
سنگینی بار اختالف دولت و مجلس بر دوش مردم
از  ابراز نگرانی  با  سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی 
گرانی های شب عید خصوصًا در اقالم خوراکی، گفت: دولت 
مخالفت  به  را  اخیر  گرانی های  فرافکنی،  شیوه  با  محترم 
حال  است،  داده  نسبت  بازرگانی  وزارت  تشکیل  با  مجلس 
آن که گرانی های اخیر دالیل مشخص دیگری دارند. نماینده مردم مشهد 
در مجلس افزود: این که سازوکار بازار ما توسعه یافته نیست و هزینه ی 
مبادالتی در بازار ما سهم بزرگی از قیمت تمام شده را تشکیل می دهد 

سهم  که  این  نیست.  این  اخیر  گرانی های  دلیل  اما  است  درستی  حرف 
بازار  سازوکار  که  این  یا  یابد،  افزایش  باید  نهایی  قیمت  از  تولیدکننده 
در کشور باید توسعه یافته و به روز و مبتنی بر دانش و ارتباطات بشود، 
همه حرف های صحیحی است. اما مشکل شبکه توزیع و باالبودن هزینه 
چشمگیری  افزایش  قیمت ها  اگر  پس  ندارد.  تازگی  ایران  در  مبادالتی 

دارند، باید دید چه چیزهایی تغییر کرده است.
صفحه 2

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

صنعت نفت ایران
 دارای ظرفیت های بالقوه ای است 

جشن سور؛ طالیه دار نوروز 
جشن  یک  سوری  رشنبه  چها
غروب  در  ساله  هر  که  است  ایرانی 
آخرین سه شنبه با آداب خاصی برگزار 
را  »سور«  واژه  پژوهشگران  برخی  می شود. 
به معنای »جشن« و برخی دیگر آن را برگرفته 
از واژه پهلوی »سوریک« به معنای »ُسرخ« قلمداد 
کرده اند.جشن چهارشنبه سوری مقدمه ای برای 
استقبال از سال نو به حساب می آید و تا پیش 
از شیوع کرونا برگزاری این جشن شامل رسوم 
تا خوردن  آتش بازی  و  آتش افروزی  از  مختلفی 
خانوادگی،  دورهمی های  مشکل گشا،  آجیل 

قاشق زنی بود.
صفحه 2

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل:

با حجم ورودی چشمگیر سرمایه گذاران 
به شهرک های صنعتی مواجه هستیم

5
افزایش نظارت و پایش سالمت کارکنان در پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد

صفحه 4

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1701- سه شنبه 26 اسفند  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

5اقتصاد
سازمان هواپیمایی 

کشوری: پول بلیت 
هواپیما به کرونایی ها 

برنمی گردد

6ورزش
پیروانی: کمبود 

امکانات باعث شد 
نتوانیم میزبان باشیم

هنگ 7فر

رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: هر پروازی را 
و  می کنیم  کنسل  بخواهند،  ما  از  بهداشتی  حوزه  مسئوالن 
پول بلیت های لغو شده به مردم باز می گردد اما اگر مسافری 
با تست کرونای مثبت پروازش لغو شود، به او بهایی پرداخت 

نخواهد شد.

اظهار  افشین پیروانی، مدیر تیم فوتبال پرسپولیس 
کرد: تیم ما مستثنی از جامعه نیست و متاسفانه شرایط 
اقتصادی بدی در جامعه حاکم است. اکثر تیم ها مشکالت 
مالی دارند. همه دارند تالش می کنند تا این مشکالت 

به حداقل برسد.

ادبی  آثار  در  ملی  آیین های  بررسی  با  یوسفی  محمدرضا 
کالسیک و فولکلور و نیز ادبیات معاصر، از جدایی طبیعت و 
انسان در دوران مدرنیسم می گوید و بیان می کند: انسان 
دارد تبارشناسی خود را بازخوانی می کند و خود به خود دوباره 

به سمت آیین ها می رود.

واکاوی آیین های 
ملی در آثار ادبی 

کالسیک

دولت پاسخگوی گرانی های شب عید باشد دولت و بانک مرکزی
 در کنترل تورم موفق نبودند

سال  آینده  سال  اینکه  بیان  با  اقتصادی  کارشناس  یک 
رمزارزهاست و تا زمانی که سیاست های پولی انبساطی است، رمز 
ارزها به افزایش قیمت خود ادامه می دهند، گفت: اگر موضوع برجام 
و روابط سیاسی ایران و آمریکا به همین صورت فعلی باقی بماند و منابع ارزی 
نیز آزاد نشود و ارز پاشی صورت نگیرد، قیمت ارز در همین سطوح خواهد ماند.
صفحه3

سال  تا  امیدواریم  براینکه  تاکید  با  علوم  وزیر 
کار  گفت:  شود،  ایجاد  کنکور  در  تغییراتی   ۱۴۰۱
کارشناسی برای تغییر برخی بندهای برگزاری کنکور 
در حال انجام است و وزارت علوم از هر تصمیمی در این زمینه 
می  استقبال  شود  گرفته  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  توسط 
کند.دکتر منصور غالمی در نشست خبری که روز گذشته)دوشنبه(

برگزار شد، در خصوص آخرین  در ساختمان مرکزی وزارت علوم 

وضعیت تغییر یا حذف کنکور گفت: تغییر در روش برگزاری کنکور 
در برنامه ها وجود دارد و کار کارشناسی آن در وزارت علوم انجام 
شده است.در این زمینه الیحه ای به شورای عالی انقالب فرهنگی 
داده شده است و چندین جلسه مرتبط در ستاد نقشه جامع علمی 
کشور و شورای اسالمی شدن دانشگاه ها برگزار شد و هم اکنون 

اقدامات کارشناسی روی برخی از بندهای این الیحه ادامه دارد.
صفحه 2

از تغییرات در کنکور ۱۴۰۱ استقبال می کنیم

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

نوبت دوم 
در اجرای قانون برگزاری مناقصات مصوبه شماره ۱3۰89۰ مورخه 83/۱۱/۱7 مجلس شورای اسالمی و تصویب نامه شماره 67۴9۰ مورخه 83/۱۱/26 ریاست 
محترم جمهوری اسالمی ایران و دیگر آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط این شرکت در نظر دارد انجام پروژه ای با مشخصات کلی ذیل را به مناقصه بگذارد. 

موضوع مناقصه ردیف 
محل اجرای 

پروژه 
)شهرستان( 

مبلغ برآورد اولیه 
)ریال( 

مدت زمان اجرایی 
)ماه( 

مبلغ تضمین 
شرکت در 

فرایند ارجاع کار 
)ریال( 

شماره مناقصه نوع تضمین 

۱
عملیلت آبرسانی به 
روستاهای بنیاد آباد 
آقچه قشالق  سفلی  

99/۴۴ضمانت نامه بانکی ۱39۰۰۰۰۰۰۰دوازده 2776299۰۵66کوثر

کارفرما و دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان اردبیل 
لذا از کلیه متقاضیان صالحیت دار در رشته آب دارای گواهی ایمنی برای انجام مناقصه فوق دعوت می گردد تا جهت دریافت اسناد، حداکثر تا ساعت ۱3 روزشنبه  
مورخه ۱399/۱2/3۰ به نشانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir مراجعه نموده و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت ۱3 روز 
شنبه  مورخه ۱۴۰۰/۰۱/2۱ پاکات الف و ب و ج در سامانه بارگذاری و فقط پاکت الف در یک پاکت سربسته الک و مهر شده به طور محرمانه به نحوی که 
در اسناد قید شده به نشانی کارفرما: اردبیل- میدان بسیج – جنب )دبیرخانه حراست( ارسال نمایند. پیشنهادهای واصله درساعت 9 صبح روز یک شنبه مورخه 
۱۴۰۰/۰۱/22 در کمیسیون معامالت کافرما مفتوح و خوانده می شود که حضور نماینده مطلع و تام االختیار از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه 
گشایش پیشنهاد ها با در دست داشتن معرفی نامه معتبر آزاد می باشد. مدت اعتبار پیشنهاد تا پایان وقت اداری مورخه ۱۴۰۰/۰۴/22 می باشد تایید شرکت 
بازرسی و کنترل کیفیت مورد قبول کارفرما در مورد مصالح پروژه ها و خریدها الزامی بوده و هزینه درج آگهی ها و کسورات قانونی سهم پیمانکار برعهده برنده 
می باشد . دیگر جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد دیگر جزئیات اسناد مناقصه مندرج می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به 
۱۱۱2۴۵3 نشانی کارفرما مراجعه نموده و یا با شماره تلفن های 337۱۰8۴8-۰۴۵ )امور قراردادها( تماس حاصل فرمایند. م الف 23     - شناسه آگهی :  

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۱2/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۱2/26

شرکت آب و فاضالب استان اردبیل          

آگهي
 مناقصه عمومی

)2099000383000043(  
بیمارستان  اورژانس  پروژه توسعه  مناقصه  دارد  نظر  در  بوشهر  بهداشتي درماني  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  اینكه  به  نظر 
شهید گنجی برازجان واقع در شهرستان دشتستان را برگزار  نماید . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده 
در مناقصه رتبه 5 ابنیه و رتبه 5 تاسیسات می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه 

ستادWWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

مبلغ برآوردی)ریالمبلغ ضمانت نامه)ریال(نوع مناقصهمتراژعنوان پروژهشماره فراخوان

2۰99۰۰۰383۰۰۰۰۴3
توسعه اورژانس 
بیمارستان شهید 

گنجی
یک مرحله ای با ۱۱68

۵/۰76/8۰7/982۱۱8/8۴۰/399/۱23ارزیابی فشرده

محل توزیع اسناد: سامانه ستاد   
مهلت دریافت اسناد مناقصه :  از تاریخ  99/۱2/26  لغایت ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ تا ساعت ۱9:۰۰ 

مهلت ارسال اسناد )قیمت پیشنهادی( : از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰6   لغایت ۱۴۰۰/۰۱/۱6  تا ساعت ۱۱:۰۰  
تاریخ بازگشایی : ۱۴۰۰/۰۱/۱6   ساعت ۱2:۰۰

مکان تحویل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خیابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشکي و خدمات 
بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها 

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
الزم به ذکر است ، این آگهي در سایت هاي ذیل نیز درج گردیده است  

http://bpums.ac.ir سایت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
www.iets.mporg.ir     سایت ملي مناقصات

                    www.setadiran.ir     سامانه ستاد

آگهی 
مناقصه ارزیابی کیفی 

شماره مجوز 1399/7594
نوبت اول

۱- مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
موضوع مناقصه: احداث خط تغذیه تقویتی شهرستان سرخس

2- شرایط اولیه متقاضیان: 
الف- دارا بودن رتبه متناسب در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه  بودجه 

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار
ج – دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 

د – ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
3- دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی: از سایت مذکور از ساعت ۰8:۰۰ مورخ 99/۱2/26 تا ساعت ۱۴:3۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ اعالم شده 

در سامانه ستاد 
۴- بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کیفی به همراه مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن: در سایت مذکور تا ساعت ۱۴:3۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/26 

اعالم شده در سامانه ستاد 
۵- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق مصوبه شماره ۱23۴۰2/ت۵۰6۵9 هـ هیات محترم وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باشد. 
6- یادآور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
7- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی الزامی است و صرفا موسسات و شرکتهای ایرانی ثبت 

شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد.
شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیا به کسب اطالعات بیشتر با تلفن 

37۰72۵32-۰۵۱ – فاکس 376۴۰۰36-۰۵۱ تماس حاصل شود. 
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

اینکه  بیان  با  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
قرمز  9 شهر  تا   8 حدود  و  نارنجی  شهر   3۱ مجموع  در 
اهواز  نارنجی(  ارومیه)  به جز  داریم، گفت:  در خوزستان 
) قرمز(، تمام مراکز استان ها در وضعیت زرد هستند اما 
یافته  جهش  ویروس  گردش  به  توجه  با  می کنیم  تاکید 
غیر  سفرهای  از  مردم  کشور،  استان   29 در  انگلیسی 
شدت  به  تواند  می  سفرها  چراکه  کنند  پرهیز  ضروری 

جامعه را درگیر کند.
دکتر علیرضا رئیسی در مراسم جشنواره کرونا روایت 
که از سوی سازمان نظام پزشکی و به پاس یکسال همدلی 
و ایثار جامعه پزشکی برگزار شد، ضمن تبریک سال جدید 
گفت: در تعطیالت عید سال گذشته و به دلیل بحران کرونا 
مردم رعایت کردند و سفر نرفتند. سال قبل از کرونا هم 2۵ 
استان کشور درگیر سیل بود و باز هم مردم سفر نرفتند. امسال 

سومین سالی است که توصیه می کنیم مردم سفر نروند.
وی به بحث تاب آوری جامعه اشاره کرد و گفت: البته 
نباید فراموش کنیم که تاب آوری نظام سالمت هم پایین 
خسته  واقعًا  درمان  و  بهداشت  کادر  پرستاران  است.  آمده 
شده اند. مردم از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند. هرچند 
که به جز خوزستان می توان گفت که وضعیت فعلی کشور 
بقیه مراکز کشور  به جز وضعیت خوزستان،  پایدار است و 

وضعیت خوب است.
رئیسی افرود: به جز 8- 9 شهر از خوزستان که وضعیت 
قرمز دارند. همچنین گچساران در کهگیلویه و بویراحمد، دیگر 
شهر قرمزی در کشور نداریم و بابت آن خوشحالیم اما در 

عین حال نگرانی هایی نیز داریم.
گفت:  ادامه  در  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 

تنها مرکز  و  داریم  در کشور  نارنجی  در مجموع 3۱ شهر 
اهواز در خوزستان  ارومیه است.  نارنجی است،  استانی که 
قرمز است بنابراین سایرمراکز استانها زرد هستند و این به 
معنای آن است که مردم برای سفر همه جا می توانند بروند 

اما خواهش مان آن است که نروند و سفر نکنند.
وی تاکید کرد: باز هم می گویم که وضعیت کشور فعاًل 
خوب است اما مولفه مهم ویروس جهش یافته انگلیسی است 
که در 29 استان کشور در حال گردش است. این ویروس 
مهاجم تر است و مرگ و مرگ و میر بیشتری دارد که می تواند 

به شدت جامعه را درگیر کند.
رئیسی ادامه داد: در حال حاضر سوش غالب کرونا در 
کشور ویروس ووهان است چراکه کنترل شدیدی در کشور 
صورت گرفته است اما 62 درصد سوش غالب در خوزستان 
مربوط به ویروس جهش یافته انگلیسی است بنابراین درهم 
آمیختگی جمعیت در جریان سفرهای نوروزی می تواند شرایط 

را غیرقابل کنترل کند.
مردم  آوری  تاب  که  است  درست  کرد:  اضافه  وی 
کاهش  هم  سالمت  حوزه  تاب آوری  اما  است  آمده  پایین 
یافته است، هرچند که پزشکان، پرستاران و کادر بهداشت 
و درمان همیشه در صحنه هستند و این خستگی را از زبان 
آن ها نمی شنویم اما مجددا می گویم که تاب آوری نظام 
آمده است و کادر بهداشت و درمان خسته  پایین  سالمت 

هستند. این موضوع را جدی بگیریم.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد: ویروس 
جهش یافته انگلیسی به مراتب خطرناکتر از ویروس ووهان 
مراتب  به  برزیلی  یافته  جهش  ویروس  همچنین  است 
خطرناک تر از نوع انگلیسی است. در همین راستا 32 پرواز 

از 32 کشور به داخل کشور را ممنوع کردیم. پروازها از عراق 
درگیر سوش جهش  تعلیق کردیم چرا که کشور عراق  را 
یافته انگلیسی است و مرزهای غربی کشور رصد می شوند.

وی ادامه داد: وعده کرده بودیم که 2۵ اسفندماه لیست 
نهایی شهرها را اعالم کنیم. خیلی از شهرهای ما رنگشان زرد 
است و به معنای آن است که مردم اگر بخواهند می توانند 
به آنها سفر کنند و کسی نمی تواند جلوی آنها را بگیرد اما 
از ابتدای شیوع کرونا بارها گفته ایم که ترددها باعث انتشار 

ویروس می شود.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد: کشور 
ما پهناور است و قومیت های مختلف و ژن های مختلفی 
دارد. گردش ویروس در قومیت های مختلف می تواند باعث 
جهش شود. براین اساس در خود کشور ما نیز می تواند جهش 

ویروس جدید صورت گیرد که می تواند خطرناک باشد.
وی با بیان اینکه جامعه پزشکی در بحران کرونا واقعًا 
گل کاشتند، افزود: بیشترین اتحاد را زمانی که بحران ایجاد 
می شود در جامعه پزشکی می بینیم. زمان جنگ، سیل، زلزله، 
کرونا و غیره جامعه پزشکی یک صدا و محکم بوده اند و از 
بزرگان جامعه پزشکی نیز تشکر می کنم که حمایت کردند.

رئیسی اضافه کرد: راه طوالنی در پیش داریم. پیش بینی 
ما این است که میزان واکسیناسیون از تیرماه به بعد با حجم 
بیشتری از واکسن که به دستمان برسد، باالتر خواهد رفت 
و تا آذر ۱۴۰۰ گروه هدف را واکسینه خواهیم کرد. برای 
جامعه پزشکی هم بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا 
نیمه فروردین 3۵۰ هزار نفر واکسینه می شوند. این واکسن ها 
توزیع شده است و درخواست داریم که جامعه پزشکی در 

واکسیناسیون مشارکت کنند.

کادر بهداشت و درمان خسته شده اند؛

دکتر رییسی: وضعیت کرونا در کشور پایدار است 
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قالیباف: مردم توانایی مالی خرید گوشت را ندارند!
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس به دنبال حذف ارز۴2۰۰ تومانی 
بود اما دولت درخواست کرد این ارز سال آینده حذف نشود و مجلس برای تعامل با 

دولت به این درخواست احترام گذاشت.
معادن،  و  صنایع  های  کمیسیون  اعضای  العاده  فوق  و  مشترک  نشست 
اقتصادی و کشاورزی مجلس روز گذشته)دوشنبه( با حضور رییس مجلس شورای 
اسالمی، »علیرضا رزم حسینی« وزیر صنعت، معدن و تجارت و  »کاظم خاوازی« 
وزیر جهاد کشاورزی به منظور بررسی وضعیت بازار و دالیل گرانی کاالهای اساسی 

در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
از  تامین کاالهای اساسی  این نشست گفت: مشکل  محمدباقرقالیباف در 
جمله تامین مرغ در همه استان های کشور وجود دارد و مردم در صف های طوالنی 
خرید مرغ هستند.رییس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: در سال های گذشته 
با پیشنهاد دولت وزارت بازرگانی و وزارت صنعت با یکدیگر ادغام شدند و باید 
وظایف آن ها را تفکیک و مشخص می شد که چنین اتفاقی رخ نداد و مشکالت 

فعلی نتیجه ضعف مدیریت است.
وی با تاکید بر اینکه مشکالت متعددی در زنجیره تولید تا توزیع کاال در 
کشور وجود دارد، افزود: 8 میلیارد دالر برای کاالهای اساسی اختصاص داده شده 
است این رقم برای تامین کاالهای اساسی هزینه شود ولی مردم هنوز از این رقم 
منتفع نشدند.قالیباف علت عدم نبود صف برای خرید گوشت قرمز را عدم توانایی 
مردم در خرید دانست و گفت: عالوه بر عدم توانایی مردم در خرید گوشت قرمز، 
محرومیت از خرید مرغ نیز به این شرایط اضافه شده است.رییس مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه بانک مرکزی پیش از این اعالم کرده بود ۴.2 میلیارد دالر 
ارز ۴2۰۰ تومانی به واردات کاالهای اساسی اختصاص داده است، افزود: ارز ۴2۰۰ 
تومانی تخصیص داده شده اما شرایط به گونه ای است که قدرت مردم برای خرید 
گوشت قرمز کاهش یافته و این موضوع را در خصوص لبنیات نیز شاهد هستیم.

 مردم از ارز۴2۰۰ تومانی نفعی نبردند
وی ادامه داد: مجلس به دنبال حذف ارز ۴2۰۰ تومانی بود چون 8 میلیارد 
دالر هزینه شد ولی مردم نفعی نبردند. درحالی که حتی وزیر صمت موافق این 
اتفاق بود اما دولت درخواست کرد که این ارز در سال آینده حذف نشود و مجلس 

برای تعامل با دولت به این خواست احترام گذاشت.

نایب رئیس مجلس:
دولت پاسخگوی گرانی های شب عید باشد

نایب رییس مجلس شورای اسالمی با ابراز نگرانی از گرانی های شب 
عید، این ادعا که گرانی های به دلیل مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی 

بوده را فرافکنی دانست و آن را رد کرد.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با ابراز نگرانی از گرانی های شب عید 
خصوصًا در اقالم خوراکی، گفت: دولت محترم با شیوه فرافکنی، گرانی های 
اخیر را به مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی نسبت داده است، حال 

آن که گرانی های اخیر دالیل مشخص دیگری دارند.
نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: این که سازوکار بازار ما توسعه 
یافته نیست و هزینه ی مبادالتی در بازار ما سهم بزرگی از قیمت تمام شده را 
تشکیل می دهد حرف درستی است اما دلیل گرانی های اخیر این نیست. این 
که سهم تولیدکننده از قیمت نهایی باید افزایش یابد، یا این که سازوکار بازار 
در کشور باید توسعه یافته و به روز و مبتنی بر دانش و ارتباطات بشود، همه 
حرف های صحیحی است. اما مشکل شبکه توزیع و باالبودن هزینه مبادالتی 
در ایران تازگی ندارد. پس اگر قیمت ها افزایش چشمگیری دارند، باید دید 

چه چیزهایی تغییر کرده است.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: وقتی نرخ ارز به طور چشمگیری افزایش 
می یابد، طبیعی است که بخش قابل توجهی از محصوالت کشاورزی کشور به 
صورت قانونی یا قاچاق صادر شوند. همچنین طبیعی است که قیمت تمام شده 
محصوالت غذایی وارداتی نظیر روغن نیز به شدت افزایش یابد. پس اول باید 
گریبان کسانی را گرفت که خودشان معترفند برای تامین مالی دولتشان ارز را 
گران نگه داشته اند. کسانی که نه حاضر شدند هزینه هایشان را مدیریت کنند 
و نه حاضر شدند از معافیت ها و فرارهای مالیاتی کم کنند و مالیات عادالنه 
و شفافی نظیر مالیات بر مجموع درآمد را جایگزین مالیات تورمی فعلی کنند. 
آنچه موجب گرانی است عملکرد این افراد است و حاال می خواهند مجلس 
را به دلیل مخالفت برحق و صحیحش با تشکیل مجدد رانت خانه ی وزارت 

بازرگانی مقصر کوتاهی ها و خطاهای راهبردی خود جلوه دهند.
نایب رییس مجلس درباره احتمال تداوم تورم در سال آینده نیز گفت: 
با این بودجه ای که تصویب شده سال آینده نیز تورم قابل توجهی را تجربه 
خواهیم کرد و دولت آینده هم نخواهد توانست بالفاصله این سیالب تورمی 
را متوقف سازد. البته بنده بر خالف آقای همتی رییس بانک مرکزی معتقد 
نیستم بودجه مصوب مجلس مولّد تورم سال آینده خواهد بود. بلکه از ایشان 
می پرسم چرا انتقادتان به تورم زا بودن بودجه را وقتی الیحه دولت به مجلس 
آمد مطرح نکردید؟ آیا مجلس به تورم زا بودن الیحه ی دولت افزود یا حتی 
تالش کرد حتی المقدور این عارضه را مهار کند و کسری بودجه را کاهش 
دهد؟ البته که دست های مجلس در اصالح ساختار بودجه بدون مشارکت و 
همراهی دولت بسیار بسته است. اما بهتر نیست آقای همتی به جای  انتقادش 
به تورم زا بودن بودجه ۱۴۰۰ را در هیئت دولت و در زمان ارائه الیحه دولت 

مطرح می کردند؟

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد؛
پرداخت عیدی مستمری بگیران سازمان بهزیستی 

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در شرایط پایان سال با تالش هایی 
که صورت گرفت، عیدی تمام خانوارهای مستمری بگیر سازمان بهزیستی نیز 

بعد از تامین اعتبار پرداخت و بر روی کارت بانکی آنها شارژ شد.
قبادی دانا در خصوص واریز مستمری مددجویان بیان کرد: مستمری 
مددجویان سازمان بهزیستی برای یک میلیون و 8۰ هزار خانوار پرداخت 
مددجویان  مستمری  پرداخت  جهت  تومان  میلیارد   27۱ مبلغ  جمعًا  شد، 
سازمان بهزیستی در اسفندماه تخصیص داده شده بود که بر روی کارت 

بانکی افراد شارژ شد.
وی ادامه داد: همچنین باتوجه به قولی که داده شده بود، جهت تهیه 
باطری سمعک ناشنوایان مستمری بگیر سازمان بهزیستی نیز برای مصرف 
یکسال باتری سمعک این افراد، جمعًا مبلغ ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان 
نفر 2۴۰ هزار تومان  با سرانه هر  افراد  این  از  نفر  برای ۴7 هزار و 6۰۰ 
اختصاص شده بود که بتواند هزینه باتری سمعک ناشنوایان مستمری بگیر 

را در سراسر کشور پوشش دهد که آن نیز بر روی کارت بانکی شارژ شد.
قبادی دانا در ادامه با اشاره به ماده ۱3 قانون حمایت از حقوق افراد 
دارای معلولیت گفت: باتوجه به ماده ۱3 قانون حمایت از حقوق افراد دارای 
معلولیت، سازمان بهزیستی حق بیمه سهم کارفرما را برای مددجویانی که 
توسط کارفرمایان به کارگیری شدند ساالنه پرداخت می کند که در سال 99 
نیز این مبلغ ۱۰7 میلیارد تومان است که برای اشتغال 22 هزار و 6۰۰ نفر از 
مددجویان سازمان بهزیستی که به صورت خویش فرما و یا توسط کارفرمایان 
به کارگیری شدند، این حق بیمه سهم کارفرما برای این افراد پرداخت شد.

پایان  شرایط  در  گفت:  نیز  ادامه  در  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
سال با تالش هایی که صورت گرفت، عیدی تمام خانوارهای مستمری بگیر 
سازمان بهزیستی نیز بعد از تامین اعتبار پرداخت و بر روی کارت بانکی 
آنها شارژ شد. برای یک میلیون و 8۰ هزار خانوار مبلغ 88 میلیارد تومان به 
عنوان عیدی )البته این مبلغ ناچیز و محدود است(، بین 73 هزار تومان تا 

۱38 هزار تومان بر اساس بعد خانوار پرداخت شده است.

مروری بر چهارشنبه سوری، رسم کهن ایرانیان

جشن سور؛ طالیه دار نوروز 

یک  سوری  چهارشنبه 
جشن ایرانی است که هر ساله 
سه شنبه  آخرین  غروب  در 
برخی  می شود.  برگزار  خاصی  آداب  با 
به معنای  را  »سور«  واژه  پژوهشگران 
»جشن« و برخی دیگر آن را برگرفته 
به معنای  »سوریک«  پهلوی  واژه  از 

»ُسرخ« قلمداد کرده اند.
جشن چهارشنبه سوری مقدمه ای 
حساب  به  نو  سال  از  استقبال  برای 
می آید و تا پیش از شیوع کرونا برگزاری 
از  مختلفی  رسوم  شامل  جشن  این 
آتش افروزی و آتش بازی تا خوردن آجیل 
خانوادگی،  دورهمی های  مشکل گشا، 

قاشق زنی بود.
نقاط  اقصی  در  چهارشنبه سوری 
ایران و در هر منطقه با آداب و رسوم 
می شود.  برگزار  منطقه  همان  خاص 
جشن های  از  یکی  سوری،  چهارشنبه 
سنتی ایرانی است که در غروب آخرین 
از  پیش  و  خورشیدی  سال  سه شنبه 
و  می شود  برگزار  نوروز  فرارسیدن 
شامل رسوم مختلفی از آتش افروزی و 
آتش بازی تا خوردن آجیل مشکل گشا، 
دورهمی های خانوادگی، قاشق زنی و… 
می شود که برخی از این آداب و رسوم 

به فراموشی سپرده شده اند.
تاریخچه چهارشنبه سوری

بسیار  گذشته  از  »سور«  جشن 
بوده است  مرسوم  زمین  ایران  در  دور 
و  است  مردمی  و  ملی  جشنی  که 
»چهارشنبه سوری« نام گرفته است که 
طالیه دار نوروز است. در ایران باستان 
با  پایان هر ماه جشن و پای کوبی  در 
سوی  از  و  بوده است  مرسوم  سور  نام 
»یوم  عراب  ا نزد  چهارشنبه  دیگر 
روزهای  از  و  می شد  خوانده  االرباع« 
شوم و نحس بشمار می رفت و بر این 
باور بودند که روزهای نحس و شوم را 

باید با شادمانی گذراند.
برخی پژوهشگران می گویند جشن 

چهارشنبه سوری، پیشینه بسیار کهنی 
قبل  دوران  به  حتی  آن  قدمت  و  دارد 
باز  ایران  در  زرتشت  مذهب  ظهور  از 
هفته وجود  باستان  ایران  در  می گردد. 
نداشته است و زمان برگزاری چهارشنبه 
سال  پایانی  روز   ۱۰ فاصله  در  سوری 

بوده است.
آداب و رسوم چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری مانند هر جشن 
رسوم  و  آداب  از  مجموعه ای  دیگری 
دیگر  از  را  آن  که  دارد  منحصربه فرد 

جشن ها متمایز می کند.
در شب چهارشنبه کوچک ترها به 
تا چهارشنبه  بزرگ ترها می روند  دیدن 
سوری را در کنار هم خوش بگذرانند. 
از یک یا دو روز قبل، مردم به جمع آوری 
هیزم و بوته مشغول می شوند. بعدازظهر 
سه شنبه آخر سال، هیزم ها در محیط های 
میدان  یا  خیابان  خانه،  حیاط  مثل  باز 
روستا به فاصله چند متری از یکدیگر 
روی هم چیده می شوند. با تاریک شدن 
هوا، مردم هیزم ها را به آتش می کشند و 
همه افرادی که دور آتش جمع شده اند، 
با خواندن »سرخی تو از من، زردی من 
از تو«، از روی آتش می پرند تا به نوعی 
با این کار زردی و ضعف بیماری و غم 
را به آتش بدهند و از خود دور کنند و 
از آتش  سالمتی و شادی و سرخی را 
محنت  بیا،  شادی  برو،  »غم  بگیرند. 
برو، روزی بیا! » از دیگر اشعاری است 
خوانده  آتش  روی  از  پرش  هنگام  که 
از  گوشه ای  فقط  آتش بازی  می شود. 
این جشن به شمار می رود؛ دورهمی و 
در کنار یکدیگر بودن، پایان بخش این 

مراسم باستانی است.
رسوم  و  آداب  ز  ا دیگر  یکی 
است.  زنی  قاشق  سوری  چهارشنبه 
در این مراسم افراد در سنین مختلف با 
پوشش مبدل و عمومًا با سر کردن چادر 
به در خانه ی ساکنین شهر می روند، با 
قاشق بر پشت کاسه های فلزی خود که 

در دست دارند می کوبند و از صاحب خانه 
تقاضای خوراکی های مختلف می کنند. 
میوه  آجیل،  شیرینی جات،  انواع  عمومًا 
و غیره به قاشق زن داده می شود. این 
رسم شباهت های قابل توجهی به رسوم 

شب هالووین دارد.
پیش تر مردم برخی از شهرها نظیر 
اصفهان و تهران رسم داشتند کوزه یا 
استفاده  سال  طول  در  که  را  ظرفی 
نکرده اند به نشانه ی خارج کردن شانس 
و ارواح بد از خانه به بیرون پرتاب کرده 
معتقد  بشکنند. در شهر شیراز مردم  و 
بودند که اگر در قناتی که سرچشمه آن 
از مقبره ی سعدی است، حمام کنند سال 
آن ها  کرد.  خواهند  سپری  را  سالمتی 
معمواًل برای زیارت و دعا در این شب به 
آرامگاه شاه چراغ می روند. در تبریز زنان 
آینه، شانه و جاروی جدید می خریدند، 
از روی نهرها و سرچشمه ها می پریدند، 
تمام کوزه های قدیمی را می شکستند و 
با کوزه ها و آب تازه به استقبال سال نو 

می شتافتند.
حوادث چهارشنبه سوری

نکات  به  توجهی  بی  هرگونه 
برپایی  در  نگاری  ا سهل  و  یمنی  ا
مراسم چهارشنبه سوری می تواند زیان 
های جانی و مالی سنگین و غیر قابل 
باشد.حادثه  داشته  پی  در  را  جبرانی 
برخی  در  میافتد.  اتفاق  هرکسی  برای 
حوادث افرادی کشته شده یا به شدت 
آسیب میبینند. اما از بروز اغلب حوادث 
از جمله حوادث چهارشنبه سوری می 

توان جلوگیری کرد.
نکاتی جهت پیشگیری از حوادث 

ناشی از چهارشنبه سوری
آتش  وسایل  تهیه  در  *والدین   
بازی بی خطر فرزندانشان را همراهی 
نمایند. کودکان به هیچ عنوان شخصَا 
محترقه  و  بازی  آتش  مواد  از  نباید 

استفاده نمایند.
*از نگهداری مواد محترقه، تهیه 

و ساخت وسایل آتش بازی به خصوص 
... جداً  در منزل،زیر زمین،محل کار و 

جلوگیری کنید.
آتش  و  محترقه  مواد  حمل  *از 
به مقادیر بسیار  انفجاری حتی  گیر و 
جداً  کیف  و  لباس  جیب  در  کم، 

کنید. خودداری 
*در صورت نگهداری مواد آتش 
بازی، حتی کم خطر حتمًا آن را در جای 

خشک و خنک نگهداری کنید.
و  )محترقه  بازی  آتش  *مواد 
انفجاری( را از محل هایی که مطمئن 
از  را  مواد  این  کنید.  خریداری  هستند 

دست فروش تهیه نکنید.
بازی  آتش  مواقع  در  *همیشه 
جهت اطفاء حریق، آب، کپسول اطفاء 
حریق و حتی االمکان جعبه کمکهای 

اولیه در دسترس باشد.
و  )منفجره  بازی  آتش  *مواد 
پرت  دیگر  افراد  طرف  به  را  محترقه( 

نکنید.
*هیچگاه مواد آتش بازی )منفجره 
ای  شیشه  ظروف  در  را  محترقه(  و 
صورت  در  زیرا  ندهید،  قرار  فلزی  یا 
اطراف  به  فلز،  یا  شیشه  ذرات  انفجار 
پرتاپ شده و سبب صدمات و خطرات 

جانی خواهد شد.
آتش  برای  الکل  از  *هیچگاه 

گیری مواد استفاده نکنید.
هیزم،  الستیک،  زدن  آتش  *از 
کارتن خالی و امثال آن چه در واحدهای 
مسکونی و چه در معابر ، کوچه و خیابان 

خودداری نمایید.
مانند  زا  آتش  مواد  پرتاب  *از 
فشفشه و موشک بر روی درخت ها، بام 
و بالکن منازل که از عوامل عمده بروز 
آتش سوزی است جداً خودداری کنید.

دنیای جوانان ضمن تبریک جشن 
چهارشنبه سوری به خوانندگان، آرزوی 
برای  روزافزون  شادکامی  و  تندرستی 

همرامان خود دارد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

وزیر علوم: 
از تغییرات در کنکور 1401 استقبال می کنیم

وزیر علوم با تاکید براینکه امیدواریم تا سال ۱۴۰۱ تغییراتی در 
بندهای  برخی  تغییر  برای  کارشناسی  کار  گفت:  شود،  ایجاد  کنکور 
تصمیمی  هر  از  علوم  وزارت  و  است  انجام  حال  در  کنکور  برگزاری 
شود  گرفته  فرهنگی  نقالب  ا عالی  شورای  توسط  زمینه  ین  ا در 

کند. می  استقبال 
گذشته)دوشنبه(در  روز  که  خبری  نشست  در  غالمی  منصور  دکتر 
ساختمان مرکزی وزارت علوم برگزار شد، در خصوص آخرین وضعیت تغییر 
یا حذف کنکور گفت: تغییر در روش برگزاری کنکور در برنامه ها وجود 
دارد و کار کارشناسی آن در وزارت علوم انجام شده است.در این زمینه 
الیحه ای به شورای عالی انقالب فرهنگی داده شده است و چندین جلسه 
مرتبط در ستاد نقشه جامع علمی کشور و شورای اسالمی شدن دانشگاه 
ها برگزار شد و هم اکنون اقدامات کارشناسی روی برخی از بندهای این 

الیحه ادامه دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه  8۵ درصد رشته ها بر اساس بررسی سوابق 
تحصیلی دانشجو می پذیرند، افزود: اکنون مسأله اصلی ۱۵ درصد رشته 
ها است که داوطلب زیاد دارند و 6۰ درصد داوطلبانی که در ۱۵ درصد 

رشته ها رقابت می کنند.
وزیر علوم اظهار کرد: چون رقابت فشرده است باید کار دقیق تری 
صورت گیرد. دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی هم اعالم کرد که امیدوار 
به تغییر کنکور در سال ۱۴۰۱ است و وزارت علوم هم از این اقدام استقبال 

می کند.

حضور دانشجویان 51 کشور دنیا در جشنواره بین المللی حرکت 
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری از حضور 

دانشجویان ۵۱ کشور دنیا در جشنواره بین المللی حرکت خبر داد.
غالمرضا غفاری روز گذشته و در آیین اختتامیه جشنواره بین المللی 
حرکت که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد،  افزود: انجمن های علمی 
با توجه به قدمتی که از آن برخوردار هستند به بلوغ رسیده اند و جایگاه 
بسیار مناسبی دارند. همچنین از سال 92 تاکنون شاهد رشد 3۰ درصدی 

انجمن های علمی بوده ایم.
وی درباره اتحادیه های دانشجویی انجمن های علمی، تاکید کرد: 
اتحادیه های دانشجویی انجمن های علمی از عدد چهار در سال 92 به 
۴۰ اتحادیه افزایش پیدا کرده اند و به طور کلی، امروز رشته ای را نداریم 

که انجمن علمی نداشته باشد.
 9 کشور  های  دانشگاه  اینکه  بیان  با  علوم  وزیر  فرهنگی  معاون 
هزار و 7۰۰ انجمن علمی دارند، گفت: تالشی که از سال گذشته برای 
پربارتر کردن انجمن های علمی شروع شده است،  به عنوان یک سیاست 
برای تشکیل انجمن های بین رشته ای دنبال می شود. افزون بر این، 
انجمن های علمی با مراکز رشد و پارک های علم و فناوری ارتباط ویژه 
ای یافتند. انجمن ها با توجه به ظرفیت های در اختیار و ارتباط با هم 
با رشته  با مجموعه های مرتبط  به خوبی  دارند،  قبلی خود  نسلی های 

ها ارتباط برقرار می کنند.
غفاری با بیان اینکه امروز شاهد فعالیت اتحادیه ها و مجموعه انجمن 
های علمی هستیم، خاطرنشان کرد: امسال 2 جشنواره حرکت برگزار شد. 
یک جشنواره در مرداد ماه به میزبانی دانشگاه الزهرا و جشنواره دوم امروز 

2۵ اسفندماه برگزار شد.

حمله با چاقو به 10 شهروند در غرب تهران
رئیس کالنتری ۱38 جنت آباد از بازداشت متهمانی خبر داد که ۱۰ شهروند 

را در غرب تهران با چاقو مضروب کرده بودند.
چاقو  با  که  متهمانی  بازداشت  خبر  اعالم  با  پویا  قاسمی  رضا  سرهنگ 
پی  در  کرد:  اظهار  بودند،  شده  حمله ور  تهران  غرب  در  شهروند  چندین  به 
که  باغ فیض  و  جنت آباد   ۱38 کالنتری  حوزه  در  شرارت  فقره  یک  وقوع 
منجر به مضروب شدن بیش از ۱۰ نفر از شهروندان شد، بررسی موضوع و 
شناسایی متهمان این پرونده در دستور کار مأموران انتظامی کالنتری ۱38 

قرار گرفت. جنت آباد 
رئیس کالنتری ۱38 جنت آباد افزود: در بررسی اولیه مشخص شد سرنشینان 
اقدام  یک  با  که  بودند  کرده  شهروندان  کردن  مضروب  به  اقدام  خودرو  یک 
تخصصی انتظامی ـ اطالعاتی در کمتر از سه ساعت بازداشت شدند و به بزه 

ارتکابی اعتراف کردند.
وی با بیان اینکه متهمان توسط شکات نیز شناسایی شدند، گفت: متهمان 
با مصرف مشروبات الکی با خودرویشان در خیابان حرکت می کردند و پس از 

پیاده شدن از خودرو، شهروندان را با چاقو مضروب می کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به بازداشت چهار متهم در این پرونده بیان کرد: 
دو نفر از متهمان سابقه دار هستند و به دلیل قدرت نمایی، خودنمایی و ایجاد رعب 
و وحشت اقدام به این کار کرده بودند. به  گفته قاسمی، چند نفر از مجروحان در 

بیمارستان بستری و تحت درمان هستند.

دستگیری 8 دالل مرغ!
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از ورود پلیس به ماجرای احتکار و گرانفروشی 
مرغ خبرداد و اعالم کرد که از روز یکشنبه گذشته تا کنون هشت دالل عمده 

را نیز دستگیر کرده اند.
ایجاد شده در  نوسانات  به دنبال  باره گفت:  سردار حسین رحیمی، دراین 
قیمت مرغ و کم یاب شدن آن در برخی از مناطق از روز یکشنبه گذشته پلیس 
به این موضوع ورود کرده و به طور ویژه بررسی آن را در دستورکار خود قرار داد 
که در جریان آن مشخص شد چند دالل باعث ایجاد نوسان در قیمت عرضه 

مرغ و اخالل در چرخه توزیع شده اند.
وی با اشاره به شناسایی این دالالن گفت: با هماهنگی قضایی، ماموران 

هشت نفر از این دالالن را در عملیات های جداگانه دستگیر کردند. 

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه این دالالن مرغ زنده را با قیمت 
خیلی پایین از مرغداران خریداری کرده و با قیمت باال به فروش می رساندند، 
از  نایاب شدن و گران شدن قیمت مرغ در برخی  گفت: همین موضوع سبب 

مناطق شده بود.
به دستگاه قضایی  پرونده  با تشکیل  اینکه هشت متهم  بیان  با  رحیمی 
هرزمان  تا  و  نوروز  پایان  وتا  اسفند  پایان  تا  پلیس  گفت:  شدند،  معرفی 
سودجویان  و  دالالن  با  و  کرده  نظارت  فضا  براین  باشد  نیاز  که  دیگری 

برخورد خواهد کرد.

1۶2 اوباشگر تهرانی نقره داغ شدند
اوباش  و  اراذل  از  تن   ۱62 دستگیری  از  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 

پایتخت خبر داد.
پلیس  »اقتدار«  طرح  از  مرحله  نهمین  اجرای  در  رحیمی  حسین  سردار 
امنیت پایتخت که برای برخورد با اراذل و اوباش به مرحله اجرا درآمد، گفت: 
همکاران بنده در پلیس امنیت تهران بزرگ نهمین مرحله از طرح اقتدار را پس 
از روزها کار اطالعاتی طی ۴8 ساعت اخیر به مرحله اجرا درآوردند و در جریان 
آن ۱۰3 مرکز و نقطه که در آن اقدام به زورگیری، عربده کشی، قدرت نمایی، 
مزاحمت برای نوامیس، خرید و فروش سالح غیر مجاز و ... انجام شده بود مورد 

پاکسازی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در مجموع اجرای این طرح، ۱62 تن از اراذل و اوباش 
الکلی،  نوامیس، حامالن سالح، توزیع کنندگان مشروبات  سطح دار، مزاحمان 
فروشندگان مواد محترقه، گردانندگان مراکز قمار و ... دستگیر شدند، گفت: ۵6 
نفر از دستگیرشدگان جزو اراذل و اوباش سطح دار بودند. ۵7 نفر اقدام به ایجاد 
مزاحمت برای نوامیس کرده، هفت نفر حامل سالح بوده، ۱3 نفر اقدام به ارتکاب 
جرایم دیگر کرده و 29 نفر نیز اقدام به شرارت کرده و همچنین اقدام به خرید 

و فروش مواد مخدر و ایجاد مراکز قمار کرده بودند.
رحیمی با بیان اینکه در اجرای این طرح ۱2قبضه سالح جنگی و شکاری 
دستگیرشدگان  از  نیز  جنگی  مهمات  و  فشنگ  عدد   2896 گفت:  شد،  کشف 

کشف و ضبط شد.
به گفته رحیمی، 27 واحد صنفی که تبدیل به پاتوق و محلی برای اراذل 
و اوباش شده بود نیز پلمب شد که در میان آنها قهوه خانه، باشگاه بدنسازی و 

... نیز دیده می شود.
وی با هشدار به متصدیان قهوه خانه ها و باشگاه های بدنسازی تاکید کرد: 
این افراد به هیچ عنوان نباید واحد صنفی خود را به محلی برای حضور و فعالیت 
اراذل و اوباش و اقدامات مجرمانه بدل کرده و در صورت رویت چنین مواردی 

حتما با آن برخورد خواهد شد.
رحیمی با بیان اینکه پلیس بر اقدامات انجام شده و فعالیت مجرمان و اراذل 
و اوباش در فضای مجازی نیز نظارت دارد، خاطرنشان کرد: 8۵ صفحه در فضای 
مجازی که به محلی برای فعالیت اراذل و اوباش بدل شده بود در این مرحله از 

طرح اقتدار شناسایی شده و تا کنون 2۱ مورد آن مسدود شده است.
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استارلینک ؛ هرآنچه درباره اینترنت ماهواره 
ای اسپیس ایكس باید بدانید

تقریبا 3 میلیارد نفر یا حدود ۴۰ درصد جمعیت دنیا از دسترسی به اینترنت 
محروم اند و از ۴٫۵ میلیارد نفر مشترک فعلی نیز خیلی ها دسترسی به اینترنت 
پرسرعت، ارزان و باکیفیت ندارند. برای همین است که اخبار از راه رسیدن اینترنت 
ماهواره ای استارلینک بسیاری از کاربران را امیدوار کرده است. در این مطلب قرار 
است با اینترنت ماهواره ای و مخصوصا پروژه ی استارلینک اسپیس ایکس بیشتر 

آشنا شویم. با زومیت همراه باشید.
اینترنت ماهواره ای

اینترنت ماهواره ای پدیده ی جدیدی نیست و همین حاال نیز شرکت هایی 
وجود دارند که خدمات اینترنت ماهواره ای ارائه می دهند. بزرگ ترین ارائه دهنده های 
هیوزنت ViaSatو  ویاست  شرکت  دو  درحال حاضر  ماهواره ای  اینترنت 

HughesNetهستند. جالب است بدانید هر دو این شرکت ها برای اولین بار در 
سال 2۰۱2 سرویس اینترنت ماهواره ای خود را ارائه دادند و هیوزنت ۱٫3 میلیون 

نفر مشترک در آمریکا دارد.
اما چرا این بار داستان فرق می کند و همه ی دنیا با اشتیاق فراوان اخبار 
پروژه ی استارلینک را دنبال می کنند و بی صبرانه منتظر عرضه ی اینترنت ماهواره ای 

اسپیس ایکس هستند؟
جواب پرسش باال در تفاوت سیستم منظومه ی ماهواره ای استارلینک با دیگر 

منظومه های ماهواره ای اینترنتی نهفته است:
استارلینک قرار است جهانی باشد و ازلحاظ تئوری قابلیت سرویس دهی آن 

مختص منطقه ی جغرافیایی خاصی نخواهد بود.
استارلینک باتوجه به تعداد بیشتر ماهواره، پهنای باند بسیار بیشتری خواهد 

داشت و درنتیجه به کاربران بسیار بیشتری سرویس خواهد داد.
ازهمه مهم تر، استارلینک سرعت بسیار بیشتر و تأخیر یا Latency بسیار 

کم تری نسبت به دیگر اینترنت های ماهواره ای دارد.
تأخیر پایین و سرویس جهانی

 Latencyتا پیش از این یکی از مهم ترین معایب اینترنت  ماهواره ای، تأخیر
بسیار باالی آن و محدود بودن سرویس به یک کشور یا قاره ی خاص بوده است. 
دلیل این تأخیر زیاد و محدودیت جغرافیایی این است که شرکت های ارائه دهنده ی 
خدمات اینترنت ماهواره ای تا پیش از این ماهواره های خود را در مدار زمین ثابت یا 
GEO قرار می دادند. سرعت گردش ماهواره هایی که در این مدار قرار می گیرند، 
برابر با سرعت چرخش زمین به دور خود است و درنتیجه ماهواره عمال از دید 

ناظر زمینی در یک نقطه ی ثابت در آسمان ثابت باقی می ماند.
وان وب درابتدا قرار بود منظومه ای ماهواره ای متشکل از 6۵۰ ماهواره ی 
مخابراتی در ارتفاع ۱2۰۰ کیلومتری از سطح زمین باشد. با شیوع ویروس کرونا و 
سقوط بازارهای مالی، سافت بنک، بزرگ ترین سرمایه گذار وان وب تصمیم گرفت 
به سرمایه گذاری خود در این شرکت پایان دهد و درنتیجه وان وب در ماه مارس 

2۰2۰ اعالم ورشکستگی کرد.
وان وب تا پیش از اعالم ورشکستگی 7۴ ماهواره در مدار زمین قرار داده 
بود و حتی بعد از ورشکستگی نیز درخواست مجوز برای ارسال ۴8 هزار ماهواره ی 
دیگر به FCC داده بود. سرانجام در جوالی 2۰2۰ اعالم شد که دولت بریتانیا 
مزایده ی خرید وان وب را با مبلغ پیشنهادی ۵۰۰ میلیون دالر برنده شده است. 
بسیاری گمانه زنی می کنند که باتوجه به خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا، هدف این 
کشور از خرید این منظومه ی ماهواره ای، ایجاد سیستم موقعیت یاب جهانی شبیه 
به GPS و مشابه اروپایی آن گالیله است، نه ارائه ی خدمات اینترنت ماهواره ای.

جالب است بدانید دو شرکت چینی به همراه اسپیس ایکس و آمازون نیز در 
میان شرکت کنندگان در مزایده ی خرید وان وب بودند. از آن جایی که FCC تنها 
اجازه ی استفاده ی طول موج خاصی از امواج الکترومغناطیسی را به هر شرکت 
می دهد، به احتمال زیاد هدف اسپیس ایکس و آمازون از اقدام برای خرید این 
شرکت ورشکسته، تنها به دست آوردن حق استفاده از طیف طول موج وان وب 

بوده است، نه دستیابی به ماهواره ها و تکنولوژی های آن.
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اختالف  موارد  از  یکی 
جدی بین مجلس و دولت در 
بودجه سال ۱۴۰۰، حذف ارز 
ترجیحی توسط کمیسیون تلفیق مجلس 
و افزایش نرخ تسعیر به ۱7 هزار و ۵۰۰ 
تومان بود؛ نکته ای که دولت همواره 
بدان انتقاد داشته و آن را موجب تورم و 

کاهش ارز پول ملی می داند.
شد  ر د  یجا ا شرط  ین  مهم تر
اقتصادی با ثبات و پایدار، وجود ساختار 
به  است.  اقتصادی  کارآمد  و  سالم 
است  اصلی  بستر  بودجه  دیگر  عبارت 
که سیاست  ها و اهداف کالن اقتصادی 
می توانند در این ساختار شکل گرفته و 
در دسترس قرار گیرند. همچنین ساختار 
خرد اقتصادی و فرایند تولید و عرضه و 
مصرف و تقاضا که در یک بازار کارآمد 
شکل می گیرند هم، نیازمند بستر مناسب 
به لحاظ سیاست  ها و قوانین اقتصادی 
هستند. بدین ترتیب تا زمانی که عملکرد 
بازار از عالیم صحیح دستور نگرفته و به 
دالیل مختلف مختل شده باشند تحقق 
رشد پایدار، اشتغال باال و حتی کنترل 

تورم نیز از دسترس دور می ماند.
از  که  هم   ۱۴۰۰ سال  بودجه 
جانب دولت به مجلس ارایه شد درست 
و  تورم  کنترل  باال،  اشتغال  رویکرد  با 
رشد پایدار تهیه و تنظیم شده بود که 
جانب  از  تغییرات  اعمال  با  متاسفانه 
با ابهامات متعددی روبرو شد.  مجلس 
بود  که »حسن  به حدی  ابهامات  این 
جلسه  در  جمهوری  رییس  روحانی« 
اول بهمن ماه سال جاری در رابطه با 
از »چشم بندی« مجلس  تغییرات،  این 
تغییرات  آن  و  کرده  بودجه صحبت  با 
کلیات  گرچه  دانست.  منطقی  غیر  را 
شورای  مجلس  تصویب  به  بودجه 
در  تغییرات  ایجاد  اما  رسید،  اسالمی 
قوانین عادی و دائمی بودجه مشکالتی 
به همراه دارد که باید با تامل بیشتری 

بدان نگریسته شود.
کاهش ارزش پول ملی با تغییرات 

ایجاد شده
بر اساس الیحه پیشنهادی دولت 
در سال آینده، فروش روزانه 2 میلیون 

و 3۰۰ هزار بشکه نفت پیش بینی شده 
میلیارد  آن ۱99 هزار  ماحصل  بود که 
که  درحالی  است.  بوده  درآمد  تومان 
و  میلیون  یک  به  را  رقم  این  مجلس 
داده  کاهش  روز  در  بشکه  هزار   ۵۰۰
از  تلفیق،  و درآمد دولت در کمیسیون 
۱99 هزار میلیارد تومان به 23۰ هزار 
میلیارد تومان افزایش داشت! مضاف بر 
این که کمیسیون تلفیق میزان وابستگی 
بودجه به نفت را  3۱ هزار میلیارد تومان 
اضافه کرده است. درواقع دولت نفت را 
بر مبنای دالر ۱۱ هزار و  ۵۰۰ تومان 
مجلس  درحالی که  بود،  کرده  محاسبه 
تومان  و ۵۰۰  هزار  را ۱7  قیمت دالر 
محاسبه می کند. چیزی که نتیجه ای جز 
کاستن ارزش پول ملی در پی ندارد. با 
این اقدام برای تامین مخارج مورد نظر 
پول  ارزش  از  تومان  هزار   6 مجلس، 
اما  شد  کاسته  دالر  با  مقابله  در  ملی 
مجلس زیر بار قیمت گذاری برای دالر 
با قیمت ۱7 هزار و ۵۰۰ نرفته و آن را 

انکار می کند.
تغییر نرخ ارز و افزایش تورم

درجریان بررسی الیحه بودجه در 
قیمت  با  رابطه  در  تصمیم  دو  مجلس 
ارز اتخاذ شد که هر دو تصمیم از جانب 
اقتصادی و مقامات دولتی  کارشناسان 
به عبارتی  با واکنش جدی روبرو شد. 
کمیسیون یاد شده از یک طرف ارز ۴ 
هزار و 2۰۰ تومانی را حذف کرد و از 
سوی دیگر نرخ تسعیر ۱7 هزار و ۵۰۰ 
تومان را برای ارز تعیین نمود که هر دو 
پایان  از  قبل  تا  تورم  افزایش  به  مورد 

سال می انجامد. نتیجه ای که متاسفانه 
هم اکنون هم در رابطه با تورم و گرانی 
کاالهای اساسی درشب عید شاهد آن 
هستیم به میزان زیادی برآمده از همین 
آمار  مرکز  گزارش  بنابر  است.  تصمیم 
تورم ماهانه بهمن 2.۵ درصد ثبت شده 
ماهانه  تورم  نرخ  در صورتیکه  و  است 
در اسفند نیز به همین میزان باشد تورم 
نقطه به نقطه پایان سال به ۴9.7 درصد 
خواهد رسید، در حالی که بسیاری دیگر 
از پیش بینی ها این میزان را به بیش از 

۵۱ درصد هم تخمین می زنند.
درواقع اختالف دولت و مجلس بر 
»تسعیری«  ارز  و  »ترجیحی«  ارز  سر 
یکی از نکاتی است که موجب تورم و 
افزایش قیمت کاالها در شب عید شده 
است  ارزی  همان  ترجیحی  ارز  است. 
که دولت برای خرید کاالهای اساسی 
اختصاص می دهد. دالر ۴2۰۰ تومانی 
نرخی است که دولت در سال های اخیر 
آن را مد نظر داشته و شناخته شده ترین 
نرخ در سال های اخیر به حساب می آید. 
دولت  که  است  نرخی  هم  تسعیر  نرخ 
ریال  به  ارزی  درآمدهای  تبدیل  برای 
در نظر می گیرد. مطابق با این تعریف 
دولت برای تبدیل دالر به ریال، نرخ ۱۱ 
هزار و ۵۰۰ تومان، و برای تبدیل ریال 
به دالر، نرخ ۴ هزار و 2۰۰ تومان را در 
نظر گرفته که در بودجه پیش بینی شده 
بود.  گرفته  قرار  تاکید  مورد  دولت هم 
نتیجه چنین اقدامی هم حمایت کاماًل 
واضح دولت از فعالیت های بازرگانی و 
هم  که  است  عمومی  معیشت  تامین 

به نفع مردم و هم به نفع بازرگانان و 
در  و  رویکرد  این  است.  تولیدکنندگان 
نظر داشتن سیاست هایی از این دست 
هم دقیقًا مطابق با خط مشی های دولت 
فعالیت های  از  دولت  حمایت  بر  مبنی 
داشتن  نظر  در  و  بازرگانی  و  تولیدی 

منافع جامعه است.
اما با اقدام کمیسیون تلفیق مجلس 
ارایه  و  ترجیحی  ارز  حذف  بر  مبنی 
برای  تومانی   ۵۰۰ و  هزار   ۱7 قیمت 
بازرگان  انگیزه  عمال  تسعیری،  ارز 
کاالهای  تامین  برای  تولیدکننده  و 
اساسی از میان رفته و به سبب کمبود 
هزینه های  افزایش  یا  و  کاال  عرضه 
همراه  به  واردات،  و  صادرات  و  تولید 
علیه  اقتصادی  گسترده  تحریم های 
نصیب  افسارگسیخته ای  تورم  کشور، 

مردم خواهد شد.
بایدتوجه داشت که همواره تفاوتی 
و  ترجیحی  ارز  نرخ  تسعیر،  نرخ  میان 
ارز بازار آزاد در کشور وجود داشته که 
مجلس،  مدنظر  تسعیری  نرخ  افزایش 
موجب افزایش تورم و قیمت کاالهای 
اساسی است. نرخ ارز بازار آزاد همواره 
بیشتر از ارز تسعیر و ترجیحی بوده است 
اما باید در نظر داشت که نرخ ارز بازار 
است.  دولت  تعیینی  نرخ  از  تابعی  آزاد 
بنابراین با افزایش بی رویه نرخ تسعیر، 
یافته و ممکن  نیز تغییر  آزاد  بازار  نرخ 
است جهش دالر برای سال آینده را در 
پی داشته باشد. درواقع افزایش یکباره 
از  تلفیق  کمیسیون  توسط  تسعیر  نرخ 
و  به ۱7 هزار  تومان  و ۵۰۰  ۱۱ هزار 
۵۰۰ تومان در بودجه سال آینده، چراغ 
سبزی است که مجلس به بازار آزار ارز 
داده و نتیجه ای جز افزایش تورم افسار 
گسیخته و فشار بر قشر آسیب پذیر در 

پی نخواهد داشت.  
گرچه کشور در شرایط تحریم به 
سر برده و به لحاظ مشکالت اقتصادی 
باید  اما  دارد،  قرار  تنگنا  در  شدت  به 
به طور  اقداماتی  چنین  نتیجه  گفت 
و  شده  محاسبه  دولت  پای  به  کامل 
اعتماد مردم به دولت با خدشه ای جدی 

مواجه خواهد بود.  

مدیرعامل بانک ایران زمین:
هدیه ما در سال 1400 به مشتریان، رونمایی از بانکداری 

دیجیتال خواهد بود
مدیرعامل بانک ایران زمین، در سالگرد تاسیس 
این بانک نوید آغاز به کار بانکداری دیجیتال بانک 
ایران زمین و رونمایی سراسری از سامانه فراز را در 

سال ۱۴۰۰ داد. 
زمین،  ایران  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  همزمان  اسفند   2۴ در  که  پورسعید  عبدالمجید 

سالگرد تاسیس بانک ایران زمین، در جمعی با حضور برخی مدیران سخن 
می گفت، اظهار داشت: پنج سال سخت و پرتالش، اما شیرین را با همراهی 
مشتریان و همکاران پشت سر گذاشتیم. سالهایی که همه ما برای یک 
هدف بزرگ که همان پیاده سازی بانکداری دیجیتال و معرفی اولین بانک 

دیجیتال در کشور است، تالش کردیم. 
 ۱۴۰۰ سال  شده  انجام  های  ریزی  برنامه  براساس  ما  افزود:  وی 
ما  دادیم.  قرار  زمین  ایران  بانک  دیجیتال  بانکداری  پیاده سازی  را سال 
مطمئنا در این سال به آنچه برایش تالش کرده ایم و برنامه داشته ایم 
دست خواهیم یافت. بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین، تحولی در شبکه 

بانکی ایجاد خواهد کرد. 
پورسعید در سالروز تاسیس بانک ایران زمین، پلتفرم فراز بانک ایران 
بانکداری دیجیتال در کشور دانست و عنوان  زمین را اولین نمونه کامل 
کرد: ما در اجرای بانکداری دیجیتال نگاه زیرساختی و زیربنایی داشته ایم 
و در حال حاضر تمام ارکان بانک عزم خود را برای تحقق چشم انداز پنج 

ساله بانک جزم کرده اند. 
مدیرعامل بانک ایران زمین، سال ۱۴۰۰ را سالی مهم و حیاتی برای 
بانک ایران زمین دانست و گفت: همکاران من می دانند که سال ۱۴۰۰ 

سال موفقیت برای بانک ایران زمین خواهد بود. 
تقدیر  بانک  اهداف  در مسیر  از تالش همکاران  پایان،  در  پورسعید 

و تشکر کرد.

اعالم برندگان قرعه کشی نرم افزار جامع پرداخت فام
اپلیکیشن  اعتباری ملل قرعه کشی   موسسه 
روز  در  ملل  اعتباری  موسسه  فام  پرداخت  جامع 
مشخص  آن  برندگان  و  برگزار  شنبه23/۱2/99 

شدند.
 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: 
این جشنواره که از 2۵ بهمن ماه و همزمان با والدت 

امام محمد باقر )ع( آغاز و در روز مبعث حضرت رسول گرامی اسالم )ص( 
به پایان رسیده بود در ساعت ۱۵ روز شنبه 23/۱2/99 با حضور مدیرعامل 
شرکت فام و تعدادی از مدیران موسسه اعتباری ملل و خبرنگاران برگزار 
و از طریق صفحه اینستاگرام فام و صفحه فام در آپارات به صورت زنده 

پخش گردید 
گفتنی است برای این جشنواره یک جایزه نقد ۵۰۰ میلیون ریالی و سه 
گوشی هوشمند و سه دستگاه ساعت هوشمند  و 37 کارت هدیه ۵میلیون 

ریالی در نظر گرفته شده بود. 
بنابر این گزارش شرکت فام در نظر دارد در ایام تعطیالت سال نو 
نسبت به برگزاری قرعه کشی برای اعضاء نرم افزار جامع پرداخت فام اقدام 

و جوایزی را اهدا نماید.

افتتاح مکان جدید شعبه بانک مهر ایران در پره سر گیالن
استان  در  ایران  مهر  بانک  سر  پره  شعبه 
ایجاد  مناسب،  فیزیکي  فضای  هدف  با  گیالن 
براي  مطلوب  بستر  همچنین  و  مناسب  دسترسي 
در  گرامي  مشتریان  به  بهتر  چه  هر  خدمات  ارائه 

مکان جدید افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 

مهر ایران، طی مراسمی با حضور فرماندار، شهردار، بخشدار، مسئوالن 
و جمعي از مشتریان، بازاریان و اصناف پره سر، مکان جدید شعبه پره سر 
آغاز  و  شد  افتتاح  معلم  خیابان  نبش  خمیني)ره(،  امام  خیابان  در  واقع 

به کار کرد.
در این مراسم محمد بالدی چوالبی، مدیر شعب بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در استان گیالن ضمن تشکر از حضور مدعوین، تغییر مکان 
این شعبه را گامي در راستاي خدمت رساني هر چه بهتر به شهروندان 
غني  فرهنگ  بیشتر  ترویج هرچه  و  بانک  گران قدر  مشتریان  و  گرامي 
در  رضایتمندي  حس  ارتقاي  با  قطعًا  افزود:  و  دانست  قرض الحسنه 
کرده  جذب  را  هدف  بازارهاي  از  بیشتري  سهم  مي توانیم  هموطنان 
به  را  بیشتري  تسهیالت  گوناگون  نهادهاي  و  با همکاري سازمان ها  و 

کنیم. پرداخت  جامعه  نیازمندان 
قاسمی، فرماندار رضوانشهر نیز از این بانک مهر ایران به عنوان بانک 
برتر در حوزه بانکداري اسالمي نام برد و اظهار داشت: با توجه به عالقه مردم 
این منطقه به بانکداري اسالمي و بدون ربا، بانک قرض الحسنه مهر ایران 
مي تواند تمام نیازهاي اقتصادي مردم این منطقه را با پرداخت تسهیالت 

قرض الحسنه برطرف کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان:
اقدامات بانک توسعه تعاون در استان سیستان و بلوچستان 

ثمرات اقتصادی گسترده ای به همراه داشته است
معاون امور استان ها و بازاریابی بانک توسعه 
تعاون در سفر به استان سیستان و بلوچستان، با معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری این استان دیدار 

و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، 
سعید معادی، با سفر به استان سیستان و بلوچستان 

ضمن بازدید از طرح های تعاونی و تولیدی این استان، در جهت ارتقای 
سطح خدمات ارائه شده بانک توسعه تعاون دیدار و رایزنی های گسترده 

ای، با مقامات اقتصادی و اجرایی استان داشت.
بر اساس این گزارش، در دیدار معاون امور استان ها و بازاریابی بانک 
توسعه تعاون با زنگنه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان 
و بلوچستان بر اثربخشی تسهیالت و خدمات بانک توسعه تعاون در رونق 

اقتصادی منطقه و تقویت همکاری ها تاکید شد.
پرداخت  در  تعاون  توسعه  بانک  اقدامات  گفت:  دیدار  این  در  زنگنه 
تسهیالت اشتغال زایی از محل اعتبارات اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
و عشایری، بند الف تبصره ۱8 و بند ب ماده ۵2 در بخش های میراث 
و  سیستان  استان  کشاورزی  و  معدن  و  صنعت  گردشگری،  و  فرهنگی 

بلوچستان ستودنی است.
وی با تاکید بر ضرورت فراهم سازی امکانات سرمایهای بانک توسعه 
تعاون به منظور توسعه و ارتقای خدمات خصوصا در مناطق محروم، افزود: 
تسهیالت و خدمات بانک توسعه تعاون در استان سیستان و بلوچستان ثمرات 
اقتصادی گسترده ای در این استان به همراه داشته است و این بانک تاکنون 
با پرداخت تسهیالت موثر، کمک شایانی در جهت رفع محرومیت و ایجاد 
اشتغال در راستای بهبود معیشیت زندگی مردم در مناطق محروم سیستان 

و بلوچستان صورت داده است.
گفتنی است در جریان سفر معادی به استان سیستان و بلوچستان، 

جلسه بررسی عملکرد مدیریت شعب این استان نیز برگزار شد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:
صنعت نفت ایران دارای ظرفیت های بالقوه ای است 

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه صنعت 
روی  پیش  روشنی  آینده  گفت:  است،  بالقوه ای  ظرفیت های  دارای  ایران  نفت 

صنعت نفت قرار دارد.
احمد مرادی، به بیان موفقیت های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در یک 
سال اخیر اشاره کرد و گفت: صنعت نفت با وجود بعضی مشکالت اقتصادی و 
و  داشته  قبولی  قابل  پیشرفت های  آن،  از  ناشی  تبعات  و  کرونا  ویروس  شیوع 
امسال نیز که روزهای پایانی آن طی می شود، پروژه های متعددی در این صنعت 
اجرا و بهره برداری شد.وی افزود: هرچند بسیاری از روستاها و شهرهای کشور از 
نعمت گاز برخوردارند، اما پروژه های عظیم گازرسانی هیچ گاه متوقف نشده است 

و همچنان ادامه دارد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی به موفقیت های صنعت 
پتروشیمی اشاره و تصریح کرد: صنعت پتروشیمی نقش مؤثری در بازار ارز ایفا کرد، 
به گونه ای که هم اکنون درصد زیادی از ارز کشور از این صنعت تأمین می شود، 
بنابراین مشاهده می کنیم که این صنعت تا چه اندازه در توسعه صادرات غیرنفتی 
و رشد اقتصادی نقش داردمرادی به افتتاح طرح های بزرگ نفتی و پتروشیمی در 
سال جاری اشاره کرد و گفت: راه اندازی چنین واحدهایی آن هم زمانی که ما با 
تحریم های اقتصادی روبه رو هستیم کار بسیار بزرگی است.وی آینده صنعت نفت را 
روشن ارزیابی و اظهار کرد: امسال با وجود مشکالت اقتصادی، در صنعت نفت، گاز 
و پتروشیمی جهش و توسعه قابل توجهی را شاهد بودیم. امیدواریم سال آینده نیز 
این صنعت بتواند مسیر پیشرفت خود را حتی با سرعتی بیشتر از امسال ادامه دهد.

نامه انجمن صنفی سی ان جی کشور به شورای نگهبان؛ 
سبد  به  ال.پی.جی  ورود  برای  مجلس  مصوبه  لغو  درخواست 

سوخت 
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی ان جی کشور از ارسال نامه این انجمن 
به شورای نگهبان خبر داد و گفت: باتوجه به عواقب جبران ناپذیر مصوبه اخیر 
مجلس شورای اسالمی درباره ورود ال پی جی به سبد سوخت کشور، درخواست 

لغو این مصوبه به شورای نگهبان ارائه داده شده است.
نمایندگان  اصرار عجیب  به  اشاره  با  در جمع خبرنگاران  محسن جوهری 
مجلس شورای اسالمی نسبت به تصویب و استفاده ال پی جی به عنوان سوخت 
خودرو، تصریح کرد: اگر این موضوع اجرایی شود، در آینده نه چندان دور دچار 

خسارت های متعددی خواهیم شد.
جوهری بیان کرد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته با احتساب فروش 
2 هزار میلیارد تومانی گازمایع در داخل، زیان ساالنه کشور از عدم صادرات گاز 

مایع و فروش آن در داخل، بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.  
سوخت ال پی جی برای خودرو؛ بازگشت به یک طرح شکست خورده

جوهری با اشاره به مزیت نسبی سی ان جی در مقایسه با ال پی جی  اظهار 
کرد: در برهه ای تصمیم گرفته شد عرضه ال پی جی به عنوان سوخت خودرو در 
کشور متوقف و جایگاه های عرضه ال پی جی تعطیل شوند. بعد از این اتفاق دولت 
ضمن سرمایه گذاری در حوزه سی ان جی تالش کرد سرمایه های بخش خصوصی 
را به این حوزه سوق دهد و دراین مسیر زیرساخت های مناسبی نیز تعبیه شد، 
اما علی رغم توجه به این موضوع امروز دوباره شاهد پیشنهاد ورود ال پی جی به 

عنوان سوخت خودرو از طرف نمایندگان مجلس هستیم!
برنامه های  در  غیرکارشناسی  و  ناگهانی  تغییرات  اینکه چنین  بیان  با  وی 
اقتصادی و سیاست گذاری ها باعث بی اعتمادی سرمایه گذاران می شود، ادامه داد: 
در چنین شرایطی سرمایه گذار دیگر به مجموعه دولت و مجلس اعتماد نخواهد کرد 
و سرمایه خود را از کشور خارج می کند آن هم در شرایط اقتصادی پیش رو که 
سیاست دولت بر مبنای جذب و افزایش انگیزه سرمایه گذاران قرار گرفته است. 
متاسفانه درحال حاضر این اتفاق در حوزه سی ان جی رخ داده است و بسیاری از 

سرمایه گذاران این حوزه، از ادامه راه انصراف داده اند.
جوهری این طرح را طرحی شکست خورده دانست و توضیح داد: در حال  
حاضر دو هزار و ۵۰۰ جایگاه سی ان جی در سراسر کشور وجود دارد که با وجود این 
تعداد جایگاه همچنان در کالن شهرها مشکل نبود کافی جایگاه به اندازه ظرفیت 
مصرف کامال محسوس است، حال چگونه می شود صرفا با احداث ۱۵۰ جایگاه 

ال پی جی نیاز کشور را برطرف کرد؟  
هزینه تراشی برای مهیا کردن بستر توزیع ال پی جی

وی با واکاوی موضوع ورود ال پی جی به سبد سوخت خودرو و اجرایی 
شدن این مصوبه اظهار کرد: در این جریان از یک سو بخش خصوصی و دولتی 
باید مجدد مبلغی بالغ بر 2۵هزار میلیارد تومان جهت ساخت صرفا ۱۵۰ جایگاه و 
دوگانه سوز کردن خودروها به صورت استاندارد سرمایه گذاری کنند، در حالی که 
اگر نیاز مبرم به مصرف ال پی جی در سبد سوخت باشد در بیشتر شهرها باید به 

اندازه نیاز جایگاه احداث شود که این بستر نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارد.
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سنگینی بار اختالف دولت و مجلس بر دوش مردم
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زیر نظر: محمد امامی

آمریكا دومین تأمین کننده نفت هند شد
منابع تجاری اعالم کردند که آمریکا دومین تأمین کننده بزرگ نفت 

خام هند شد و عربستان در جایگاه چهارم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری رویترز از دهلی نو، داده های منابع تجاری نشان 
تأمین کننده  دومین  به عنوان  عربستان  از  میالدی  گذشته  ماه  آمریکا  داد 
بزرگ نفت هند پیشی گرفت، زیرا پاالیشگران خرید نفت خام ارزان آمریکا 
را افزایش دادند تا کاهش عرضه ائتالف سازمان کشورهای صادرکننده نفت 

و متحدانش )اوپک پالس( را جبران کنند.
تولیدکننده  عمده ترین  از  هند  واردات  که  داد  نشان  رویترز  داده های 
نفت جهان در ماه فوریه ۴8 درصد افزایش یافت و به ۵۴۵ و 3۰۰ هزار 

بشکه در روز رسید.
این در حالی است که واردات نفت هند از عربستان در ماه فوریه نسبت 
به ماه ژانویه ۴2 درصد کاهش یافته و به پایین ترین سطح خود در یک دهه 

اخیر یعنی ۴۴۵ هزار و 2۰۰ بشکه در روز رسیده است.
عربستان سعودی که به طور مداوم یکی از دو تأمین کننده عمده نفت 
این  در  را  رتبه چهارم  ژانویه 2۰۰6  از  بار  نخستین  برای  است  بوده  هند 

زمینه کسب کرد.
با وجود کاهش 23 درصدی واردات نفتی هند  براساس این داده ها، 
از عراق و رسیدن آن به کمترین مقدار در پنج ماه اخیر )یعنی 867 هزار 
و ۵۰۰ بشکه در روز(، این کشور همچنان در رتبه نخست صادرات نفت 

به هند قرار دارد.

ایمن سازی خط لوله هفتم سراسری انتقال 
گاز 

مدیر منطقه 6 عملیات انتقال گاز از ایمن سازی ۱۰8 کیلومتر از خط 
لوله هفتم سراسری انتقال گاز با ساخت 2 هزار متر طول آبنما در 22 نقطه 
و ۱۵۰ متر دیوار سنگی در 8 نقطه روی خط ۵6 اینچ در سال 99 خبر داد.

به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی گاز ایران، علیرضا عربلو در این 
باره گفت: ما برای انتقال ایمن و پایدار گاز طبیعی و دسترسی به تأسیسات 
مؤثر در فرآیند انتقال گاز، شناسایی نقاط پرخطر خط لوله هفتم سراسری 

در دستور کار این واحد قرار گرفت.
وی ادامه داد: خط لوله هفتم سراسری انتقال گاز به لحاظ قرار گرفتن 
سازه خاص  اجرای یک  و  با طراحی  و سخت گذر،  کوهستانی  مناطق  در 
توسط کارشناسان عملیات ساختمانی معاونت خطوط لوله، ایمن سازی شد.

مدیر منطقه 6 عملیات انتقال گاز تصریح کرد: پروژه ابنیه فنی خط 
لوله هفتم سراسری طی ۱3 ماه در سال 99 و با رعایت نکات بهداشتی و 

ایمنی کامل پایان یافت.
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زیر نظر: بهنام مومنی

ساماندهی بازار یک شعار است؛

انتقاد فروشنگان
 به توزیع قطره چكانی روغن

بنا به اذعان فروشندگان روغن هنوز عرضه این کاال به صورت قطره چکانی 
است و با وجود تمام اعتراض ها همچنان فروش اجباری کاال هم کنار روغن 

وجود دارد.
کمتر از ۴ روز تا پایان سال 99 باقی مانده است و هنوز بازار کاالهای 
اساسی رنگ آرامش به خود ندیده است، جالب اینجاست مسئوالن مدام از عزم 
جدی خود برای افزایش عرضه کاال و مدیریت بازار سخنانی را مطرح می کنند 

اما در عمل خبری از ساماندهی بازار نیست.
صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفته است 
»در بهمن ماه در استان تهران 32 هزار تن روغن نباتی توزیع شده است که 
۱7 هزار تن آن توسط فروشگاه های زنجیره ای و دیگر خرده فروشی ها بوده و 

حدود ۱۴ هزار تن نیز برای مصارف صنف و صنعت توزیع شده است”.

وی با بیان اینکه مردم به دلیل حس بد بینی ای که نسبت به آینده داشتند، 
میزان مصرف خود را افزایش داده اند گفت: آمارها نشان می دهد میزان توزیع 
توزیع  میزان  این،  با وجود  اما  است  بوده  معمول  مواقع  از  بیشتر  نباتی  روغن 

کماکان افزایش دارد.
 با وجود این صحبت ها بنا به اذعان فروشندگان روغن هنوز عرضه این کاال 
به صورت قطره چکانی است و با وجود تمام اعتراض ها همچنان فروش اجباری کاال 
هم کنار روغن وجود دارد، در این شرایط برخی از فروشندگان ترجیح می دهند با 
لغو سفارشات خود از کارخانه جات حاضر به خرید اجباری تعدادی از کاالها نباشند. 
در زمان حاضر برخی از تولیدکنندگان با کاهش عرضه روغن، محصوالتی مانند 
کروسان پچ پچ، مربا، سس کچاپ و تن ماهی را به اجبار می فروشند و خبری هم 

از برخورد با متخلفین نیست.

بیان  با  اقتصادی  کارشناس  یک 
اینکه سال آینده سال رمزارزهاست و تا 
انبساطی  پولی  سیاست های  که  زمانی 
است، رمز ارزها به افزایش قیمت خود 
ادامه می دهند، گفت: اگر موضوع برجام 
و روابط سیاسی ایران و آمریکا به همین 
صورت فعلی باقی بماند و منابع ارزی 
نیز آزاد نشود و ارز پاشی صورت نگیرد، 
قیمت ارز در همین سطوح خواهد ماند.

علی سعدوندی در صفحه شخصی 
اینستاگرام خود درباره وضعیت اقتصادی 
در سال آینده گفت: بودجه سال آینده 
ادامه  و  غیرکارشناسی  تورمی،  بسیار 
بودجه سالجاری است. در ابتدای سال 
۱۴۰۰ ممکن است دولت بتواند با ایجاد 
پایه پولی و نقدینگی  به بخشی از اهداف 
خود برسد و طرح های خود را افتتاح کند 
که از این جهت مثبت است اما از نظر 
تامین منابع مثبت نیست. در نیمه دوم 
سال جاری دولت سعی کرد با استفاده 
خلق  و  پولی  پایه  حقوقی ها،  منابع  از 
بورس  ریزش  مانع  بانکی،  نطام  پول 
قیمت  سیاست های  همانند  که  شود 

گذاری موفق نشد.
وی افزود: با توجه به شرایط تورمی 
کشور در سال آینده، احتمال اینکه این 
امر موجب استفاده فعاالن بازار سرمایه 
شود،  بورس  رشد  و  موقعیت  این  از 
خیلی کم است، زیرا زمانی که اعتماد 
به بازار سرمایه از بین برود، به سختی 

باز می گردد.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه 

نه دولت و نه بانک مرکزی در کنترل 
اجرای  داد:  ادامه  نبوده اند،  موفق  تورم 
موجب  دنیا  تمام  در  باز  بازار  عملیات 
کاهش تورم شده است اما در کشور ما 
از آنجا که روش درستی در این زمینه 
به کار گرفته نشد و نرخ هدفگذاری بهره 
بین بانکی هم مشخص نشد، نتواستیم 
باز در جهت کنترل و  بازار  از عملیات 

مدیریت تورم استفاده کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: اگر موضوع 
برجام و روابط سیاسی ایران و آمریکا به 

همین صورت فعلی باقی بماند  و منابع 
ارزی نیز آزاد نشود و ارز پاشی صورت 
سطوح  همین  در  ارز  قیمت  نگیرد،  
خواهد ماند یا به دلیل بودجه متورم سال 
آینده ممکن است افزایشی شود. از سوی 
دیگر، اگر دولت به ارز نفتی دسترسی 
پیدا و آن را در بازار عرضه کند، می تواند 
دالر را به ۱۵ هزار تومان برساند اما این 

کاهش قیمت پایدار نیست.
که  زمانی  تا  افزود:  سعدوندی 
سیاست های پولی انبساطی است، بازار 

رمز ارزها به افزایش قیمت خود ادامه 
می دهند و می توان گفت که سال ۱۴۰۰، 

سال رمزارهاست.
تاکید  با  اقتصادی  تحلیلگر  این 
بعدی  دولت  اقدام  مهم ترین  براینکه 
از طریق  باشد، گفت:  باید توقف تورم 
علم اقتصاد می توان طی دو سال تورم را 
مهار کرد که الزامات آن تفکیک بودجه 
ارزی از ریالی، حرکت به سمت جهش 
تولید، حذف رانت ها، امضاهای طالیی 

و مجوزهای مخل تولید است.

یک کارشناس اقتصادی:

دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم موفق نبودند 
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 گروه خبری شهرستان 
مشهد سمیه باقرزاده-مسئول 
کت  شر صنعتی  شت  ا بهد
پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد عملکرد 
پاندمی کرونا  در  را  گازی  این مجتمع 

طی یک سال گذشته تشریح کرد.
بیان  ضمن  دار  خواصه  کاوه   
با اطالعیه سازمان  افزود:  مطلب فوق 
شیوع  آغاز  زمان  در  بهداشت  جهانی 
ویروس منحوس کرونا در سطح جهان 
و اعالمیه های وزارت بهداشت، کمیته 
شرایط اضطراری با موضوع کرونا برگزار 
و سپس کمیته سالمت با هدف مقابله 
با کرونا تشکیل شد.وی اظهارداشت: در 
یک سالگی فراگیری کرونا تاکنون 78 
جلسه اضطراری با هدف افزایش نظارت 
و پایش سالمت کارکنان در پاالیشگاه 

برگزار شده است.
اقدامات  به  همچنین  دار  خواصه 
کارکنان  سالمت  حوزه  در  پاالیشگاه 
اشاره و بیان کرد: با روند شیوع بیماری 
کرونا در کشور و استان خراسان رضوی، 
تیم   9 تعداد   HSE واحد  سوی  از 

غربالگری  برای  گروه   7 و  ضدعفونی 
شرکت  از  خارج  مهمانان  و  کارکنان 

تشکیل گردید.
مسئول بهداشت صنعتی پاالیشگاه 

گاز هاشمی نژاد ادامه داد: این تیم ها 
شامل  کار  محیط  ضدعفونی  روزانه 
اداری،  ساختمانهای  عملیاتی،  سایت 
های  مجتمع  و  خودروها  آالت،  ابزار 

روزانه  های  تست  انجام  مسکونی، 
شناسایی بیماران و معرفی افراد به طب 
صنعتی جهت معاینه و لزوم اخذ تست 

کرونا را بر عهده دارند.

نبرد نفس گیر با کرونای بی رحم در صنعت گاز؛

افزایش نظارت و پایش سالمت کارکنان در پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

برداشت  باید  اصفهان  به  فارس  خلیج  آب  انتقال  با 
صنایع از زاینده رود به حداقل برسد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: طرح انتقال 
آب خلیج فارس با هدف تامین آب پایدار صنایع است و امیدواریم با 
بهره برداری از این پروژه برداشت صنایع از حوضه زاینده رود به حداقل 

برسد و معادل این آب به بخش کشاورزی تخصیص یابد.
مهرداد مرادمند رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با 
اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان 
صنایع  پایدار  آبی  منابع  به  تواند  می  پروژه  این  اجرای  داشت:  اظهار 

بیانجامد و تاثیر غیر مستقیم بر بخش کشاورزی دارد.
وی افزود: امیدواریم با بهره برداری از این پروژه برداشت صنایع از 
حوضه زاینده رود به حداقل برسد و معادل این آب به بخش کشاورزی 

تخصیص یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: طرح 
انتقال آب خلیج فارس به اصفهان صرفا با اهداف صنعتی و معدنی دنبال 
می شود و با تامین آب پایدار صنایع از این طرح می توان به بخشی از 

نیاز کشاورزی پاسخ داد.
وی افزود: از ابتدای سال زراعی جاری آبی به بخش کشاورزی 
تخصیص پیدا نکرده است و امیدواریم با بارشهای مطلوب پس از عید 

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

جمهور آغاز خواهد شد.
این ابَرپروژه، با بهره مندی از توان متخصصان داخلی و همچنین 
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.

آبرسانی به 110 روستای استان اصفهان در قالب پویش 
هر هفته الف-ب ایران

هاشـم امینـی بـا اشـاره به حـذف آبرسـانی سـیار به روسـتاها در 
اسـتان اصفهان عنوان کرد: با یکپارچه سـازی آبفا شـهری و روستایی، 
فاصلـه خدمـات رسـانی به روسـتاها نسـبت به شـهرها بسـیار کاهش 
یافتـه و ایـن خدمـات بـه سـرعت در حـال اجرا اسـت بـه طوریکه 23 

خدمـت آبفـا در تمـام حـدود هزار روسـتای اسـتان ارائه مـی گردد.
پروژه آبرسـانی به ۱۱۰ روسـتای اسـتان اصفهان با جمعیتی بالغ 
بـر 93 هـزار و 77 نفـر، بـه صـورت ویدئـو کنفرانـس بـا حضـور وزیر 
نیـرو، مدیرعامـل شـرکت مهندسـی آب و فاضـالب و معـاون عمرانی 
اسـتانداری اصفهـان، در هفتـه ۴۴ پویـش الـف- ب ایران، مـورد بهره 

بـرداری قـرار گرفت.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان در مراسـم 
آبرسـانی به برخی روسـتاهای اسـتان در قالب پویش هر هفته الف- ب 
ایران گفت: در قالب این طرح در 9 روسـتای کنهگان، ولدخانی، رهیز، 
شـیبانی در سـمیرم ، لوتـری در کوهپایـه ، هوک، محمدی شـهرضا و 
مکدیـن علیـا در فریدونشـهر وخرم آباد در اردسـتان شـبکه آب احداث 
شـد و جمعیتـی بالـغ بـر هزار و 967 نفر در این روسـتاها از آب شـرب 

سـالم و بهداشـتی برخوردار شدند.
هاشـم امینـی بـا اشـاره به حـذف آبرسـانی سـیار به روسـتاها در 
اسـتان اصفهان عنوان کرد: با یکپارچه سـازی آبفا شـهری و روستایی، 
فاصلـه خدمـات رسـانی به روسـتاها نسـبت به شـهرها بسـیار کاهش 
یافتـه و ایـن خدمـات بـه سـرعت در حـال اجرا اسـت بـه طوریکه 23 

خدمـت آبفـا در تمـام حـدود هزار روسـتای اسـتان ارائه مـی گردد.
مدیرعامـل آبفـا اصفهـان افزود: طـرح ۱۰۰-3۰۰ بـا هدف حذف 
آبرسـانی سـیار، کاهـش پـرت آب و 3۰۰ کیلومتـر لوله گـذاری آب در 
۱۰۰ روسـتا از آذر مـاه آغـاز شـده ، اسـفند مـاه به پایان می رسـد و در 

پویـش فصل بهـار افتتاح مـی گردد.
امینـی تصریـح کـرد: بـا اعتباری بالغ بـر 39۰ میلیـارد تومان و از 
طریـق انعقـاد قرار داد بیع متقابل با سـرمایه گـذاری بخش خصوصی، 

اجرای شـبکه فاضالب 22 روسـتا در دسـتور کار قرار گرفت.
مدیرعامل شـرکت آبفا اسـتان اصفهان به بهره مندی 2۵ روسـتا 
از طـرح آبرسـانی اصفهـان بـزرگ پرداخـت واظهار داشـت: بـا اجرای 
۵۵ کیلومتـر خطـوط انتقـال و توزیع، 2۵ روسـتا در گلپایـگان، لنجان، 
مبارکه،کوهپایه و دهاقان از طرح آبرسـانی اصفهان بزرگ و تاسیسـات 

آبرسـانی در شـهرها بهره مند شـدند.
امینی با اشـاره به طرح آبرسـانی به ۱۱۰روسـتا در ۱۵ شهرسـتان 
در اسـتان اصفهان خاطرنشـان سـاخت: بـا اجـرای ۵۵ کیلومتر خطوط 
انتقـال و 9۵ کیلومتـر اصـالح و توسـعه شـبکه توزیع، ۵۵ لیتـر برثانیه 
بـه ظرفیـت جدیـد تامیـن آب شـرب، از طریـق منابـع جدیـد محلی و 
بهـره منـدی از دیگـر منابـع افزوده شـد که بالـغ بر 2۵۵ میلیـارد ریال 

هزینه در بر داشـته اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان اصفهـان در ادامه اظهار داشـت: 
بـه منظـور اجـرای این پـروژه، ۱۵۰ کیلومتـر لوله گـذاری آب ، 7 باب 
مخـزن در اردسـتان، سـمیرم، فریـدن، فریدونشـهر و کوهپایـه و یک 
فقـره ایسـتگاه پمپـاژ در کوهپایـه بـا ظرفیت 6 لیتـر برثانیـه احداث و 

در مـدار بهره بـرداری قـرار گرفت.
اجـرای  کیلومتـر   ۱۵۰ روسـتا،  در6۰  اینکـه  بیـان  بـا  امینـی 
خطـوط انتقـال، اصـالح و توسـعه شـبکه توزیـع آب، عملیاتـی شـد 
تصریـح کـرد: ایـن روسـتاها در اصفهـان، گلپایگان، لنجـان، مبارکه، 
فریـدن، فریدونشـهر، فالورجان،کوهپایـه، چادگان، سـمیرم، شـاهین 
شـهر، شـهرضا، خوانسـار، دهاقان، اردسـتان، تیران و کرون و ورزنه 

دارند. قـرار 
وی ادامـه داد: بـا اجرای طرح آبرسـانی به ۱۱۰ روسـتا در اسـتان 
اصفهان 29 هزار و 986 خانواره از نعمت آب شـرب سـالم و بهداشـتی 

بـه صـورت پایدار بهره مند شـدند.

کاشت ۶500 اصله درخت توسط شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزي

مرکزی _ حامد نوروزی :6۵۰۰ اصله درخت مثمر و غیر مثمر در محوطه 
ساختمان هاي اداري و تاسیسات شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در 
سراسر استان کاشته شد. مراسم روز درختکاري با حضور مهندس یوسف 
عرفاني نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي ، معاونین ، 

مشاورین و  جمعي از کارکنان این شرکت برگزار گردید.
 به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي  ، در 
مراسمي که به مناسبت روز درختکاري در محوطه ساختمان اداري ستاد 
برگزار شد و طي آن ۵6 اصله درخت مثمر  کاشته شد مهندس  شرکت 
یوسف عرفاني نسب مدیرعامل شرکت ، حفظ  محیط زیست را وظیفه اي 
با گسترش سنت  امیدواري کرد  اظهار  نمود و  بیان  همگاني و همیشگي 
حسنه درختکاري در بین مردم ، از محیط زیست که یکي از نعمت هاي 

بزرگ خداوند به بشر هست ، درست حفاظت شود.
وي افزود : در دین اسالم  به کاشت درخت ، بسیار سفارش شده که از 
اجر اخروي زیادي برخوردار است  و در این رابطه روایات معتبري از پیامبر 

اکرم )ص( و ائمه معصومین )ع( نقل شده است.
همچنین به مناسبت روز درختکاري، تعداد 6۵۰۰ اصله درخت مثمر 
و غیر مثمر در محوطه تصفیه خانه هاي فاضالب شهرهاي اراک ،ساوه ، 
دلیجان ،محالت،خمین ، آشتیان و شازند کاشته شده است که از این تعداد 
3۰۰۰ اصله  درخت توت غیر مثمر به منظور استفاده  از برگ این درختان  
براي  پرورش کرم ابریشم )نوغان داري( در تصفیه خانه فاضالب شهر دلیجان 
کاشته شده که طي 3 سال آینده ، براي چندین نفر  ایجاد شغل خواهد نمود.

گفتني است  بمناسبت روز درختکاري هرساله ، در محوطه هاي اداري 
و تاسیسات آب و فاضالب شهرها و به ویژه تصفیه خانه هاي فاضالب ، 

درختان زیادي کاشته مي شود.

با  گاز  شرکت  بسیج  فرمانده  معارفه  و  تودیع  مراسم 
حضور مسئول سازمان بسیج کارمندان استان سمنان

طی حکمی از سوی مسئول سازمان بسیج کارمندان استان سمنان، 
مجتبی حیدریان به عنوان فرمانده بسیج شرکت گاز استان سمنان منصوب 

شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان؛ مراسم تودیع و 
معارفه فرمانده بسیج شرکت گاز با حضور سرهنگ امامی مسئول سازمان 
مقاومت  حوزه  فرمانده  خطیب  شعباني  اله  ولی  و  استان  کارمندان  بسیج 
در سالن کنفرانس  از همراهان  استان سمنان و جمعی  ادارات کل  بسیج 

شرکت گاز برگزار شد. 
امامی با اشاره به اینکه بسیج متعلق به همه جامعه است و آحاد ملت 
بخش  آزادی  ندای  یک  و  بزرگ  نعمت  یک  بسیج  گفت:  اند  بسیجی  ما 

برای ملت هاست.
وی با بیان این که هویت بسیج را معنویت تشیکل می دهد، اظهار 
داشت: سیاست استراتژیک و راهبردی در بسیج ، تزکیه و پرهیزکاری است.

وی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری یکی از الزامات جذب 
حداکثری افراد، توجه به اخالق اسالمی است؛ همانگونه که پیامبر اسالم با 

اخالق پسندیده خود افراد را به اسالم و تشیع جذب نمودند. 
سرهنگ امامی با اشاره به اقتدار جمهوری اسالمی ایران در منطقه و 
جهان گفت: امروز با راهبری رهبر معظم انقالب، استوار و محکم بر روی 
پای خودمان ایستاده ایم و شعار نه شرقی و نه غربی را برای جهانیان معنا 

کرده ایم.
و  بلند  اهداف  به  راستای رسیدن  در  اهمیت  پر  نکات  برخی  به  وی 
متعالی بسیج خطاب به فرمانده جدید بسیج شرکت گاز استان اشاره کرد و 
افزود: موضوع محرومیت زدایی باید مورد توجه قرار گیرد و عالوه بر آن 
باید نگاه ویژه ای به موضوعات فرهنگی و تربیتی و همچنین خانواده های 

کارکنان شود .
طی این مراسم، علیرضا اعوانی مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان 
ضمن تقدیر از زحمات چندین ساله برادر بسیجی مصطفی ادب، از بسیج به 
عنوان بازوان پرتوان انقالب اسالمی یادکرد و اهمیت حضور بسیجیان را 

در صحنه های مختلف یاد آور شد.
در این مراسم مجتبی حیدریان به عنوان فرمانده بسیج شرکت گاز 
استان سمنان منصوب و از زحمات و تالش های خالصانه و صادقانه برادر 
بسیجی مصطفی ادب تقدیر  و تشکر به عمل آمد؛ در پایان مصطفی ادب 
فرمانده اسبق بسیج شرکت گاز استان سمنان به مجموعه ای از فعالیت ها 
در طی دوران تصدی پرداخت و برای فرمانده جدید آرزوی موفقیت نمود.

با  دیدار  در  مهدیشهر  و  سرخه  سمنان،  مردم  نماینده 
مدیرعامل شرکت گاز عنوان نمود:

به  گازرسانی  در  سمنان  استان  گاز  شرکت  عملکرد 
شهرها و روستاها ارزنده و قابل تقدیر است.

برخی  به  گازرسانی  اجرایی  رویکرد حل مشکالت  با  دیدار  که  این 
العبور در حوزه شهرستان مهدیشهر و سرخه صورت  از روستاهای صعب 
پذیرفت در خصوص روند ارائه خدمات گازرسانی به مردم منطقه بحث و 

تبادل نظر بعمل آمد.
به گزارش روابط عمومی؛ علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان 

سمنان ضمن عرض خوش آمد به ارائه گزارش از 
آخرین وضعیت گازرساني در استان پرداخت و افزود: هم اینک بالغ بر 

3۰2 هزار مشترک در سطح استان با ضریب نفوذ 
۱۰۰ درصدی بخش شهری و 92 درصدی بخش روستایی از نعمت 

گاز طبیعی برخوردار می باشند.
اعوانی در این دیدار به برخی مشکالت موجود در جهت گازرسانی به 
روستاهای صعب العبور اشاره کرد و افزود:  عملیات گازرساني به روستاهای 
صعب العبور همچون چاشم به لحاظ هزینه باالی اجرای پروژه نیازمند ورود 
و پیگیری مجدانه مسئولین می باشد؛ در این دیدار واگذاری رایگان اراضی 
اجرا  انتخاب مسیرهای مناسب  باغات در مسیر گازررسانی؛  کشاورزی  و 
و نیز ارائه مجوزهای الزم از اداره راه جهت استفاده از حریم راه  با هدف 
کاهش هزینه های سرانه انشعاب برای هر خانوار و  استفاده حداکثری از 

منابع موجود از جمله مواردی بود که مورد تبادل نظر قرار گرفت. 
وی با اشاره به اینکه برنامه گازرسانی به روستاهای باقیمانده با جدیت 
تحت پیگیری مي باشد، گفت: با اتمام گازرساني به مناطق روستایی شهرستان 
های سرخه و مهدیشهر؛ درصد برخورداري مناطق روستایي استان به حدود 

9۴ درصد ارتقاء خواهد یافت.
از نماینده محترم  مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان ضمن تشکر 
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  سرخه  و  مهدیشهر  سمنان،  شهرستانهای 
خواستار  نفت؛  وزارت  حوزه  از  الزم  مجوزهای  اخذ  در  مجدانه  پیگیری 
استمرار همکاری سایر دستگاه ها ذیربط با این شرکت شد  و افزود: توسعه 
گازرسانی در روستاها با شتاب بسیار خوبی پیش می رود و این امر نشان از 
تالش و اهتمام کارکنان خدوم این شرکت در جهت رشد و توسعه خدمات 
در سطح استان دارد که این مهم بدون مشارکت و همراهی دستگاه های 

مسئول  به راحتی میسر نخواهد شد. 
مجلس  در  سرخه  و  مهدیشهر  سمنان،  مردم  نماینده  دیدار  این  در 
به  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  توجه  از  تقدیر  ضمن  اسالمي  شوراي 
مناطق محروم گفت: امید است با رفع موانع و تأمین به موقع اعتبارات 
زمینه توسعه گازرسانی در مناطق روستایي فاقد گازرسانی فراهم شده و 
موجبات رفاه روستائیان عزیز و همچنین رونق اقتصادی خصوصًا در زیر 

بخش کشاورزی گردد. 
عباس گلرو توسعه گازرسانی در استان بخصوص در حوزه روستایی 
را قابل تقدیر دانست و گفت: به حمد الهی وضعیت گازرسانی به روستاها 
بسیار مطلوب بوده و این عملکرد جز در سایه مدیریت بسیار خوب و تالش 
خستگی ناپذیر پرسنل زحمت کش شرکت گاز استان سمنان امکان پذیر نمی 
از مردم شریف سمنان، مهدیشهر و سرخه  نمایندگی  به  اینجانب  باشد و 
از هیچ کوششی در جهت رفع مشکالت گازرسانی به روستاهای باقیمانده 

دریغ نخواهم نمود.

مدیرکل راه و شهرسازی 
آخرین  درتشریح  ایالم  استان 
ه  ا گر ر بز ث  ا حد ا وضعیت 
اربعین(  )محور  مهران  ایالم- 
صد  ر د  7۵ د  و حد گفت: 
بزرگراه)دوخطه( ایالم- مهران 
به چهارخطه ارتقا یافته است.

به گزارش پایگاه خبری 
زی  شهرسا و  ه  ا ر رت  ا ز و
با  بهادری   عبداهلل  )ایالم(، 
زیادی  کارهای  اینکه  بیان 
ن  ا مهر یالم-  ا ر  محو ر  د
م  نجا ا گذشته  لهای  سا در 
لحاظ  به  گفت:  است  شده 
درصد   7۵ مسیر حدود  طول 
که  مهران  ایالم-  بزرگراه 
به  بوده  2خطه  صورت  به 

باقیمانده  قسمتهای  اما  یافته  ارتقا  خطه   ۴ بزرگراه 
غیر  های  تقاطع  و  پلهای  و  تونلها  احداث  شامل 
کنترل  و  بزرگ  های  ترانشه  برداشت   ، همسطح 
رانشها هم اکنون در حال اجرا است که این قسمتها 
با وجود طول کم اما گره های ترافیکی محسوب شده 
که به لحاظ عملیاتی زمان بر و از لحاظ اعتباری پر 

می شوند. محسوب  هزینه 
ایالم-  بزرگراه  احداث  اول  قطعه  افزود:  وی 
اجراست  دست  در  کیلومتر   ۱۱ طول  به  مهران 

رسیده  برداری  بهره  به  مسیر  از  کیلومتر   ۵ که 
مسیر  این  در  است.  اقدام  دست  در  کیلومتر   6 و 
 7۱۰ طول  به  کربال  راه  قبلی  تونل  موازی  تونل 
ظرف  پیمانکار  و  شده  برداری  کف  و  حفاری  متر 
بتنی  پوشش   ( الینینگ  عملیات   آینده  روزهای 
و  کرد  خواهد  آغاز  را  تونل  این  دیوارها(  و  سقف 
۵ ایالم- مهران به طول  86۰ متر  تونل کیلومتر 
کف  عملیات  حال   در  پیمانکار  و  شده  حفاری 

این پروژه است. برداری 
در  ایالم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 

خصوص قطعه دوم طرح گفت: 
 ۱9 قطعه   این  قرارداد  طول 
کیلومتر   ۱3 که  کیلومتراست 
آن تقریبًا کامل شده و زیر بار 
ترافیک قرار دارد و 6 کیلومتر 
باقی مانده در دست اجراست.

بهادری با اشاره به تقاطع 
غیر همسطح سه راهی صالح 
آباد در این مسیر گفت:  برای 
افزایش ایمنی و تسهیل تردد، 
لح  صا همسطح  غیر  تقاطع 
دست  در  محور  این  در  آباد 

اجراست.
بزرگراه  سوم  قطعه  وی 
گونه  این  را  مهران  ایالم- 
تشریح کرد: طول قرارداد این 
قطعه  3۰  کیلومتر است، در 
این قطعه هم اکنون پل های بزرگ و 8 کیلومتر باند 
ضمن  در   ، می باشد  ساخت  حال  در  کنجانچم  دوم 
مسیر  و  شده  اصالح  رفت  مسیر  کنجانچم  محدوده 

برگشت به طول 8 کیلومتر در حال اجراست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم همچنین به 
آغاز احداث تقاطع های غیر همسطح انتهای کنارگذر 
مهران) تقاطع امامزاده سید حسن( و سه راهی آذر اشاره 
کرد که برای ایمن سازی محورها و تسهیل تردد نقش 

مهمی خواهند داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم خبر داد؛

ارتقای بزرگراه ایالم - مهران از دوخطه به چهارخطه 

رئیس HSE شرکت پاالیش گاز 
ایالم گفت: با اجرای سه پروژه مطالعاتی 
که توسط مشاوران ذی صالح در حال 
اجرا می باشد احتمال وقوع حوادث در 

این واحد صنعتی کاهش می یابد.
مطالعات  افزود:  سلیمانی  علی 
بررسی خطاهای انسانی، مدیریت ایمنی 
فرآیند و بررسی راهکارهای کاهش صدا 
در ناحیه فرآیندی توسط مشاوران ذی 

صالح در حال اجرا می باشد.
خطاهای  بررسی  شد:  یادآور  وی 
انسانی و حوادث محتمل در اتاق کنترل 
کمپرسورهای  نیروگاه،  مرکزی،  های 
تقویت فشار گازی و دانه بندی توسط 
مشاور در حال اجرا بوده که تالش می 
با  و  شناسایی  انسانی  خطاهای  شود 
اجرای اقدامات اصالحی از بروز حوادث 

محتمل جلوگیری شود.
محیط  و  بهداشت  ایمنی،  رئیس 
یالم  ا ز  گا پاالیش  شرکت  زیست 
یمنی  ا مدیریت  پروژه  به  همچنین 
انجام  با  کرد:  تصریح  و  اشاره  فرآیند 
این  در  خطرات  شناسایی  مطالعات 
 Hazid های  روش  با  واحد صنعتی 
JHA،Hazop، در سال های گذشته 
تحت  تکمیلی  پروژه  یک  به  ز  نیا
که  بود  فرآیند  ایمنی  مدیریت  عنوان 
حوادث  کاهش  منظور  به  طرح  این 
در  گاز  پاالیشگاه  این  در  احتمالی 

حال انجام است.
پروژه  این  اجرای  از  هدف  وی 
آمار  ،کاهش   HSE عملکرد  بهبود  را 
تعمیرات  های  هزینه  حوادث،کاهش 
اجتناب  بیمه،  و  تجهیزات  نگهداری  و 

به یک  ایمنی  تبدیل  تولید و  از توقف 
نشان  خاطر  و  عنوان  اساسی  ارزش 
محیط  و  بهداشت  ایمنی،  واحد  کرد: 
زیست پاالیشگاه گاز ایالم برنامه های 
قابل توجهی به منظور کاهش حوادث 
به  قرارداده که  کار  احتمالی در دستور 

مرور زمان اجرایی می شوند.
راهکارهای  بررسی  به  سلیمانی 
کاهش صدا در نواحی فرآیندی بعنوان 
سومین پروژه اشاره کرد و گفت: با توجه 
به اندازه گیری عوامل زیان آور محیط 
کار به صورت سالیانه در این پاالیشگاه، 
از حد  بیشتر  واحدها  از  برخی  در  صدا 
مجاز بهداشت حرفه ای تشخیص داده 
شده که برای کاهش آن مطالعات مذکور 

اجرا گردیده است.
با  مشاور  تاکنون  افزود:  وی  
اندازه گیری صدا در واحدهای مختلف 
اقدامات اصالحی و طرح های قابل اجرا 
آلودگی  کاهش  با  که  داده  پیشنهاد  را 
از  ناشی  حوادث  وقوع  احتمال  صوتی 

آن کاهش می یابد.

محیط  و  بهداشت  ایمنی،  رئیس 
در  ایالم  گاز  پاالیش  شرکت  زیست 
اشاره  با  سخنانش،  از  دیگری  بخش 
به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 
نزدیک به 3 میلیون نفر ساعت کارکرد 
یالم  ا ز  گا پاالیش  شرکت  پرسنل 
بوده،گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
فعالیت  انجام  مجوز   ۴۵۰۰ از  بیش 
ایمنی  واحد  کنترل  و  نظارت  با  کاری 
و  واحدهای عملیاتی  و همکاری سایر 
پشتیبانی به منظور انجام فعالیت های 
حوزه  در  فرآیندی  نواحی  در  تعمیراتی 
های مکانیک و ماشینری، برق و ابزار 
دقیق و دیگر کارهای تعمیراتی مربوط 
به واحدهای عملیاتی و همچنین فعالیت 
های تعمیراتی در نواحی غیر فرآیندی 

صادر شده است.
سال  ابتدای  از  داشت:  بیان  وی 
تعمیرات  دوره  یک  تاکنون  جاری 
از آماده سازی  اساسی با حجم باالیی 
فصل  در  گاز  تولید  برای  تجهیزات 
سرما در واحدهای فرآیندی و سه دوره 

بازیافت  واحدهای  اساسی  تعمیرات 
گوگرد، تثبیت میعانات گازی و مخازن 
نگهداری میعانات گازی با نظارت کامل 
پرسنل ایمنی و آتش نشانی بدون روی 
دادن هیچ گونه حادثه منجر به فوت و 

یا ناتوان کننده انجام پذیرفته است.
سلیمانی با اشاره به اینکه در طول 
سال جاری هیچ گونه حادثه مرگبار و 
واحد صنعتی  این  در  ای  کننده  ناتوان 
رخ نداده است، اظهار داشت: به منظور 
حذف  و  حوادث  وقوع  از  پیشگیری 
شرایط ناایمن در سطح شرکت، پرسنل 
اورژانس  و  نشانی  آتش  ایمنی،  واحد 
با  روزی  شبانه  صورت  به  درمانگاه 
بوده  فعالیت  مشغول  باال  کاری  دقت 
و برتمامی فعالیت های انجام شده در 
نواحی فرآیندی و غیرفرآیندی شرکت 

نظارت می کنند.
محیط  و  بهداشت  ایمنی،  رئیس 
در  ایالم  گاز  پاالیش  شرکت  زیست 
پایان ضمن قدردانی از سایر واحدهای 
در  همیشه  که  پشتیبانی  و  عملیاتی 
 HSE اداره  همراه  حوادث  مدیریت 
بوده اند از خدمات ارزنده همکاران خود 
در دیگر بخش های اداره HSE شامل: 
و  درمانگاه  و  بهداشت  زیست،  محیط 
عامل  غیر  پدافند  و  بحران  مدیریت 
در  ای  ارزنده  و  شاخص  اقدامات  که 
حوزه کاری خود داشته اند نیز قدردانی 
تالش  با  کرد  امیدواری  ابراز  و  نمود 
رشد  شاهد  پاالیشگاه،  همکاران  همه 
و شکوفایی بیشتر شرکت پاالیش گاز 
ایالم در راستای تولید ایمن، پاک، بهره 

ور و پایدار خواهیم بود.

کاهش احتمال وقوع حوادث در پاالیشگاه گاز ایالم 
HSE با اجرای پروژه های مطالعاتی در حوزه

مرکزی _ حامد نوروزی :  معاون فنی و راههای 
روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی از آغاز عملیات اجرایی اصالح هندسی 
آشیانه   – گلدشت  محور  از  کیلومتر   7 بهسازی  و 

شهرستان خمین خبر داد.
راهداری  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
محسنی  مرکزی،  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
و  ساخت  حوزه  که  جاری  سال  اواسط  از  کرد:  بیان 
راه  اداره کل  بدنه  از  توسعه شبکه راههای روستایی 
راهداری و حمل  اداره کل  با  و  و شهرسازی منفک 
در  بسیار خوبی  اقدامات  ادغام شده  ای  نقل جاده  و 
راستای ساخت راههای روستایی طی 6 ماهه گذشته 
به عمل آمده است که از آنجمله می توان به بهسازی 
اجرای  با  اراک  شهرستان  کاروانسرای  روستایی  راه 

چهل  محور  بهسازی  چیپسیل،  روکش  کیلومتر   7
رز – یکه چاه شهرسان محالت، احداث راه روستایی 
با همکار خیرین و  نخجیروان به طول یک کیلومتر 

شورای نخجیروان اشاره کرد.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: با توجه 
پیگیری های  با  و  نیاز منطقه و مطالبات مردمی  به 
به عمل آمده و مطالعات انجام شده عملیات اجرایی 
پروژه اصالح هندسی و بهسازی 7 کیلومتر از محور 

گلدشت – آشیانه شروع شد.
شرکتهای  حضور  عدم  به  عنایت  با  افزود:  وی 
نوسانات  بعلت  شده  برگزار  مناقصات  در  پیمانکاری 
قیمت، در نهایت تصمیم بر آن شد تا با استفاده از توان 
تجهیزاتی، ماشین آالت راهداری و راهسازی و پتانسیل 

نیروی انسانی، عملیات اجرایی پروژه به صورت امانی با 
ترانشه برداری از قوسهای پرحادثه در محور یاد شده 
آغاز شود تا در ادامه کار و به محض جذب اعتبارات 
مشارکت  با  امیدواریم  انجام شده،  برآورد  الزم طبق 
بخش خصوصی ادامه روند اجرایی پروژه تسریع داده 
شده و عملیات بهسازی محور نیز به مرحله اجرا برسد.

محسنی تصریح کرد: عملیات خاکی برآورد شده 
برای اصالح قوسها بالغ بر ۱۰۰ هزار مترمکعب ترانشه 
برداری و 3۰ هزار مترمکعب خاکریزی می باشد که با 
به سرانجام رساندن این پروژه مسلمًا عالوه بر فراهم 
ساختن موجبات رضایت اهالی منطقه و کاربران جاده 
ای، گامی موثر در جهت ارتقای ایمنی راهها، کاهش 
برداشته  سازمانی  اهداف  اعتالی  و  ای  جاده  سوانح 

خواهد شد.

معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

پروژه اصالح هندسی و بهسازی محور گلدشت – آشیانه کلید خورد
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کت  شر مل  عا یر مد
استان  صنعتی  های  شهرک 
های  شهرک  گفت:  اردبیل 
سرمایه  ورودی  مدخل  اولین  صنعتی 
از  نشان  خود  این  که  است  گذاران 
اهمیت شهرک های صنعتی در توسعه 

صنعت استان دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اردبیل،  استان  صنعتی  های  شهرک 
با  گفتگو  جریان  در  هلی  ا محمد 
در  خدمات  رائه  ا گفت:  خبرنگاران 
شهرک های صنعتی در دو حوزه تامین 
زیرساخت ها و ارائه بسته های حمایتی 
به بنگاه های کوچک و متوسط انجام 
می پذیرد و تالش می شود تا با ایجاد 
برای  الزم  بسترهای  الزم،  امکانات 
سرمایه گذاران در استان تسهیل گردد.

به  توجه  با  اینکه  بیان  با  وی 
شهرک  شده،  تامین  های  زیرساخت 
ممکن  مکان  بهترین  صنعتی  های 
برای استقرار سرمایه گذاران در استان 
است تصریح کرد: از میان ۱9 شهرک و 
ناحیه صنعتی دولتی استان، ۱۵ شهرک 
به صورت فعال بوده و مابقی در مراحل 

آماده سازی خود می باشند.
از  نیمی  از  بیش  داد:  ادامه  اهلی 
شهرک  در  استان  صنعتی  واحدهای 
های صنعتی مستقر هستند که این نیز 
خود نشان از جایگاه و اهمیت شهرک 

های صنعتی در استان دارد.
های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
صنعتی استان اردبیل افزود: در دو سال 
به شهرک های  ورودی  گذشته حجم 
صنعتی از افزایش چشمگیری برخوردار 
بوده است به نحوی که 2۵ درصد از کل 

قراردادهای منعقده در این دو سال اخیر 
اتفاق افتاده است.

سفر  دستاوردهای  از  یکی  وی 
به  ایشان  معاونین  و  وزیر صمت  اخیر 
استان اردبیل را موافقت وزیر صمت با 
احداث شهرک صنعتی بزرگ با مقیاس 
۱۰۰۰ هکتاری در مرکز استان دانست 
که در صورت مکان یابی این شهرک از 
اراضی ملی، نسبت به مطالعه و احداث 

این شهرک صنعتی اقدام خواهد شد.
در  خوب  اقدامات  از  یکی  اهلی 
را  استان  صنعتی  های  شهرک  حوزه 
صنعتی  شهرک  هکتاری   9۵ توسعه 
اردبیل)2( با عنوان بلوک سرمایه گذاری 
خارجی دانست که تملک اراضی مورد 
در  اراضی  این  و  رسیده  اتمام  به  نظر 
صنعتی  های  شهرک  شرکت  اختیار 

قرار گرفته است.
های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
صنعتی استان اردبیل تصریح کرد: این 

فاز از شهرک به عنوان استقرار سرمایه 
گذاران خارجی و طرح های بزرگ در 
در  مشکلی  تا  است  شده  گرفته  نظر 
از سرمایه  این قشر  برای  تامین زمین 

گذاران نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه با حمایت های 
انجام شده توسط مسئوالن استانی به 
شهرک  احداث  اردبیل،  استاندار  ویژه 
افزایش  ز  ا غیردولتی  صنعتی  های 
بوده  برخوردار  استان  در  چشمگیری 
است افزود: تاکنون برای 7 سرمایه گذار 
مجوز احداث شهرک صنعتی غیردولتی 
در استان صادر شده است که از این بین، 
یک شهرک موفق به اخذ پروانه بهره 
برداری شده و مابقی در حال احداث و 

تکمیل طرح صنعتی خود هستند.
شهرک  اکثر  در  داد:  ادامه  اهلی 
زیرساخت  استان،  فعال  صنعتی  های 
سرمایه  اختیار  در  و  تامین  اولیه  های 
گذاران قرار داده شده است و در شهرک 

هایی که نیاز به زیرساخت های ثانویه از 
قبیل زیرسازی و آسفالت معابر دارند به 
تدریج با حضور سرمایه گذاران نسبت 

به اجرای آن اقدام خواهد شد.
های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
صنعتی استان اردبیل افزود: با مشوقات 
قبیل  از  اخیر  سال  سه  در  شده  اعطا 
درصدی   ۵۰ تخفیفات  مشوق  اعمال 
ناحیه  و  زمین، 6 شهرک  واگذاری  در 
صنعتی غیرفعال استان فعال گردید به 
نحوی که این شهرک های صنعتی با 
گردید  مواجه  گذاران  سرمایه  استقبال 
آنها  در  واگذاری  برای  زمینی  دیگر  و 

باقی نماند.
اهلی یکی از مشکالت حال حاضر 
شهرک صنعتی اردبیل)2( را فرسودگی 
معابر با توجه به گذشت 2۵ سال از عمر 
آن دانست و افزود: با یک برنامه ریزی 
مدون، 2۵ خیابان این شهرک به منظور 
بازسازی و نوسازی مورد شناسایی قرار 
گرفت که از این بین، ۵ خیابان در ابتدای 
سال جاری مورد بازسازی قرار گرفت و 
عملیات اجرایی 9 خیابان دیگر نیز آغاز 
شده و در مرحله اجرا می باشند و مابقی 
خیابان ها نیز در صورت تامین اعتبارات 
و  ترمیم  مورد  آتی  سال  در  عمرانی، 

نوسازی قرار خواهند گرفت.
به  هم  ای  اشاره  پایان  در  وی 
و  اصالندوز  صنعتی  ناحیه  احداث 
کرد  مشترک  مرزی  صنعتی  شهرک 
دو  این  تملک  و  یابی  مکان  افزود:  و 
شهرک در مراحل پایانی خود قرار دارد 
اراضی  از  که به محض دریافت زمین 
اقدام  آن  سازی  آماده  به  نسبت  ملی 

خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل:

با حجم ورودی چشمگیر سرمایه گذاران 
به شهرک های صنعتی مواجه هستیم

تکریم خانواده شهدا یک تکلیف است
و  ایثارگران  با  دیدار  در  سمنان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 

خانواده های شهدا بر حفظ تکریم مقام شامخ شهدا تاکید کرد.
به مناسبت سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران جمعی از 
خانواده های شهدا و جانبازان و مسئوالن بنیاد شهید و امور ایثارگران 

استان سمنان با نماینده ولی فقیه در این استان دیدار کردند.
حجت  االسالم و المسلمین سید محمد شاهچراغی در این دیدار 
گفت: شهدا با نثار خون خود برای انقالب سرمایه گذاری کردند و 

حفظ آرمان های شهدا وظیفه همگانی است.
نماینده ولی فقیه در استان خدمت به خانواده شهدا و جانبازان 
را ارزشمند واز افضل خدمات دانست و افزود: رضایت خانواده شهدا 

، رضایت خداست.
شاهچراغی 22 اسفند روز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به 
فرمان حضرت امام را یادآور شد و گفت: این بنیاد از جمله نهادهای 

انقالبی است که در خدمت نظام است.
یزدانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان هم با 
ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد در این استان گفت: استان سمنان 

به لحاظ ایثارگری رتبه سوم کشور راداراست.
از خانواده جانباز شهید غالمعلی مثبت ، عباس  این دیدار  در 
ارویی عضو تیم ملی هاکی جمهوری اسالمی ایران که چندین مدال 
طالی خود را به شهدای مهدیشهر اهدا کرده و فرزند جانباز عطیه 
بین المللی  مسابقات  دوره  چهارمین  اول  نفر  و  کل  حافظ  تبیانیان 

قرآن کریم شد.

درخشش روابط عمومی استاندارد ایالم در جشنواره 
از استاندارد تا کیفیت

خبر  بخش  در  ایالم  استاندارد  عمومی  روابط  عباسی  حدیث 
حائز رتبه نخست و در بخش های کلیپ و فعالیت خالقانه شایسته 

تقدیر شد.
خبر  بخش  در  ایالم  استاندارد  عمومی  روابط  عباسی  حدیث 
حائز رتبه نخست و در بخش های کلیپ و فعالیت خالقانه شایسته 

تقدیر شد.
گزارش  های  بخش  در  کیفیت«  تا  استاندارد  از   « جشنواره 
کوتاه  های  فیلم  یا  کلیپ  مجازی،  های  شبکه  در  فعالیت  خبری، 
ویدئویی، موشن گرافیک و انیمیشن، عکاسی، پوستر، اینفوگرافیک 
و فعالیت های خالقانه برای ارزیابی روابط عمومی های استاندارد 

استانها برگزار شد.
ارتباطات بین  محمد صابری، مدیرکل دفتر روابط عمومی و 
به  را  جشنواره   این  برگزاری  از   استاندارد، هدف  سازمان  الملل 
کارگیری اندیشه ها و دیدگاه های اصولی و کاربردی روابط عمومی 
های ادارات کل استاندارد استان ها برای شکوفایی، برنامه ریزی 
استاندارد سازی کاال و خدمات کشور  استاندارد و  و فرهنگسازی 
دانست و از شرکت کنندگان این جشنواره و حمایت مدیران کل 

استانها تقدیر کرد.

کارکنان شرکت گاز استان مرکزی به پویش »ایران مهربان« پیوستند
 : نوروزی  مد  حا  _ مرکزی 
درراستای گسترش مسئولیت اجتماعی 
صورت  مرکزی  استان  گاز  شرکت 
استان  گاز  شرکت  کارکنان  پذیرفت، 
ایران  پویش  طرح  غالب  در  مرکزی 
مهربان، با شعار هیچ فرزندی در سراسر 
ایران اسالمی از ایتام و محسنین نباید 
بدون حامی باشد، اقدام به حمایت مالی 
فرزند  و  یتیم  تا چند  از یک  معنوی  و 
کمک های  ساالنه  و  کردند  نیازمند 
همکاری  با  را  خود  غیرنقدی  و  نقدی 
کمیته امداد امام خمینی )ره( در اختیار 
دهند.به  می  قرار  آنان  های  خانواده 
گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
مرکزی ، محمدرضا سمیعی مدیرعامل 
این شرکت ، با اعالم این خبر، گفت: 
که  محسنین  و  ایتام  اکرام  طرح  در 
بینش عمیق  و  اعتقادی  نگاه  از  ناشی 
آموزه  به  استان  گاز  شرکت  کارکنان 
شرکت   این  پرسنل  است،  دینی  های 
با هماهنگی کمیته امداد امام )ره(، در 
فرزند  تعداد 8۵  اقدام خداپسندانه  یک 
یتیم و نیازمند را تحت سرپرستی مادی 
و معنوی خود قرار دادند؛ به این طریق 
که ماهیانه و به صورت مستمر و مداوم 

مبالغی از حقوق و مزایای کارکنان کسر 
و به صورت متمرکز به حساب کمیته 
امداد واریز  تا در وجه هریک از ایتام 

تحت پوشش پرداخت شود.
همکاران   : گفت  آخر  در  سمیعی 
گاز استان عالوه بر رسالت کاری خود 

که همان گازرسانی و گرم  نگهداشتن 
ایام سرد  خانه های هم استانی ها در 
به  نیز  ای  ویژه  توجه  باشد،  می  سال 
و  نیازمندان  های  دل  نگهداشتن  گرم 
در  همواره  لذا  اند،  داشته  مستمندان 
سال های  گرفتاری های  و  مشکالت 

گذشته از جمله زلزله، سیل و مشکالت 
ناشی از ویروس  کرونا پیش قدم بوده 
و با حضور مستمر در صحنه، با کمک 
خوبی  به  خود،  معنوی  و  مادی  های 
ایفای نقش کرده و سهم قابل توجهی 

در التیام درد نیازمندان داشته اند.

هدیه ما در سال 1400 به مشتریان، رونمایی از بانکداری 
دیجیتال خواهد بود

مدیرعامل بانک ایران زمین، در سالگرد تاسیس این بانک نوید آغاز 
به کار بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین و رونمایی سراسری از سامانه 

فراز را در سال ۱۴۰۰ داد. 
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، عبدالمجید پورسعید که در 
2۴ اسفند همزمان با سالگرد تاسیس بانک ایران زمین، در جمعی با حضور 
برخی مدیران سخن می گفت، اظهار داشت: پنج سال سخت و پرتالش، 
اما شیرین را با همراهی مشتریان و همکاران پشت سر گذاشتیم. سالهایی 
که همه ما برای یک هدف بزرگ که همان پیاده سازی بانکداری دیجیتال 

و معرفی اولین بانک دیجیتال در کشور است، تالش کردیم. 
وی افزود: ما براساس برنامه ریزی های انجام شده سال ۱۴۰۰ را سال 
پیاده سازی بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین قرار دادیم. ما مطمئنا در 
این سال به آنچه برایش تالش کرده ایم و برنامه داشته ایم دست خواهیم 
یافت. بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین، تحولی در شبکه بانکی ایجاد 

خواهد کرد. 
پورسعید در سالروز تاسیس بانک ایران زمین، پلتفرم فراز بانک ایران 
دانست و عنوان  بانکداری دیجیتال در کشور  نمونه کامل  اولین  را  زمین 
کرد: ما در اجرای بانکداری دیجیتال نگاه زیرساختی و زیربنایی داشته ایم 
و در حال حاضر تمام ارکان بانک عزم خود را برای تحقق چشم انداز پنج 

ساله بانک جزم کرده اند. 
مدیرعامل بانک ایران زمین، سال ۱۴۰۰ را سالی مهم و حیاتی برای 
بانک ایران زمین دانست و گفت: همکاران من می دانند که سال ۱۴۰۰ 
سال موفقیت برای بانک ایران زمین خواهد بود. پورسعید در پایان، از تالش 

همکاران در مسیر اهداف بانک تقدیر و تشکر کرد.

مسابقه »گنج« بانک ملی ایران، فرصتی برای سنجش تاب 
آوری در فضای مجازی

صفحه بانک ملی ایران در اینستاگرام، مسابقه ای طراحی کرده است 
که نه تنها هوش مخاطب را به چالش می کشد، بلکه میزان تاب آوری او 

نسبت به محیط اطراف را نیز به شکل نامحسوسی می سنجد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، یکی از مشکالت عمومی 
در میان انسان ها، واکنش سریع به کنش ها، حوادث و اتفاقات پیرامونی 
است، به گونه ای که »احساس« بر »عقل« غلبه کرده و »پاسخ دهی در 

لحظه« به جای »تحلیل« می نشیند.
نمود این روند را در شبکه های اجتماعی به وفور می توان مشاهده 
کرد، به گونه ای که مخاطبان بدون صحت سنجی یک »پست« و یا دقت 
در همه جوانب یک »ماجرا«، آن را پیگیری کرده و نتیجه مطلوب »خود« 
را از آن دریافت می کنند، در حالی که واقعیت می تواند چیز دیگری باشد.

مسابقه »گنج« که اکنون در صفحه اینستاگرام بانک ملی ایران قابل 
دسترس است، همین موضوع را هدف قرار داده است. این مسابقه از مخاطبان 
می خواهد است با استفاده از یک بیت شعر و راهنمایی نقشه، گنج را پیدا 

کرده و همراه با منشن کردن یک نفر، پاسخ را کامنت کنند.
نکته قابل تامل در این مسابقه، آن است که شرکت کنندگان عالوه 
نیز  اطراف خود می گذرد  آنچه در  به  باید نسبت  نشانه ها،  بر تمرکز در 

حساس باشند!
بانک ملی ایران به برندگان این مسابقه که تا لحظه تحویل سال نو 
تومانی  هزار  جایزه ۵۰۰   ۱۵ و  گوشی هوشمند  داشت، یک  خواهد  ادامه 

تقدیم خواهد کرد.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری: 
پول بلیت هواپیما به کرونایی ها برنمی گردد

رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: هر پروازی را مسئوالن 
حوزه بهداشتی از ما بخواهند، کنسل می کنیم و پول بلیت های لغو شده به 
مردم باز می گردد اما اگر مسافری با تست کرونای مثبت پروازش لغو شود، 

به او بهایی پرداخت نخواهد شد.
پروازهای  برای  تنها  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  زنگنه  دهقان  تورج 
وزارت  و  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سوی  از  محدودیت هایی  خوزستان 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم شده است که شامل اجباری بودن 
ارائه نتیجه منفی تست PCR از سوی مسافران است و به دقت بر روند 
اجرای درست این پروتکل بهداشتی نظارت می کنیم.وی افزود: تاکنون هیچ 
دستور یا ابالغیه ای از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا یا وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی برای محدودیت یا ممنوعیت پروازهای مسافری 
نیامده است اما اگر در این زمینه مصوبه ای داشته باشیم و ابالغ شود، تابع 

دستورات هستیم و آن را به سرعت اجرایی خواهیم کرد.
رییس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: تاکنون و بر اساس پروتکل 
های ابالغی تنها رعایت محدودیت پذیرش 6۰ درصدی مسافر در پروازهای 
داخلی و رعایت الزامات بهداشتی دیگر وظیفه شرکت های هواپیمایی است 

که در این راستا نیز نظارت های الزم صورت می گیرد.
و  نظارت ها  شدت  به  نوروز  ایام  و  روزها  این  در  کرد:  تاکید  زنگنه 
ارزیابی های خود را تشدید می کنیم و به هیچ شخص یا شرکتی اجازه تخطی 
از پروتکل های بهداشتی را نمی دهیم. اگر ایرالینی هم مرتکب تخلف شود 

مانند گذشته و به صورت جدی با او برخورد خواهیم کرد.
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اگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علیرضا برخوری مهنی فرزند 
سعداهلل به شماره شناسنامه ۱۴۴3 صادره از جیرفت مقطع کارشناسی 
رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهی ازاد اسالمی جیرفت با شماره 
۱692۱2۰۰۰۰۵ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد جیرفت 
به نشانی جیرفت دانشگاه ازاد اسالمی واحد جیرفت ارسال نمایند.

آگهی ابالغ تصمیم رد افراز 
با توجه به تقاضای خانم فهیمه صادقی مبنی بر افراز چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ آپارتمان شماره 76۱8 فرعی از ۱۴96 فرعی از 
۱92 اصلی بخش ۱۰ مشهد بدینوسیله تصمیم رد افراز به شرح به 

سایر مالکین مشاعی ابالغ می گردد: 
نظر به اینکه مورد تقاضای افراز داخل در محدوده شهری است 
و به صورت آپارتمانی است و آپارتمانها دارای مشاعات و مشترکات 
می باشند که غیر قابل تفکیک است و از طرفی شهرداری منطقه 
۱2 مشهد به موجب نامه ۱2/2۰۴37 – ۱399/۰8/۱7 با افراز پالک 
فوق موافقت ننموده، لذا مورد تقاضا قابلیت افراز در این اداره را ندارد 
مراتب به متقاضی افراز و سایر شرکاء ابالغ چنانچه اعتراضی دارند 

وفق ماده 2 قانون افراز و فروش امالک اقدام نمایند. 
محمد مقدسی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۴ مشهد 
م / الف 3۱7

آگهی ابالغ تصمیم رد افراز 
با توجه به تقاضای خانم زهره امینیان مبنی بر افراز سه دانگ 
مشاع از ششدانگ آپارتمان شماره ۵۵۴73 فرعی از 3۱7۱۵ فرعی 
از ۱7۵ اصلی بخش ۱۰ مشهد بدینوسیله تصمیم رد افراز به شرح 

به سایر مالکین مشاعی ابالغ می گردد: 
نظر به اینکه مورد تقاضای افراز داخل در محدوده شهری است 
و به صورت آپارتمانی است و آپارتمانها دارای مشاعات و مشترکات 
می باشند که غیر قابل تفکیک است و از طرفی شهرداری منطقه 
۱۰ مشهد به موجب نامه ۱۰/376۰۴– ۱399/۱2/۱۰ با افراز پالک 
فوق موافقت ننموده، لذا مورد تقاضا قابلیت افراز در این اداره را ندارد 
مراتب به متقاضی افراز و سایر شرکاء ابالغ چنانچه اعتراضی دارند 

وفق ماده 2 قانون افراز و فروش امالک اقدام نمایند. 
محمد مقدسی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۴ مشهد 
م / الف 3۱6

تعیین تکلیف  قانون  نامه  آیین  قانون و ماده ۱3  »آگهی موضوع ماده 3 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«

برابر رای شماره ۱3996۰3۱7۰۰۱۰۰3۱۵۱ – 99/۱۱/2۵ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ناجی 
به شماره  از خرمشهر  شناسنامه 2۴73 صادره  به شماره  ابراهیم  فرزند  ساکی 
در  مربع  متر  به مساحت 2۰۵/۴۰  باب ساختمان  در یک  ملی ۱828۰88838 
قسمتی از پالک 927  بخش 7 اهواز خریداری شده موضوع سهمی آقای سید 
عبدالغفور داودی زارع صاحب نسق شماره 9۰3- ۴۵/2/۴ دفترخانه 27 اهواز 
)مالک رسمی( که به متقاضی واگذار گردید، 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 مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱399/۱2/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱399/۱2/26

شناسه آگهی: ۵/23۰6/م-الف
اکبر افشین – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

آگهی مفقودی مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی رشته تربیت بدنی گرایش حرکات اصالحی 
وآسیب شناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه رازی واحد کرمانشاه 
ملی  شماره  به  داود  فرزند  درود  حیدری  سوران  آقای  به  متعلق 
از  گردیده  مفقود  مریوان  صادره  متولد۱362/۱/۱   382۱۱6692۴

درجه اعتبار ساقط می باشد. مریوان

مفقودی
مالکیت و کارت خودرو سواری پراید هاچ بک مدل ۱99۴ به رنگ 
نقره ای متالیک به شماره موتور ۰۰۵۰83۱۰ شاسی 786۰62 شماره 
 KRLA9۴۱V33C786۰62 پالک 6۱ – 6۴۴ ص 3۴ شناسه

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است .
 مریوان 

مفقودی
سند کمپانی سواری تیبا مدل ۱392 به رنگ سفید روغنی به 

شماره پالک 89۱ و 66-ایران22 به شماره موتور 8۰79889 به 
شماره شاسی

NAS8۱۱۱۰۰D۵737676
متعلق به اقای علی شکوری مفقود و ازدرجه اعتبار ساقط می 

باشد.

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 8۰322۰9 سال 97.۴۰72 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی رضاپشتگاه قاسمی به کد 
ملی 2279۴6۱۱7۱ صادره از رامسر فرزند رمضانعلی ششدانگ یک قطعه زمین 
مشجر مشتمل برساختمان به مساحت ۴۰۴۴.96 مترمربع دارای پالک ۵۵ مفروزی 
از پالک ۵ فرعی از پالک ۱33 اصلی بخش ۴ واقع در قریه کنگه دشت خریداری 
شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض 
دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول : ۱399.۱2.۱2 تاریخ انتشارنوبت دوم : 

۱399.۱2.26 هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
م الف ۱99۱۰۴7۱

ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون 
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 8۰۴3687 سال 98.۱933 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی مریم مجرد به کد 
ملی ۰۰6۱83۱۱9۰ صادره از تهران فرزند غالمرضا ششدانگ یک قطعه زمین 
محصورومشجر به مساحت ۴8۱ مترمربع دارای پالک 23۰ فرعی از پالک ۴6 
اصلی بخش 3 واقع در قریه استخرسر خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض 
برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
هادی   ۱399.۱2.26  : دوم  انتشارنوبت  تاریخ   ۱399.۱2.۱2  : اول  انتشارنوبت 

مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
م الف ۱99۱۰۴73

موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین و 
رای  برابر  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمان های  و  ثبتی  تکلیف وضعیت 
شماره 8۰39269 سال 99.۵36 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
الهاکی به کد  تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی معصومه 
ملی 22۱8229323 صادره از تنکابن فرزند عیسی ششدانگ یک قطعه زمین 
مشجر به مساحت ۵3۵ مترمربع دارای پالک ۱388 مفروزی از پالک ۵9 فرعی 
از پالک ۱6 اصلی بخش 3 واقع در قریه شاقوزکوتی خریداری شده از مالک 
رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض 
دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول : ۱399.۱2.۱2 تاریخ انتشارنوبت دوم : 

۱399.۱2.26 هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
م الف ۱99۱۰۴7۴



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1701- دو شنبه 25 اسفند 61399 ورزش دنیای 

پرتابگر وزنه تیم ملی: 
به دنبال رکوردشکنی در توکیو هستم

هادی کائیدی پس از کسب سهمیه 
ورودی پارالمپیک توکیو در انتخابی تیم ملی 
دوومیدانی در کیش، گفت: تمام تالشم بر این 
است که در پرتاب وزنه رکوردشکنی کنم و در 
پارالمپیک روی سکوی قهرمانی قرار بگیرم. 

هادی کائیدی پس از کسب سهمیه 
ورودی بازی های پارالمپیک توکیو در آخرین 
مرحله انتخابی تیم ملی دوومیدانی اظهار کرد: 

در این مسابقات با وجود این که می توانستم در پرتاب وزنه تا ۱2 متر را پرتاب کنم اما 
به دلیل گرفتن خطاهای زیاد از سوی داوران تنها یک پرتابم که ۱۱متر و 3۴ سانتی 
متر بود، پذیرفته شد و با کسب رنکینگ نفر سوم جهان در لیست نفرات اعزامی به 
توکیو قرار گرفتم.وی گفت: برای کسب سهمیه تالش زیادی کرده بودم و روزی ۵ 
ساعت تمرین می کردم تا در آخرین مرحله انتخابی تیم ملی فرصت کسب سهمیه 
را برای دومین بار از دست ندهم. در مهرماه سال جاری با وجود این که در انتخابی 
تیم ملی با پرتاب ۱۱ متر و 8۰ سانتی متر جزو نفر دوم رنکینگ جهان قرار گرفتم، 

اما  مسابقات چون مورد تایید نبود، لغو شد.
 کائیدی زمان برگزاری اولین اردوی خود در سال جدید را ۱۵ فروردین در کیش 
عنوان کرد و افزود: هر چند اردو از ۱۵ فروردین آغاز می شود، اما من پس از چند روز 
استراحت تمرینات خود را شروع خواهم کرد تا با آمادگی باالیی در اردو حضور پیدا کنم.

وی در پایان گفت: هدف گذاری اصلی من کسب بهترین نتیجه و شکستن 
رکورد جهان در پرتاب وزنه در توکیو است. امیدوارم به این هدف دست پیدا کنم.

سرمربی تیم ملی کاراته بانوان:
از عملکرد ملی پوشان رضایت دارم

سرمربی تیم ملی کاراته بانوان گفت: در 
رقابتهای استانبول به دنبال ارزیابی عملکرد 
ملی پوشان خود بودیم که خدا را شکر به 

نتیجه خوبی هم انجامید.
سمانه خوش قدم افزود: بعد از یکسال 
دوری کاراته کاها و حتی داوران از مسابقات، 
شاهد برگزاری لیگ جهانی بودیم. مسابقاتی 
که به لحاظ فنی شرایط خوبی داشت، چرا 

که تقریباً همه مدعیان اصلی جهانی در این رقابتها شرکت داشتند و مبارزات سطح 
باالیی را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: با تصمیم کادر فنی اجازه ندادیم عباسعلی در این مسابقات شرکت 
کند تا برای حضور در رقابتهای کاراته وان لیسبون به میدان فرود. علیپور و بهمنیار هم 
در این رقابتها مبارزات خوبی به نمایش گذاشتند و تا حدود خیلی زیادی خواسته های 
کادر فنی را تأمین کنند.سرمربی تیم ملی کاراته بانوان به آسیب دیدگی علیپور گفت: 
این کاراته کا در مرحله یک هشتم نهایی از ناحیه مچ پا آسیب دید، ولی با ارائه مبارزات 
در خور توجه تا فینال پیش رفت و حتی« مروه کوبان« از ترکیه با رنکینگ سه المپیکی 
را مانند گذشته به خوبی شکست داد. پس از مشورت با دکتر آبرون و دکترآبادی( هدف 
جلوگیری تشدید آسیب دیدگی اجازه ندادیم در فینال مبارزه کند. لیگامنت های پای 
علیپور دچار کشیدگی شده، ولی جدی نیست و باید استراحت کند و با تدابیر پزشکان 

می تواند خیلی زود به تمرینات بازگردد.
خوش قدم به مبارزات سارا بهمنیار هم اشاره کرد و اظهار داشت: سارا در مقابل 
نفر اول رنکینگ یک المپیکی از ترکیه مبارزه برابری انجام داد و ما هم به بخشی 
از خواسته هایی که در تمرینات روی آن کار کرده بودیم رسیدیم. رقیب ترکیه ای با 
تجربه و عنوان دار است و بهمنیار جوان و آتیه که سرعت و تکنیک باالیی دارد و 

شک نکنید به زودی او را شکست خواهد داد.

اتلتیکومادرید، یک سال در صدر جدول اللیگا
فینال  یازده  حالی  در  اتلتیکومادرید 
از 2۰2۰ صدرنشین  که  دارد  رو  پیش  را 

اللیگا بوده است.
به گزارش ، اتلتیکومادرید یازده فینال 
پیش رو دارد تا فاتح اللیگا شود. تیم دیگو 
نوامبر 2۰2۰ صدرنشین  از  پابلو سیمئونه 

این رقابت ها بوده است. پس از آن تاریخ هرگز از این جایگاه سقوط نکرد و حتی 
در بخش هایی از فصل اختالفش را با تیم دوم جدول به یازده امتیاز رساند. روخی 
بالنکو توانسته است از بازی های مهم نجات پیدا کند و همچنان به عنوان بخت 

نخست قهرمانی در فتح اللیگا مطرح شود. 
اتلتیکو نشان داده است در شرایط خیلی سخت می تواند واکنش نشان دهد 
و دوباره باید این کار را انجام دهد. با وجود دشواری این مرحله قرمز و سفیدپوشان 
نمی خواهند فرصت قهرمانی را از دست بدهند. یان اوبالک در این رابطه هشدار داد 
و گفت: »گام رو به عقب برداشتن دیگر وجود ندارد. ما یک امتیاز به دست آوردیم. 

تالش زیادی برای پیروزی کردیم اما کافی نبود.”
اکنون اتلتیکو با یک هفته سخت روبرو است. ابتدا چهارشنبه در دیدار برگشت 
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف چلسی می رود و سپس در یک بازی 
»گول زننده« برابر آالوس قرار می گیرد. سه امتیاز این دیدار در مسیر قهرمانی در 
اللیگا اهمیت زیادی دارد. با این حال خطر به همین یک بازی منتهی نمی شود 
چون بعد از فیفا دی، روخی بالنکو باید به مصاف سویا و رئال بتیس برود. هر دو 
تیم به امتیاز نیاز دارند تا سهمیه رقابت های اروپایی را کسب کنند. به همین خاطر 

صدرنشنین اللیگا برنامه سختی را پیش رو دارد.
همچنین در ماه می باید با بارسلونا بازی کند و سپس به مصاف رئال سوسیداد 

خواهد رفت که در سال های اخیر کامال متحول شده است.

150 میلیون یورو؛ رقم فروش هالند در تابستان 2021 
سیا  و ر بو پیش  ن  بستا تا
برای  هنگفتی  مبلغ  دورتموند 
نروژی خود طلب  واگذاری ستاره 

خواهد کرد.
روزها  این  هالند  ارلینگ 
فوتبال  جهان  رویایی   9 شماره 
تیم هایی مثل  بارسا،  است و جز 
سیتی،  چلسی،  درید،  ما ئال  ر
نیز  یوونتوس  و  لیورپول  یونایتد، 
ستاره  گرفتن  خدمت  به  خواستار 
الپورتا  خوان  هستند.  دورتموند 
رییس جدید بارسلونا، پس از اعالم 
نتایج انتخابات این تیم هنوز رسما 
آغاز به کار نکرده ولی اهداف بسیار 

روشنی را در دستور کار دارد. امضای قرارداد با یک مهاجم وسط سطح باال برای 
بارسلونا حیاتی است و مهاجمی که الپورتا بیش از همه می پسندد، ارلینگ هالند 
شماره 9 دورتموند است. او در این راه البته رقبای بزرگی مثل رئال مادرید پیش رو 
دارد. با این اوصاف اما دورتموندی ها قصد ندارند حداقل تابستان پیش رو ستاره 
بزرگ شان را از دست بدهند.هالند که ژانویه 2۰2۰ به دورتموند پیوست، تا 2۰2۴ 
قرارداد دارد و طبق ادعای بیلد با رقمی کمتر از ۱۵۰ میلیون یورو واگذار نخواهد 

شد. این قیمتی است که دورتموند روی هالند برای تابستان 2۰2۱ گذاشته است.
جذب هالند در تابستان 2۰22 اما راحت تر خواهد بود. طبق بندی در قرارداد 
این بازیکن، دورتموند او را برای مذاکره با باشگاه های مدنظرش در تابستان 2۰22 

آزاد خواهد گذاشت و رقم انتقال او نیز 7۵ میلیون یورو خواهد بود.

ل  تبا فو تیم  بی  مر سر
در  تیمش  می گوید  پرسپولیس 
سال 99 فراز و نشیب های زیادی 

را پشت سر گذاشت.
یحیی گل محمدی، سرمربی تیم فوتبال 
پرسپولیس در تمرین روز گذشته)دوشنبه( این 
تیم اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در تیم 
وجود دارد و نتایجی که گرفته شد، می توان 
گفت سال خوبی را پشت سر گذاشتیم. هنوز 
در  مسجدسلیمان  نفت  با  دیگر  بازی  یک 
پیش داریم تا کار امسال مان با خیر و خوشی 
تمام شود. با توجه به مشکالتی که از شروع 
فصل وجود داشت، سال سختی برای همه ما 
بود. مشکالتی نظیر کرونا، مشکالت مالی،  
تغییرات مدیریتی و جدا شدن بازیکنان داشتیم.

او ادامه داد: فراز و نشیب های زیاد و 
را شکر  خدا  گذاشتیم.  پشت سر  را  سختی 
برسیم.  خوبی  ثبات  به  نهایت  در  توانستیم 
توانستیم  فنی  نظر  از  هم  و  جدول  در  هم 
شرایط خوبی را به دست بیاوریم. باید از همه 
بازیکنانم تشکر کنم چون بیشترین سختی و 
مشکالت مالی را آن ها تحمل کردند. انتظارات 
که  فشارهایی  همه  و  هواداران  و  رسانه ها 
وجود داشت را خیلی خوب تحمل و مدیریت 
کردند. انصافا باید از تک تک شان تشکر کنم. 
ان شاءاهلل بتوانیم همین روند را بتوانیم تا پایان 

فصل ادامه دهیم.
بازیکنان  زحمات  قدر  باید  باشگاه   *

را بداند
بازیکنان  اعتراض  درباره  گل محمدی 
تیمش به نگرفتن مطالباتشان گفت: مشکالت 
است. شکایت های  زیاد  باشگاه خیلی  مالی 
زیادی در این فصل داشتیم و فصل بعد هم 
برطرف  کامال  و  دارد  وجود  مشکالت  این 
نشده است. یکسری فشارها را باشگاه تحمل 
مالی  مشکالت  دیگر  طرف  از  و  می کند 
بازیکنان وجود دارد که به آن هم باید توجه 
شود. به یک شکلی باید این بحث ها مدیریت 
شود. بازیکنان با همه وجودشان کار می کنند. 
انتظار این است که باشگاه قدر این زحمت و 
تالش را بداند. اگر قولی داده می شود حتما به 

آن عمل کنند. ما می دانیم مشکالت زیاد است 
و هر تصمیمی که از سوی کادر و بازیکنان 
صورت می گیرد در جهت این است که باشگاه 
به آرامش برسد و بتواند این فرصت را پیدا 
کند که مشکالت برطرف شود. از آن طرف 
هم باشگاه باید یک مقدار بیشتر در جهت حل 

این مشکالت تالش کند.
* آل کثیر جای خوبی تمرین می کند

که  پرسش  این  به  پاسخ  در  و  ا
و  نصاری  ا محمد  مثل  نی  زیکنا با یا  آ
مهدی مهدی خانی می خواهند از پرسپولیس 
جدا  ما  از  که  نفراتی  گفت:  هم  شوند  جدا 
شدند، قرضی رفتند. با میل و رضایت کامل 
خودشان رفتند. اکثر بازیکنان هم جوان بودند. 
طبیعی است تیمی که بازیکنان جوان زیادی 
دارد آن ها را قرض بدهد تا تجربه بیشتری 
کسب کنند و برگردند. درباره جدایی نفراتی 
مثل مهدی خانی و انصاری خبری ندارم. خبر 
باید  نکرده ام.  و صحبت  شنیدم  را  انصاری 
قبلش با او صحبت کنم ولی اینکه قبل از 
صحبت با من با باشگاه صحبت کرده مقداری 

عجیب است. 
گل محمدی در خصوص شرایط عیسی 
آل کثیر هم بیان کرد: او از ۱3 فروردین به 
جمع ما اضافه می شود و فعال انفرادی تمرین 
می کند. ما خودمان به او تمرین نمی دهیم و 

جاهای خوبی تمرین می کند.

گردن  را  میزبانی  رفتن  دست  از   *
AFC نیندازیم

تیم های  به  میزبانی  ندادن  درباره  او 
باشگاهی و ملی ایران هم، گفت:  کرونا خیلی 
از مشکالت فوتبال ما را عیان کرد و نشان 
فقیر هستیم.  امکانات  نظر  از  داد که چقدر 
واقعا شرایط برگزاری یک تورنمنت بین المللی 
را نداریم. به نظر این همه هم نباید به این 
در و آن در بزنیم. به جای اینکه مشکالت و 
ندادن میزبانی را گردن AFC بیندازیم باید 
به خودمان نگاه کنیم. بیاییم مقداری بیشتر 
کار و سرمایه گذاری کنیم و بیشتر امکانات 
دهیم.  قرار  ملی  تیم  و  باشگاه ها  اختیار  در 
ما بعضی وقت ها زمین برای تمرین کردن 
نداریم. وقتی قرار باشد تورنمنت برگزار کنیم 
باید زمین داشته باشیم که در اختیار تیم ها قرار 
دهیم. حتی باید به داورها هم زمین استاندارد 
بدهیم. متاسفانه از نظر امکانات خیلی خیلی 
باشیم  داشته  انتظار  نباید  و  هستیم  ضعیف 

میزبانی را به ما بدهند.
گل محمدی ادامه داد: از لحاظ مبادالت 
مالی مشکل داریم. بعضی از تیم ها در لیگ 
برتر هتل ندارند و باید به مسافرخانه بروند. 
توقعات مان  نداریم.  زمین مسابقه خوب هم 
بگیریم.  نظر  در  خودمان  امکانات  حد  در  را 
به جای صحبت درباره افرادی که از بیرون 
امکاناتمان  و  خودمان  به  می گیرند،  تصمیم 

امکاناتی  ما  نکرده ایم.  کار  واقعا  کنیم.  نگاه 
در اختیار باشگاه ها و تیم ملی قرار نداده ایم. 
از لحاظ سخت افزاری زیر خط فقر هستیم. 
باشگاه های پرسپولیس و استقالل زمین تمرین 
ندارند، چطور باید انتظار داشته باشیم که میزبان 

باشیم؟ به نظر انتظاری دور از واقعیت است.
نتیجه  باشد،  تماشاگرپسند  بازی   *

هم می آید
او ادامه داد: ما در لیگ هستیم و باید 
قبل از شروع مسابقات لیگ قهرمانان دو بازی 
اردویی  نه می توانیم  بدهیم.  انجام  لیگ  در 
برویم و نه کاری بکنیم. فقط می توانیم چند 
روز زودتر به آن جا برویم. ما بیستم به آن جا 

می رویم و بیست وپنجم هم بازی می کنیم.
این  به  پاسخ  در  پرسپولیس  سرمربی 
پرسش که چقدر برایش اهمیت دارد نتایج 
خوب تیمش همراه با بازی خوب باشد هم 
توضیح داد: من همیشه به بازیکنان می گویم 
سعی کنند بازی تماشاگرپسند و فنی انجام 
دهند. نتیجه هم دنبالش می آید. خدا را شکر 
اینجا  من  که  سالی  یک  این  در  بازیکنان 
بودم با تمام وجودشان کار کرده اند. به تمام 
خواسته های ما عمل کرده اند. باید از بازیکنان 
و کیفیت خوبی که دارند تشکر کنم. در شرایط 
سخت خوب تصمیم گرفتند و عملکردشان هم 
طوری بود که این تیم به جایگاه خوبی رسید.

* به دنبال چهارگانه
پرسش  این  به  پاسخ  در  گل محمدی 
با پرسپولیس در سال  که مهم ترین هدفش 
۱۴۰۰ چیست هم اظهار کرد: هدف ما لیگ، 
جام حذفی، سوپرجام و لیگ قهرمانان است. 
بهترین  مسابقات  این  در همه  داریم  دوست 
عملکرد را داشته باشیم. خیلی دوست داشتیم در 
حضور هواداران مان برگزار می شد. نبود هواداران 
بیشترین لطمه را به ما زد چون ما بیشترین هوادار 
را داشتیم. حمایت های مجازی هواداران در یک 
سال گذشته خیلی زیاد بود و از همه آن ها تشکر 
می کنم. اگر حمایت های آن ها نبود این تیم به 
این جایگاه و ثبات نمی رسید. با تمام وجودمان 
تالش می کنیم برای اینکه در همه مسابقات 

بهترین عملکرد را داشته باشیم.

سال فوتبالی خوبی را پشت سر گذاشتیم؛

گل محمدی: شرایط برگزاری یک تورنمنت بین المللی را نداریم
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آراء هیأت های  حل اختالف   برابر  در اجرای  مواد مذکور بدین وسیله  امالکی  که 
رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقر در واحد ثبتی  ناحیه یک  کرمان  تقاضای ثبت آن ها پذیرفته و ادامه عملیات 
ثبتی آن ها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است، به ترتیب شماره پالک فرعی از 
اصلی  و بخش محل  وقوع  ملک و مشخصات مالک یا مالکین ) متقاضیان ثبت ( 
واقع در بخش های  )8-۴-۱(  ثبتی شهرستان کرمان  به شرح ذیل آگهی  می شود تا  
در صورتی که  شخص  یا اشخاصی  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند بتوانند 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. شایان ذکر است صدور 
و تسلیم سند مالکیت بر اساس قانون مذکور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان
33 فرعی از 326۵ اصلی - خانم فاطمه شیخ مظفری فرزند مختار به شناسنامه شماره 
۱۰39 صادره از کرمان و آقای ابراهیم طالبی زاده فرزند حسن به شناسنامه شماره 26 
صادره از کرمان بالمناصفه در ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر طبقات فوقانی به 
مساحت 6۰/۱96 متر مربع به آدرس کرمان خیابان فتح آبادان کوچه 3 غربی ۱ بن بست 
اول خریداری از محل مالکیت میرزا حسن خان ابراهیمی - ردیف  های ۱22۱ و ۱222

۱67۵8 فرعی از ۴776 اصلی مجزی شده از ۱۴۴ فرعی از ۴776 اصلی - آقای محمد 
عباسی شفیع آبادی فرزند علی به شناسنامه شماره 38۵7 صادره از شهداد در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 6۱/۱۰7 متر مربع که موازی 3۰/۴ متر مربع از ششدانگ عرصه 
مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان کمربندی شرقی 
خیابان رز کوچه کارتن سازی خریداری از محل مالکیت اکبر رشید فرخی - ردیف  ۱723

۱6772 فرعی از ۴776 اصلی مجزی شده از ۱2۵ فرعی از ۴776 اصلی - آقای علی 
دولت آبادی تکابی فرزند محمد به شناسنامه شماره 38۵۴ صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۱7۰ متر مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله خامنه ای اول 
جاده کوهپایه بیست متری امام سجاد کوچه 9 خریداری از محل مالکیت سیدعباس 

عمرانی - ردیف  ۰67۱
۱679۴ فرعی از ۴776 اصلی مجزی شده از ۱۱ فرعی از ۴776 اصلی - آقای مجید 
شیخ حسینی لری فرزند جان اله به شناسنامه شماره 26 صادره از رابر در ششدانگ 
اله خامنه ای  یکباب خانه به مساحت 2۰۰ متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت 
خیابان امام سجاد خیابان فرهنگسرا سمت چپ خریداری از محل مالکیت کیخسرو و 

فریدون کیانیان - ردیف  ۰929
۱6796 فرعی از ۴776 اصلی مجزی شده از ۱۱ فرعی از ۴776 اصلی - خانم میترا 
رابر در  از  به شناسنامه شماره ۵83۰۰79۵۱8 صادره  یداله  شیخ حسینی لری فرزند 
اله  آیت  بزرگراه  به آدرس کرمان  به مساحت 2۰۰ متر مربع  ششدانگ یکباب خانه 

خامنه ای خیابان امام سجاد خیابان فرهنگسرا آخر کوچه سمت چپ خریداری از محل 
مالکیت کیخسرو و فریدون کیانیان - ردیف  ۰9۱2

۱68۰۴ فرعی از ۴776 اصلی مجزی شده از ۱۱ فرعی از ۴776 اصلی - آقای حسین 
ایزدی خالق آبادی فرزند محمد به شناسنامه شماره 663 صادره از زرند در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 2۰۰ متر مربع به آدرس کرمان کمربندی شرقی آیت اله خامنه 
ای بلوار پردیس بیست متری امام سجاد انتهای خیابان فرهنگسرا قطعه ۴2 خریداری 

از محل مالکیت کیخسرو کیانیان فرزند رستم - ردیف  ۰۵77
3۰79 فرعی از ۵2۰9 اصلی - خانم فاطمه رحیمی صادق فرزند محمد به شناسنامه 
شماره 3۰ صادره از ماهان و آقای عباس برجسته مجد فرزند حسن به شناسنامه شماره 
۱7۱۴ صادره از کرمان بالمناصفه در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۱/272 متر 
مربع که موازی 62/۴7 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در 
اجاره نامبردگان قرار دارد به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه ۱۴ سمت 
راست خریداری از محل مالکیت عزت اله ساالرکالنتری - ردیف  های ۰2۵7 و ۰2۵8

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان
7۴82 فرعی از ۴ اصلی - خانم فریبا شاکر فرزند محمدرضا به شناسنامه شماره ۴۱2 
صادره از کرمان و آقای امیر ابراهیمی فرزند ماشااهلل به شناسنامه شماره 78۴ صادره از 
کرمان بالمناصفه در ششدانگ یکباب ساختمان )دوبلکس( به مساحت 2۵۰ متر مربع که 
موازی ۱6/۴2 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبردگان 
قرار دارد به آدرس کرمان بلوار امام حسن کوچه ۱2 شهرک یاس سفید انتهای کوچه 

سمت چپ خریداری از محل مالکیت اسداله موال زاده - ردیف  های ۰3۱۰ و ۰3۱۱
شناسنامه شماره  به  محمد  فرزند  ایرانمنش  خانم سمیه   - اصلی   ۵ از  فرعی   ۵73۱
به  مربع  متر   7/۱67 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  در  کرمان  از  صادره   ۴76
آدرس کرمان بلوار امیرکبیر کوچه 3 شمالی 6 خریداری از محل مالکیت محمدحسین 

نظریان - ردیف  ۰۵97
۴۰63 فرعی از ۱3 اصلی - آقای حسین طاهرزاده فرزند پرویز به شناسنامه شماره 
379 صادره از شوط در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱92 متر مربع که موازی ۴8 
متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به 
آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان شهید شیروانی کوچه 2۴ شهید کشوری کوچه ۱۴ 

خریداری از محل مالکیت رمضان ایالقی حسینی - ردیف ۱3۴۰
7۵3۱ فرعی از ۱۵ اصلی - آقای مهرداد خواجه حسنی رابری فرزند غالمعباس به 
شناسنامه شماره ۵ صادره از رابر در ششدانگ یکباب مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به 
مساحت 3۰/6۰ متر مربع به آدرس کرمان بلوار هوانیروز غدیر 2 دور میدان خریداری 

از محل مالکیت سحبان ریاضی - ردیف ۱2۴2
676 فرعی از ۱6 اصلی - خانم صدیقه روح االمینی فرزند حسن به شناسنامه شماره 
3۵ صادره از کوهبنان در ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
3۵/3۴2 متر مربع که موازی ۰6/۵7 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق 

بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری انتهای بلوار رضوان 
سمت چپ آخر کوچه خاکی سمت راست درب چهارم خریداری از محل مالکیت عوض 

شهریارپناه - ردیف ۱۴۰9
۱7۰ فرعی از 26 اصلی - آقای احمد قربان زاده خانوکی فرزند علی به شناسنامه شماره 
87 صادره از زرند در ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
۵/۵9 متر مربع به آدرس کرمان بلوار هوانیروز - حسین آباد خیابان اصلی خریداری از 

محل مالکیت گیالن ابراهیمی - ردیف  ۱۴۵2
۵266 فرعی از 3۱ اصلی مجزی شده از ۱99 فرعی از 3۱ اصلی - آقای محمدرضا 
میرزادی گوهرجوپاری فرزند ناصر به شناسنامه شماره 29 صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 7۰/۱۵7 متر مربع به آدرس کرمان اختیارآباد خیابان جمهوری 

کوچه ۱۴ خریداری از محل مالکیت محمد عامری - ردیف  ۰3۴۱
۵38۱ فرعی از 3۱ اصلی مجزی شده از ۵۴2 فرعی از 3۱ اصلی - خانم معظمه مختاری 
اکبرآبادی فرزند رمضان به شناسنامه شماره 69۵8 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 9۰/233 متر مربع به آدرس کرمان اختیارآباد خیابان شریعتی کوچه 

۱۴ سمت چپ خریداری از محل مالکیت ماشااله عامری اختیارآبادی - ردیف  ۱6۰9
۴2۵ فرعی از 36 اصلی - آقای علی فرح بخش فرزند حسین به شناسنامه شماره 2 
صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 87/۱66۰ متر مربع به آدرس 

کرمان نصیرآباد خریداری از محل مالکیت علی سیف زاده - ردیف  ۰۴77
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

۱۴7۵ فرعی از ۱ اصلی مجزی شده از ۱۱۵3 فرعی از ۱ اصلی - خانم الهام مختارآبادی 
فرزند محمد به شناسنامه شماره ۱۴2 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 8۰/23۱ متر مربع به آدرس کرمان - چترود خیابان ولیعصر کوچه 28 سمت 

چپ خریداری از محل مالکیت عبداله ایمانی - ردیف  ۱3۱6
۴2۰ فرعی از 23 اصلی مجزی شده از 239 و 2۴۰ فرعی از 23 اصلی - خانم اعظم 
ششدانگ  در  کرمان  از  صادره   3۱ شماره  شناسنامه  به  اکبر  فرزند  بندری  صفرزاده 
روستای   - چترود   - کرمان  آدرس  به  مربع  متر   8۰/۴2۴ مساحت  به  خانه  یکباب 
نصراله  مالکیت  محل  از  خریداری  ابوالفضل  تکیه  جنب  حسین  امام  خیابان  معزآباد 

سلطان زرندی - ردیف  ۱6۱2
93 فرعی از ۱33 اصلی مجزی شده از 6۴ فرعی مکرر از ۱33 اصلی - خانم مریم دین 
پژوه فرزند تقی به شناسنامه شماره 9۴9 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 9۴/3۴2 متر مربع به آدرس کرمان - کوهپایه - روستای تیزین خریداری از 

محل مالکیت غالمحسین گهرگزی - ردیف  ۰2۵8
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه ۱399/۱2/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه ۱399/۱2/2۵

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر

آگهی مرحله پانزدهم سال 1399) منطقه یک کرمان (
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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

مدیر تیم فوتبال پرسپولیس می گوید مقصر شرایط فعلی 
فوتبال ایران کسانی هستند که در دوره های قبل در فدراسیون 

حکم مشاور را داشتند.
 افشین پیروانی، مدیر تیم فوتبال پرسپولیس اظهار کرد: 
تیم ما مستثنی از جامعه نیست و متاسفانه شرایط اقتصادی 
بدی در جامعه حاکم است. اکثر تیم ها مشکالت مالی دارند. 

همه دارند تالش می کنند تا این مشکالت به حداقل برسد.
او درباره میزبانی هند در لیگ قهرمانان آسیا هم گفت: 
تصمیم گیرنده افراد دیگری هستند. ما باید قبل از تصمیم گیری 
رایزنی می کردیم و امکانات مان را ارائه می دادیم. کمبود امکانات 
باعث شد نتوانیم میزبانی را بگیریم. فکر می کنم می توانستند 
میزبانی گروه ما را به ایران بدهند. ما پرسپولیس هستیم و 
در سه سال گذشته دو بار فینالیست بودیم. هرجا بازی باشد 
می رویم تا ان شاءاهلل پیروزی هایمان را تداوم ببخشیم و نتایج 

دلخواه هواداران را بگیریم.
پیروانی اضافه کرد: سال سختی داشتیم. همه دست 
به دست هم دادیم که بحث کرونا آسیبی به تیم نرساند. به 
خاطر اعمال محدودیت ها پیش از سفر به قطر شاید یکسری 
از هواداران ناراحت شده باشند. تقاضا کردیم جلوی هتل و 
ورزشگاه نیایند. مجبور بودیم تا آسیبی به کسی نرسد. خیلی 
باز هم تالش  باشید در سال جدید  تالش کردیم. مطمئن 

می کنیم که آسیبی به کسی نرسد.
من  گفت:  هم  مسجدسلیمان  نفت  با  بازی  درباره  او 
فکر نمی کنم برنامه ای پربیننده تر از بازی پرسپولیس آن هم 
در پنجشبه آخر سال باشد. تعجب می کنم چرا بازی ما را به 
ساعت ۱۵ تغییر دادند. اگر خیلی اصرار دارند می توانند بازی 
را ساعت 9 صبح برگزار کنند تا مردم بیشتر به کارشان برسند 
یا فضا برای هرچیزی که تلویزیون می خواهد نمایش بدهد 

باز شود. من این را یک بی احترامی می دانم. ما حق پخش که 
نداریم. من همیشه گفته ام در بحث تبلیغات محیطی باید حق 
را به حق دار بدهند. تیمی که ۴ سال است قهرمان می شود 
از این بابت یک ریال هم نگرفته است. همه اش می گویند 
بدهکارید. شفاف سازی کنند و درآمد و بدهی ما را مشخص 
کنند. اینکه بگویند بدهکارید را من به شخصه قبول نمی کنم. 
باید حق پرسپولیس را بدهند. من واقعا تعجب کردم زمان 
بازی را به ساعت ۱۵ تغییر دادند. همه کار دارند می کنند. دارد 
به باشگاه بزرگ پرسپولیس و هوادارانش بی احترامی می شود. 
آقایانی که تصمیم گیرنده هستید کمی فکر کنید. اول ساعت 
بازی را به ۱6 تغییر دادند. بعد االن قرار شده است ساعت 
۱۵ بازی کنیم. هنوز هم جا دارد. می توانیم 9 صبح هم بازی 
کنیم. به نظرم هدف فقط انجام مسابقات است. نباید تعجب 
کنیم چرا تصمیماتی گرفته می شود که به نفع فوتبالمان نیست. 

پیروانی: کمبود امكانات باعث شد نتوانیم میزبان باشیم
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به مناسبت فرارسیدن عید نوروز و ایام نیمه شعبان 8 عنوان، 
در قالب کتاب و نرم افزار ازطریق نرم افزار و اپلیکیشن ها در دسترس 

عموم قرار گرفت.
االمین«  خیابان  نشین  »اجاره   ، عنوان   8 در  کتاب ها  این 

در قالب داستان واقعی زندگی جمال 
رقیه  حضرت  عنایت  و  اللهی  فیض 
در  سوریه  عجیب  اوضاع  و  )س( 
به  معارف  نشر  از  داعش،  با  جنگ 
پاک،  عزتی  اصغر  علی  نویسندگی 
سرگرمی  قالب  در  من«  »صاحب 
نیمه  و  نوروز  عید  ویژه  کودک 
اندیشه  رواق  انتشارات  از  شعبان، 
عاشقانه  رمان  درقالب  »ادموند«   ،
به  یقظه  ت  ا ر نتشا ا ز  ا مهدوی، 
ر  نتظا »ا زکی،  پا منه  آ نویسندگی 

عامیانه، انتظار عالمانه، انتظار عارفانه« از انتشارات بیان معنوی 
واقعی  داستان  قالب  در  رجب«  »بابا  پناهیان،  علیرضا  استاد  اثر 
انتتشارات  از  صورت،  و  فک  جانباز  نشیب  و  فراز  پر  زندگی 
اخالق«  »کالس  پور،  رجب  نسرین  نویسندگی  به  ستاره ها 

مجموعه گفتارهای اخالقی از آیت اهلل مجتهدی تهرانی )ره(، از 
فرمانی،  محمد حسین  نویسندگی  به  معرفت  کتابستان  انتشارات 
»نََفس« در قالب رمان عاشقانه، بر اساس خاطرات لیال . غ ، از 
انتشارات تالوت آرامش به نویسندگی بهزاد دانشگر، »ناقوس ها 
به صدا در می آیند« در قالب داستان 
دلدادگی یک کشیش مسیحی که به 
السالم(  )علیه  علی  شناخت حضرت 
تالوت  انتشارات  از  می شود،  منتهی 
ابراهیم حسن  نویسندگی  به  آرامش 
قرار  مردم  عموم  اختیار  در  بیگی، 

گرفت. خواهد 
جهت  نند  می توا عالقه مندان 
به  کتابخون  سایت  به  کتاب ها  خرید 
تهیه  و    ketabkhon.ir آدرس 
نسخه دیجیتال و شنیدن کتاب صوتی 

به سایت و اپلیکیشن طاقچه مراجعه کنند.
انقالب  به  و عالقه مندان  کتابخوانی  و  کتاب  فعاالن عرصه 
انقالب  فرهنگ  تبلیغ  و  ترویج  جهت  مقاومت،  فرهنگ  اسالمی 

اسالمی و مقاومت می توانند کتب معرفی شده را خریداری کنند.

8 عنوان کتاب از بهترین ها را در اوقات فراغت نوروز 1400 بخوانید

با  یوسفی  محمدرضا 
بررسی آیین های ملی در آثار 
ادبی کالسیک و فولکلور و 
نیز ادبیات معاصر، از جدایی طبیعت و 
انسان در دوران مدرنیسم می گوید و 
تبارشناسی  دارد  انسان  می کند:  بیان 
به  خود  و  می کند  بازخوانی  را  خود 

خود دوباره به سمت آیین ها می رود.
کودک  دبیات  ا نویسنده  این 
و  سنت ها  جایگاه  درباره  نوجوان  و 
کودک  ادبیات  در  ایرانی  آیین های 
اظهار  اخیر  سال های  در  نوجوان  و 
کرد: بخشی از این مسئله، آیین هایی 
عید  و  چهارشنبه سوری  سنت  مثل 
نوروز است که در فرهنگ و فولکلور 
فرهنگی  عرصه  در  و  دارد  ریشه  ما 
وسیعی به صورت داستان، نمایشنامه 
و رمان برای بچه ها و حتی بزرگساالن 
به  وقتی  همچنین  است.  شده  کار 
ادبیات  نیز  و  بومی  ادبیات  سراغ 
را  آثار  گونه  این  می رویم،  رمانتیک 

زیاد می بینیم.
روانی پور  خانم  مثال  افزود:  او 
در »اهل غرق« خودبه خود به سراغ 
می رود  جنوب  مردم  آیین  و  سنت 
سراغ  به  که  ساعدی  یا غالمحسین 
آذربایجان  خطه  مردم  آیین های 
این موضوع هم در  واقع  می رود. در 
حوزه بزرگسال و هم در حوزه کودک 
است.  افتاده  اتفاق  زیاد  نوجوان  و 
قصه های  و  متل ها  بازنویسی  مثال 
فراوانی  به  بچه ها  برای  فولکلوریک 
وجود دارد. فکر نمی کنم ناشر جدی ای 
باشد که یک فایل فولکلوریک نداشته 

باشد. 
یوسفی در ادامه به گرته برداری 

رمان  در  سیاوش  سوگ  آیین  از 
و  اشاره  دانشور  »سووشون« سیمین 
به  ما  آیین های  از  برخی  کرد:  بیان 
این شکل به داستان ها رسیده اند، مثال 
»جمشید  داستان  به  نیز  نوروز  آیین 
شکل  این ها  است.  رسیده  نوروز«  و 
کالسیک و فولکلور آیین ها در ادبیات 
است، در ادبیات معاصر هم در اشکال 
مثال  کرده اند،  پیدا  تجلی  گوناگونی 
از  بخشی  از  آثارم  برخی  در  من 
و  مستقیم  صورت  به  آیین ها  این 

غیرمستقیم متاثرم.
این که  بیان  با  نویسنده  این 
قرار  الگو  متل ها  کودک،  حوزه  در 
و  ن  عرا شا ما  گفت:  ند،  می گیر
از  که  داریم  گوناگونی  نویسندگان 
به روز  برداشتی  انگشتی  متل های 
متل های  بچه ها  برای  و  کرده اند 
معاصر سروده اند، بعضی از این متل ها 
چون بافت داستانی و دراماتیک دارند، 
می توان از آن ها برای نوشتن داستان 
یا رمان استفاده کرد، مثال من »دویدم 
و دویدم« را به شکل رمان نوشته ام، 
قصه  بیشتر  دویدم«  و  »دویدم  البته 
مشترکی  وجوه  اما  متل،  تا  است 
دارد؛ یعنی وقتی برای بچه ها خوانده 

می شود بیشتر جذب آوای آن می شوند. 
با  همچنین  یوسفی  محمدرضا 
آیین های  از  گرته برداری  به  اشاره 
به  مربوط  یین های  آ و  نی  زمستا
اظهار  ادبیات  در  برداشت  و  کشت 
و  باران  به  مربوط  آیین  از  کرد: 
ده  لعا فوق ا ستان  دا ران  با نه  فسا ا
ا  ر شتر«  ا یو  »د تشتی  ر ز یبای  ز
آن ها  خصوصا  آیین ها  این  داریم. 
بیشتر  دارند،  داستانی  ساختار  که 
و  ند  فته ا گر ر  ا قر ل  ستقبا ا د  مور
روی آن ها در اشکال گوناگون کار 

است. شده 
او ادامه داد: مثال »اشی مشی« 
اسطوره  و  فولکلور  اصل یک  در  که 
است به آیین تولد انسان برمی گردد، 
که این ها در عرصه بزرگسال هم به 
شکل رمان کار شده است. در مجموع، 
در  و  مختلف  شکل های  به  آیین ها 
پیدا  تجلی  گوناگون  ادبی  گونه های 
می کنند؛ چون هر کدام بافت خود را 
دارند، مثال »عمو زنجیرباف« و »اتل 
متل« بافتی سوررئال دارند، یعنی آن 
هماهنگی ای را که در ریتم »دویدم و 
دویدم« می بینیم، در این ها نمی بینیم 
و بیشتر روایت هایی سوررئال هستند. 

یوسفی سپس بیان کرد: در متون 
و  آب  برای  فراوانی  آیین های  کهن 
باران داریم، برای کشت و برداشت و 
انتظار برای رسیدن بهار نیز همین طور. 
بعضا  و  ملی  جنبه  اکثرا  آیین ها  این 
جنبه مذهبی دارند. )که ریشه های آن 
در آیین زرشت باقی مانده و هنوز هم 
زرتشتیان ایران این آیین ها را رعایت 
می کنند( مثال هفت سین داریم که به 
روایتی در ابتدا هفت شین بوده است. 
اما سرانجام، آیین تقدیر از بهار و تقدیر 
طبیعت  از  تقدیر  و  گیاهی  زندگی  از 
است که رسوم خودش را دارد و هنوز 
باقی مانده و ما آن ها را انجام می دهیم. 
یا آیین سیزده به در که مربوط به پیوند 

انسان با طبیعت است.
این نظریه پرداز ادبیات کودکان و 
نوجوانان در پایان از بازگشت انسان 
به آیین ها پس از تغییرات به وجودآمده 
تاریخی  لحاظ  به  آیین ها  این  گفت: 
خود  انسان  که  می رسد  عصری  به 
تا  می دانست،  طبیعت  از  بخشی  را 
و  معاصر  دوران  در  انسان  این که 
مدرنیسم به این دریافت می رسد که 
چیز  یک  انسان  و  چیز  یک  طبیعت 
آمدن  با  تدریج  به  فاصله  این  است، 
مدرنیسم ایجاد می شود اما در دوران 
معاصر این تفکر به نقد کشیده شده 
و گویا انسان همزاد بودن با طبیعت 
را بیشتر دوست دارد، برای همین این 
همه جنبش های حفظ محیط زیست 
به صورت جهانی به وجود آمده؛ انسان 
بازخوانی  دارد آن تبارشناسی خود را 
پیدا  را  رویکرد  آن  دوباره  و  می کند 
می کند و خودبه خود دوباره به سمت 

آیین ها می رود.

محمدرضا یوسفی مطرح کرد

واکاوی آیین های ملی در آثار ادبی کالسیک

»باتالق شنی« و »سوپ سیاه« در پیشخوان کتابفروشی ها

حسین  ترجمه  با  گیولیتو  پرسون  مالین  نوشته  شنی«  »باتالق  رمان 
مسعودی آشتیانی و »سوپ سیاه« نوشته مرجان بصیری منتشر شد.

 کتاب »باتالق شنی« نوشته مالین پرسون گیولیتو که در روی جلد بهترین 
رمان جنایی سوئد در سال 2۰۱6 معرفی شده، در ۴8۴ صفحه با شمارگان هزار 

نسخه و قیمت 86هزار تومان توسط نشر کتاب کوچه منتشر شده است.
نویسنده  گیولیتو  پرسون  مالین  است:  آمده  کتاب  این  جلد  پشت  نوشته  در 
و وکیل پنجاه ساله سوئدی است که نامش با رمان »باتالق شنی« به عنوان یک 
جنایی نویس مطرح در دنیای ادبیات بر سر زبان ها افتاد. او که سال ها زندگی اش 
را به عنوان یک وکیل مشهور گذرانده بود، از سال 2۰۰8 وارد دنیای نویسندگی 
شد که حاصل آن پنج رمان با مضمون جنایی - پلیسی است. »ضربه مضاعف«، 
»مجموعه سوفیا وبر« )سه جلدی( و »داستان کریسمس« از دیگر آثار گیولیتو هستند. 
با  صفحه،   2۵۵ در  بصیری  مرجان  نوشته  سیاه«  »سوپ  رمان  همچنین 
شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۴8هزار تومان توسط نشر یادشده منتشر شده است.

در نوشته پشت  جلد این کتاب می خوانیم: رویاها دست از سرش برنداشت. 
تماس دست هاش با تن رفیق. تنی که آهسته روبه  سرد شدن می رود. گرمایی که مثل 
لذتی رو به افول، انسان را به دنبال خود می کشاند تا بهش چنگ بیندازد و نگذارد از 
دست برود. برجستگی شاهرگ مچ دست او را زیر انگشت هاش حس می کرد. نبض، 
خون تپنده برای تقالی زنده ماندن. مثل وقتی که ماهی قرمز کوچکی را توی مشت 
بگیری. حس می کرد. نبض می زد و خون مانند اسب وحشی می جهید و لگد می زد 
تا به دام مرگ نیفتد. می لرزید و از نیمه خوابش می پرید. تردیدی تازه. واقعا در 
آن شب نبض را حس کرده بود؟ ناخن هاش را به کف دست می فشرد و نیمه رویا، 
مثل مار آبی، به روانی می خزید و دور می شد. اما گرمای مچ رفیق هنوز بود که به 
پوستش سوزن می زد و انگشت هاش را برای کنار زدن لحاف از تن، ناتوان می کرد.
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پروانه رسولی خوشبخت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست »گفت و گوی هفته« 
وزارت آموزش و پرورش:

نظام جزیره ای در مدیریت 
مانع همگرایی می شود

سید عباس صالحی در نشست مشترک با محسن حاجی میرزایی ضمن تشریح 
اقدامات، ماموریت ها و اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و چگونگی همگرایی و 
هم افزایی این دو وزراتخانه درباره نظارت بر تولید کتاب های آموزشی گفت: بررسان 
کتاب در حوزه کتاب های آموزشی تابع سیاست های شورای عالی انقالب فرهنگی 

هستند و براساس سند باالدستی عمل می شود.
به گزارش دنیای جوانان، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، سیدعباس صالحی درابتدا با تبریک اعیاد ماه های رجب 
و شعبان، یاد و خاطره شهدای آموزش و پرورش و حوزه فرهنگ، هنر و رسانه را 
گرامی داشت و گفت: گفت و گوی هفته در وزارت آموزش و پرورش ابتکار قابل 

توجهی است که فرصت هم افزایی های دستگاهی را فراهم می کند.
 صالحی تاکید کرد: در نظام اداری مشکلی که وجود دارد این است که نتوانیم 

قطره ها را به جوی ها و جوی ها را به نهرها و نهرها را به اقیانوس ها تبدیل کنیم.
باید تالش کنیم مقدورات و ظرفیت های  برای حل مسائل  ادامه داد:   وی 
خود را به هم متصل کنیم تا کارهایی اتفاق بیفتد کارستان. زیرا نظام جزیره ای در 
مدیریت مانع همگرایی می شود و نگاه بخشی در مدیریت و حکمرانی موجب شده 

تا نتوانیم اینگونه به حل مساله ها فکر کنیم.
 عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در عین حال تصریح کرد: گفت و گوی 
هفته وزارت آموزش و پرورش نگاهی  به این مساله دارد که چگونه می توانیم در 

یک فضای بزرگ تر مسائل بزرگ تر خود را حل کنیم.
 صالحی در ادامه مجموعه فعالیت ها و اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
را تشریح کرد و   ... بین الملل و  در حوزه های مختلف فرهنگ، هنر، رسانه، دین، 
گفت: امسال در ماه آذر تفاهم نامه ای بین دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
آموزش و پرورش به امضا رسید و در آیین امضای آن تاکید شد که براساس یک 
کمیته، اقدام مجموعه بندهای آن اجرایی شود. این تفاهم نامه، تصویر همکاری دو 
وزراتخانه را روشن تر می کند و جلسه امروز هم به کمک این تفاهم نامه و کمیته است.

 وی افزود: دو وزارتخانه ظرفیت هایی دارند و تالش می کنیم نظام استقرار 
برای تعامالت آن  پدید آید. اشتراک زیادی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

وزارت آموزش و پرورش در اهداف و مخاطبان آن وجود دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تقسیم بندی بخش های مختلف این وزارتخانه 
در ۴ بخش اصلی ادامه داد: حوزه فرهنگ و رسانه یکی از بخش های مهم وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی است. پژوهش های فرهنگی، مطالعات فرهنگی، کتاب و 
فرهنگ  حوزه  و  رایانه ای  بازی های  مجازی،  فضای  رسانه،  و  ادبیات  کتابخوانی، 
عمومی در قالب شورای فرهنگ عمومی ازجمله زیرمجموعه های این بخش است.

وی تصریح کرد: بخش های مختلفی در این حوزه قرار دارد ازجمله پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات، معاونت امور فرهنگی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، 
معاونت مطبوعاتی، سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی، روزنامه ایران، مرکز توسعه 
فرهنگ و هنر در فضای مجازی، بنیاد ملی بازی های رایانه ای، موسسه خانه کتاب 

و ادبیات ایران، شورای فرهنگ عمومی و ... .
صالحی در بخش دوم فعالیت های این وزارتخانه گفت: فعالیت های هنری و 
امور  ارشاد اسالمی است. معاونت  از دیگر بخش های وزارت فرهنگ و  سینمایی 
هنری با بخش ها و موسسات متعدد هنری و سازمان سینمایی با زیرمجموعه های 

بسیار در این حوزه انجام مسئولیت می کنند.
افزود:  و  برشمرد  وزارتخانه  این  فعالیت های  را بخش سوم  دینی  وی حوزه 
مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های  عالی هماهنگی  ستاد  عترت،  و  قرآن  معاونت 

کشور، سازمان های اوقاف و امور خیریه و حج و زیارت در این حوزه فعالیت دارند.
صالحی ادامه داد: حوزه بین الملل هم بخش چهارم فعالیت های این وزارتخانه 

است و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی مسئولیت آن را برعهده دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه به ظرفیت های موجود در این وزارتخانه 
هم اشاره کرد و گفت: حوزه پژوهش ها و مطالعات فرهنگی ازجمله این ظرفیت ها 
است. پیمایش های مختلف ملی و گسترده ای در این حوزه صورت می گیرد. یکی از 
مشکالت پژوهش ها این است که به کاربرد و عملیات نزدیک نمی شود و تبدیل به 
اقدام، در آن صورت نمی گیرد.وی افزود: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حوزه 
نوجوانان ۱۵ تا ۱8 سال برش های قابل توجهی در موضوعات سنی داریم که مناسب 
اهداف وزارت آموزش و پرورش است مانند فعالیت در حوزه مصرف کاالهای فرهنگی. 
اینکه این گروه سنی در موضوعات مختلف از چه دستگاه های صوتی و تصویری، 
موسیقی، مجالت و روزنامه، رایانه، اینترنت و تلفن همراه، سینما، فعالیت های مذهبی 

هنری، ورزشی، بازی و ... که در حوزه کاالهای فرهنگی است استفاده می کنند.
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: در سراسر کشور در این گروه سنی 
می توان به این توجه کرد که مجموعه مخاطبان نوجوان چه نوع کاالهای فرهنگی 
مصرف می کنند. موضوع الگوها و مرجعیت فرهنگی در این گروه سنی هم از اهمیت 
زیادی برخوردار است. اینکه مرجعیت فرهنگی آن ها کجاست. انجمن های مختلفی 
که به کدام  توجه دارند؛ چهره های برتر آن ها کیستند و چگونه با آن ها ارتباط برقرار 
می کنند، در چه انجمن های مذهبی  و صنفی مشارکت دارند هم دارای اهمیت است.

صالحی ادامه داد: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان که موج چهارم 
آن را در پیش داریم، پیمایش ملی هویت ایرانیان، پیمایش ملی سبک زندگی ایرانیان، 
پیمایش ملی شبکه های اجتماعی در ایران و ... از دیگر پیمایش هایی است که در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت می گیرد و حاصل پژوهش ها و رصدهای 

اجتماعی است که برای برنامه ریزی های آموزش و پرورش تاثیرگذار است.
 وی به توجه بر حوزه کودک تاکید کرد و گفت: این حوزه مورد توجه جهانی 
است که در حوزه ارتباطات، اطالعات و اندیشه توجه به این بخش مهم است. ما 
کارهای مختلفی در این حوزه در دست کار داریم که می توان در این زمینه با وزارت 
این کارها در وزارت فرهنگ  ازجمله  آموزش و پرورش تعامالت مشترک داشت. 
است؛  ایرانی  نوجوانان  و  کودکان  در  خود شیفتگی  ملی  پیمایش  اسالمی  ارشاد  و 
همچنین در سال 99 دوازده نشست تخصصی از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 
ارتباطات صورت گرفته است. در این زمینه ها می توان بین دو وزارتخانه اقدامات 
مشترکی تدارک دید، هرچند مقدورات کم است اما با اتصال و همکاری های مشترک 

اتفاقات مهمی پدید می آید.

یکی  عتصامی،  ا پروین  رضوی 
معاصر  مشهور  و  برجسته  شاعران  از 
ایرانی است که به برخی از مسائل مانند 
پرداخته  سروده هایش  در  زنان  آموزش 
اعتصام  یوسف  پدرش،  تاثیر  تحت  و 
این  در  به شکوفایی  موفقیت  با  الملک، 

زمینه رسیده است.
در میان ملل جهان، تعامالت ادبی، 
و  است  داشته  وجود  فرهنگی  و  علمی 
به نظر می رسد که بحث آزادی و آموزش 
مصر  در  ایران،  در  طرح  از  قبل  زنان، 
مطرح شد و به تدریج در سایر کشورهای 
شباهت  دلیل  به  یافت.  گسترش  عربی 
کشورهای  اجتماعی  و  سیاسی  شرایط 
و  ادبیات،  جامعه،  مسائل  ایران  و  عربی 
ادبی  چهره های  و  شاعران  نگرانی های 

آنان تا حد زیادی شبیه به هم هستند.
جنبش آموزش زنان در جهان

با گذشت یک دوره از سرکوب شدید 
زنان و مرد ساالری، طرفداران حقوق زنان 
در  اروپا به تدریج تالش کردند تا این تمایز 
بزرگ را از بین ببرند. در قرن هفدهم، شعار 
زنان  که  بود  این  آزادی  طرفداران  زنان 
باید آموزش ببینند تا تعداد دانشمندان و 
متخصصان زن افزایش یابد. آنان گفتند: 
خداوند زن و مرد را به طور مساوی آفرید، 

بنابراین هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

آزادی و آموزش زنان در ایران و 
عصر قاجار

از  یکی  زنان  آزادی  و  تحصیل 
موضوع  همیشه  که  است  موضوعاتی 
نگرانی روشنفکران و آزادی خواهان به نظر 
جامع  آموزش  نشانه های  اولین  می رسد، 
زنان در دوره قاجار دیدگاه های ارائه شده 
نویسنده  استرآبادی،  خانم  بی بی  توسط 
)شکست های  الرجال«  »معائب  کتاب 
مردان( است. بااین حال، با توجه به شواهد 
تحصیالت  که  دریافت  می توان  فراوان، 
نبوده  زیاد  بسیار  قاجار  دوران  در  زنان 
است و فقط دختران خانواده های اشرافی، 
از مالی مکتب که اغلب اوقات زن بود، 
قرآن را یاد می گرفتند و تاحدودی خواندن 
و نوشتن می آموختند. بااین حال، در همان 
زمان، زمزمه های قانون اساسی و آزادی 
جدید  مسائل  برای طرح  را  راه  به تدریج 
ترجمه  جریان  با  زمزمه ها  و  کرد  هموار 
شکل  به  دیگر  زبان های  مختلف  آثار 

عملی در آمد.

گروهی از محققان معتقد بودند که 
زنان در جامعه، مانند مردان، باید آموزش 
ببینند، اما آموزش وپرورش نباید به قیمت 
فدا کردن باورهای دینی و آداب و رسوم 
آنان  گیرد.  قرار  توجه  مورد  اجتماعی 
معتقد بودند که آموزش زنان باید با حفظ 
اصالت اجتماعی بر اساس سنت ها، بایدها 
و نبایدهای جامعه که ریشه در اعتقادات 
مذهبی دارد، صورت پذیرد. جنبش زنان در 
دوران مشروطیت با تالش ها و چالش های 
فرهنگ مدرنیسم غربی متناسب و تحول 
در تفکر و نگاه به زنان و همچنین تغییر 
انتظارات جامعه و زنان نسبت به یکدیگر 

متناسب با فرهنگ غربی بود.
در آن روزها، شاعران و نویسندگان 
به  را  خود  آثار  از  تعدادی  ایران  مشهور 
موضوع آموزش، آزادی و تساوی حقوق 
زنان در خانواده و جامعه اختصاص دادند. 
می توان گفت که هیچ شاعر یا نویسنده ای 
وجود ندارد که در آن زمان کم وبیش به 
باشد. الهوتی،  این موضوع توجه نکرده 
و  شهریار  بهار،  پروین،  عشقی،  ایرج، 
دیگران، اشعار بسیار زیبایی را به مسئله 
زنان اختصاص داده اند و همه با افسانه ها، 
را  زنان  به شدت  که  تعصبات  و  خرافات 

تحت فشار قرار داده است، جنگیدند.
رخشنده اعتصامی معروف به پروین 
اعتصامی، تنها دختر یوسف اعتصامی در 
تبریز در تاریخ ۱7 مارس ۱9۰7  متولد 
پدرش  همراه  به  کودکی،  در  او  شد. 
پدر  نظارت  تحت  و  آمد   تهران  به 
را  عربی  و  فارسی  ادبیات  دانشمندش، 
پدر  خانه  در  که  استادانی  از  و  آموخت 

شد.  بهره مند  می شدند،  جمع  گردهم 
دهای  ستعدا ا و  وان  فرا نایی های  توا
متحیر  را  آنان  همیشه  وی  خارق العاده 
می کرد. او از هشت سالگی شعر می سرود 
و  زیبا  قطعات  ساخت  در  به خصوص 
از کتاب های خارجی  ظریفی که پدرش 
ترجمه  عربی(  ترکی،  )یونانی-رومی، 
کرده بود  از استعداد باالیی برخوردار بود.

واقع شعری مشتق  در  پروین  شعر 
و  ادبیات  بود  کامل  منبع  دو  از  شده 
تا  کرد  کمک  پدرش  و  غنی  استعدادی 
پروین در راهی که آرزو داشت قدم بگذارد. 
پس از آن، به نظر می رسد مهم ترین عامل 
وی  اندیشه های  و  پروین  روح  در  موثر 
روزنامه ها و مجالت ادبی زمان خود بود 
که در آن وطن پرستی، تحصیالت زنان، 
توجه به افراد درمانده و ... ترویج و مورد 

توجه قرار می گرفت.
پروین، به قول خودش، راه خود را 
پیدا کرد. شعر او حال و هوای پروین و 
سبک وی، سخنرانی را به سبک پروین 
کلمات  از  کرد  سعی  خالصانه  و  تبدیل  
از  و  نکند  استفاده  کارهایش  در  دیگران 
ایده های خودش کمک بگیرد. حتی وقتی 
به نظر می رسد شعر او ترجمه یا نقل قول از 
مطالب یک شاعر خارجی است، حرف های 
نمی توان  که  است  شخصی  آن قدر  او 

اقتباسی را در آن مشاهده کرد.
فنی  و  لغوی  نظر  از  او  شعرهای 
نیز در اوج هستند. استاد محمد قزوینی 
 ، جه تو لب  جا ع  »موضو  : یسد می نو
خانم  اشعار  فنی  و  کالمی  جنبه های 
می دانند  همه  است.  اعتصامی  پروین 

بلکه  نیست،  طبیعی  و  ذاتی  او  شعر  که 
اکتسابی است و حاصل سال ها مطالعه، 
آموزش و تعامل با دانشمندان و باسوادان 
است. همان طور که برای زنان گفته شد، 
کمتر  ایران  در  عملکردی  چنین  زمینه 

امکان پذیر بود.«
مهارت عالی او این است که توانسته 
ایده ها و افکار جدید را با وقار، سازگاری 
عروض  معمول  اشکال  در  بیان  لطف  و 
در  مختلف  مضامین  ببرد.  بکار  فارسی 
اشعار وی مانند باغی پر از گیاه است که 
روح را نوازش می دهد. شعر او شعر زمان، 
خلق وخو و افراد نیست، بلکه شعر تعلیم و 
تربیت است شعر او اصالح اخالق خوب 
و آواز شورانگیز عشق، احساسات، تدبیر، 

تالش و عمل است.
پروین تنها شاعری است که باید از 
وی به عنوان سعدی شاعران زن نام برد. 
دلیل موفقیت این بانوی ارزنده فرهنگ و 
ادب فارسی، عالوه بر ذاتی بودن استعداد، 
معجزه تعلیم و تربیت و توجه پدر مشهور 
زنان  محرومیت  علی رغم  که  است  وی 
عدم  و  تحصیل  فرصت های  از  ایرانی 
دسترسی به مدارس دخترانه، وی را در امر 
تحصیالت یاری کرد و دختر بااستعداد و 
روشنفکر خود را به جایگاهی که شایسته 

او بود، رساند.

آموزش زنان در اندیشه و شعر 
پروین

مسئله  به  اعتصامی  پروین  توجه 
موارد  از  یکی  آنان  تحصیالت  و  زنان 
مهمی است که وی به طور قابل توجهی 

نهال  ای  ازجمله  خود  شعر  چندین  در 
آرزو، گنج عفت )زن در ایران( و فرشته 
انس و چندین دوبیتی دیگر در مجموعه 
پروین  است. گرچه  بیان کرده  اشعارش 
دختری خجالتی بود، اما  از صمیم قلب 
داشت  اعتقاد  زنان  آزادی  به  روح   و 
حجاب  کشف  فرمان  از  قبل  سال ها  و 
لتی  بی عدا مورد  در  رضاخان،  توسط 
اعمال شده بر زنان در شرق و غرب در 
ژوئن ۱92۴ نوشت و در سخنرانی خود 
جشن  روز  در  تاریخ«  و  »زن  عنوان  با 
آمریکایی  مدرسه  در  فارغ التحصیلی اش 
برای دختران در تهران گفت: »سرانجام، 
زنان به حقوق عقلی و ادبی خود رسیدند 
و به ماهیت اساسی خود پس از سال ها 
عصری  در  شدند؛  نزدیک تر  درماندگی 
که مفهوم اصیل »زن« و »مادر« آشکار 
شد و معنای نشاط آور این دو کلمه یعنی 
بنیانگذار بقا و ارتقاء انسان، ظهور کرد. 
بود،  اروپا  بیان کردیم در مورد  ما  آنچه 
جایی که تمدن و صنعت پرچم پیروزی 
و اصالحات واقعی وابسته به درک واقعی 
را باال برد.  جایی که پسران و دختران، 
ز  ا خود،  جنسیت  مورد  در  بی تفاوت 
تحصیالت، ورزش و آموزش ادبیات لذت 
نتیجه تالش و  زنان در  می برند. دنیای 
عمل بهبود می یابد. بااین حال، در شرق، 
تمدن،  منبع  و  سنت ها  ظهور  مکان 

این طور نبود.«
»در این مدت، روزهای زنان شرقی 
همه تاریک و غمگین، پر از رنج، بردگی 
و سیه رویی بود. برای مدتی، زنان از خواب 
سنگین ناامیدی و محرومیت بیدار شدند 
را  خود  عزاداری  روزهای  داشتند  آرزو  و 
جبران کنند. اگرچه بسیار صحبت ها شده 
و برای آنان کتاب نوشته اند لیکن ریشه کن 
کردن این شرایط اجتماعی و درمان آن 
صرفا به آموزش وپرورش اختصاص دارد. 
آموزش واقعی باید به زنان و مردان و همه 
طبقات ارائه شود. جامعه باید از یک منبع 

بزرگ دانش بهره مند شود.«
سم  ا مر جلسه  ر  د  ، ین و پر
خود  آرزو«  »نهال  شعر  فارغ التحصیلی، 
را خواند. سرودن این شعر در آن سال ها 
این  به  نبود.  سازگار  جامعه  جو  با  خیلی 
 ،۱93۵ سال  در  الملک،  اعتصام  دلیل 
به  حاضر  حجاب،  کشف  فرمان  از  قبل 
چاپ این شعر در چاپ اول مجموعه شعر 

پروین نشد.

آشفتگی  مانع  وی  روش  این  با 
و  خود  علیه  عادی  مردم  تحریک  و 
دیگر  بار  پروین  وقتی  اما  شد  دخترش 
را  زنان  آزادی  و  حجاب  کشف  خبر 
عنوان  با  بیتی   26 قصیده ای  شنید، 
سرود  ایران(  در  )زنان  عفت«  »گنج 
زنان  نادانی  بدبختی و گرفتاری و  از  و 
همچنین  داشت.  شکایت  خود  شعر  در 
بیاید  بیرون  از غیب  آرزو داشت دستی 
به  را  واقعی  آموزش  اندازه  همان  به  و 
ارمغان آورد؛ آموزش بین زنان و مردان.

افکار  در  توجه  قابل  نکات  از  یکی 
و شعرهای پروین توجه به آموزش زنان 
بسیار  وی  اشعار  از  برخی  در  که  است 
پروین  خاص،  به طور  است.  برجسته 
در شعر »زن  را  ایرانی  زنان  بد  وضعیت 

در ایران« توصیف می کند.
چنین  را  ایرانی  زنان  وضعیت  وی 
سرکوبگر  جامعه  آن  در  می کندکه  بیان 
همه  و  نداشتند  حقی  هیچ  و  شدند  فدا 
زنان  نادانی  جانب  از  بدبختی ها  این 
هر  مرد  و  زن  پروین،  دیدگاه  از  است. 
دو برابر هستند و اهداف مدنظر به دست 
نمی آیند، مگر با همنشینی و همدلی. او 
زن را معلم جهان و پرورش دهنده جوهر 
عشق می داند که جوانمردی را با دستان 
توانمند خود و آموزش مناسب به بزرگان 
می آموزد. این زنان با یک دست گهواره 
را حرکت می دهند و با دست دیگر جهان 

را می چرخانند.
نکات مهم در این اشعار پروین توجه 
زنان به کسب دانش و آگاهی، سادگی و 
به  توجه  ظاهری،  مسائل  به  توجه  عدم 
آموزش  در  مادر  تاثیر مهم  و  مادر  نقش 
نظر  از  مرد  و  زن  بین  برابری  کودکان، 
ذات انسانیت، در نظر گرفتن زن به عنوان 
منبع عشق و شفقت و محافظ و نگهبان 
اصلی خانواده، توجه به عفت و پاکدامنی 
زنان، تاکید بر کرامت توسط شایستگی ها، 
تاکید بر پرهیز از تقلید زنان، در نظر گرفتن 
حیاء و ادب به عنوان پر و بال برای رسیدن 

به سطوح عالی است.
در زمانی که بسیاری از روشنفکران 
کاملی  الگوی  را  غرب  عربی،  و  شرقی 
همه  در  باید  زنان  همه  که  می دانستند 
جنبه ها از آن تقلید کنند، پروین زنان را 
از تقلید صرف از زنان غربی منع می کند 
و تاکید زیادی بر تربیت اسالمی و حفظ 

ملیت، عفاف و فضیلت آنان دارد.

۲5 اسفند؛ روز بزرگداشت پروین اعتصامی

 کسب دانش و آگاهی زنان در آثار پروین اعتصامی
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از راست فریبا ارجمند ، مارچینوفسکا ، علیرضا دولتشاهی و علی اصغر محمدخانی
اختصاصی دنیای جوانان

وقتی شبیِه بُغض
گلوگیر می شوی!

یداهلل گودرزی )شهاب(

با من بگو که همرِه من پیر می شوی
یا آن که بیِن راه، ز من سیر می شوی؟!

ای ماِه دوردسِت من، ای ماهِی ُگریز!
کی در میاِن بِرکه به زنجیر می شوی؟!

رویای صادقی که سرانجام می رسی
یک خواِب عاشقانه که تعبیر می شوی

چین می خوَرد نگاِه غم انگیِز آینه
وقتی ز دسِت آینه دلگیر می شوی

می روید ازکویِر گلویم، ُگلی کبود
وقتی شبیِه بُغض، گلوگیر می شوی!

دست از فریب و فاصله بردار، خوِب من!
داری برای خوب ُشدن دیر می شوی...!
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قطب الدین صادقي و جشنواره بین المللي تئاتر

روز گذشته سیدمجتبی حسینی، 
و  ارشاد  وزارت  هنری  امور  معاون 
رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره 
احکامی  در  فجر  تئاتر  لمللی  بین ا
جداگانه دکتر قطب الدین صادقی، مریم 
معترف، هوشنگ توکلی، محمدحسن 

هنرهای  )مدیرکل  آشنا  قادر  و  ناصربخت 
جشنواره  چهلمین  سیاستگذاری  شورای  اعضای  عنوان  به  را  نمایشی( 
بین المللی تئاتر فجر منصوب کرد. در اولین جلسه شورای سیاستگذاری 
چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر دبیر این رویداد انتخاب و معرفی 
خواهد شد که عضو دیگر این شورا نیز خواهد بود. به نظر مي رسد در پي 
موفقیتي که جشنواره تئاتر فجر ماه گذشته به دست آورد، باید شاهد درخشش 
دوباره تئاتري ها در جشنواره بین المللي تئاتر فجر باشیم تا شاید تئاتر جاني 

دوباره گرفته و هنرمندان تئاتري از انزوا خارج شوند.

سروش صحت دبیر جشنواره قصه گویي

معاون فرهنگی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان و رئیس 
بین المللی  جشنواره  بیست وسومین 
قصه گویی در احکام جداگانه مدیران 
جشنواره قصه گویی را منصوب کرد. 

در حکم محمدرضا زمردیان 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 
از دو دهه جشنواره قصه گویی در راستای مشارکت بیشتر مردم،  بیش 
هنرمندان، نویسندگان و قصه گویان و ارتقای سطح هنری جشنواره از 
وظایف دبیر هنری عنوان شده است. معاون فرهنگی کانون همچنین در 
حکم دیگری مجید توکلی، از سینماگران کشور که در 2 سال گذشته دبیر 

اجرایی جشنواره قصه گویی بوده است را به همین عنوان منصوب کرد.

حمید قنبري و پروژه مشترک با کشور چین

حمید قنبری از انتشار چهارمین 
همساز  پروژه  ز  ا موسیقایی  قطعه 
و  داد  خبر   ۱۴۰۰ نوروز  آستانه  در 
پروژه  این  از  قطعه  چهارمین  گفت 
زهای  سا زی  همنوا به  یی  موسیقا

با  متنوع،  و  بدیع  رنگ آمیزی  با  کوبه ای 
و  هنرمند  ژوچان  ژائو  نوازندگی  به  پیپا 
موسیقی پژوه چینی اختصاص دارد و به طور ویژه به مناسبت جشن 
برای  فرصتی  تا  شد  خواهد  منتشر  ایرانی  جدید  سال  آغاز  و  نوروز 
فرهنگی  دوستی  توسعه  برای  مجالی  و  در کشور چین  نوروز  معرفی 
این دو کشور باشد. در قطعات بعدی این پروژه سازهای غیرمتعارف 
معرفی خواهند  مناطق مختلف جهان  از  یا شنیده شده  دیده  و کمتر 
شد و بی شک این رویکرد قابل توسعه و تسری به نوازندگان سازهای 

مختلف در جهان است. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

وثیقه به مراحل پایاني خود نزدیک شد

به  ثیقه  و یي  سینما فیلم 
جامی  قاسمی  حسین  ني  کارگردا
به سر  فني خود  روزهاي  آخرین  در 
حمیدرضا  را  آن  موسیقی  مي برد. 
پایان  با  یراقچیان ساخته و همزمان 
و  کریم مسیحی  واروژ  توسط  تدوین 

ساخت موسیقی از پوستر این فیلم سینمایی 
نیز با طراحی امیرحسین صیدآبادی رونمایی شد. بخشی از فیلمبرداری 
این فیلم سینمایی پاییز و زمستان سال گذشته انجام شده بود که به دلیل 
شیوع ویروس کرونا متوقف و سکانس های باقیمانده پس از گذشت نزدیک 
به یک سال، اوایل پاییز امسال فیلمبرداری شد. افشین هاشمی، پژمان 
بازغی، لیندا کیانی، نسیم ادبی، امید روحانی، سیدجواد یحیوی، مهدی 
پتکی، قربان نجفی و هامون سیدی با حضور میترا حجار و حمیدرضا 

پگاه گروه بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند.

ما
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آلبوم هایي که در بازار کرونایي شكست خوردند!

از ساالر عقیلي و علیرضا قرباني تا سیروان و حامد بهداد
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محمد حسین زاده

در یـک سـال اخیـر به واسـطه 
شـیوع کرونا، بسـیاري از فعالیت هاي 
هنـري یـا تعطیـل شـده و یـا حالتي 
جایي کـه  تـا  داشـته اند  شـبه تعطیل 
عمـال  بایـد  را  تئاتـر  و  موسـیقي 
تعطیـل کامـل بنامیم. برگزار نشـدن 
از مهمتریـن  کنسـرت ها کـه یکـي 
اتفاقـات موسـیقي در کشـور بـود و 
عمـال تنها راه درآمد اهالي موسـیقي، 
در یـک سـال اخیـر کامـال تعطیـل 
شـرایط  چنیـن  در  طبیعتـا  و  بـوده 
انتشـار آلبـوم هم نمي توانسـت راهي 
بـراي کسـب درآمـد باشـد چـرا کـه 
حتـي پیـش از کرونا هم عـدم قانون 
دانلودهـاي غیرقانونـي  کپي رایـت و 
آلبـوم  انتشـار  تـا  بـود  باعـث شـده 
سـودي نداشـته باشـد چـه برسـد به 
ایـن روزهـا.... در سـال های اخیـر به 
همیـن واسـطه خوانندگان کشـور به 
آورده انـد  انتشـار تک آهنگ هـا روی 
و رونـد انتشـار آلبوم هـای موسـیقی 
رو بـه کاهـش می رود و حتـی برخی 
از موزیسـین ها هشـدار داده انـد کـه 
ممکـن اسـت انتشـار آلبـوم منسـوخ 
شـود، بـا ایـن حـال سـال در ۱399 
بنـا بـه دالیلـی رونـد کاهش انتشـار 
آلبوم هـای متوقـف شـد و بسـیاری 
از خواننـدگان شـناخته شـده کشـور 
از تازه تریـن مجموعـه خـود رونمایی 
کردند. از جمله اتفاقاتی که به افزایش 
انتشـار آلبوم هـا منجـر شـد، تعطیلی 
کنسـرت ها به دلیـل همه گیری کرونا 
بود. در واقع در سـال های گذشـته به 
خصوص خواننـدگان پاپ تمرکز خود 
برگـزاری  را روی  بـرای درآمدزایـی 
کنسـرت ها گذاشـته بودند و در سـال 
جـاری چون این امـکان از آنها گرفته 
شـد سـعی کردند تولید و انتشار آلبوم 
جدیـد را جایگزیـن کنسـرت کننـد. 
توسـط  جدیـد  آلبوم هـای  انتشـار 
علیـزاده،  نظیـر حسـین  هنرمندانـی 
محمـد معتمـدی، علیرضـا قربانـی، 
خسـروی،  سـیروان  صادقـی،  رضـا 
سـاالر عقیلی، امید نعمتـی و... را باید 
بـه فـال نیـک گرفـت. هـر چنـد که 
افزایـش قیمـت بیـش از ۵۰درصدی 
آلبـوم  جدیـد ایـن خواننده هـا نسـبت 
بـه آثـار قبلـی آنهـا مخاطـب را در 
تردیـد  بـه  آثـار  کـردن  خریـداری 
انداختـه اسـت امـا بـه هـر صـورت 
رجعـت برخـی از هنرمندان به سـنت 

انتشـار آلبـوم قابل تحسـین اسـت.

مونولوگ، سیروان خسروی
در نیمه اول سال ۱399 سیروان 
خسـروی ششـمین آلبوم رسمی خود 
بـا نـام مونولـوگ، را روانه بـازار کرد. 
ایـن آلبـوم شـامل ۵ قطعه بـاکالم و 
3 قطعـه بی کالم اسـت. آهنگسـازی 
تمـام قطعـات آلبـوم برعهـده خـود 
سـیروان خسـروی بود و ترانه سـرایی 
بن بسـت  ببخـش،  منـو  قطعـات  در 
خسـروی  زانیـار  را  مقصـرم  مـن  و 
بـه همراه هـادی زینتـی انجـام داده 
اسـت. کار ترانه سـرایی سـایر قطعات 
نیـز بر دوش سـیروان بوده اسـت. در 
بخشـی از توضیحـات مربوط به آلبوم 
مونولـوگ بـه ایـن نکته اشـاره شـده 
اسـت کـه سـیروان خسـروی آلبـوم 
مونولـوگ را تجربـه ای نـو در کارنامه 

هنـری خـودش می دانـد.

با من بخوان، علیرضا قربانی
بـه  بخـوان،  مـن  بـا  آلبـوم 

و  ناصـری  م  حسـا زی  هنگسـا آ
خوانندگـی علیرضـا قربانـی مشـتمل 
بـر ۱۰ قطعه کـه تعدادی از آنها پیش 
از ایـن در اجراهای زنده و تک آهنگ 
به گوش شـنوندگان رسـیده بـود، در 
منتشـر شـد.  تابسـتان سـال ۱399 
میدانـی تو با شـهر ابوسـعید ابوالخیر، 
عاشـقانه نیسـت با شـعر اهورا ایمان، 
دلـم گرفتـه با شـعر مریم مـروج، آمد 
خـزان با شـعر موالنا، اهلل مزار با شـعر 
محمد ابراهیم جعفری، بوی گیسـو با 
شـعر واقف الهوری، روزگار غریب با 
شعر احمد شـاملو و حمید خلف بیگی، 
پـل بـا شـعر احمـد امیـر خلیلـی، باغ 
اهورایی با شـعر حسـین منـزوی و از 
خـون جوانـان با شـعر و آهنگ عارف 
قزوینـی قطعاتی هسـتند کـه در این 
آلبـوم گنجانـده شـده اند. ایـن آلبـوم 
در ادامـه پـروژه بـا من بخوان اسـت 
کـه آثار و اجراهای آن در سـال 98 با 
استقبال مخاطبان مواجه شد. علیرضا 
قربانـی این کنسـرت ها را در تهران و 
شـهرهای مختلـف روی صحنـه برد. 
ایـن در حالـی اسـت که اجراهـای با 
مـن بخوان در شـهر تهـران طی ۴3 
سانس در بهار و تابستان روی صحنه 
رفـت و قـرار بـود کـه ایـن اجراها با 
رپرتوار متفاوت طی حدود 3۰سـانس 
هـم در فصـل زمسـتان روی صحنـه 
بـرود امـا ادامه شـیوع ویـروس کرونا 
باعث شـد تا فقط یک سـانس از این 
کنسـرت ها در ماه اسـفند برگزار شود.

هفت الف، پارسا خائف
هفـت  آلبـوم  در  خائـف  پارسـا 
از  یکـی  علیـزاده  مهیـار  بـا  الـف، 
کشـور  شـده  شـناخته  آهنگسـازان 
آهنگسـازی  کرده اسـت.  همـکاری 
کـه پیـش از ایـن ملودی هایـی برای 
هنرمندانـی چـون محمـد معتمـدی، 
علیرضـا قربانـی و همایون شـجریان 
سـاخته بـود. خائف و علیـزاده مراحل 
تولیـد آلبـوم هفـت الـف را زمسـتان 
سـال گذشـته آغاز کردند. هفت الف، 
شـامل 7قطعه موسـیقی باکالم است 
کـه عـالوه بر زبـان فارسـی، 2قطعه 
موسـیقی فاخر به زبان مادری پارسـا 
)ترکـی( را نیـز شـامل می شـود. در 
ایـن آلبـوم از کالم حضـرت موالنـا 
فارسـی  ادبیـات  معاصـر  اسـتادان  و 
همچون هوشـنگ ابتهاج، محمدعلی 
بهمنـی، زنده یـاد گلچیـن گیالنـی و 
اهـورا ایمـان بهـره برده شـده اسـت 
ادبیـات  از  ترکـی  قطعـات  اشـعار  و 
فولکلوریـک آذربایجـان و همچنیـن 
شـعری از شـاعر آذربایجانی، زنده یاد 
حسـین جاویـد اسـت. قطعاتـی که با 
تنظیـم جدیـد مهیار علیـزاده در آلبوم 
ارائـه شـده اند. آلبـوم هفـت الف یک 
قطعـه بـی کالم بـه نام سـرزمین من 
هـم دارد. از نوازندگانـی کـه در اولین 
اثـر پارسـا خائـف حضـور دارنـد هـم 
می تـوان به کیمیـا شـعربافیان )ابوا(، 
پـدرام فریوسـفی )ویلن، ویلـن آلتو(، 
فالمینکـو(،  )گیتـار  مرشـد  آرمیـن 
بابـک باربـد )عـود(، روژان محمـدی 
یئف  موسـا ر  یا شـهر  ، ) نچـه کما (
)کامنچـه آذری(، شـیرزاد فتحعلیئـف 
)باالبـان(، علی رحیمی )دف و کوزه(، 
مریـم هاتـف )دف(، مهیـار علیـزاده 
)پیانـو( و فریـدون بهرامی )پرکاشـن 

اشـاره کرد. الکترونیـک( 

همسـان و هم سـکوت، حسـین 
علیزاده

هم سـکوت،  و  همسـان  آلبـوم 

اثر جدید حسـین علیـزاده و رامبرانت 
آلبوم هایـی بـود  از  نیـز یکـی  تریـو 
کـه در نیمه دوم سـال ۱399 منتشـر 
علیـزاده  حسـین  اثـر  ایـن  در  شـد. 
)نوازنده شـورانگیز(، رامبرانت فرایش 

)فورته پیانـو، هارمونیوم(، تونی اورواتر 
)ویولونه( و وینسـنت پالنیه )سازهای 
کوبـه ای( نواخته انـد. درآمـد، سـماع، 
کرشـمه، مقدمه نیشابورک، سرمست، 
ترکمـن  نهفـت،  نـژاد،  رامبرانـدی 

اسـامی آثـاری هسـتند کـه در ایـن 
آلبـوم گنجانـده شـده اند.

تهران عاشق، محمد معتمدی
بـه  عاشـق  ن  تهـرا لبـوم  آ

آهنگسـازی محمدرضـا چراغعلـی و 
خوانندگـی محمـد معتمدی بـه تهیه 
کنندگـی شـهرداری تهران به صورت 
قـرار  مخاطبـان  اختیـار  در  رایـگان 
گرفت. سـجاد عزیزی آرام ترانه سـرا، 

محمدرضـا چراغعلـی تنظیم کننـده و 
آهنگسـاز برخـی از عوامـل اجرایـی 
ایـن آلبوم را تشـکیل می دهند که به 
صورت رایـگان در اختیار شـنوندگان 
قـرار گرفت. پناه آخر، تهران عاشـق، 
بمـان،  مـن  بـا  عشـق،  می نویسـم 
سـراب، ایـران، بی خاطره، پریشـانی، 
گل سـنگ اسـامی قطعاتی اسـت که 
در ایـن آلبوم شـب یلدایی پیش روی 

مخاطبـان قـرار گرفته اسـت.

هزار هیچ، حامد بهداد
حامـد  شـخصی  آلبـوم  اولیـن 
بهـداد که هـزار هیچ، نـام دارد در روز 
اول بهمـن مـاه در اختیـار مخاطبـان 
قـرار گرفـت. بهـداد در تولیـد اولیـن 
آلبوم رسـمی خـود توانسـته نوازنده ها 
جریـان  شـاخص  موزیسـین های  و 
را  ایـران  آلترناتیـو  و  راک  موسـیقی 
بـا خـود همـراه سـازد و مجموعـه ای 
بـا 7قطعـه را منتشـر کنـد. بهـداد در 
تولیـد تمـام قطعـات از اشـعار حافـظ 
اولیـن  ایـن  اسـت.  کـرده  اسـتفاده 
تجربـه حامد بهداد در زمینه موسـیقی 
نیسـت و او پیـش از ایـن در آلبوم هـا 
بـه  دارکـوب  گـروه  کنسـرت های  و 
و  داشـته  حضـور  خواننـده  عنـوان 
همچنیـن قطعاتـی در فضـای راک و 
بلـوز بـا همکاری مسـعود فیـاض زاده 
منتشـر کرده که به نوعـی هزار هیچ، 
محسـوب  فعالیت هـا  همیـن  ادامـه  
می شـود. بهداد عـالوه برخوانندگی و 
آهنگسـازی، تهیه کنندگی این آلبوم را 
هـم بر عهده دارد. مسـعود فیاض زاده 
آهنگسـاز، تنظیم کننده و نوازنده گیتار 

الکتریـک ِآلبـوم هـزار هیچ اسـت.

ایستگاه، امید نعمتی
امیـد نعمتـی طـی همـکاری با 
مهیـار علیـزاده آلبـوم ایسـتگاه را در 
آسـتانه شـب یلدا منتشـر کرد. دیوانه 
بـا شـعراحمد امیرخلیلـی، ایسـتگاه با 
شـعر علیرضـا کلیایـی، بازآی با شـعر 
وحشـی بافقـی و امیـد نعمتـی، مـرا 
صدابـزن بـا شـعر اهـورا ایمـان، چـه 
کنـم بـا شـعر اهـورا ایمـان، آخریـن 
کلیایـی،  علیرضـا  شـعر  بـا  تصویـر 
ببخشـای با شـعر محمدرضا شـفیعی 
کدکنـی عنـوان آثـاری هسـتند کـه 
مهیـار  شـده اند.  گنجانـده  ایـن  در 
علیزاده آهنگسـاز و تنظیم کننده، امید 
نعمتـی خواننـده، کیمیـا شـعربافیان 
نوزانـده ابـوا، هومن نامـداری نوازنده 
ساکسـیفون، مهیـار علیـزاده نوازنـده 
تـار، پـدرام فریوسـفی نوازنـده ویولن 
و ویولـن آلتـو، آرمیـن مرشـد نوازنده 
حاتمـی  پیمـان  آکوسـتیک،  گیتـار 
نوازنده گیتـار الکتریک، فرزاد رضایی 
نوازنـده گیتار الکتریک، مهیار علیزاده 
پیانـو  نوازنـده  بهرامـی  فریـدون  و 
فریـدون  الکترونیـک،  سـازهای  و 
بهرامـی و پیمـان حاتمی )سـکوئنس 
بیس الین هـا(، نـگار اعـزازی نوازنده 
بهرامـی  فریـدون  کاخـن،  و  کـوزه 

عوامـل ایـن آلبوم هسـتند.

کجا رفته اي، ساالر عقیلی
کجـا رفتـه ای، عنـوان یکـی از 
آلبوم هـای جدیـد سـاالر عقیلـی در 
سـال 99 بـود کـه بـه آهنگسـازی 
شـد.  منتشـر  همایـی  محمدامیـن 
ایـن آلبـوم سـومین آلبومـی بـود که 
امسـال  عقیلـی  سـاالر  صـدای  بـا 
پیـش روی مخاطبـان قـرار گرفـت. 
کجا رفتـه ای، رویای فراموش شـده، 
جشـن تنهایـی، تماشـا کـن، حاشـا 

احسـان  از  اشـعاری  بـا  کیسـتم  و 
افشـاری اسـامی قطعـات ایـن آلبـوم 
روزهـای  از  می دهنـد.  تشـکیل  را 
نبودن به آهنگسـازی هومن دهلوی، 
می دانـم کـه می آیـی به آهنگسـازی 
دیگـری  آلبـوم   2 سـام  امیرحسـین 
صـدای  بـا  امسـال  از  کـه  هسـتند 
سـاالر عقیلـی پیـش روی مخاطبان 

قـرار گرفـت.

حواسـت بـه مـن باشـه، رضـا 
صادقـی

رضاصادقـی  آلبـوم  تازه تریـن 
بـا نـام حواسـت بـه مـن باشـه، بـه 
اواخـر  لیمـا،  تهیه کنندگـی موسسـه 
اسـفندماه در سراسـر کشـور منتشـر 
شـد. این آلبوم که نهمین اثر رسـمی 
قطعـه   ۱۰ شـامل  اسـت،  صادقـی 
بـه نام هـای هیچـی یعنـی…، ُدُهـل، 
حواسـت بـه من باشـه، عشـق تویی، 
خاطـره موا )قطعه بندرعباسـی(، یکی 
و دوسـت داشـتم، دل و دنیـا، شـاید، 
می شـود.  رفـت  یـادم  و  دلخوشـی 
اکثـر قطعـات ایـن آلبـوم، نوشـته و 
سـاخته خـود صادقـی هسـتند. بابک 
بابایـی، سـینا پارسـیان، عطـا عالمی، 
و  ترانـه  بخـش  در  شـریفی  سـامی 
یـاری،  پرسـتو  شـفایی،  شـجاعت 
مهدی ابراهیمی نژاد، محمد عباسـی، 
آریـا آهنگـران، شـعیب عـرب، علـی 
آرمـان  عمـران،  بنیامیـن  یاسـینی، 
منـور صادق و فریـد ایمانی در بخش 
سـاخت موسـیقی، از دیگر عوامل این 

هسـتند. آلبوم 

نصف النهار مبدا، گروه پالت
چهارمیـن آلبـوم رسـمی گـروه 
موسـیقی پالـت با عنـوان نصف النهار 
مبدا اواسـط اسـفند منتشـر شـد. این 
آلبـوم در هشـتمین سـالگرد رونمایی 
شـکل  بـه  پالـت  آلبـوم  نخسـتین 
فیزیکـی و نیـز در کلیـه پلتفرم هـای 
قانونـی دیجیتال داخلـی و بین المللی 
دریافـت موسـیقی منتشـر شـد. آقای 
تمـام  و  بخنـد  مـن  شـهر  بنفـش، 
ناتمـام آلبوم های پیشـین گـروه پالت 
هسـتند. کاوه صالحی )گیتـار(، مهیار 
طهماسـبی )ویلنسـل( و امیـد نعمتی 
)خواننـده( بـه عنـوان اعضـای اصلی 
گـروه موسـیقی پالت در کنـار ماکان 
اشـگواری )خواننده قطعه این ماجرا(، 
کسـری  )درامـز(،  طاهـری  امیـن 
سـبکتگین )بأس( و سـردار سرمست 
)کیبـورد( در آلبـوم نصف النهـار مبـدا 

ایـن گـروه را همراهـی کرده انـد.

هر روز هر شـب، مسـیح و آرش 
عدل پرور

دومیـن آلبـوم رسـمي مسـیح و 
آرش عدل پـرور بـا نـام هـر روز هـر 
شـب، جزو آخریـن آلبوم هایی بود که 
در روزهای پایانی سـال ۱399 منتشر 
شـد. شـعر و ملـودی تمامـی قطعات 
ایـن آلبوم را بـرادران عدل پـرور خود 
برعهـده داشـتند و ژبـوان وفاخـواه، 
تقی پـور،  مجتبـی  دهقانـی،  حامـد 
وحیـد روشـن، حسـین جوشـن، فرید 
سـال افـزون، عزیـز بلوری و سـمانه 
را  آنهـا  نوازنـده  به عنـوان  نجفـی 
همراهـی کرده اند. اولین آلبوم مسـیح 
و آرش عـدل پرور به نام دریا، اسـفند 
97 بـه بـازار عرضـه شـد. آن آلبوم با 
اسـتقبال خـوب دوسـتداران ایـن دو 
هنرمنـد مواجـه شـد و قطعـه دریـا از 
آن مجموعـه بیش از سـایر آثار مورد 

توجـه قـرار گرفت.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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