  بکنیم.  را 

نمی دهیم  ه  ز جا ا یم،  بخور شکست 
بزرگ  باشگاه  اعتبار  و  اخالق، عزت 

شود. خدشه دار  استقالل 
او افزود: از همین تریبون به همه 
که  می کنم  تاکید  استقالل  بازیکنان 
حرمت این پیراهن مقدس را نگه دارند 
و اصول اخالقی و شخصیت باشگاه را 
همواره مد نظر قرار دهند. اگر چیزی جز 
این رقم بخورد، با کسی تعارف نداریم و 

با او برخورد خواهیم کرد. 
کرد:  تصریح  استقالل  سرمربی 
از استقالل نیست.  هیچ نامی بزرگ تر 
در اینجا، استقالل ساالر است و بازیکن 

ساالری جایی در تیم استقالل ندارد.

واکنش فرهاد به حاشیه های پس از مسابقه با پیکان؛

مجیدی: بازیکن باید حرمت لباس باشگاه استقالل را نگه دارد

پیـکان  فوتبـال  تیـم  سـرمربی 
بـرای  اسـتقالل  بـا  بـازی  می گویـد 
شـاگردانش حکم یک بـازی تدارکاتی 

سـنگین را داشـته اسـت.
تیـم  سـرمربی  تارتـار،  مهـدی 
فوتبـال پیـکان بعـد از شکسـت ۲ بـر 
یـک تیمـش برابـر اسـتقالل در جـام 
حذفـی بیـان کـرد: بـازی زیبـا بـود و 
هـر دو تیـم فوتبـال خوبی بـه نمایش 
گذاشـتند. نیمه اول می خواستیم به گل 
برسـیم ولی متاسـفانه غفلـت کردیم و 
پنالتـی اتفـاق افتاد کـه امیـدوارم داور 
صحنـه را درسـت دیـده باشـد. بعـد از 
آن خـوب بودیـم تا این کـه گل دوم را 
خوردیـم و کار سـخت تر شـد. در نیمه 
دوم خـوب بـازی کردیـم و اسـتقالل 
هـم در ضـد حمـالت واقعا خـوب بود 
و بازیکنـان مـا از روی خـط توپ را در 
می آورنـد. ایـن یـک بـازی تدارکاتـی 

خیلـی سـنگین بـرای مـا بود.
نشسـت  در  هم چنیـن  ر  رتـا تا
خبـری بعـد از بـازی هم اظهـار کرد:  
هـر دو تیم برای برد وارد زمین شـدند 
و کار را تهاجمـی آغـاز کردنـد. تیم ما 
هـم کار را خیلـی خـوب شـروع کـرد 
ولـی متاسـفانه صحنه پنالتـی رخ داد. 
مـا روی صحنه پنالتی شـک و شـبهه 
داریـم. بـا کارشناسـان هـم صحبـت 
کـردم. گویا مدافع مـا از دیاباته جلوتر 
بـود و آن صحنـه می تواسـنته پنالتـی 
نباشـد. امیدوارم که داور اشتباه نکرده 
باشـد چـون بـا آن پنالتـی کار مـا بـه 
هـم ریخـت. در ادامـه بدتـر ایـن بود 
کـه مـا گل دوم را دریافـت کردیم. در 
مسـابقات حذفـی یک گل قابل جبران 
اسـت امـا وقتی بـازی ۲ بر صفر شـد 

کار مـا خـراب شـد. بیـن دو نیمـه بـه 
بازیکنـان هـم گفتـم اگـر بتوانیم زود 
بـه گل برسـیم شـاید بتوانـی گل دوم 
را بزنیـم. بـه موقـع گل زدیـم ولـی 
و  بودیـم  شـانس  کـم  دوم  نیمـه  در 

بود. کـم  دقت مـان 
هـم  اسـتقالل  داد:  ادامـه  او 
داشـت  خوبـی  خیلـی  موقعیت هـای 
ا  ر قعیت هـا  مو مـا  ن  یکنـا ز با و 
یـک  ایـن  کردنـد.  دفـع  فداکارانـه 
بـازی تدارکاتـی سـنگین بـرای مـا 
بـود. برنامه ریـزی مـا بیش تـر بـرای 
هـم  مسـابقه  ایـن  از  اسـت؛  لیـگ 
بـرای  را  تیـم  تـا  کردیـم  اسـتقبال 

داریـم. نگـه  آمـاده  لیـگ  ادامـه 
او در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که 
بـازی برابر اسـتقالل فکری سـخت تر 

بـود یـا اسـتقالل مجیـدی هـم بیـان 
کـرد: هر دو نفـر از مربیان جوان جوان 
و قابـل احتـرام کشـور هسـتند. مـن 
اظهـار نظـری در ایـن مـورد نمی کنم. 
ایـن دو عزیـز از همـکاران ما هسـتند. 
کارشناسـان  و  مـردم  بـه  را  قضـاوت 

می سـپاریم.
از  اسـتفاده  کـرد:  اضافـه  تارتـار 
جوانـان دسـتاورد بزرگی برای ماسـت 
و مثل بعضی از دوسـتان این را در بوق 
و کرنـا نمی کنیـم. به جوانـی که خوب 
بـا  همزمـان  می دهیـم.  بـازی  اسـت 
اسـتفاده از جوانان نسـبتا خـوب نتیجه 
می گیریـم. ایـن واقعا برای مـا امیدوار 
کننـده اسـت. بازیکنـان جوان مـا برابر 
تیـم بزرگ اسـتقالل بـازی می کنند و 
بـازی پایاپایی را بـه نمایش می گذارند 

و ایـن دسـتاورد بزرگـی اسـت. مـن از 
ایـن بابـت خیلـی خوشـحالم. در عمـر 
مربیگـری ام بازیکنان زیادی را تحویل 
فوتبـال داده ایـم. این ما را خوشـحال و 
امیـدوار می کنـد. بـرای مـا لذت بخش 
اسـت دیدن جوانانی کـه ما روی آن ها 
دسـت گذاشـتیم و االن ستاره تیم های 

بزرگ هسـتند.
هـم  تعویض هایـش  دربـاره  او 
داشـتند  مـا  بازیکنـان  داد:  توضیـح 
خـوب کار می کردند. مـا معموال در ۱۰ 
دقیقـه آخر بـازی به فـرزاد حاتمی نیاز 
داریـم. در ۱۰ دقیقـه پایانـی بازی مان 
را مسـتقیم کردیـم تـا از وجـود حاتمی 
اسـتفاده کنیـم. بـه اسـتقالل تبریـک 
می گویـم و امیـدوارم در ادامـه راه هم 

باشـند. موفق 

سر مربی پیکان:

پنالتی استقالل شبهه برانگیز بود!
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سیدحسن شهرستانی، مدرس دانشگاه در مراسم بزرگداشت 
مولوی گفت: موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت و حقیقت را 
آشتی داد و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان مورد 

مناقشه بوده است.
مهر، مراسم بزرگداشت مولوی با حضور غالمرضا امامی و 
سید حسن شهرستانی، به میزبانی حسن نورانی در خانه فرهنگ 

پندار برگزار شد.
غالمرضا امامی نویسنده و مترجم در ابتدای این مراسم، به 
شرح بیاناتی درباره اندیشه و جهان بینی موالنا پرداخت و با اشاره 
به برخی اشعار موالنا، تعریفی از عرفان ارائه و مراحل آن را از 

دیدگاه این شاعر برشمرد.
این مترجم مولوی را خداوندگار عشق نامید و با بیان اینکه 
نام موالنا با نام شمس تبریزی گره خورده و همه این دو را در کنار 
یکدیگر می شناسند، گفت: دیگرانی همچون برهان الدین ترمذی، 
صالح الدین زرکوب و حسام الدین چلبی نیز در سیر عرفان و سلوک 
مولوی تاثیرگذار بوده اند. به طوری که به تعبیر خود موالنا برای او 

شمس آفتاب، صالح الدین ماه و حسام الدین ستاره است.
امامی در پایان سخنانش گفت: امیدوارم نه فقط اسم موالنا 

بلکه رسم او برای دوستدارانش مورد تاکید و توجه باشد.
حسن شهرستانی مدرس دانشگاه و رئیس سابق کتابخانه 
ملی ایران نیز به عنوان سخنران بعدی این برنامه، صحبت از 

موالنا را کاری سهل و ممتنع خواند.
وی موالنا را ادیبی هنرمند و جامع علم و عقل و عشق 
دانست و گفت: کمتر ادیبی بین ادبای اهل عرفان می توان یافت 

که جامعیت به این گستردگی در وجودش باشد.
این پژوهشگر گفت: کار موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت 
و حقیقت بوده و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان 
مورد مناقشه بوده است. موالنا خدای تمثیل بوده و پیچیده ترین 
مفاهیم را هوشمندانه در لفافه و در قالب بیان ساده تمثیلی به 

مخاطب ارائه می کند.
خوانش ابیاتی از نی نامه موالنا و تقدیر از حسن شهرستانی 

دو بخش دیگر و پایانی این برنامه بودند.

موالنا طریقت، شریعت و حقیقت را آشتی داد

حضور  با  نوروز  نشان   
معاون هنری وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، پژوهشگران 
و نمایندگان برخی از کشورهای همسایه 

رونمایی شد.
جشن  مراسم  در  نوروز  نشان 
نشان نوروز و نوروز فرهنگی با حضور 
»سید مجتبی حسینی«  معاون هنری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، »سرور 
اکو و   بختی« رئیس موسسه فرهنگی 
دیپلمات های کشورهای آسیای میانه در 

تاالر وحدت رونمایی شد.
عابد اکبری دبیر رویداد فرهنگی 
گفت:  مراسم  این  در  نوروز  روایت 
برای  تاریخی  روایت  نوروز،  روایت 
یت  روا است؛  شدن  نو  و  شکفتن 
همزمان  که  است  مردمانی  جغرافیای 
با نو کردن جامه هایشان رفتار خود را 

نو می کنند.
وی افزود: راویان رویداد نوروز می 
خواهند فرهنگ نوروز را گفتمان کنند و 
نشان نوروز نیز نشان همدلی است و هر 
ساله این نشان به راویان نوروز اعطا می 
شود تا فرهنگ همدلی بین مردم منطقه 

و جهان گسترش یابد.
»سید مجتبی حسینی« معاون امور 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ضمن گرامی داشت سالروز بعثت پیامبر 
اکرم )ص( از نظامی گنجوی به عنوان 
سرآمد داستان سرایان یاد کرد و گفت: 
مستندات  در  چنان  فرهنگی  یران  ا
تاریخی متجلی است که تمسک به آن 
می تواند مقدرات نوسرزمین های قابل 
مودت  بهانه  و  بخشد  بهبود  را  احترام 

روزافزون باشد.
سرآغاز  امروز  داد:  ادامه  حسینی 
راهی است که در سال پیش رو امتداد 
خواهد یافت و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در حوزه های متنوع، ماموریت 
مشترک  ای  دبیرخانه  ایجاد  با  را  خود 
انجام  آثارش  و  نظامی  حکیم  برای 

خواهد داد.
وی افزود: نظامی گنجوی را باید 
در فصل فروزان دانش و فتوحات هنری 
اش به تماشا نشست و از استیالی او بر 

سرزمین جادویی سخن در شگفت شد.
زبان  شعردوست«  اصغر  »علی 
بعد  گفت:  ادبی  پژوهشگر  و  شناس 
نوروز  اولین  در  شوروی  فروپاشی  از 
پایتخت  باکو  در  گروه  یک  همراه  به 
مراسم  و  بودم  آذربایجان  جمهوری 
نوروز را همانگونه دیدم که در زادگاهم 

تبریز دیده بودم.
وی اضافه کرد: در دومین سال بعد 
از استقالل تاجیکستان در دوشنبه بودم 
نوروز  همچون  آنان  نوروز  که  دیدم  و 
شیراز و مشهد و اصفهان بود و رسومی 
همچون سمنوپزان و خانه تکانی و سایر 

آداب ما را داشتند.
این زبان شناس و پژوهشگر ادبی 
کشورهایی  بعد  سال های  در  افزود: 
و  ن  قستا ا قز ن،  بکستا ز ا همچون 

قرقیزستان نیز این گونه بود.
کمرنگ  از  انتقاد  با  شعردوست 
نند  ما یی  کشورها در  نوروز  شدن 
تاجیکستان و ترکمنستان در سال های 
دل  باختن  رنگ  این  از  گفت:  اخیر 
کنند  می  تالش  کشورها  ایم.  آزرده 
در  که  بتراشند  خود  برای  را  چیزی 
امیدوارم  و  شوند  دیده  جهانی  تقویم 
های  انسان  همت  به  نوروز  نشان 
فرهیخته دوباره در کشورهای آسیای 

بگیرد. اوج  میانه 
یر  ز و ر  و مشا لویی  شا محمود 

به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
شخصیت عرفانی و ادبی نظامی گنجوی 
گفت: برای بزرگداشت نظامی گنجوی 
در سال ۱۴۰۰ بزرگداشتی جهانی برگزار 
خواهد شد. البته شهرت شعرهای نظامی 
با  همه  چون  است.  خودش  از  بیشتر 
لیلی و مجنون و خسرو و شیرین بیشتر 

آشنایی دارند.
بیش  نظامی  از  بعد  افزود:  وی 
مجنون  و  لیلی  حکایت  شاعر  صد  از 
وادار  را  نظامی  آنچه  اما  سرودند  را 
عشق  آورد،  رو  اشعار  این  به  که  کرد 
شد  موجب  که  بود  آفاق  همسرش  به 
نظامی با دلسوزی وارد این عرصه شود 
و او همچون مولوی عشقی حقیقی را 

تجربه کرده است.
آیینی  موسیقی  گروه  نوروزخوانی 
نی  نوروزخوا زندران،  ما ز  ا مشتاق 
پرده  تبریزی،  و  بختیاری  هنرمندان 
محسن  توسط  نظامی  خمسه  خوانی 
با  خوانی  مجنون  و  لیلی  میرزاعلی، 
پنج  اجرای  دهقان،  کیخسرو  اجرای 
توسط  نوروز  از  انگیز  خاطره  قطعه 
اجرای  و  تهران  بادی  ارکستر  گروه 
از سوی  نمایشی  جان  مالمحمد  تئاتر 
برنامه  دیگر  از  افغانستای  هنرمندان 

های این مراسم بود.
در حاشیه این مراسم نمایشگاهی 
از آثار هنری مربوط به نظامی گنجوی 

در قالب نقاشی و خوشنویسی برپا شده 
آثاری  نوروز هفت میوه و  بود و سفره 
توجه  شریف  مزار  سرخ  گل  جشن  از 

میهمانان را جلب می کرد.
به گزارش ایرنا،  امسال اولین دوره 
نشان نوروز توسط بنیاد رودکی و بنیاد 
توسعه فناوری های فرهنگی برگزار شد.

این نشان به افرادی اهدا می شود 
که در شناساندن فرهنگ نوروز در سطح 
کشورهای مختلف فعالیت می کنند. قرار 
است هر ساله این نشان به فعاالن این 

عرصه اهدا شود.
بنیاد رودکی و بنیاد توسعه فناوری 
های فرهنگی با توجه به اهمیت تقویت 
ارتباطات و همکاری های فرهنگی در 
تمدنی  حوزه  در  ها  همگرایی  ارتقای 
نوروز اقدام به برگزاری رویداد فرهنگی 

نوروز کرده است.
»سرور  به  امسال  نوروز  نشان 
»علی   ، دبی( ا پژوهشگر  ( بختی« 
و  ادبی  )پژوهشگر  شعردوست«  اصغر 
)وابسته  شرق«  »شفیق  زبان شناس(، 
سفارت  نماینده  افغانستان(،  سفارت 
ژاپن، »امجد المظفر« )رایزن فرهنگی 
و علمی سفارت عراق در تهران، خان 
میریان قدس )ایرانشناس و مستشرق( 
از فرانسه و رافائل مارائلو )شرق شناس( 

از ایتالیا اهدا شد.

رونمايی از نشان نوروز

مجموعه داستانی »میهمان شب«منتشر شد
 مجموعه داستان »میهمان شب« 
اثر ب. تراون نویسنده کمترشناخته شده 
در ایران و جهان با ترجمه منیژه عراقی زاد 

منتشر شد.
»نویسنده نباید زندگی نام مه ای بجز 
کتابهایش داشته باشد« این جمله از ب. 
تراون است. او آنقدر به این جمله وفادار 
بوده که درباره سال های آغازین زندگی 
در  متضاد  و  ناکامل  اطالعاتی  جز  اش 
در  روایتی  به  تراون  ب.  نیست.  دست 
به روایتی دیگر در سال  سال ۱89۰ و 
از  ایاالت متحده  میانه  ۱9۰۰ در غرب 
در  آمد.  دنیا  به  سوئدی  مادری  و  پدر 
اقیانوس  در  جاشو  عنوان  به  ده سالگی 
مکزیک  به  کرد،  متعدد  سفرهای  آرام 

رفت و در آن جا به حرفه های گوناگون از جمله جویندگی طال مشغول شد. ب. 
تراون امروز در قید حیات نیست.

از  یکی  را  تراون  ب.  شب،  میهمان  کتاب  بر  مقدمه ای  در  میلر  اچ.  چارلز 
و  آمریکا  از  خارج  در  شهرتش  رغم  به  که  می خواند  زمانه  راویان  درخشان ترین 
انتشار آثارش به بیش از ۳۰ زبان، به داستان های کوتاه و رمان هایش در آمریکا 

چندان توجه نشد.
میهمان شب ۱۰ داستان کوتاه را شامل می شود که نخستین آنها برای عنوان 
کتاب استفاده شده است. »دارویی موثر«، »سلسله جبال«، »راه مال رو«، »در غیاب 
کشیش«، »درخواست شبانه«، »خدایی تازه متولد می شود«، »حکایت یک دوستی«، 
»گفتگوی بی ثمر« و »ماکاریو« عناوین دیگر داستان های این مجموعه است. اچ. میلر 
بلندترین داستان این مجموعه که آخرین آنهاست را »نسخه ای مکزیکی از مضمون 

کهن فاوستی و یکی از شاهکارهای ادبیات آمریکا« معرفی می کند.
و شمارگان ۷۷۰ نسخه  در ۲۱۶ صفحه  ققنوس  انتشارات  را  میهمان شب 

منتشر کرده است.
مدیا کاشیگر  فقیدش  اصرار همسر  از  اثر  این  بر  در مقدمه خود  عراقی زاد، 
نویسنده و مترجم برای ترجمه این اثر نوشته است که در دوران حیات او میسر 
نشده اما بعدها »در روزهای ناباوری و حیرت درد نبودنش« او ترجمه اثر را آغاز 
می کند تا »مرهمی بر زخم دل« خویش بگذارد و خواسته کاشیگر را برآورده کند.

با گونه گونی دامنه خالقیت  اثر در مقدمه می نویسد: این مجموعه   مترجم 
راوی ای واحد، با استعدادی نادر، به همگان فرصت می دهد با لذتی مدام یکی از 
پرکشش ترین و نوآورترین روایتگران قرن بیستم و در عین حال جنبه های ناشناخته 
و پنهان از نظر مانده آمریکای التین و فرهنگ عامیانه و زندگی روزمره و افسانه ها 

و رمز و رازهایش را کشف کنند یا بازیابند.
نویسنده سال های زیادی  این مجموعه در مکزیک، که  بیشتر داستان های 
از زندگی اش را در آنجا گذرانده، اتفاق می افتد. همه نوع سبکی در این مجموعه 
دیده می شود: از تخیلی گرفته تا طنز سیاه تا عامیانه و روان شناختی و همه در 
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پروانه رسولی خوشبخت

پیشنهاد تشکیل دبیرخانه دايمی

 استاد محمد جواد محبت دبیر »مهرواره ملی شعر وحدت« پیشنهاد 
ایجاد دبیرخانه دائمی و بین المللی شعر وحدت اسالمی را ارائه کرد که با 

استقبال و تایید سایر سخنرانان مراسم اختتامیه روبه رو شد.
استاد  هنر،  سوره  سپهر  عمومی  روابط  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
محمد جواد محبت، در مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان » مهرواره ملی 
شعر وحدت« در تاالر سوره حوزه هنری پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دایمی و 
بین المللی شعر وحدت اسالمی را ارائه داد که این پیشنهاد با تایید سایر 

سخنرانان روبه رو شد.
در این مراسم سخنرانان نیز بر اهمیت »شعر« در انتقال معارف اسالم 
و ایجاد وحدت و همدلی در جامعه اسالمی و تاسیس یک دبیرخانه دایمی 

فرهنگی و هنری با موضوع وحدت اسالمی تاکید کردند.
محمد  المسلمین  و  االسالم  با حضور حجت  که  مراسم  این  در   
رئیس  دادمان  مهدی  محمد  اسالمی،  تبلیغات  سازمان  رئیس  قمی 
معاون  زمانی  عزت  االسالم  حجت  اسالمی،  انقالب  هنری  حوزه 
االسالم  حجت   ، اسالمی  تبلیغات  سازمان  تبلیغ  و  فرهنگی  امور 
با  و  سنت  اهل  دینی  علوم  مدارس  برنامه ریزی  شورای  دبیر  لطفیان 
شد،  برگزار  مهرواره  برگزیدگان  و  کشور  مطرح  شاعران  شعرخوانی 
و  کشور  مطرح  شاعر   - محبت  جواد  استاد  پیام  مراسم،  ابتدای  در 

شد. پخش  مهرواره-  دبیر 
استاد محبت در بخشی از این پیام گفت: بزرگترین مفاهیم بشری و 
فرهنگی را می توان در قالب شعر بیان کرد، عالیق و ارکان ملی و مذهبی 
مشترک تمامی ادیان را شعر می تواند بیان کند. شعر وحدت، دست مهر، 
عاطفه و آشتی است، که دلهای سلیم را به هم نزدیک می کند. شعر وحدت 
می تواند پلی باشد که عاشقان نور و سیرت رسول اکرم)ص( را از این سو و 

آن سوی جهان به هم رساند.
چنین  دبیرخانه  که  امیدوارم  افزود:  خود  پیام  ادامه  در  مهرواره  دبیر 
جشنواره هایی نه تنها دائمی شود، بلکه به همت مسئوالن،عزیزان و بانیان، 
نیز  ایران و سراسر کشورهای اسالمی  از مرزهای  به خارج  این جشنواره 
کشیده شود و در آینده، بخش های جنبی و شعر بین الملل وحدت هم به 

این حرکت عالی اضافه گردد«.
حجت االسالم عزت زمانی معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات 
اسالمی در ادامه مراسم، پس از شعرخوانی چند نفر از برگزیدگان در سخنانی 
با بیان اهمیت پرداخت هنری به موضوع وحدت و معارف اسالمی گفت: 
کسی که قلم، هنر و فکرش در مسیر این نگاه بلند ایفای نقش می کند، 
حتما در عمق وجودش و عمق قلبش بر این کالمی که بر زبانش جاری 

می شود، اعتقاد عمیقی دارد.
که  است  ای  عارضه  تفرقه   : گفت  وحدت  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
منشاء اصلی آن دشمنان قسم خورده اسالم هستند که هر جا که بتوانند 
از شمشیر تفرقه، برای مقابله با کسانی که قصد مقابله با ظلم و فساد را 

دارند استفاده می کنند.
وی گفت: تشکیل یک دبیرخانه دایمی می تواند توجه همه جانبه به 
عرصه های فرهنگی و هنری و خصوصا شعر در زمینه وحدت اسالمی را 
داشته باشد، این دبیرخانه می تواند مرکزی باشد که همه کسانی که عالقه 

به خدمت در این زمینه را دارند را گرد هم جمع کند.
علوم  مدارس  ریزی  برنامه  شورای  دبیر  لطفیان  االسالم  حجت 
دینی اهل سنت نیز در این مراسم گفت: هنر و ادبیات، از عناصر اصلی 
تغییردهنده هویت جاهلی به سمت پیشرفت و هویت اسالمی بود و در این 
میان، ابزار فوق العاده ای که در قله هنر قرار داشت شعر بود که می تواند 
جوشش و آگاهی را به انسان هدیه دهد و در این میان، »شعر وحدت« 

ممتازترین نوع شعر است.
و  خیر  حقیقت،  مهم  ویژگی  باید سه  امروز  شعر  اینکه  بیان  با  وی 
از معارف حقیقی باشد و  باید برگرفته  زیبایی را داشته باشد، گفت: شعر 
خیر را در سطح جامعه بگستراند و زیبایی معارف اسالم را به رخ دیگران 
آیینی« است؛ چنین شعری است که می تواند  این همان »شعر  بکشد و 
وحدت را هم در عرصه ملی و هم در عرصه اسالمی ایجاد کند و فرد به 
جای آنکه بگوید که شیعه یا سنی هستم می گوید مسلمانم و به جای آنکه 
بگوید که از این یا آن قومیت هستم- که البته همگی قابل احترامند- می 

گوید ایرانی ام.
دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت با بیان اینکه 
شعر آیینی باید مشتمل بر ۵ مولفه باشد گفت: اجتماع حول محور رسول 
اهلل )ص(، پرداختن به مساله فلسطین و جلوگیری از فراموشی در این زمینه، 
تالش برای جلوگیری از بدبینی، روشنگری نسبت به استکبار و تشکیل یک 
نهضت علمی، منطقی و فراگیر برای ریشه کنی تکفیر، باید مهمترین پایه 

های این نوع از شعر باشند.
لطفیان با استقبال از ایجاد دبیرخانه دائمی بین المللی، گفت: ما در 
این زمینه حاضر به همکاری با دیگر دوستان هستیم و پیشنهاد می کنیم 
در سطح اول برای فارسی زبان های دنیا و بعد در زمینه زبان هایی که در 

سطح جهان اسالم رایج هستند فعالیت کنیم.
ادبی  های  آفرینش  مرکز  مدیر  محمدی  عباس  مراسم،  ادامه  در 
حوزه هنری با استقبال از پیشنهاد تشکیل دبیرخانه دائمی، آمادگی حوزه 
این  در  المللی  بین  و  ملی  های  فعالیت  زمینه  در  همکاری  برای  هنری 

زمینه را اعالم کرد.

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم زینب نیکو زاده مشهدی به استناد ۲ برگ استشهادیه 
گواهی امضا شده دفتر اسناد رسمی ۲۴9 مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است 
سند مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه 
جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک 
واحد آپارتمان به مساحت 9۴.۳8 متر مربع به شماره پالک ۷۱۲۵۷ فرعی از 
۱۷۵ اصلی واقع در بخش ۱۰ مشهد ذیل صفحه ۱۲۱ دفتر ۲۲۳۵ به شماره 
۳۴۲۵۲۷ به نام خانم زینب نیکو زاده مشهدی ثبت و سند مالکیت ۷۳۳8۷8/

مورخ   ۳۱8۲ برابر سند شماره  گردیده سپس  تسلیم  و  نامش صادر  به  ه9۱ 
۱۳9۳/۰۵/۲۲ دفتر اسناد رسمی ۲۴9 مشهد در رهن بانک مسکن قرار گرفته 

این حکایتی  از  ثبتی بیش  پرونده  الکترونیک و سوابق  سامانه جامع امالک 
ملک  به  نسبت  هر کس  گردد  می  متذکر  و  آگهی  نوبت  یک  مراتب  ندارد 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
کتبی خود  اعتراض  آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز  ده  بایستی ظرف مدت  باشد 
تسلیم  اداره  این  به  رسمی  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  اصل  پیوست  به  را 
نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
م / الف ۳۱۰

محمد مقدسی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 

 زنان در تاریخ ادبیات نقش مهمی 
دارند، این هفته به مناسبت روز جهانی زن، 

نگاهی به آثار زنانه بیندازیم.
هشت مارس برابر با ۱8 اسفند، بر 
اساس تقویم جهانی یونسکو، روز جهانی 
جنبشی  از  داشت  گرامی  است،  زنان 
به  و  شروع   ۱9۰8 سال  در  کارگری 
رویدادی تبدیل شد که سازمان ملل متحد 

آن را به رسمیت شناخته است.
8 مارس، ۱9۰8،  ۱۵ هزار زن در 
شهر نیویورک آمریکا راهپیمایی کردند و 
بیشتر  کمتر، حقوق  کار  خواهان ساعات 
این  بزرگداشت  اولین  و حق رأی شدند. 
روز در سال ۱9۱۱ در اتریش، دانمارک، 
آلمان و سوئیس برگزار شد. از سوی دیگر 
یکشنبه ۲۳ فوریه سال ۱9۱۷ در تقویم 
میالدی قدیم زنان روسیه، در زمان جنگ 
برای نان و صلح، اعتصاب کردند و چهار 
به  ناچار  تزار  زنان،  اعتصاب  از  روز پس 
کناره گیری شد و دولت موقت حق رأی 
تقویم  در  روز  این  کرد،  تضمین  را  زنان 
میالدی جدید برابر با 8 مارس و روزی 
است که امروزه گرامی داشته می شود، در 
سال ۱9۷۵ سازمان ملل متحد این روز به 

رسمیت شناخت. 
ساله   ۱۱۰ زن  جهانی  روز  امسال 
می شود و مناسبتی است تا درباره زنانی 
که در تاریخ ادبیات اثرگذار بودند، کتاب 

بخوانیم. 
درباره زنان نویسنده بیشتر بدانیم

زنان نامدار در تاریخ ادبیات جهان، 
بسیارند، ویرجینیا وولف، خواهران برونته، 

جین آستین و... که به جایگاه ماندگاری در 
ادبیات رسیده اند و نخستین زنان نویسنده 
دیگر  که  کنون  تا  بوده اند  زمانه خود  در 
نقش زنان اثبات شده است، این فهرست 
هر روز نام های تازه تری را ثبت می کند. 
ادبیات به زنان این فرصت را داده است 
که خود را نشان بدهند اما روندی که به 
این مقصد رسیده، بسیار پرفراز و نشیب 
ای  متولی مجموعه  بوده است، مهرشید 
از گفت و گوهای زنان نویسنده در تاریخ 
معاصر جهان را در یک کتاب گردآورده و 

ترجمه کرده است.  
نویسنده  یازده  با  وگو  گفت  کتاب 
زن، صحبت های زنانی است که همگی 
دستاوردهای برجسته ادبی داشته و جوایز 
معتبری همچون نوبل، پولیتزر، گنکور و 
آتوود،  مارگارت  کرده اند.  کسب  را  بوکر 
ایزابل  ندیمه،  سرگذشت  کتاب  نویسنده 
آلنده نویسنده مشهور اهل شیلی، سوزان 
تونی  هنری،  و  ادبی  منتقد  سانتاگ، 
صاحب  سیاهپوست  نویسنده  موریسون، 
پرفروش ترین  میان  در  آثارش  که  نام 
دارند،  جای  زبان  انگلیسی  کتاب های 
سیمون دوبوار که او را بنیانگذار فمینیسم 
نویسنده  و  نوشتن  از  و...  می دانند  ادبی 

شدن سخن می گویند.
آگاه  مشکالتی  از  کتاب  این  در 
می شویم که یک نویسنده زن، در گذراندن 
زندگی و انتشار آثارش در برابر همکاران 
مرد دارد، از تاثیر و تاثری که نویسندگان 
فارغ از جنسیت بر یکدیگر دارند و از این 
تقسیم بندی های  این  کتاب ها  که  نکته 

محدود کننده در جهان را نمی پذیرند.
نویسنده  یازده  با  کتاب گفت و گو 
خود  که  مصاحبه شوندگان  گروه  اثر  زن 
توسط  بوده اند،  خود  کار  متخصصان  از 
مهرشید متولی به فارسی برگردانده شده 
و نشر نیلوفر در ۳۱۲ صفحه آن را منتشر 

کرده است.
و  پریان  پذیر  نا خستگی  راوی 

جادوگران
به  مشهور  رولینگ،  کاتلین  جوآن 
جی کی رولینگ، خالق پرفروش ترین اثر 
نوجوان در تاریخ جهان، در تابستان ۱9۶۵ 

در لندن، متولد شد.
پدرش مهندس و مادرش تکنسین 
را  خواندن  کتاب  کودکی  از  جوآن  بود. 
شروع کرد و دوست داشت نویسنده شود. 
وی در سال ۱99۰ در رشته ادبیات فرانسه 

از دانشگاه اکستر انگلستان  فارغ التحصیل 
و در سازمان عفو بین الملل به عنوان مترجم 

و منشی مشغول به کار شد.
شغل  که  رولینگ   ،۱99۳ سال  در 
از جدایی  بود و پس  ازدست داده  را  خود 
از همسرش با افسردگی دست وپنجه نرم 
می کرد، سعی کرد با نویسندگی خودش 
پاتر  هری  داستان  روی  و  کند  آرام  را 
ذهنش  در  قبل  سال  سه  آن  ایده ی  که 
شکل گرفته بود کار کند،  حدود یک سال 
بعدازاینکه  بنویسد.  را  کتابش  تا  گذشت 
کتابش را تمام کرد آن را برای انتشارات 
را چاپ کنند. ۱۲  آن  تا  فرستاد  مختلف 
مخالفت  او  کتاب  کردن  چاپ  با  ناشر 
کردند. رولینگ ناامید نشد و باز هم نوشته 
خود را برای ناشران دیگر می فرستاد. ماه ها 
بعد، انتشاراتی به نام بلومزبری پذیرفت که 

زنانی که در تاریخ ادبیات اثرگذار بودند
کتاب رولینگ را منتشر کند.

اولین کتاب رولینگ به نام هری پاتر 
و سنگ جادو در ژوئن ۱99۷ در ویترین 
از  بیش  و  گرفت  قرار  کتاب فروشی ها 
این گونه  و  میلیون نسخه فروخت   ۱۲۰
زندگی او برای همیشه تغییر کرد و او در 
زمره تاثیرگذارترین زنان نویسنده جهان و 

ثروتمندترین اشخاص جای گرفت. 
اثر منتشر  ایکه باگ، آخرین  کتاب 
شده از رولینگ است که در دوران کرونا، 
در فضای مجازی به طور رایگان منتشر 
شد. این کتاب روایت سرزمینی کم وبیش 
)شاخ  کورنیکوپیا  نام  به  ثروتمند  و  آباد 
نعمت، که در اساطیر یونان نماد فراوانی 
و رونق است( با مردمی سختکوش است 
که پادشاهی مغرور و زورگو فرمانروای آن 
است و دو دوست و مشاور نااهل و طماع 
و فاسد دارد که با چاپلوسی و فریبکاری، 
به دست می گیرند و  را  امور کشور  زمام 
بر جان و مال مردم مسلط می شوند، آنها 
نام  به  هیوالیی  از  را  مردم  دروغ بافی  با 
خارجی  وجود  اصاًل  شاید  که  ایکه باگ 

نداشته باشد، می ترسانند.
دختری  کیست؟  دهنده  نجات  اما 
شجاع و دانا در یتیم خانه که او را از پدر و 
مادرش جدا کرده اند و در جست وجوی  
از  برادری که  یا  فراری اش هستند  برادر 

دست شاه گریخته است؟
که  اسالمیه  ویدا  توسط  باگ  ایکه 
آثار  تخصصی  مترجم  اخیر  درسال های 
نیوشا  همکاری  با  است  بوده  رولینگ 
نشر  و  است  شده  ترجمه  آقاکثیری، 
آن  صفحه   ۳۲۰ در  تندیس  کتابسرای 
با استقبال مخاطبان رو  منتشر کرده که 

به رو شده است. 
مرد  یه  سا در  که  ر  مدا نا زنی 

زندگی اش نماند 
روز جهانی زن، با درگذشت یکی از 
مهم ترین زنان نویسنده در تاریخ ادبیات 
ایران هم زمان است، سیمین دانشور، استاد 
و پژوهشگر برجسته رشته ادبیات و زبان 
فارسی منتقد ادبی، مترجم، 8 اردیبهشت 
۱۳۰۰ خورشیدی در شیراز، متولد شد او 
نامدار  پزشک  دانشور  محمدعلی  فرزند 

هنرستان  مدیر  حکمت،  قمرالسلطنه  و 
دخترانه و نقاش، بود.

دبیرستان  و  ابتدایی  مقاطع  سیمین 
انگلیسی مهرآیین تحصیل  را در مدرسه 
شاگرد  دیپلم  نهایی  امتحان  در  و  کرد 
اول کل کشور شد، او دکترای ادبیات و 
علوم انسانی گرفت و عضو هیأت علمی 
دانشگاه  انسانی  و علوم  ادبیات  دانشکده 
که  بود  تمام  استاد  علمی  رتبه  با  تهران 
دانشور،  شد.  بازنشسته   ۱۳۵8 سال  در 
ایران  نویسندگان  کانون  رئیس  نخستین 

پیش از پیروزی انقالب اسالمی است
کوتاه  داستان  مجموعه   ۱۳۲۷ در 
آتش خاموش را منتشر کرد که نخستین 
زنی  قلم  به  که  است  داستانی  مجموعه 
ایرانی چاپ شده است. او در همین سال، 
راهی  تهران  از  اتوبوس  در  که  حالی  در 
و  نویسنده  آل احمد  جالل  با  بود  شیراز 
بعد  آشنا شد و دو سال  ایرانی  روشنفکر 
با او ازدواج کرد.سیمین دانشور که تألیف 
بیش از ۱۳ کتاب و ترجمه ۲۰ کتاب را 
نیز در فعالیت های پژوهشی خود دارد،  ۱8 
اسفند سال ۱۳9۰ خورشیدی در تهران به 
دلیل کهولت سن و آنفوالنزا از دنیا رفت. 
نویسنده،  زن  این  ادبی  شخصیت 
بسیار اهمیت دارد، تا جایی که هوشنگ 
مهم  از  یکی   )۱۳۷9-۱۳۱۶( گلشیری 
ترین چهره های ادبی در داستان نویسی 

ایران، درباره کتابی مفصل نوشت. 
آثار  بررسی  نقاش،  با  نقش  جدال 
تا  سووشون  از  دانشور  سیمین  داستانی 
سوال  دارد،  خود  در  را  خاموش  آتش 
است  این  کتاب  این  در  گلشیری  اصلی 
که دانشور چگونه می تواند به رغم نقش 
گذار و نقش زن که تحمیل شده از سوی 
دنیای مردانه است، از نقش گذار و نقش 
اندیشه سنت گرای جالل  برگذرد و   زن 

آل احمد عبور کند.
و یک  شامل سه فصل  کتاب  این 
پیوست از زندگی نامه و گفتگوی دانشور 

و گلشیری است.
جدال نقش با نقاش، نوشته هوشنگ 
گلشیری در ۲۷۵ صفحه توسط نشر نیلوفر 

منتشر شده است.
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از راست ابوالفضل زرویی نصرآباد و منوچهر احترامی
اختصاصی دنیای جوانان

بربند لب همچون صدف
مستی میا در پیش صف

مولوی 

ای فصل باباران ما برریز بر یاران ما
چون اشک غمخواران ما، در هجر دلداران ما

ای چشم ابر این اشک ها می ریز همچون مشک ها
زیرا که داری رشک ها بر ماه رخساران ما

این ابر را گریان نگر وان باغ را خندان نگر
کز البه و گریه پدر رستند بیماران ما

ابر گران چون داد حق از بهر لب خشکان ما
رطل گران هم حق دهد بهر سبکساران ما

بر خاک و دشت بی نوا گوهرفشان کرد آسمان
زین بی نوایی می کشند از عشق طراران ما

این ابر چون یعقوب من وان گل چو یوسف در چمن
بشکفته روی یوسفان از اشک افشاران ما

یک قطره اش گوهر شود یک قطره اش عبهر شود
وز مال و نعمت پر شود کف های کف خاران ما
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مشهدي عباس و جشنواره استاپ موشن

امیر مشهدی عباس، عضو هیات 
بین المللی  جشنواره  نخستین  داوران 
تئاتر استاپ موشن خانگی در گفتگو 
با روابط عمومی حوزه هنری کودک 
که  حاضر  حال  در  گفت:  نوجوان  و 
همه ما درگیر اپیدمی کرونا هستیم و 

هنرمندان و تولیدگنندگان آثار هنری هم با 
کمبود و عدم حمایت های الزم روبرو هستند شکل گیری جشنواره ای مانند 
جشنواره استاپ موشن خانگی می تواند انگیزه ای برای فعالیت هنرمندان 
این عرصه باشد. نوجوان ها حضور پررنگ و خیلی خوبی در این جشنواره 
داشتند و بیشتر کارهای این بخش تولیدی بود. اما به نسبت آثار خارجی 
تولیدات نوجوانان متوسط بود. اگر بتوانیم با ایجاد انگیزه فضای بهتری 
به وجود آوریم مسلما اتفاقات جدید و موفقیت آمیز بیشتری در خصوص 

نوجوانان شاهد خواهیم بود.

بازگشت داریوش فرضیایي با عمورپورنگ

کلبه  نی  یو یز تلو عه  مجمو
مسلم  تهیه کنندگی  به  پورنگ  عمو 
حمد  ا نی  ا رگرد کا و  ه  د ا نز جا قا آ
محمد  نویسندگی  و  درویشعلی پور 
رویکرد  با  زودی  به  درویشعلی پور 

تحکیم روابط کودکان و خانواده و پرداختن 
اسالمی،  ایرانی  زندگی  سبک  مفاهیم  به 
تشویق به حفظ محیط زیست و رعایت مسائل شهری و احترام به قوانین 
تولید خواهد شد. داریوش فرضیایي مانند همیشه نقش محوري این سریال 
را با نام عموپورنگ ایفا خواهد کرد. کلبه عمو پورنگ طبق برنامه ریزی ها 
در مراحل پایانی پیش تولید است و به زودی فهرست بازیگران آن تکمیل 
و فیلمبرداری آغاز خواهد شد و قرار است این مجموعه در ۲ فاز ۱۵ قسمتی 

برای نوروز و ۲۵ قسمت برای ایام ماه مبارک رمضان روی آنتن برود.

خیاباني به نام استاد غالمحسین بنان

روز گذشته محمدجواد حق شناس، 
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
اعالم  تهران  شهر  اسالمی  شورای 
شهر  خیابان هاي  از  برخي  که  کرد 
تهران به نام بزرگان عرصه فرهنگ و 

هنر نامگذاري خواهد شد. خیابان خیام در 
محدوده شهید محالتی به نام استاد روح اهلل 
خالقی، خیابان هاله حد فاصل خیابان شهید اکبری و شهید دهقان در 
منطقه یک به نام استاد پرویز یاحقی، خیابان نیلوفر حد فاصل خیابان 
بنان،  غالمحسین  استاد  نام  به  یک  منطقه  در  دهقان  شهید  و  نمازی 
خیابان همایون حد فاصل خیابان دستگردی و صمدی در منطقه یک 
به نام استاد هوشنگ ظریف، کوچه هجدهم در محدوده یوسف آباد به 
نام استاد دکتر مهدی محقق و بوستان سدروس به استاد دکتر علی اکبر 

عالمی، نامگذاري خواهند شد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

خورشید در بین 5 فیلم برتر سینماي جهان

سینما  منتقد  رتی  مک کا د  تا
سینمایی  فیلم  ددالین،  سایت  در 
را  مجیدی  مجید  ساخته  خورشید 
داد.  قرار  برتر خود  فیلم   ۵ میان  در 
 ۵ یادداشتی  طی  سینما،  منتقد  این 
 ۱۵ میان  از  را  خود  برگزیده  فیلم 

زبان،  نگلیسی  غیرا اسکار  نهایی  نامزد 
پوست  که  مردی  دارد.  قرار  لیست  این  در  خورشید  که  کرد  معرفی 
خود را فروخت به کارگردانی کوثر بن هانیا از تونس، رفقای عزیز به 
کارگردانی آن دری کونچالوفسکی از روسیه، یک خورشید به کارگردانی 
چونگ مونگ-هونگ از تایوان، کجا رفتی آیدا؟ به کارگردانی جاسمیال 
زبانیچ از بوسنی و هرزگوین و خورشید به کارگردانی مجید مجیدی از 
ایران در این لیست قرار دارند و طبیعتا شانس باالیي براي حضور در 

اسکار خواهند داشت.
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محمد حسین زاده

این روزها و درواقع در پي شیوع 
آنالین  نمایش  پلتفرم هاي  کرونا، 
شبکه  سریال هاي  و  سینمایي  آثار 
با  و  گرفته  مضاعف  جاني  خانگي، 
آنالین،  نمایش  از  مردم  استقبال 
حاال برخي از این پلتفرم ها خود به 
سفارش دهنده و سرمایه گذار تولیدات 
سریالي درآمده اند و خرج هاي کالن 
شاخص  چهره هاي  مي کنند  سعي 
خود  تولیدات  جذب  را  هنر  عرصه 
 ۶۰ از  بیش  هم اکنون  از  کنند. 
این  در   ۱۴۰۰ سال  براي  سریال 
پلتفرم ها پیش بیني شده که طبیعتا 
نشان از گردش مالي فراوان در این 
بخش دارد و البته که این موضوع 
به انحصارطلبي این پلتفرم ها منجر 

شده است.
نی  چا ی قو لشکر ر  منصو
درباره  ایران،  سینمای  تهیه کننده 
نمایش  در  که  انحصارطلبی هایی 
خانگی توسط چند پلتفرم ایجاد شده 

جوانان  دنیاي  به  آن  پیامدهای  و 
گفت: ساخت سریال ها و محتواهای 
سلیقه  سوی  و  سمت  فرهنگی 
می کنند.  تعیین  را  جامعه  فرهنگی 
با توجه به اینکه پلتفرم ها به دالیل 
خاص  مشکالت  اقتصادی،  شرایط 
خود را دارند و کار آنها بیشتر جنبه 
فرهنگی!  فعالیت  تا  دارد  تجاری 
به  می کنند  تالش  دلیل  همین  به 
درآمد  به  روش  سهل الوصول ترین 
بخش  پیش  سال  چند  تا  برسند. 
در  کشور  فرهنگی  فضای  اصلی 
دست صداوسیما بود. یعنی سریال ها 
و برنامه های این رسانه بود که به 
که  می داد  جهت  مردم  فرهنگ 
مقوله  این  در  صداوسیما  متاسفانه 
مخاطب  سلیقه  سطح  نبود.  موفق 
از  و  تصویری  و  سینمایی  نظر  از 
نظر فرهنگ عمومی در عرض این 
آغاز  در  است.  کرده  افت  سال ها 
سریال  چند  شاید  پلتفرم ها،  کار 
این  چون  اما  شد،  ساخته  خوب 
درآمدزایی  سراغ  به  فقط  پلتفرم ها 

رفتند، عملکرد آنها از صداوسیما هم 
بدتر شد. یعنی رسانه ملی در برخی 
جامعه  فرهنگ  حال  رعایت  موارد 
تنها  پلتفرم ها  این  اما  می کرد،  را 
البته  است.  درآمد  تامین  هدفشان 
به معناي نفی کلی آنها نیست بلکه 
سیستم اقتصادی فضای مجازی ما 
به گونه ای است که آنها برای امرار 
جز  چاره ای  خود  حیات  و  معاش 
ممکن  قیمت  ارزانترین  به  اینکه 

سریال تهیه کنند، ندارند.
سینما  موفق  تهیه کننده  این 
معتقد است سطح سلیقه مردمی که 
به سینما و سریال عالقمند هستند، 
سمت و سوی نازلی پیدا کرده و از 
کشور،  اقتصادی  مشکالت  سویی 
شده  سبب  که  است  رخدادی   ۲
پلتفرم ها به جای اینکه آثاری با درجه 
فرهنگی الف تولید کنند، سریال های 
ارزان قیمتی  خیلی سهل الوصول و 
با درجه ج تولید کنند چون به اندازه 
این  پس  دارند،  مشتری  خودشان 
فکر  به  می دهند  ترجیح  پلتفرم ها 

درآمد باشند تا فرهنگ جامعه ایرانی 
و خود را مسئول و متعهد به فرهنگ 
اتفاق باعث می شود  نمی دانند. این 
و  بیاید  پایین  مردم  سلیقه  سطح 
حرفه ای  و  دغدغه مند  مخاطب 
شود.  خارج  پلتفرم ها  این  از  هم 
دیگري  بخش  در  تهیه کننده  این 
خصوص  در  خود  صحبت هاي  از 
چگونگی قطع واسطه گرها و برگشت 
در  تهیه کنندگان  به  اصلی  سود 
فضای مجازی افزود: از چند زاویه 
کرد.  توجه  مسئله  این  به  می توان 
من،  توجه  مورد  که  نکته ای  اما 
مجازی  فضای  ما  کشور  در  اینکه 
به  متعلق  آن  زیرساخت های  و 
به  چیزی  ما  یعنی  است.  حاکمیت 
اینترنت  در  خصوصی  بخش  اسم 
که  است  این  من  برداشت  نداریم. 
و  ینترنت  ا مجازی،  فضای  چرا 
است  حاکمیت  برای  که  اینترانت 
به  اختالف  و  واسطه  دست   ۲ با 
تهیه کننده و سینما برسد؟ یعنی چرا 
مانند  اینترنت  فروش  پلتفرم های 

همراه اول، رایتل، ایرانسل و… بعد 
هم یکسری از پلتفرم های vod بین 

هنر و اینترنت وجود دارند؟
با  قوچاني  لشکري  اعتقاد  به 
اینترانت  و  اینترنت  اینکه  به  توجه 
حاکمیت  و  بوده  دولت  کنترل  در 
است،  نکرده  واگذار  را  بخش  این 
بنابراین در وزارت فرهنگ و ارشاد 
خود  حتی  یا  سینما  خانه  اسالمی، 
به  را  تشکیالتی  ارتباطات  وزارت 
بیاورند که هر نوع اطالعات  وجود 
فیلم  فرهنگی،  خبر  یی،  سینما
آن  در  و…  کوتاه  فیلم  سینمایی، 
این صورت  در  گنجانده شود.  فضا 
است  که  اندازه  هر  سینما  سهم 

مستقیم به سینما می رسد.
پول  باید  واسطه ها  این  چرا   
درباره  قوچانی  لشکری  بردارند؟  را 
نیز  هنر  ملی  پلتفرم  یک  ایجاد 
که  است  این  من  پیشنهاد  گفت: 
وقتی سینماگران ببینند همه محتوا 
اخبار سینمایی در فضایی توسط  و 
وزارت ارشاد یا جای دیگری گنجانده 

مالی  گردش  و  درآمد  و  می شود 
صاحبان  حساب  به  مستقیم  آن 
تالش  قطع  طور  به  می آید،  اثر 
مضاعفی خواهند داشت. یک حجم 
قابل توجهی هم از درآمد آن متعلق 
به وزارت ارشاد و به عبارت درست تر 
متعلق به هنر است. در هر صورت 
ما به سینمای مجازی احتیاج داریم. 
درآمد سینمای مجازی باید مستقیم 
و بدون واسطه به اهالی سینما برسد.

این تهیه کننده در بخش پایاني 
صحبت هایش با شرح مثالی درباره 
اهمیت حذف پلتفرم های واسطه نیز 

گفت: برای مثال فروش آنالین فیلم 
خروج، در فضای مجازی عددی زیر 
یک میلیارد تومان است. اما بسیاری 
هم فیلم خروج را غیرقانونی دیده اند. 
کسی که این فیلم را غیرقانونی دیده 
در هر صورت برای دیدن آن، بابت 
حجم اینترنت پول پرداخت کرده اما 

آن پول کجا رفته؟ 
در واقع آن میزان پول هم حق 
فیلم خروج است. چون برای دیدن 
غیرقانونی  صورت  به  حتی  اثر  آن 
حجم اینترنتی خریداری شده است. 
اینترنت هم در ایران گران است. ما 

یا باید مشابه غربی ها از پلتفرم هایی 
مجازی  فضای  در  نتفلیکس  چون 
فرهنگی  شیوه  به  یا  کنیم  استفاده 

خودمان پیش برویم.
اینترنت  فعالیت  بر  قرار  اگر   
هم  سینما  پس  است  خودمان 
انجام  را  کار  این  فضا  همان  در 
مانند  واسطه هایی  مشکل،  دهد. 
اپراتورهای فروش حجم اینترنتی و 
سپس اپراتورهای vod هستند که 
ظاهرا قانونی  هستند اما از سینمای 
ایران درآمد کسب می کنند که واقعا 

حقشان نیست.

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

اقتصادي  وضعیت  روزها  این 
گراني  و  تورم  دلیل  به  هنر  اهالي 
حال  عین  در  و  کتاب  و  بي حساب 
مشکالت اقتصادي که کرونا ایجاد 
کرده، مانند بسیاري از مردم بغرنج 
است. درواقع نکته اساسي اینجاست 
که چرا در این یک سال اخیر و با 
این همه تورم و گراني عجیب که 
در هیج جاي دنیا سابقه ندارد، هیچ 
مسئولي دست به کار نشده و طوري 
تورم  این  انگار  که  مي شود  رفتار 
طبیعي است! حال در این بین برخي 
اتفاقات دیگر از سوي مسئوالن رقم 
زده شده که نه تنها کمکي به مردم 
در حل معضالت اقتصادي نمي کند، 

بلکه نمکي است بر زخم آنها...
محمد خزاعی، تهیه کننده سینما 
و  فرهنگی  مدیران  از  تلویزیون،  و 
سینمایی در پی مصوبه جدید مجلس 
هنرمندان،  از  مالیات  اخذ  بر  مبنی 

نامه ای سرگشاده در نقد این مصوبه 
خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس 
و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

منتشر کرد.
در متن این نامه که در اختیار 
است:  آمده  گرفته،  قرار  رسانه ها 
شورای  مجلس  محترم  ریاست 
و  لیباف  قا دکتر  جناب  اسالمی 

نمایندگان محترم ملت
سالم علیکم

مجلس  در  طرحی  تازگی  به 
شورای اسالمی تصویب شد که بر 
اساس آن همگی هنرمندان و فعاالن 
سینماگران  و  هنری  و  فرهنگی 
بازرگانی،  تجاری،  فعاالن  مانند 
صنعتی و... ملزم به پرداخت مالیات 
مصوبه  این  می رسد  نظر  به  شدند. 
و  مسیرها  پیمودن  بدون  مجلس 
و  الزم  مطالعاتی  مجاری  و  منابع 
و  گرفته  صورت  کارشناسی  بدون 

مبانی  و   پژوهشی  زمینه های  فاقد 
و  نمایشی  می  قدا ا تی،   تحقیقا
نمادین و واکنشی غیرفنی است. آیا 
و  بررسی  تاکنون،  عزیز  نمایندگان 
تحلیل و جمع بندی کرده اند که کل 
گردش مالی هنر و سینِما در کشور 
و   در خوش بینانه ترین  است؟  چقدر 
چرخش  این  پیشاکرونا  دوران  در 
سینما  حوزه  در  اوجش  در  مالی 
در  و  بوده  تومان  میلیارد   ۲۰۰ زیر 
ویژه  به  هنری،  رشته های  سایر 
است.  وخیم تر  بسیار  وضعیت  تئاتر 
باورمان این است که مصوبه مجلس 
در جو آشفته رسانه ای و به صورت 
نیازمند  و  گرفته  صورت  شتابزده 
تحقیقات  ملموس ،  بررسی های 
میدانی، گفتگوهای فنی و تخصصی 
من  است.  کارشناسی  پروسه  و 
مخالف گرفتن مالیات از هنرمندان 
که  دالیلی  همان  به  اما  نیستم، 

مجالس و دولت ها در گذشته معافیت 
مانند  هنرمندان  برای  صددرصدی 
بوده اند،  قائل  برخی مشاغل خاص 
عجوالنه،  نمی توان  دارم  اعتقاد 
و  احساسی  واکنشی  در  و  هیجانی 
ژورنالیستی به صورت کلی و مطلق 
این معافیت لغو شود. اقتصاد هنر و 
از  پیش  شرایط  در  همواره،  سینِما 
کرونا  اورژانسی  و  بغرنج  وضعیت 
آسیب پذیر  و  نحیف  شکننده،  هم 
بوده است. بدون شک، این تصمیم 
غیرقابل  و  اضافه  باری  مجلس 
و  هنرمندان  شانه های  بر  تحمل 
از  بیش  و  می گذارد  سینماگران 
گذشته موجودیت، آسایش و رفاه آنها 
را تهدید می کند. در همه جای دنیا 
برای برخی مشاغل که در معرض 
صنایعی  یا  و  هستند  نابودی  خطر 
با چالش ها، بحران ها و شرایط  که 
اقتصادی نا به سامان و ضعیف مواجه 

هستند از  حمایت ها و تسهیالتی از 
می شوند.  برخوردار  دولت ها  سوی 
قطعا سینما و تئاتر و اغلب رشته های 

هنری این وضعیت را دارند.
را  هنرمندان  مجلس،  مصوبه 
می کند  ضعیف تر  و  مستضعف تر 
نحیف  صنعت  چرخ های  حرکت  و 
کار  از  یا  کند  را  سینِما  شکننده  و 
انگیزه ها  اینکه  ضمن  می اندازد. 
برای  موجود  نسبی  مشوق های  و 
ی  بخش ها کشش  و  نش  ا گر
و  سرمایه گذاری  برای  خصوصی 
می نماید.  سلب  را  سرمایه گذاران 
طرح مجلس نه تنها گامی در مسیر 
تحقق عدالت نیست که دست اندازی 
در این مسیر است و چالش مالیات 
و  جدی  است  چالشی  هنرمندان 
انقالبی  از یک مجلس  اساسی که 
شتابزده  اینگونه  بود  بعید  پویا  و 
فاقد  که  دهد  مصوبه ای  به  تن 
مطالعات و پژوهش های پشتیبان و 
جانبی است. مضافا اینکه از ریاست 
که  لیباف  قا دکتر  آقای  مجلس 
ارتباط و تعامل تنگاتنگ و عمیقی با 
خانواده هنر و سینما و هنرمندان دارد 
تصویب چنین طرحی دور از انتظار 
و غیرمترقبه بود. حتی اگر به دوران 
که  نکنیم  توجه  کرونا  فالکت بار 
اقتصاد و رونق سینما و سینماگران و 
هنرمندان را در مقیاس وسیعی از کار 
انداخته و متوقف کرده است، جامعه 
هنری و قاطبه هنرمندان و اکثریت 
طول  در  سینمایی  صنوف  اعضای 
سال  و همواره، با بحران های شدید 
بیکاری، فقر، فقدان ثبات اقتصادی 
محنت  و  رنج ها  با  و  نسبی  رفاه  و 
های خرد و کالن بسیاری دست و 
پنجه نرم می کنند و اگر چند چهره 
کنیم  استثناء  را  سلبریتی  و  خاص 
این خانواده برای تامین بدیهی ترین 
نیازهای زندگی دچار مشکل است و 
توجهی مجلس  بی  و  ناجامع نگری 
به  تنها کمکی  نه  جوانب،  به همه 

آنها را در  خانواده هنر نمی کند که 
گرفتاری ها  از  پیچیده تری  چنبره 
به  البته  قرار می دهد.  بن بست ها  و 
بانگ  که  داشته ام  انتظار  شخصه 
هنرمندان  نارضایتی  و  اعتراض 
و  نهادها  سوی  از  سینماگران  و 
بازتاب  هم  ذیربط  دستگاه های 
می یافت تا کل بدنه هنر و سینما به 
حساب چند سلبریتی و دریافتی های 

نجومی آنها نواخته نشوند.
محترم  نمایندگان  و  ریاست 
مصوبه  اسالمی،  شورای  مجلس 
از وجوه مختلف دارای  اخذ مالیات 

اشکاالت و مشکالتی است:
۱-بازتاب تصویب چنین طرحی 
که  است  کرده  القا  را  این  نخست 
وقوف  و  آگاهی  ملت،   نمایندگان 
و تسلط فراگیری به میزان گردش 
مالی و عملیات اقتصادی عرصه های 

هنری ندارند.
محترم  نمایندگان  ۲-احتماال 

تا   8۰ از  بیش  که  ندارند  اطالع 
هنری  صنوف  اعضای  درصد   9۰
و  مستمر  فعالیت  فاقد  سینمایی  و 
امتداد شغلی ساالنه هستند و ای بسا 
بسیاری از آنها هر از چند سال ممکن 
است موفق شوند قراردادی ببندند. 
به عنوان مثال کارگردان یا بازیگر 
موفق  سال   ۴-۳ هر  وقتی  یا... 
از  بدتر  و  ببندد،  قراردادی  می شود 
از تداوم و تضمین  کارگران فصلی 
کار برخوردار نیستند، بر چه اساسی از 
رقم قرارداد آنها مالیات اخذ می شود؟

طرح  ین  ا یب  تصو ر  ۳-د
ملت،  منتخبان  حواس  متاسفانه 
فقط و فقط به هیاهوی درآمدهای 
سلبریتی  و  بازیگر  چند  نجومی 
متمرکز بوده که البته،  این عده با 
مکانیسم اخذ مالیات هم قادر خواهند 

بود از پرداخت آن فرار کنند.
پیش بینی  مصوبه  این  ۴-در 
هنرمند  هزار  ده ها  برای  که  نشده 

سینمایی  فعال  هزار   ۴ از  بیش  و 
مواقع  در  صنوف  بیکار  اعضای  و 
بحران های  دوران  و   بیکاری 
راهکاری  و  ازا  به  ما  چه  اقتصادی 

طراحی و اندیشیده شده است؟
از  مالیات  دریافت  ۵-کاش 
و  آگاهی  و  شفافیت  با  هنرمندان 
و  ارزیابی  مورد  بیشتری  حوصله 
مطالعه قرار می گرفت و به فرایندی 
منجر می شد که از منابع درامدهای 
امور  و  اشتغال  ایجاد  برای  مالیاتی 
در  سینماگران  و  هنرمندان  رفاهی 
افتادگی  کار  از  و  بیکاری  روزگار 

گشایش هایی صورت گیرد.
شک،  بدون  مصوبه  ۶-این 
صنعت نیمه جان سینِما را زمین گیرتر 
امیدی که  و کورسوی  کرد  خواهد 
بخش های  مشارکت های  طریق  از 
خصوصی و سرمایه گذاران شخصی 

وجود داشت نیز، بسته خواهد شد.
تصمیم گیری  است  ۷-الزم 
اساس  بر  مالیات  مسئله  زمینه  در 
کارشناسی های دقیق تر و همه جانبه 
صورت بگیرد تا ضمن رونق بخشی 
به هنر و سینِما و گشایش کار فعاالن 
ظرفیت های  و  فضاها  عرصه  این 
آن  در  حضور  و  ورود  برای  بالقوه 

گسترش یابد..
در  تصمیم  ین  ا 8-معتقدم 
از جامعه و خانواده  راستای حمایت 
هنرمندان و فعاالن فرهنگی نیست 
محصوالت  و  تولیدات  بهبود  به  و 
فرهنگی و تقویت مشاغل عرصه هنر 
و فرهنگ کشورمان منجر نمی شود.

بدون تردید، حمایت و همراهی 
رسانه  و  هنر  فرهنگ،  خانواده  با 
تعالی  و  توسعه  به  کمک  و  کشور 
فرهنگ به عنوان یکی از مهمترین 
منویات مقام معظم رهبری ضرورتی 
که  است  اجتناب ناپذیر  و  ملموس 
و  حفره ها  شناسایی  و  بازنگری  با 
ایرادات این مصوبه میسر و ممکن 

خواهد شد.

نامه یک تهیه کننده سینما به نمایندگان مجلس

محمد خزاعي: مصوبه مجلس بدون تحقیق و مطالعه دقیق مي باشد


