
وزیر امور اقتصادی و دارایی:

هدف ما، مردمی کردن اقتصاد است
خود  مسیر  کردن  باز  حال  در  دنیا  که  این  خبر 
برای خروج از پاندمی ویروس کرونا است، خبر خوبی 
تبعات  اما  است  جهان  اقتصادهای  و  دولتها  برای 
قدرت  کشاورزی،  محصوالت  و  فلزات  انرژی،  قیمت  افزایش 

برخی از کشورها و آسیب پذیری برخی دیگر را بارز می کند.
جهان  بزرگ  اقتصادهای  که  نوامبر  ابتدای  از  نفت  قیمت 
از  پس  اقتصادهایشان  بازگشایی  و  خود  مردم  کردن  واکسینه 

شیوع  دلیل  به  هواپیماها  گیر شدن  زمین  و  ها  کارخانه  تعطیلی 
که  مس  است.  کرده  رشد  درصد   ۷۵ کردند،  آغاز  را  پاندمی 
و  لباسشویی  ماشین  تا  گرفته  خودروها  از  محصوالت  همه  در 
حد  باالترین  در  گیرد،  می  قرار  استفاده  مورد  بادی  توربین های 
ماه  از  نیز  غذایی  مواد  قیمت  می شود.  معامله  گذشته  دهه  یک 

می هر ماه افزایش داشته است.
صفحه 3

سردار حسین اشتری:

مردم از سفرهای غیر ضروری
 خودداری کنند

افزایش ۷۴۵ هزار تومانی حداقل دستمزد!
 3۹ افزایش  تصویب  راستای  در 
درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰، وزارت کار 
پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران را با 

قید فوریت به هیات وزیران ارسال می کند.
شورای عالی کار پس از ساعتها مذاکره فشرده 
سرانجام با افزایش 3۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ 
موافقت کرد تا پایه حقوق کارگران از ابتدای فروردین 
ماه سال آینده با افزایش ۷۴۵ هزار تومانی به دو میلیون 
و ۶۵۰ هزار تومان برسد. از دیگر مصوبات دویست و نود 
و هفتمین نشست شورای عالی کار، تصویب افزایش بن 
خواربار و حق مسکن بود که بر این اساس بن خواربار به 
۶۰۰ هزار تومان رسید و حق مسکن در صورت تصویب 
در هیات وزیران در فیش حقوقی سال آینده کارگران 

۴۵۰ هزار تومان لحاظ خواهد شد.
صفحه 3

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد:

حمایت مالی از برگزاری رویدادهای استارت آپی
 در استان اردبیل  
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

7فرهنگ
طعم شیرین 

کتابخوانی با ایجاد 
فضای کتابخوانی
 برای کودکان و 

نوجوانان

4ایران زمین
طرح انتقال آب خلیج 

فارس به اصفهان 
آب پایدار صنایع را 

تضمین می کند

نک 1با

بیستمین  در حاشیه  یکشنبه -  امروز -  سیدعباس صالحی 
برنامه گفت وگوی هفته که به میزبانی وزیر آموزش و پرورش 
درمورد  به سوالی  پاسخ  در  خبرنگاران  جمع  در  برگزار شد 
راه های افزایش کتابخوانی دانش آموزان اظهار داشت: مساله 
کتاب و کتابخوانی تنها به عنوان یک مصرف فرهنگی بخشی از 

جامعه در حوزه کودکان و نوجوان نیست...

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه گفت: 
تمام صنایع استان اصفهان کمتر از 5 درصد آب از حوضه 
زاینده رود برداشت می کنند و سهم شرکت فوالد مبارکه 
کمتر از یک درصد است و پروژه انتقال آب خلیج فارس به 

اصفهان آب پایدار صنایع را برای تولید تضمین می کند.

 مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات ایران 
در جهت عمل به مسئولیت اجتماعی به تمامی کادر درمان 
و کارکنان بیمارستان میالد در سطوح مختلف در قالب طرح 
»سپاس از مدافعان سالمت« با نرخ سود و مدت بازپرداخت 

ویژه تسهیالت پرداخت می کند.

بانک صادرات ایران با 
طرح »سپاس از مدافعان 

سالمت« 
به یاری کادر درمان 

شتافت

افزایش قیمت نفت به نفع یا ضرر چه کشورهایی است؟ دریافت پیش ثبت نام 
توسط مدارس غیردولتی، غیر قانونی است

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره پیش ثبت 
نام برخی مدارس غیردولتی، اخذ وجه و آزمون ورودی گفت: هم 
در شرایط کرونا این امر مطلوب نیست و هم در شرایط غیرکرونا ما 
این رویه را توصیه نمی کنیم و قطعا مورد تایید نیست. پیش ثبت نام و آزمون 

ورودی غیرقانونی است و نباید انجام شود.
صفحه 2

وزیر کشور درباره انتخابات، آخرین وضعیت بیماری 
کرونا، ساخت منازل شهروندان آسیب  دیده از زلزله سی 
سخت،جزئیات انجام سفرهای نوروزی و ... صحبت کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی در یک برنامه تلویزیونی در تشریح 
آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور و شرایطی که در سال جاری 
پشت سر گذاشته ایم، گفت: سال ۹۹ سال بسیار خاصی برای کشور و 
به ویژه وزارت کشور بود. در سال قبل تر، یعنی ۹۸ ،مجموعه شرایطی 

در کشور حاکم شد که شروع آن با سیل و با ساخت و ساز فضای 
سیل ادامه پیدا کرد که همراه اینها فشارهای تحریمی وجود داشت. 
پس از آن انتخابات مجلس انجام شد لذا برآورد ما از سال ۹۹ با توجه 
به انتخابات آمریکا و ترامپ که به دنبال گرفتن امتیازاتی از کشور ما 
بود این بود که فشارها به سال ۹۹ منتقل خواهد شد. عالوه بر اینها، 
در اسفندماه سال گذشته نیز ویروس ناخوانده کرونا نیز شیوع پیدا کرد.
صفحه 2

وزیر کشور: سفر با خودروهای شخصی نیاز به مجوز ندارد
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مدیرعامــل بانــک صــادرات ایران 
بزرگداشــت روز شــهدا و  آییــن  در 
تجلیــل از فرزنــدان شــاهد همــکار این 
ــه  بانــک گفــت: بهتریــن ادای دیــن ب
ــه آرمان هــای  شــهدا متعهــد مانــدن ب

آنهاســت.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک 
صــادرات ایــران، حجت الــه صیــدی، در 
ایــن مراســم کــه بــا حضــور اعضــای 
هیئت مدیــره، مدیــران ارشــد و جمعــی 
از فرزنــدان شــاهد ایــن بانــک در 
ــران  ــادرات ای ــک ص ــپهر بان ــرج س ب
برگــزار شــد، بــا تبریــک عیــد بــزرگ 
مبعــث و ایــام مبــارک مــاه رجــب، بــه 
برنامه هــای بانــک صــادرات ایــران در 
ایــام پایانــی ســال اشــاره کرد و افــزود:: 
ــون شــهدا هســتیم و افتخــار  ــا مدی م
می کنیــم کــه در بانــک صــادرات 
ــش از ۹۰ شــهید  ــم بی ــا تقدی ــران ب ای
تــالش شــده تــا ایــن مجموعــه نقــش 
مناســب و ســازنده خــود را در تقویــت 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــای جمه پایه ه
ایفــا کنــد. خــون شــهدا پربرکــت بــوده 
و درخــت انقــالب روز بــه روز بالنده تــر 

شــده اســت.
ــک صــادرات  ن ا ب مــل  رعا مدی
ــه  ــران گفــت: بهتریــن ادای دیــن ب ای
ــه آرمان هــای  شــهدا متعهــد مانــدن ب
ــخنان،  ــا، س ــه ه ــت. اندیش ــا اس آنه
خلــق و خوهــا و آرزوهــای شــهدا 
ــال  ــا ۴۰ س ــدن 3۰ ت ــپری ش ــا س ب
ــت و  ــد ماس ــرض دی ــان در مع همچن
ــادواره  ــم و ی ــزاری مراس ــا برگ ــد ب بای
آن رادمــردان را یــاد کنیــم. مؤثرتریــن 
ــای  ــه آرمان ه ــه ب ــت ک ــن اس کار ای
شــهدا وفــادار بمانیــم. آرمان هــای 
شــهدا را می تــوان در وصیت نامه هــا 
و نامه هایشــان دیــد. البتــه وصیت نامــه 
شــهدا بــا وجــود ســن کــم اکثــر آنــان، 
بســیار عمیــق اســت و بــه تفســیر نیــاز 
دارد و الزم اســت بــه دقــت مــورد توجه 

ــرد. ــرار گی ق
ــه راه  ــرد: ادام ــد ک ــدی تاکی صی
شــهدا در عمــل بایــد ســرلوحه کار 
باشــد. کشــور مــا بــه لحــاظ جغرافیــای 
سیاســی همواره شــرایط خاصی داشــته 
و بــه لحــاظ داشــتن همســایگان، 
ثروت هــای خــدادادی و انرژی هــای 
ــت و گاز و...  ــع نف ــد مناب ــیلی مانن فس
مــواد معدنــی و دسترســی بــه دریــای 
ــوده  ــمنان ب ــدف دش ــواره ه آزاد، هم
اســت. بــا بــروز و ظهــور انقــالب 
اســالمی و توجــه بــه اســتقالل، آزادی 

ــای  ــالمی در آرمان ه ــوری اس و جمه
امام خمینــی)ره(، بســیاری از بدخواهــان 
نگران شــدند و شــرق و غــرب از طریق 
صــدام هشــت ســال جنــگ تحمیلــی 
علیــه ایــران را بــه راه انداخــت کــه بــا 
رشــادت ها و ایثارگری هــای شــهدا 
ــدس  ــاع مق ــال دف ــت س ــن هش در ای
ــا همــان  ــروز شــدیم. امــروز هــم ب پی
شــرایط مواجــه هســتیم و دشــمنان و 
بدخواهــان نمی خواهنــد ایــران روی 

ــای خــود بایســتد. پ
مدیرعامــل بانــک صــادرات ایران 
بــا اشــاره بــه تهدیــدات ســخت  افزاری 
ــردم کشــورمان  ــه م ــزاری علی و نرم اف
افــزود: دشــمن درصــدد اســت از 
طریــق فکــر و فرهنــگ در جامعــه مــا 
نفــوذ کنــد و بــه اهدافــش دســت یابــد. 
اخــالل در نظــام اقتصــادی ایــران یکی 
از اهــداف مــورد نظر آنهاســت. افزایش 
ــردم  ــا معیشــت م ــا و گرانی ه قیمت ه
ــت و  ــرده اس ــه ک ــختی مواج ــا س را ب
در حــال حاضــر بایــد تولیــد ناخالــص 
داخلــی کشــور بیــش از هــزار میلیــارد 
دالر باشــد، تــا مــردم زندگــی بــه 
مراتب بهتری داشــته باشــند. دشــمنان 
ــن  ــه ای ــری از رســیدن ب ــرای جلوگی ب
هــدف، در تالشــند تــا مردم مــا را ناامید 
ــالش و  ــرای ت ــزه الزم ب ــد و انگی کنن
ــن در  ــد. ای ــن ببرن ــازندگی را از بی س
حالــی اســت که کشــور مــا هفــت برابر 
اســتحقاقش ثــروت دارد و همــه مــا در 

ایــن زمینــه مســئول هســتیم.
وی تاکیــد کرد: شــرایط اقتصادی 
ــی  ــرایطی جنگ ــان ش ــور همچن کش

اســت. نظــام مــا می خواهــد بــا عبــور 
از ایــن بحــران بــه یــک نظــام قــوی 
ــا،  ــه آلمانی ه ــود. کاری ک ــل ش تبدی
انگلیســی ها و فرانســوی ها بعــد از 

ــد. ــام داده ن ــی دوم انج ــگ جهان جن
ــم  ــه داری ــزود: وظیف ــدی اف صی
ــرای ادای دیــن  در جبهــه اقتصــادی ب
بــه شــهدا و کشــور کــم کاری نکنیــم. 
امــروز کســی از مــا کوتاهــی در وظایف 
را نخواهــد پذیرفــت. برخــی تحــرکات 
در فضــای مجــازی در صــدد اســت تــا 
ــد  ــه آرمان هــای شــهدا تردی نســبت ب
ایجــاد کنــد و همــه مــا وظیفــه داریــم 
نســیت بــه ایــن مــوارد آگاهی بخشــی 
ــا  داشــته باشــیم. ایــن مهــم را بایــد ب

عملکــرد خودمــان نشــان دهیــم.
ــک  ــام بان ــق، قائم مق ــا صدی رض
ــن مراســم  ــز در ای ــران نی صــادرات ای
بــا بیــان اینکــه جمــالت بــرای بیــان 
ــب  عظمــت و شــأن شــهدا حــق مطل
را ادا نمی کننــد، گفــت: جملــه معــروف 
ــه ا...«  ــه وج ــد ب ــر می کن ــهید نظ »ش
بــی شــک نســبت بــه ســایر عبــارات 
گفتــه شــده، جملــه کامل تــری اســت.

رضــا صدیق افــزود: رشــادت های 
ار زیــادی از روزهــای اول  بســی
شــکل گیری انقــالب اســالمی و 
عرصــه هشــت ســال دفــاع مقــدس از 
ــه  ــا ب ــه جوان ه ــم. هم ــهدا دیده ای ش
میــدان آمدنــد. رشــادت های شــهدا در 
جریــان مبــارزات انقــالب در شــهرهای 
ــه  ــزرگ ب ــد شــهرهای ب کوچــک مانن
ــهدا در  ــذا ش ــد و ل ــده نش ــی دی خوب
ایــن شــهرها بــه ماننــد شــهدای گمنام 

انقــالب آن طــور کــه بایــد مــورد توجه 
قــرار نگرفتنــد کــه جــا دارد بــه عنــوان 
نمونــه از اولیــن شــهیده زن در اســتان 
ــت از  ــت و حمای ــرای مقاوم ــالم ب ای
ــپ  ــوان تی ــده ج ــا فرمان ــون ی انقالبی
امیرالمؤمنیــن منطقــه ایــالم یــاد کنیم 
کــه رشــادت های آنهــا فراموش شــدنی 

نیســت.
وی افــزود: در یادبــود شــهدا 
ــتیم  ــا درود می فرس ــد آنه ــه روح بلن ب
و از همــه شــهدای صــدر اســالم 
تــا بــه امــروز یــاد می کنیــم تــا 
ــه  ــالب را ب ــن انق ــم ای ــم پرچ بتوانی
دســت مبــارک صاحــب اصلــی آن کــه 
همــه چشــم انتظار ظهــورش هســتیم، 

ــانیم. برس
صدیــق اظهــار کــرد: همــه ســاله 
ــادرات  ــک ص ــهید بان ــادواره ۹۶ ش ی
ایــران در مشــهد برگــزار می شــد، کــه 
امســال بــه دلیــل رعایــت پروتکل های 
ــی حضــوری  بهداشــتی امــکان قدردان
ــت  ــود نداش ــا وج ــای آنه از خانواده ه
و بــه نحــو دیگــری و بــا حضــور 
ــت بســیج  ــای مقاوم اعضــای پایگاه ه
ــالش  ــزل خانواده هــای شــهدا ت در من
کردیــم از آنهــا قدردانــی کنیــم. افتخار 
می کنیــم کــه هــزاران نفــر از فرزنــدان 
شــهدا بــدون آزمــون در بانــک صادرات 
ایران اســتخدام شــده و مشــغول به کار 
هســتند و امیدواریــم کــه روزی ســکان 
بانــک صــادرات ایــران توســط فرزندان 

شــهدا هدایــت شــود.
ــاون  ــوی، مع ــوک موس ــید بی س
ســرمایه های انســانی و پشــتیبانی 
ــن  ــز در ای ــران نی ــادرات ای ــک ص بان
ــک  ــن بان ــه ای ــان اینک ــا بی ــم ب مراس
طــی ســه ســال مدیریــت اخیــر 
توانســته موفقیت هــای مهمــی در 
ــدن  ــکوفاتر ش ــی و ش ــت بالندگ جه
کســب کنــد، گفــت: ایــن اقــدام یکــی 
از بزرگتریــن افتخــارات بانــک صادرات 
ایــران بــوده و ایــن همــت واال و 
ــایه لطــف  ــن در س ــروزی غرورآفری پی
خداونــد و رشــادت های شــهدا و حضور 
و زحمــات فرزنــدان شــاهد و ایثارگــران 

ــت. ــک اس ــن بان در ای
در ایــن مراســم همچنیــن رامیــن 
ــدان  ــی از فرزن ــه نمایندگ ــهیدی، ب ش
شــاهد بانــک صــادرات ایــران، بــه بیان 
نظــرات خــود در خصــوص مقــام واالی 
شــهید و دغدغه هــای شــغلی پرداخت و 
مدیرعامــل بانک بــرای بررســی موارد، 

دســتورات الزم را صــادر کــرد.

 حجت اله صیدی در آیین بزرگداشت روز شهدا و تجلیل از فرزندان شاهد همکار بانک:

تعهد به آرمان های شهدا بهترین ادای دین به آنهاست
 مدیرعامــل بانــک صــادرات ایران 
گفــت: بانــک صــادرات ایــران در 
جهــت عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی 
ــان  ــان و کارکن ــی کادر درم ــه تمام ب
بیمارســتان میــالد در ســطوح مختلــف 
ــان  ــپاس از مدافع ــب طــرح »س در قال
ســالمت« بــا نــرخ ســود و مــدت 
بازپرداخــت ویــژه تســهیالت پرداخــت 

می کنــد.

بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک 
صــادرات ایــران، حجت الــه صیــدی در 
مراســم امضــای تفاهم نامــه »ســپاس 
ــتان  ــالمت« در بیمارس ــان س از مدافع
ــاد  ــر فره ــا حضــور دکت ــه ب ــالد ک می
حمــزه زاده، مدیرعامــل بیمارســتان 
میــالد و مدیــران ارشــد بانــک صادرات 
ایــران برگــزار شــد، اظهــار کــرد: 
ســال گذشــته بــرای کادر درمــان 
ــا  ــه ب ــختی در مقابل ــال س ــور س کش
ویــروس کرونــا بــود و بــا تالش هــای 
شــبانه روزی، شــرایط دشــواری را پشت 
ســر گذاشــته اند. خدمــات بانکــی نیــز 
ــک  ــعب بان ــدت در ش ــن م ــی همی ط
صــادرات ایــران تعطیــل نبــوده و 
ــه  ــا، تفاهم نام ــعه همکاری ه ــا توس ب
ــان  ــه کادر درم ــژه ب ــات وی ــه خدم ارائ
بیمارســتان میــالد بــه امضــا می رســد 
ــا  ــا ب ــات آنه ــران زحم ــه جب ــا زمین ت
ارائــه خدمــات بیشــتر بــه طــور ویــژه 
ــتان  ــن بیمارس ــان ای ــرای کادر درم ب

ــود. ــم ش فراه
وی افــزود: بانــک صــادرات ایران 
ــن  ــان ای ــر از کارکن ــج هــزار نف ــه پن ب
بیمارســتان طبــق برنامــه و زمان بنــدی 
مشــخص در ســطوح مختلــف بیــن ۵۰ 
تــا 2۰۰ میلیــون تومــان تســهیالت بــا 
نــرخ ســود بــه مراتــب پایین تــر از 
مصوبه شــورای پــول و اعتبــار پرداخت 

خواهــد کــرد.
صیــدی در ایــن مراســم بــا 
بیــان اینکــه خدمــت بــه کادر درمــان 
و مدافعــان ســالمت بــرای بانــک 
صــادرات ایــران افتخــار اســت، اظهــار 
ــواره  ــور هم ــان کش ــت: کادر درم داش
بــه طــور شــبانه روزی مشــغول خدمــت 
ــش از  ــی بی ــا ط ــت ام ــردم اس ــه م ب
یــک ســالی کــه از شــیوع کرونــا 
می گــذرد، بــه طــور مضاعــف زحمــت 
ــات  ــگان ارزش زحم ــیده اند و هم کش
کادر درمــان را درک کرده انــد. ویژگــی 
ــادرات  ــک ص ــان بان ــترک کارکن مش

ــن اســت در  ــان ای ــا کادر درم ــران ب ای
ــا  ــیوع کرون ــای ش ــخت ترین روزه س
ــوده و در  ــل نب ــی تعطی ــات بانک خدم
ــز  ــات نی ــاوری اطالع ــای فن بخش ه
ــات  ــن خدم ــاعته ای ــور 2۴ س ــه ط ب
ــدت  ــتاندارد م ــده اند. اس ــتیبانی ش پش
انجــام تراکنــش در دنیــا هشــت ثانیــه 
ــن  ــران ای ــه در ای ــی ک ــت در حال اس
ــور  ــه ط ــت و ب ــه اس ــج ثانی ــان پن زم

ــود. ــام می ش ــب انج مناس
مدیرعامــل بانــک صــادرات ایران 
بــا اعــالم آمادگــی بــرای ارائــه خدمات 
ویــژه بــه کارکنــان بیمارســتان میــالد، 
ــه در  ــم ک ــه داری ــرد: وظیف ــد ک تاکی
ــالد  خدمــت همــکاران بیمارســتان می
باشــیم. بــرای بانــک مردمــی صــادرات 
ایــران افتخــاری اســت کــه بــا ایجــاد 
یــک باجــه در ایــن بیمارســتان خدمات 
ــادرات  ــک ص ــد. بان ــه ده الزم را ارائ
ایــران از قدیــم بیشــترین تعــداد شــعب 
در شــبکه بانکــی را داشــته و االن 
نیــز یکــی از پرتعدادتریــن شــعب، 
مشــتری ها و کارکنــان بــه بانــک 
صــادرات ایــران تعلــق دارد. بنابرایــن با 
تمــام ظرفیــت در خدمــت کادر درمــان 
بیمارســتان میــالد خواهیــم بــود. کاری 
ــوده  ــه ب ــدم اولی ــده، ق ــروع ش ــه ش ک
ــای  ــم قدم ه ــه بتوانی ــم ک و امیدواری
اصلــی را در آینــده بــرای قدردانــی 
از زحمــات کادر درمــان برداریــم. 
 ، ــک« ن ا ب ه  ا ر »هم ای  ـ ـ ه ر ا ز ف ا رم  ن
»شــمس« و »صــاپ«، بــه طــور 
ویــژه در خدمــت کادر درمــان خواهــد 
بــود و بــدون مراجعــه بــه شــعب، 
خدمــات بانکــی قابــل دریافــت اســت 
و تســهیالت بــا وضعیــت بهتر و ســقف 

ــد. ــد ش ــر پرداخــت خواه باالت
صیــدی همچنیــن از امــکان 
ــالد  ــتان می ــنل بیمارس ــتفاده پرس اس

از هتــل آزادی بانــک صــادرات 
ایــران در مشــهد مقــدس بــا شــرایط 
اختصــاص  ز  ا و  د  دا ویــژه خبــر 
فضــای ایجــاد باجــه بانــک صــادرات 
ــالد  ــتان می ــل بیمارس ــران در مح ای
قدردانــی کــرد و گفــت: ایــن باجــه در 
تــالش اســت وظایــف خــود را بــرای 
ــه کادر بیمارســتان و  خدمت رســانی ب
ــو  ــن نح ــه بهتری ــدگان ب مراجعه کنن

ــد.  انجــام ده
مدیرعامــل بانــک صــادرات ایران 
همچنیــن در ایــن مراســم در خصــوص 
رمــز ارزهــا گفــت: رمــز ارزهــا از ســه 
جنبــه مختلــف و بــه لحــاظ فنــی قابل 
بررســی هســتند. یکی از منظــر تعریف 
رمــز ارزهــا، دیگــری بحــث اســتخراج 
و تولیــد آنهــا و ســوم خریــد و فــروش 
رمزارزهــا اســت. آنچــه کــه بایــد 
ــند،  ــته باش ــه داش ــه آن توج ــردم ب م
بحــث خریــد و فــروش رمــز ارز اســت 
ــن اســت  ــی نیســت و ممک ــه قانون ک

ــد. مشــکالتی را ایجــاد کن
وی افــزود: بحــث دارایی هــای 
پشــتوانه رمزارزهــا بــه خوبــی تعریــف 
نشــده و اکثــر بانک هــای مرکــزی دنیا 
ــعه یافته،  ــزرگ و توس ــورهای ب در کش
بــا ایــن مســئله بــه عنــوان مســئله ای 
بغرنــج و چالشــی مواجــه هســتند. بنــا 
برایــن بــر اســاس تذکــر و اعــالم بانک 
مرکــزی مبــادالت رمزارزهــا غیرقانونی 
اســت و مــردم بایــد مراقــب باشــند تــا 
ــد  ــه خری ــدام ب ــه اق ــان نکنند.چراک زی
ــا  ــه عنــوان ســرمایه گذاری ب رمــزارز ب
ــراه  ــادی هم ــک زی ــرات و ریس مخاط

اســت.
حمــزه زاده،  رهــاد  ف ر  ـ ـ ت ک د
مدیرعامــل بیمارســتان میــالد نیــز در 
ــی از پرداخــت  ــا قدردان ایــن مراســم ب
ــک  ــره تســهیالت بان ــزار و ۴۷۵ فق ه

صــادرات ایــران بــه کادر درمــان ایــن 
بیمارســتان، گفــت: کار انسان دوســتانه، 
ــران  ــد بانــک صــادرات ای ــر و مفی مؤث
در ارائــه خدمــت بــه کادر درمــان 
ــتند  ــف نتوانس ــای مختل ــه بانک ه ک
ــه لحــاظ معنــوی کار  ــد، ب انجــام دهن
بســیار بــزرگ و خداپســندانه ای اســت 
ــی در  ــرژی مثبت ــا ان ــد ت ــب ش و موج
ــالد  ــتان می ــتاران بیمارس ــد پرس کالب
دمیــده شــود و همیــن اثرگــذاری باعث 
ــا بانــک  شــد تــا ارتبــاط بیمارســتان ب
صــادرات ایــران توســعه یابــد کــه جای 
خوشــحالی اســت. بــه عنــوان نماینــده 
پنــج هــزار پرســنل ایــن بیمارســتان از 
مدیرعامــل و کارکنــان بانــک صادرات 

ــم. ــی می کن ــکر و قدردان ــران تش ای
ــر هوشــنگی، عضــو  ــد باق محم
ــز  ــتان نی ــن بیمارس ــره ای هیئت مدی
گفــت: بانــک صــادرات ایــران و 
بیمارســتان میــالد هــر دو در ســطح 
ــرای  ــد و ب ــت دارن ــی فعالی بین الملل
ــت  ــاری اس ــالد افتخ ــتان می بیمارس
ــران  ــادرات ای ــک ص ــو بان ــه تابل ک
ــود  ــده می ش ــتان دی ــن بیمارس در ای
ــی  ــکر و قدردان ــت تش ــن باب و از ای

می کنــم. 
وی افــزود: بیمارســتان میــالد 
متعلــق بــه محروم تریــن قشــر جامعــه 
و مشــترکین ســازمان تامیــن اجتماعی 
اســت و بانــک صــادرات ایــران بــا ایــن 
اقــدام در واقــع در کنــار محرومیــن قرار 
گرفتــه اســت. ایــن بیمارســتان در کل 
کشــور بیــن 2۵ تــا 3۰ هــزار مراجعــه 
ــا  کننــده و از ایــن نظــر رتبــه اول را ب
۹۰۰ پزشــک دارد. کار بانــک صــادرات 
ایــران قطعــا عــالوه بــر خدمت رســانی، 

نوعــی باقیــات صالحــات اســت.
ــه  ــه ارائ ــن تفاهم نام ــب ای در قال
انــواع خدمــات مالــی و بانکــی، اعطای 
انــواع تســهیالت و خدمــات بانکــداری 
الکترونیــک بــه کادر بیمارســتان میالد، 
ــوازم  ــزات و ل ــد تجهی ــه خری کمــک ب
پزشــکی و ایجــاد باجــه ویژه در دســتور 

کار قــرار گرفتــه اســت.
همزمــان بــا امضــای ایــن 
ــالد  ــتان می ــه بیمارس ــه، باج تفاهم نام
بانــک صــادرات ایــران تحــت عاملیــت 
شــعبه کــوی نصــر بــا کــد 3۰۰۱ 
بــا حضــور مدیرعامــل و مدیــران 
ــل  ــن مدیرعام ــک و همچنی ــد بان ارش
و اعضــای هیئت مدیــره بیمارســتان 

ــد. ــاح ش ــالد افتت می

با امضای تفاهم نامه همکاری با بیمارستان میالد

بانک صادرات ایران با طرح »سپاس از مدافعان سالمت« 
به یاری کادر درمان شتافت
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و  علمی  هیات  اعضای  حقوق  سازی  همسان  به  مجلس  اکید  ت
بازنشستگان 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در رفع ایرادات شورای نگهبان به الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ به مصوبه قبلی خود مبنی بر اختصاص ۸۹ هزار میلیارد تومان برای 
تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی، همسان سازی حقوق بازنشستگان، اعضای 

هیات علمی و... تاکید کردند.
مصوبه  گذشته،  روز  علنی  نشست  در  اسالمی  شورای  مجلس  مایندگان  ن
کمیسیون تلفیق را برای بررسی  الیحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار قرار دادند 
و برای تامین نظر شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود در بند )و( تبصره 2 ماده 

واحده الیحه با ۱۶3 رای تاکید کردند.
)و(،  بند  در  آمده است:  بودجه  )و( الیحه  بند  در  نگهبان  ایراد شورای  در 
عدم اختصاص ردیف برای مبلغ مذکور و عدم تعیین چگونگی توزیع این منابع، 
مغایر اصل ۵2 قانون اساسی و همچنین اطالق این بند از این جهت که مصارف 
واگذاری های سهام و فروش اموال تفکیک نشده است، مغایر بند )د( سیاستهای 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در نتیجه بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

اما نمایندگان با اصرار رییس مجلس به اجرای این بند بر اساس مصوبه 
کمیسیون تلفیق تاکید کردند.

به منظور  است:  آمده  بودجه  الیحه  واحده  ماده   2 تبصره  )و(  بند  ر  د
صندوق های  به  پرداخت  مستمری بگیران،  و  بازنشستگان  حقوق  تناسب سازی  م
بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فوالد رد بخشی از بدهی 
دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعِی نیروهای مسلح، تأمین 
بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرائی، رتبه بندی معلمان  و 
اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج 
از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند )الف( ماده )۱( قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بیمه های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و 
ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال موضوع 
قانون تسری  اجرای  ایثارگران،  به  قانون جامع خدمات رسانی  تبصره ماده )3۸( 
بازنشسته و حقوق والدین شهدا  کارکنان زندانها، متناسب سازی حقوق شهدای 
با جانبازان ۵۰ درصد، همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون 
حمایت از حقوق معلوالن، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات 
سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی 
جمعیت و حمایت از خانواده و تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر 
)زنانی که همزمان از سه مؤلفه حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل قانونی محروم 
هستند.( به دولت اجازه داده می شود تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال 
از محل ارائه حق االمتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک 
دارایی های سرمایه ای و طرحهای سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی 

و همچنین واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد تأمین نماید.
در ادامه این بند آمده است: معادل  ۸۹۰ هزار میلیارد ریال از محل این 
واگذاری ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و مابقی آن به سایر 
موارد مذکور اختصاص می یابد. همچنین پرداختها از محل این بند به صندوق های 
بازنشستگی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می شود و پس از کسر مطالبات 
این  از  به عنوان مطالبه دولت  آنها  به  تعهدات دولت  نیز  و  از دولت  صندوق ها 

صندوق ها قلمداد می گردد.
بر اساس حکم تبصره )3( ماده )2۹( قانون برنامه ششم توسعه در خصوص 

ذی نفعان این بند مجری است.
تخصیص  و  تعیین  اجرائی،  سازوکار  است:  شده  تاکید  بند  این  ادامه  ر  د
برنامه و  آیین نامه پیشنهادی سازمان  بر اساس  اولویت مطالبات  با  موارد فوق 
از رییس  با تصویب هیأت وزیران برعهده کارگروهی متشکل  بودجه کشور و 
سازمان برنامه و بودجه کشور)به عنوان مسوول(، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
دیون حسب  بود.  مورد خواهد  اجرائی ذی نفع حسب  مقام دستگاه  باالترین  و 
بودجه کشور  و  برنامه  سازمان  و  سازمان حسابرسی  گزارشات  اساس  بر  مورد 

به تأیید کارگروه می رسد.
همچنین طبق بند و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هرسه ماه 
برنامه و بودجه و محاسبات و  به کمیسیون  را  بند  این  یک بار گزارش عملکرد 

کمیسیون های تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

دریافت پیش ثبت نام توسط مدارس غیردولتی، غیر قانونی است
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره پیش ثبت نام برخی مدارس 
غیردولتی، اخذ وجه و آزمون ورودی گفت: هم در شرایط کرونا این امر مطلوب نیست 
و هم در شرایط غیرکرونا ما این رویه را توصیه نمی کنیم و قطعا مورد تایید نیست. 

پیش ثبت نام و آزمون ورودی غیرقانونی است و نباید انجام شود.
محسن حاجی میرزایی در حاشیه نشست گفت وگوی هفته که با حضور وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد با بیان اینکه هرروز برای ما یک روز خاص 
است که باید به مجموعه ماموریت ها و وظایفی که داریم عمل کنیم افزود: در باب 
همکاریهای وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از گذشته 
هم تفاهم نامه هایی داشته ایم و در این جلسه عرصه های متنوع تری برای ادامه 

همکاری بررسی شد.
وی افزود: در این حوزه ها کار می کنیم و همه اصرار ما این است که در 
همین ماه های پایانی دولت پایه این همکاری ها مستحکم شود و در دولت های 

بعدی استمرار یابد.
وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت کتابخانه های مدارس گفت: توسعه کتاب 
و کتابخوانی قطعا جزو اولویت های ما هست و باید در این زمینه کارو تالش کنیم. 
مدارسی که جدید ساخته می شوند حتما امکاناتی چون کتابخانه برایشان پیش بینی 
می شود و مدارسی که از قبل ساخته شده اند و امکان دایر کردن کتابخانه دارند 

حتما مورد توجه قرار می گیرند.
حاجی میرزایی ادامه داد: هفته گذشته برای افتتاح مدرسه جدیدی رفته بودیم 
که کتابخانه اش دو در داشت، یک در به داخل مدرسه و یک در به بیرون که برای 
افراد خارج از مدرسه هم قابل استفاده باشد. توسعه کتاب و کتابخوانی و کتابخانه ها 
جزو اولویت های ماست و اگر جایی با کاستی هایی روبه رو هستیم به علت کاستی 
هایی است که این روزها گریبانگیر مجموعه دستگاه های اجرایی است و به محض 

اینکه گشایش شود قطعا این اولویت را در دستورکار قرار خواهیم داد.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره پیش ثبت نام برخی مدارس 
غیردولتی، اخذ وجه و آزمون ورودی گفت: هم در شرایط کرونا این امر مطلوب نیست 

و هم در شرایط غیرکرونا ما این رویه را توصیه نمی کنیم.
وی ادامه داد: این رویه نوعی اضطراب را در میان خانواده ها و دانش آموزان 
ایجاد می کند که مخل جریان تربیت است و قطعا مورد تایید نیست و پیش ثبت 

نام و آزمون ورودی غیرقانونی است و نباید انجام شود.
حق التدریس ها متناسب کاری که انجام داده اند، حقوق دریافت می کنند

اینکه  مبنی  وزیر  معاون  سوی  از  اظهاراتی  درباره  پرورش  و  آموزش  زیر  و
معلمان بابت حق التدریس اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ مبلغی دریافت نخواهند کرد 
گفت: قبال هم اعالم کرده ام که سیاست ما درباره پرداخت حق التدریس شاغلین با 
گذشته تفاوتی نکرده و هرکسی متناسب با کاری که انجام داده است حتما حقوقش 
برای برخی  مبلغ  این  اگر در محاسبه  بودیم که  ا دریافت می کند. اعالم کرده  ر
همکاران ابهامی پیش آمده می توانند مراجعه کنند تا برطرف شود. چون به طور 
کامل پرداخت نکردیم؛ شاید این شائبه برای برخی همکاران به وجود آمده باشد 
که بخشی ازحق التدریس ها پرداخت نمی شود که این چنین نیست و هر معلمی 
کارکردی داشته حتما دریافت می کند. حاجی میرزایی ادامه داد: امیدواریم مابقی را 

هم به سرعت تامین و پرداخت کنیم.
مجازی  روش  کماکان  نباشد  فراهم  مدرسه  در  حضور  امکان  که  زمانی  ا  ت

آموزش ادامه دارد
حاجی میرزایی با بیان اینکه آموزش مجازی تابع تصمیمات ستادملی کروناست 
اظهار کرد: تا زمانی که امکان حضور در مدرسه فراهم نباشد کماکان روش مجازی 

و سایر روش ها را ادامه خواهیم داد.
وی افزود: درباره تکلیف نوروزی هم باید بگویم که فضای جدید به خصوص 
در دوره ابتدایی بر هنر و داستان و عکس و ... متمرکز است. تالش ما این است که 
نوروز دانش آموزان به تکلیفشان توام با ذوق و عالقه شان بپردازند. چیزی شبیه 

به تکالیف گذشته نخواهد بود.

عبور از شهرهای قرمز و نارنجی آزاد؛ توقف ممنوع؛

وزیر کشور: سفر با خودروهای شخصی نیاز به مجوز ندارد
ه  ر با ر د ر  کشو یر  ز و
وضعیت  آخرین  نتخابات،  ا
منازل  کرونا، ساخت  یماری  ب
سی  زلزله  از  دیده  آسیب   شهروندان 
سخت،جزئیات انجام سفرهای نوروزی 

و ... صحبت کرد.
در یک  عبدالرضا رحمانی فضلی 
آخرین  تشریح  در  تلویزیونی  رنامه  ب
و  کشور  در  کرونا  بیماری  ضعیت  و
پشت سر  جاری  در سال  که  شرایطی 
گذاشته ایم، گفت: سال ۹۹ سال بسیار 
وزارت  ویژه  به  و  کشور  برای  اصی  خ
 ۹۸ یعنی  قبل تر،  سال  در  بود.  شور  ک
حاکم  کشور  در  شرایطی  مجموعه  ،
با ساخت  و  با سیل  آن  شد که شروع 
پیدا کرد که  ادامه  و ساز فضای سیل 
وجود  تحریمی  فشارهای  اینها  مراه  ه
مجلس  انتخابات  آن  از  پس  اشت.  د
با  از سال ۹۹  ما  برآورد  لذا  نجام شد  ا
انتخابات آمریکا و ترامپ که  به  توجه 
به دنبال گرفتن امتیازاتی از کشور ما بود 
این بود که فشارها به سال ۹۹ منتقل 
خواهد شد. عالوه بر اینها، در اسفندماه 
سال گذشته نیز ویروس ناخوانده کرونا 

نیز شیوع پیدا کرد.
وزیر کشور افزود: شرایط تحریمی 
از  مجموعه ای  کرونا  و  تهدیدی  و 
فزایش  ا موجب  که  بود  ضاهایی  ف
با   ۹۹ سال  در  مردم  و  شد  ارضایتی  ن
هم  ما  بودند.  مواجه  بسیاری  ختی  س
نگران بودیم و در این سال موضوعات 
امنیتی را به شکل مناسبی مدیریت و 

کنترل کردیم.
وزارت کشور  در  کرد:  تاکید  وی 
بحث دیگر مدیریت کرونا و فضاهای 
اقتصادی متأثر از این ویروس بود. در 
حوزه سیاسی با توجه به مقاومت مردم 
و فشاری که به افکار عمومی در آمریکا 
وارد شد و تاثیر آن در تعامالت سیاسی 
شکست ترامپ برای ما دفع یک شر بود.

از  دیگری  بخش  در  کشور  زیر  و
صحبت های خود با اشاره به اینکه در 
مشکالتی  کار  ابتدای  در  کرونا  وزه  ح
همچون تامین ماسک وجود داشت اما 
کمی بعد این مشکل حل و مدیریت شد، 
افزود: در سال ۹۹ با رشد مناسب نسبی 
در حوزه تولید و صادرات مواجه شدیم 
و برای سال ۱۴۰۰ نیز آماده انتخابات 
می شویم. مردم همه مشکالت را تحمل 
و استقامت کردند و امیدواریم الیق این 

مردم باشیم.

موضوع  درخصوص  کشور  زیر  و
هم  حاضر  حال  در  گفت:  اکسن  و
می شود  دنبال  داخل  در  واکسن  ولید  ت
اواخر  تا  که  داده  قولی  برکت  بنیاد  و 
خرداد ماه واکسن را به بازار ارائه کند 
و موسسات رازی و پاستور هم موضوع 
تولید واکسن را دنبال می کنند. البته با 
توجه به پیگیری های انجام شده منتظر 
تولید واکسن در داخل نماندیم و برای 
گروه های پرخطر واردات را انجام دادیم. 
وزیر  که  قولی  براساس  عید  شب  ا  ت
گروه های  می توانیم  داده اند  هداشت  ب
قابل  در حد  باالی ۶۰ سال  و  پرخطر 
قبولی واکسیناسیونشان را انجام دهیم. 
۶۰ تا ۶۴ درصد فوتی ها باالی ۶۰ سال 
هستند که با واکسیناسیون آنها ۶۰ تا ۶۴ 

درصد فوتی ها کاهش می یابد.
سفرهای  انجام  درخصوص  ی  و
نوروزی گفت: آنچه که در ستاد تصویب 
شد این است که به جز شهرهای قرمز 
آزاد  برای سفر  بقیه شهرها  نارنجی  و 
است اما با رعایت پروتکل های سخت تر. 
اسامی  شده  مقرر  دوشنبه)امروز(  وز  ر
صورت  به  نارنجی  و  قرمز  شهرهای 
در طرح هوشمند  اعالم شود.  عمومی 
حتی  و  است  شهر  و  شهرستان  بنا  م
سمت  به  ما  سلیمانی  شهید  طرح  ر  د
مورد  در  کرده ایم.  نیز حرکت  محالت 
هستند  نارنجی  و  قرمز  که  شهرهایی 
عبور از کمربندی آنها امکان پذیر است 
شهرها  این  داخل  از  عبور  برای  تی  ح
نیز مشکلی ایجاد نمی شود اما توقف در 
شهرهای قرمز و نارنجی ممکن نیست. 
درست  راهنمایی  و  اطالع رسانی  اید  ب

برای شهروندان داشته باشیم.
از  بیش  داد:  ادامه  کشور  زیر  و
ارتباطات و  یک سال است که تمامی 
نشاط  این  که  شده  تعطیل  ناسبت ها  م
اجتماعی را کاهش داده لذا فشار زیادی 

ناشی از این بیماری وجود دارد. ما اثرات 
این موضوع را برای امروز و پس از کرونا 
باید به طور دقیق پیش بینی کنیم. سفر با 
خودروهای شخصی امکان پذیر است و 
نیاز به مجوز ندارد. البته برای شهرهای 
زرد و آبی. سفرهایی که در قالب تور 
می بایست  تا صد  می شود صفر  نجام  ا
با پروتکل های وزارت گردشگری باشد. 
سفرهایی که در قالب تور نیستند و با 
در  اما  می شوند  انجام  وسیله شخصی 
سایت گردشگری ثبت نام می کنند تحت 
گردشگری  وزارت  نظارت  و  وشش  پ
انجام خواهد شد اما کسانی که در مقصد 
خانه و زندگی دارند احتمال ایجاد مشکل 
در این موارد زیاد است که ما دعوت به 
پروتکل های  مورد  در  دقت  و  عایت  ر

بهداشتی داریم.
وزیر کشور درباره روند خریدهای 
نوروزی و برگزاری نمایشگاه های بهاره 
بیشترین  اتحادیه ها  و  فت:اصناف  گ
و  کردند  تحمل  را  اقتصادی  شار  ف
دو سال  داشتند.  را  یشترین همکاری  ب
اقتصادی  مشکالت  دچار  که  ست  ا
هستند و امسال که ممنوعیت برگزاری 
نمایشگاه ها را گذاشتیم قبول کردند و به 
جای آن فروش فوق العاده را انجام دادند. 
دست فروشان  ما  نگرانی های  از  کی  ی
همکاری  با  شده  تهیه  طرح  که  ودند  ب
خوبی  به  انتظامی  نیروی  و  شهرداری 

اجرایی شد.
ز  ا یگری  د بخش  ر  د ی  و
موضوع  تشریح  در  خود  صحبت های 
برکات  از  انتخابات  گفت:  نتخابات  ا
ایران  مردم  بر  خداوند  منت  و  لهی  ا
در  که  ساله ای  هشت  دوره  در  ست.  ا
وزارت کشور در خدمت مردم بودم چند 
انتخابات برگزار کردیم که سال آینده نیز 
انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و در 
۶ حوزه انتخابات میاندوره ای مجلس و 

خواهیم  را  رهبری  خبرگان  نتخابات  ا
داشت. به این ترتیب چهار انتخابات با 

چهار قانون باید برگزار شود.
 2۱ به  اشاره  با  کشور  زیر  و
انتخابات  ثبت نام  زمان  ردیبهشت ماه،  ا
آماده  تعرفه ها  گفت:  یاست جمهوری  ر
است.  شده  داده  الزم  آموزش های  و 
در  مشارکت  به  نسبت  دغدغه ای  ما  ا
انتخابات  در  دارد.  وجود  انتخابات  ین  ا
مجلس شورای اسالمی، به هر دلیلی، 
بیماری  رسید.  درصد   ۴2 به  شارکت  م
شیوع  گذشته  سال  اسفندماه  از  رونا  ک
موضوع  این  از  سال  و یک  کرده  یدا  پ
و  بوده  شدید  ذشته،محدودیت های  گ
اتفاق  دانشگاه ها  و  مدارس  عطیلی  ت
ما  همه  اساس  همین  بر  است.  فتاده  ا
باید زمینه و مقتضیات افزایش مشارکت 
را فراهم کنیم. تا امروز آرایش نیروهای 
سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری 
مشخص نیست و تا سیزدهم فروردین 
 2۵ از  و  است  عید  و  گردش  ضای  ف
فروردین تا 2۵ اردیبهشت ماه رمضان 
است که فضای معنوی فضای سیاسی 
را تحت تأثیر قرار می دهد لذا فرصتی 
نداریم و باید تالش کنیم زمینه افزایش 

مشارکت فراهم شود.
شعب  افزایش  درخصوص  ی  و
در انتخابات پیش رو با توجه به شرایط 
انتخابات ۸  این  شیوع کرونا گفت: در 
می دهیم  افزایش  را  شعبه  هزار   ۱۰ ا  ت
و زمان اخذ رأی را افزایش می دهیم به 
این شکل که کار اخذ رأی را از صبح 

زودتر آغاز می کنیم.
وی در خصوص برگزاری انتخابات 
الکترونیک گفت: انتخابات الکترونیک 
2۵ فرایند دارد که 2۴ فرایند آن در همه 
انتخابات انجام می شود. درخصوص اخذ 
مراکز  در  دوره  این  در  آرا  شمارش  و 
هشت  یا  هفت  حدود  یعنی  ستان ها  ا
استان رأی اخذ و شمارش الکترونیک 

انجام خواهد شد.
ص  خصو ر د فضلی  نی  حما ر
نیز  تی  با نتخا ا ت  تجمعا ری  ا گز ر ب
همین  در  انتخابات  شور  قطعا  فت:  گ
شرایط  با  است.  تجمعات  رگزاری  ب
محدودیت  تجمعات  برگزاری  علی  ف
زندگی  و  جان  چون  داشت  واهد  خ
 . د ر ا د ر  ا قر لویت  و ا چیز  همه  ر  ب
پروتکل های انتخابات در حال تدوین 
است و پس از عید نوروز برای تصویب 

به ستاد ملی ارائه خواهد شد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

تعویق زمان برگزاری آزمون فلوشیپ پزشکی 
مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم کرد که زمان برگزاری آزمون پذیرش 

دستیار دوره های تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( به تعویق افتاد.
در  رأی صادره  به  توجه  با  کرد؛  اعالم  پزشکی  آموزش  مرکز سنجش 
آزمون  تخصصی،  و  پزشکی  آموزش  شورای  نشست  سومین  و  نود  موضوع 
پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( دوباره به دانشگاه های 

علوم پزشکی واگذار شده است.
بر این اساس مراتب برگزاری آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران از طریق 
سایت azmoon.tums.ac.ir، آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از 
طریق سایت http://msp.sbmu.ac.ir، آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران 
 https://iums.ac.ir/index.php?site=fmddsse از طریق سایت
و آزمون سایر دانشگاه های علوم پزشکی از طریق سایت تحصیالت تکمیلی 

همان دانشگاه ها به اطالع داوطلبان رسانده می شود.
همچنین بررسی به اعتراضات آزمون کتبی روز جمعه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۰ 

از طریق دانشگاه های متولی برگزاری آزمون انجام می گیرد.
آزمون شفاهی کلیه رشته ها برای پذیرش فلوشیپ از تاریخ ۱2 تا ۱۶ 
تیرماه ۱۴۰۰ برگزار می شود و اطالع رسانی زمان و مکان برگزاری مرحله 

شفاهی آزمون برعهده دانشگاه های متولی برگزاری آزمون خواهد بود.

اعالم ظرفیت و شرایط پذیرش مقطع دکتری وزارت بهداشت
ظرفیت اولیه رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی 
و دندانپزشکی دکتری تخصصی)ph.D(سال ۱۴۰۰ از طریق مرکز سنجش 

آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعالم شد.
بر این اساس فهرست دانشگاه های پذیرنده، اولیه بوده و ممکن است 
در اعالم نهایی تغییراتی در رشته های مختلف)بر حسب شرایط دانشگاه ها( 

انجام شود.
بدیهی است اعالم فهرست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های مربوطه 
در این مرحله صرفًا برای آگاهی کلی داوطلبان بوده و حقی برای داوطلبان 
ایجاد نمی کند. تغییرات احتمالی در ظرفیت های پذیرش تا زمان انتخاب رشته 
محل توسط داوطلبان از طریق اطالعیه های مرکز سنجش آموزش پزشکی 

اطالع رسانی خواهد شد.
وزارت بهداشت اعالم کرده است که دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
تعهدی در قبال اسکان و تامین خوابگاه ندارند و بر اساس، امکانات موجود، 
خوابگاه در اختیار دانشجو قرار می دهند. لذا داوطلبان جهت دریافت اطالع بیشتر 
به سایت اینترنتی دانشگاه مرکز پذیرش مراجعه کنند. دبیرخانه شورای آموزش 
آموزش  مرکز سنجش  و همچنین  و تخصصی  بهداشت  پزشکی،  پایه  علوم 
پزشکی در مورد ارائه یا عدم ارائه خوابگاه هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

تحصیل در دوره های شهریه پرداز مستلزم پرداخت شهریه است که مبلغ 
آن توسط دانشگاه اعالم خواهد شد. داوطلبان جهت کسب اطالعات بیشتر در 

خصوص مبلغ شهریه باید به دانشگاه مربوطه مراجعه کنند.
نفر  تعداد کم داوطلبان، حداقل دو  به دلیل  یا محلی  چنانچه در رشته 
دانشجو قابل معرفی نباشند، داوطلبان در پذیرش نهایی به سایر اولویت های 
انتخابی خود معرفی خواهد شد. در رشته محل هایی که دانشجو به صور مشترک 
بین دو دانشگاه پذیرش معرفی می شوند فرد پذیرفته شده دانشجوی دانشگاه 
مبداء خواهد بود، لیکن دانشجو باید آمادگی داشته باشد تا تمام یا قسمتی از 
دوره آموزشی یا پژوهشی خود را براساس، تفاهم نامه میان دانشگاه ها در هر 
محل که دانشگاه ها تعیین می کنند، بگذراند.داوطلبان رشته های علوم پایه 
D.(پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی دکتری تخصصی

Ph (سال ۱۴۰۰ برای اطالع از ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه های 
علوم پزشکی به اطالعیه سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند.

توقیف خودروهای متخلف چهارشنبه آخر سال تا ۱۵ فروردین
تا ۱۵  آخر سال  متخلف چهارشنبه  توقیف خودروهای  از  انتظامی  نیروی  رمانده  ف

فروردین سال آینده خبر داد.
 سردار حسین اشتری در حاشیه پانزدهمین همایش ساالنه فرماندهان پلیس راهور 
ناجا در جمع خبرنگاران گفت: کسانی که در چهارشنبه اخر سال تخلف کنند یا خودرویی 

تخلفی انجام دهد، آن خودرو را تا ۱۵ فروردین ماه توقیف می کنیم. 
وی به خانواده ها توصیه کرد مراقب سالمت خود و فرزندانشان باشند و مانند سال های 

گذشته با پلیس همکاری الزم را به عمل آورند تا حادثه ای رخ ندهد. 
سردار اشتری گفت: از مردم می خواهیم امسال خود را با این اتفاقات خراب نکنند 

پلیس هم در همه شهرها و محل هایی که مورد نظر است حضور دارد. 
فرمانده ناجا گفت: باید رعایت حال مردم را کرد و هیچ تجمعی نباید صورت گیرد 

زیرا سالمت مردم برای ما اولویت است.
وی با بیان اینکه پلیس در کنار مردم است، تاکید کرد: چنانچه فردی بخواهد به 

حقوق مردم تعدی کند به هر شکلی با قاطعیت با آن برخورد می کنیم.

دستگیری سارقان ۵۰۰ میلیاردی پایتخت 
فرمانده انتطامی لرستان از دستگیری اعضای باند 3 نفره سارقان منزل که مقادیری 
طال، دالر و وجه نقد به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال در پایتخت سرقت کرده بودند، 

خبر داد.
سردار حاجی محمد مهدیان نسب اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی براینکه سه 

سارق در تهران بزرگ مقادیری طالجات، دالر و وجه نقد سرقت کرده و در شهرستان 
دورود مخفی شده اند، موضوع به صورت ویژه در دستور ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی سه نفر از اعضای باند موردنظر را در 
شهرستان دورود شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: سارقان در تحقیقات صورت گرفته به جرم 
خود اعتراف و تحویل پلیس تهران بزرگ شدند.

مهدیان نسب با اشاره به اینکه مقادیری انواع طال، دالر و وجه نقد به ارزش بیش 
از ۵۰۰ میلیارد ریال از سارقان کشف شده است، به شهروندان توصیه کرد، ضمن توجه 
به هشدارهای پلیسی و مراقبت از اموال خود، هرگونه تردد مشکوک افراد و وسایل نقلیه 

را بالفاصله از طریق ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

مرگ سه تن در حوادث مربوط به چهارشنبه سوری
سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: حوادث چهارشنبه سوری تا به حال جان 

سه نفر را گرفته است.
مجتبی خالدی، در این باره اظهار کرد: متاسفانه گزارشاتی در خصوص فوت دو نفر 
در اثر استفاده از مواد محترقه در استان کردستان گزارش شده است که این افراد دو آقای 

3۱ ساله و 3۰ ساله هستند. 
وی با اشاره به اینکه ساختمان نیز تخریب شده است، ادامه داد: بررسی اولیه در 
حال انجام است که اطمینان حاصل شود که آیا این افراد در اثر استفاده از مواد محترقه 

جان خود را از دست دادند؟
سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به افزایش مصدومان چهارشنبه آخر سال 
گفت: تا به این لحظه 22۷ نفر در حوادث چهارشنبه سوری مصدوم شدند که ۶۰ نفر 
همچنان در مراکز درمانی هستند. متاسفانه سه نفر تا این لحظه فوت کردند که دو نفر در 

شهرستان بانه استان کردستان و یک نفر دختر ۶ ساله در شهر تبریز هستند. 
وی ادامه داد: از این تعداد مصدومان ۱3درصد قطع عضو، 2۷ درصد آسیب به چشم، 
3۴ درصد سوختگی و بقیه آسیب های جسمی هستند. ۱۴ درصد از مصدومان عابر پیاده 
و ۸۶ درصد افرادی بودند که در حال استفاده مواد محترقه بودند و آمار روند افزایشی خود 

را از اوایل اسفند شروع و در حال رسیدن به اوج خود است. 
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جواد احمدی

پردازنده های رپتور لیک اینتل احتماال 
پس از آلدر لیک از راه خواهند رسید

سری  دوازدهمی  نسل  پردازنده های  عرضه ی  از  پس  اینتل  می شد  فته  گ
لیتوگرافی ۱۰  از  بار دیگر سراغ استفاده  Alder Lake قصد دارد  لدر لیک  آ
نانومتری برود. به  نظر می رسد این شایعه حقیقت دارد و تیم آبی واقعا در حال کار 
روی پردازنده های ۱۰ نانومتری رپتور لیک Raptor Lake است تا بعد از این 

خانواده، سراغ لیتوگرافی هفت نانومتری برود.
براساس گزارش Wccftech، رسانه ی VideoCardz اخیرا نقشه ی راه 
اینتل برای عرضه ی پردازنده های کالس دسکتاپ و لپ تاپ از سال 2۰2۰ تا 2۰22 
را فاش کرده است. مطابق این نقشه ی راه، تیم آبی در سال 2۰22 پردازنده های 

سری Core جدیدی تحت عنوان رپتور لیک در بازار عرضه خواهد کرد.
از  استفاده  با  را  لیک  رپتور  پردازنده های  آبی  تیم  شد  اعالم  پیش  دتی  م
لیتوگرافی ۱۰ نانومتری SuperFin می سازد و بعد از پردازنده های خانواده ی 
آلدر لیک به بازار عرضه می کند. نقشه ی راه فاش شده اساسا این ادعا را تأیید 
می کند و جزئیاتی درباره ی مشخصات فنی و ویژگی های پردازنده های رپتور لیک 

در دسترس قرار می دهد.
همان طور که اشاره کردیم رپتور لیک جایگزین آلدر لیک می شود؛ اما به  نظر 
می رسد تفاوت  این دو خانواده ی پردازنده های اینتل قرار نیست چندان زیاد باشد. 
تفاوت پردازنده های نسل یازدهمی راکت لیک )Rocket Lake( با پردازنده های 

آلدر لیک بسیار بیشتر از تفاوت آلدر لیک با رپتور لیک است.
با  اینتل  CPU-های  نخستین  است  قرار  لیک  آلدر  سری  ردازنده های  پ
 SuperFin پیکربندی هیبریدی برای هسته باشند و از لیتوگرافی بهبودیافته ی
استفاده کنند. در این نوع طراحی، تعداد نابرابری از هسته های پرقدرت و هسته های 
کم مصرف در کنار هم قرار می گیرند. آلدر لیک همچنین شامل خانواده ی جدیدی 
بود.  PCIe ۵.۰ خواهد  استانداردهای DDR۵ و  از  با پشتیبانی  ز مادربردها  ا
پردازنده های رپتور لیک اساسا اکثر این مشخصه ها را خواهند داشت و تغییراتی 

اندک در مادربرد و تعداد هسته های پردازنده اعمال خواهند کرد.
گفته شده است تغییراتی در پیکربندی هیبریدی هسته های پردازنده های 
ارائه شده  پردازشی  قدرت  تا  می شود  اعمال  لیک  رپتور  سری  دسکتاپ  کالس 
باالتر برود. می دانیم خانواده ی آلدر لیک به حداکثر ۱۶ هسته ی پردازشی و 2۴ 
 Golden ترد دسترسی دارد. این پیکربندی شامل هشت هسته  بر پایه ی معماری
Cove و هشت هسته بر پایه ی معماری Gracemont می شود. انتظار می رود 
رپتور لیک دوباره از این هسته ها استفاده کند؛ اما منطقی است انتظار داشته باشیم 
در خانواده ی رپتور لیک نحوه ی مدیریت حافظه ی کش و سرعت کالک برای هر 

دو نوع )دسکتاپ و لپ تاپ( تغییر کند.
عملکرد  بهبود  برای  جالبی  کش  سیستم  اخیر  سال های  در  دی  ام  ی  ا
پردازنده هایش در اجرای بازی طراحی کرده است و به  نظر می رسد اینتل قصد دارد 
 DRAM در خانواده ی رپتور لیک اقدام مشابهی انجام بدهد. شاید اینتل کش
توکار را روی تراشه ی رپتور لیک قرار بدهد یا سیستم کش سطح دوم و سطح 
سوم )L2 و L3( را تقویت کند. در هر صورت گفته می شود عملکرد پردازنده های 

رپتور لیک برای اجرای بازی به  شکل محسوس تقویت خواهد شد.
ارائه شده توسط پردازنده،  با ویژگی های  نیز همگام  اینتل   vPro فناوری 
 ۴۸۰۰-DDR۵ رم  از  دسکتاپ  لیک  رپتور  پردازنده های  شد.  خواهد  قویت  ت
پشتیبانی خواهند کرد و حداکثر ۴۸ الین PCIe Gen ۵ خواهند داشت. مدل های 
لپ تاپ رپتور لیک از حافظه ی LPDDR۵X پشتیبانی خواهند کرد و به سیستم 

تحویل انرژی جدید DLVR مجهز خواهند شد. 
پردازنده های  روی  کار  حال  در  همچنان  اینتل  که  نیستیم  مطمئن  نوز  ه
 Lunar رپتور لیک باشد. این شرکت تولید راکت لیک، آلدر لیک و لونار لیک
و  لیک  رپتور  پردازنده های  به  به صورت رسمی  اما هرگز  تأیید کرده؛  Lakeرا 
میتیور لیک Meteor Lake اشاره نکرده است. البته با درنظرگرفتن افشای 
این اطالعات، احتماال تولید پردازنده های کالس دسکتاپ و لپ تاپ رپتور لیک 
همچنان ادامه دارد. بدین ترتیب تا سال 2۰23، قطعا پردازنده ی هفت نانومتری 

اینتل در بازار نخواهیم دید. 

افزایش  پیش بینی  با  ناجا  رمانده  ف
سفرها در نوروز ۱۴۰۰ ضمن خواست از 
مردم برای پرهیز از سفرهای غیرضروری، 
در عین حال گفت: ما در جاده ها حضور 
داریم و براساس تقسیم بندی و رنگ بندی 
ستاد مقابله با کرونا اعمال قانون می کنیم.

سردار حسین اشتری در پانزدهمین 
راهور  پلیس  فرماندهان  ساالنه  مایش  ه
گذشته)یکشنبه(  روز  صبح  که  اجا  ن
هم  انتظامی  نیروی  گفت:  شد،  رگزار  ب
و  دهد  انجام  باید  را  خود  اموریت های  م
هم یک سازمان بزرگ خدماتی است ما 
از باب خدمت اگر بخواهیم به موضوعات 
بیشتر توجه کنیم باید بگویم که یکی از 
انتظامی  نیروی  در  که  هایی  جموعه  م
بیشترین خدمت را به مردم می دهد پلیس 
راهور است که به صورت شبانه روزی در 
سرما و گرما خدمت ارایه می کند و باید در 
جاده و شهر و همه جا حضور داشته باشند.

اشتری با اشاره به اهداف مشخص 
از  یکی  گفت:   ، راهور  پلیس  برای  شده 
جلوگیری  ما  بزرگ  اهداف  و  ها  رنامه  ب
و کاهش تصادفات و کاهش جانباختگان 
است، اگر این دو موضوع را دنبال کنیم 
بسیار  است  نیز  ما  های  اولویت  از  ه  ک
اثربخش خواهد بود، برای هر فردی که 
در تصادفات جان خود را از دست می بیش 
از پنج میلیارد تومان به کشور خسارت وارد 
می شود و خسارت روحی نیز بر جای می 

گذارد که قابل جبران نیست یعنی شاید 
اما  کرد  جبران  را  مالی  خسارت  توان  ب
خسارت روحی ناشی از دست دادن افراد 

در تصادفات قابل جبران نیست.
تصادفات  کرد:  خاطرنشان  شتری  ا
راهنمایی و رانندگی از ابتدا بوده و ادامه 
هم خواهد داشت اما باید با تمام ظرفیت 
برای کاهش تصادفات اقدام کنیم. آمارها 
هم نشان می دهد اقدامات خوبی صورت 
گرفته و ۱3 درصد کاهش جان باختگان 
در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ داریم البته 
ما در یک مقطعی در سال ۹۹ کاهش سفر 
را داشتیم اما پیش بینی ما این است که در 
نوروز ۱۴۰۰ با افزایش سفر مواجه باشیم 
البته ما وظیفه داریم براساس مصوبه ستاد 
مقابله با کرونا عمل می کنیم و براساس 
تقسیم بندی و رنگ بندی ستاد مقابله با 
البته مردم  کرونا اعمال قانون می کنیم 

از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند اما ما 
در جاده ها حضور داریم و امیدواریم مردم 
بیماری  ا رعایت پروتکل ها در کاهش  ب

موثر باشند.
ناجا درباره خدماتی که در  فرمانده 
ارایه می شود، گفت: هرجا  پلیس راهور 
تدبیری  باید  کنند  می  مراجعه  ردم  م
کمتر  مراجعه  المقدور  حتی  که  یندیشم  ب
و  ارایه شود  الکترونیکی  و خدمات  شده 
امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۰ به نقطه اوج 
هوشمند سازی برسیم و همه معیارهایی 
را که داریم اجرا کنیم و گام های خوبی 
نیز برداشته ایم. بیشترین هوشمندسازی و 
تحول سیستمی را در پلیس راهور خواهیم 

داشت و باید در ابعاد مختلف اجرا کنیم.
افزایش  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
خودرو و افزایش سفر نمی توانیم نیروهای 
خود را افزایش دهیم البته پلیس در بین 

که  است  سازمانی  تنها  مسلح  یروهای  ن
اینکه  برای  اما  دارد  نیرو  جذب  جوز  م
از  باید  برسیم  خود  اهداف  به  خواهیم  ب
تمام توانمان در ابعاد مختلف استفاده کنیم 
و باید مطالعات گستره ای داشته باشیم، 
جلوتر هستیم  خیلی کشورها  از  ما  لبته  ا
از تجهیزات مختلف در  نمونه  مروز هر  ا
امروز  باشد  حوزه های مختلف اگر الزم 
کشور ما به توانی رسیده است که نیاز خود 

را برآورد کند.
باید  هوشمندسازی  داد:  ادامه  ی  و
راههای  فرعی  و  اصلی  های  جاده  ر  د
به  و  کنیم  استفاده  روستایی  و  شهری 

نتایج مطلوب برسیم.
شرایط  در  ما  گفت:  ناجا  رمانده  ف
توجه  با  داریم  قرار  کشور  در  اصی  خ
خوبی  های  گام  بازهم  اما  تحریم ها  ه  ب
برداشته ایم به طور مثال اقدامات خوبی 
در ناوگان خودرویی ما صورت گرفته که 
در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. اما 
از همه  که  بگویم  باید  رباره همکارانم  د
داریم  وظیفه  ما  اما  کنم  تشکر می  نها  آ
حداقلها را برای آنها تامین کنیم و بتوانیم 
اضافه کارها را بپردازیم و در بحث معیشت 
اقدامات خوبی انجام دهیم و قرارگاه تامین 
مسکن را راه اندازی کردیم و امیدواریم در 
چهار سال آینده بتوانیم اقدامات خوبی در 
این زمینه برداریم. امیدوارم در پایان سال 

و در سال ۱۴۰۰ این تغییرات را ببینیم.

سردار حسین اشتری:

مردم از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند
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قتصادی  ا مور  ا زیر  و
ینکه  ا بیان  با  یی  ا ر ا د و 
بخش های مهم سامانه نظام 
جامع مالیاتی به صورت فعال و کامل 
اظهار  اجرا می رسد،  به  ز سال ۱۴۰۰  ا
پایانه های  قانون  موجب  به  اشت:  د
حدودی  تا  شدیم  مجبور  روشگاهی  ف
مسیرهای طراحی شده در طرح جامع 
قانون  چراکه  دهیم،  تغییر  را  الیاتی  م
مذکور الزامات دیگری داشت. امیدوارم 
در سال آینده شاهد سیستم جدیدی در 

زمینه وصول مالیاتی باشیم.
ند  و ر ه  ر با ر د پسند  ژ د د  رها ف
موارد  و  کشور  در  صوصی سازی  خ
دلیل  به  می شود  گفته  که  اموفقی  ن
فرایند  در  خریدار  اهلیت  بررسی  دم  ع
واگذاری ها رخ داده، اظهار داشت: معتقدم 
بحث های مرتبط با خصوصی سازی باید 
مورد دقت قرار بگیرند و با دقت بیشتری 
درباره خصوصی سازی در ایران صحبت 
مقاومتی  همیشه  گفت  می توان  شود. 
داشته  وجود  خصوصی سازی  ربرابر  د
مدیران  جامعه  در  یا  مقاومت  این  ه  ک
یا  خصوصی سازی  مشمول  احدهای  و
در  شاغل  کارکنان  و  پرسنل  قاومت  م
آن واحدها بوده است. گاهی اوقات هم 
این مقاومت، مقاومت ایدئولوژیک است 
چراکه اساسا عده ای به خصوصی سازی 

اعتقاد ندارند.
که  است  طبیعی  داد:  ادامه  ی  و
تمام این جبهه های مقاومت در مقابل 
خصوصی سازی موضع بگیرند اما نکته 
دیگر این است که وقتی خصوصی سازی 
موردهای  در  ویژه  به  می شود  نجام  ا
خصوصی سازی از طریق مزایده، رقبای 
بازنده به هر طریقی می خواهند آن واحد 
یا شرکت را تصاحب کنند به همین دلیل 
مطرح  را  موضوعاتی  واگذاری  از  س  پ
موضوعات  این  تمام  بنابراین  ی کنند  م
می توانند در روند خصوصی سازی تنش 

ایجاد کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید 
بر اینکه هنوز تکلیف خود را مشخص 
خصوصی سازی  از  هدف  که  کردیم  ن
هدفمان  اگر  داشت:  اظهار  چیست، 
کارایی  به  دستیابی  خصوصی سازی 
بهتر و رشد اقتصاد و کوچک سازی دولت 
باشد باید یک نگاه دیگری داشته باشیم 
اما اگر هدفمان از خصوصی سازی تامین 

مالی است نگاه متفاوت می شود.
عبارت  این  داد:  ادامه  ژپسند  د
را  آلمان  تجربه  که  شنیده ام  بارها  ا  ر
یک  قیمت  به  واحدی  که  کردند  قل  ن
این  هدف  چراکه  شده  واگذار  ورو  ی
بوده   کارایی  ارتقای  صوصی سازی  خ
است و حتی در یکی از جلسات شورای 
اصل ۴۴ هم مطرح کردند که واحدها 
واگذار  رایگان  صورت  به  شرکت ها  و 
شوند چراکه مهم این است کارایی این 
واحدها ارتقاء یابد اما نگاه دیگر می گوید 
که اگر همین واحدها به قیمت باالتری 

به فروش می رفت به نفع دولت  بود.
ز  ا صد  ر د یک  قط  ف

مورد  شده  انجام  خصوصی سازی های 
بحث است

با  دارایی  و  اقتصادی  امور  زیر  و
واگذاری های  تمام  از  اینکه  بر  اکید  ت
انجام شده از نظر تعداد فقط یک درصد 
روند  در  گفت:  است،  بحث  مورد  ن  آ
واگذاری و خصوصی سازی در ایران از 
نظر تعداد فقط یک درصد مورد بحث 
است و از نظر ارزش هم 3 تا 3.۵ درصد 
اشکال  مورد  را  خصوصی سازی ها  ز  ا

عنوان می کنند.
دژپسند ادامه داد: از نظر ما حتی 
ایراد  هم  خصوصی سازی  مورد  یک 
اجحاف  کسی  حق  در  و  باشد  اشته  د
باید  صورت گرفته آن واحد یا شرکت 

مورد پیگیری و بررسی قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه باید دید در این 
یک درصد خصوصی سازی مورد بحث، 
به  یا  برمی گردد  خریدار  به  شکال  ا
فرآیند واگذاری گفت: هر یک از این ها 
دو حکم متفاوت دارد و باید متناسب با 
آن و متناسب با نوع اشکال روند مورد 
بررسی قرار بگیرد و برخورد انجام شود.

دژپسند تاکید کرد: اگر در فرآیند 
واگذاری  واگذاری مسووالن در هیات 
سازمان خصوصی سازی دچار اشتباه شده 
باشند این موضوع ربطی به خریدار ندارد 
کالن  سرمایه گذاری های  از  پس  ه  ک
بخواهند آن را تنبیه کنند بنابراین باید 
اینگونه موضوعات را از هم تفکیک کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه 
نه  دیده شد که  مواردی  در  اد: حتی  د
خصوصی سازی ها  فرآیند  در  شکالی  ا
بوده و نه پس از واگذاری در روند اداره و 
مدیریت ایرادی وارد است و اتفاقا خریدار 
طبق قانون اهل بوده اما عده ای حتی بر 

این واگذاری هم ایراد می گیرند.
بررسی اهلیت مدیریتی عطف به 

ما سبق نمی شود
وی با بیان اینکه طبق قانون مرجع 
خصوصی سازی،  در  شکایات  ررسی  ب
هر  داشت:  اظهار  است،  داوری  یات  ه
کسی مدعی است در واگذاری ها ایراد 
و اشتباهی وجود دارد باید این موضوع 
را در هیات داوری بررسی کند و هیات 
داوری به عنوان مرجع رسیدگی حکمیت 

می کند.
مدیریتی  اهلیت  درباره  ژپسند  د
از  موضوع  این  داشت:  اظهار  ریدار  خ
آن  از  قبل  و  آمده  قانون  در   ۹۸ سال 
فقط اهلیت مالی مورد نظر بوده بنابراین 

موضوع اهلیت مدیریتی نمی تواند عطف 
به ماسبق شود.

در  دارایی  و  اقتصادی  امور  زیر  و
پاسخ به این سوال که در حال حاضر 
تامین مالی  از واگذاری ها  هدف دولت 
داشت:  اظهار  کارایی  ارتقای  یا  ست  ا
باتوجه به سیاست های ابالغی اصل ۴۴ 
هدف اصلی از واگذاری ارتقای کارایی 
است و با هدف تقویت تعاونی ها، افزایش 
برخورداری مناطق محروم، آماده سازی 
شرکت ها و… واگذاری ها انجام می شود 
اما در اهداف فرعی تامین مالی هم دیده 
شده به ویژه در شرایطی که دولت برای 

تامین مالی با مشکل مواجه است.
دژپسند با تاکید بر اینکه به هیچ 
خصوصی سازی ها  که  نمی گویم  جه  و
صورت  کارایی  ارتقای  هدف  با  قط  ف
یند  آ فر ر  د حتما  گفت:   ، د ی گیر م
هم  مالی  تامین  اثر  خصوصی سازی 
برای دولت دیده شده و اگر الیحه بودجه 
گیرد،  قرار  مطالعه  مورد   ۱۴۰۰ ال  س
می بینید که یکی از اجزای مهم تامین 
مالی بودجه عمومی دولت منابع حاصل 
از واگذاری است که در حدود ۹۵ هزار 
میلیارد تومان در این بخش آمده است.

بر  مبنی  مشکالتی  درباره  ی  و
نیروی مازاد در شرکت های واگذار شده 
نیز گفت: برخی از بنگاه های واگذار شده 
بنگاهی،  اشتغال  مطلوب  نرخ  بر  ازاد  م
نیروی شاغل دارند چراکه خریدار قبلی 
که دولت یا وابسته به دولت بوده اهدافی 
منطقه  اشتغال  به  کمک  ازجمله  ا  ر
خصوصی  بخش  اما  می کردند  نبال  د
دیگر  کرده  خریداری  را  واحد  این  ه  ک
دلیل  به همین  ندارد،  مسئولیتی  نین  چ
شرط های  از  یکی  واگذاری  فرایند  ر  د
واگذاری  از  پس  اشتغال  حفظ  لزامی  ا
به وضوح  واگذاری  قرارداد  در  و  است 
حفظ  قانون،  طبق  که  می شود  کر  ذ

اشتغال شرط واگذاری است.
دژپسند ادامه داد: البته به خریداران 
این روش را توصیه می کنیم که از محل 
افزایش سرمایه و سرمایه گذاری های جدید 
ظرفیت های جدیدی ایجاد کنند تا از بیکار 
شدن نیروی شاغل جلوگیری شود که از 
این طریق نه خریدار زیان می کند و نه 

نیروهای شاغل، بیکار می شوند.
واگذاری ها را ادامه می دهیم

در  دارایی  و  اقتصادی  امور  زیر  و
پاسخ به این سوال که تا پایان فرصت 
واگذاری ها  آیا  دوازدهم  دولت  خدمت 

ادامه دارد، گفت: برنامه جدی ما ادامه 
این  به  قائل  چراکه  اگذاری هاست  و
قانونی  الزامی  باره  این  در  که  هستیم 
داریم همچنین سیاست های اصل ۴۴ 
ما را موظف به ادامه واگذاری ها می کند.

وزارت  هم  داد:  ادامه  ژپسند  د
اقتصاد و هم دولت به دنبال این است 
که هرچه زودتر از تصدی ها دست بردارد 
و سیاست ما مردمی کردن اقتصاد است.

۴۰ درصد از ارزش افزوده کشور 
معاف از مالیات است

سیاست های  به  اشاره  با  ژپسند  د
افزایش  از  نگرانی  و  دولت  الیاتی  م
و  کرونا  دوران  در  مالیاتی  رآمدهای  د
نگرانی  این  گفت:  کار  و  کسب  کود  ر
افزایش مالیات،  از قبل  وجود دارد که 
به بنگاه های اقتصادی فشار وارد شود 
کارگران شود  بیکاری شدن  موجب  و 
اما اگر روند مالیاتی سال ۹۸ و امسال را 
بررسی کنیم، می بینیم در عین حال که 
عملکرد مالیاتی دولت بسیار خوب بوده 
اما گزارشی هم مبنی بر این اعمال فشار 
بر بنگاه های اقتصادی، مؤدیان مالیاتی 
خوش حساب و شناسنامه دار نداشتیم و 
نداریم چراکه رویکرد دولت این بوده با 
افزایش وصولی مالیات، جهش تولید و 
رونق تولید آسیب نبینند و مؤدیان خوش 

حساب تحت فشار قرار نگیرند.
وی ادامه داد: معتقدم در شرایطی 
که اقتصاد نیاز به رونق تولید دارد دولت 
باید به آن کمک کند و به همین دلیل 
برای فعاالن اقتصادی مدل بخشش را 
هماهنگی  شورای  از  و  کردیم  عریف  ت
اقتصادی اجازه گرفتیم تا جرایم مالیات 
هم  روش  این  با  ببخشیم.  را  عوق  م
وصولی ها افزایش یافته و در عین حال 

هیچ اعتراضی هم نداشتیم.
دژپسند با تاکید بر اینکه برنامه ما 
برای سال آینده رشد مالیات با مالحظه 
معتقدم  گفت:  است،  اقتصادی  عاالن  ف
مالیات یک عدد نیست بلکه یک عالمت 
است یعنی وقتی مالیات را می خواهیم 
افزایش بدهیم نباید به فعاالن اقتصادی 
سال  را  اصل  این  و  کنیم  وارد  شار  ف

گذشته و امسال رعایت کردیم.
معافیت  بحث  به  اشاره  با  ی  و
مالیاتی گفت: ۴۰ درصد از ارزش افزوده 

کشور معاف از مالیات هستند.
بازنشسته ها  حقوق  همسان سازی 

یک ضرورت است
موضوع  درباره  همچنین  ژپسند  د
ن  نشستگا ز با حقوق  زی  مسان سا ه
گفت: همسان سازی حقوق بازنشسته ها 
یک امر ضروری است به همین دلیل 
کرده ایم  استفاده   2 تبصره  ظرفیت  ز  ا
رفاه  وزیر  با  که  مذاکراتی  براساس  و 
برنامه داشتیم اعالم  و رییس سازمان 
کردیم که حدود 32 هزار میلیارد تومان 
از بدهی تامین اجتماعی را در قالب سهام 
پرداخت کرده تا تامین اجتماعی برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان بتواند 
قدرت پیدا کند. گام بزرگی برای افزایش 

حقوق بازنشستگان است.

نشست مشترک مدیر شعب گلستان و رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
استان

مجید اسدی فر مدیر شعب گلستان در نشست مشترک با سرهنگ پهلوان 
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان دیدار و پیرامون تعامالت و همکاری های دو 

جانبه گفتگو کرد.
به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، در این نشست 
که در محل مدیریت شعب بانک مسکن استان و با حضور معاون اجرایی مدیریت 
و روسای دوایر حراست، اعتباری و پیگیری وصول مطالبات برگزار شد، مجید اسدی 
فر مدیر شعب استان ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
و هیات همراشان، آمادگی بانک را پیرامون تعامالت و همکاری های دو جانبه در 
بخش های مختلف به ویژه مسائل و مشکالت حوزه وصول مطالبات بانک اعالم کرد.

وی گفت: کارکنان پرتالش بانک مسکن در صف و ستاد مدیریت با همت و 
تالش بسیار و استفاده از تمامی ابزارها و امکانات در اختیار، ضمن رعایت و حفظ 
حرمت مشتریان با برخورد و رفتاری مناسب و مؤثر در جهت وصول مطالبات بانک 

اقدام می کنند.
ویژه  به  حوزه ها  تمامی  در  تا  دارد  آمادگی  مدیریت  این  افزود،  فر  سدی  ا
و  تعامل  استان  اقتصادی  امینت  پلیس  مدیریت  با  بانکی  مطالبات  وصول  وزه  ح

همکاری کنند.
گفتنی است در ادامه این نشست، سرهنگ پهلوان رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
استان، ضمن قدردانی از میزبانی بانک مسکن در این جلسه، خالصه ای از فعالیتها 
و عملکرد پلیس امنیت اقتصادی استان را تشریح کرد. وی افزود: با توجه به تأکید 
مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در حوزه جرائم و مفاسد اقتصادی می باید پلیس 
حضور مؤثر داشته باشد، مصوب شد تا در نیروهای مسلح، پلیسی تحت عنوان پلیس 

امنیت اقتصادی تشکیل شود.
وی در ادامه فعالیت های پلیس امنیت اقتصادی کشور را در بخش های مختلف 
مختلف  جرائم  به  اشاره  پهلوان همچنین ضمن  کرد. سرهنگ  تشریح  قتصادی  ا
اقتصادی گفت: زمین خواری به عنوان اولین اولویت ما در استان و نیز حوزه رشا ، 
ارتشاء ، اختالس ، تعدی و تبانی کارکنان دولت در معامالت دولتی )مناقصه ها و 
مزایده ها( ، تسهیالت غیر مجاز و پیگیری مطالبات معوق بانکی از جمله مواردی 

است که پلیس امنیت اقتصادی می تواند ورود پیدا کند.
در پایان این نشست، طرفین ابراز امیدواری کردند تا با تعامل و همکاری الزم 
میان بانک و پلیس امنیت اقتصادی اهداف موردنظر در حوزه های مربوطه محقق شود.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات تشریح کرد:
قابلیت رمزارزها برای ورود به حوزه تجارت کاال

به  ارائه شده  تسهیالت  گفت: سود  ایران  توسعه صادرات  بانک  مدیرعامل 
آن  نرخ  میانگین  و  ترجیحی  نرخ  با  توسعه صادرات  بانک  توسط  کنندگان  صادر 

۱۴ تا ۱۴.۵ درصد است.
علی صالح آبادی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات در ادامه بازدید از باشگاه 
خبرنگاران جوان در گفت وگو با خبرنگار این رسانه گفت: در حال حاضر ارز عمده 
کشور از منابع غیر نفتی مشروط بر بازگشت ارز صادراتی قابل تامین است. باشناختی 
که از حوزه تجارت خارجی دارم، می دانم که ما باید در مصرف ارز صرفه جویی 
کنیم. به این نحو که کاال های غیر ضروری و لوکس را وارد نکرده و نگاهی به 

تولید داخلی داشته باشیم. همچنین باید اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کنیم.
وی ادامه داد: علی رغم تحریم های اعمال شده، صادرات بخش غیر نفتی در 
وضعیت مطلوبی قرار دارد. بانک توسعه صادرات در این محور سعی می کند سرمایه 
را توسعه  تامین و ظرفیت های صادراتی کشور  را  بنگاه های صادراتی  در گردش 
دهد. ما در همه زمینه ها بیش از ۸ هزار میلیارد تومان تسهیالت در قالب سرمایه 

در گردش و ثابت به بخش های صادراتی کشور پرداخت کردیم.
از  کشور،  به  ارز  انتقاالت  و  نقل  به  مربوط  مسائل  کرد:  بیان  آبادی  صالح 
این صورت  به  تسهیل می بخشیم.  را  به صادرات  وابسته  و صرافی  بانک  طریق 
که کمک می کنیم هر صادر کننده ای که قصد صادر کردن هر مقدار ارزی را به 
هر نقطه ای داشته باشد، بتواند ارز خود را انتقال دهد. سود تسهیالت ارائه شده به 
صادر کنندگان توسط بانک توسعه صادرات با نرخ ترجیحی و میانگین نرخ آن ۱۴ 

تا ۱۴.۵ درصد است.
این مقام مسئول تصریح کرد: یکی از پروژه های مهم توسط بانک توسعه 
صادرات، توسعه ظرفیت بندر شهید بهشتی چابهار بود. ظرفیت بارگیری این بندر 
در گذشته حدود 2.۵ میلیون تن بوده که با تامین مالی بانک توسعه صادرات ظرفیت 
آن به ۸ میلیون تن رسید. توسعه سواحل مکران از سیاست های راهبردی مقام معظم 

رهبری در برنامه ششم بود که این توسعه هم تا حد زیادی محقق شد.
وی گفت: توسعه تبادالت تجاری با کشور های همسایه یکی از ظرفیت های 
مهم گاز و برق در کشور ماست. تبادل برق بین ایران و کشور های مختلف به خصوص 
کشور های همسایه از برنامه های راهبردی ماست. یکی از پروژه های موفق امسال 
بهره برداری از فاز اول پتروشیمی بوشهر با ظرفیت صادراتی ۴۰۰ میلیون دالر بود 

که تامین مالی آن برعهده بانک توسعه صادرات بود.
صالح آبادی ادامه داد: همه صادرکنندگان می توانند از تسهیالت بانک توسعه 
صادرات استفاده کنند. صادرکننده باید شرایط بانکی الزم از جمله عدم چک برگشتی 
و... را داشته باشند. افزایش نرخ ارز طی سال های اخیر مشوقی برای صادرات بوده 
است. شرکت هایی که قادر به صادر کردن محصوالت خود هستند، وضعیت اقتصادی 
بهتری نسبت به شرکت های تولیدکننده داخلی داخلی دارند. باالی ۹۰ درصد از صادر 

کنندگان نمونه و ممتاز کشوری مشتری بانک توسعه صادرات هستند.
در وضعیت  مشتری  که  در صورتی  وثیقه،  نظر  از  گفت:  مسئول  مقام  ین  ا
خوبی قرار داشته باشد، می تواند با یک قرارداد الزم االجرا تسهیالت مورد نیاز را 
دریافت کند. اما اگر بانک شناخت کمتری نسبت به مشتری داشته باشد از او وثیقه 
می خواهد. در بخش دانش بنیان ها، ما از دانش بنیان های غیر صادراتی هم حمایت 
می کنیم. نرخ سود تسهیالت برای شرکت های دانش بنیان ۱2 درصد است. امسال 
۴۰۰ میلیارد تومان برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته ایم که در حال 
حاضر حدود 3۰۰ میلیارد آن تعریف و بخشی از آن تصویب و پرداخت شده است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: صادرات ریالی به این معناست که 
کاال به خارج از کشور صادر شود، اما ارز ریالی آن وارد کشور نشود. این به معنای 
خروج ارز از کشور است. ما می توانیم به کشور عراق صادرات ریالی داشته باشیم. 
اگر فردی به عراق صادرات داشته باشد و دینار دریافت کند، ما می توانیم آن دینار 
را در کشور عراق از او تحویل گرفته و رفع تعهدات ارزی وی را در سامانه های 
بانک مرکزی ایران انجام دهیم. در نتیجه در تهران ریال را به وی پرداخت می کنیم.

رئیس اسبق سازمان بورس تصریح کرد: اگر صادرکننده کاالیی را به عراق 
صادر کند و قصد داشته باشد اسکناس وارد تهران کند، آن اسکناس را ما خریداریم. 
ما سعی داریم برخالف بانک های خصوصی نگاه ارائه خدمت داشته باشیم؛ بنابراین 

هزینه هایی که خارج از حوزه کنترل ماست را کاهش دهیم.
صالح آبادی در پایان با اشاره به بحث جدید و داغ رمز ارز ها در کشور، اظهار 
کرد: در این زمینه مذاکره ای با ما صورت نگرفته و بخشنامه ای به ما ابالغ نشده است. 
با توجه به آن که رمز ارز ها در بستر های غیر متمرکز هستند، می توان از این بستر 
برای واردات کاال استفاده کرد. آیین نامه جدیدی برای افرادی که در به استخراج 
رمز ارز در کشور پرداخته اند، در حال تدوین است که مقرر می شود از محل این 
استخراج ارز خود را در سامانه عرضه کنند و از محل آن ارز بتوانند تامین مالی کنند. 
رمز ارز ها موضوع جدیدی هستند که حاکمیت بانک  مرکزی را به چالش می کشد.

افزایش قیمت نفت به نفع یا ضرر چه کشورهایی است؟
هزینه هر کاال و محصولی که در دنیا تولید می شود رو به رشد است و این 
اتفاق برای برخی از اقتصادها، دولتها و سرمایه گذاران خوب و برای برخی دیگر 

بد بوده است.
خبر این که دنیا در حال باز کردن مسیر خود برای خروج از پاندمی ویروس 
کرونا است، خبر خوبی برای دولتها و اقتصادهای جهان است اما تبعات افزایش 
قیمت انرژی، فلزات و محصوالت کشاورزی، قدرت برخی از کشورها و آسیب پذیری 

برخی دیگر را بارز می کند.
واکسینه کردن  بزرگ جهان  اقتصادهای  که  نوامبر  ابتدای  از  نفت  قیمت 
گیر  زمین  و  ها  کارخانه  تعطیلی  از  پس  اقتصادهایشان  بازگشایی  و  خود  مردم 
شدن هواپیماها به دلیل شیوع پاندمی را آغاز کردند، ۷۵ درصد رشد کرده است. 
مس که در همه محصوالت از خودروها گرفته تا ماشین لباسشویی و توربین های 
بادی مورد استفاده قرار می گیرد، در باالترین حد یک دهه گذشته معامله می شود. 

قیمت مواد غذایی نیز از ماه می هر ماه افزایش داشته است.
این خبر خوبی برای صادرکنندگان است. سرازیر شدن سیل نقدینگی، مایه 
آسودگی خاطر غولهای انرژی مانند عربستان و روسیه است که سران آنها باید به 

چالش های داخلی رسیدگی کنند.
اما یک تجارت همیشه دو رو دارد. برخی از کشورها که به واردات وابسته 
هستند، در بازارهای ارزی و اوراق قرضه تحت فشار قرار گرفته اند. رشد قیمت های 
سوخت باعث برکناری مدیرعامل شرکت نفتی دولتی پتروبراس برزیل شد. همچنین 
هند که سومین وارد کننده بزرگ نفت جهان است، در مواجهه با افزایش هزینه 
سوخت، از گروه اوپک پالس خواست تولید نفت خود را افزایش دهد. نرخ تورم 

ترکیه نیز به باالی ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
سرمایه  بانک  این  استریت  وال  رقیبان  از  برخی  و  ساکس  گلدمن  روه  گ
گذاری درباره سوپرسیکل جدید کاالها صحبت می کنند. چنین رویدادی شبح 
تورم آسیب رسان در روزهای آینده را زنده می کند که کشورهای ثروتمندتر هم 
از آن در امان نخواهند بود. دولت انگلیس از افزایش مالیات بنزین عقب نشینی 
کرده تا از اعتراض مردم جلوگیری کند. در آمریکا شرکتهای حفاری نفت تگزاس 
اما  ببرند  قیمت ها سود  افزایش  از  است  بلت ممکن  منطقه کورن  و کشاورزان 
سایرین از جمله میلیاردرهای فناوری در تنگنا قرار گرفته اند. الون ماسک، مدیر 
عامل تسال از معدنکاران خواسته است نیکل بیشتری - فلز مورد نیاز برای تولید 

باتری خودروهای برقی تسال- استخراج کنند.
برندگان افزایش قیمت کاالها

قرنطینه های سال گذشته و رکود بازار کاالها باعث شد استرالیا نخستین 
رکود اقتصادی در حدود سه دهه گذشته را تجربه کند. اما دولت استرالیا در سال 

2۰2۱ می تواند منتظر رونق خوبی باشد. 
دالر استرالیا از پایان نوامبر در مقایسه با سایر ارزهای بزرگ عملکرد بهتری 

داشته و پنج درصد در برابر دالر آمریکا رشد کرده است.
آنها  میان  در  عراق  اما  دیدند  آسیب  گذشته  سال  نفتی  کشورهای  مه  ه
این کشور ۱۱ درصد  اقتصاد  پول،  المللی  بین  آمار صندوق  بود. طبق  متمایزتر 
کوچک شد که بزرگترین رشد منفی در میان صادرکنندگان بزرگ نفت بود. دولت 
عراق قادر به پرداخت حقوق معلمان و کارمندان دولتی نبود و مردم در اعتراض 
به خاموشیها، بیمارستانهای فرسوده، جاده های خراب و عدم وجود شغل کافی به 
خیابانها ریختند. این وضعیت مشکالتی را برای اوپک به بار آورد که عراق دومین 
تولیدکننده بزرگ آن است. سایر اعضای اوپک از جمله عربستان سعودی که در 
تالش برای تقویت  قیمت های  نفت بودند، از بغداد به دلیل کوتاهی در کاهش 
تولید به حد کافی انتقاد کردند. اما با بهبود بازار نفت، درآمد مالی ماهانه عراق از 
حدود سه میلیارد دالر در سه ماهه دوم سال 2۰2۰ به پنج میلیارد دالر افزایش 
پیدا کرد. اگرچه همچنان بسیار پایین تر از درآمدی است که برای متوازن کردن 

بودجه دولتی نیاز دارد اما این کشور حداقل یک نفس راحت کشید.
بازندگان افزایش قیمت کاالها

ممکن است چین تولیدکننده بزرگ همه کاالها از نفت گرفته تا فلز روی 
و مواد غذایی باشد اما مهمترین خریدار کاالها هم به شمار می رود و به تنهایی، 
عامل آخرین سوپرسیکلی است که تقریبا یک دهه پیش به پایان رسید. احیای 
سریع دومین اقتصاد بزرگ جهان از پاندمی ویروس کرونا، یکی از دالیل اصلی 
افزایش  قیمت های انرژی، فلزات و کاالهای کشاورزی است. با این حال این 
افزایش قیمت تا زمانی که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و حزب کمونیست 

مداخله نکنند، ادامه پیدا خواهد کرد.
مصر تالش می کند با خرید قراردادهای بیشتر پوشش ریسک در بازار، از خود 
در برابر هزینه های باالتر نفت حفاظت کند و سرمایه گذاران خارجی همچنان اوراق 
قرضه مصری را خریداری می کنند. اما طبق نظر سنجی بلومبرگ از تحلیلگران، 
تولید ناخالص داخلی مصر امسال تنها 2.۹ درصد بهبود پیدا خواهد کرد که نصف 

نرخ رشد پیش بینی شده برای اقتصاد جهانی است.
قیمت باالتر سوخت و مواد غذایی باعث ناآرامی اجتماعی در پاکستان شده 
و احزاب مخالف راهپیمایی های سراسری در سال گذشته برگزار کرده و خواستار 

استعفای عمران خان، نخست وزیر این کشور شدند. 
وقتی کشورهای بزرگی مانند مصر و پاکستان با افزایش قیمت دست و پنجه 
نرم می کنند، تکلیف کشورهای کوچکتر که در نقشه هستند، روشن است. جمهوری 
دومینیکن ممکن است بزرگترین اقتصاد در کارائیب باشد اما تولید داخلی ناخالص 
داخلی این کشور به زحمت از نیوهمپشایر بزرگتر است و رشد  قیمت های  سوخت 
در حالی روی داده که صنعت گردشگری هنوز فرصت احیا از پاندمی را پیدا نکرده 
است. این کشور که ۱۱ میلیون نفر جمعیت دارد، به شدت به واردات وابسته است 
و عالوه بر بنزین و دیزل برای خودروها، باید گاز طبیعی، زغال سنگ و سوخت 

به صورت عمده برای تولید نیرو وارد کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

هدف ما، مردمی کردن اقتصاد است
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زیر نظر: محمد امامی

بهره برداری از ۵ طرح پتروشیمی
 در بهار 1۴00

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: پنج طرح از 
سبد طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی در بهار ۱۴۰۰ عملیاتی 

می شوند.
به گزارش دننیای جوانان از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، »امیر 
وکیل زاده« اظهار داشت: امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، روند 
عملیات اجرایی و بهره برداری برخی از طرح ها با موانع و مشکالتی 
انجام شده ساخت هیچ طرحی  با تالش های  اما  بود،  روبه رو شده 

متوقف نشده است.
وی با بیان اینکه در بهار سال آینده پنج طرح باقی مانده از  ۱۷ 
طرح برنامه ریزی شده برای سال ۹۹ به بهره برداری کامل می رسند، 
فاز  پتروشیمی سبالن،  برنامه ریزی ها، طرح های  به  توجه  با  فزود:  ا
یک مسجدسلیمان، پارسیان سپهر، فاز یک آرتا انرژی و فاز نخست 

طرح پتروکیمیای ابن سینا در بهار ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسند.
اینکه  بیان  با  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  طرح های  دیر  م
توسعه زنجیره ارزش به عنوان یک راهبرد مورد توجه ویژه ای قرار 
دارد، گفت: به دنبال آن هستیم که زنجیره را در ابعاد مختلف توسعه 
سبد محصوالت  تنوع  خام فروشی،  از  جلوگیری  بر  افزون  تا  دهیم 

پتروشیمی و ارزش افزوده باالتری ایجاد شود.
امسال برای تحقق جهش دوم صنعت پتروشیمی ، پتروشیمی های  
کاوه، هگمتانه، میاندوآب، کیمیای پارس خاورمیانه، لردگان، فاز یک 
پتاسیم  سولفات  لرستان،  کاتالیست  تولید  واحد  بوشهر،  تروشیمی  پ
پتروشیمی ارومیه، پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس، فاز دوم پتروشیمی 
ایالم و پتروپاالیش کنگان به جمع پتروشیمی های کشور پیوسته اند.
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زیر نظر: بهنام مومنی

نتیجه جلسات فشرده شورای عالی کار مشخص شد؛

افزایش ۷۴۵ هزار تومانی 
حداقل دستمزد!

در راستای تصویب افزایش 3۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰، وزارت 
به هیات وزیران  قید فوریت  با  را  افزایش حق مسکن کارگران  پیشنهاد  کار 

ارسال می کند.
شورای عالی کار پس از ساعتها مذاکره فشرده سرانجام با افزایش 3۹ 
درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ موافقت کرد تا پایه حقوق کارگران از ابتدای 
فروردین ماه سال آینده با افزایش ۷۴۵ هزار تومانی به دو میلیون و ۶۵۰ هزار 

تومان برسد.
از دیگر مصوبات دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار، تصویب 
افزایش بن خواربار و حق مسکن بود که بر این اساس بن خواربار به ۶۰۰ هزار 
تومان رسید و حق مسکن در صورت تصویب در هیات وزیران در فیش حقوقی 

سال آینده کارگران ۴۵۰ هزار تومان لحاظ خواهد شد.
در راستای مصوبات دیگر شورا، افزایش سایر سطوح مزدی بود که به 
رشد 2۶ درصدی به اضافه عدد ثابت 2۴۸ هزار و 3۵۰ تومان و حداقل مزد 

روزانه ۸2۷۸ تومان رسید.
 پایه سنوات کارگران با بیش از یک سال سابقه نیز ۱۴۰ هزار تومان و 

حق اوالد  2۶۵ هزار تومان تعیین شد.
درصدی   3۹ افزایش  به  اشاره  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  زیر  و

حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ 
کارفرمایان  توافق  با  فت:  گ
 3۹ افزایش  به  کارگران  و 
درصدی حداقل دستمزد برای 
سال آینده رسیدیم که حداقل 
حقوق و دستمزد کارگران در 
سال ۱۴۰۰ باالی ۴ میلیون 
توجه  با  و  ومان خواهد شد  ت
و  کارگری  جامعه  توافق  ه  ب
زمینه،  این  در  ارفرمایی  ک
برای  آینده سال خوبی  سال 
از  صیانت  و  تولید  فزایش  ا

حقوق کارگران خواهد بود.
درباره  همچنین  ی  و
تصویب افزایش حق مسکن 

گفت: بخش مربوط به کمک هزینه مسکن منوط به تایید هیات وزیران است 
که این پیشنهاد با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب آن افزایش 

حق مسکن اعمال خواهد شد.
به گفته شریعتمداری، حداقل رقم دستمزد کارگری در سال آینده دو میلیون 
و ۶۵۰ هزار تومان بوده و رقم نهایی دستمزد کارگران با احتساب دریافت سایر 

آیتم های شغلی، به باالتر از ۴ میلیون تومان خواهد رسید.
حمید رضا سیفی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز گفت: دستمزد 
داد ولی  را پوشش می  کارگران  سال ۱3۹۹ حدود ۵۱.۵ درصد سبد معیشت 
افزایش 3۹ درصدی حداقل مزد، ۶۱ درصد سبد معیشت کارگران برای سال 

آینده را پوشش می دهد.
به گفته وی اگر چه نظر گروه کارفرمایی برای دستمزد، افزایش 3۴.2 درصد 
مطابق نرخ تورم بود اما در نهایت ۵ درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافت تا 

هزینه سبد معیشت کارگران پوشش یابد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، افزایش 3۹ درصدی حداقل مزد 
را به نفع بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی دانست و گفت: این 

افزایش به پایه حقوق بازنشستگان هم کمک کرد.
با تصویب افزایش 3۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰، خواسته نمایندگان 
کارگری برای جبران اختالف دو میلیون تومانی هزینه سبد معیشت سال گذشته 
کارگران و امسال نیز به نوعی محقق و دریافتی کارگران برای سال آینده بیش 

از ۴ میلیون تومان شد.
کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد 
معیشت خانوارهای کارگری را شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد در 
حالی که این رقم سال گذشته چهار میلیون و ۹۶۰ هزار تومان اعالم شده بود.

نمایندگان کارگری خواهان جبران اختالف دو میلیون تومانی هزینه امسال 
سبد معیشت کارگران در مقایسه با سال گذشته بودند و بر همین اساس روی 
پایه مزد متمرکز شدند تا با توجه به آنکه افزایش دو میلیون تومانی روی پایه 
مورد موافقت قرار نمی گرفت، این رقم با تمرکز بیشتر در پایه مزد و در سرجمع 
به حقوق و دریافتی کارگران افزوده شود که تالش آنها به ثمر نشست و این 
خواسته با همراهی و مشارکت موثر دولت و نمایندگان کارفرمایی محقق شد تا 

بخش اعظمی از هزینه های سبد معیشت کارگران در سال آینده جبران شود.
میزان دریافتی کارگران در 
سال آینده بسته به شرایط مجرد 
یا متاهل بودن و سایر سنوات و 
سابقه آنها افزایش خواهد یافت 
کارگر  یک  دستمزد  حداقل  و 
مجرد بدون سابقه از سال آینده 
دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و 
حق  و  خواربار  بن  احتساب  ا  ب
از سه میلیون  به بیش  مسکن 
دریافتی  و  تومان  هزار  و ۷۰۰ 
احتساب  با  متاهل  کارگر  یک 
حداقل مزد و مزایای جانبی اعم 
از حق مسکن و بن خواربار، پایه 
سنوات و حق اوالد به بیش از 
چهار میلیون تومان خواهد رسید.
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کت  شر مل  عا یر د م
شهرک های صنعتی استان 
راستای  در  گفت:  ردبیل  ا
رونق بخشی به حوزه صنعت استان 
و به منظور حمایت از ایده های نو، 
استان  در  آپی  استارت  ویدادهای  ر

اردبیل  برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اردبیل،  استان  صنعتی  های  شهرک 
خبر  این  اعالم  ضمن  اهلی  حمد  م
های  شهرک  شرکت  داشت:  ظهار  ا
صنعتی به عنوان راهبر اصلی اجرای 
خوشه های صنعتی و متولی حمایت 
کلیه  برگزاری  از  کوچک،  صنایع  ز  ا
مرتبط  و  صنعتی  های  آپ  ستارت  ا
با خوشه های صنعتی استان حمایت 

مالی می کند.

وی برگزاری رویدادهای استارت 
آپی را از جمله برنامه هایی دانست که 
ه طور جد در شرکت شهرک های  ب
صنعتی دنبال می گردد که برگزاری 
این رویدادها نقش بسزایی در بهبود 
فن آوری فرایند تولید خواهد داشت.

 ۹۹ سال  در  داد:  ادامه  هلی  ا
حوزه  در  آپ  استارت   2 برگزاری  ز  ا
لبنی  و  غذایی  صنایع  و   HSEE
حمایت مالی شد که این حمایت ها 

در سال آتی نیز ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان اردبیل از استارت آپ ها 
و صاحبان ایده و فکر نو دعوت نمود 
تا با حضور در استارت آپ ها، زمینه 
را برای شکوفایی هر چه بیشتر بخش 

صنعت استان مهیا سازند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد:

حمایت مالی از برگزاری رویدادهای استارت آپی در استان اردبیل  
تحول  اونیکس:  استودیو  استارتاپ  عامل  دیر  م

دیجیتال، خدمتی نوین
مهران شیخ سجادیه  مدیر عامل استارتاپ استودیو اونیکس در 
مورد تحول دیجیتال بیان کرد: تحول دیجیتال اصطالحی است برای 
توصیف انقالب صنعتی چهارم که در دنیا با ظهور فناوری های نوین و 

ایجاد تغییرات شگرف در سبک زندگی بشر، به کار برده میشود. 
مهران شیخ سجادیه در مورد زمینه کاری تحول دیجیتال گفت: 
تا زمانی که از تحول دیجیتال صحبت میکنیم کسب و کارهایی که در 
همان ساختار سنتی خود باقی مانده و صرفا از ابزارهای تکنولوژی بهره 
مند میگردند را کنار میگذاریم و سازمان هایی را هدف قرار میدهیم که 
ساختار و مدل ارزش آفرینی کسب و کار خود را با استفاده از فناوری 

و تکنولوژی تغییر داده اند.
مدیر عامل استارتاپ استودیو اونیکس با اشاره به نحوه ظهور تحول 
دیجیتال در یک سازمان اظهار داشت: باید گفت، استفاده از تکنولوژی 
و دستاوردهای فناوری اطالعات، به تنهایی به ظهور تحول دیجیتال 
در یک سازمان منجر نمیشوند؛ چرا که لزوم ایجاد تحول دیجیتال در 
یک سازمان، تحول در سه حوزه: تجربه مشتری، فرآیندهای عملیاتی 

و مدل کسب و کار میباشد.
شیخ سجادیه در بیان تحول دیجیتال تاکید داشت: در اصل صحبت 
از یک تحول است، یک تحول بزرگ به دور از هیجان و با اجتناب از 
استراتژی  بر یک  اتکا  با  تنها  تصمیمات و راهکارهای طاقت فرسا و 

قدرتمند و راه حل های هوشمندانه.
شیخ سجادیه با توجه به اهمیت بسیار باالی تحول دیجیتال در 
دنیای مدرن امروز اظهار کرد: با تغییر رفتار مصرف کننده و شناسایی 
نقاط درد و چالش های جدید در هنگام رویارویی با نیازهای مشتری و 
در مقابل نیاز هر سازمان برای بقا درمیابیم تحول در مدل و شیوه های 

پیشبرد کسب و کار اجتناب ناپذیر است.
شیخ سجادیه در خصوص مهارت های الزم برای تحول دیجیتال 
اذعان داشت: مهارت های فناورانه مانند واقعیت مجازی VR، واقعیت 
ابزارهای   ،AI، Block Chainمصنوعی هوش   ،  ARفزوده ا
پوشیدنی و مهارت های نرم مانند رهبری، مدیریت طرح و پروژه، تفکر 
سیستمی،  فرآیندهای دیجیتال، مدل های کسب و کار دیجیتال و ...  

از جمله مهارت های مورد نیاز جهت ایجاد تحول دیجیتال میباشند.
از 3۵  بیش  توسعه  در حال  در کشورهای  امروز  داد:  ادامه   وی 
درصد فرصت های شغلی به طور مستقیم و غیرمستقیم در حوزه صنعت 

ساختمان است.
از حضور تحول دیجیتال در صنعت  با اشاره به مثال هایی  وی 
ساختمان خاطر نشان کرد: به عنوان مثال فناوری هایی نظیر اینترنت 
اشیا، هوش مصنوعی و رباتیک به عنوان راهکارهای استراتژیک تحول 
دیجیتال در صنعت ساختمان نام برده میشود. در این بین اینترنت اشیا 
به تنهایی در صدر فناوری های ایجاد کننده تحول کسب و کار ها در سه 
سال آتی قرار دارد و سهم صنعت ساختمان از این فناوری 33% میباشد.

در پایان نیز شیخ سجادیه با اشاره به چالش های تحول دیجیتال و 
نبود زیرساخت مناسب و آماده برای شروع این تغییر بزرگ گفت: برخود 
الزم میدانیم تا با فراهم آوردن زیرساخت و فرهنگ سازی قوی، بستر 
مناسبی را برای فعاالن حوزه صنعت ساختمان فرآهم آوریم تا در آینده 
ایی کمتر از ۱۰ سال، بتوانند به دور از تکنولوژی زدگی و با استفاده از 

پتانسیل های موجود رهسپار سفر تحول دیجیتال گردند

جلسه ستاد اقامه نماز و تجلیل از فعاالن و واحدهاي 
دانشگاه  منکر  از  نهي  و  معروف  به  امر  و  نماز  نمونه 

برگزار شد
در نشسـت سـتاد اقامه نماز که در سـالن اجتماعات حوزه ریاسـت 
دانشگاه علوم پزشکي لرستان برگزار شد ؛ از فعاالن و واحدهاي نمونه 

نمـاز و امـر به معـروف و نهي از منکر دانشـگاه تجلیل بعمل آمد .
 در ایـن نشسـت که محـور بحـث آن ارائه راهکارهـاي فرهنگي 
و ترویـج فرهنـگ نمـاز بـود ؛ بـر اجـراي کامـل دسـتورالعمل هـاي 
هیـات وزرا در خصـوص اقامـه ي نمـاز ، در کلیـه مراکـز بهداشـتي و 
درمانـي اسـتان با حفـظ رعایت کامـل پروتکل هاي بهداشـتي ، توجه 
بـه انجـام پژوهـش هـاي کاربـردي در خصـوص ترویج فرهنـگ نماز 
، برگـزاري همایـش هاي پژوهشـي ، آموزشـي و تربیتي بـراي خانواده 
ها و کارکنان دانشـگاه براي ترغیب و تشـویق به اقامه نماز ، اسـتفاده 
از ظرفیـت هـاي فضـاي مجازي بـراي توصیف و انتشـار حکمت هاي 
نمـاز و تعییـن مکانـي مناسـب بـراي اقامـه نمـاز در بیمارسـتان هـا و 
دیگـر مراکـز بهداشـتي و درمانـي تابعه دانشـگاه که فاقـد نمازخانه اند 

؛ تاکید شـد .    
 بـر پایـه همیـن گـزارش ، حجـت االسـالم اصغر درویشـي دبیر 
سـتاد اقامـه نمـاز دانشـگاه بیان داشـت : حضور فعال امـام جماعت در 
۴۰ مرکز بهداشـتي ، درماني دانشـگاه علوم پزشـکي اسـتان لرسـتان 
که داراي نمازخانه اند ؛ باعث شـده اسـت که دانشـگاه علوم پزشـکي 

اسـتان از بیـن ۸3 مرکـز دولتـي اسـتان ، جز برترین ها باشـد .
 وي افزود : کسـي که دغدغه ي نماز داشـته باشـد ، خود جوش 
مـي توانـد در خصوص اقامـه ي نماز فعالیت نماید زیـرا انجام کارهاي 

فرهنگـي مـي توانـد بر زیبایي هـا و جذابیت هاي نمـاز بیفزاید .
  اسـتفاده از آمـوزه هـاي قرآني و ذکر احادیثي از سـخنان گهربار 
ائمـه )ع( در راسـتاي تشـویق کارکنـان بـه اقامه نماز جماعـت ، توجه 
بـه فریضـه ي امـر به معروف و نهـي از منکر ، برگـزاري کارگاه هایي 
اثـر گـذار در خصـوص نماز ، توجه بیشـتر به فضاي معنـوي در مراکز ، 
رفع مشـکالت سیسـتم سرمایشي و گرمایشـي نمازخانه ها ، استفاده از 
نظرات و راهکارهاي فرهنگي اسـاتید دانشـگاه و کسـاني که در حوزه 
هـاي مختلـف فرهنگـي فعـال مي باشـند ؛ از جمله دیگـر مباحثي بود 

که در این نشسـت مطـرح گردید .   
 در پایـان ایـن نشسـت ، از فعـاالن عرصـه فرهنگـي و ترویـج 
اقامـه نمـاز کـه در سـطح اسـتان 3۰ نفـر بودنـد تجلیـل بـه عمل آمد 
و بیمارسـتان آیـت الـه بروجـردي از شهرسـتان بروجـرد ، مجتمـع 
عالـي سـالمت دورود و مجتمـع پیـرا پزشـکي خـرم آبـاد که مناسـب 
تریـن نمازخانـه را داشـته و بیشـترین دغدغه و فعالیـت را در خصوص 
فرهنـگ اقامـه نمـاز و ترویج آن داشـته اند ؛ به عنوان سـه واحد نمونه 
دانشـگاهي معرفي شـدند .    در این نشسـت و در راسـتاي فعالیت ها 
و اقدامـات شـوراي امـر بـه معـروف و نهـي از منکر دانشـگاه نیز سـه 
واحـد نمونـه معرفـي و از پنـج مدیـر نمونه ، دو اسـتاد دانشـگاه ، چهار 

کارمنـد و چهـار دانشـجو هـم تجلیل بعمـل آمد .

آب  توززیع  شبکه  کیلومتر  هزار  یک  از  بیش  اجرای 
در خوزستان

مدیرعامل آبفاخوزستان گفت: بیش ازیک هزار و2۰۰ کیلومتر شبکه 
اماکماکان ۴۰۰ روستای  اجرا شده  توزیع آب در روستاهای خوزستان 
دچار تنش آبی باقی مانده که انشاهلل بتوانیم تا قبل از پایان دولت این 

مشکل را نیز برطرف کنیم.
صادق حقیقی پور، مدیرعامل آبفا خوزستان امروز در جلسه ای که 
با وزیر نیرو برگزار شد اظهار کرد: پروژه ای که طی امروز افتتاح خواهد 
شد آبرسانی به ۴2 روستای استان خوزستان در ۶ شهرستان است که 

شامل هفت مجتمع آبرسانی است.
وی افزود: در مجموع بیش از ۱۱ هزار نفر آمار جمعیت ساکنین 
این روستاها است که حدود هفت هزار و 2۰۰ نفر از این جمعیت فاقد 
تانکر  با  آبرسانی  پروژه  این  از  پیش  و  بودند  آبرسانی  شبکه  هرگونه 

صورت می گرفت.
مدتی  از  خوشبختانه  کرد:  عنوان  خوزستان  آبفا  مدیرعامل 
مجموعه ها  این  به  آبرسانی  مدار،  به  پروژه ها  این  ورود  با  و  پیش 
کیفی  و  کمی  شاخص های  با  مطابق  پایداری،  به  رسیدن  ضمن 

است. شده  استاندار 
وی افزود: مجموعه عملیات اجرایی که در این پروژه ها تشکیل 
توزیع،  شبکه  کیلومتر   ۹۷ انتقال،  خطوط  کیلومتر   ۹۸ شامل  شده 
ثانیه  در  لیتر   ۴۰ مجموع  در  و  بوده  تصفیه خانه ها  آبگیر،  احداث 

داشتیم. را  افزایش آب 
غیزانیه،  پروژه های  و  یکپارچه سازی  از  بعد  گفت:  حقیقی پور 
آبادان، خرمشهر و دیگر مناطق استان داشتیم حدود 2۰۰ روستای دیگر 

با جمعیت حدود ۱۰۰ هزار نفر به زودی برای آبرسانی آماده می شوند.
از وضعیت  ارائه خالصه ای  به  پاسخ  آبفا خوزستان در  مدیرعامل 
روستاهای استان بیان کرد: از چهار هزار و ۱۵ روستایی که در استان 
وجود دارد حدود دو هزار و ۷۴۱ روستا زیر پوشش آبفا روستایی هستند 

و بقیه روستاها خودگردان یا بر عهده امور عشایر هستند.
وی افزود: از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت روستایی رقمی 
حدود ۹۷۰ هزار نفر تحت پوشش شرکت آبفا خوزستان هستند اما به 
غیر از این 2۶ روستا، ۸۹ روستا با تانکر آبرسانی می شود و ۱۸۵ روستا 

خودگردان هستند.
حقیقی پور گفت: شاخص بهره مندی استان در یک سال گذشته از 
امروز  به  تا  از سال ۱3۹۴  ۶۹ درصد به ۷۸ درصد رسیده و همچنین 
به  آبرسانی  پروژه های  جهت  که  بود  هزینه هایی  تومان  میلیارد   ۶۱۶

روستاها صرف شد.
وی افزود: بیش از یک هزار و 2۰۰ کیلومتر شبکه توزیع آب در 
روستاهای خوزستان اجرا شده اما کماکان ۴۰۰ روستای دچار تنش آبی 
باقی مانده که انشاهلل بتوانیم تا قبل از پایان دولت این مشکل را نیز 

برطرف کنیم.

سرپرست  عنوان   به  امینی  هشتگرد  شهردار  حکم  با 
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی منصوب شد

هشتگرد/راضیه دارابی 
امینی  جلیل  مهندس   ، هشتگرد  شهردار  یگانه  مهندس  حکم  با 

بعنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی منصوب شد.
 یگانه شهردار هشتگرد در مراسم معارفه معاونت توسعه مدیریت 
و منابع انسانی شهرداری از زحمات یکساله کلیه پرسنل تقدیر و تشکر 
نمود و گفت : خوشبختانه طی سال جاری با حمایت های رئیس و اعضای 
شهرداری  پرسنل  شبانه روزی  تالش  و  شهر  اسالمی  شورای  محترم 
های  پروژه  اجرای  و  گرفته  در شهر صورت  موثری  و  اقدامات خوب 
متعدد عمرانی ، اجرای برنامه های فرهنگی و نیز خدمات رسانی مستمر 

به شهروندان از جمله این اقدامات است .
 وی گفت : درآمدزایی و تامین هزینه های شهرداری نیز با تالش 
رشد  و  شده  انجام  مطلوبی  نحو  به  درآمدی  حوزه  در  همکاران  کلیه 

چشمگیری را در ایجاد و کسب درآمدهای کوششی شاهد بوده ایم.
 شهردار هشتگرد در ادامه به لزوم جابجایی مدیران اشاره کرد و آن 
را موجب پویایی سازمان دانست و افزود : برای بهره گیری از تجربیات 
و تخصص های مختلف افراد و نیز  نوآوری و استفاده از طرح ها و ایده 
های جدید ، جابجایی یک ضرورت است و نشانگر رضایتمندی یا عدم 

رضایت از عملکرد اشخاص نمی باشد .   
خدمات  معاونت  حوزه  عملکرد  از  مندی  رضایت  اعالم  با  یگانه 
شهری در زمینه خدمت رسانی به شهروندان ، تنظیف و جاروب شهر ، 
جمع آوری زباله ، مدیریت بحران ، زیباسازی شهری و ... و نیز کاهش 
چشمگیر هزینه های آن حوزه و افزایش درآمدهای مربوطه ، خواستار 
استمرار این روند شد و توجه ویژه به تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به 

درخواست های شهروندان را مورد تاکید قرار داد .  
آینده  ابتدای سال  در  اینکه  به  توجه  با   : افزود  شهردار هشتگرد 
نائل می  بازنشستگی  افتخار  به  با تجربه شهرداری  از پرسنل  تعدادی 
شوند نیاز است تا تمهیدات الزم برای پرورش و آموزش نیروهای جدید 
و جایگزینی آنها صورت پذیرد تا در روند پاسخگویی و خدمات رسانی 

به شهروندان وقفه ای ایجاد نشود .
وی از زحمات آقای امیر منصور توده روستا معاونت سابق توسعه 
مدیریت شهرداری تقدیر و در حکمی مهندس جلیل امینی معاونت سابق 
خدمات شهری را به عنوان سرپرست جدید معاونت توسعه مدیریت و 
منابع انسانی منصوب و این حکم با حضور معاونین شهردار و جمعی از 

مسئوالن شهرداری به وی اهدا شد. 
جلیل امینی از پرسنل با سابقه شهرداری هشتگرد بوده و پیش از 
این به عنوان مسئول امور مالی ، رئیس اداره منابع انسانی و معاونت 

خدمات شهری فعالیت نموده است.

در  ایالم  راهور  پلیس  کنترلی  اقدامات  افزایش 
روزهای پایانی سال

ــاره  ــا اش ــالم ب ــتان ای ــی اس ــی و رانندگ ــس راهنمای ــس پلی رئی
بــه شــروع طــرح نــوروزی پلیــس راهــور، گفــت: طــرح روان ســازی 
ترافیــک هســته مرکــزی شــهر ایــالم در روزهــای پایانــی ســال بــا 

جدیــت تمــام دنبــال مــی شــود.
ســرهنگ ابوالفضــل کهــزادی افــزود: در اجــرای ایــن طــرح تمام 
نیروهــای ســتادی، تجهیــزات و امکانــات پلیــس بــه کار گرفتــه شــده 
تــا مــردم در روزهــای پایانــی ســال بــا مشــکالت کمتــری در رفــت 

و آمــد مواجــه شــوند.
وی یــادآور شــد: عــالوه بــر اســتقرار پاس هــای پیــاده در نقــاط 
تــردد، چهــار گشــت نامحســوس و پنــج گشــت آشــکار بــرای نظــارت 

بــر ترافیــک در نقــاط حاشــیه شــهر ایــالم فعــال شــده اســت.
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان ایــالم ادامــه داد: 
ــوع و  ــاط توقــف ممن ــارک خــودرو در نق ــی، پ ایجــاد آلودگــی صوت
یــا بــه صــورت دوبلــه از مــواردی اســت کــه پلیــس بــه طــور جــدی 

ــد. ــورد می کن ــا برخ ــا آنه ب
ــت پروتکل هــای بهداشــتی و  ــه ضــرورت رعای ــا اشــاره ب وی ب
بــه حداقــل رســاندن حضــور در اجتماعــات، از مــردم خواســت تــا حــد 
امــکان از آوردن خودروهــای شــخصی در مســیرهای پرتــردد و مرکــز 

شــهر خــودداری کننــد.
ســرهنگ کهــزادی تاکیــد کــرد: محدودیت هــای ترافیکــی 
ــه شهرســتان ها  ــان در کلی ــداد همچن ــا 3 بام ــبانه از ســاعت 2۱ ت ش

ــت. ــال اجراس در ح

و  فنی  خدمات  رشد  ا مدیر 
پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه گفت: 
تمام صنایع استان اصفهان کمتر از ۵ 
درصد آب از حوضه زاینده رود برداشت 
می کنند و سهم شرکت فوالد مبارکه 
کمتر از یک درصد است و پروژه انتقال 
آب خلیج فارس به اصفهان آب پایدار 
صنایع را برای تولید تضمین می کند.

آغاز  به  اشاره  با  د  نیلی  جواد 
عملیات اجرایی طرح انتقال آب خلیج 
فارس به اصفهان اظهار داشت: یکی 
از نیازهای اساسی فرایند تولید فوالد، 
آب پایدار است. این درحالی است که 
در  زیادی  نوسانات  اخیر  سالهای  در 
موضوع  همین  و  داشتیم  ها  بارش 
داشت  برآن  را  مبارکه  فوالد  شرکت 
که در ابرپروژه طرح انتقال آب خلیج 
داشته  مشارکت  اصفهان  به  فارس 
باشد تا آب پایدار را از دریا تامین کند.

آب  انتقال  عملیات  افزود:  وی 
خلیج فارس به اصفهان صرفا با اهداف 
صنعتی و معدنی انجام می شود و سهم 
شرکت فوالد مبارکه در این طرح در 
میان سهامداران از همه بیشتر است.

و  فنی  خدمات  رشد  ا مدیر 
پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه تصریح 
کرد: در حال حاضر سهامداران عمده 
که  اصفهان صفه  آب  تامین  شرکت 
انتقال آب خلیج فارس  مجری طرح 
فوالد  شرکت  است؛  اصفهان  به 
مبارکه، پاالیشگاه اصفهان، ذوب آهن، 
بازرگانی  اتاق  اصفهان،  شهرداری 
های  شهرداری  همیاری  سازمان  و 

اصفهان است.

کوریدور  ایجاد  اضافه کرد:  وی 
برای عبور لوله های انتقال آب، زمان 
بر است که خوشبختانه با احداث این 
کوریدور در استانهای کرمان و یزد و 
بخشی  در  اصفهان هم  سهیم شدن 
از این کوریدور زمان ذخیره شد و اگر 
شرکا به تعهدات خود عمل کنند این 
بهره  به  از ۵ سال  ابرپروژه در کمتر 

برداری می رسد.
نیلی سهم صنایع را در برداشت 

افزود:  ناچیز دانست و  از زاینده رود 
از  تمام صنایع استان اصفهان کمتر 
رود  زاینده  حوضه  از  آب  درصد   ۵
شرکت  سهم  و  کنند  می  برداشت 
درصد  یک  از  کمتر  مبارکه  فوالد 
است و پروژه انتقال آب خلیج فارس 
به اصفهان، آب پایدار صنایع را برای 

تولید تضمین می کند.
وزارت  راهبری  با  است  گفتنی 
صمت و سرمایه گذاری شرکت های 
مبارکه  فوالد  جمله  از  معدنی  بزرگ 
اجرایی  عملیات  هفته  این  یکشنبه 
عمیات  شروع  و  برداری  بهره  آیین 
انتقال آب خلیج فارس  اجرایی طرح 
و دریای عمان به استانهای شرقی و 
جمهور  رییس  توسط  کشور  مرکزی 

آغاز خواهد شد.
از  مندی  بهره  با  ابَرپروژه،  این 
همچنین  و  داخلی  متخصصان  توان 
ظرفیت های بخش خصوصی توانمند، 
در زمان تحریم به اجرا خواهد درآمد 
و این موضوع باعث شده تا از آن به 
عنوان یکی بزرگترین پروژه های بعد 

از انقالب اسالمی نام برده شود.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه:

طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان آب پایدار صنایع را تضمین می کند

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
کمی  اهداف  کامل  تحقق  از  ایالم 
های  زمینه  در  شرکت  این  ابالغی 
مختلف خبر داد و گفت: در سالجاری با 
توجه به اهداف کمی مشخص شده از 
سوی شرکت ملی گاز برای شرکت گاز 
استان ، جذب پنج هزارو ۵۰۰ مشترک 
جدید شهری تعریف شده بوده که از 
ابتدای سال جاری شش هزار و ۱۰۱ 
این موضوع  مشترک جذب شده که 
تحقق ۱۱۱ درصدی برنامه ابالغی را 

نشان می دهد.
اجرای  به  اللهی  عباس شمس 
مختلف  طق  منا به  نی  سا ر ز گا
روستایی استان اشاره کرد و افزود: 
در این زمینه جذب چهار هزارو ۵۰۰ 
مشترک جدید روستایی برای شرکت 
مصوب شده بود که از ابتدای سال 
جاری پنج هزارو ۸۶۱ مشترک جذب 
 ۱3۰ رشد  نشانگر  که  است  شده 

ابالغی  میزان  به  نسبت  درصدی 
باشد. می 

وی درصد تحقق جذب مشترک 
به ترتیب در مناطق شهری و روستایی 

کرد  عنوان  درصد   ۱3۰ و   ۱۱۱ را 
با  استان  گاز  شرکت  شد:  یادآور  و 
تالش و کوشش قابل تقدیر در حال 
خدمت رسانی به آحاد مختلف جامعه 

و محرومیت زدایی است.
ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
اظهار داشت: این شرکت از شهریور 
شرکت  اولین  بعنوان   ۹۸ سال  ماه 
قبوض  حذف  به  نسبت  استانی  گاز 
اقدام نمود و در سال جاری  کاغذی 
نیز تمام قبوض را به صورت پیامکی 
ابالغ  مشترکین  به  الکترونیکی  و 

کرده است.
پایانی  بخش  در  الهی  شمس 
آوری  تاب  افزایش  به  خود  سخنان 
و پایداری شبکه توزیع گاز و رعایت 
پدافند غیرعامل در  الزامات  اصول و 
سطح استان اشاره و اظهار داشت: در 
خطوط  کردن  رینگ  با  جاری  سال 
تغذیه و ایستگاههای TBS، اقدامات 
خوشبختانه  که  آمد  بعمل  متعددی 
مشترکین  گاز  قطع  میزان  کمترین 
نسبت به سالهای اخیر را با در استان 

داشته ایم.

تحقق 100 درصدی اهداف کمی شرکت گاز ایالم 
در سال جهش تولید

مدیرکل راه و شهر سازی استان 
شهر  کنارگذر  احداث  تسریع  بر  ایالم 

ایوان تأکید کرد.
وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
راه  مدیرکل   ، شهرسازی)ایالم(  و  راه 
همراه  به  ایالم  استان  شهرسازی  و 
بازدید  ایوان ضمن  فرماندار شهرستان 
با  ایوان  کنارگذر  اجرای  مراحل  از 
پیمانکار،  مشاور طرح و صاحبان زمین 
و کشاورزان طول مسیر برای رفع موانع 

اجرای طرح دیدار و گفتگو کرد.
و  جلسه  این  در  بهادری  عبداهلل 
زمین  صاحبان  مطالبات  گفت:  بازدید 
و کشاورزان آماده پرداخت است و هیچ 
مانعی برای پرداخت حق و حقوق این 

عزیزان وجود ندارد .
وی با تشکر از پیگیریهای فرماندار  
شهرستان ایوان ،خاطر نشان کرد با رفع 
طرح  پیمانکار  زمین،  صاحبان  مسائل 
نیز می بایست با افزایش ماشین آالت 

و جبهه کاری خود روند اجرای پروژه را 
تسریع بخشد.

استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 

به  ایوان  کنارگذر  طرح  افزود:  ایالم 
درصد   ۱۵ پیشرفت  کیلومتر   ۹ طول 
در حال اجرا است که برای اجرای این 

طرح 2 دستگاه پل بزرگ و 3۷ ابنیه فنی 
احداث خواهد شد و ۴۰۰ هزار متر مکعب 

خاکبرداری و خاکریزی خواهد داشت.

عملیات احداث کنارگذر شهر ایوان شتاب می گیرد 

دو  منطقه  عمومی  روابط  از  نقل  به 
با  منطقه  مدیر  جلیلوند  حامد  شهرداری 
خیابان  رو  پیاده   : افزود  خبر  این  اعالم 
سطح  معابر  ترین  تردد  پر  از  یکی  بوعلی 
در  بسزایی  اهمیت  از  و  است  شهر همدان 
علت  به  که  بوده  برخوردار  شهری  حوزه 
در  شهروندان  رو  پیاده  ساختار  فرسودگی 
بودند  روبرو  مشکالتی  با  معبر  این  از  گذر 
برنامه  با  دو  منطقه  شهرداری  رو  این  از 
زی  نوسا عملیات  نست  ا تو قیق  د یزی  ر
با  زمان  کمترین  در  را  معبر  این  رو  پیاده 
رعایت استاندارهای الزم تقدیم شهروندان 

. نماید  گرامی 
ترین  مهم  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
دالیلی که شهروندان را ترغیب به استفاده 
از پیاده رو می کند زیبایی آن پیاده رو است 
خیابان  رو  پیاده  زیباسازی  حوزه  در  افزود: 
پذیرفته  صورت  متفاوتی  اقدامات  بوعلی 
پردازی  نور  اجرای  به  توان  می  که  است 
درختان، روشنایی مسیر و بهسازی  فضای 

سبز این معبر اشاره نمود.
جلیلوند با بیان اینکه شهرداری منطقه 
ظرف  جاری  سال  ماه  آبان   از  همدان  دو 
2۵ میلیارد  بر   بالغ  اعتباری  با  ۵ ماه  مدت 

معبر  این  نوسازی  و  بهسازی  به  آغاز  ریال 
به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع نمود و در نهایت 
اکنون با اتمام پروژه در نوروز ۱۴۰۰ تقدیم 

شهروندان شد .
اهداف  از  یکی  نمود:  اظهار  جلیلوند 
پروژه  این  در  دو  منطقه  شهرداری  مهم 
تمامی  که  است  بوده  آن  استانداردسازی 
استفاده  پیاده رو  این  از  بتوانند  افراد جامعه 
کنند و استانداردهای الزم هم در آن لحاظ 

باشد. شده 
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه افراد 
پیاده  در  حرکت  هنگام  در  بینا  کم  و  نابینا 

رو از اطالعات لمسی زیر پای خود در سطح 
سنگ فرش استفاده می کنند مسیر جداگانه 
ای نیز برای این شهروندان تعبیه شده است 
که بتوانند با سهولت هرچه تمام تر در این 

پیاده رو تردد کنند.
در  اینکه  به  اشاره  با  دو  منطقه  مدیر 
حیطه استانداردسازی این پیاده رو اقدامات 
متفاوتی انجام شده است، یادآور شد: اجرای 
سنگ فرش گرانیتی از مرغوب ترین نوع ، 
به روز رسانی تمامی تأسیسات و زیرساخت 
و  نورپردازی  اجرای  کامل،  طور  به  ها 
از  روشنایی مسیر، مناسب سازی باغچه ها 

پروژه  این  در  شده  انجام  شاخص  کارهای 
به شمار می رود.

پروژه  اجرای  از  هدف  پایان  در  وی 
مناسب  و  کیفیت  ارتقاء  را  سازی  رو  پیاده 
و  عبور  در  تسهیل  منظور  به  معبر   سازی 
کردو  عنوان  بصری  زیبایی  و  عابران  مرور 
افزود: عملیات پیاده رو سازی خیابان های 
 ، مطهری  بلوار   ، مجیدی  مصیب  عمار، 
 ، احمد  نایب  آرام،  خیابان  و  گلزار  خیابان 
به  همزمان  طور  به    ... و  محمدیه  بلوار 
سنگفرش  هزارمترمربع   3۰ از  بیش  متراژ 

در سال جاری اجرایی شدند .

پرتردد ترین پیاده رو همدان در کمترین زمان ممکن سنگ فرش گرانیتی شد
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مدیرعامل شرکت برق 
گفت:  ای خوزستان  منطقه 
از ابتدای سال جاری تاکنون 
بیش از ۴۱3 میلیارد تومان پروژه در 
شبکه برق تحت نظارت این شرکت 

به بهره برداری رسیده است.
ارائه  با  بزرگ  دشت  محمود 
خالصه آماری از اقدامات انجام شده 
در شبکه برق تحت نظارت این شرکت 
در دو استان خوزستان و کهگیلویه و 
کرد:  بیان  جاری،  سال  در  بویراحمد 
فوق  و  انتقال  برق  پست  پروژه  پنج 
تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  توزیع 
در این شرکت به بهره برداری رسیده 
آمپر  مگاولت   322 آنها  ظرفیت  که 

بوده است.
خطوط  بخش  در  افزود:  وی 
برداری  بهره  به  پروژه  شش  نیز 

کیلومتر   ۱۸۹ مجموع  در  که  رسید 
مدار به ظرفیت خطوط شبکه اضافه 

کرده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان ادامه داد: عالوه بر افزایش 
ظرفیت در بخش پست ها و خطوط 

برق، ۹.۶ مگاوار به ظرفیت بانک های 
طول  به  مدار  کیلومتر   ۱۵ و  خازنی 
هادی پرظرفیت شبکه اضافه شده که 
در مجموع ارزش سرمایه گذاری این 
پروژه ها ۴۱3 میلیارد و ۴۰۰ میلیون 

تومان بوده است.

پروژه  این  افتتاح  بزرگ  دشت 
استفاده  و  خودباوری  حاصل  را  ها 
از دانش بومی در صنعت برق کشور 
دانست و تصریح کرد: این پروژه ها 
رسیده  برداری  بهره  به  شرایطی  در 
و  کرونا  بیماری  دلیل  به  که  است 
با  کشور،  بر  حاکم  اقتصادی  شرایط 

مشکالتی رو به رو بوده ایم.
وی با بیان اینکه افتتاح این پروژه 
ها باعث افزایش قدرت اطمینان شبکه 
شبکه  در  مانور  قدرت  رفتن  باال  و 
حاضر  حال  در  افزود:  شد،  خواهد 
پروژه هایی با اولویت عبور از تابستان 
۱۴۰۰ در مرحله نهایی شدن است و 
در مجموع ۱3۱ پروژه بزرگ در برق 
منطقه ای خوزستان فعال بوده که با 
به  آمپر  مگاولت  هزار   ۹ آنها  افتتاح 

ظرفیت شبکه اضافه خواهد شد.

بهره برداری بیش از ۴۱۳ میلیارد تومان پروژه 
در برق منطقه ای خوزستان در سال ۹۹

نقش بانک مهر ایران در گسترش قرض الحسنه
ــا  ــال ۱3۸۶ ت ــران از س ــر ای ــنه مه ــک قرض الحس بان
کنــون خدمــات مالــی چشــم گیری ارائــه و در کســب رضایــت 

مشــتریان و گســترش 
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک قرض الحســنه مهــر 
ــده در  ــد ش ــات تأکی ــی از موضوع ــران، قرض الحســنه یک ای
اقتصــاد اســالمي اســت. یکــي از مبانــي بانکــداري اســالمي 
نیــز عقــود قرض الحســنه اســت تــا بــه ایــن وســیله بــدون 
دریافــت مبلغــي مــازاد، بــه افــراد تســهیالت داده شــود. بانک 
قرض الحســنه مهــر ایــران بــه عنــوان نخســتین و بزرگتریــن 
بانــک قرض الحســنه کشــور تــا کنــون برنامه هــاي مختلفــي 

را بــراي اجــراي ایــن وظیفــه مهــم انجــام داده اســت.
ــا توجــه بــه شــرایط  ــا ارائــه تســهیالت ب ایــن بانــک ب
متقاضیــان بــه شــیوه هاي مختلــف ســعي کــرده تــا نیازهــاي 
نقدینگــي افــراد را در رفــع احتیاجــات فراهــم کنــد. یکــي از 
شــیوه هاي اعطــاي تســهیالت در بانــک قرض الحســنه 
ــي  ــراد معرف ــه اف ــت وام ب ــوان پرداخ ــران را مي ت ــر ای مه
شــده توســط اشــخاص حقوقــي دانســت. در ایــن شــیوه بانک 
بــه متقاضیــان معرفــي شــده از ســوي اشــخاص حقوقــي از 
محــل ســپرده ودیعــه شــده ایشــان نــزد خــود بــه متقاضیانــي 
کــه ایــن اشــخاص معرفــي کننــد، تســهیالت قرض الحســنه 

ــد. ــت مي کن پرداخ
عــالوه بــر ایــن، افــراد حقیقــی صاحــب حســاب در بانک 
می تواننــد بــدون معرفــي ضامــن درخواســت وام خــود را بــه 
ــا دریافــت  بانــک ارائــه کننــد. در ایــن شــیوه بانــک تنهــا ب
ــکان  ــراد ام ــاب اف ــن حس ــاس میانگی ــر اس ــک، ب ــک چ ی
ــا  ــراد ب ــن اف ــد. بنابرای ــم مي کن ــهیالت را فراه ــب تس کس
مراجعــه بــه همــراه بانــک خــود نســبت بــه ثبــت درخواســت 
وام اقــدام کــرده و پــس از پذیــرش ضمانــت، تســهیالت خود 

ــد. ــت مي کنن را دریاف
ــا  ــال ۱3۸۶ ت ــران از س ــر ای ــنه مه ــک قرض الحس بان
کنــون خدمــات مالــی چشــم گیری ارائــه و در کســب رضایــت 
ــا  ــه ت ــک ک ــن بان ــق عمــل کــرده اســت. ای مشــتریان موف
ســال ۱3۹۵ مبالــغ تســهیالت خــود را بــه ۴3هــزار میلیــارد 
ریــال رســانده بــود، بــا عملکــرد موفــق خــود در ســال جــاري 
ایــن مبلــغ را بــه بیــش از 3۱۰هــزار میلیــارد ریــال رســاند. در 
مجمــوع تمامــي تســهیالت اعطــا شــده بــه مشــتریان مبلغــي 

بیــش از ۸۸۶هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت.
شــرایط کرونایــی کــه وضعیــت زندگــي افــراد را دگرگون 
ــت تســهیالت  ــراي دریاف ــراد را ب ــزان تقاضــاي اف ــرد، می ک
ــن  ــران در چنی ــر ای ــنه مه ــک قرض الحس ــش داد. بان افزای
ــود را در  ــهیالت خ ــم تس ــه حج ــر اینک ــالوه ب ــرایطي ع ش
ــاس  ــش داد، براس ــزي افزای ــک مرک ــررات بان ــوب مق چارچ
مختلــف  حمایتــي  نهادهــاي  بــا  کــه  تفاهم نامه هایــي 
کشــور امضــا کــرد، بــراي توانمندســازي مددجویــان نهادهاي 
حمایتــي نیــز گام هــاي مؤثــري برداشــت. از جمله ایــن نهادها 
مي تــوان بــه کمیتــه امــداد امــام خمینــي )ره(، بنیــاد برکــت، 
ــاره  ــکن اش ــاد مس ــام )ره( و بنی ــان ام ــي فرم ــتاد اجرای س
کــرد. نتیجــه ایــن تفاهم نامه هــا موجــب شــد بیــش از نیــم 
میلیــون نفــر از مددجویــان ایــن نهادهــا از تســهیالت بانــک 
ــن کار  ــا ای ــوند. ب ــوردار ش ــران برخ ــر ای ــنه مه قرض الحس
احســان و نیکــوکاري در سراســر کشــور بــروز و ظهــور یافت.

از دیگــر خدمــات نوینــی کــه بانــک قرض الحســنه مهــر 
ایــران در راســتاي بهبــود شــرایط زندگــي مــردم ارائــه کــرده، 
مي تــوان بــه جمــع آوري صدقــات مــردم و پرداخــت وام 
قرض الحســنه بــه نیازمنــدان اشــاره کرد کــه مبالــغ بازپرداخت 
ایــن طــرح بــراي کمــک بــه ســایرین اســتفاده مي شــود. ایــن 
اقــدام عــالوه بــر اینکــه موجــب کمــک مســتمر بــه نیازمندان 

مي شــود، عملــي بســیار ارزشــمند اســت.
بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران بــا توجــه بــه شــرایط 
ــه و  ــات خالقان ــا اقدام ــف ب ــای مختل ــور در بحران ه کش
ــه  ــا چرخ ــده ت ــب ش ــد موج ــام مي ده ــه انج ــومندی ک س
نیکــوکاري و احســان ابــدي شــود و شــرایط زندگــي را بــراي 
همــگان مخصوصــًا نیازمنــدان تســهیل کنــد. ایــن اقدامــات 
ــک در  ــن بان ــا بخشــي از عملکــرد درخشــان ای ــور تنه مذک
طــول بیــش از ۱3 ســال فعالیــت خــود اســت. امیدواریــم بــا 
تــالش کارکنــان و مدیــران ایــن بانک شــاهد بهبــود وضعیت 
افــراد بیشــتري در ســطح کشــور باشــیم و قرض الحســنه بــه 

ــد. طــور چشــم گیري در ســطح کشــور گســترش یاب

زارع رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسالمی کالنشهر کرج:

مترو پروژه ای است که در سه محور اجتماعی،محیط زیستی 
و حمل و نقلی برای ما اهمیت دارد

شورای  تلفیق  کمیسیون  رئیس 
در  گفت:   کرج  کالنشهر  اسالمی 
سال های گذشته با رشد آنچنان بودجه 
بودجه سال ۱۴۰۰  اما  نبوده ایم  همراه 
شده  برابر  دو  گذشته  سال  به  نسبت 
است در این میان میزان تحقق بودجه 
نیز به همان میزان افزایش یافته است.

در  سخنانی  طی  زارع  عباس 
نشست خبری با  اصحاب رسانه که با 
موضوع بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری و 
بودجه سال ۹۸ شهرداری کرج  تفریغ 
به  توجه  داشت:با   اظهار  شد  برگزار 
قیمت ها طی سه  افزایش  و  تورم  نرخ 
در  اقتصادی  منظر  از  گذشته  سال 
برنامه  و  گرفته ایم  قرار  فضای سختی 
ریزی دشواری را پیش رو داشتیم،برای 
مثال خرید اتوبوس برای توسعه ناوگان 
حمل و نقل عمومی و قیر برای آسفالت 

خیابان ها حدود سه برابر شده است.
شورای  تلفیق  کمیسیون  رئیس 
ضمن  ز  لبر ا ن  ستا ا کز مر سالمی  ا
و  شورا  ریزی  برنامه  نظام  تشریح 
مه  نا بر کرد:طی  ذعان  ا ری، شهردا
ریزی هایی که از سال اول عمر شورای 
شهر انجام شد مقرر کرده ایم هیچ درآمد 
مازادی برای شهرداری ایجاد نشود، در 
این راستا از جذب نیرو انسانی جلوگیری 

شده است.
این  در  اینکه  به  اشاره  با  زارع 
بیان  است  شده  عمل  متعهدانه  حوزه 
طول  در  کرج  شهری  داشت:مدیریت 
این سال ها با مازاد نیرو مواجه بوده است 
که با توجه به اینکه طی سه سال و نیم 
گذشته در کنار اجرای پروژه بسترهای 
اما  شده  فراهم  اشتغال  برای  زیادی 
جذب نیروی انسانی در دستورکار قرار 
نگرفت؛در این میان هیچ کسی از بدنه 
شغلی  امنیت  و  نشد  اخراج  شهرداری 
نیروهای انسانی برای ما  اهمیت ویژه 

ای داشته است.
شورای  تلفیق  کمیسیون  رئیس 
به  اشاره  با  کرج  کالنشهر  اسالمی 
پروژه مترو و انتقاد از اینکه در دوره های 
گذشته به این پروژه با زیرساخت های 
فراوانی که انجام شده است بی توجهی 
حال  در  کرد:شهر  تصریح  است  شده 
مترو  پروژه  اجرای  و  است  توسعه 
است،  بوده  شهر  شورای  اولویت های 
نخست  فاز  از  برداری  بهره  که  البته 

پروژه مترو در ترافیک شهر تأثیر بسزایی 
یک  افتتاح  از  پس  اما  داشت  نخواهد 
سرعت  عملیات  اجرای  روند  ایستگاه 
شورا  بعدی  دوره های  و  گرفت  خواهد 

باید روند را ادامه بدهند.
کالنشهر  اسالمی  شورای  عضو   
بودجه  درصد   ۵۰ اینکه  بیان  با  کرج 
متروی کرج توسط اوراق مشارکت و با 
کمک دولت اجرایی شده است، مطرح 
کرد:مترو پروژه ای است که در سه محور 
اجتماعی،محیط زیستی و حمل و نقلی 

برای ما اهمیت دارد.
زارع با اشاره به اینکه حدود ۵۵۰ 
میلیارد تومان برای احداث پروژه مترو 
که  گرفته ایم  نظر  در   ۱۴۰۰ سال  در 
است  مشارکت  اوراق  اعتبار  آن  اغلب 
خاطرنشان شد:اگر در حوزه تأمین منابع 
مالی پروژه مشکل وجود نداشت تا امروز 
مترو شهری کرج به بهره برداری رسیده 
بود؛البته امیدوار هستیم تا سال آتی قطار 
شهری کرج روی ریل حرکت برود و با 
این پروژه عظیم به  اجرای  ادامه روند 

توسعه شهر دست پیدا کنیم.
شورای  تلفیق  کمیسیون  رئیس 
اسالمی مرکزاستان البرز در بخش دیگری 
کوچک  پروژه   2۶۰ اجرای  به  اشاره  با 
شورا،ادامه  ساله   ۴ طول  در  زیرساختی 
داد:در گذشته کوچکترین بارندگی منجر 
به آبگرفتگی در بیشتر نقاط شهری می شد 
اما شاهدیم طی بارندگی که از شب گذشته 
با آن همراه بوده ایم تنها یک مورد شکایت 
آبگرفتگی در اخترآباد ثبت شده است؛برای 
رسیدن به این نقطه که شاید از نظرها 
پنهان مانده، ده ها میلیارد تومان مصرف 

هزینه بر بوده است.
زارع با بیان اینکه پروژه کنارگذر 
صورت  به  شمالی  بزرگراه  و  مهرشهر 

جدی در حال اجرا است،بیان داشت:سه 
و  شمالی  بزرگراه  کرج،  مترو  پروژه 
افزایش اتوبوس با همکاری ۵۰ درصدی 
دولت و با تأمین اوراق مشارکت به بهره 
برداری خواهد رسید؛این جذب سرمایه 
شهری  مدیریت  و  دولت  همکاری  و 
دوره  این  پیگیری  و  رایزنی ها  حاصل 

شورای شهر کرج بوده است.
شورای  تلفیق  کمیسیون  رئیس 
به  اشاره  با  کرج  کالنشهر  اسالمی 
ابعاد مختلف استفاده از اوراق مشارکت 
از  استفاده  گفت:  بانکی  تسهیالت  و 
اوراق مشارکت ما را مجبور می کند که 
در مسیر مشخص اعتبار هزینه شود و 
سود مضاعف نیز متوجه مدیریت شهری 
نخواهد بود، این امر در اجرای پروژه ها 

نقش بسزایی داشته است.
بازپرداخت  با  بطه  را در  زارع 
تسهیالت بانکی که در دوره های قبلی 
است،  شده  اخذ  کرج  شهری  مدیریت 
تاکید کرد:مدیریت شهری بالغ بر هزار 
میلیارد به بانک شهر بدهکار است،این 
نظر  در  ساالنه  سود  احتساب  با  عدد 
شهرداری  است،اختالف  شده  گرفته 
است.  مضاعف  سود  بر  شهر  بانک  و 
رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسالمی 
پروژه  خصوص  در  البرز  مرکزاستان 
به  بنا  د: دا توضیح  جمهوری  میدان 
این  اجرای  تصویب شورای شهر کرج 
احداث  و  لغو  زیرگذر  به صورت  پروژه 
تقاطع جایگزین خواهد شد.زارع درپایان 
با اشاره به ابعاد مختلف استفاده از اوراق 
اضافه  بانکی  تسهیالت  و  مشارکت 
را  ما  مشارکت  اوراق  از  استفاده  کرد: 
مشخص  مسیر  در  که  می کند  مجبور 
نیز  و سود مضاعف  اعتبار هزینه شود 
بود،  نخواهد  شهری  مدیریت  متوجه 

این امر در اجرای پروژه ها نقش بسزایی 
داشته است.

ن  ما ز سا ئیس  ر ر  پو عتی  بضا
شهری  سبز  فضای  و  منظر  ، سیما

شهرداری کالنشهرکرج:
شهر  های  ورودی  بصری  نمای 
کرج از دیرباز به عنوان دغدغه ای برای 

مدیریت شهری بوده است
رئیس سازمان سیما،منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری کالنشهرکرج از 
 ۱۰ و  درختچه  اصله  هزار   3۰ کاشت 
اتوبان  حاشیه  در  درخت  اصله  هزار 
تهران کرج خبر داد و با اشاره به فضای 
سبز حاشیه اتوبان تهران کرج به طول 
۱۴ کیلومتر در مسیر رفت و برگشت و 
تقاطع غیرهمسطح حصارک گفت: نمای 
بصری ورودی های شهر کرج از دیرباز 
مدیریت  برای  ای  دغدغه  عنوان  به 

شهری بوده است.
کرد:  عنوان  پور  بضاعتی  پیمان 
اعضای شورای پنجم به کرات بر این 
مهم صحه گذاشتند و طرحی را برای 
سبز  فضای  ایجاد  بودجه  تخصیص 
مقرر  و  کردند  مصوب  اتوبان  حاشیه 
شده بود این پروژه تا پایان سال جاری 
به بهره برداری برسد و به همت سازمان 
سیما،منظر، معاونت فنی عمرانی،معاونت 
و  عمران  سازمان  و  شهر  خدمات 
شهرداری  شهری  فضاهای  بازآفرینی 

کرج این مهم به پایان رسیده است.
رئیس سازمان سیما،منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری مرکزاستان البرز 
مساحت فضای سبز ایجاد شده در زیر 
پل غیر همسطح حصارک را پنج هکتار 
حاشیه اتوبان را ۹ هکتار اعالم کرد و 
سبز  فضای  احداث  داشت:برای  اظهار 
پل حصارک به متراژ پنج هکتار آسفالت 

حذف شده است.
بضاعتی پور با بیان اینکه اسقرار 
سیستم آبیاری نیز در این محل صورت 
گرفته است اذعان کرد: نخاله برداری و 
تسطیح خاکریزی نیز از دیگر اقدامات 
مجموعه مدیریت شهری برای احداث 
فضای سبز در این محدوده بوده است.

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری کالنشهرکرج در 
شورای  اعضای  های  حمایت  پایان:از 
این  در  کالنشهرکرج  شهردار  و  شهر 

پروژه مهم قدردانی کرد.

بد قولی شرکت های سرمایه پذیر در واریزی ها؛

پرداخت سود سال 98 سهام عدالت 
در هاله ای از ابهام

مشاور اجرایی سهام عدالت در شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: با 
توجه به عدم واریز سود از سوی شرکت های سرمایه پذیر به حساب شرکت 
سپرده گذاری مرکزی، نمی توان اعالم کرد که در چند روز مانده به پایان 
سال، سود به حساب مشموالن سهام عدالت پرداخت می شود یا به سال 

آینده موکول خواهد شد.
محمدرضا پوررضایی به آخرین وضعیت پرداخت سود سال ۹۸ سهام 
عدالت اشاره کرد و افزود: تاکنون هیچ مبلغی از سوی شرکت های سرمایه 

پذیر به حساب شرکت سپرده گذاری پرداخت نشده است.
 مشاور اجرایی سهام عدالت در شرکت سپرده گذاری مرکزی خاطر 
نشان کرد: الزمه پرداخت سود مشموالن سهام عدالت، واریز سود به حساب 

شرکت سپرده گذاری مرکزی است.
واریز  به شرط  فقط  عدالت  اینکه سود مشموالن سهام  بیان  با  وی 
سود از سوی شرکت های سرمایه پذیر به شرکت سپرده گذاری انجام می 
شود، اظهار داشت: تا زمانی که فرآیند پرداخت سود از طریق شرکت های 
سرمایه پذیر تکمیل نشود نباید در انتظار پرداخت سود به حساب مشموالن 

سهام عدالت بود.
 پوررضایی خاطرنشان کرد: با توجه به وضع موجود نمی توان اعالم 
کرد که در چند روز مانده به پایان سال، سود به حساب مشموالن سهام 

عدالت پرداخت می شود یا به سال آینده موکول خواهد شد.
 مشاور اجرایی سهام عدالت در شرکت سپرده گذاری مرکزی با تاکید بر 
اینکه شرکت سپرده گذاری به صورت روزانه پیگیر واریز هر چه زودتر سود 
از سوی شرکت های سرمایه پذیر است، گفت: سود سهام عدالت به محض 
واریز به حساب شرکت سپرده گذاری به حساب سهامداران  پرداخت می شود.

رقم سود سال ۹۸ سهام عدالت
اظهار  و  کرد  اشاره  عدالت  سهام   ۹۸ سال  سود  دقیق  رقم  به  وی   
داشت: برای سهامداران با دارایی ۵32 هزار تومان رقم 2۰۰ هزار تومان و 
افراد دارای سهام یک میلیون تومان دو برابر سهام ۵32 هزار تومانی سود 
دریافت خواهند کرد و مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به حساب آنها واریز می شود.

 پوررضایی با بیان اینکه اکنون فقط باید مرحله نقل و انتقال سود سهام 
انجام شود و بعد از آن بالفاصله اقدام به توزیع سود بین مشموالن سهام 
عدالت خواهیم کرد، افزود: زمان واریز سود سهام عدالت قابل پیش بینی 
نیست و اکنون به هیچ عنوان نمی توان زمان مشخصی را برای پرداخت 

سود سال ۹۸ سهام عدالت اعالم کرد.
مشاور اجرایی سهام عدالت در شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: 
ممکن است بخشی از سود سهام عدالت در چند روز آینده و بخش دیگر 
در سال ۱۴۰۰ واریز شود، این موضوع وابسته به نحوه واریز سود از سوی 

شرکت ها است.
ثبت نام ۶۰ درصد از سهامداران غیرمستقیم سهام عدالت در سجام

وی  به تعداد سهامداران غیرمستقیم که در سجام ثبت نام کرده اند 
اما  اند  از سهامداران سجامی شده  اشاره کرد و اظهار داشت:  ۶۰ درصد 
باقی سهامداران به دلیل عدم اقدام به ثبت نام در سجام شماره حسابی را 
برای پرداخت سود اعالم نکرده اند؛ بنابراین سهامدارانی که  در سجام ثبت 
با سرعت بیشتری  آنها  برای  اند واریز سود  نام و شماره شبا اعالم کرده 

صورت می گیرد.
پوررضایی درباره نحوه پرداخت سود سهام عدالت افرادی که در سجام 
ثبت نام نکرده اند، گفت: بارها اعالم کرده ایم که سهامداران هر چه زودتر 
برای سجامی شدن اقدام کنند؛ بنابراین سود این افراد به دلیل عدم ارائه 

شماره حساب از طریق سازمان خصوصی سازی انجام می شود.
هفته گذشته »محمدعلی دهقان دهنوی«، رییس سازمان بورس و 
اوراق بهادار خبر داد:، سود سهام عدالت برای عملکرد سال ۹۸ قبل از عید 

به صورت متمرکز به حساب مشموالن سهام عدالت واریز می شود.  
دهقان دهنوی تأکید کرد: تالش بر این است که قبل از عید ۱۴۰۰ سود 
سهام عدالت به حساب مشموالن واریز شود، البته بستگی به این دارد که چه 

میزان از سود تقسیم شده شرکت های سرمایه پذیر دریافت و تجمیع شود.
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آرای شماره ۱3۹۹۶۰3۰۶۰۱2۰۰3۹23 و ۱3۹۹۶۰3۰۶۰۱2۰۰3۹2۴ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
/ خانم بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان رضوی به شماره شناسه ۱۴۰۰۶۴۷۵۹۰3 
در ششدانگ دو باب ساختمان به مساحت های 23۹/3۰ متر مربع، 23۷/۱۷ متر مربع، 
از پالک 2۴۹۶ فرعی از 3۰2۷ اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس نبش 
ظهوری ترشیز ۹ خریداری از مالک رسمی آقای /خانم مالکیت مشاعی متقاضی محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱2/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱2/2۵

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۰۶۰۱2۰۰3۸۹۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم هادی محب علی فرزند محمد به 
شماره شناسنامه ۵۸ صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۷۸/۸۸ متر 
مربع از پالک ۵3۵3 فرعی از 3۰2۷ اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان 
شبنم ۵ خریداری از مالک رسمی آقای / خانم شرکت تعاونی تولیدی فرش هنردوستان 
کاشمر محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱2/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱2/2۵

محمد محمدزاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۰۶۰۱2۰۰3۷۴۵ و ۱3۹۹۶۰3۰۶۰۱2۰۰3۷۴۶ هیات اول 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / 
خانم جواد غیور مقدم فرزند حسین به شماره شناسنامه 2۱۴ صادره از کاشمر در ششدانگ 
یکباب ساختمان و اکرم پور عباس فرزند علی محمد به شماره شناسنامه ۷۸۰ صادره از 
کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت های 22/3۸ متر مربع 23/۱2 از پالک 
2۴ فرعی از 2۱23 اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به آدرس خیابان ۱۵ خرداد 
روبروی اداره کار خریداری از مالک رسمی آقای / خانم مالکیت غالمحسین نادری فدافن 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱2/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱2/2۵

محمد محمدزاده 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشمر

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

برابر راي شماره ۱3۹۹۶۰3۱۸۰۱۵۰۰32۴3 مورخ ۱3۹۹/۱2/۱۰ 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 محمدرضا پروین 
ثابت فرزند نادربه شماره شناسنامه ۱۸2۷ صادره از خمام درشش دانگ یک باب مغازه به 
مساحت 3۰/۱۰ مترمربع در پالک شماره ۶3۱ فرعي از 23 اصلي مفروز ومجزی شده از 
پالک ۱۴ فرعی از 23 اصلی واقع در اشکیک خریداري از مالک رسمي آقای سید حسین 
.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  سیدی اشکیکی محرز گردیده است. 
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 :۱3۹۹/۱2/2۵ ونوبت دوم:۱۴۰۰/۰۱/۱۶
محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامالک

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

برابر راي شماره ۱3۹۹۶۰3۱۸۰۱۵۰۰323۸ مورخه ۱3۹۹/۱2/۰۹ 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 ۴2۴  صادره از خمام درشش دانگ یک باب 
خانه و محوطه مشتمل بر انباری به مساحت  333.۶۰ مترمربع در پالک شماره ۷۰۸ فرعي 
از ۷ اصلي مفروز ومجزی شده از پالک 32 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 :۱3۹۹/۱2/2۵ ونوبت دوم:۱۴۰۰/۰۱/۱۶
محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامالک

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

برابر راي شماره ۱3۹۹۶۰3۱۸۰۱۵۰۰3۱۷۶ مورخه ۱3۹۹/۱2/۰۴ 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 محمود رحیمی 
پورشیجانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 3۰2  صادره از خمام درشش دانگ یک باب 
خانه و محوطه به مساحت  ۸۶2/33.۵۹۶۱  مترمربع در پالک شماره ۷۰۷ فرعي از ۷ 
اصلي مفروز ومجزی شده از پالک 32 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 :۱3۹۹/۱2/2۵ ونوبت دوم:۱۴۰۰/۰۱/۱۶
                                                                       محمد رجب پور 

دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامالک

آگهی مزایده اتومبیل موضوع پرونده اجرایی کالسه ۹۹۰۰۸۷۴
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۹۰۰۸۷۴ متعهد وراث مرحوم غالمرضا شعبانیان 
 ۶۵3۹۹۴۱2۶۹ ملی  شماره  به  غالمرضا  فرزند  سروندانی  شعبانیان  )۱-میثم  سروندانی 
کدملی  باقر  فرزند  کدوسرائی  پور  باقری  هاجر   -2 جوپشتی  جعفرزاده  علی  وکالت  با 
فرزند  سروندانی  شعبانیان  3-محمد  جوپشتی  جعفرزاده  علی  وکالت  با   2۵۹2۵3۷۹۷۱
کدملی  غالمرضا  فرزند  سروندانی  شعبانیان  ۴-سونا   2۷3۹2۴۶22۶ کدملی  غالمرضا 

2۵۸2۶۰۶۵۶۱ متولد ۱3۹۴/۰3/۱2 با قیومیت سید عادل قبادی شاوون فرزند میرعلی 
صاحب کد ملی ۱۶2۰۴۹2۷۸۴و ۵- محدثه شعبانیان سروندانی فرزند غالمرضا کدملی 
2۷3۹۸۵۰۸۴۰ با وکالت شعبانعلی رخشای و وکالت علی جعفرزاده جوپشتی( به نشانی 
: رشت /بلوار قلی پور انتهای خ خزر س کسری باستناد سند ازدواج شماره ۶32 مورخ 
۱3۹3/۰۷/۰۱ دفترخانه ازدواج شماره ۱۸ شهر رشت استان گیالن تعداد ۶۰ عدد سکه 
میرعلی  فرزند  قبادی شاوون  ملکه  له خانم  متعهد  به  بابت اصل  آزادی  بهار  تمام  طال 
مبلغ  درصد  پنج  و  طوماری  عبداهلل  وکالت  با   ۱۶2۰۴۹3۸۹۶ ملی  شماره  به  صاحب 
مزبور بابت نیمعشر به دولت بدهکار بوده که برابر مقررات تمامت ششدانگ یک دستگاه 
اتومبیل سواری ال ۹۰ به شماره انتظامی ۴۶-۶۵۶ ج ۵3 متعلق به مدیون طی نامه شماره 
۱3۹۹۰۴۹۱۸۵۸2۰۰2۹۱۱ مورخ ۱3۹۹/۰۶/۰۱ شعبه دوم اجرای اسناد رسمی رشت توقیف 
و تمامت خودروی مزبور به دلیل عدم پرداخت بدهی از سوی مدیون در قبال مطالبات 
زوجه و حقوق دولتی با مشخصات ذیل از طریق مزایده به فروش خواهد رسید: وضعیت 
ظاهری خودرو: ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری ال ۹۰ به شماره انتظامی ۶۵۶-۴۶ 
ج۵3 سیستم رنو تیپ لوگان ال ۹۰ به رنگ سفید مدل ۱3۹۷ نوع سوخت بنزین به شماره 
موتور R2۶۷۱32-K۴MA۶۹۰ به شماره شاسی NAPLSRALDJ۱3۷۶۴۸۰  سالم و 
آماده به کار است فاقد روکش صندلی است بدون رنگ شدگی مجدد و ضربه می باشد 
. اتومبیل مورد بازداشت موضوع پرونده کالسه ۹۹۰۰۸۷۴ شعبه دوم اداره اجرای اسناد 
رسمی رشت طبق نظر مورخ ۹۹/۸/۱۹ کارشناس رسمی به مبلغ3/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ارزیابی شده و بهای آن قطعیت یافته اتومبیل مذکور از ساعت ۹ الی ۱2 روز چهارشنبه 
مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ در رشت بلوار قلی پور انتهای خ خزر /س کسری از طریق مزایده 
به فروش میرسد مزایده از مبلغ پایه 3/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است 
و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد 
شد همچنین شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد مبلغ پایه کارشناسی به 
حساب سپرده ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامیست 
و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه دولت 
واریز خواهد شد و در اینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می 

گردد. تاریخ انتشار:۹۹/۱2/2۵ 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت-شهرام دریا

اسناد مالکیت وبرگ سبز وکارت خودرو وانت مزدا ۱۶۰۰ مدل ۱3۶۹ 
به رنگ زیتونی شماره موتور ۱۸۵۵3۶ وشاسی ۶۹۶۰2۱۴2 وشماره پالک 
واز  گردیده  IROD۸۴۹T2P۶۹۶۰2۱۴مفقود  وشناسه  ۶۱-3۱۷ص۸۷ 

درجه اعتبار ساقط می باشد.مریوان



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1700- دوشنبه 25 اسفند 61399 ورزش دنیای 

رییس فدراسیون ورزش های همگانی:
چاقی کودکان جدی گرفته شود

ن  سیو ا ر فد ییس  ر
نسبت  همگانی  ورزش های 
در  کودکان  مفرط  چاقی  به 
داد  هشدار  آینده  دهه  یک 
ماست  همه  وظیفه  گفت:  و 
که در جهت جلوگیری از این 
اتفاق ناخوشایند تالش کنیم.

مراسم اختتامیه نخستین 
لیگ تندرستی ایران با حضور عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه 
ورزش همگانی وزارت ورزش، حمید بنی تمیم مدیرکل دفتر توسعه ورزش 
همگانی وزارت ورزش، افشین مالیی رئیس، محمدرضا فروحی دبیر، رضا 
استاد  سالن  در  گذشته  روز  فدراسیون  رئیس  نواب  آذین ساکی  و  شجیع 

فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
افشین مالیی در مراسم اختتامیه نخستین دوره لیگ تندرستی گفت: 
سال سختی را پشت سر گذاشتیم و در عین حال سالی بود که اگر تفکر 
ایرانی با همت ایرانی به دست ایرانی به وجود آید نوید بخش طرحی جدید 
در توسعه ورزش همگانی باشیم. آغاز گر راه جدی برای مشارکت ورزش 
همگانی مردم در کشور بودیم. به دلیل احساس مسوولیت در دوران کرونا 

اجازه ندادیم یاس و ناامیدی بر زندگی مردم سایه افکند.
وی افزود: پروژه های خوبی را در کشور اجرایی کردیم. کمپین آماده 
در  ورزش  همگانی  آوای  صدای  و  انداختیم  راه  کار  ابتدای  در  را  باش 
مجتمع های مسکونی انجام شد که البته با قرنطینه و اعمال محدودیت ها 
برگزار نشد. سپس پروژه نشاط را اجرا کردیم که همچنان در حال اجرای آن 
هستیم. زنگ لیگ تندرستی را در ادامه به صدا در آوردیم. همان طور که عهد 
بسته ایم که از تمام ظرفیت های موجود استفاده کنیم واژه لیگ را برداشتیم و 
با استفاده از فضای مجازی حرکتی را با عنوان لیگ تندرستی آغاز کردیم.

رییس فدراسیون ورزش های همگانی تاکید کرد: در دولت آینده بحث 
ورزش همگانی ضرورت انکار ناپذیر خواهد بود. مردم را به جذب و مشارکت 
در ورزش همگانی فراخواهیم خواهند و هیچ فرد ایرانی نخواهد ماند که در 

لیگ های همگانی درگیر نشود.
وی اضافه کرد: فدراسیون های همگانی با افراد بزرگی در حال همکاری 
است که در نخستین پروژه بیش از ۷۰ هزار ایرانی را درگیر فعالیت های 
سالمت محور کرده ایم. روزی که بیش از پنج میلیون ورزشکار رسمی در 

فعالیت های تندرستی محور داشته باشیم آغاز راه ما خواهد بود.
مالیی خاطرنشان کرد: اضافه وزن تأثیر زیادی بر هزینه های بهداشتی 
کشور دارد. ۴۵ هزار میلیارد تومان صرف عدم کم تحرکی مردم می شود. 
مردم کالری زیادی مصرف و به دلیل سبک زندگی به اضافه وزن تبدیل 

می شود.
وی ادامه داد: افراد چاق دو برابر بیشتر به پزشک مراجعه می کنند. 
هزینه درمانی خانواده های چاق 3۷ درصد از سایر خانواده های ایرانی بیشتر 
است. امید به زندگی در افراد چاق ۴ سال کم تر است. تا سال 2۰3۰ به 
اندازه 3۰ استادیوم آزادی، کودک چاق در ایران خواهیم داشت. امروز اگر 
بتوانیم با همدلی و رویکرد علمی این روند را کاهش دهیم اتفاقات خوبی 

رقم خواهد خورد.
رییس فدراسیون ورزش های همگانی گفت: امیدوارم روزی فرا برسد 
که توجه به ورزش همگانی مثل شورای ورزش عالی توجه تا حال ورزش 

همگانی خوب شود. در لیگ تندرستی مشارکت زنان بیش تر بود.
در ادامه این مراسم از نشان جدید فدراسیون ورزش های همگانی با 
حضور معاون وزیر ورزش و تعدادی از روسای هیات های استانی رونمایی شد.

همچنین رضا شجیع در مورد ویژگی های این لوگو گفت: این نشان 
ترکیبی از سه دایره است. دایره نماد دوستی و عشق است. هر جا دایره 
هست یعنی حرکتی در جهان در حال وقوع است. از ترکیب سه دایره ترمه 

ایجاد می شود.
نایب رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی ادامه داد: همچنین دایره ها 
یادآور حلقه المپیک است. سه رنگ پرچم ایران و سه اصل اساسی استقالل، 

آزادی و جمهوری اسالمی نیز در آن نهفته است.
لیگ  نخستین  در  رسید.  پایان  به  نیز  تنرستی  لیگ  مراسم  این  در 
استانی،  هیات   32 مشارکت  با  و  بار  نخستین  برای  که  ایران  تندرستی 
نزدیک به ۵۰۰ شهرستان و بیش از ۱۵۰۰ کمیته استانی برگزار شد بیش 

از ۷۰ هزار نفر مشارکت داشتند.
در پایان این رویداد نوین حوزه ورزش همگانی که بیش از ۷۰ هزار 
نفر در آن شرکت داشتند، در بخش استان ها به ترتیب؛ استان های خراسان 

شمالی، سمنان و آذربایجان غربی عناوین اول تا سوم را کسب کردند.
در جدول رده بندی سازمان آمادگی جسمانی و روش های تمرینی؛ 
رشته های جیمستیک، تمرینات معلق و جامپینگ فیتنس اول تا سوم شدند 
و در جدول سازمان ورزشهای رقابتی و تفریحی نیز این رشته های پرثوآ، 
روپایی و طناب زنی بودند که گوی سبقت را از سایر رقبا ربوده و سه رشته 

برتر این سازمان لقب گرفتند.
ترین  اثرگذار  و  بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به  ایران  تندرستی  لیگ 
رویدادهای تاریخ ورزش همگانی با هدف کاهش کم تحرکی علی الخصوص 

در دوران کرونا از اوایل بهمن ماه تا نیمه اسفند برگزار شد.

لیگ جهانی کاراته وان استانبول؛
پورشیب نخستین طالی ایران را کسب کرد

ذبیح اهلل پورشیب در اولین مرحله 
وان  کاراته  جهانی  لیگ  رقابت های 

استانبول به مدال طال دست یافت.
لیگ  مرحله  اولین  پایانی  روز 
 ،2۰2۱ سال  در  وان  کاراته  جهانی 
اسفند   2۴  - )یکشنبه  گذشته  روز 
فینال  دیدارهای  برگزاری  با  ماه( 
کاپیتان  پورشیب  ذبیح اهلل  و  برگزار 

تیم ملی کاراته ایران موفق به کسب مدال طالی وزن ۸۴- کیلوگرم شد.
 کاپیتان تیم ملی کاراته کشورمان در دیدار نهایی وزن ۸۴- کیلوگرم 
قرار بود به مصاف دانیل یولداشف، نایب قهرمان آسیا در سال 2۰۱۷ از 
قزاقستان برود، اما با توجه به مصدومیت حریف خود به مدال طال دست یافت.

از  پس  کیلوگرم،   -۸۴ وزن  نهایی  دیدار  در  حضور  برای  پورشیب 
استراحت در دور نخست،  به مصاف دانیل جورجی از مجارستان رفت و 
مقتدرانه و با نتیجه ۶ بر یک از سد حریف خود عبور کرد. او در مرحله سوم 

با نتیجه یک بر صفر ولید دگالی از بلژیک را شکست داد.
میشل  مقابل  نیز  چهارم  دور  در  کشورمان  کاراته  ملی  تیم  کاپیتان 
مارتینا ، قهرمان امیدهای جهان در سال 2۰۱۷ و قهرمان اروپا در سال 
2۰۱۸ از ایتالیا به برتری یک بر صفر دست یافت و به مرحله نیمه نهایی 
صعود کرد.  ایوان کویچ قهرمان جهان و دارنده مدال برنز اروپا از کرواسی 
حریف پورشیب در دیدار نیمه نهایی بود که این دیدار پس از تساوی 2-2 با 
قانون سنشو)کسب امتیاز نخست( به صعود نماینده کشورمان خاتمه یافت.

پیش از این رزیتا علیپور در وزن ۶۱- کیلوگرم به مدال نقره رسید و سارا 
بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم و علی اصغر آسیابری در وزن ۷۵- کیلوگرم 

موفق به کسب نشان برنز شدند.
نخستین مرحله لیگ جهانی کاراته وان در سال 2۰2۱ از روز جمعه 
2۰ اسفندماه با حضور ۵۸۴ کاراته کا از ۷2 کشور در استانبول ترکیه آغاز 

شد و روز گذشته با شناخت نفرات برتر به پایان رسید.

اعتراض رئالی ها: برای ما هم پنالتی بگیرید!
رئال مادرید در 2۱ هفته اخیر اللیگا 

پنالتی به نفعش سوت زده نشده است.
رئال مادرید  بی ساکر،  گزارش  به 
یکشنبه در هفته بیست و هفتم اللیگا به 
لطف دبل کریم بنزما توانست الچه را به 
زحمت شکست دهد. این اتفاق در حالی 
رخ داد که در جریان بازی، بازیکنان رئال 
تصمیم  به  نسبت  زیادی  دقایق  مادرید 
داور در رابطه با خطا روی سرخیو راموس 

اعتراض داشتند. مدافع اسپانیایی در محوطه جریمه حریف توسط ایوان مارکونه 
سرنگون شد اما نه داور و نه VAR اعتقادی به پنالتی نداشتند. 

 2۱ هفته پیاپی است که در اللیگا پنالتی به نفع سفیدپوشان اعالم نشده 
است. آخرین بار این اتفاق در ال کالسیکو ماه اکتبر رخ داد که پنالتی جنجالی هم 
به حساب می آمد. داور معتقد بود النگله پیراهن راموس را کشیده است. پس از آن 
دیگر تیم زین الدین زیدان نتوانست فرصت گلزنی از فاصله یازده متری را پیدا کند. 
در  است.  زده  پنالتی  سه  تنها  رقابتها  تمام  در  فصل  این  در  مادرید  رئال 
لیگ قهرمانان اروپا در مرحله گروهی برابر اینتر این اتفاق افتاد و در اللیگا برابر 

بارسلونا و رئال بتیس.

گلزنی آگوئرو بعد از رهایی از مصدومیت
از  بعد  مهاجم گلزن منچسترسیتی 
۱۴ ماه در لیگ برتر موفق به گلزنی شد 

و دروازه فوالم را باز کرد.
به گزارش ساکرنت، منچسترسیتی 
توانست با برتری 3 بر صفر برابر فوالم، 
جدول  در  دوم  تیم  با  را  خود  اختالف 
رده بندی به ۱۷ امتیاز برساند. در این دیدار 
سرخیو گوئرو که مدت زیادی از فصل را 
به دلیل مصدومیت از دست داد توانست 

از روی نقطه پنالتی برای تیمش گلزنی کند.
به این ترتیب آگوئرو بعد از ۱۴ ماه در لیگ برتر برای سیتی گلزنی کرد تا 
بهترین گلزن تاریخ این تیم خودی نشان داده باشد. او آخرین بار در لیگ برابر 

شفیلدیونایتد گلزنی کرده بود.
سیتی با این برد به ۷۱ امتیاز از 3۰ بازی در لیگ برتر انگلیس رسید و در 
آستانه کسب عنوان قهرمانی در لیگ قرار دارد. شاگردان پپ گواردیوال در دیدار 
بعدی خود سه شنبه شب در لیگ قهرمانان اروپا در حالی برابر مونشن گالدباخ 

آلمان قرار می گیرند که در بازی رفت با دو گل به برتری رسیدند.

اسپورتینگ لیسبون مقصد احتمالی رونالدو!
به نظر می رسد یک مقصد جالب 
رونالدو  کریستیانو  روی  پیش  تواند  می 

باشد.
از  بیانکونری  ناباورانه  از حذف  بعد 
آینده  اروپا  قهرمانان  لیگ  های  رقابت 
با شک و  تیم  این  کریستیانو رونالدو در 
تردید های فراوانی روبرو شده است و در 
این  در  زیادی  شایعات  گذشته  روزهای 

مورد به گوش رسیده است.
با  نیز  یوونتوس  که  می کنند  ادعا  ایتالیایی  نشریات  برخی  دیگر  طرف  از 
ستاره  فوق  فروش  به  نسبت  خود  خوب  چندان  نه  اقتصادی  شرایط  به  توجه 
پرتغالی بی میل نیست و حتی حاضر است او را با مبلغ 2۹ میلیون یورو در بازار 

نقل و انتقاالتی قرار دهد.
اگرچه گزارش شده که خورخه مندس، مدیر برنامه کریستیانو رونالدو، در 
حال مذاکره با باشگاه رئال مادرید برای بازگرداندن او به این تیم است اما این 
مسئله هنوز تایید نشده و از طرف دیگر گزینه های دیگری نیز می تواند پیش 

روی سی آر سون باشد.
اسپورتینگ لیسبون تیم محبوب کریستیانو رونالدو و خانواده اش محسوب می 
شود؛ همان باشگاهی که فوق ستاره پرتغالی کار خود را در آن آغاز کرد. از طرف 
دیگر همه خانواده رونالدو نیز جزو طرفداران پر و پا قرص این باشگاه محسوب می 
شوند و شنبه شب گذشته برد یک گله اسپورتینگ مقابل توندال را جشن گرفتند.

در همین ارتباط طی ساعات گذشته ویدئویی در صفحات اجتماعی دست به 
دست شده که در آن دولورس آویرو، مادر کریستیانو رونالدو، با پوشیدن پیراهن 
اسپورتینگ که روی آن شماره هفت پسرش نقش بسته شده پیروزی این تیم 

مقابل توندال را جشن می گیرد.
نکته جالب اینکه خوشحالی مادر رونالدو با پیراهن شماره هفت اسپورتینگ 
با واکنش ستاره کنونی این تیم که این لباس را بر تن می کند روبرو شده و برونو 
تاباتا در توئیتی در این باره نوشته است: » دولورس آویرو را آرام کنید. رونالدو 

باید درباره شماره هفت از من سوال کند.”
گفتنی است هواداران اسپورتینگ لیسبون رویای بازگشت کریستیانو رونالدو 
را در سر می پروراند و با توجه به این اقدام جالب مادر او اصال بعید نیست که این 
باشگاه یکی از مقصد های بعدی فوق ستاره پرتغالی برای سال های پایانی فوتبالش 
منابع چراغ  برخی  رونالدو توسط  مادر  اینکه خوشحالی جالب  نکته جالب  باشد. 
سبزی برای حضور این فوق ستاره پرتغالی در اسپورتینگ لیسبون تعبیر شده است.

الپورتا؛ نیامده رفت!
خوان  انتخاب  از  روز  چند  تنها 
بارسلونا  جدید  رئیس  عنوان  به  الپورتا 
می گذرد که او با یک شوک غیرمنتظره 

روبرو شده است.
که  بود  پیش  هفته  الپورتا  خوان 
عنوان  به  انتخابات  در  پیروزی  از  پس 
یک  برای  بارسلونا  باشگاه  جدید  رئیس 
از  بعد  روز   ۷ برگزیده شد.  دوره ۵ ساله 
این پیروزی او شاهد اولین بحران در کادر 

مدیریتی خود است.طبق گزارش رسانه های اسپانیایی، خوامه جیرو مدیر اقتصادی 
مدنظر الپورتا که در کمپین های انتخاباتی او نقشی پررنگ داشت و گفته می 
شد با برنامه های ویژه او الپورتا قصد دارد باشگاه را از بحران مالی نجات دهد، 
شنبه شب گذشته اطالع داد که قادر به ادامه همکاری نیست. در واقع هنوز به 
صورت رسمی به وی پستی محول نشده بود و به این اقدام او نمی توان لقب 
استعفا داد ولی در هر صورت الپورتا حاال با یک شوک غیرمنتظره روبرو شده است.

 جیرو این خبر را دو روز پیش به رئیس باشگاه اطالع داده بود و او حاال باید 
به دنبال مدیر اقتصادی دیگری برای بارسلونا باشد.در بیانیه جیرو دلیل تصمیم او 
مشغولیت کاری در شهر لندن و دشواری رفت و آمد ذکر شده است ولی به نظر 

می رسد شرایط مالی باشگاه بارسلونا بدتر از حد تصورات او بوده باشد.
ماه گذشته و با انتشار گزارش مالی ساالنه بارسلونا، مبالغی که آن ها بابت 

نقل و انتقاالت به باشگاه های دیگر بدهکار هستند مشخص شد.
بلوگرانا در سال های اخیر با بازیکنان زیادی قرارداد امضا کرده و همانطور 
که اسناد منتشر شده نشان می دهد هنوز بسیاری از پرداخت ها توسط باشگاه 
کاتاالنی انجام نشده است. به آن معنا که بارسلونا در کل برای ۱۹ بازیکن مختلف 

۱2۶ میلیون یورو به باشگاه های دیگر بدهکار است.
از طرفی آمار و ارقام لیست منتشر شده حاکی از آن است که باشگاه بارسلونا 
باید در کوتاه مدت برای فیلیپ کوتینیو 2۹ میلیون یورو به لیورپول بپردازد؛ این در 
حالی است که مبلغ ذکر شده در بلندمدت به ۴۰ میلیون یورو افزایش خواهد یافت.

آژاکس ۱۶  از  یونگ  فرانکی دی  به خاطر جذب  هنوز  بارسلونا  همچنین 
میلیون یورو به این باشگاه هلندی بدهکار است، در حالی که آنها باید ۱۰ میلیون 

یورو دیگر به خاطر جذب مالکوم، به بوردو فرانسه پرداخت کنند.
بلوگرانا باید ۹ میلیون یورو بابت جذب جونیور فریپو به رئال بتیس بپردازد و 
گرمیو که در سال 2۰۱۸ آرتور ملو را به بارسلونا فروخته بود، هنوز مبلغ ۸ میلیون 
یورو طلب کار است. ویارئال هنوز در انتظار دریافت 2۱۴ هزار یورو برای فروش 
دنیس سوارز به بارسلونا در سال 2۰۱۶ است و ایبار نیز 2.۴ میلیون یورو بابت 

مارک کوکورال می خواهد.
باشگاه های دیگر طلب کار است که  از  مبالغی  نیز  بارسلونا  در عین حال 
دریافت آنها می تواند مجموعًا ۴۶ میلیون یورو برای آنها ذخیره کند. مبالغی که 
۹.۴ میلیون یورو از زنیت)مالکوم(، ۵.۹۷ میلیون یورو از ختافه)کوکورال(، ۵.۷  از 

یوونتوس)آرتور( مهمترین آنها محسوب می شود.

ملی  تیم  اسبق  بازیکن 
این که  بیان  با  ایران  فوتبال 
برخی ها با رفتارشان در مجمع 
جامعه  آبروی  خود  رای  و  انتخاباتی 
فوتبال را بردند، گفت: مدیران گذشته، 
فدراسیون را به باتالقی تبدیل کردند که 

همه را با خود به پایین می کشد.
در  یکشنبه  روز  عزیزی  خداداد 
حاشیه دیدار رسانه ورزش با پیشکسوتان 
فوتبال در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
و  انصاریان«  »علی  بود  یاد  دیدار  این 
»مهرداد میناوند« بود که خوشحالم باز 
هم یاد این دو مرحوم گرامی داشته شد.

میزبانی  ندادن  خصوص  در  وی 
به تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه های 
کشورمان، افزود: این یک مساله طبیعی 
را  ایران  فوتبال  ضعف  نهایت  و  است 
نشان می دهد. شنیده ام در کنفدراسیون 
معلوم  که  هستیم  کرسی  دارای  آسیا 
نیست چه کاربردی دارد. تیم ملی ایران 
باید سه دیدار را در خانه انجام می داد که 
به  راحتی میزبانی را به بحرین دادند و 
نیز میزبان نشدند. فکر  ما  باشگاه های 
می کنم با این شرایط چند وقت دیگر 
هم  خودمان  برتر  لیگ  بازی های  در 
زمین  در  شویم  مجبور  و  کنند  دخالت 

خاکی بازی کنیم.
فوتبال  گذشته  سال های  ستاره 
ضعف  از  اینها  کرد:  تصریح  ایران، 
ایران است و حاال  مدیریت در فوتبال 
هرچقدر دوستان مدیر ما صحبت کنند، 
مدیر  اصال  آقایان  این  ندارد.  سودی 

نیستند و حاال زحمت بکشند و حق تیم 
ملی را بگیرند.

در  تغییرات  مورد  در  عزیزی 
از  شناختی  داشت:  اظهار  فدراسیون، 
رییس جدید فدراسیون ندارم. در زمان 
قبلی ها که اتفاق مثبتی رخ نداد و طبق 
خودش  که  کفاشیان«  »علی  گفته 
داشت،  برعهده  را  مسوولیت  سال ها 
فدراسیون به باتالق تبدیل شده است. 
پنج  فدراسیون  می گفتند  دوستان  این 
این  از  چیزی  که  ما  هستیم؛  ستاره 
چیزی  زدن  حرف  با  ندیدم.  ستاره ها 
مهم  کردن  عمل  و  نمی شود  درست 
از  عده ای  متاسفانه  گفت:  است.وی 
فوتبالی ها در مجمع رفتار خجالت آوری 
داشتند. آنها سال ها در تیم ملی پشت 

سر »علی کریمی« وارد زمین می شدند و 
صبح مجمع هم شانه او را بوسیدند و به 
فرد دیگری رای دادند. آنها با رفتار خود 
آبروی خانواده فوتبال را بردند. دوست 
تا  شود  رییس  کریمی«  »علی  داشتم 
فساد از بین برود. او سابقه مشخصی در 
فوتبال دارد و از جنس این رشته است.  
عزیزی در پاسخ به این سوال که 
آیا حاضر است به فدراسیون کمک کند؟ 
عنوان کرد: چه کمکی داشته باشم. من 
جایی برای پول و پست نمی روم و باید 
حرفم خریدار داشته باشد. مثل برخی ها 
نگاه  فقط  و  بروم  جلسه  به  که  نیستم 
تایید  را  آقایان می گویند  کنم و هرچه 
و  نیستند  فوتبالی  ما  مدیران  کنم. 

شناختی ندارند.

گفته  ینکه  ا خصوص  در  وی 
می شود فوتبال نیاز به افرادی سیاسی 
حق  برای  بتوانند  پرده  پشت  تا  دارد 
همه  این  گفت:  کنند،  کشورمان البی 
سال سیاسون در فوتبال بودند و دوست 
دارم بدانم چه کاری انجام داده اند. مگر 
همین ها نبودند که همه میزبانی ها از ما 
البی  کریمی«  »علی  اگر  شد؟  گرفته 
فوتبال  در  حداقل  نیست  بلد  سیاسی 
نه  است  شده  شناخته  آسیا  و  جهان 
مثل برخی که حتی در محل سکونت 

خودشان نیز شناخته شده نیستند.
فوتبال  ملی  تیم  سابق  مهاجم 
ایران، گفت: فوتبال ایران را به باتالق 
ادامه  شرایط  همین  و  کرده اند  تبدیل 

خواهد داشت.

دوست داشتم کریمی رییس شود تا فساد از بین برود؛

عزیزی: نگرفتن میزبانی، نهایت ضعف فوتبال ایران بود

گفت:  فوتبال  فدراسیون  رییس 
مور  ا وزیر  با  ر  دیدا در  من  تاکید 
خارجه، بر اخذ حق میزبانی ایران در 
مسابقات مقدماتی جام جهانی بود که 
بی توجهی  اهمال کاری،  با  متاسفانه 
گذشته  مدیریت  در  سهل انگاری  و 

است. تضییع شده 
رئیس  خادم  عزیزی  شهاب الدین 
فدراسیون فوتبال در واکنش به اتقاقات 
مسابقات  میزبانی  شدن  داده  و  اخیر 
به   C گروه  در  جهانی  جام  انتخابی 
کرد.  صادر  را  بیانیه ای  بحرین،  کشور 
متن بیانیه به شرح زیر است: با سالم 
ملت  پیشگاه  به  مهر  و  درود  و  تحیت 
و  پیروزی  آرزوی  با  و  ایران  بزرگ 
ملی  تیم  آفرینی  افتخار  و  سرفرازی 
فوتبال در چارچوب مسابقات مقدماتی 
مراحل  به  و صعود  جام جهانی 2۰22 
باالتر. در این برهه حساس تاریخ فوتبال 
ملی شایسته است که همه ارکان کشور 
به ویژه سازمان های مرتبط مانند وزارت 
فدراسیون  کشور،  جوانان  و  ورزش 
فوتبال  باشگاه های  اتحادیه  فوتبال، 
کشور، باشگاه های ورزشی، رسانه ملی، 
روزنامه ها و جراید، شبکه های اجتماعی، 
همه عالقمندان و هواداران فوتبال بلکه 
هم  دست  به  دست  ایران  مردم  همه 
همدلی  فکری،  هم  همکاری،  با  داده، 
و  موفقیت  تقویت،  زمینه  هم افزایی  و 
صعود تیم ملی را فراهم آوریم. این کار 

نیازمند عزم ملی، برنامه ریزی و پایداری 
در اجرای درست برنامه ها است.

است:  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
قبول  کوتاه  دوران  طول  در  اینجانب 
بر  توکل  با  کردم  تالش  مسوولیت 
و  توجه  جلب  مشاوره،  و  رایزنی  خدا، 
مساعدت مسوولین عالی، تمهیدات الزم 
را برای موفقیت تیم ملی فراهم نمایم. 
از آن جمله با وزیر امور خارجه، جناب 
آقای دکتر محمد جواد ظریف مالقات 
دوستانه ای انجام دادم، به اتفاق شرایط 
فوتبال ملی، مسابقات مقدماتی، میزبانی 
و دیگر مسایل مرتبط را مرور نمودیم. 
تاکید اینجانب در این دیدار بر اخذ حق 
میزبانی ایران در مسابقات مقدماتی بود 
که متاسفانه با اهمال کاری، بی توجهی و 
سهل انگاری در مدیریت گذشته تضییع 
شده است. وزیر خارجه با حسن نیت و 
مورد  را  مسئله  این  شایسته ای  اهتمام 

توجه قرار داده و قرار شد تا از ظرفیت 
و  میزبانی  حق  برای  کشور  دیپلماسی 
استفاده  بیشترین  الزم  مقدمات  دیگر 

به عمل آید.
این  در  فوتبال  فدراسیون  رییس 
بیانیه تصریح کرد: همچنین طی دیداری 
با وزیر ورزش و جوانان دکتر سلطانی فر 
موانع و مشکالت پیش رو مورد بررسی 
قرار گرفت، ایشان هم بر حق میزبانی 
این  در  ورزش  وزارت  تالش  و  ایران 
الزم  دستورات  و  داشته  تاکید  مسئله 
کرد.  صادر  ذیربط  مجموعه های  به  را 
اسالمی  جمهوری  فوتبال  فدراسیون 
تمام  با  وابسته  مجموعه های  و  ایران 
توان و ظرفیت خود در تالش هستند تا 
فصل اول اولویت برنامه های پیشنهادی 
اینجانب که همان صعود تیم ملی به جام 
گرچه  سازند.  عملیاتی  را  است  جهانی 
همه می دانند که در فوتبال چه گذشته 

و چه فرصت های طالیی از دست رفته 
است. اما تالش خواهیم کرد حق فوتبال 

ایران را برگردانیم.
است:  مده  آ نیه  بیا مه  ا د ا ر  د
همه  از  آگاهی  با  جدید  فدراسیون 
که  قراردادهایی  و  بدی ها  کسری ها، 
کار  است،  شده  فوتبال  پای  به  زنجیر 
خود را آغاز کرد تا برای توسعه فوتبال 
همه  توان  و  انرژی  اما  بردارد؛  قدم 
ارکان فدراسیون در چند روز اخیر صرف 
موردی غیر مترقبه و ظالمانه شده که 
باعث و بانی آن، افراد دیگری بوده اند. 
ما با هدف خدمت به فوتبال ایران در 
فضای شفاف وارد شده ایم؛ اما آواری 
از مشکالت متنوع و متعدد بر سرمان 
حقیقت  همه  ایران،  مردم  که  ریخت 
مرتبط با آن را می دانند و البته می دانند 
تا  نبوده ایم.  این ویرانی  که ما مسبب 
حقوق  همه  گرفتن  برای  آخر  لحظه 
و  کرد  خواهیم  تالش  ایران  فوتبال 
ایران  مردم  از  باشیم  ناکام  که  آنجا 
عذر خواهیم خواست که فقط به خدا و 
مردم ایران وامداریم.  فدراسیون جدید 
صادقانه دست یاری به سوی همه دراز 
از سر  تا موانع سخت پیش رو  می کند 
راه بردارد و در این راه به کمک خدا، 
عنوان  به  فوتبال  تا  دارد  فراوان  امید 
قدرتمندترین پدیده اجتماعی، موفقیتی 
بزرگ را بدست آورد و دل مردم نجیب 

ایران را شاد کند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

رییس فدراسیون فوتبال:

مدیریت گذشته فدراسیون مسئول مشکالت پیش آمده است!

منتخب  فوتبال  تیم های  دیدار 
سود  به  ورزش  رسانه  و  سرخابی ها 

شاگردان علی پروین به پایان رسید.
تیم های فوتبال منتخب سرخابی 
یادبود  مناسبت  به  ورزش  رسانه  و  ها 
علی  و  وند  مینا د  ا مهرد مرحومان 
به  فر  درفشی  ورزشگاه  در  انصاریان 
با  پایان  در  که  رفتند  یکدیگر  مصاف 
برتری 3 بر یک شاگردان علی پروین به 
پایان رسید.در تیم منتخب سرخابی ها، 
نفراتی چون علی کریمی، کریم باقری، 
کاظمیان،  جواد  محمدی،  گل  یحیی 
سیروس  برومند،  پرویز  نکیسا،  نیما 
رضا  بزیک،  ادموند  محمدی،  دین 
نیکبخت،  واحدی  علیرضا  شاهرودی، 
علی  هدایت  با  و...  شکوری  ابراهیم 

پروین حضور داشتند.
این دیدار در نهایت با نتیجه سه 
بر یک به سود تیم منتخب سرخابی ها 

به پایان رسید. نیما علیپور برای رسانه 
جواد  )پنالتی(،  باقری  کریم  و  ورزش 
تیم  برای  بزیک  ادموند  و  کاظمیان 

ین  ا کردند.قضاوت  گلزنی  منتخب 
داور  مرادی  مسعود  عهده  بر  مسابقه 
ُکری  بود.  ایران  فوتبال  المللی  بین 

خوانی علی کریمی و خداداد عزیزی در 
جریان این مسابقه برای یاران فردوسی 

پور در نوع خود جالب توجه بود.

برگزاری مسابقه فوتبال به یاد میناوند و انصاریان؛

یاران فردوسی پور حریف سرخابی ها نشدند

کنفدراسیون فوتبال آسیا پاسخ 
اعتراض کشور اردن در واکنش به 
انتخاب کویت به عنوان میزبان بازی 

های گروه دوم را داد.
به گزارش 2۴ae، کنفدراسیون 
فوتبال آسیا سرانجام بعد از کش و 
میزبان  زیاد کشورهای  قوس های 
جام  و   2۰22 جهانی  جام  انتخابی 
ملت های آسیا 2۰23 را اعالم کرد. 
این تصمیم AFC اعتراض بعضی از 
کشورها را به دنبال داشت. به عنوان 
مثال اردن نسبت به انتخاب کویت 

به عنوان میزبان بازی های گروه دوم ابراز تعجب کرد.
اعتراض  ای  بیانیه  در  اردن  فوتبال  فدراسیون 
را  میزبان  عنوان  به  کویت  انتخاب  به  خود  رسمی 
از گرمای باالی کویت به عنوان یکی  اعالم کرد و 

از مشکالت جدی در این روزهای کرونای یاد کرد.
یک منبع در کنفدراسیون فوتبال آسیا در واکنش 
به اعتراض اردن گفت: در گروه دوم کشورهای کویت، 
کردند.  آمادگی  اعالم  میزبانی  برای  استرالیا  و  اردن 
استرالیا نتوانست تعهدات الزم را بدهد و همچنان که در 

این کشور محدویت هایی برای ورود 
مسافران و اتباع خارجی وجود دارد 
و باید هر فردی که وارد این کشور 
می شود 2 هفته قرنطینه شود و به 

همین خاطر این کشور کنار رفت.
و  کویت  بین  از  داد:  ادامه  او 
عنوان  به  را  کشور  یک  باید  اردن 
 AFC کردیم.  می  انتخاب  میزبان 
و  مشاوره  ها  میزبان  انتخاب  برای 
نشست های الزم را برگزار کرد و 
بر اساس اصل عدالت و برابری همه 
شرایط را بررسی کرد. کویت و اردن 
شرایط یکسانی برای میزبانی داشتند. با توجه به اینکه 
دیدار رفت اردن و کویت به میزبانی اردن برگزار شد 
تصمیم گرفتیم که برای رعایت اصل عدالت این بار 

کویت میزبان انتخاب شود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا:

انتخاب کشورهای میزبان براساس اصل عدالت بود!
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معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
و رییس بیست وسومین جشنواره بین المللی قصه گویی در احکام 
کمیته های  مسئوالن  و  اجرایی  مدیر  هنری،  دبیر  جداگانه ای 
بین الملل، استان ها، قصه گوی برتر، پادکست و روابط عمومی و 

تبلیغات این جشنواره را منصوب کرد.
روابط  کل  اداره  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
زمردیان  در حکم محمدرضا  کانون،  بین الملل  امور  و  عمومی 
برای سروش صحت، توجه به احیای سنت قصه گویی با توجه 
به ذائقه و نیاز مخاطبان امروز و استفاده از ظرفیت های بالقوه 
این هنر و تجربه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
در امر برگزاری بیش از دو دهه جشنواره قصه گویی در راستای 
و  قصه گویان  و  نویسندگان  هنرمندان،  مردم،  بیشتر  مشارکت 
عنوان  هنری  دبیر  وظایف  از  جشنواره  هنری  سطح  ارتقای 

شده است.
از  توکلی،  کانون در حکم دیگری مجید  معاون فرهنگی 
سینماگران کشور را که در دو سال گذشته دبیر اجرایی جشنواره 

قصه گویی بوده است به همین عنوان منصوب کرد.

قصه گویی  لمللی  بین ا جشنواره  بیست وسومین  رییس 
عنوان  به  را  کانون  برتر  قصه گویان  از  دارابی،  الهام  همچنین 
انتخاب  جشنواره  استان های  کمیته  مسئول  و  دبیرخانه  رییس 
بهاره  به  هم  را  جشنواره  بین الملل  کمیته  مسئولیت  و  کرد 
جهاندوست، نقال، مجری تلویزیون و قصه گوی برتر جشنواره های 

بین المللی سپرد.
عالوه بر این، وحید خسروی و علیرضا آقایی، از قصه گویان 
باسابقه کانون هم به عنوان مسئول کمیته های قصه گوی برتر 
و پادکست جشنواره انتخاب شدند؛ دو بخشی که به تازگی و از 

دوره بیست وسوم به جشنواره قصه گویی اضافه شده اند.
دیگری  در حکم  زمردیان  خبر، محمدرضا  این  اساس  بر 
عنوان  به  را  رسانه  حوزه  فعاالن  از  هاشمی  سیدمحمدحسین 
مسئول کمیته روابط عمومی و تبلیغات بیست وسومین جشنواره 

بین المللی قصه گویی منصوب کرد.
جشنواره بین المللی قصه گویی از فروردین سال ۱۴۰۰ آغاز 
خواهد شد و به دلیل شیوع کرونا قرار است شرکت کنندگان  به 

صورت مجازی با یکدیگر رقابت کنند.

سروش صحت دبیر هنری جشنواره »قصه گویی« کانون

صنـدوق  مـل  مدیرعا
اعتبـاری هنـر بـا اشـاره بـه 
بیمـه  حـق  کـردن  رایـگان 
سـه ماهـه نخسـت امسـال گفـت: بـر 
اسـاس بازخـورد ایـن امـر و تحقیقاتی 
کـه داشـتیم بیمـه مهمتریـن مداخلـه 
دولـت در بخـش فرهنگ و هنر اسـت 

کـه مـورد انتظـار هنرمنـدان اسـت.
 سیدحسـین سـیدزاده مدیرعامل 
)هنرمنـدان،  هنـر  اعتبـاری  صنـدوق 
نویسـندگان و روزنامـه نـگاران( صبـح 
امـروز 2۴ اسـفند در نشسـت خبـری 
در  صنـدوق  ایـن  عملکـرد  تشـریح 
سـال ۱3۹۹ و سیاسـت های حمایتـی 
در ایـام کرونـا، گفـت: سـال سـخت و 
عجیبـی را پشـت سـر گذاشـتیم چون 
در یـک مقطع تاریخـی بودیم که همه 
کشـورهای جهـان را بـه هـم ریخت و 
مـی تـوان دوران زندگـی را بـه قبل و 

بعـد از کرونـا تقسـیم کـرد.
وی افـزود: در آینـده کمتر کسـی 
ایـن شـرایط را بـاور مـی کنند و سـند 
ایـن فاجعـه ایـن اسـت که بسـیاری از 
بزرگان را از دسـت دادیم و نتوانسـتیم 
بر سـر مزار آنها حضور داشـته باشـیم. 
بـزرگان زیـادی را در عرصـه هنـر از 
دسـت دادیـم و کوهـی از وظایف را بر 
عهـده داریـم که نتوانسـتیم بـرای این 

عزیـزان از دسـت رفتـه ادا کنیم.
وی در تشـریح آسیب های کرونا 
در فضاهـای فرهنـگ و هنـر گفت: در 
ایـن ایـام تمامـی حوزه ها دچار آسـیب 
شـدند و بازگشـت مالـی در ایـن حوزه 
بسـیار کـم رنگ شـد کـه بـرای مثال 
سـینما تـالش کـرد کـه بتوانـد خـود 
را حفـظ کنـد ولـی امـکان آن وجـود 

نداشت.
سـیدزاده افـزود: در ایـن فضا نیاز 
بـه تدبیـر اسـت و اگـر نتوانیـم برنامه 
درسـتی داشـته باشـیم و تعلـل کنیـم 
بدنـه فرهنـگ و هنر دچار آسـیب های 

جبـران نشـدنی خواهد شـد.
اعتبـاری  صنـدوق  مدیرعامـل 
هنـر با اشـاره بـه برنامه هـای صندوق 
اعتباری هنر در شـرایط ویروس کرونا، 
گفـت: کاسـتی هایـی در ایـن شـرایط 
وجـود داشـت ولی امیـدوار کننده ترین 
بخـش مخاطبان ما هسـتند که انسـان 
های شـریفی هسـتند چون شـرافت در 

فضـای هنر زبانزد اسـت.
شـرایط  در  افـزود:  سـیدزاده 
فکـر  کرونـا  ویـروس  همه گیـری 
کردیـم پرداخـت حـق بیمـه سـه ماهه 
اعتبـاری  صنـدوق  اعضـای  نخسـت 
هنـر می توانـد کمـک مفیـدی باشـد و 
ایـن مهـم بـا توجه بـه کسـری بودجه 
انجـام شـد. بیمـه بسـیار مهم اسـت و 
طبـق تحقیقات بیمـه مهمترین مداخله 
دولـت در بخـش فرهنگ و هنر اسـت.

در آغـاز ایـن برنامـه بـه صـورت 
سـمبولیک به خانـواده برخی از بزرگان 
عرصـه هنـر و رسـانه هنـر کارتـی در 

قـاب اهدا شـد.
سـیدزاده در ادامـه افـزود: ارائـه 
خدماتـی  راسـتای  در  کارت«  »هنـر 
اسـت تـا بسـیاری از اشـکاالت هویتی 
صنـدوق  پوشـش  تحـت  هنرمنـدان 
اعتبـاری هنـر را مرتفع کنـد. اطالعات 
بـا  و  دریافـت  هنرمنـدان  از  کاملـی 

تبدیـل کـردن این کارت شناسـایی به 
یـک کارت بانکی شـرایطی را به وجود 
می آورد کـه مجموعه ای از خدمات در 
برگیرنـده امتیازات و ارزش افزوده هایی 
می شـود کـه ایـن کارت را بـه یـک 

کارت باشـگاهی تبدیـل می کنـد.
اعتبـاری  صنـدوق  مدیرعامـل 
بـا شـیوع و همـه  هنـر تاکیـد کـرد: 
گیـری ویروس کرونا در کشـور، وزارت 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی نیز از طریق 
صنـدوق اعتباری هنر تمامی خدمات و 
حمایـت هـای مالـی و هر نـوع کمک 
بـه ویـژه در نظر گرفتن تسـهیالت در 
ایـام کرونایـی را از طریق این کارت به 
اعضـای خود و اهالـی فرهنگ و هنر و 

رسـانه ارائه مـی دهد.
واریز مبلغ یک میلیون و ۵00 

هزار تومان در هنر کارت
کارت  هنـر  در  فـزود:  ا وی 
انـدازه عیـدی  هنرمنـدان مبلغـی بـه 
دولـت بـرای کارمنـدان واریـز خواهـد 
کـه  بینی هایـی  پیـش  در  مـا  شـد. 
کرونـا  از  ناشـی  از  بیـکاری  بـرای 
بـرای  کـه  گرفتیـم  تصمیـم  داشـتیم 
روزهـای منتهـی بـه تعطیـالت کمک 
هنرمنـدان  تقدیـم  را  هزینه هایـی 
کنیـم. افـرادی که در هنـر کارت ثبت 
نـام کردنـد مبلغ یـک میلیـون و ۵۰۰ 
هـزار تومـان دیگر تا روزهـای آینده به 

می شـود. واریـز  حسابشـان 
دربـاره  البتـه  داد:  ادامـه  وی 
شـروع  امـروز  از  دوم  مرحلـه  واریـز 
می کنیـم و تـا فروردیـن و اردیبهشـت 
هـم پرداخت هـا ادامـه پیـدا می کنـد. 
برنامه هایی را برای ابتدای سـال داریم 
کـه اگـر بتوانیم حـق بیمه اوایل سـال 
۱۴۰۰ هنرمنـدان را بـه صورت رایگان 
پرداخـت کنیـم البته هنوز قـول قطعی 
نمی دهـم امـا نهایـت تـالش مـا ایـن 
ماه هـای  بـرای  بتوانیـم  کـه  اسـت 
پرداخـت  در  اردیبهشـت  و  فروردیـن 

حـق بیمـه تـالش کنیـم.
وی بـا اشـاره بـه حجـم بـاالی 
درخواسـت ها بـرای عضویت گفت: ما 
دنبـال افـرادی هسـتیم که بـه صورت 
حرفـه ای هنـر و روزنامـه نـگاری را 
دنبـال می کنند و هنرآمـوزان و عالقه 
منـدان جامعـه هـدف صندوق نیسـت 
چـون بـا ایـن شـرایط میلیـون هـا نفر 
را بایـد پوشـش دهیـم. امسـال بیـش 
از 2۰ هـزار نفـر بـه صنـدوق اعتباری 
هنـر اضافـه شـدند امـا حجـم ورودی 

بسـیار باالسـت بنابرایـن عذرخواهـی 
می کنـم اگـر تعـداد سـرویس دهی ما 
بـه عزیزان سـرعت کمتـری پیدا کرده 
فقط بـه دلیل حجم بـاالی متقاضیان، 
پاالیـش اعضـا و موضوع صـدور »هنر 
کارت« بـود که به شـدت کار سـتادی 

زمـان بـر و پیچیده ای اسـت.
وی بـا اشـاره بـه مشـکالت ۶۷ 
هـزار عضـو گفـت: سـامان دادن ایـن 
افراد در سـامانه کار بسـیار سـختی بود 
ولـی در نهایت انجام شـد و خرسـندی 
مخاطبـان خسـتگی ایـن کار را از تـن 

مـا بـه در کرد.
وی بـا اشـاره بـه اقدامـات انجام 
گرفتـه صنـدوق اعتبـاری هنـر گفـت: 
کـه  داریـم  مسـتمری  کمـک  طـرح 
ندارنـد  درآمـدی  کـه  افـرادی  بـرای 
اهـدا خواهـد شـد. طـرح تکریـم برای 
هنرمنـدان درجـه یـک ادامـه خواهـد 
داشـت چـون این افراد بـزرگان عرصه 
هنر هسـتند. پرداخت حـق بیمه تامین 
اجتماعـی )سـهم فرد( سـه ماهـه اول 
رسـانه،  و  هنـر  فرهنـگ،  اصحـاب 
پرداخـت حـق بیمـه درمـان تکمیلـی 
فصـل تابسـتان، کمک هـای بالعوض 
و اعطـای تسـهیالت، پرداخـت کمک 
کمـک  قالـب  در  معیشـتی  هزینـه 
مسـتمری بـه بیـش از 2 هـزار و ۷۰۰ 
اعتبـاری  صنـدوق  اعضـای  از  نفـر 
هنـر، بهره منـدی ثبـت نـام کننـدگان 
هنـرکارت از بیمه نامـه کرونا، پرداخت 
کمـک هزینـه ایـام بیـکاری کرونـا از 
جملـه فعالیت هایی اسـت کـه طی ایام 
کرونایـی از سـوی صنـدوق اعتبـاری 
هنـر پیـش روی هنرمنـدان و اهالـی 
فرهنـگ و رسـانه قـرار گرفتـه اسـت. 
تسـهیالت بـه چنـد پردیس  سـینمایی 
و ۴۵ تماشـاخانه تئاتـر از جمله خدمات 
مـا در ایام کرونایی اسـت کـه برخی از 

آنهـا نیـز تمدیـد شـده اند.
مدیرعامـل صنـدوق اعتباری هنر 
تصریـح کـرد: مـا حـدود 2۵۰ میلیـارد 
تومـان اقـدام حمایتـی در بخش هـای 
مختلـف انجـام دادیـم. ایـن در حالـی 
اسـت کـه بودجـه صنـدوق حـدود ۷۹ 
میلیـارد تومـان اسـت. اگـر ایـن دخل 
مـن  پـس  می خوانـد  خـرج  ایـن  بـا 
بایـد کوتاهـی خـودم از انجـام وظایف 
را اعـالم کنـم. امـا بدانیـد مـا بـرای 
جملـه  از  بودجه هـا  همیـن  دریافـت 
بودجـه حمایتـی کـه بـا حمایـت دکتر 
نوبخـت صـورت گرفـت واقعـًا نهایـت 

تالشـمان را انجام دادیم. همین نشـان 
دهنـده تـالش برای دسـتیابی به منابع 
اسـت کـه چالش هایی را هـم به همراه 

داشـت. خواهد 
وی بـا اشـاره بـه برنامـه هـای 
صنـدوق در سـال ۱۴۰۰ گفـت: طـرح 
سـایه کـه سـامانه یکپارچه هنر اسـت 
را سـال آینـده رونمایـی خواهیـم کرد 
کـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
مجموعـه  زیـر  هـای  اداره  تمامـی  و 
تعامـل خـود را بـا هنرمنـدان از طریق 
این سـامانه انجـام خواهنـد داد و بهره 
منـدی افـراد از خدمات شـفاف خواهد 
شـد تا به افراد ظلمی نشـود. شـخصی 
کمکـی دریافـت نکند و شـخص دیگر 
از چنـد مجموعه کمـک هایی دریافت 
کنـد. حتـی سـازمان هایی کـه نیازمند 
دریافـت اطالعـات از هنرمنـدان برای 
هسـتند  خـود  یتـی  حما بسـته های 
سـامانه  ایـن  خدمـات  از  می تواننـد 
بهره مند شـوند. بانـک اطالعاتی افراد 
کامـل خواهـد شـد و دیگـر اطالعـات 

چنـد دسـته نخواهد شـد.
وی افـزود: پروانه در سـال ۱۴۰۰ 
رونمایـی خواهـد شـد. یک بـازار برای 
هنرمنـدان  محصـوالت  هنـر  عرصـه 
خواهـد  دسترسـی  و  معرفـی  بـرای 
بـود و مـی توانـد اطالعاتـی همچـون 
بیوگرافـی، راه های ارتباطی، اطالعات 
محصـوالت را به همراه تعرفه و قیمت 
آثـار ارائه می کند و یـک مارکت پلیس 

بود.  خواهـد 
وی ادامـه داد: پروانه جایی اسـت 
کـه همـه ایـن افـراد در کنار هـم قرار 
مـی گیرنـد و در کنـار ایـن پلتفرم یک 
بازار شـکل می گیـرد و وظیفه با رونق 
دادن بـه این بـازار خواهد بـود. درحال 
حاضـر مجموعـه ای وجـود نـدارد کـه 
افـراد بـرای سـفارش یک اثـر هنری، 
یـک مقالـه، یـک صدابـردار و دیگـر 
مـی  هنـر  فرهنـگ  عرصـه  فعـاالن 
تواننـد بـه ایـن پلتفـرم مراجعـه کنند. 
در ایـن سـامانه عـالوه بر نمایـش آثار 
تعرفه هـا و قیمـت کاالها و محصوالت 
فرهنگـی و رسـانه ای ثبـت نـام کننده 
در سـامانه پروانـه پیش روی مخاطبان 

قـرار می گیـرد.
وی در بخـش پایانی صحبت های 
خـود ضمـن ارائـه توضیحاتـی دربـاره 
رونـد توزیع هنر کارت در شهرسـتان ها 
و اصنـاف مختلـف هنـری در تهران و 
تاییـد مشـکالتی کـه در ایـن حـوزه 
انـدازی  راه  بـه موضـوع  دارد،  وجـود 
سـامانه پاسـخ بـه اعتراضـات مرتبط با 
»هنـرکارت« و اختصاص یـک بودجه 
مواجهـه  در  هنرمنـدان  از  حمایتـی 
و  رایزنـی  طبـق  گفـت:  بیـکاری  بـا 
برنامه ریزی هـای انجـام گرفتـه مقـرر 
شـده تـا مبلـغ ۵۰۰ میلیـون تومـان را 
بـه عنـوان بیمـه بیـکاری هنرمندان و 
اصحـاب فرهنـگ و رسـانه در بودجـه 
سـال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شود. در این 
زمینـه هـم بـا دوسـتان در کمیسـیون 
فرهنگـی مجلس شـورای اسـالمی به 
توافـق رسـیدیم که امیـدوارم به همین 
شـکل اجرایـی شـود. البته مـن در این 
چنـد روز شـنیدم که ایـن مبلغ به 3۰۰ 
میلیـون تومـان کاهـش پیدا کـرده که 

امیـدوارم خبر درسـتی نباشـد.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر:

اگرتعلل کنیم بدنه فرهنگ و هنر 
دچار آسیب های جبران نشدنی خواهد شد

انتشار »درباره ناسیونالیسم« جرج اورول
ناسیونالیسم«  »درباره  کتاب 
برگردان  با  اورول  جرج  نوشته 

ابراهیم محجوبی منتشر شد.
از  پسگفتاری  با  کتاب  این 
با  صفحه   ۵3 در  ناصحی  آرمین 
قیمت  و  نسخه   ۵۰۰ شمارگان 
انتشارات  توسط  تومان  ۱2هزار 

شهر هنر منتشر شده است.
کتاب  پشت جلد  نوشته  در 
می خوانیم: »میهن گرایی در سرشت 
هم  و  نظامی  نظر  از  هم  خود، 
است؛  تدافعی  فرهنگی  لحاظ  به 
ملی گرایی، برعکس آن، از تالش 
جدایی ناپذیر  قدرت  کسب  برای 

است.« جرج اورول
متولد  ابراهیم محجوبی  است:  مترجم  عنوان شده  درباره  همچنین 
روزنامه نگاری و جستارنویسی  به  و  ۱32۷ در مشکین شهر، پزشک است 
نیز می پردازد. در سال های اخیر، در زمینه آفورمیسم )گزین گویه( نویسی، 
ذوق آزمایی و تجربه اندوزی می کند که با عنوان »نیش و نوش« در رسانه های 

اجتماعی مجازی منتشر می شود.

»ضمانت اجرا در حقوق بین الملل عمومی نوین« منتشر شد
در  اجـرا  »ضمانـت  کتـاب 
حقـوق بین الملـل عمومـی نوین« 
نوشـته محمدمهـدی سـیدناصری 

)مـدرس دانشـگاه( منتشـر شـد.
 »حقـوق بین الملـل بـه زبان 
سـاده« بـه انضمام فصل ششـم و 
هفتم منشـور سـازمان ملـل متحد 
شـمارگان  بـا  صفحـه   ۱3۶ در 
3۰هـزار  قیمـت  و  نسـخه  هـزار 
تومـان توسـط نشـر ذکـر منتشـر 

است. شـده 
در بخشـی از مقدمـه کتـاب 
»ضمانت اجـرا در حقوق بین الملل 

عمومی نوین« آمده اسـت: سـوال اصلی کتاب پیش  رو این اسـت که چه 
عواملـی بـه حقـوق بین الملـل، خصیصه الـزام آور می بخشـند و دولت ها را 
بـه اطاعـت از قواعـد حقـوق بین الملل وادار می سـازند؟ در کتـاب پیش رو 
قصـد داریـم بـا زبانی بسـیار سـاده و روان به ماهیـت و آثـار ضمانت اجرا 

در حقـوق بین الملـل عمومـی در عصر حاضـر بپردازیم.
همچنین در نوشـته پشـت جلد کتاب می خوانیم: رشـد و توسـعه هر 
یک از کشـورهای عضو جامعه بین المللی مسـتلزم همکاری سـازمان یافته 
آن هـا در سـطحی فراتر از منافع ملی اسـت به شـرط آن کـه این همکاری 
بـر اسـاس اصولی باشـد که ضامن منافـع جمع و حاصل وجدان مشـترک 
جامعـه بشـری باشـد. حال اگر کشـوری اصـول و قواعد حقـوق بین الملل 
را زیـر پـا نهاد، تخلفی محسـوب شـده کـه عکس العملـی را اقتضا می کند 
پـس قواعـد و مقـررات حقوقی نیازمند ضمانت اجرایی هسـتند تا از اجرای 

آن ها اطمینان حاصل شـود.

انتشار »مهدی حمیدی شیرازی؛ شاعر و عاشق«
ی  مهــد « ب  کتــا
و  شــاعر  حمیدی شــیرازی؛ 
عاشــق« نوشــته کامیــار عابدی 

. شــد منتشــر 
 ۵2۸ در  کتــاب  ایــن   
 ۴۰۰ شــمارگان  بــا  صفحــه 
نســخه و قیمــت ۹۵هــزار تومان 
توســط انتشــارات جهــان کتــاب 

ــت. ــده اس ــر ش منتش
نوشــته پشــت جلــد  در 
کتــاب کــه بــه معرفــی مهــدی 
ــاب  ــن کت حمیدی شــیرازی و ای
اســت، می خوانیــم:  پرداختــه 
ی  ز ا ی شــیر حمید ی  مهــد

)۱3۶۵-۱2۹3( از هواخوهــان بســیار پابرجــای شــعر کهــن فارســی بــود 
ــا  ــای ۱32۰ ت ــدد در دهه ه ــنت و تج ــدال س ــی ج ــداران اصل و از بیرق
ــر  ــن دوره از ه ــش در ای ــخنرانی های خوی ــر و س ــم، نث ۱3۵۰. او در نظ
گونــه انتقــاد و حملــه صریــح و تنــد بــه نیمــا یوشــیج و شــاعران نیمایــی 
ــدت او را در  ــه ش ــز ب ــرا نی ــاعران نوگ ــه ش ــد. البت ــودداری نمی ورزی خ
معــرض انتقــاد و حملــه متقابــل قــرار می دادنــد. بــا ایــن همــه، حمیــدی 
در بهره یابــی از ســاختار قدیــم شــعر در ســروده هایش توانایــی، تبحــر و 
اســتادی خاصــی داشــت. چنــد شــعر وی )ماننــد »مــرگ قــو«، »در امواج 
ســند«، »موســی« و »بت شــکن بابــل«( از شناخته شــده ترین شــعرهای 

ــود. ــوب می ش ــی محس ــدد ادب دوره تج
در تک نــگاری حاضــر، مولــف بــا رویکــرد ادبــی - تاریخــی معهــود 
خــود کوشــیده اســت تــا در طــی چهــار بخــش و 2۴ فصــل، هــم ســیر 
زندگــی و زیســت شــخصی حمیــدی را نشــان دهــد، هــم بــه بررســی 
ــه ها  ــم از مناقش ــردازد، ه ــعرهایش بپ ــق ش ــی و دقی ــل تفصیل و تحلی
ــم  ــد، و ه ــت ده ــه دس ــروح ب ــی مش ــوب های او روایت های و شهرآش
ــای  ــاره جریان ه ــب درب ــاعری ادی ــام ش ــده وی را در مق آرای پراکن
ــدی  ــار، شناســایی و طبقه بن ــا به ــی ت ــف شــعر فارســی، از رودک مختل
کنــد. در بخــش پنجــم نیــز فشــرده آرای حــدود 3۰ تــن از شــاعران، 
ادیبــان و پژوهشــگران موافــق، منتقــد و مخالــف او در دســترس قــرار 

گرفتــه اســت.
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پروانه رسولی خوشبخت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 
طعم شیرین کتابخوانی با ایجاد فضای کتابخوانی

 برای کودکان و نوجوانان

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: نگاه این وزارتخانه و وزارت آموزش 
و پرورش به موضوع کتابخوانی دانش آموزان ویژه است و با گفت و گوهای 

انجام شده امکان تقویت این مسیر نیز وجود دارد.
برنامه  بیستمین  حاشیه  در   - یکشنبه   - امروز  صالحی  سیدعباس 
گفت وگوی هفته که به میزبانی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سوالی درمورد راه های افزایش کتابخوانی دانش آموزان 
اظهار داشت: مساله کتاب و کتابخوانی تنها به عنوان یک مصرف فرهنگی 
بخشی از جامعه در حوزه کودکان و نوجوان نیست بلکه این موضوع فردای 

کودک و نوجوان و به دنبال آن آینده ایران را تشکیل می دهد.
وی  افزود: نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و آموزش و پرورش 
به موضوع کتابخوانی دانش آموزان ویژه است و با گفت و گوهای انجام 

شده امکان تقویت این مسیر نیز وجود دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یادآورشد: در کتابخانه های عمومی بخش 
کودک و نوجوانان به طور مستقل وجود دارد و همچنین کتاب های ویژه این 
سنین در نظر گرفته شده است، تمامی کتابخانه ها بخش مستقلی خارج از 

فضای عمومی برای کودکان دارند.
صالحی خاطرنشان کرد: فضای مطالعه ویژه کودکان در کتابخانه ها 
ارتباط کودکان  تا  ایجاد کنند  بتوانند فضایی را  این است که  کمک کننده 
و نوجوانان با فضای کتابخانه عمومی و مدارس تقویت و در نهایت طعم 

شیرین کتابخوانی به این واسطه ایجاد شود.
وی  همچنین درمورد مقررات انتشار کتاب های آموزشی گفت: وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در حوزه کتاب های آموزشی تابع مقررات عمومی 
است که شورای عالی انقالب فرهنگی برای بررسی کتاب ها تصویب کرده 

است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی توضیح داد: این بدین معنی است که 
۱۰ تا ۱۵بند از سیاست های کلی و مسایل زیر مجموعه برای اداره بررسی 
کتاب ها تعیین شده است بنابراین ما نسبت به مقررات با توجه به اهداف 

سند باالدستی محدودیت داریم.
صالحی اظهارداشت: در واقع اگر خارج از این حوزه، جلوی نشر کتاب 
گرفته شود و ناشر قصد شکایت از ما را به مراجع قضایی داشته باشد، باید 

امکان پاسخگویی داشته باشیم.
و  پرورش  و  آموزش  مشترک  کار  به  مقررات  این  گفت:در  وی 
وزارت فرهنگ نیاز است تا اگر موردی با کتب درسی همخوانی ندارد یا 
اطالعات غلط آموزشی ارایه می دهد، در قوانین جای بگیرد و ما به عنوان 
عمل کننده بتوانیم به آنها استناد کنیم و اصالحیه ای از سوی شورای عالی 
انقالب فرهنگی دراین باره صورت گیرد تا کتاب های درسی در یک حوزه 

منسجم تری قرار داشته باشد.

»پرواز با بال های شکسته«؛ روایت ۱۳۴ روز مقاومت در کوبانی
سایمه خاکپور مترجم ُرمان  »پرواز با بال های شکسته«، این رمان روایتی 
است تاریخی از مقاومت ۱3۴ روزه جوانان و زنان شجاع کوبانی در مقابل داعش 

که جان دادند ولی خاکشان را به دست سیه پوشان ندادند.
آشنایی گویشوران یک زبان با آثار ادبی بزرگ در زبان های دیگر به واسطه 
»مترجم« اتفاق می افتد. مطالعه این آثار معموال از این حیث که به ما وسعت 
دید می بخشد، شیرین و لذت بخش است و البته تاثیر قلم مترجم و مهارت او 

در انتقال مفاهیم کتاب زبان مبدا، کمتر از خالق اثر نیست.
»سایمه خاکپور« مترجم ُکرد اهل ارومیه حدود ۵ سال است که به طور 
حرفه ای مشغول کار ترجمه رمان است. چندی پیش کتاب »پرواز با بال های 
شکسته« نوشته »حلیم یوسف« نویسنده ُکرد اهل سوریه با ترجمه خاکپور و 
از سوی نشر افزاز روانه بازار کتاب شد. به بهانه انتشار این رمان با »سایمه 

خاکپور« به گفت وگو نشستیم که در ادامه از نظر مخاطبان می گذرد.
ترجمه ارتباطی مستحکم میان ملت هایی که با زبان و فرهنگ یکدیگر 
آشنایی ندارند، ایجاد می کند. به واسطه ترجمه می توان هر آنچه را که پشت 
مرزها نهفته است، به سوی دیگر منتقل کرد و رخدادهای تلخ و شیرین ملتی را 
بر ملت های دیگر آشکار کرد. اینکه کتاب های متعددی را برای ترجمه انتخاب 
می کنم، بیشتر به این دلیل است که ادبیاتی چون ادبیات ُکردی که از غنی ترین 
و پرمحتواترین ادبیات جهان است، سال های زیادی را در خفقان و انزوا به سر 
برده است که حتی می توان گفت بسیاری از ُکردها نیز از وجود چنین گنجینه ای 
تاکنون غافل بوده اند. ولی امروز به همت ترجمه و مترجمانی دلسوز، گرد و غبار 
هزاران ساله از این گنجینه روبیده شده است و همگام با ادبیات جهان در حال 
شکوفایی است.کتاب هایی را که من برای ترجمه انتخاب می کنم، همگی در 
خود راز و رمزهایی از تاریخ ملتی را در خود گنجانده اند که هر خواننده را به 
دنیایی که وجود دارد، ولی به فراموشی سپرده شده است، فرا می خواند. برای 
مثال رمانی چون  »پرواز با بال های شکسته« یکی از برجسته ترین رمان های 
»حلیم  ُکرد  نامدار  نویسنده  پویای  قلم  و  هنر  که  است  حاضر  حال  ُکردِی 
یوسف« توانست جهانیان را از خواب غفلت بیدار کرده و واقعیت های تاریخی 
را جلوی چشمانشان قرار دهد. این رمان شایسته آن است که در کالس های 
دانشگاهی تدریس شود چراکه تاریخی از مقاومت ۱3۴ روزه کوبانی را نشان 
می دهد؛ مقاومتی که در آن زنان و جوانان شجاع ُکرد در میدان جنگ جان 
دادند ولی خاکشان را به دست سیه پوشان ددمنش ندادند. تاریخی که نباید 

به فراموشی سپرده شود، می تواند بهترین انگیزه برای من باشد.

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

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

برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۶۰۰۱۰۰۵۵۱۶مورخ ۱3۹۹/۱۱/۱3 هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی فعله گری فرزند عباسعلی  سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه 
بشماره شناسنامه ۷۱2 کد ملی 33۵۹۰۴3۰22صادره ازسنقر درسه دانگ ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸۶/۹۰ مترمربع درمحدوده اراضی پالک 
3۵۷و3۵۸ –اصلی واقع دربخش یک حومه کرمانشاه به آدرس کرمانشاه ده پهن خیابان اصلی )شورا (کوچه سرو ۱2خریداری ازمالک رسمی مشاعی آقای 
عزیزاله ملکی فرزند علیرضا محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
شماره :2۶۶۱/م الف /۱2

تاریخ انتشار نوبت اول :۱3۹۹/۱2/۰۹
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱3۹۹/۱2/2۵

محمد عباسی رئیس اسناد وامالک 
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تصویری جالب و دیده نشده از خانواده احمد شاملو در سال های کودکی او
اختصاصی دنیای جوانان

من از تو
چیز زیادی 

نخواستم هرگز

ناصر حامدی

همین که مونس جانم شوی مرا کافی ست
دوباره تاب و توانم شوی مرا کافی ست

قسم به جان عزیز تو حال من خوب است
فقط کمی نگرانم شوی مرا کافی ست

همین دو روز که گاهی کنار هم هستیم
دو بوسه روی لبانم شوی مرا کافی ست

مریضم و تو به هر حال دلبری بلدی
مراقب ضربانم شوی مرا کافی ست

من از تو چیز زیادی نخواستم هرگز
اگر خدای جهانم شوی مرا کافی ست
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 ۹۹ سال  پایان  تا  چندروز  تنها 
قرن  از  سال  آخرین  درواقع  و  مانده 
به  که  است، سالي  پایان  به  رو  حاضر 
واسطه شیوع کرونا براي بسیاري از ما 
دردناک بود. اما در این روزهاي پایاني 
جا دارد یادی کنیم از هنرمندان تئاتری 
شدند...  آسمانی  جاری  سال  در  که 
قدرت اهلل صالحی، حسن عقیقی، شکوه 
محمدعلی  کیانفر،  صدیقه  نجم آبادی، 
مسعود  گرجستانی،  سیروس  کشاورز، 
سمیعی، بهمن مفید، میالد حاجی زاده، 
ابراهیم برومندیان، علی باسره، عباس 
هوشنگ  وحدت،  نصرت اهلل  جوانمرد، 
سیدحمزه  یاب،  پا خسرو  معتمدی، 
حسینی، کریم اکبری مبارکه، مصطفی 
پرویز  زمانی،  عباس  عطایی،  جنتی 
رضا  مالیری،  اسفندیار  پورحسینی، 
بخشنده،  محمدعلی  لنکرانی،  نصراهلل 
ابراهیم  رنجبر،  علیرضا  ایزدفر،  ناصر 
محمد  شانجانی،  بقا  سوسن  اثباتی، 
اسدی، محمدرضا الوند و محمود فتح نیا.

قدرت اهلل صالحی
سینما  و  تئاتر  باسابقه  بازیگر  او 
بیماری سرطان  تحمل  مدت ها  از  بعد 
 ۶۸ سن  در  فروردین   ۱3 چهارشنبه 
سالگی درگذشت. قدرت اهلل سال ۱33۱ 
کارشناسی  او  آمد.  دنیا  به  گرگان  در 
کارگردانی نمایش از دانشگاه تهران و 
مدرک درجه 2 هنری خود را از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت کرد. 
صالحی در نمایش ها، فیلم های سینمایی 
فرینی  نقش آ زیادی  سریال های  و 
کارگردانی  به  می توان  که  بود  کرده 
پاک  را  دیوارها  همچون  نمایش های 
پوند  یک  و  ماهیگیران  چاه،  نکنیم، 
دریافتی و بازی در نمایش هایی همچون 

گالب پاش و عیار، تله موش و آن ُدر 
اشاره  دانشور  داود  کارگردانی  به  ناب 

کرد.

حسن عقیقی
حسن عقیقی هنرمند تعزیه شامگاه 
پنجشنبه ۴ اردیبهشت ماه بر اثر ابتال به 
کرونا درگذشت. او متولد سال ۵۶ بود 
و از کودکی تعزیه خوانی را آغاز کرد. او 
آثار  در  عقیقی  بود.  تعزیه  موافق خوان 
اصغر دشتی همکاری  با علی  نمایشی 

داشته است.

شکوه نجم آبادی
شکوه  ماه  اردیبهشت  یازدهم 
نجم آبادی، بازیگر قدیمی تئاتر در شهر 
پاریس درگذشت. او در دهه ۴۰ و ۵۰ 
نمایش  کارگاه  اعضای  از  خورشیدی 
بازیگران  جمله  از  نجم آبادی،  بود. 
آربی  کارگردانی  به  آلبالو  باغ  نمایش 
آوانسیان بود که در بهمن سال ۱3۵۱ 
با اجرایش، مجموعه تئاتر شهر تهران 

گشایش یافت.

صدیقه کیانفر
صدیقه کیانفر بازیگر پیشکسوت، 
تئاتر، سینما، تلویزیون و رادیو دوشنبه 
در  سالگی   ۸۸ سن  در  خرداد  پنجم 
ایست  علت  به  خود  شخصی  منزل 
قلبی درگذشت. این هنرمند پیشکسوت 
متولد 2۰ بهمن ۱3۱۱ در آبادان بود و 
فعالیت هنری خود را از سال ۱33۶ با 
گویندگی و اجرای نمایش در رادیو نفت 

آبادان تجربه کرد.

محمدعلی کشاورز
محمدعلی کشاورز هنرمند سینما، 
تئاتر و تلویزیون که به دلیل کهولت سن 
بیمارستان  در  مدتی  کلیوی  عارضه  و 
 2۵ یکشنبه  عصر  بود،  بستری  آتیه 
خرداد به دیار باقی شتافت. او ۹۰ ساله 
فروردین   2۶ زاده  کشاورز  استاد  بود. 

بود.  اصفهان  سیچان  محله  در   ۱3۰۹
خاندان او اصالتًا از گرجی تبارانی بودند 
که در زمان شاه عباس به ایران آمدند. 
عالقه مند  هنر  به  کشاورز  که  آنجا  از 
تهران  هنرپیشگی  هنرستان  به  بود 
رفت و پس از آن در دانشکده هنرهای 
دراماتیک به تحصیل مشغول شد. اولین 
حضور کشاورز در عرصه هنر به بازی 
در تله تئاتر خودکشی به کارگردانی علی 
و  برمی گردد   ۱33۹ سال  در  نصیریان 
همچون  نمایش هایی  در  آن  از  پس 
آندورا،  آنتیگون،  مونا،  کره  ساز  ویولن 
استریندبرگ  بازی  و  شهریار  ادیپ 

حضور یافت.

سیروس گرجستانی
زنده یاد گرجستانی در مدت بیش 
از پنج دهه حضوری فعال در سه عرصه 
در  و  داشت  تئاتر  و  تلویزیون  سینما، 
او  کرد.  نقش  ایفای  شاخص  کارهایی 
صبح پنجشنبه ۱2 تیر ماه بر اثر سکته 
درگذشت.  سالگی   ۷۶ سن  در  قلبی 
بندر  در   ۱323 سال  متولد  گرجستانی 
در  را  دبستان  اول  کالس  بود.  انزلی 
رشت گذراند و هشت یا ۹ ساله بود که 
به همراه خانواده به تهران کوچ کرد و در 
محله ناصرخسرو و کوچه مروی بزرگ 
شد. در سال ۱3۴۹ وارد عرصه هنر تئاتر 

شد و نخستین بار در نمایش سنگ و 
در  پرتوی  نصرت  کارگردانی  به  سورنا 

سنگلج روی صحنه رفت.

مسعود سمیعی
لرستان  استان  هنرمندان  از  او 
نمایشنامه هایش  بخاطر  بیشتر  که  بود 
شناخته می شد و آثاری را در سالن های 
کرده  هم  کارگردانی  تهران  تئاتری 
است. سمیعی  2۴ مردادماه در سن ۶۷ 
رزمندگان  از  که  او  درگذشت.  سالگی 
سال   ۴۰ در  بود  هم  مقدس  دفاع 
به  نمایشی،  زمینه هنرهای  در  گذشته 
نمایشنامه نویسی و کارگردانی مشغول 
بود و نگارش بیش از  3۰ نمایش نامه 
را در کارنامه خود دارد. اتاق شماره ۱3، 
زیبا  سنگلج،  در  دریا  عمق  تا  لنج  »ا 
و...غربتت  سنگلج،  در  سکوت  ترین 
نمایش  را هیچ شعری نسرود در خانه 
مولوی،   تاالر  در  آینه  مولوی،  تاالر  و 
باشب تا صبح در تاالر مولوی بخشی 

از نوشته های او هستند.

بهمن مفید
این هنرمند در یک سال گذشته به 
دلیل سرطان ریه تحت درمان بود و 2۶ 
مردادماه در سن ۷۸ سالگی در منزلش 
در تهران درگذشت. بهمن مفید متولد 
2۵ مرداد ۱32۱ بود و یک روز بعد از 
از  مفید  رفت.  دنیا  از  سالگی   ۷۸ تولد 
پنج سالگی با نمایش های پدرش وارد 
عرصه تئاتر شد و از سال ۴۷ تا ۵۹ در 
سینمای ایران حضور داشت و در بیش 
از ۷۰ فیلم ازجمله فیلم های »قیصر«، 
»طوقی«، »داش آکل« و پس از انقالب 

»سرود تولد« .... را بازی کرد.

میالد حاجی زاده
میالد حاجی زاده از هنرمندان جوان 
تئاتر روز هشتم شهریورماه در سن 2۷ 
غرق  لتیان  سد  در  شنا  هنگام  سالگی 
دستیار  عنوان  به  که  هنرمند  این  شد. 

کارگردان، مدیر تولید و بازیگر چند سالی 
در عرصه تئاتر فعال بود در نمایش هایی 
همچون دپوتات به عنوان دستیار اتابک 
نادری و در نمایش سه شنبه های لعنتی 
خاتمی  محمدمهدی  کارگردانی  به 
روی  شهر   تئاتر  در  بازیگر  عنوان  به 

صحنه رفت.

 ابراهیم برومندیان
و  نویسنده  برومندیان  براهیم  ا
از  و  فارس  تئاتر  قدیمی  کارگردان 
پیشکسوتان تئاتر کودک و نوجوان به 
از یک دوره  دلیل عارضه کلیوی پس 
ماه  شهریور  هشتم  بیماری،  طوالنی 
درگذشت. ۵ سالی بود که  او با بیماری 

نادر کلیوی دسته و پنجه نرم می کرد.

علی باسره

علی باسره سال ها برای تئاتر و هنر 
استان ایالم تالش کرد و جریان تئاتر 
استان با حضور و تالش هنرمندانی چون 
او دوام یافته است.  باسره چند دهه به 
عنوان بازیگر و کارگردان در تئاتر ایالم 
تئاتر  پالتوی  نخستین  و  کرد  فعالیت 
استان ایالم به نام این هنرمند نامگذاری 
پیشکسوت  هنرمند  این  است.  شده 
عرصه تئاتر و تلویزیون   ۱2 شهریورماه 
در بیمارستان کوثر پس از طی یک دوره 

بیماری، دار فانی را وداع گفت.

عباس جوانمرد
عباس جوانمرد نویسنده، کارگردان 
صبح  ایران  تئاتر  پیشکسوت  بازیگر  و 
در  سالگی   ۹2 در  مهر  هفتم  دوشنبه 
تورنتوی کانادا درگذشت.عباس جوانمرد 
بنیانگذار و سرپرست گروه هنر ملی و 
تئاترهای  سازمان  بنیانگذار  همچنین 
دراماتیک  هنرهای  اداره  در  تلویزیونی 
بود. او در طول دوران فعالیت خود بیش 
از چهل نمایش صحنه ای و تلویزیونی 
را کارگردانی کرد. او متولد سال ۱3۰۷ 
در تهران؛ تحصیل در رشته بازیگری را 
در سال ۱332 در هنرستان هنرپیشگی 
آغاز کرد و سپس در سال ۱33۴ دوره 
نظر  زیر  را  بازیگری  و  کارگردانی 
پروفسور دیویدسون در دانشگاه تهران 
گذراند و در همان سال گروه هنر ملی 
را با تنی چند از همفکران خود، در خانه 
شاهین سرکیسیان بنیان نهاد. در سال 
و  گویندگی  آموزش  دوره های   ۱33۷
ایران  ملی  تلویزیون  در  را  کارگردانی 
سازمان   ۱33۹ سال  در  و  داد  تشکیل 
شش  قالب  در  را  تلویزیونی  تئاترهای 
عزت اهلل  سرپرستی  به  تئاتری  گروه 
والی،  جعفر  نصیریان،  علی  انتظامی، 
موحد دیلمقانی، رکن الدین خسروی و 
خودش پی ریزی کرد.  عباس جوانمرد 
تئاتر و نمایش پژوهش هایی  در زمینه 
دارد که در برگیرنده ریشه یابی تئاتر اروپا 
رسانه های  در  تنها  نه  و  است  ایران  و 

 ، نشنامه ها دا در  بلکه  فارسی زبان، 
یران شناسی  ا و  هنری  جنبش های 
و  رسیده  ثبت  به  جهان  سرتاسر  در 
بازتاب داشته است. اولین تله تئاتر پخش 
مارگریت  ایران  ملی  تلویزیون  از  شده 
شاهین  ترجمه  ساالکرو  آرمان  نوشته 
سرکیسیان به کارگردانی عباس جوانمرد 
نمایش هایی  کارگردانی  است.  بوده  
همچون افعی طالیی و بلبل سرگشته 

علی نصیریان؛ قصه ماه پنهان، غروب 
در دیاری غریب و پهلوان اکبر می میرد 
نوشته بهرام بیضایی؛ شهر آفتاب مهتاب 
نوشته  و قصه طلسم حریر و ماهیگیر 
علی حاتمی از جمله آثار عباس جوانمرد 
است که در تاریخ تئاتر ملی ایران ثبت 
شده است. یدایی، تجربه ها و کارهای 
و  تعزیه  بر  تکلمه ای  ملی،  هنر  گروه 
نمایش ملی، تئاتر، هویت و نمایش ملی، 
غبار منی، پدرخوانده، نقدی به یک نقد 
جوانمرد  پژوهشی  آثار  طالیی  شهر  و 

هستند که تاکنون منتشر شده است.

نصرت اهلل وحدت
مرحوم وحدت یکی از پیشکسوتان 
بود.  ساله   ۹۵ او  بود.  اصفهان  تئاتر 
وحدت متولد ۱3۰۴ در اصفهان و یکی 
از پیشکسوتان تئاتر این شهر بود. او از 
۱۸ سالگی در تئاتر حرفه ای حاضر شد 
و با شیرینی بیان و کالم خود به دنیای 
او  نمایش  آورد. نخستین  کمدی روی 
و  بود  المپ  تئاتر  در  روزه  یک  خلیفه 
پس از آن سال ها به همراه رضا ارحام 
صدر در این تئاتر و تئاتر سپاهان فعالیت 
کرد. او در ۱3۹۷ در جشن بازیگر خانه 

تئاتر تقدیر شد.

هوشنگ معتمدی
پیشکسوت  معتمدی  هوشنگ 
تئاتر، سینما و تلویزیون استان کردستان 
به دلیل کهولت سن بیستم مهر ماه در 
سن ۸۷ سالگی دار فانی را وداع گفت. 
او سال ۱3۱2 در سنندج به دنیا آمد و از 
سال ۱3۴2 فعالیت های تئاتری خود را 
در ارتش با نمایشنامه دکتر قالبی آغاز 
کرد و از آن زمان به بعد به طور مستمر 
دانشسرای  دخترانه،  دبیرستان های  در 
دختر و پسران به کارگردانی و طراحی و 
ساخت دکور مشغول شد. مرحوم معتمدی 
سال ۱3۴۶ فعالیت های خود را با بازی 
در نمایش نادر فرزند شمشیر ادامه داد 
دکوراتور  سمت  در  نمایش  آن  در  که 
پیشکسوت  این  می کرد.  فعالیت  هم 
تئاتر استان کردستان از سال های میانی 
عرصه  در  اخیر  سال  چند  تا   ۴۰ دهه 
تئاتر، سینما و تلویزیون استان کردستان 
فعالیت می کرده و در چندین اثر تلویزیونی 
و سینمایی نیز سابقه بازی داشته است.

خسرو پایاب
تئاتر  پیشکسوت  پایاب  خسرو 

آذربایجان شرقی در پی ابتال به کرونا 
را  فانی  دار  22 مهرماه در ۷۷ سالگی 
تاثیرگذار  چهره های،  از  او  گفت.  وداع 
بود.  تبریز  نمایشی  هنرهای  حوزه  در 
پایاب متولد مهرماه سال ۱322 بود و 
از سال ۱33۷ تا سال ۱3۴۰ در دبیرستان 
قبه زرین  مرحوم  همکاری  با  فردوسی 
مهین،  به خاطر  جمله  از  نمایش هایی 
انتقام آر چیب لرو، کالس هنرپیشگی، 
حاج آقا وقت دارید را روی صحنه برد. 
اوهمچنین در قالب سازمان پیش آهنگی 
نمایش هایی مانند فداکاران و هیچ وقت 
دیر نیست را در معرض دید عموم قرار 
آذربایجان  تئاتر  پیشکسوت  این  داد. 
با  را  آریا  هنری  گروه   ۱3۴۶ سال  در 
داد  تشکیل  هنر  و  فرهنگ  همکاری 
و آثار ارزشمندی همچون پهلوان اکبر 
میمیرد، مستاجر و بهترین بابای دنیا را 
در  پایاب  کرد. خسرو  ثبت  کارنامه  در 
بیش از شش دهه فعالیت موثر هنری، 
در جایگاه کارگردان، بازیگر، دکوراتور، 
گریمور، طراح صحنه و لباس و همچنین 
تئاتر  عالقه مند  هنرجویان  آموزش 
فعالیت داشته است.  در آئین اختتامیه 
استانی  تئاتر  نهمین جشنواره  و  بیست 
تبریز  تئاتر  نشان  شرقی،  آذربایجان 
تئاتر  پیشکسوت  هنرمند  این  سینه  بر 

آذربایجان و تبریز نقش بست.

سیدحمزه حسینی
تعزیه  پیرغالم  سیدحمزه حسینی 
ماندگار  از چهره های  گلستان و یکی 
استان در سن ۷2 سالگی 2۵ مهر ماه 
امسال فوت کرد. او که از کودکی وارد 
دنیای  انواع  با  بود  شده  تعزیه  دنیای 
از  و  بود  آشنا  موسیقی  ردیف های 
تهران  در  محسنی  اکبر  استاد  محضر 
بیست و ششمین  در  برد.حسینی  بهره 
سالگرد انقالب اسالمی به عنوان یک 
و  تعزیه  عرصه  در  نمونه  پیشکسوت 
ماندگار  چهره های  از  یکی  و  موسیقی 
استان گلستان شناخته شد. او در سال 
۱3۸۴ در کنگره جهانی تعزیه شرکت و 

مقام اول را کسب کرد.

کریم اکبری مبارکه
کریم اکبری مبارکه بازیگر باسابقه 
نقش  که  تلویزیون  و  سینما  تئاتر، 
ماندرگار ابن ملجم مرادی را در سریال 
امام علی )ع( خلق کرد بر اثر بیماری 
او  آبان ماه درگذشت.  کرونا در هشتم 
متولد ۱۶ خرداد ۱332 در تهران بود و 
فعالیت هنری خود را از سال ۱3۵۰ با 
بازی در تئاتر آغاز کرده و پس از انقالب 
در سال ۱3۵۹ فعالیت تصویری خود را 
شروع کرد. کریمی مبارکه فارغ التحصیل 
بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده 
و  بود  تهران  دانشگاه  زیبای  هنرهای 
با  تئاتر  در  هنری  فعالیت  دهه   ۵ طی 
بیضایی،  بهرام  همچون  کارگردانانی 

فراهانی،  بهزاد  صادقی،  قطب الدین 
نمایش هایی  در   .. و. جعفری  مجید 
دیکته  می میرد،  اکبر  پهلوان  همچون، 
اعماق،  در  »کوچ،  جانثار«،  زاویه،  و 
و سیمرغ سیمرغ  پرورشگاه، گوهرشاد 

همکاری داشت.

مصطفی جنتی عطایی
مترجم  عطایی  جنتی  مصطفی 
 ۸۷ سن  در  تئاتر  باسابقه  نویسنده  و 
ماه  آبان  نوزدهم  تهران،  در  و  سالگی 
بعد از یک دوره بیماری چشم از جهان 
فروبست. او  متولد ۱3۱2 در شهر مشهد، 
نویسنده، مترجم، نمایشنامه نویس و از 
رادیویی  نمایشنامه نویسی  پیشکسوتان 
به  تاکنونی   ۱33۷ سال  از  که  بود 
فعالیت های ادبی ادامه داد. جنتی عطایی 
ایران و سپس  با رادیو  نزدیک 3 دهه 
با صدای جمهوری اسالمی ایران بین 
سال های ۷۷ تا ۸2 همکاری داشت که 
حاصل این فعالیت 2۵۰ نمایشنامه بود 
که در ساعات پرمخاطب از رادیو پخش 
و  نویسنده  به عنوان  بار   2 او  می شد. 
نمایشنامه های  برای  برتر سال  مترجم 
هری  و   ۱33۹ سال  در  گل  درخت 
سال ۱3۴۹  در  نمی فروشد  بنفشه  گل 
نگارش  عالوه بر  هنرمند  این  شد. 
نمایشنامه، داستان های کوتاه، مقاالت، 
مطالب اجتماعی و خانوادگی نیز برای 
سایر برنامه های رادیو می نوشت که در 
رادیویی  مطلب  هزار   2 بالغ بر  مجموع 

می شود.

عباس زمانی
و  تئاتر  آشنای  نام  بازیگر  و  ا
تلویزیون زنجان بود، که نوزدهم آبان 
عباس  گذشت.  در  سکته  اثر  بر  ماها 
زمانی مدت زمان طوالنی را در زمینه 
فیلم و تئاتر و مجری گری فعالیت داشته  
انجام  متععدی  فرهنگی  کارهای  و 
می داد و در اجرای برنامه های کنسرت 
و موسیقی استان نیز دستی داشت. او 
در حدود 2۰ تا 2۵ سال در حوزه سینما 
تئاترهای  در  و  داشت  فعالیت  تئاتر  و 
از  یکی  و  کردند  نقش آفرینی  زیادی 

اعضای انجمن نمایش استان بود.

پرویز پورحسینی
باسابقه  بازیگر  پورحسینی  پرویز 
دنبال  به  که  تلویزیون  و  تئاتر  سینما، 
بیمارستان بستری و  ابتال به کرونا در 
بامداد  قرار داشت،  تحت مراقبت ویژه 
وداع  را  فانی  دار  ماه  آذر  هفتم  جمعه 
گفت. او ۷۹ ساله بود. پرویز پورحسینی 
در 2۰ شهریور ۱32۰ در تهران متولد 
شد. آموزش بازیگری را از سال ۱33۹ 
هنرهای  اداره  شبانه  کالس های  در 
دراماتیک آغاز کرد و بعدها از دانشکده 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته 
بازیگری دانش آموخته شد. او در عرصه 
مطرحی  کارگردان های  آثار  در  تئاتر 
آوانسیان،  آربی  بروک،  پیتر  همچون 
حمید سمندریان، بهرام بیضایی و علی 
رفیعی به ایفای نقش پرداخت. ازجمله 
نمایش های معروف پورحسینی می توان 
بزرگ  دیوار  پای  استغاثه  و  شیون  به 
شهر و جنایت و مکافات به کارگردانی 
علی رفیعی، لئوکادیا و مرغ دریایی به 
کارنامه  و  سمندریان  حمید  کارگردانی 

بهرام  کارگردانی  به  بیدخش  بندار 
بیضایی اشاره کرد. دومین جلد از کتاب 
ماندگاران صحنه تألیف منصور خلج به 
که  دارد  اختصاص  پورحسینی  پرویز 
شهریور امسال توسط انتشارات نمایش 
اداره کل هنرهای نمایشی منتشر شد.

اسفندیار مالیری
اسفندیار مالیری هنرمند لرستانی 
به  ابتال  اثر  بر  ماه  آذر  هفتم  و  بیست 
بازیگر  و  مجری  او  درگذشت.  کرونا 
بود  افالک  استانی  شبکه  برنامه های 
تئاتر و  بازیگری  که سال ها در عرصه 

تلویزیون فعالیت داشت.

رضا نصراهلل لنکرانی
یکی  لنکرانی  نصراهلل  رضا  استاد 
وجود  با  و  بود  ایران  تعزیه  بزرگان  از 
اینکه چند سالی به دلیل کهولت سن به 
اجرای تعزیه نمی پرداخت ولی وجودش 
و  دلگرمی  تعزیه خوان ها  تمامی  برای 
تکیه گاه بود. تسلط او به نسخ تعزیه و 
شبیه خوانی و همچنین جنبه های دیگر 
موسیقی،  البکایی،  معین  نظیر  تعزیه 
وسایل و آکسسوآر استاد لنکرانی را به 
تعزیه  معرفت  و  آگاهی  دایرةالمعارف 
ایران تبدیل کرده بود. انکرانی بارها و 
بارها در مجامع دانشگاهی دعوت می شد 
و برای توسعه شناخت و تجربه خود از 
تعزیه بدون هیچ حب و بغضی همه آنچه 
را که می دانست به اشتراک می گذاشت. 
رضا نصراهلل لنکرانی یکشنبه ۱۶ آذر به 
دلیل کهولت سن در منزل خود چشم 

از جهان فروبست.

محمدعلی بخشنده
او درام نویس و کارگردان باسابقه 
تئاتر بود که 23 ذ رماه در ۶۸ سالگی 
متولد  بخشنده  محمدعلی  در گذشت . 
گلپایگان  شهرستان  در   ۱33۱ سال 
نون  کا پیشکسوت  ی  عضا ا ز  ا و 
تئاتر  مترجمان  و  نمایشنامه نویسان 
ایران درگذشت. او در کنار فعالیت های 
ه،  پنجا دهه های  در  خود  نمایشی  
روحیه   دارای  بعدتر،  و  هفتاد  شصت، 
نشست ها  در  مستمر  حضور  و  صنفی 
کانون  سالیانه   عمومی  مجمع های  و 
تئاتر  مترجمان  و  نمایش نامه نویسان 
بازی  و  کارگردانی  نگارش،  بود.  ایران 
در نمایش های توان، خانه ای در پارک، 
است  افسرده  جناغ،  هپروت،  عالم  در 
نگارش  و  انتظار  تنها،  زندگی،  رنگ 
نمایشنامه های آتش دل، آتش دل های 
مرده و مداد مذهبی از جمله فعالیت های 

این نمایشنامه نویس است.

ناصر ایزدفر
بنام  هنرمندان  از  ایزدفر  ناصر 
و  قزوین  استان  تئاتر  و  سینما  عرصه 
کل  اداره   سینمایی  و  هنری  معاون 
 2۹ شنبه  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
کرونا  بیماری  اثر  بر   ۱3۹۹ آذرماه 
و   ۱33۵ سال  متولد  ایزدفر  درگذشت. 
دانش آموخته تئاتر بود و از سال ۱3۵۵ 
در نمایش های متعددی در مقام بازیگر 
عشق آباد،  داشت.  حضور  کارگردان  و 
پایان نامه، حمایت همچنان باقی است، 
تئاترهایی  از  تعدادی  و...  ماداگاسکار 

است که او کارگردانی کرده.

علیرضا رنجبر
که  بود  تئاتر  جوان  هنرمند  او 
می کرد  فعالیت  چهره پردازی  حوزه  در 
درگذشت.  کرونا  به  ابتال  اثر  بر  و 
 ۱3۶2 بهمن   ۷ متولد  رنجبر  علیرضا 
فعالیت  از سال ۸۸  و  بود  در سوادکوه 
گریم  مجری  عنوان  به  ابتدا  را  خود 
به  را  خود  فعالیت  بعدتر  و  کرد  شروع 
عنوان طراح گریم ادامه داد ۱2 دی ماه 

درگذشت. این هنرمند جوان به عنوان 
نمایش هایی  اجرای  با  گریم  مجری 
خانواده،  آندورا،  کهنه،   تیغ  همچون 
این یک  هزار شالق، کرگدن، بی پدر، 
پیپ نیست، درس، آخرین بازی، بازی 
اشباح،  سونات  چیدا،  استریندبرگ، 
دفن  و  کفن  بی  مرده های  و  طناب 
طراح  همچنین  او  داشت.  همکاری 
بوفالوی  همچون  نمایش هایی  گریم 
فرزندانش،  و  دالور  ننه  آمریکایی، 
و  مرده  سگ  یک  برای  قالده ای 
کارنامه  در  بود.  شکالتی  پوست های 
کارگردان هایی  با  همکاری  او  هنری 
همانند سیدمحمد مساوات، نصیر ملکی 
زمانی،  افشین  میرعابدی،  مریم  جو، 

عباس بابایی و ... به چشم می خورد.

 ابراهیم اثباتی
نوازنده  آهنگساز،  اثباتی  ابراهیم 
نسیم  همسر  و  سه تار  تنبور،  دیوان، 
ادبی بازیگر سینما و تئاتر بعد از سال ها 
بیماری سرطان،  دوم بهمن  با  مبارزه 
اثباتی  گفت.  وداع  را  فانی  دار  ماه 
داشت.  سن  سال   ۴۹ مرگ  زمان  در 
اثباتی سرپرست ارکستر وصال یار بود 
و آهنگسازی نمایش های زیادی را در 
کارنامه هنری خود داشت. این هنرمند 
انجمن  مدیره  هیئت  ریاست  همچنین 
موسیقی خانه تئاتر را بر عهده داشت. 
او موسیقی را از سال های ۶۴ با ساز تنبور 
آغاز کرده و برای چند فیلم سینمایی نیز 

آهنگ ساخته بود.

سوسن بقا شانجانی
او  هنرمند فعال در حوزه طراحی 
لباس بود که ظهر امروز ۱2 بهمن ماه در 
سن 3۵ سالگی در منزل شخصی بر اثر 
ایست قلبی درگذشت. او فارغ التحصیل 
و  هنر  دانشگاه  از  لباس  رشته طراحی 
معماری بود و سابقه همکاری در گروه 
مارلون  نمایش های  در  لباس  طراحی 
جتسیمانی،  خانگی،  خرچنگ  براندو، 
دستیاری  ئو  است  اعتراف  یک  این 
طراح لباس نمایش گرگاس ها یا روز به 
خیر آقای وزیر به کارگردانی حمیدرضا 

نعیمی در سابقه کاری خود دارد.

محمد اسدی
و  تر  تئا زیگر  با اسدی  محمد 
تلویزیون ۱۷ بهمن ماه به دلیل ایست 
قلبی درگذشت. خاطرات هنرپیشه نقش 
دوم و بازار عاشقان به کارگردانی هادی 
کارگردانی  به  پشمالو  گوریل  مرزبان، 
به  تئاتر  اکتور  شاه  نادر  زنجانپور،  اکبر 
بازی  و  جهانزاده  جمشید  کارگردانی 
نابغه های  تلویزیونی  مجموعه های  در 
نی  کارگردا به  یکم  و  بیست  قرن 
)طنز(  همشهری  محب اهری،  حسین 
به کارگردانی علیرضا مجلل، روزهای به 
یاد ماندنی به کارگردانی تورج منصوری، 
نی  کارگردا به  خیابان«  »بچه های 
همایون اسعدیان از جمله آثار او است.

محمدرضا الوند
محمدرضا الوند که به دلیل ابتال 
به کرونا در بیمارستان بستری شده بود، 
متولد  او  رفت.  دنیا  از  اسفندماه  هفتم 
۱3۴3 از چهره های فعال در عرصه تئاتر 
ایران که سابقه ریاست شورای ارزشیابی 
و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی را 
به  الوند  کارنامه کاری خود داشت.  در 
عنوان مدیر امور تئاتر استان های اداره 

کل هنرهای نمایشی فعال بود.

محمود فتح نیا
محمود فتح  نیا طراح صحنه تئاتر، 
پس از یک دوره بیماری و دست و پنجه 
نرم کردن با کرونا سه شنبه ۱2 اسفند 
درگذشت. او در چندی پیش دچار کرونا 
اثر  بر  سرانجام  و  شد  مغزی  سکته  و 
سکته از دنیا رفت. فتح نیا در سال های 
صحنه  طراح  عنوان  به  خود  فعالیت 
فعال  پرورش  و  آموزش  معلم  و  تئاتر 
نمایش هایی چون  بود. طراحی صحنه 
خانه من اینجاست؟!، ماضی استمراری، 
طوفان، خورشید و خاکستر، هزاره های 
آه و... از جمله فعالیت های او در تئاتر 

به شمار می رود.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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