
شرایط کرونایی درکشور رو به وخامت است
بخش  می گوید  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
میلیون  شش  واردات  قرارداد  شده  موفق  خصوصی 

دوز واکسن کرونا را نهایی کند.
مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران، اظهار کرد: متاسفانه در هفته های گذشته بار دیگر شاهد 
افزایش سرعت شیوع کرونا و درگیری بیشتر مردم و فوت روزانه 

شهروندان براثر کرونا بوده  ایم. در این میان دولت امکان تعطیلی 
برخی شرکت ها، ادارات و مشاغل را دارد اما با توجه به اهمیت 
تولید و تامین نیاز روزانه مردم، امکان تعطیلی واحدهای تولیدی 
وجود ندارد و همین موضوع خطر ابتالی کارگران فعال در این 

بخش را افزایش می دهد.
صفحه 3

یک نماینده مجلس:

مجلس باید از محتوای سند راهبردی با چین 
اطالع داشته باشد

وقتييكتئاتريازكاردستنميكشد...
و  کهنه کار  چهره  مودبیان  داریوش 
تئاتر  مترجم  و  بازیگر  کارگردان،  نویسنده، 
دنیاي  به  خود  روزهای  این  فعالیت  درباره 
جوانان گفت: من در حال حاضر با همکاری 
مجموعه  بردن  پیش  و  تهیه  مشغول  گویا  انتشارات 
پانزدهم،  دفترهای  هستم.  نمایش  جهان  طنزآوران 
شانزدهم و هفدهم این مجموعه پایان سال گذشته منتشر 
شدند. دفتر هفدهم به اسالومیر مروژک اختصاص دارد. 
از مروژک آورده  البته در دفتر سوم هم نمایشنامه هایی 
بودم. این بار 3نمایشنامه دیگر با نام های مهاجران، روباه 
فیلسوف و سفارتخانه را از این طنزپرداز معاصر لهستانی 
آورده ام که تقریبا یک کتاب حدود ۲۱۰ صفحه ای شد. من 
نمایشنامه های مهاجران و سفارتخانه را قبال چاپ کرده 
بودم ولی روباه فیلسوف برای اولین بار بود که چاپ می شد.
صفحه 8

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی :

جابه جایی مسافر با ناوگان عمومی جاده ای استان مرکزی 
۴۴ درصد کاهش یافت

4
تیمیكهعالیبود،خوبشد!

صفحه 6

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
محمودحسینيزاد:
فیلمنسازانبايدبه
سمتاقتباساز

ادبیاتبروند

7فرهنگ

قیمتكاغذ
قابلكنترل

نیست

نک 1با

محمود حسینی زاد، يكي از نويسندگان شاخص عرصه 
می کند  امیدواری  ابراز  کشورمان  ادبیات  و  فرهنگ 
اقتباس از آثار ادبی برای دوستان فیلمساز عادی شود 
و آنها اين جسارت را داشته باشند که از سینمای مولف 

صرف فاصله بگیرند و به اقتباس ادبی روی بیاورند.

ريیس اتحاديه ناشران و کتابفروشان هشدار داد: فرصت 
برای حل مشكل کاغذ تمام شده و اکنون در وقت اضافه 
بر سر حیات و ممات  اکنون وقت تصمیم گرفتن  هستیم. 
نشر کشور است، مسئله چگونه بودن مطرح نیست، مسئله 

بودن يا نبودن است.

نمايندگان  انتظارات  ايران گفت:  بانک صادرات  مديرعامل 
مجلس برای حل مشكالت اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای، 
انتظارات درستی است و بايد برای آن راه حل پیدا کنیم. نظام 
بانكی گره گشای مشكالت اقتصادی کشور و با وجود تحريم ها 

در زمینه بانكداری الكترونیک در دنیا سربلند است.

پیششرطهای
تولیدناخالص

داخلیهزارمیلیارد
دالری

ورود۶میلیوندوزواكسنكروناتوسطبخشخصوصی مبارزه با فساد در هر سطحی و مقامی
 اولویت قوه قضاییه است

دادستان کل کشور گفت: اجرای قانون و عدالت و مبارزه با فساد در هر 
سطحی و برای هر مقامی که باشد جزو اولویت های دستگاه قضایی است.

با حضور حجت  لواسانات  انقالب  افتتاح دادسرای عمومی و  مراسم 
االسالم والمسلمین منتظری دادستان کل کشور و محمد جواد حشمتی مهذب رئیس 
کل دادگستری استان تهران برگزار و حوزه قضایی لواسانات به دادگستری ارتقا یافت.
صفحه ۲

رییس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: در همین 
 ۲۰ و  هزار   6 حدود  کرونایی  محدودیت های  روز  چند 
بازرسی انجام می شود که حدود 36۰ مورد از آنها اخطار 
گرفتند که برای مثال با کرکره نیمه باز کار می کردند، تعدادی نیز 

که توجه نمی کردند به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.
قاسم نوده فراهانی در مورد آخرین وضعیت تعطیلی اصناف 
از  نفر  امروز ما 4۰۰  به علت شیوع موج چهارم کرونا اظهار کرد: 

با بستن اصناف  عزیزان خود را از دست دادیم، این مشکل صرفا 
از  درست نمی شود. اگر قرار بر تعطیلی باشد، اصناف فقط بخشی 
مکان هایی است که باید کنترل شود، مترو، اتوبوس، بانک ها و غیره 
نیز باید در این مورد کنترل شوند. وی ادامه داد: حمل و نقل تغییری 
نکرده و وضعیت مترو و اتوبوس مانند قبل است. اصناف بسته هستند 

اما در فروشگاه های زنجیره تراکم جمعیت به شدت باال است.
صفحه 3

تعارفینداريم،باكركرههاینیمهبازبرخوردمیشود

DONYAYEJAVANANMAG.IR

حجت اله صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران عنوان کرد:
پیش شرط های تولید ناخالص داخلی هزار میلیارد دالری

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: انتظارات نمایندگان مجلس برای 
حل مشکالت اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای، انتظارات درستی است و 
اقتصادی  بانکی گره گشای مشکالت  نظام  کنیم.  پیدا  راه حل  آن  برای  باید 
کشور و با وجود تحریم ها در زمینه بانکداری الکترونیک در دنیا سربلند است.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، حجت اله صیدی در نشست 
دوره ای هم اندیشی مدیران پارلمانی سازمان های تابعه وزارت امور اقتصادی و 
دارایی که به میزبانی بانک صادرات ایران برگزار شد، افزود: متوسط زمان انجام 
تراکنش بانکی در اروپا هشت ثانیه است در حالی که این زمان در نظام بانکی 
ایران پنج ثانیه است و از این رو نظام بانکی کشور با وجود تحریم ها از سرافرازان 
بانکداری در دنیا است و نشان داده است که کارش را به خوبی انجام می دهد.

امور  و  حقوقی  معاون  قوامی،  هادی  حضور  با  که  نشست  این  در  وی 
مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی و شهروز برزگر، مدیر کل امور حقوقی 
و مجلس این وزارتخانه برگزار شد، اظهار کرد: میل به پیشرفت و برنامه ریزی 
نظام برای استقالل و ارتقای بیشتر، کشور را در شرایط ویژه ای قرار داده؛ به 
طوری که می توان گفت همه کشورهای پیشرفته این دوره را طی کرده اند. 
کشورهای دارای رتبه اول تا دهم اقتصادی برای دستیابی به موفقیت ۲۰۰ تا 
3۰۰ سال با چالش هایی مواجه بوده اند. کشور ما نیز با دارا بودن برنامه برای 
تحقق هزار میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی در یک افق دو تا سه ساله در 

مسیر ویژه ای قرار دارد.
صیدی افزود: ایران با وجود داشتن جمعیت جوان، دانشگاه های بزرگ، 
منابع طبیعی، امکانات و ثروت های عظیم خدادادی از جمله منابع فسیلی نفت 
و گاز نمی تواند از کشورهای همسایه عقب بماند و به 4۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دالر 

تولید ناخالص داخلی بسنده کند.
وی دشمنی بدخواهان کشور را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: برخی از 
کشورها با دیدن جایگاه صنایع پیشرو ایران از جمله خودرو سازی، پتروشیمی 
بانک صادرات  بانکی در پی ضربه زدن به کشور هستند. مدیرعامل  و نظام 
ایران افزود: شرایط ویژه اقتصادی و برخی عدم تعادل ها که به تحریم ها ربطی 
ندارد و به صورت ساختاری طی دهه های قبل ایجاد شده است و نیز میزان 
ناکافی بهره وری عمده چالش های پیش روی رشد تولید ناخالص داخلی است.

وی گسترش بیماری کرونا را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: کرونا اغلب 
کشورها را زمین گیر کرده و در این شرایط انجام کار اقتصادی بسیار دشوار است.

صیدی ابراز کرد: کار مدیران پارلمانی  وزارت اقتصاد از جمله دشوارترین 
کارهاست و با توجه به حضور نمایندگان تازه نفس و پر انرژی که انتظارات ملی 
و منطقه ای دارند، باید تالش کنیم تا با افزایش همکاری و هم افزایی برای 

مشکالت موجود در اقتصاد راه حل های مناسبی بیابیم.
مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: انتظارات زیادی در این زمینه وجود 
دارد و از این رو نقش مسئوالن پارلمانی زیر مجموعه های وزرات امور اقتصادی 

و دارایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
حجت اله صیدی اظهار امیدواری کرد برای کمک به حل مشکالت مردم 

از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده شود.

سرمقاله

نان و جان
احمد اسعدی

 جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی
 و مدرس دانشگاه شاهد

چندی پیش خبر یک روزنامه ایی که در 
پیش رو دارید ؛ نوشته بود:

غم نان به قیمت از دست دادن جان
خبر کوتاه بود مثل آه درماندگان در پیچ و 
خم خیابانهای یک طرفه و بن بست ؛ راههایی 

که نه می توان بازگشت و نه می توان تا ته آن رفت!
مخروط و یا مثلث طبقه های اجتماعی بدون در نظر گرفتن تفاوت های 

اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دارای ساختاری واحد است
قاعده؛ میانه و راس هرم جمعیتی که طبقات اجتماعی را به سه بخش 
طبقات پایین دست ؛ متوسط و باال تقسیم می کند در یک جامعه متوازن 

چند ویژگی را می توان مشاهده کرد
یکم: فاصله بین طبقات شدید نیست

دارد سوم:  اختصاص  به طبقه ی متوسط  بیشترین قسمت هرم  دوم: 
از راس هرم  به نحوی که  است  قدرتمند  دارای ساختاری  میانی  طبقه ی 
می ستاند و مابه التفاوت آن را به بخش پایین دستی جامعه تزریق می کند

فرایند انتقال ثروت به پیکره ی پایینی نه تنها در گرو توزیع امکانات 
برای پایین دستی هاست بلکه این تعامل در ذات خود نگاهبان طبقه آیی است 
که منافع خود را در ایجاد امکانات زندگی برای مردم پایین دستی؛ می بیند

از سوی دیگر دولت با استفاده از ده ها روش حمایتی از طبقه ی میانی 
و پایینی سعی می کند فاصله بین راس هرم و طبقه ی متوسط را متوازن کند

و  پایین جامعه  برای طبقات  سرریز سیاست های حمایتی و تشویقی 
اجتماعات و گروهای مختلف اجتماعی  به ایجاد رفاه نسبی خواهد انجامید 
رفاهی که مانایی خود در هر طبقه را به درجه ی برخورداری دیگر اقشار 

مورد سنجش قرار می دهد
به عبارتی بسیار ساده تر اگر نان رفاه و فرصت و برخورداری طبقات 
میانی و پایینی  در گرو سیری طبقات مرفه قرار نگیرد آن گاه است که جان 
ناداران نان داریان  را تبدیل به مصداق ذیل می کند: می خواست قاتق نانم 

باشد قاتل جانم شد

قالیباف: دولت در قرنطینه 
و اجرای محدودیت ها کوشا باشد

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: ما متوجه وضعیت سخت اقتصادی هستیم 
و باید بگویم که همه توان مجلس و دولت حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا 

خواهد بود.
محمد باقر قالیباف در جلسه علنی صبح روز گذشته )سه شنبه( مجلس شورای 
اسالمی در نطق پیش از دستور خود با تسلیت شهادت سردار محمد حجازی، جانشین 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار کرد: ایشان را از سال ۱36۲ 
می شناسم و باید بگویم که فردی متدین و انقالبی بود که حتی قبل از انقالب در 
مبارزات حضور داشت. با آغاز پیروزی انقالب اسالمی ایران به سپاه پاسداران وارد شد 

و در دوران دفاع مقدس در جبهه جنگ حضور کامل داشت.
رییس مجلس شورای اسالمی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت شیوع 
بیماری کرونا اظهار کرد: بسیاری از شهرها و شهرستان ها وضعیت قرمز دارند و در 
اجرای  و  قرنطینه  کنترل،  بحث  در  که  خواهم  می  دولت  از  هستیم.  سختی  شرایط 
محدودیت ها کوشا باشد. امیدوارم با اجرای کامل محدودیت ها بتوانیم روند رشد این 

بیماری و آسیب را متوقف کنیم.
وی ضمن درخواست از مردم برای رعایت کامل پروتکل های بهداشتی بیان کرد: 
ما متوجه وضعیت سخت اقتصادی هستیم و باید بگویم که همه توان مجلس و دولت 
حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا خواهد بود. امیدواریم حمایت های خوبی از این 

مشاغل داشته باشیم.

صفحه ۲
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یک نماینده مجلس:
مجلس باید از محتوای سند راهبردی با چین اطالع داشته 

باشد
ــا  ــردی ب ــند راهب ــه س ــان اینک ــا بی ــان  ب ــردم رامی ــده م - نماین
ــا  ــت: ب ــد داشــت، گف ــرای کشــورمان خواه ــادی ب ــن محاســن زی چی
انعقــاد ســند راهبــردی بــا ایــن کشــور و کشــورهای دیگــر نظیــر هنــد 
و روســیه موافقیــم، امــا مجلــس بایــد از محتــوای ایــن ســند و ســایر 
اســناد ایــن چنیــن آگاه باشــد و شــان و جایــگاه مجلــس حفــظ شــود.

ــی روز گذشــته مجلــس، در  ــی کوهســاری در جلســه علن غالمعل
نطــق میــان دســتور خــود بــا اشــاره بــه امضــای ســند همــکاری ایــران 
و چیــن گفــت: در مــورد محتــوای ایــن ســند صحبتــی نشــده و مجلــس 
از مفــاد آن آگاه نشــده اســت ســندی کــه در پنــج برنامــه آینــده کشــور 
ــن دو  ــی بی ــا و قراردادهای ــه و موافقت نامه ه ــرار گرفت ــر ق ــد مدنظ بای

کشــور بــر اســاس آن منعقــد خواهــد شــد.
نماینــده رامیــان گفــت: قطعــا ایــن ســند محاســن زیــادی بــرای 
کشــورمان خواهــد داشــت و مــا بــا انعقــاد ســند راهبــردی با این کشــور 
و کشــورهای دیگــر نظیــر هنــد و روســیه موافقیــم، امــا مجلــس بایــد 
از محتــوای ایــن ســند و ســایر اســناد ایــن چنیــن آگاه باشــد و شــان و 

جایــگاه مجلــس حفــظ شــود. 
ــس  ــام )ره( مجل ــش ام ــه فرمای ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک  وی تصری
بایــد در راس امــور باشــد و در رابطــه بــا مذاکــرات ویــن نیــز همیــن 

امــر صــادق اســت.
نماینــده مــردم رامیــان و آزادشــهر در مجلــس شــورای اســالمی 
ــح کــرد: شــدت شــیوع  ــی تصری ــر و تشــکر از کادر درمان ضمــن تقدی
کرونــا بــه گونــه ای اســت کــه اکثــر نقــاط کشــور در وضعیــت قرمــز 
قــرار گرفتــه و در برخــی از نقــاط حتــی فراتــر از قرمــز اســت و احتمــال 

اینکــه مــردم چنــد روز در قرنطینــه قــرار بگیرنــد، وجــود دارد.
وی افــزود: چــرا بایــد از ابتــدای امســال تــا ۱۲ فروردیــن مناطــق 
ــاط  ــه نق ــردد ب ــی شــده و ت ــاره زرد و آب ــک ب ــه ی ــز و نارنجــی ب قرم
مختلــف کشــور آزاد و تعــداد مســافرت ها بیــش از مــدت مشــابه ســال 
قبــل  شــود ولــی از روز ۱3 فروردیــن همــه چیــز بــر عکــس شــده تــا 
جایــی کــه در ایــن روز ورود بــه کلیــه گردش گاه هــا، پارک هــا و جنــگل 

هــا ممنــوع  شــود؟ چــه فکــر و برنامــه ای پشــت ایــن قضیــه اســت؟
نماینــده مــردم رامیــان و آزادشــهر در مجلــس شــورای اســالمی 
خاطرنشــان کــرد: ۱3 اردیبهشــت ســالروز در گذشــت43 نفــر از کارگران 
زحمتکــش معــدن زغــال ســنگ آزادشــهر اســت، حادثــه ای کــه عــالوه 
بــر فــوت 43 کارگــر زحمتکــش ایــن معــدن منجــر بــه مصدومیــت ۷۰ 
نفــر دیگــر شــد. ســالگرد درگذشــت ایــن عزیــزان زحمت کــش را بــه 

خانــواده آنهــا تســلیت عــرض می کنــم.
ــه داد:  عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســالمی ادام
حــدود 8۰ درصــد مــواد معدنــی کــه ســاالنه از اســتان گلســتان صــادر 
ــال ســنگ اســتخراج  ــوده و زغ ــال ســنگ ب ــه زغ ــوط ب می شــود مرب
شــده از ایــن معــادن حــدود ۱۲ درصــد تولیــد کشــور اســت. بیشــترین 
ــه وســیله  ــان ب ــادن شهرســتان آزاد شــهر و رامی ــرداری از مع ــره ب به
شــرکت های البــرز شــرق و شــمال شــرق صــورت می گیــرد در حالــی 

کــه دفاتــر اصلــی آنهــا خــارج از اســتان گلســتان اســت.
ــه  ــبت ب ــت نس ــاون خواس ــت و تع ــای صم وی از وزارت خانه ه
اجــرای مــاده 43 قانــون برنامــه ششــم کشــور و اســتقرار دفاتــر اصلــی 

ــد. ــدام کنن ــه اســتان گلســتان اق ــن شــرکت ها ب ای

دادستان کل کشور:
مبارزه با فساد در هر سطحی و مقامی

 اولویت قوه قضاییه است
دادستان کل کشور گفت: اجرای قانون و عدالت و مبارزه با فساد در هر 
سطحی و برای هر مقامی که باشد جزو اولویت های دستگاه قضایی است.

مراسم افتتاح دادسرای عمومی و انقالب لواسانات با حضور حجت 
االسالم والمسلمین منتظری دادستان کل کشور و محمد جواد حشمتی 
مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار و حوزه قضایی لواسانات 

به دادگستری ارتقا یافت.
در این مراسم حجت االسالم والمسلمین منتظری ضمن گرامیداشت 
ایام مبارک ماه رمضان، اظهار کرد: ماه رمضان فرصتی برای ارتباط بیشتر با 
خداوند متعال و تقویت روحیه خداباوری در انسان است و امیدواریم بتوانیم 

از تمامی لحظات این ماه مبارک بهره مند شویم.
وی با تبریک افتتاح دادسرای عمومی و انقالب لواسانات به مردم این 
منطقه، ابراز امیدواری کرد که خروجی این افتتاح موجب رضایت خاطر 

مردم شده و اجرای عدالت به صورت جدی ادامه یابد.
دادستان کل کشور گفت: قطعا وجود یک مجموعه قضایی کارآمد 

می تواند هم در اجرای عدالت و هم در رفاه مردم کارگشا باشد.
حجت االسالم والمسلمین منتظری گفت: باید آثار و تبعات افتتاح 
رأس  در  باشیم،  شاهد  مردم  بین  در  ملموس  طور  به  را  دادسرا  این 
دادسرا دادستانی قرار می گیرد که مدعی العموم است و وظایف و تکالیف 
به  خودش  باید  مردمی  شکایات  به  رسیدگی  بر  عالوه  دارد.  متعددی 
به  تظلمات  و  تعدیات  با  و  آمده  میدان  به  مردم  حقوق  مدعی  عنوان 

حقوق عامه برخورد کند.
این  و  می شناسند  ایستاده  قاضی  عنوان  به  را  دادستان  گفت:  وی 
تعبیر به این معنا است که شخص دادستان باید همیشه در صحنه بوده 

و در بین مردم باشد.
دادستان کل کشور گفت: مدعی العموم وظیفه دارد که دائم مجموعه و 
حوزه قضایی تحت نظرش را رصد کند تا ببیند اگر در جایی ظلمی صورت 
گرفته و حقوق عامه مورد تضییع است بالفاصله وارد شود و اجازه ندهد 

امر خالف عدالتی محقق شود.
در  دستگاه ها  همه  وظیفه  به  منتظری  والمسلمین  االسالم  حجت 
صیانت از حقوق عامه اشاره کرد و گفت: اگرچه بر اساس قانون اساسی 
احیای حقوق عامه بر عهده دستگاه قضایی است؛ اما همه باید بدانیم که 
صیانت از حقوق عامه و حراست و دفاع از آن بر عهده همه قوا و دستگاه ها 
است و هرکدام به نحوی وظیفه دارند در صیانت از حقوق عامه تالش 
کنند به طوری که بسیاری از دستگاه های اجرایی به صورت مستقیم در 

حفظ و حراست از حقوق عامه دارای تکلیف هستند.
وی گفت: مسائلی همچون منابع طبیعی، جنگل ها، اراضی ملی و ... 
بخشی از حقوق عامه است و از نسل های گذشته وجود داشته و باید در 
اختیار آیندگان قرار گیرد و نباید عده ای با سوءاستفاده از قدرت به حقوق 
عامه مردم تعدی کنند؛ به عنوان مثال ساخت و ساز برج و هتل در بستر 
رودخانه و در حریم اراضی ملی، تعدی و تجاوز به حقوق عامه است و 
نباید به این تعدیات اجازه فعالیت داد البته کسی مخالف توسعه و رشد و 
حمایت از فعالیت های فرهنگی و گردشگری نیست، اما هرگونه ساخت و 

ساز و فعالیتی باید در چارچوب قانون و ضوابط باشد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران:

ظرفیت سردخانه های بهشت زهرا کفایت متوفی های کرونا را نمی کند
رئیس سازمان پیشگیری 
شهرداری  بحران  مدیریت  و 
 ۲ ایجاد  به  اشاره  با  تهران 
سردخانه دیگر در بهشت زهرای تهران 
شرایط  شدن  بدتر  صورت  در  گفت: 
احتماال  سردخانه ها  ظرفیت  کرونایی 

دیگر کفایت متوفی ها را نمی کند.
رئیس  محمدی«  کرمی  “رضا 
بحران  مدیریت  و  پیشگیری  سازمان 
شهرداری تهران درباره شرایط کرونایی 
که  نشان می دهد  آمارها  تهران گفت: 
وضعیت کرونایی تهران از لحاظ تعداد 
بیماران و تعداد فوتی ها رو به گسترش 
که  فوتی هایی  سوم  یک  است.تقریبا 
روزانه اعالم می شود، متعلق به تهران 
حاکم  خوبی  وضعیت  و  است  حومه  و 

نیست. 
بکارگیری  درباره  کرمی محمدی 
مجدد سوله های مدیریت بحران با توجه 
به کمبود تخت های بیمارستانی گفت: 
وضعیت آمادگی سوله ها به همان شکل 
سابق است و درخواست جدیدی برای 
بحران  مدیریت  سوله های  از  استفاده 
نشده است. ما آمادگی خود را برای در 
اختیار قراردادن 8 پایگاه اعالم کردیم 
که از این تعداد سه سوله با کمک سپاه 
گذشته  سال  طول  در  اما  شد،  تجهیز 
استفاده چندانی از آن ها نشد و در این 
مدت تنها به صورت محدود برای درمان 
زندانیان و معتادان متجاهر و مواردی از 

این دست استفاده شد. 
و  پیشگیری  ن  ما ز سا ئیس  ر
بیان  با  تهران  شهر  بحران  مدیریت 
در  کرونایی  بخش های  ظرفیت  اینکه 
پیدا  افزایش  تهران  بیمارستان های 
کرده است، گفت: ما هنوز این آمادگی 
را داریم که سوله های بیشتری هم در 
اختیار بگذاریم، اما به نظر می رسد که 
اکنون تعداد بیماران به قدری زیاد شده 
است که دیگر ظرفیت رسیدگی به همه 

آن ها وجود ندارد. 
کرمی محمدی در واکنش به اینکه 
شهرداری در ماه های اخیر در اقدامات 
مربوط به کرونا منفعل تر از ابتدای شیوع 
کرونا عمل کرده است، گفت: در بهشت 
زهرا کار زیاد شده است. اقدامات خوبی 
هم در یک سال گذشته انجام شده و 
آموزش ها و تمهیدات خوبی برای تدفین 
و تطهیر متوفیات فراهم شد از جمله دو 
سردخانه ایجاد شد تا فوتی ها خیلی در 

بیمارستان ها نمانند.
او ادامه داد: کارهایی که بر عهده 
شکل  همان  به  است  بوده  شهرداری 
اما در میانه کار،  انجام می شود،  سابق 
با  مغایر  که  شد  گرفته  تصمیم  چند 
شهری  مدیریت  و  شهرداری  تصمیم 
بود و منجر به این شد که شهرداری در 
این دست موارد به صورت منفعل درآید 
و منتظر شود تا هرچه قرارگاه عملیاتی و 
یا ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در شهر 

تهران تصمیم بگیرد، اجرا کند. 
ینکه  ا بیان  با  محمدی  کرمی 

که  درخواستی  هر  تاکنون  شهرداری 
انجام داده است، گفت:  ستاد داشته را 
اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که 
شهرداری در ستاد ملی مقابله با کرونا 
حضور ندارد و وظیفه ای غیر از آنچه در 
شهرداری  عهده  بر  است،  انجام  حال 

گذاشته نشده است. 
بحران  یک  کرونا  کرد:  اضافه  او 
است و شهرداری  پزشکی  و  بهداشتی 
مجموعه های پزشکی دارد که امکانات 
آن ها هم در اختیار ستاد قرار گرفته است 
اقداماتی که شهرداری  این  از  و خارج 
می تواند کند، شاید تاثیر آنچنانی روی 

این ماجرا نداشته باشد. 
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران ادامه داد: برای مثال 
مجموعه های  تعطیلی  در  شهرداری 
خود  زیرمجموعه  ورزشی  و  تفریحی 
اما  می کند،  عمل  جدیت  با  همچنان 
اینکه می بینیم شیوع بیماری همچنان 
پارامترهای  می رسد  نظر  به  است  زیاد 

دیگری هم در کار است. 
او در واکنش به اینکه شهرداری 
با تاسیسات مانیتورینگ بسیار خوبی که 
بار  کاهش  به  نسبت  می توانست  دارد 
ترافیکی در مترو و اتوبوس اقدام کند، 
اما در این زمینه موفق نبوده و با گذشت 
زمان هم رفته رفته بر بار مسافران حمل 
اظهار کرد:  اضافه شد،  نقل عمومی  و 
صرفا  مساله  یک  نقل  و  حمل  مساله 
شهرداری  به  متعلق  و  سازمانی  درون 
نیست، هرچند با تاسیسات مانیتورینگ 
بسیار خوبی که دارد می توانست با کمک 
نیروی انتظامی به کاهش بار ترافیکی در 
معابر کمک کند که این کار هم صورت 
گرفته است، اما اینکه در این زمینه مترو 
و اتوبوس چندان موفق نبوده و با گذشت 
زمان هم رفته رفته بر بار مسافران حمل 
و نقل عمومی اضافه شده ناشی از عدم 
به  نیاز و تقاضای مردم نسبت  تناسب 
ظرفیت شهرداری بوده است. باید تعداد 
رام های قطار مترو و نیز تعداد اتوبوس ها 
بیشتر شود که  عدم تحقق این موضوع 

به وعده های انجام نشده دولت در این 
خصوص باز می گردد. 

افزود: شهرداری  کرمی محمدی 
تولید داخلی قطار  برای  توانسته است 
بود  مهمی  کار  این  و  کند  اقدام  ملی 
ارتباط  در  دهد.  انجام  می توانست  که 
داریم  را  شرایط  نیز همین  اتوبوس  با 
به  اتوبوس  محدودی  خیلی  تعداد  و 
خیلی  آن  تاثیر  که  شد  اضافه  ناوگان 

کم است. 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
شرایطی  به  تهران  در  است  ممکن 
برسیم که سردخانه ها جا نداشته باشند 
مقابله  آمادگی  شهر  شما  نظر  به  و 
هفته های  در  را  بهداشتی  بحران  با 
در  می رسد  نظر  به  گفت:  دارد؟  آتی 
و  می شود  بدتر  شرایط  رو  پیش  هفته 
است  ممکن  برود،  پیش  اینگونه  اگر 
نکند.  کفایت  هم  سردخانه ها  ظرفیت 
البته در حال حاضر متوفی در سردخانه 
تمهیدات  با  و  نمی ماند  بیمارستان ها 
پیش بینی شده سریعا به بهشت زهرا 
در  است  ممکن  البته  می شود.  منتقل 
شود،  زیاد  متوفیان  تعداد  که  شرایطی 
نتوانند تدفین را همان روز انجام دهند 

و به روز بعد منتقل شود.
پایان  تا  افزود:   محمدی  کرمی 
و مشخص  ماند  منتظر  باید  هفته  این 
می شود، آیا آمار باال می رود و یا اینکه 
نسبی  ثبات  یک  به  بیماری  پیک 

می رسد. 
کرمی محمدی در واکنش به اینکه 
محدودیت های کرونایی دیگر اثرگذاری 
قبل را ندارد، گفت: زمانی که ستاد ملی 
داد  تشکیل  را  عملیاتی  قرارگاه  کرونا، 
تا یکی دو ماه اقدامات خیلی خوبی با 
جدیت انجام شد و روند بیماری هم مهار 
شد و ما هم در این سیستم کار کردیم. 
به هر حال در چنین بحرانی فرماندهی 
داشته  فرمانده  یک  و  باشد  واحد  باید 
باشیم. االن که می بینیم اتفاقی نمی افتد 
و یا اقدامات ضعیف شده است به این 
دلیل است که فعالیتی روشن و جدی از 

قرارگاه به رغم تاثیر خوبی که در اوایل 
شروع کار داشت، نمی بینیم. 

او ادامه داد: قرارگاه ترکیب خوبی 
دارد و می تواند کار کند، اما اکنون که 
ارائه توضیحاتی برای مردم در خصوص 
اقدامات انجام شده الزم است، متاسفانه 
هم  جاهایی  نمی شود،  داده  توضیحی 
که باید تصمیم قاطعی گرفته شود هم 
تصمیم به موقع گرفته نمی شود. برای 
مثال در موضوع غربالگری با توجه به 
اینکه امکانات شهرداری در این زمینه 
بسیار خوب است پیشنهاد دادیم و سپاه 
هم مطرح کرده است که غربالگری را 
به  زیرمجموعه  اما  بگیریم  جدی تری 
تنهایی و سر خود نمی توانند اقدام کنند 
اعالم  باید  که  است  قرارگاه  این  بلکه 
با  کند به طور مثال شهرداری و سپاه 
تکیه بر زیرساخت های وزارت بهداشت 

اقدام کنند. 
رغم  به  افزود:  محمدی  کرمی 
اینکه قرارگاه عملیاتی جایگاه و سابقه 
خوبی دارد، اما فقط حدود سه چهار ماه 
اول اقدامات به خوبی انجام شد و بعد 
از آن وضعیت بالتکلیفی به وجود آمد. 
که شهرداری  می دانیم  شرایط  این  در 
باید  می تواند  که  را   کارهایی  هم 
می دانیم  که  آن  ویژه  به  دهد،  انجام 
از  اما  است،  آنها  اجرای  زمان  اکنون 
سیاست  نمی دانیم  واقعا  چون  طرفی 
در  بهداشتی  زیرساخت های  و  چیست 
چه شرایطی است نیازمند آن است که 
سیاست گذاری ها از باال به ما و دیگران 

اعالم و هدایت شود. 
او در پایان گفت: در شرایط فعلی 
اختالفات  ستاد  در  باید  می رسد  بنظر 
فرماندهی  سیستم  بگذارند.در  کنار  را 
انتقادی پیش  واحد وقتی صحبت های 
می آید این به نفع مدیریت کارآمد این 
نباید  بهداشت  وزارت  و  نیست  بحران 
وارد این حوزه ها شود و این تاثیر منفی 
روانی بر روی همه دارد و انگیزه افراد 
و سازمان های درگیر در موضوع را نیز 

کاهش می دهد.
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تمدید مهلت ثبت نام 
در فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت 

مهلت ثبت نام در فراخوان جذب عضو هیأت علمی پیمانی در رشته های علوم 
پایه و بالینی دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و 

پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت تا ۱۵ اردیبهشت تمدید شد.
مهلت ثبت نام در فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در 
رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و مؤسسات 
آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت که از ۲۷ اسفندماه ۱3۹۹ آغاز 
شد و قرار بود ساعت ۲4 روز سه شنبه 3۱ فروردین ۱4۰۰ پایان یابد تا پایان روز 

۱۵ اردیبهشت ماه تمدید شد.
ثبت نام در این فراخوان به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و مالک ثبت 
نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری است.داوطلبان در احتساب امتیازات 
علمی توجه داشته باشند که صرفا به مستندات بارگذاری شده به صورت الکترونیکی 

در سامانه امتیاز تعلق می گیرد.
 دارا بودن دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی )و یا گواهی دوره فلوشیپ( 
در رشته های بالینی و دانشنامه دکتری تخصصی )Ph.D( و یا مدرک کارشناسی 
ارشد در رشته های علوم پایه نیز از شرایط اختصاصی جذب و استخدام فراخوان 

فوق عنوان شده است.
در ادامه شرایط اختصاصی جذب تاکید شده است حداکثر سن برای داوطلبین 
استخدام که مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند باید 3۵ سال و برای دارندگان 
دانشنامه دکتری تخصصی )Ph.D( و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی و یا 

دوره فلوشیپ 4۵ سال باشد.
بورد   )Ph.D( تخصصی  دکتری  مدرک  دارای  که  مستخدمینی  همچنین 
تخصصی و فوق تخصصی هستند تنها درصورت دارا بودن حداکثر ۱۵ سال سنوات 
خدمت می توانند در فراخوان جذب هیأت علمی شرکت کنند. شرایط سنی این دسته 
متقاضیان مطابق بند اعالم شده در شرایط اختصاصی خواهد بود و  مستخدمین 
کشوری با مدرک کارشناسی ارشد به استثنای کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی 

اتاق عمل نمی توانند در فراخوان شرکت کنند.
یا  درمانی  بصورت  که  دندانپزشکی  تخصصی  دانشنامه  دارای  متخصصین 
هیأت علمی در دانشگاه تعهد می گذرانند می توانند در فراخوان دانشگاه محل انجام 
تعهدات شرکت کنند و درصورت موافقت دانشگاه محل خدمت/محل تعهد می توانند 

در فراخوان سایر دانشگاه ها شرکت کنند.
دارندگان مدرک قبولی دانشنامه فوق تخصصی که تعهدات فوق تخصص 
فراخوان  در  می توانند  صرفًا  می گذرانند  علمی  هیأت  یا  درمانی  صورت  به  را 
تعهدات  شروع  از  پس  متقاضیان  این  کنند.  شرکت  خود  تعهد  محل  دانشگاه 
می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت کنند و تنها در صورت باقی 
کتبی  موافقت  با  و  تخصص(  )فوق  تعهدات  پایان  به  ماه   6 حداکثر  ماندن 
دانشگاه ها  سایر  فراخوان  در  می توانند  تعهد  محل  یا  خدمت  محل  دانشگاه 

کنند. نیز شرکت 
بر اساس مصوبات هیأت عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی، نخبگان 
می توانند جهت شرکت در فراخوان ۵ انتخاب داشته باشند که باید دو انتخاب آموزشی 
و دو انتخاب پژوهشی باشد. واجدین شرایط نخبگی با امتیاز ویژه در فرآیند پذیرش 
هیأت علمی دانشگاه ها دارای اولویت هستند مشروط بر آنکه گواهی نخبگی را در 

زمان شرکت در فراخوان ارائه کنند.
استخدام اعضای هیأت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی منوط به موافقت 
سازمان اداری استخدامی کشور با اعطای مجوز جهت جذب خواهد بود. همچنین 
استخدام منوط به داشتن ردیف و مجوزهای استخدامی توسط دانشگاه های ذیربط 

است.
استخدام اعضای هیأت علمی در مرتبه استادیار به صورت تمام وقت جغرافیایی 
و در مرتبه مربی به صورت تمام وقت است و متقاضیانی که در مقطع کارشناسی 
بالین  پرستاری مستقر در  به صورت  پرستاری  ارشد جهت مرتبه مربی در رشته 
جذب می شوند به استناد آئین نامه پرستاری مستقر در بالین تا ۵ سال حق ادامه 

تحصیل در مقطع باالتر را ندارند.

نزاع در محله نظام آباد با ۳ کشته
نظام  محله  در  تن  مرگ سه  به  منجر  نزاع  از  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  رییس 

آباد خبر داد.
سردار علیرضا لطفیدر این  باره گفت: حوالی ساعت ۲۲:3۰ دوشنبه شب گذشته خبر 
وقوع درگیری میان چندنفر در محله نظام آباد به سامانه ۱۱۰ اطالع داده شد که در پی 
آن ماموران کالنتری در محل حاضر شده و اقدامات و رسیدگی های اولیه را در دستورکار 
خود قرار دادند که در جریان آن مشخص شد سه جوان بر سر مسائل پیش پا افتاده ای با 
دو گل فروش در حاشیه خیابان درگیر شده و با باال گرفتن درگیری این سه نفر از سوی 

دو فرد گل فروش مورد ضرب وشتم شدید به وسیله چاقو و اشیا برنده قرار گرفته اند.
 وی با بیان اینکه با انتقال سه مصدوم به بیمارستان، متاسفانه مرگ این افراد درپی 
شدت جراحات وارده تایید شد، گفت: با مرگ این افراد و با دستور بازپرس ویژه قتل تیمی از 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ وارد رسیدگی به موضوع شدند و تحقیقات 

از یکی از عامالن نزاع که دستگیر شده است، در حال انجام است.
ریس پلیس آگاهی تهران بزرگ  با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم دستگیر 
شده، گفت: با دستور مقام قضایی تحقیقات ماموران پلیس برای دستگیری نفر دوم از 

سوی ماموران پلیس آگاهی ادامه دارد.

۲ کشته در آتش سوزی در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل
بازیافت  انتظامی استان اردبیل گفت: حادثه آتش سوزی در کارگاه تولید  فرمانده 

الستیک در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل، ۲ کشته برجای گذاشت.

شهرستان  مرکزی  کالنتری  مأموران  داشت:  اظهار  حسینی«  »هوشنگ  سردار 
»نمین« از طریق اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ از وقوع حادثه آتش سوزی در 

شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل مطلع و بالفاصله به محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور پلیس در محل و با بررسی های به عمل آمده مشخص شد، 
این حادثه مربوط به کارگاه تولید بازیافت الستیک بوده؛ که بر اثر این حادثه ۲ نفر طعمه 

حریق شده و به علت سوختگی ۱۰۰ درصدی جان خود را از دست داده اند.
فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به مهار آتش سوزی توسط آتش نشانان  با 
انفجار در کوره کارگاه  این حادثه توسط کارشناسان وقوع  پلیس گفت: علت  همکاری 

گزارش شده است.
سردار حسینی تصریح کرد: میزان خسارت وارده بر اثر این حادثه توسط کارشناسان 

۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

مرگ  5 نفر در دو حادثه رانندگی در شیراز 
دو حادثه رانندگی شامگاه دوشنبه در جاده خان زنیان و کمربندی دراک شیراز، پنج 

کشته و دو مصدوم به جا گذاشت.
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شیراز سه شنبه گزارش داد: ساعت 
۲۱:44 شامگاه دوشنبه سی ام فروردین ماه، یک مورد حادثه تصادف در مسیر جاده شیراز 

خان زنیان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعالم شد.
بر اساس این گزارش، آتش نشانان با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک 
دستگاه خودروی تیبا با دو نفر سرنشین که یک خانم و یک آقا حدودا 3۰ ساله در آن 
بودند بعد از خارج شدن از مسیر و ورود به مسیر مخالف به شدت و به صورت رخ به رخ 

با یک خودروی وانت نیسان برخورد کرده بود که خودرو واژگون و متالشی شده بود.
بر این اساس، هر سه سرنشین خودروها بر اثر شدت جراحات وارده به تأیید عوامل 

اورژانس جان خود را از دست داده بودند.
در  این حادثه  از  قبل  دقیقه  همچنین در حادثه دیگری که شامگاه سه شنبه، ۱۲ 

کمربندی دراک رخ داد نیز دو نفر جان خود را از دست دادند.
و  جاده  از  پژو 4۰۵  و  پژو ۲۰6  دو خودروی  انحراف  اثر  در  رانندگی  سانحه  این 

واژگونی کامل آنها رخ داد.
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حوزه ی واقعیت مجازی و رقابت شرکت های 
بزرگ فناوری برای تسلط بر آن

مایکروسافت در حوزه واقعیت مجازی و شاخه های آن، حرفی برای گفتن دارد؛ 
اما مشخص نیست آیا این شرکت می تواند با وجود رقبای سرسخت، برای همیشه 

در این مسیر پیشرو باشد.
اگر به دنیای فناوری و اخبار آن عالقه مند باشید، احتماال فرایند تکامل واقعیت 
مجازی VR، واقعیت افزوده AR، واقعیت ترکیبی MR و در نهایت واقعیت گسترده 
XR را دنبال کرده اید. اکنون در بازه ای از زمان قرار داریم که این فناوری برای 
عموم تنها به حوزه ی گیمینگ محدود نمی شود و افراد به آن دید جامع تری پیدا 
کرده اند.بر اساس گزارش ویندوزسنترال، مایکروسافت از زمان ارائه هدست هولولنز 
در سال ۲۰۱۵، در حال کار روی واقعیت ترکیبی است و پس از شش سال تالش 
و با کمی فشار به بازار مصرف ، توانسته پیشرفت چشمگیری در فضای کسب وکار 
داشته باشد. شرکت مذکور در این عرصه خوش درخشیده و تاکنون شهرت خوبی 

در آن به دست آورده است.
مایکروسافت تنها شرکتی است که میلیون ها دالر در عرصه واقعیت ترکیبی 
کسب کرده و اکنون درآمدش را بسیار بیشتر کرده و به میلیارد رسانده است. در حال 
حاضر، دستگاه معروف هولولنز مایکروسافت توسط شرکت هایی مانند ایرباس، الکهید 
مارتین/ ناسا، مدیویس و دانشگاه کیس وسترن رزرو مورد استفاده قرار می گیرد و 
حتی بعضی بیمارستان ها در اتاق  عمل از این فناوری بهره می برند. همچنین قرارداد 
عظیم ۲۲ میلیارد دالری مایکروسافت با ارتش ایاالت متحده آمریکا می تواند یک دهه 
طول بکشد و اکنون هولولنز ۲ در حال سازگاری با اهداف نظامی ارتش آمریکا است.

فیسبوک اکنون با نشان دادن عالقه ی خود به AR توجه بسیاری به خود 
جلب کرده است؛ البته این مسئله اصال جای تعجب ندارد؛ اما فیسبوک با چالش های 
بی شماری در مورد حریم خصوصی روبه رو است و تاکنون در زمینه سخت افزارهای 
مصرف کننده موفقیت چندانی نداشته. اخباری نیز درباره ی ورود اسنپ چت به دنیای 

AR منتشر شده که کسی را به وجد نیاورده است.
اما این اپل است که با معرفی محصوالت جدید، می تواند بیشترین هیجان را در 
دل طرفداران خود ایجاد کند. نکته جالب این است که این شرکت کوپرتینویی تنها 
با شهرت خود می تواند در این دسته بندی حضور داشته باشد؛ زیرا تنها نماینده ی اپل 
برای حضور در حوزه ی واقعیت افزوده، Apple Glass است که طبق گزارش ها، 
تا سال ۲۰۲۵ رونمایی نخواهد شد. این یعنی حداقل چهار سال دیگر باید منتظر 
 Apple Glass چنین محصولی بمانیم. البته بر اساس شایعات، حتی نمونه  اولیه
هنوز ساخته نشده  است. این در حالی است که یک گجت واقع گرایانه تر که شبیه 
کاله ایمنی است، می تواند به عنوان فاز اول اپل در این فناوری، در سال ۲۰۲۲ معرفی 
شود. همچنین گفته می شود که می توان در سال ۲۰3۰ به عنوان فاز سوم، شاهد لنز 

چشمی اپل بود که مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده است.
نکته دوم این است که حتی اگر مایکروسافت نتواند مانند اپل وارد بازار مصرف  
واقعیت ترکیبی/ افزوده شود، مانند همیشه نقش بسزایی در تقویت فناوری خود خواهد 
 Spatial Anchors داشت. به عنوان مثال می توانید مشاهده کنید که چگونه آژور و
در iOS کار می کنند. مایکروسافت با همان رویکرد توسعه نرم افزار در iOS و اندروید، 
به  دنبال ایجاد خدمات و پلتفرم هایی برای واقعیت ترکیبی و واقعیت افزوده است که 
سایر شرکت ها می خواهند از آن استفاده کنند. مایکروسافت می داند پرداخت هزینه 
برای دریافت خدمات و ابزارهای توسعه آسان تر از ایجاد خدمات شخصی است و این 
برای آن ها تجارت بزرگی خواهد بود.البته اول بودن همیشه به معنای بهترین بودن یا 
پرکاربردترین بودن نیست و تاکنون بارها در دنیای فناوری چنین مواردی را مشاهده 
کرده ایم. دستاوردهای اولیه مایکروسافت با طراحی هولولنز قابل  توجه است؛ اما این 
محصول لزوماً یک شاخص برای آینده روشن این شرکت در این حوزه محسوب 
نمی شود. تاریخ دنیای فناوری مملو از شرکت هایی است که برای مدتی خوب پیشرفت 
می کنند؛ اما ناگهان یکی از رقیب هایشان که در سکوت پیش رفته است، از آن ها جلو 
می زند. ممکن است چنین اتفاقی برای مایکروسافت پیش بیاید. مطمئنا در سال های 
آینده شاهد تغییرات بسیاری در این حوزه خواهیم بود و شاید حتی شرکت های جدیدتری 

با فناوری های خاص خود در مقابل مایکروسافت قد علم کنند.
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

شرایط کرونایی درکشور رو به وخامت است
محسن هاشمی در دویست و هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسالمی شهر تهران 
گفت: شرایط کرونایی در کشور به سرعت رو به وخامت است و شرایط بستری ها نسبت به 
پیک سال گذشته افزایش بیشتری داشته است. به نظر می رسد که اردیبهشت ماه شاهد 
حفظ وضعیت قرمز در بسیاری از نقاط کشور خواهیم بود و در این شرایط هم قصد داریم و 
برنامه ریزی کرده ایم چهار انتخابات را همزمان اجرا کنیم که می تواند پیک چهارم را به پیک 
پنجم تبدیل کند ظرف دو ماه آینده و باید برنامه ریزی دقیق تری برای زمان و نحوه تبلیغات 
و هنگام برگزاری رای گیری در کشور به ویژه کالنشهرها و مراکز پرجمعیت انجام شود. 

وی افزود: تا جایی که من پیگیری کردم دو مشکل در این زمینه وجود دارد. یکی 
از مشکالت تعداد صندوق ها است و ظاهرا تنها قصد افزایش ۱۵ درصدی صندوق ها را 
دارند و باید بتوانیم حداقل در تهران صندوق ها را حداقل به دو برابر افزایش دهیم البته 

نیاز به نیرو و فعالیت جدی دارد. 

وی ادامه داد: وقتی می خواهیم این چهار انتخابات را برگزار کنیم و با توجه به تعداد 
کاندیداها به ویژه کاندیدهای شوراها اگر تنها دو جلسه انتخاباتی در یک هفته برگزار کنند، 
شاهد برگزاری ده هزار جلسه خواهیم بود و بیشتر هم هست که به کانون ویژه کرونا تبدیل 
و باید تمهیدات ویژه تری برای این مساله در نظر گرفته شود. هاشمی تاکید کرد: باید از 
تجربه موفق انتخابات الکترونیکی شورایاران در برگزاری انتخابات پیش رو استفاده شود.

مراسم افطاری در ایام کرونا برگزار نکنید
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با توجه به فرارسیدن ماه 
مبارک رمضان و شیوع ویروس کرونا در موج چهارم، از هموطنان عزیز کشور خواهشمندیم 

از هرگونه برگزاری مراسم افطاری در این ایام به طور جدی پرهیز کنند.
سیما سادات الری افزود: افراد مبتال به فشار خون باال، بیماری های قلبی، سرطان 
و دیابت که بیشتر در معرض ابتال به کووید ۱۹ هستند، در مورد روزه داری با پزشک 

خود مشورت کنند.
وی ادامه داد: با توجه به طوالنی بودن مدت زمان روزه داری، حذف وعده غذایی 
سحر، باعث ضعف سیستم ایمنی بدن شده و احتمال ابتال به کووید ۱۹ را افزایش خواهد داد.

سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: از طرفی تغذیه صحیح و مناسب تاثیر زیادی 
در تقویت سیستم ایمنی بدن در مقابله با کووید ۱۹ داشته و رعایت تعادل و تنوع در برنامه 
غذایی با استفاده از همه گروه های غذایی، باعث بهبود عملکرد سیستم دفاعی بدن می شود.

الری گفت: بنابراین ضروریست روزه داران استفاده از برنامه غذایی متنوع و متعادل 
یعنی مصرف انواع مختلف مواد غذایی همراه با محدود کردن مصرف غذاهای دارای چربی، 

کلسترول، قند، نمک و ترکیبات افزودنی را در دستور کار رژیم غذایی خود قرار دهند.
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و  ه  ا ر یر  ز و ون  معا
شهرسازی گفت: افرادی که 
اطالعات مالکیتی و سکونتی 
خود را در مهلت مقرر در سامانه امالک 
و اسناد ثبت نکرده یا غلط ثبت کنند، 

مشمول جرایم ۲ برابری می شوند.
ه  ر با ر د ه  د ا ز د محمو د  محمو
ت  عا طال ا که  ی  د ا فر ا شت  نو سر
مالکیتی و سکونتی خود را در سامانه 
امالک و اسناد ثبت نمی کنند، اظهار 
داشت: در قانون مالیات های مستقیم 
افرادی که اطالعات  برای  قانونگذار 
خود را غلط، نیمه تمام یا پراکنده ثبت 
است  گرفته  نظر  در  جرایمی  کنند 
پرداخت  مشمول  افراد  این  حتی  و 
بری  برا  ۲ تا  لیات های  ما و  جرایم 

می شوند.
در  دولت  اخیر  اقدام  گفت:  وی 
مسکن  وضعیت  شدن  شفاف  راستای 
برای  دقیق  مه ریزی  برنا و  کشور 
گروه های هدف است و کار اضافه ای 
با هدف خاصی انجام نمی شود، بر این 
مستاجران  و  مالکان  همه  به  اساس 

گرفتن  نظر  در  بدون  می کنیم  توصیه 
سامانه  در  ثبت نام  به  اقدام  شایعات 

کنند.
بیان داشت:  مسوول  مقام  این 
مالکان  که  است  این  ما  دوم  توصیه 
شده  آورده  سامانه  در  که  قانون  متن 
است را بخوانند تا از جدیت این موضوع 
که  ثبت نام  اصلی  دلیل  و  شده  مطلع 
است  کشور  در  مسکن  وضع  شفافیت 

را درک کنند.
سکونتی  و  ملکی  اطالعات  ثبت 
اسکان  و  امالک  سامانه  در  خانوارها 
به نشانی amlak.mrud.ir از روز 
پنجشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است.

بر اساس قانون، هم زمان با پایان 
مهلت خوداظهاری موضوع تبصره )۱( 
این ماده، دستگاه های اجرایی مکلفند 
حساب  افتتاح  قبیل  از  خود  خدمات 

خدمات  چک،  دسته  صدور  و  بانکی 
حمایتی،  سیاست های  اعمال  از  ناشی 
تعویض  معیشتی،  کمک  و  یارانه ای 
آب،  انشعاب  فروش  خودرو،  پالک 
اسناد  ارسال  گازطبیعی،  و  تلفن  برق، 
گذرنامه،  گواهینامه،  مانند  مدارک  و 
مدارک خودرو، اخطاریه، ابالغیه، ثبت 
اقامت،  محل  منطقه  در  مدارس  نام 
دانشجویی  خوابگاه  دریافت  استحقاق 
کدملی  اخذ  با  فقط  را  آن  امثال  و 
نشانی  شرح  یا  کدپستی  براساس  و 
اقامتگاه  به  مربوط  شده  درج  یکتای 
اصلی آنان در سامانه امالک و اسکان 

کشور ارائه کنند.
همچنین حداکثر در مدت 6 ماه 
تبصره،  این  شدن  الزم االجرا  از  پس 
از  ارائه دهندگان خدمات عمومی  همه 
قبیل آب و فاضالب، برق، گاز و تلفن 
اساس  بر  را  مصرفی  قبوض  مکلفند 
و  امالک  سامانه  در  مندرج  اطالعات 
یا  کدپستی  با  مطابق  کشور،  اسکان 
نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار 

صادر کنند.

ترسیم نقشه راه آینده بیمه ایران توسط مدیر عامل شرکت؛
مراسم معارفه معاون فنی جدید بیمه ایران برگزار شد

مدیر عامل بیمه ایران داشتن برنامه و نقشه راه در مدیریت یک بنگاه 
اقتصادی را مهم و حیاتی توصیف کرد وگفت: هدف گذاری وحفظ منافع و 
حرمت ها  باید به گونه ای باشد که در پایان عملیات و ارائه صورت های 
مالی به مجمع عمومی شرکت، سود دیده شود یعنی ترسیم  اهداف و اجرای 

برنامه ها به گونه ای باشد که شرکت به سود مناسب برسد.. 
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، سید مجید بختیاری با بیان این 
مطلب در آیین معرفی »احمد صفر زاده« معاون فنی جدید بیمه ایران که 
با حضور معاونین مدیر عامل و مدیران فنی شرکت برگزار شد، از زحمات 
محمد زاهد نیا معاون فنی سابق بیمه ایران تشکر و قدردانی کرد وگفت: 
درک هویت واقعی بیمه ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید 
به عنوان اولین و مهمترین موضوع شرکت در نظر گرفته شود و نسبت به 

آن مسئول باشیم تا به هویتی که حق  شرکت است برسیم .
بختیاری، نام بیمه ایران را نامی با اعتبار و اصیل دانست که درطول 
حدود یک سده فعالیتش، توفیقات وافتخارات زیادی برای کشور و صنعت 
بیمه آفریده است و افزود: بیمه ایران زیر بنای اصلی صنعت بیمه کشوراست 
و درحال حاضر مفاهیمی بزرگتر از پرتفو و مسائل مالی در آن مطرح شده 
به  کرد.  پاسداری  آنها  از  باید  که  است  اصالت  و  تعهد  مفهوم  همان  که 
بیمه در غرب آسیا،  بزرگترین شرکت  به عنوان  ایران  بیمه  همین جهت 
نقشی تعیین کننده در منطقه دارد و نباید بدون قواعد حرفه ای و توجه به 

مسائل تخصصی اداره شود.
    وی گفت: بیمه ایران عالوه بر تکالیف ومسئولیت های اجتماعی 
بیمه  شرکت های  در  که  سازمانی  های  وماموریت  ای  بیمه  امور  به  باید 
جاری است، از جمله صدور بیمه نامه ، وصول حق بیمه، پرداخت خسارت 
وسایر موارد دیگر نیز بپردازد. شخصیتی مانند بیمه ایران به جهت اجتماعی 
کارکرد وسیع تری نسبت به سایر شرکت های بیمه دارد. بیمه ایران  باید 
به عنوان لیدر بازار بیمه کشور در نوآوری وتولید بیمه نامه های جدید نقش 
مهمی داشته باشد. از این رو، باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که وقتی 
با دیجیتالی شدن و هوش مصنوعی مواجه شدیم بتوانیم توانایی سازگاری 

با سطح زندگی مردم، تمایالت و انتظارات آنها را داشته باشیم .
    بختیاری ارائه روش های سنتی را هم سطح انتظارات مردم وجامعه 
ندانست وتصریح کرد: رویکرد مهم در این زمینه این است که علی رغم 
کارهای خوبی که در سالهای گذشته اتفاق  افتاده، اما بر اساس تمایالت 
و انتظارات مردم باید طرح های بهتری را در جهت تسهیل خدمت رسانی 
وبهره مندی مردم از خدمات خود فراهم کنیم. از سوی دیگر باید با خالقیت 
ونوآوری به سمت ایجاد  خدمات و محصوالتی که کارکرد اساسی در زندگی 
باید بسیار  این محصوالت وارائه خدمات  باشند برویم؛ خلق  مردم داشته 

دقیق و منظم و بر اساس سیستم های جدید باشد.

بانک رفاه کارگران به بازنشستگان 
تسهیالت مسکن پرداخت می کند

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: به منظور رفاه حال بازنشستگان سازمان 
تأمین اجتماعی به افراد فاقد مسکن، تسهیالت مسکن پرداخت می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، اسماعیل هلل گانی در دیدار با 
هیأت مدیره کانون بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: در سال جدید با 
توجه به سهمیه ای که برای این بانک در قانون بودجه در نظر گرفته شده است، 
پرداخت تسهیالت مسکن به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی فاقد مسکن 

در اولویت قرار دارد.
هلل گانی افزود: با برنامه ریزی های اولیه قرار است وزارت مسکن و شهرسازی، 
زمین مورد نیاز را تأمین کند و بانک رفاه کارگران نیز با همراهی و کمک سازمان 
تأمین اجتماعی، تسهیالت به بازنشستگان فاقد مسکن پرداخت کند تا این افراد 

بتوانند نسبت به تهیه مسکن مورد نیاز خود اقدام کنند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در ادامه با اشاره  به پرداخت تسهیالت قرض 
الحسنه به بازنشستگان و مستمری بگیران تصریح کرد: در سال گذشته مبلغ 
تسهیالت قرض الحسنه به این گروه از مشتریان از ۲3۰ میلیارد  به ۲۲3۰ میلیارد 
تومان افزایش یافت و با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم حفظ سالمتی آن 

ها، 33۰ هزار فقره تسهیالت به صورت غیرحضوری و حضوری پرداخت شد.
مراجعه  بدون  و  غیرحضوری  تسهیالت  تعداد  این  پرداخت  افزود:  وی 
بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی به شعب بانک، اتفاق 
ارزشمند و بی نظیری در نظام بانکی است و با توجه به آماده شدن زیرساخت های 
فناوری اطالعات و سامانه های مورد نیاز، پرداخت های غیرحضوری در سال جدید 

نیز ادامه خواهد داشت. 
هلل گانی تأکید کرد: با وجود همه مشکالت و فشار کاری، این بانک موفق 
شد عالوه بر پرداخت عیدی، در آخرین روزهای سال گذشته پرداخت های مابه 
التفاوت همسان سازی حقوق بازنشستگان را به حساب آن ها واریز کند که این 
اقدام بزرگ، حاصل کار جمعی و مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان 

تأمین اجتماعی، کانون بازنشستگان و بانک بود.
در این جلسه، بیات رئیس کانون بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
بانک رفاه کارگران همواره خدمات خوب و مطلوبی به بازنشستگان ارائه می دهد 
و در شرایط خاص شیوع ویروس کرونا، با فراهم شدن زمینه پرداخت غیرحضوری 
تسهیالت، کمک بزرگی به حفظ سالمتی بازنشستگان شده است که جای تقدیر 
دارد. وی افزود: در سال گذشته پرداخت تسهیالت غیرحضوری، پرداخت به موقع 
عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران و پرداخت مابه التفاوت همسان سازی 
حقوق ها در آخرین روزهای سال گذشته از جمله مهم ترین خدمات بانک رفاه 
کارگران به قشر بازنشسته کشور بود که موجب خرسندی و رضایت مندی بیش 

از پیش آن ها شد. 
گفتنی است، در پایان این جلسه اعضای کانون بازنشستگان با اهدای لوح 
تقدیری به مدیرعامل، از تالش های مجموعه بانک رفاه کارگران در خدمت 
رسانی به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی قدردانی کردند.  

خبرچهارم

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران اعالم کرد؛
4866 حلقه چاه نفت و گاز، ما حصل تالش 4۲ ساله شرکت 

ملی حفاری
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: از ابتدای انقالب اسالمی 
تا پایان سال گذشته تعداد 4866 حلقه چاه نفت و گاز در کشور توسط این 

شرکت حفر شده که از این تعداد 4۱۱ حلقه در دریا حفاری شده است.
سید عبداله موسوی، با بیان اینکه از مجموع این چاه ها، ۲46۷ حلقه 
توسعه ای، ۱۱8 حلقه توصیفی، ۱48 حلقه اکتشافی و ۲۱33 حلقه تعمیری، 
تکمیلی است، اظهار کرد: متراژ کل ۹ میلیون و 668 هزار و 8۱۱ متر حفاری 

انجام شده است.
وی با بیان اینکه از این تعداد حلقه چاه ۱884 حلقه چاه با متراژ 8۷6 
هزار و ۹۱4 متر جهت دار است، گفت: 3۷ هزار و 6۲۰ متر نیز مغزه گیری 
صورت گرفته است که یک نوع حفاری خاص به منظور کسب اطالعات از 

الیه های زمین و مخزن صورت می پذیرد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به خدمات فنی و ویژه 
انجام شده نیز گفت: تا کنون ۱۷۲ هزار و 343 عملیات خدمات فنی و 
تخصصی صورت گرفته است و این در حالی است که قبل از انقالب بیش 
از 4۰  شرکت خارجی این خدمات را ارائه می دادند اما اکنون شرکت ملی 

حفاری ایران تمام کارها را به صورت متمرکز انجام می دهد.
موسوی با تاکید بر اینکه شرکت ملی حفاری از سال ۱38۰ به بعد 
وارد پروژه ها شد، اظهار کرد: فازهای پارس جنوبی در خلیج فارس بخشی 
از کارهای انجام شده در این حوزه است، بخشی از کار فاز یک و ۱۲ و 
همچنین عملیات کامل حفر در فازهای ۹، ۱۰، ۱4، ۱۷ و ۱8  و ۵  و به 

طور کامل توسط این شرکت انجام شده است.
به گفته وی در آزادگان جنوبی حدود ۷۰ حلقه چاه، میدان یاد آوران 
و آذر نیز به طور پروژه ای چاه حفر کرده ایم و باید گفت که بیش از 8۰ 
درصد چاه های حفر شده در کشور از بعد از انقالباسالمی توسط این شرکت 

حفر شده است.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به هزینه حفر هر چاه نیز 
گفت: هزینه حفر هر چاه بستگی به زمانی که صرف می شود و تجهیزاتی 
که برای آن پروژه مورد استفاده قرار می گیرد دارد اما به طور کلی در حال 

حاضر هزینه ها به شدت افزایش یافته است.
موسوی با بیان اینکه هزینه یک روز کار حفاری دستگاه در خشکی و 
دریا بسیار متفاوت است،اظهار کرد: عملیات حفاری تا سال ۱3۵8 در دست 
کشورهای خارجی بود و ایرانی ها تنها در بخش کارگری فعال بودند و بعد 
از انقالب تا سال ۱38۰ تنها شرکت ملی حفاری ایران در این زمینه فعالیت 

داشت اما بعد از آن شرکت های خصوصی نیز وارد عرصه کار شدند.
حفر و تکمیل ۱۱6 حلقه چاه نفت و گاز در سال ۹۹

وی با بیان اینکه در سال ۱3۹۹ نیز حفر و تکمیل ۱۱6حلقه چاه نفت 
و گاز انجام شد که از این تعداد، ۱۱3 حلقه چاه در خشکی و 3 حلقه در دریا 
حفر شده است، گفت: از مجموع این چاه ها، ۲6 حلقه توسعه ای، ۲ حلقه 
توصیفی، 4 حلقه اکتشافی و 84 حلقه تکمیلی است که در حفظ، نگهداشت 

و افزایش ظرفیت تولید نقش مهمی دارد.
وی با بیان اینکه بیشترین حجم حفاری در سال گذشته در گستره 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب انجام شد، گفت: وسعت عملیاتی ملی 
حفاری در حوزه فعالیت شرکت های نفت فالت قاره، مهندسی و توسعه 
نفت، نفت مناطق مرکزی و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران نیز 
تمرکز داشت، حفاری و تکمیل ۱۲ حلقه چاه با مجموع 8۵۹۰ متر در قالب 

پروژه ای در میادین مشترک غرب کارون نیز صورت گرفت.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با تاکید بر اینکه در سال ۱3۹۹ 
همسو با حفاری متداول عمودی، عملیات حفاری پیچیده افقی و جهت 
دار نیز انجام شد، اظهار کرد: در این شیوه حفاری که نیاز به تخصص و 
تجهیزات خاص  دارد، 43 حلقه چاه به متراژ ۱۰ هزار و ۱8۲متر حفر و از 
سوی متخصصان عملیات ویژه، 6۵4 متر مغزه گیری جهت کسب اطالعات 

از مخازن نفت و گاز صورت پذیرفت.
موسوی افزود: عالوه بر انجام حفاری چاه های برنامه شده، همچنین 
443۱ مورد خدمات فنی و ویژه انجام شد، این خدمات در بخش خدمات 
ویژه شامل نمودارگیری، چاه پیمایی، نمونه برداری از سیال حفاری و زمین 
شناسی و در بخش خدمات فنی 33۵۱ عملیات مشتمل بر لوله مغزی سیار، 
اسیدکاری، سیمانکاری، تزریق پذیری، آزمایش چاه، حفاری با هوا، حفاری 
فروتعادلی، لوله گذاری چاه، نصب آویزه و آزمایش بهره دهی چاه بوده است.

برنامه حفاری سال ۱4۰۰ چیست؟
وی سال ۱4۰۰ را با توجه به مشارکت فعال در پروژه های تعریف شده 
در طرح توسعه ۲8 مخزن و سایر پروژه های شرکت ملی نفت ایران از جمله 
توسعه میدان های باالرود، بنگستان اللی، رامین، سپهر و جفیر، سیاهمکان، 
نفت شهر، گچساران، اهواز یک و 4 و مارون ۲ و ۵ به طور مستقل و یا در 
همکاری  با شرکت های بخش خصوصی پرکار ارزیابی و اظهار کرد: این 
شرکت در سال جدید نیز در اجرای برنامه های ابالغی شرکت ملی نفت 
ایران همه توان تخصصی و ظرفیت های خود را در بخش  های عملیاتی 

و خدمات جانبی صنعت حفاری بکارگیری می کند.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران افزود: سال ۱4۰۰ با توجه به اهداف 
صنعت نفت در زمینه توسعه مخازن و افزایش تولید به ویژه پروژه های ۲8 
مخزن و سایر پروژه های صنعت نفت، افق روشنی برای صنعت حفاری 
کشور پیش بینی می شود و براین اساس برنامه های ملی حفاری بر محور 
افزایش راندمان کار و بهره وری، کاهش انتظارات، راهبری سیستماتیک 
و فرآیندنگری، روز آمدسازی و تعمیرات دوره ای )اورهال( دستگاه ها و 
تجهیزات حفاری، تعامل بیش از پیش با کارفرماهای پروژه و شرکت های 
متقاضی، تقویت انگیزش سازمانی و رضایتمندی کارکنان و انضباط اداری 

و مالی با نگاه بنگاهداری اقتصادی متمرکز است.
فعالیت ۵۵ دستگاه حفاری سبک و سنگین در کشور

موسوی با بیان اینکه ۵۵ دستگاه حفاری سبک و سنگین ناوگان این 
شرکت هم اینک در مناطق نفتخیز خشکی و دریایی کشور، در چرخه عملیات 
قرار دارند، گفت: تمرکز فعالیت های شرکت در دو بخش عملیات حفاری 
و ارائه خدمات یکپارچه فنی در استان های خوزستان، فارس، کهگیلویه و 

بویر احمد، بوشهر، ایالم، کرمانشاه و گلستان است.
وی افزود: 6 دستگاه حفاری سنگین و فوق سنگین خشکی شرکت 
مدیریت  پروژه 6+6+8  در سه  بخار(  اسب  هزار  و 3۰۰۰  )توان ۲۰۰۰ 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در حال حفر و یا استقرار در موقعیت های 
چاه های اکتشافی هستند و ۱۱ دستگاه حفاری سنگین در حفاری چاه های 
توسعه ای )جدید(، یک دستگاه در حفر یک حلقه چاه توصیفی )ارزیابی( 
و 3۷ دستگاه حفاری سبک و سنگین )توان۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ اسب بخار( در 
عملیات تعمیر و تکمیل چاه در گستره عملیاتی شرکت های ملی مناطق 
نفتخیز جنوب، نفت فالت قاره )در دریا(، مهندسی و توسعه نفت، نفت 
مناطق مرکزی و نفت و گاز اروندان، براساس برنامه های ابالغی از سوی 
شرکت ملی نفت ایران در موضوع حفظ، نگهداشت و افزایش تولید، پروژه 
های مرتبط با طرح توسعه ۲8 مخزن، میادین مشترک و  سایر پروژه های 

توسعه ای فعالیت می کنند.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اینکه ۱۷ دستگاه حفاری 
شرکت در مرحله بازسازی، آماده سازی و کاریابی قرار دارند، اظهار کرد: این 
شرکت در سال جدید با توجه به حجم کار و برنامه های نگهداشت و افزایش 
تولید به ویژه در خصوص حفاری چاه های جدید و تعمیر چاه های در حال 
بهره برداری با وجود محدودیت ها و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی، 
سال پرکاری را پیش رو دارد که براساس تدوین فهرست و جدول عملیاتی، 

نسبت به انجام به موقع و تحقق برنامه ها اقدام خواهد کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

عدم ثبت نام در سامانه امالک موجب جریمه دوبرابری مالک می شود
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زیر نظر: محمد امامی
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زیر نظر: بهنام مومنی

رییس اتاق اصناف تهران:
تعارفی نداریم، با کرکره های نیمه باز برخورد می شود

رییس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: در همین چند روز محدودیت های 
کرونایی حدود 6 هزار و ۲۰ بازرسی انجام می شود که حدود 36۰ مورد از آنها 
اخطار گرفتند که برای مثال با کرکره نیمه باز کار می کردند، تعدادی نیز که 

توجه نمی کردند به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.
قاسم نوده فراهانی در مورد آخرین وضعیت تعطیلی اصناف به علت شیوع 
موج چهارم کرونا اظهار کرد: امروز ما 4۰۰ نفر از عزیزان خود را از دست دادیم، 
این مشکل صرفا با بستن اصناف درست نمی شود. اگر قرار بر تعطیلی باشد، 
اتوبوس،  باید کنترل شود، مترو،  از مکان هایی است که  اصناف فقط بخشی 
بانک ها و غیره نیز باید در این مورد کنترل شوند. وی ادامه داد: حمل و نقل 
تغییری نکرده و وضعیت مترو و اتوبوس مانند قبل است. اصناف بسته هستند 

اما در فروشگاه های زنجیره تراکم جمعیت به شدت باال است.
وی افزود: اگر قرار است از این تعطیلی ها نتیجه ای بگیریم در گام اول 
باید همه مردم رعایت کنند و حافظ جان خود باشند. اینطور نیست که به راحتی 
بگوییم 4۰۰ نفر فوت کردند؛ ما دو هواپیما انسان از دست داده ایم، این اتفاق 

ممکن است برای هر کدام از ما رخ دهد.
رییس اتاق اصناف تهران در ادامه تصریح کرد: ما در حوزه اصناف طبق 
مقرراتی که ستاد کرونا تنظیم و ابالغ می کند عمل می کنیم. اگر گفتند تعطیلی ها 
ادامه پیدا کند اصناف تعطیل خواهند بود و اگر تصمیم بر بازگشایی و تشدید 

پروتکل ها باشد باز هم می پذیریم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد فعالیت گروه های شغلی ۲ ، 3 و 4 گفت: 
3۲ گروه شغلی و صنف باز هستند، اگر در شهر دیده می شود که مغازه ها باز 
هستند به این علت است که تعداد قابل توجهی از آنها جزو گروه ۱ هستند؛ اما 
فعالیت اصنافی که جزو گروه های شغلی دیگر هستند تخلف محسوب می شود. 
از همین روی اصناف دقت کنند تا با آنها برخورد نشود.رییس اتاق اصناف تهران 
خاطرنشان کرد: تشخیص متخصصین در ستاد کرونا این است که برخی گروه ها 
فعالیت کنند و برخی فعالیت نکنند. این تصمیم برای رفاه حال همه شهروندان 

است که یکی از شهروندان نیز صاحب آن واحد صنفی است.
نوده فراهانی در ادامه افزود: گشت های مشترک با بازرسی صمت و بازرسی 
اصناف صورت می گیرد. در همین چند روز محدودیت های کرونایی حدود 6 هزار 
و ۲۰ بازرسی انجام می شود که حدود 36۰ مورد از آنها اخطار گرفتند که برای 
مثال با کرکره نیمه باز کار می کردند، تعدادی نیز که توجه نمی کردند به سازمان 
تعزیرات حکومتی معرفی شده اند. بنابراین برخورد انجام می شود اما درخواست من 

از کسبه این است که منتظر برخورد نباشند و قانون را رعایت کنند.
و  نهادها  به  متعلق  صنفی  واحدهای  از  بسیاری  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
ارگان های خاص مشغول به فعالیت هستند بیان کرد: قانون برای همه یکسان 
است، برای مثال قانون برای کتابفروشی که متعلق به یک نهاد، ارگان و شخص 
خاص یکسان است. رییس آن نهاد یا ارگان باید تذکر بدهد که قانون را رعایت 
کنند تا بقیه هم یاد بگیرند. بنابراین با این اصناف متخلف هم برخورد می شود 

و ما به هیچ کسی تعارف نداریم.

در حالیکه عرضه خودرو در بورس 
به  مجلس  صنایع  کمیسیون  سوی  از 
تحلیلگر  یک  است،  رسیده  تصویب 
اقدام  این  که  است  معتقد  اقتصادی 
رانتی است و تنها راه نجات بازار خودرو، 
خودروسازان  برای  فضا  کردن  رقابتی 
است که با آزاد شدن واردات خودرو با 

تعرفه پایین محقق می شود.
روز  مجلس  یع  صنا کمیسیون 
دوشنبه گذشته از تصویب عرضه خودرو 
این  طبق  که  داد  خبر  کاال  بورس  در 
خودروهای  باید  خودروسازان  مصوبه، 
را  رقابت  شورای  توسط  شده  تعیین 
فقط از طریق بورس کاال عرضه کنند 
بورس  در  خودرو  عرضه  پایه  قیمت  و 

توسط شورای رقابت تعیین می شود. 
از  التفاوت حاصله  همچنین، مابه 
قیمت مصوب شورای رقابت و فروش 
اختیار  در  کاال،  بورس  در  خودروها 
نهضت قطعه سازی و خرید تجهیزات 

حمل و نقل عمومی قرار می گیرد. 
خانی  هاشم  میثم  زمینه،  این  در 
اینکه  بیان  با  اقتصادی  کارشناس   -
کشوری در دنیا وجود ندارد که خودرو 
در  و  باشد  داشته  قیمت  دو  همزمان 
بورس عرضه شود، اظهار کرد: ساختار 
بازار خودرو از سال ۱3۹۷ تا ۱3۹۹ تقریبا 
پنج برابر کل یارانه نقدی ساالنه رانت 
سواستفاده های  که  است  کرده  ایجاد 

زیادی از این بابت صورت گرفت. 
این  از  پیش  تنها  نه  افزود:  وی 
کشوری قصد عرضه خودرو را نداشته 

را  کار  این  هم  آینده  در  بلکه  است 
می خواهیم  ما  اگر  اما  نمی دهد  انجام 
بر این اقدام اشتباه پافشاری کنیم، یک 
مسئله پیش می آید که مازاد پولی که 
باقی می ماند، چه می شود، زیرا شورای 
رقابت یک قیمتی را برای خودرو تعیین 
می کند که در بورس با قیمت بیشتری 
متقاضایی دارد و باید مشخص شود که 
مابه تفاوت این دو قیمت را چه کنیم؟ 
داد:  ادامه  اقتصادی  تحلیلگر  این 
این  که  است  این  مجلس  پیشنهاد 
پول برای نهضت قطعه سازان و خرید 
عمومی صرف  نقل  و  حمل  تجهیزات 
شود که تجربه چند دهه نشان می دهد، 
نه تنها این پول به بخش حمل و نقل 
عمومی کشور پرداخت نشده بلکه بودجه 

جاری این بخش نیز از بین رفته است . 
هاشم خانی افزود: درباره نهضت 
قطعه سازان نیز این سوال پیش می آید 
که مشکل قطعه سازان چیست که باید 
مشکل  شود؟  داده  آن ها  به  پول  این 
قطعه سازان این است که خودروسازان 
زیان ده شدند و نمی توانند پول آن ها را 
اینکه  به جای  در حالت عادی  بدهند. 
پول را به خودروسازان بدهیم تا آن ها 
بدهی خود به قطعه سازان را پرداخت 
کنند، تصمیم گرفته می شود تا این پول 
به چه قطعه سازی داده شود یا نشود.  
سازان  قطعه  اینکه  بیان  با  وی 
کیفیت  ارتقای  جای  به  بعد  به  این  از 
به  تا  می کنند  سعی  خود،  محصوالت 
برای  گفت:  کنند،  پیدا  دست  پول  آن 

کشور  در  خودرو  بازار  اوضاع  بهبود 
باید اجازه داده شود تا خودرو با تعرفه 
پایین وارد شود، از این طریق قیمت ها 
با ثبات، یکنواخت و شفاف برای همه 
آزمایی  بخت  در  که  کسانی  تنها  نه 
و  بد  می یا کاهش  می شوند،  برنده 
سواستفاده هایی هم صورت نمی گیرد. 

این کارشناس اقتصادی در پایان با 
تاکید براینکه تنها راهکار مناسب برای 
رقابت  شورای  که  است  این  خودرو 
قیمت را تعیین نکند و عرضه و تقاضا 
برای  کرد:  بیان  کند،  تعیین  بازار  در 
اینکه مانع گران فروشی خودرو شویم 
باید خودروسازان رقیب داشته باشند که 
این امر هم با آزادسازی واردات خودرو 

محقق می شود.

یک کارشناس اقتصادی:

تنها راه نجات بازار خودرو، رقابتی کردن فضا برای خودروسازان است

رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید 
رداد  قرا شده  موفق  خصوصی  بخش 
کرونا  واکسن  دوز  میلیون  شش  واردات 

را نهایی کند.
مسعود خوانساری در نشست هیئت 
اظهار  تهران،  بازرگانی  اتاق  نمایندگان 
گذشته  هفته های  در  نه  متاسفا کرد: 
شیوع  سرعت  افزایش  شاهد  دیگر  بار 
فوت  و  مردم  بیشتر  درگیری  و  کرونا 
بوده  ایم.  کرونا  براثر  شهروندان  روزانه 
در این میان دولت امکان تعطیلی برخی 
شرکت ها، ادارات و مشاغل را دارد اما با 
توجه به اهمیت تولید و تامین نیاز روزانه 
تولیدی  واحدهای  تعطیلی  امکان  مردم، 
وجود ندارد و همین موضوع خطر ابتالی 
افزایش  را  بخش  این  در  فعال  کارگران 

می دهد.
وی با بیان اینکه فعال مهم ترین ابزار 
جهان برای مقابله با کرونا واکسیناسیون 
است، بیان کرد: در برخی کشورهایی که 
آغاز  را  زدن  واکسن  بیشتری  سرعت  با 
کرده اند می بینیم که امکان بازگشت مرحله 

به مرحله به زندگی عادی فراهم شده است 
اما متاسفانه در کشور ما به دلیل تاخیر در 
واردات این فرایند طوالنی تر شد و امروز 
کادر  واکسیناسیون  الاقل  که  امیدواریم 

درمان تمام شود.
خوانساری با اشاره به مجوز واردات 
بخش خصوصی  شرکت های  به  واکسن 
گفت: اتاق بازرگانی در راستای عمل به 
تعهدات اجتماعی خود، از شرکت های فعال 

در این حوزه خواست که تمام تالش خود 
را برای واردات واکسن به کار بگیرند که 
خوشبختانه در گام نخست موفقیتی جدید 
در این زمینه به ثبت رسیده و قرار خرید 

6 میلیون دوز واکسن، منعقد شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: 
با وجود آنکه بسیاری از شرکت های بزرگ 
واکسن سازی محصوالت خود را از قبل 
پیش فروش کرده بودند این مهم نهایی 

شد. هدف از ورود این دوزها واکسیناسیون 
تا  است  تولید  بخش  پرسنل  و  کارگران 
تهیه  زمینه  در  کمتری  خطر  با  بتوانند 
نیازهای مردم فعالیت کنند. هیچ یک از 
شرکت های واردکننده واکسن به دنبال نفع 
اقتصادی نیستند و امیدواریم با مشارکت 
بدون  واکسن ها  این  کارخانه ها،  مدیران 

هزینه به کارگران تزریق شود.
به گفته وی، این شش میلیون دوز 
به تدریج و به شکل مرحله به مرحله وارد 

ایران خواهد شد.
چند هفته قبل دولت اعالم کرد که 
به  نسبت  می تواند  نیز  خصوصی  بخش 
این زمینه  اقدام کند. در  واردات واکسن 
ورود  نحوه  درباره  نظرهایی  اختالف 
واکسن خارجی از سوی بخش خصوصی 
مطرح بود که آیا بناست این واکسن ها به 
فروش برسند یا از سوی وزارت بهداشت 

خریداری شده و رایگان تزریق شوند.
وزارت بهداشت در روزهای گذشته 
واکسیناسیون  که  کرده  تاکید  دیگر  بار 

کرونا در ایران رایگان خواهد بود.

طی روزهای آینده محقق می شود؛

ورود ۶ میلیون دوز واکسن کرونا توسط بخش خصوصی
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مل  مدیرعا بیل-  د ر ا
و  صنعت  و  کشت  شرکت 
دامپروری مغان بر ضرورت 
رفع موانع صادرات شیرخشک تاکید 
موانع  رفع  با  امیدواریم  و گفت:  کرد 
صادرات  توان  سرعت  به  رو،  پیش 
حوزه  این  در  مغان  صنعت  و  کشت 

افزایش پیدا کند. 
کرد:  اظهار  محسن زاده  اسداهلل 
کشت  جدید  مدیریت  که  تالشی  با 
و صنعت مغان در ماه های اخیر انجام 
داده،  سعی بر افزایش توان تولید در 
بخش های مختلف است که در تولید 
برنامه ریزی ها  و  اهداف  این  شیر 

تحققی عینی پیدا کرده است.
یکی   : د کر یح  تصر ی  و
و  کشت  موفق  مجموعه های  ز  ا
صنعت مغان در سال های اخیر بخش 
لبنی  محصوالت  تولید  و  دامپروری 
این  در  شیر  تولید  طوریکه  به  بوده 
اقتصادی در یک سال گذشته  بنگاه 
به بیش از ۱۹۲ تن در ماه رسیده است.

و  کشت  شرکت  مل  مدیرعا
متوسط  مغان  دامپروری  و  صنعت 
تولید شیر را 33 کیلوگرم اعالم کرد 

متوسط  این  این،  از  پیش  گفت:  و 
تولید ۲۷ کیلوگرم بوده که با تالش 
و  کشت  نیروهای  مضاعف  توان  و 
سال  در  تولید  افزایش  مغان  صنعت 
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها رقم 

خورده است.
دالیل  ز  ا یکی  ده  ا محسن ز
افزایش تولید شیر را تأمین نهاده های 
آسایش  تأمین  همچنین  و  دامی 
در  افزود:  و  کرد  اعالم  دام  گله های 
تولید  بستر  این  شده  فراهم  سایه 
ارگانیک شیر و فرآوری آن را به شکل 

مناسب با آرم مغانه شاهد هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان 
خود خاطر نشان کرد:  در حال حاضر 
صنعت  و  کشت  لبنیات  کارخانه  در 
مغان انواع محصوالت لبنی از ماست 
و کره گرفته تا شیرهای پاکتی تولید 
اختیار  در  برای مصرف شهروندان  و 

آنها قرار می گیرد.
بخش  کرد:  اضافه  محسن زاده 
این  در  شده  تولید  شیر  از  عظیمی 
کارخانه به شیر خشک تبدیل شده تا 
زمینه صادرات آن به کشورهای دیگر 
نیز فراهم آید. امیدواریم با رفع موانع 
پیش رو در صادرات شیر خشک، به 

سرعت توان صادرات کشت و صنعت 
پیدا کند  افزایش  این حوزه  مغان در 
تا ارزآوری بیشتر و در کنار آن تنوع 
تولید و عرضه محصوالت با کیفیتی 

را در سطح بین المللی شاهد باشیم.
تقویت  با  قطعا  داد:   ادامه  وی 
همه  در  رو  پیش  موانع  رفع  و  تولید 
بخش ها و پشتیبانی هایی که مسئوالن 
انجام خواهند داد، کشت و صنعت در 
تولید  در  را  پرتوانی  مسیر  سالجاری 
محصوالت متنوع سپری خواهد کرد 
تاکید  مورد  سال  در  امیدواریم  که 
مقام معظم رهبری در افزایش تولید 
بتوانیم  مانع زدایی ها  و  پشتیبانی ها  با 
و  مطلوب  برنامه ریزی های  و  اهداف 

مناسبی را شاهد باشیم.
و  کشت  شرکت  مل  مدیرعا
صنعت و دامپروری مغان اظهار کرد: 
با  مغان  صنعت  و  کشت  مجموعه 
تمام نیروها و تصمیم گیران خود سعی 
می کند تا در این بنگاه عظیم اقتصادی 
به تقویت تولید اهتمامی جدی داشته 
باشد تا با حل مشکالت و موانع زمینه 
کارآفرینی، سودآوری و اقتصاد مولد در 

منطقه فراهم آید.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان:

ضرورت رفع موانع صادرات شیرخشک
مدیر کل حفظ آثار  دفاع مقدس سمنان مطرح کرد؛
جنگ اقتصادی میدان خدمت و مبارزه است 

ســرهنگ »محمــد حســن ســالمی« گفــت:  جنــگ اقتصــادی، 
میــدان خدمــت بــه مــردم و مبــارزه بــا دشــمن  اســت کــه اصنــاف و 
بازاریــان، امــروز در صــف مقــدم جنــگ تمــام عیــار اقتصــادی قــرار دارند

ــدار  ــرس از ســمنان،  ســرهنگ پاس ــگار دفاع پ ــزارش خبرن ــه گ ب
ــار و نشــر ارزش هــای  »محمــد حســن ســالمی« مدیــر کل حفــظ آث
دفــاع مقــدس اســتان ســمنان  در دیــدار بــا »علــی تشــنه دل«  مدیــر 
کل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ســمنان اظهــار داشــت: جنــگ 
اقتصــادی، میــدان خدمــت بــه مــردم و مبــارزه بــا دشــمن  اســت کــه 
اصنــاف و بازاریــان، امــروز در صــف مقــدم جنــگ تمــام عیــار اقتصــادی 
قــرار دارنــد از اینــرو مــی طلبــد همــگان از افســران اقتصــادی در ایــن 

جنــگ حمایــت و پشــتیبانی کننــد.
وی ضمــن آروزی موفقیــت  بــرای همــه تالشــگران و مجاهــدان 
جنــگ اقتصــادی ادامــه داد:  موفقیــت در جنــگ اقتصادی مرهــون تدبیر،  
مدیریــت، برنامــه ریــزی، معنویــت، امیــد و تــوکل بــه خــدا اســت کــه با 
اســتفاده از تجربیــات دوران دفــاع مقــدس مــی تــوان در راســتای رفــع 
مشــکالت فعلی کشــور اســتفاده کــرد چرا کــه دســتاوردهای ایــن دوران 

طالیــی همــواره چــراغ راه ملــت خواهــد بــود.
وی عملکــرد اســتان ســمنان در چهلمیــن ســال دفــاع مقــدس را 
مثبــت ارزیابــی کــرد و ادامــه داد:  هشــت ســال دفــاع مقــدس یــادآور 
ایســتادگی ملــت ایــران در برابر دشــمنان اســت و در ســال جــاری اصناف 
و بازاریــان کــه در ســال هــای دفــاع مقــدس نقــش آفرین  بودند نســبت 
بــه بزرگداشــت4۰ مناســبت دفــاع مقــدس و مقاومــت  برنامــه ریــزی 

شایســته ای داشــته باشــند. 
ــار و اســناد، خاطــرات و تجربیــات   ســالمی گفــت: جمــع آوری آث
رزمنــدگان قشــر اصنــاف و بازاریــان جهت ثبــت، ضبط و انتقال به نســل 
آینــده و تبیــن نقــش اصنــاف در دوران دفــاع مقــدس و مستندســازی آن،  
تجلیــل از رزمنــدگان صنعــت، اصنــاف و بــازار و بهــره گیــری از ظرفیــت 
خیریــن  در  ترویــج ارزش هــای دفــاع مقــدس از دیگــر برنامــه هــای 

ســال ۱4۰۰ اســت.
 در ادامــه » علــی تشــنه دل« مدیــر کل  صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــان در  ــار و بازرگان ــان، تج ــرد: بازاری ــان ک ــر نش ــمنان خاط ــتان س اس
ــق  ــای ح ــت از جبهه ه ــی در حمای ــش مهم ــدس نق ــاع مق دوران دف
علیــه باطــل داشــتند و  در ســال جــاری تــالش خواهــد شــد نســبت بــه  
ترویــج ارزش هــای دفــاع مقــدس در بخــش صنعــت، معــدن و اصنــاف 

تــالش بیشــتری شــود.
 وی ادامــه داد: ارزش هــای انقــالب اســالمی، تکلیــف فرهنگــی 
و اجتماعــی صنایــع معــدن و اصنــاف اســت و امــروز بــا بهــره گیــری 
ــاع مقــدس و  ــن جهــت تکمیــل مرکــز فرهنگــی دف از ظرفیــت خیری
تامیــن بخشــی از نیازمنــدی هــای ایــن مجموعــه حمایــت هــای خــود 
را در راســتای ترویــج ارزش هــای دفــاع مقــدس بــه نســل  هــای آینــده 

ادامــه خواهــد داد.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان خبر داد:
ــتگاه  ــوار ایس ــزی دی ــگ آمی ــروژه رن ــرای پ اج

ــتان  ــطح اس ــار در س ــل فش ــای تقلی ه
ــگ ســازی  ــداف فرهن ــق بخشــی از اه ــن از تحق ــه گلچی محبوب
مصــرف بهینــه در قالــب  اجــرای  رنــگ آمیــزی و طراحی دیوار ایســتگاه 

هــای تقلیــل فشــارگاز در ســطح اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان ســمنان؛ محبوبــه 
گلچیــن بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار داشــت: پــروژه رنــگ آمیــزی در 6۰ 
ایســتگاه تقلیل فشــار گاز در ســطح شهرســتان های ســمنان، مهدیشهر، 
دامغــان، شــاهرود، گرمســار وآرادان نهایــی شــده اســت؛ ایــن مهــم  بــا 
هــدف آشــنایی بیشــتر هــم اســتانی های گرامــی با شــیوه های اســتفاده 
از وســایل گاز ســوز و صرفــه جویــی در مصــرف گاز بــه منظــور افزایــش 
ضریــب ایمنــی و جلوگیــری از خطــرات احتمالــی و همچنیــن اســتفاده 

بهینــه از گاز طبیعــی انجــام پذیرفته اســت.
رئیــس روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان ســمنان تصریــح کــرد: 
ایــن اقــدام بــرای اولیــن بــار به صــورت گســترده و فراگیــر در کل ســطح 
اســتان بــا  اهدافــی هماننــد افزایــش ســطح آگاهی، اطــالع رســانی ،زیبا 
ســازی شــهری،  بــا انتشــار ۱8 پیام ایمنــی و صرفه جویــی در مرحله اول 
بــه کار خــود پایــان داد.    وی افــزود: اثــر بخشــی ایــن اقــدام بــا توجــه 
بــه  برنامــه ریــزی قبلــی و نیــاز ســنجی مباحــث اطــالع رســانی شــده، 
اســتفاده بیــش از ۵۰ منبــع بــه منظــور طراحــی تاثیــر گــذار و تطابــق 
ــی محــدوده  ــی و فرهنگ ــرایط جغرافیای ــا ش ــوار نویســی ب ــب دی مطال
تاسیســات و همچنیــن  لحــاظ موضوعــات حــوادث بــا فراوانــی بــاال در 
مکانهــای حادثــه خیــز، مثبــت ارزیابــی شــده و افتخــاری بــرای شــرکت 
گاز اســتان ســمنان بــه شــمار مــی آید.محبوبــه گلچیــن در پایــان گفت: 
طراحــی و دیــوار نویســی بــی شــک یکــی از راههــای موثــر در اطــالع 
رســانی و فرهنــگ ســازی مــی باشــد کــه بــه یــاری خــدا در فــاز دوم 
اجــرای پــروژه  ۷۰ ایســتگاه تقلیــل فشــار باقــی مانــده نیــز بــا طــرح هــا 
و مطالــب  ایمنــی مزیــن خواهنــد شــد. گفتنــی اســت ایــن پــروژه در فاز 

اول بــا متــراژ ۲۵۰۰متــر مربــع بــه کار خــود خاتمــه داد.

4۳ هــزار کیلومتــر خطــوط گاز در گیــالن نشــت 
یابــی شــد

بــه گــزارش روابــط عمومــی گاز گیــالن  حســین اکبــر مدیرعامــل 
شــرکت گاز اســتان گیــالن بــا اعــالم اجــرای 43 هــزار کیلومتــر عملیات 
نشــت یابــی خطــوط گاز در ســال ۹۹ در اســتان، گفــت: این میزان نشــت 
یابــی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۷۲ درصــد رشــد داشــته 

اســت و در نــوع خــود یــک رکــورد محســوب مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه کلیــه مراحــل و عملیــات نشــت یابــی توســط 
تجهیــزات و سیســتم هــای بــه روز و اســتاندارد انجــام مــی پذیــرد، اظهار 
ــدی مناســب،  ــزی و زمانبن ــه ری ــا برنام ــالن ب داشــت: شــرکت گاز گی
عملیــات نشــت یابــی از خطوط گاز اســتان را در ســال ۹۹ در همه مناطق 
اســتان بــه انجــام رســانده و ۱۰۰ درصــد ایســتگاه هــا، شــیرها، شــبکه 

هــا و خطــوط توزیــع گاز در اســتان مــورد بازرســی قــرار گرفتــه اســت.
حســین اکبــر بیــان کــرد: بازرســی مســتمر از تاسیســات و خطــوط 
گاز درجهــت حفــظ ایمنــی و پایــداری جریــان گاز مشــترکین از الزامــات 

و اهــداف مهــم ایــن شــرکت محســوب مــی گــردد.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گیــالن افــزود: عالوه بر نشــت یابی 
خطــوط گاز، در ســال گذشــته ۱۵۰۷ مــورد  نشــت یابــی از ایســتگاه هــا 
و بیــش از ۹63 هــزار مــورد نشــت یابــی از علمــک هــا و انشــعابات گاز 

در اســتان بــه ثبــت رســیده اســت.

در سالی که گذشت،
۲۲ کیلومتر از راه های مازندران روشن شد

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان مازندران عنوان کرد : با هدف ارتقاء ایمنی و کاهش تصادفات و 
سوانح رانندگی در سال گذشته  ۲۲ کیلومتر از راه های حوزه استحفاظی 

روشن شد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
به  خبر  این  اعالم  ضمن  فوالدی  اسماعیل  مهندس   ، مازندران  ای 
عملیات ایمن سازی این اداره کل در سطح محورهای استان در قالب 
احداث روشنایی اشاره و خاطر نشان ساخت :  عملیات احداث روشنایي 
در محورهای ارتباطی کمربندی نوشهر به چالوس به طول  ۱۰و نیم 
، احداث سیستم روشنایی کمربندی فریدونکنار به طول ۱و  کیلومتر  
نیم کیلومتر ،احداث سیستم روشنایی محور نور _چمستان به طول ۵ 
کیلومتر ،احداث سیستم روشنایی نقطه ای محور شیرگاه به طول ۲ و 
نیم کیلومتر، محور نوشهر- رویان ۱ کیلومتر  ،قصاب کالی بابل نیم 
کیلومتر ،معلم کالی ساری نیم کیلومتر ،پنبه چوله ساری نیم کیلومتر  
و همچنین احداث سیستم روشنایی نقطه ای در 3۵ تقاطع و بریدگی 

های  پر تصادف راه های حوزه استحفاظی اجرا شد.
مهندس اسماعیل فوالدی مهمترین کارکرد سیستم هاي روشنایي 
ایجاد دید آسان و دقیق ، امکان تشخیص وسایل نقلیه در فاصله مناسب 
، تشخیص به موقع موانع ، عالئم و تابلوهاي راهنمایي و رانندگي در 

محورهاست.
وی افزود : حداقل مقدار مورد نیاز روشنایي سطح راه بستگي به 
نوع آن ، سرعت و حجم ترافیک شبانه راه ، وضعیت مکانهاي اطراف 

راه و کاربري آن و همچنین میزان عبور و مرور عابرین پیاده دارد .
داشت  اظهار  و  اشاره  مازندران  های  جاده  به  ادامه  در  فوالدی 
محور  از سطح  تردد  براي  اي  جاده  کاربران  استقبال عموم  و  اقبال   :
ارتباطی استان باالست ، از این رو امیدواریم شاهد ارتقاء ایمنی کاهش 
تصادفات و سوانح رانندگی در سطح محور های استان باشیم .گفتني 
است در حال حاضر بیش از 4۲۰ کیلومتر از راه هاي ارتباطي مازندران 

داراي روشنایي مي باشند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان:
مشترکان کم مصرف تشویق می شوند

اصفهان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل  پیرپیران  رضا  حمید 
گفت :طرح برق امید در شهریورماه به تصویب هیات وزیران رسید 
این  اجرای  از  هدف  که  گرفت  قرار  کشور  مسئوالن  تایید  مورد  و 
طرح قدردانی از مشترکان کم مصرف و تشویق مشترکان پر مصرف 

بیشتراست  به صرفه جویی 
سالهای  در  برق  قیمت  بودن  ای  یارانه   : گفت  ادامه  در  وی 
سبب  دیگر  سوی  از  برقی  وسایل  گسترش  و  سو  یک  از  متمادی 
استفاده بی رویه از این انرژی شد  و همچنین سرازیر شدن کاالهای 
درجه ۲ و 3 خارجی شرایط را برای مدیریت مصرف سخت تر نمود 
اما در کنار این شرایط مطرح شدن اصالح الگوی مصرف در پیش 
و  زد  را رقم  بین خانواده ها جریان خوبی  ،مدارس و در  از دبستان 
با  مرحله  در چندین  نیز تالش کرد که  دولت  بین  این  در  همچنین 
استاندارد  و  حداقل  به  را  مشترکین  مصرف  ها  قیمت  نمودن  واقعی 
نزدیک کند و به عبارتی به دنبال ساختن نیروگاههای مجازی برای 

مردم بود
کاهش  دغدغه  خانگی همچنان  در بخش  اما  کرد  تصریح  وی 
الگو   یک  به  تقاضا  و  عرضه  بایست  می  و  داشت  وجود  مصرف 
مسئله  این  حل  راه  زیاد  های  تالش  از  پس  که  رسید  می  مناسب 
امید بود که مشترکین  توسط دولت و وزیر نیرو مطرح شد و »برق 
را به سه دسته کم مصرف ،خوش مصرف و پرمصرف تقسیم بندی 
هزینه  درصدی    ۱۰۰ تخفیف  مصرف  کم  مشترکین  برای  و  نمود 

برق مصرفی  مطرح شد 
برای  مصرفی  ۹۷الگوی  سال  از   :: کرد  نشان  خاطر  پیرپیران 
مشترکان در ماههای گرم و غیر گرم سال در مناطق مختلف کشور 
تهیه و تدوین شد به طوری که اصفهان جز بخش های غیر گرمسیر 
و عادی قرار گرفت  مشترکانی که در ماههای گرم سال یعنی خرداد 
،تیر ،مرداد و شهریور 3۰۰ کیلووات و ماههای غیر گرم ۲۰۰ کیلووات 
خوش  مشترکان  جز  باشند  داشته  مصرف  ماهانه  سرانه  صورت  به 
اعالم  مقادیر  از  بیش  که  مشترکانی  و  شوند  می  محسوب  مصرف 

شده مصرف داشته باشند به عنوان پر مصرف می باشند 
بر  امید کلید خورد که عالوه   وی گفت در سال ۹۹طرح برق 
کیلووات   ۱۰۰ کمتراز  مصرف  سال  گرم  فصول  برای  قبلی  الگوی 
مشترکین  عنوان  به  را  کیلووات   8۰ غیرگرم  فصول  برای  و  ساعت 
 ۱۰۰ تخفیف  این مشترکین مشمول  و  نماید  تعیین می  کم مصرف 

درصدی هزینه برق مصرفی می گردند  
 رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان به 
کنندگان  مصرف  نگرش  تغیر   : گفت  و  کرد  اشاره  طرح  این  مزیت 
محیط  حفظ  و  انرژی  منابع  از  صحیح  استفاده  به  خانگی   بخش 
جمله  از  بازدارنده  و  تشویقی  کارهای  و  ساز  از  استفاده  با  زیست 

مزایای این طرح می باشد 
وی  ابراز داشت :نخستین دوره اجرایی طرح برق امید در قبوض 
آبان ماه مشترکان مشاهده شد  و  در دو حوزه شهری و روستایی  
در ارزیابی صورت گرفته تا پایان سال  ۹۹  .؛  ۱۷ درصد از قبوض 
پایان اسفند ماه مشمول طرح برق  تا  آبان  بازه زمانی  صادرشده در 

امید و تخفیف ۱۰۰ درصدی قرار گرفته اند .

در  گاز طبیعي  مترمکعب  میلیارد   ۳ به  قریب  مصرف 
استان اردبیل طی سال گذشته

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از مصرف ۲۹۹8 میلیون متر 
مکعب گاز طبیعي طي ۱۲ ماهه سال گذشته در استان خبر داد و گفت: 
مصرف گاز در استان در سال های اخیر با توجه به توسعه شبکه گاز و 
جذب مشترکین جدید ، افزایش داشته و هرسال نیز به میزان مصرف 
به ویژه در فصل زمستان افزوده می شود که این مهم بایستی با ارایه 
الگوهای بهینه مصرف، فرهنگسازی استفاده ایمن از گاز طبیعی ، مدیریت 
شود تا بتوانیم بنحو احسن از فرصت ایجاد شده در راستای تحقق شعار 

سال جدید بهره بگیریم.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی 
مدیر عامل این شرکت با بیان اینکه در ۱۲ ماهه سال ۱3۹۹ در بخش 
هاي خانگي، تجاري و صنعتي استان ۲۹۹8 میلیون مترمکعب گاز مصرف 
شده، افزود: از کل گاز مصرف شده در استان، ۲۰6۲ میلیون متر مکعب 
مربوط به مصرف خانگی و صنعتی و ۹36 میلیون متر مکعب گاز نیز از 

سوی نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل مصرف شده است.
وی در ادامه اظهار داشت: این میزان مصرف گاز طبیعی در استان 
۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱3۹8 رشد داشته که بخش خانگی 
و صنعتی با ۱۵۷ میلیون متر مکعب رشد و بخش نیروگاه سیکل ترکیبی 
اردبیل با ۱۵3 میلیون متر مکعب رشد مصرف گاز نسبت به سال ۱3۹8 

مواجه بوده است.
در پایان مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل تامین مستمر و پایدار 
الگوهای مصرف  نیازمند مشارکت مشترکین در رعایت  را  گاز طبیعی 
برشمرد و تصریح کرد: افزایش تعداد مشترکان گاز در روند رو به رشد 
مصرف گاز طبیعی تاثیر داشته است، اما قطعا با رعایت الگوهای بهینه 
مصرف گاز طبیعی و رعایت دمای رفاه می توانیم در مصرف گاز طبیعی 

صرفه جویی کنیم.

مرکزی _ حامد نوروزی : مدیر 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی گفت: جابه جایی مسافر 
با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای 
این استان پارسال نسبت به سال قبل 

از آن 44 درصد کاهش یافت.
یک  افزود:  فر«  زندی  »علی 
مسافر   648 و  هزار   ۱۵6 و  میلیون 
و  حمل  ناوگان  توسط  گذشته  سال 
مبدا  از  مرکزی  استان  عمومی  نقل 
این استان به سایر نقاط کشور جابه 
جا شدند که تعداد این مسافران نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از آن روند 

کاهشی داشته  است.
وی ادامه داد: 43۰ هزار و ۷۷3 
درون  افراد  این  مجموع  از  مسافر 
 8۷۵ و  هزار   ۷۲۵ و  مرکزی  استان 
نقل  و  حمل  ناوگان  توسط  مسافر 
از  خارج  به  استان  جاده ای  عمومی 

استان جابه جا شدند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
تعداد  گفت:  مرکزی  استان  جاده ای 
و  درصد   38 استان  دورن  مسافران 
به  نسبت  گذشته  سال  استانی  برون 
مدت مشابه سال قل از آن ۵۰ درصد 

کاهش یافته  است.
ویروس  شیوع  افزود:  فر  زندی 
کشور  سطح  و  استان  این  در  کرونا 
و استفاده مردم از وسایل شخصی از 
جمله عوامل کاهش جابه جایی مسافر 
جاده ای  نقل  و  حمل  ناوگان  توسط 

استان بوده  است.
ین  ا  : د کر ن  نشا طر خا وی 
سفر   ۷۱6 و  هزار   ۱3۷ با  مسافران 
عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  توسط 
جاده ای استان مرکزی به نقاط مختلف 
این  تعداد  که  شدند  جا  جابه  کشور 
مدت  به  نسبت  گذشته  سال  سفرها 
درصد   ۲۷ آن  از  قبل  سال  مشابه 

کاهش یافته  است.
و ۷۹۲  داد: 6۰ هزار  ادامه  وی 
توسط  سفرها  این  مجموع  از  سفر 
تاکسی انجام شدکه تعداد این سفرها 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 

۲۷ درصد کاهش داشته  است.
انواع  کیلومتر   4۰۰ و  هزار   6
آزاد راه، راه اصلی و راه روستایی در 
چهار  که  دارد  وجود  مرکزی  استان 
هزار کیلومتر آن را راه های روستایی 

تشکیل داده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی :

جابه جایی مسافر با ناوگان عمومی جاده ای استان مرکزی ۴۴ درصد کاهش یافت

 : نوروزی  مد  حا  - مرکزی 
پرسنلی  ساماندهی  از  اراک  شهردار 
خبر  حقوق  پرداخت  در  عدالت  و 
چندگانگی  علت  به  گفت:  و  د  دا
نحوه  در خصوص  پرسنلی،  وضعیت 
در  محض  لتی  بی عدا پرداختی ها 

شهرداری حکم فرماست.
کرد:  اظهار  تیان   بیا سعید   
وضعیت اشتغال کارگران و نیروهای 
ارزشی  و  شده  حاشیه ساز  شهرداری 
برای  نباید  کاری  و  فکری  لحاظ  از 
شهرداری  باشد،  داشته  شهرداری 
دارد که ۱3۰۰  یک چارت سازمانی 
پست کارمندی در آن گنجانده شده 
که متاسفانه از این تعداد بالغ بر 8۰۰ 
تا ۹۰۰ پست خالی است و نتوانستیم 

آن پر کنیم.
تعداد زیادی همکار  افزود:  وی 
قالب  در  سال  لیان  سا که  ریم  دا
در  شرکتی  یا  قراردادی  نیروهای 
و  هستند  شهرداری  به  خدمت  حال 

جالب اینکه بار اصلی پیکان خدماتی 
شهرداری بر دوش این افراد است که 
متاسفانه وضعیت استخدامی با ثباتی 
ندارند، برخی از این نیروها با پیگیری 

در حال ساماندهی هستند.
شهردار اراک با اشاره به اینکه 
امور  انجام  خصوص  در  شهرداری 
چارت  طبق  کارگری  و  خدماتی 
سازمان صرفا باید برون سپاری کند و 

کار را به بخش خصوصی واگذار کند، 
اضافه کرد: بعنوان مثال شرکتی قرار 
است حفظ و نگهداری فضای سبز را 
قرارداد  با هرکسی که  و  انجام دهد 
ببندد به آن معنی است که آن فرد با 
شهرداری رابطه استخدامی ندارد، این 
امر مشتبه بر این شده نیروهایی که 
بدین صورت جذب شهرداری شدند 
در  دارند  استخدامی  مستقیم  رابطه 

صورتی که این صحیح نیست و کار 
علل الخصوص در حوزه فضای سبز 
بسته  خصوصی  بخش  با  پسماند  و 
شده و بصورت حجمی انجام می شود.

ز  ا  : کرد خاطرنشان  تیان  بیا
بودن  لی  خا دلیل  به  هم  طرفی 
است،   ناپذیر  اجتناب  امر  این  پست 
مراجع  طریق  از  تنها  نیرو  جذب 
ذیصالح همراه با برگزاری آزمون و 
اخذ مجوزات الزم است که در حال 
نزدیک  آینده  در  تا  هستیم  پیگیری 
خصوص  این  در  را  الزم  مجوزات 
کنیم  برگزار  را  آزمون  و  کرده  اخذ 
را  سازمانی  پست های  از  بخشی  تا 

کنیم. جایگزین 
نیروهای  از  برخی  افزود:  وی 
از ۱۵ سال است  قراردادی ما بیش 
سابقه فعالیت دارند نمی شود و سخت 
است که فردی صرفا با یک آزمون 
کاری  باتجربه  نیروهای  جایگزین 

باال شوند.

شهردار اراک:

بی عدالتی محض در شهرداری حکم فرماست

به مناسبت ۲۹ فروردین سالروز 
ن  ا یر ا سالمی  ا جمهوری  رتش  ا
های  رشادت  آور  یاد  روز  این   .
کیان  ز  ا که  است  نی  ا مرد لیر  د
شجاعانه  اسالمی  ایران  وناموس 
دفاع کردند وبا دلی سر شاراز عشق 
چشمداشتی  هیچ  بدون  میهن  به 
 ، گفتند  لبیک  و ند  سپرکرد سینه 
اینجانب ضمن گرامیداشت فداکاری 
شهدای واال مقام ارتش ویاد وخاطره 
های  شکن  ناو  نقدر  گرا شهدای 
انداز  سهند وسبالن وناوچه موشک 
 ۱36۷ فروردین   ۲۹ در  که  جوشن 
به  امریکایی  نیروهای  با  درمصاف 
گرامی  شدندرا  نائل  شهادت  فیض 
بداریم وبه محضر فرماندهی معظم 
کل قوا وپرسنل خدوم ارتش وامت 

عرض  وتهنیت  پرورتبریک  شهید 
کرده واز خداوند منان توفیق هرچه 

 . را خواستاریم  بیشتر 
خبرنگارماهمچنین  گزارش  به 

کانون  وجانشین  میربیغم  ا بازدید 
رحیم  ناخدایکم  البرز  نشستگان  باز 
کیانی از فرماندهان لشکر ۲3 نیروی 
مخصوص با حضور در منزل جمعی از 

خانواده های بازنشستگان آجا دراستان 
البرز با عرض تقدیر وتشکر ازآنها واهدا 
لوح تقدیر وتقدیم هدایایی به رسم یاد 

بود از آنان تجلیل کرد.

بازدید وپیام امیر دریا دارغالمرضا خادم بیغم رئیس کانون بازنشستگان آجا استان البرز

29 فروردین یاد آور رشادت های ارتش جمهوری اسالمی ایران

با انجام پیمایش و نشت گیری 3۹8 کیلومتر 
شبکه توزیع و 3۱ هزار فقره انشعابات آب، از هدر 
استان  در  آشامیدنی  آب  ثانیه  لیتربر   ۱۰۷ رفت  

اصفهان جلوگیری شد.
مدیر دفتر بهره برداری و کاهش آب بدون 
درآمد آبفای اصفهان با اعالم این خبر، گفت: این 
عملیات سال گذشته در 4۵ شهر و 8۰ روستای 

تحت پوشش که هدر رفت باالی ۱6 درصد داشتند، 
به اجرا درآمد. 

جریان  در  افزود:  صالح  سیدمحمدحسین 
و  شهرها  آب  انشعابات  و  توزیع  شبکه  پیمایش 
روستاهای یاد شده، در مجموع ۲43 مورد نشت 
آب از شبکه توزیع و ۵۱۹ مورد نشت از انشعابات 
آب شناسایی شد که بالفاصله مورد نشت گیری 

و تعمیر قرار گرفت. 
عملیات  این  نتیجه  در  اینکه  بیان  با  وی 
آشامیدنی  آب  ثانیه  در  لیتر   ۱۰۷ رفت  هدر  از 
جاری  سال  در  گفت:  آمد،  عمل  به  جلوگیری 
توزیع  شبکه  یابی  نشت  و  پیمایش  عملیات  نیز 
با  استان  روستاهای  و  شهرها  آب  انشعابات  و 

قوت ادامه خواهد یافت.

با اجرای عملیات نشت یابی صورت گرفت؛

جلوگیری از هدر رفت 107 لیتر برثانیه آب در سطح استان اصفهان
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مدیرکل راه و شهرسازی استان 
مهر  مسکن  طرح  بازدید  در  ایالم 
دهلران از تکمیل واحدهای باقی مانده 

تا پایان دولت خبر داد.
پایگاه خبری وزارت  به گزارش 
عبداهلل  شهرسازی)ایالم(،  و  ه  را
شهرسازی  و  راه  مدیرکل  بهادری 
مهر  مسکن  از  بازدید  در  استان 
به  که  موسیان  و  دهلران  شهرهای 
همراه فرماندار شهرستان دهلران به 
انجام رسید گفت: عمده مسکن مهر 
باقیمانده استان مربوط به شهرستان 

برنامه  طبق  که  باشد  می  دهلران 
پایان  تا  این طرح  اتمام  بندی  زمان 
در  کشور  سراسر  با  همزمان  دولت 
دستور کار قرار دارد و با تمهیداتی که 
نظر گرفته ایم قطعًا واحدهای مسکن 
تا  نیز  شهرستان  این  باقیمانده  مهر 
پایان دولت با کیفیت الزم تکمیل و 

تحویل متقاضیان خواهد شد.
وی افزود: تعداد کل مسکن مهر 
باشد  می  واحد   ۱۹۷۰ دهلران  شهر 
که هم اکنون از این تعداد واحد 4۷۵ 
تا  بین 6۰  با پیشرفت فیزیکی  واحد 

8۰ درصد توسط سه تعاونی در حال 
تکمیل هستندکه در تالش هستیم تا 
با افزایش سقف تسهیالت و همچنین 
اختصاص کمک بالعوض با توجه به 
به  نسبت  فیزیکی  پیشرفت  میزان 
دولت  پایان  تا  واحدها  این  تکمیل 

اقدام نماییم.
عبداهلل بهادری خاطر نشان کرد 
مابقی واحدهای مسکن مهر دهلران 
قبال تکمیل و به متقاضیان واگذار شده 
و تعدادی هم که متقاضی نداشته اند از 
طریق مزایده عمومی در سنوات قبل 

واگذار شده اند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان 
ایالم در مورد وضعیت زیر ساختها و 
معابر مسکن مهر شهرستان دهلران 
گفت: در بازدیدی که به همراه فرماندار 
این شهرستان داشتیم مقرر شد با پی 
در جهت  و تالش  گیری های الزم 
خصوص  این  در  ملی  اعتبار  جذب 
و اعتباراتی که از طرف فرمانداری و 
شهرداری در نظر گرفته خواهد شد، 
بتوانیم معابر مسکن مهرهای دهلران 

و موسیان را ساماندهی نماییم.

پرونده مسکن مهر دهلران به زودی بسته می شود  در  شده  تعریف  پروتکل های  خالف  بر  تزریقی  هیچ 
استان مازندران انجام نشد

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نحوه 
تزریق واکسن کرونا به کادر درمانی و پاکبان های استان را تشریح کرد.

دکتر قاسم اویس در ارتباط با آخرین وضعیت تزریق واکسن کرونا 
به کادر درمانی استان مازندران، اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی ۲3 
هزار دوز واکسن روسی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران قرار 
می گیرد که برای تزریق کادر بهداشتی درمانی اختصاص پیدا می کند.

با  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  سرپرست 
اعالم اینکه سرعت دریافت واکسن در کشور بیشتر شده است، افزود: 
کل واکسنی که تاکنون دریافت کردیم برای ۱۷ هزار نفر بوده ولی در 
حال حاضر ۲3 هزار واکسن هم قرار است از روزهای آینده در استان 

تزریق شود.
از  خارج  افرای  دارد،  امکان  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
تزریق  باشند،گفت:  کرده  دریافت  واکسن  شده  تعریف  پروتکل های 
توزیع شده است و در  به ما اعالم شده  اسنادی که  براساس  واکسن 

استان مازندران فقط افراد حائز شرایط واکسن دریافت کردند.
کادر  از  بخشی  به  تاکنون  کرد:  نشان  خاطر  اویس  دکتر 
درمان،جانبازان آسایشگاهی، سالمندانی آسایشگاهی و پاکبان ها واکسن 

تزریق شده است و این روند تا مرحله تکمیل ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: تاکنون به هیچ فردی خارج از سندی که دریافت 

کردیم واکسن تزریق نشده است.
علوم  دانشگاه  درمانی  بهداشتی  معاونت  سرپرست  اویس  دکتر 
پزشکی مازندران در پاسخ به این سوال که برخی از پزشکان براساس 
سند تعریف شده در لیست تزریق کرونا قرار نداشتند اما ظاهرا واکسن 
دریافت کرده و حتی شنیده شده است که خانواده برخی از اعضای کادر 
درمان واکسن دریافت کرده اند، گفت: مسائلی که مطرح می شود صرفا 
افراد  لیست  از طرفی دیگر معاونت بهداشتی دانشگاه  ادعا است  یک 
واجد شرایط واکسن را از مسؤوالن بیمارستان ها دریافت می کند و به 
ما اعالم می شود که در بخش های تعریف شده وزارت بهداشت فعال 

هستند و حائز شرایط دریافت واکسن هستند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن گفت:
اول  دهه  در  کشاورزی  آب  های  کانال  آبگذاری 

اردیبهشت
به گزارش روابط عمومی؛ وحید خّرمی  مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای گیالن گفت: با توجه به شرایط منابع آبی و تقویم زراعی 
جهاد کشاورزی با  تصمیم گیری در کمیته منابع و مصارف آب استان، 
آب گذاری کانال راست سنگر و فومنات از پنجم اردیبهشت ماه و کانال 

چپ سد سنگر از نهم اردیبهشت ماه آغاز می شود.
خّرمی افزود: آب گذاری در کانال های راست و چپ سد سنگر به 
مدت ۲۰ روز پیوسته برای نشاکاری مطابق تقویم زراعی خواهد بود و 
در ادامه نوبت بندی مطابق روش سالهای گذشته انجام خواهد شد که 
به موقع اطالع رسانی نیز میگردد.الزم بذکر است شبکه سفیدرود شامل 
فومنات، کانال راست و چپ سنگر بالغ بر ۱۷۲ هزار هکتار از شالیزار 

های استان را آبیاری می نماید.

رئیس بسیج رسانه استان ایالم عنوان کرد : 
و  خبرنگاران  واکسن  پیگیر  پزشکی  علوم  دانشگاه 

عکاسان ایالمی باشد
محمد علینظری گفت : خبرنگاران متعهد در روزهای سخت بیش 
از هر زمان دیگری نقش بی بدیل و مهم شان، در جامعه دیده می شود، 
بی شک اطالع رسانی های گسترده ی اصحاب رسانه تاثیر مهم و غیر 

قابل انکاری را در رعایت و همراهی مردم به دنبال دارد،
محمد علینظری گفت : خبرنگاران متعهد در روزهای سخت بیش 
از هر زمان دیگری نقش بی بدیل و مهم شان، در جامعه دیده می شود، 
بی شک اطالع رسانی های گسترده ی اصحاب رسانه تاثیر مهم و غیر 

قابل انکاری را در رعایت و همراهی مردم به دنبال دارد،
اصحاب رسانه که در روزهای نفس گیر کرونا با تمام وجود در تالش 
بوده اند که رسالت اطالع رسانی و آگاهی دادن به مردم را به بهترین 
شکل ممکن به انجام برسانند، با هشدارهای پی در پی و تهیه گزارشهای 
میدانی و حضور در بیمارستانها و مصاحبه با مسئولین بهداشتی و بیماران 
کرونایی، به دل خطر رفته و آگاه کردن مردم از خطرات کرونای بی 
رحم را اولویت مهم خود قرار  دادند، هر چند که متاسفانه در جبهه ی 

اطالع رسانی، عزیزان خبرنگاری را نیز از دست دادیم.
دیگری  زمان  هر  از  بیش  سخت  روزهای  در  متعهد  خبرنگاران 
نقش بی بدیل و مهم شان، در جامعه دیده می شود، بی شک اطالع 
رسانی های گسترده ی اصحاب رسانه تاثیر مهم و غیر قابل انکاری را 

در رعایت و همراهی مردم به دنبال دارد،
که  بود  روزهایی  ترین  تلخ  و  ترین  سخت  از  کرونایی  روزهای 
و  کردند  نرم  پنجه  و  دسته  آن  با  خبری  کار  حوزه ی  در  خبرنگاران 
از  با تهیه ی گزارشها، شاهد سختی و مصیبت بسیاری  نزدیک و  از 

هموطنانمان بودند
لذا می بایست با نگاه ویژه  به این قشر زحمتکش که برای اطالع 
رسانی مردم همواره  به دل خطر رفته و در کنار  مدافعان سالمت در 
مبارزه با این بیماری قرار دارند، موضوع واکسیناسیون آنان را بعنوان 
یکی از اولویت های واکسیناسیون در استان قرار داده و از هیچ تالشی 
دریغ ننماییم، و سربازان عرصه ی خبر و اطالع رسانی را در این روزهای 

سخت یاری دهیم
در پایان از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان جناب آقای 
دکتر کریمیان و معاون محترم و پرتالش ایشان جناب آقای دکتر صادقی 
فر انتظار است تا به جد پیگیر واکسیناسیون اصحاب رسانه استان باشند.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم:
گاز واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان دره شهر تامین می شود

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
واحد   ۷8 به  گازرسانی  ز  ا ایالم 
دره  شهرستان  صنعتی  و  تولیدی 
شهر خبر داد و گفت: پایداری شبکه 
و تُامین مستمر و بدون وقفه گاز برای 
واحدهای  تولید  زنجیره  پشتیبانی 
و  شهرستان  این  صنعتی  و  تولیدی 
گازرسانی  عملیات  اجرای  همچنین 
بدون  تولیدی  واحدهای  سایر  به 
گاز، اولین قدم برای تحقق نامگذاری 
سال جاری توسط رهبر معظم انقالب 

نام است.
افزود:  اللهی”  شمس  “عباس   
شرکت گاز استان ایالم نه تنها شعار 
نمی دهد بلکه در عمل با گازرسانی 
تا  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  به 
کنون نقش خود را به درستی انجام 
داده و نیز برای تحقق شعار نامگذاری 
سال جاری، از هیچ تالش و کوششی 

دریغ نخواهد کرد تا رضایت عمومی 
و آحاد مختلف مردم در زمینه های 

مختلف حاصل شود.
وی با اشاره به اینکه ۱۰۰ درصد 
جمعیت شهری و ۹8 درصد روستایی 
گاز  نعمت  از  شهر  دره  شهرستان 
در  داشت:  اظهار  هستند،  برخوردار 

مجموع دو شهر دره شهر و ماژین و 
همچنین ۵۱ روستای این شهرستان 

گازدار می باشند.
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
 36۲ تاکنون  کرد:  تصریح  ایالم 
 4۰ شامل  گاز  لوله  خطوط  کیلومتر 
کیلومتر خط انتقال، ۲4 کیلومتر خط 

تغذیه و ۲۹8 کیلومتر شبکه در مناطق 
شهری و روستایی دره شهر انجام و 
۱۹ ایستگاه TBS و CGS گاز در 

این مناطق احداث شده است.
و  د ح  فتتا ا ز  ا للهی  ا شمس 
روستای پشته ماژین در سال گذشته 
خبر داد و خاطرنشان کرد: در مجموع 
مناطق  در  خانوار  هزار   ۱4 حدود 
وجود  شهر  دره  روستایی  و  شهری 
 83۰ و  هزار   ۱3 کنون  تا  و  دارد 
این  از  که  اند  شده  گازدار  خانوار 
سال  در  جدید  مشترک   ۵33 تعداد، 
۹۹ اشتراک پذیری و گازدار شده اند 
روستای  دو  به  گازرسانی  عملیات  و 
دارای  که  نیز  شهرستان  باقیمانده 
قابلیت گازرسانی می باشند در سال 
جاری اجرایی می گردد و شهرستان 
سبز  شهرستانهای  به  نیز  شهر  دره 

استان و کشور می پیوندد.

گام نخست مانع زدایی و پشتیبانی
کوثر  بیمه  مشتري  داده هاي  پایگاه  از  بهره برداری 

براي نخستین  بار در صنعت بیمه

بهره برداری از پایگاه داده هاي مشتري بیمه کوثر با هدف مانع زدایي 
و پشتیباني از مشتریان و ذي نفعان شرکت و نیز ارزیابي عملکرد کارکنان 

شرکت در بیش از ۲۵ شاخص اجرایی شد.
به گزارش روابط عمومی و اعالم معاون ارتباطات، امور مشتریان و 
بازاریابی بیمه کوثر، به منظور تکمیل چرخه خدمات مشتریان شرکت و فراهم 
کردن عدالت در خدمت دهي اعم از صدور، خسارت و ارزیابي خدمات کارکنان 
از  با استفاده  از  دانش روز و  با بهره گیري  از منظر مشتریان و ذي نفعان 
 CDP فن اوری های نوین، ایجاد پایگاه اطالعات مشتریان با نام اختصاری

Customer Data Platform(( به بهره برداری رسید.
احمدرضا عصاری با اعالم اینکه سامانه CDP، خردادماه   ۱3۹۹ در 
بیمه کوثر تدوین و طراحی شد، گفت: این سامانه تمامی اطالعات مشتریان 
با  ارتباط  )CSM(، مدیریت  از سامانه های مدیریت رضایت مشتریان  را 
 ،)CRR( شاخص نرخ ریزش و نگهداشت مشتریان ،)CRM( مشتریان
مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان )CCM( و سامانه باشگاه مشتریان 
)CC( فراخوانی و طبق برنامه نویسی به صورت توصیفی و تحلیلی در اختیار 

مدیران ارشد شرکت قرار می دهد.
وی با بیان اینکه اطالعات این درگاه صحیح، شفاف و یکپارچه است، 
افزود: معاونان، مدیران و سایر تصمیم سازان و تصمیم گیران شرکت به فراخور 
نیاز می توانند از اطالعات این پایگاه برای شناسایی نقاط ضعف و قوت و نیز 

توسعه و بهبود در همه بخش های شرکت بهره ببرند.
از  پایان  در  کوثر  بیمه  بازاریابی  و  مشتریان  امور  ارتباطات،  معاون 
زحمات همکاران معاونت فن اوري اطالعات و توسعه زیرساخت و همچنین 
حمایت هاي مدیرعامل شرکت براي فراهم سازي چنین فرصتي قدردانی کرد.

بیمه تعاون؛ حامی اصلی کنفرانس ملی مهندسی مالی 
و بیم سنجی

هفتمین کنفرانس مهندسی مالی و بیم سنجی با حمایت شرکت بیمه 
تعاون برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، دکتر مریم سلماسی، مدیر ریسک 
و تعالی این شرکت با اعالم این مطلب گفت: کنفرانس ملی مهندسی مالی و 
بیم سنجی، برای هفتمین سال متوالی از سوی پژوهشگاه دانش های بنیادی 

)مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات( برگزار خواهد شد.
با هدف اعتالی دانش اکچوئری  نیز  وی افزود: شرکت بیمه تعاون 
)بیم سنجی(، مدیریت ریسک و مهندسی مالی و تعامل بیش از پیش فضای 
دانشگاه با صنعت به عنوان حامی اصلی و تنها حامی بیمه ای این کنفرانس 

حضور خواهد داشت.
سلماسی ادامه داد: دکتر حمید کردبچه، رئیس پژوهشکده بیمه، دکتر 
مدرسه  استاد  آسا،  هیربد  دکتر  و  تعاون  بیمه  مدیرعامل  مظلومی،  یونس 
بازرگانی کنت انگلستان اعضای شورای سیاستگذاری این کنفرانس هستند.

وی اضافه کرد: این کنفرانس در مردادماه ۱4۰۰ برگزار خواهد شد و 
محورهای آن عبارتند از: بیمه های پارامتریک و مبتنی بر شاخص؛ اکچوئری 
بیمه های زندگی و غیرزندگی؛ مشتقات و اوراق بهادار مالی و بیمه ای، بورس، 
فرابورس، مدیریت سبد سرمایه و ثروت؛ طراحی ابزارهای مدیریت ریسک 
فاجعه بار؛ روش های کمی برای مدیریت ریسک در موسسات مالی؛ کاربرد 
فناوری های نوین )فین تک، #اینشورتک، زنجیره بلوکی، هوش مصنوعی، 

یادگیری ماشین و ...(.
سلماسی افزود: با توجه به اینکه این کنفرانس احتمااًل به صورت مجازی 
برگزار خواهد شد برای تشویق مخاطبان و ایجاد آمادگی در مخاطبان و 
برگزارکنندگان، 4 پیش رویداد از سوی با موضوعات »کاربرد فناوری های 
آسا، »اکچوئری،  با مدیریت دکتر هیربد  مالی«  بیمه و مدیریت  نوین در 
بیمه های زندگی و غیرزندگی« با مدیریت دکتر امیرتیمور پاینده، »بیمه های 
پارامتریک و بیمه های مبتنی بر شاخص« با مدیریت دکتر یونس مظلومی 
و »مشتقات و اوراق بهادار مرتبط با بیمه« با مدیریت مریم یاراحمدی از 
اردیبهشت تا تیرماه سال ۱4۰۰ و به صورت آنالین و بعضًا با حضور اساتید 
بین المللی به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد. در این پیش رویدادها سعی 
خواهد شد مسائل روز طرح شده و نتایج برخی از آخرین تحقیقات و تجربیات 

با مخاطبان به اشتراک گذاشته شود.
اولین پیش رویداد ۱۲ اردیبهشت ۱4۰۰ با موضوع »کاربرد فناوری های 
نوین در بیمه و مدیریت مالی« و با همکاری دانشگاه Kent انگلستان 
و  کارشناسان  تمام  از  تعاون  بیمه  تعالی  و  ریسک  مدیر  می شود.  برگزار 
متخصصان بیمه برای حضور پژوهشی در این کنفرانس و پیش رویدادها و 

تقویت جایگاه علمی آن دعوت کرد.
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آگهی فقدان سندمالکیت
لت  کا و یض  تفو جب  بمو ن  جال با ضا  علیر ی  قا آ
سطه  لوا ا مع  ر یا 4۷شهر نه  فترخا ۱4۰۰د /۱ /۱8 ۵۰۵48مورخ ره شما
4۷شهریارازطرف  ۹8دفترخانه  /۲ /۲8 3۹۱88مورخ شماره ازوکالتنامه 
نامه شماره۱4۰۰8۵6۵43۹8۰۰۰۰۱۱مورخ بموجب  که  پوریا طهرانچی 

استشهادیه  دوبرگ  وباستناد  است  رسیده  دفترخانه  تائید  ۱4۰۰/۱/۲4به 
6۷۱۷6۷دفترخانه  یکتا۱3۹8۰۲۱۵4۵۱۵۰۰۰3۱۰ورمزتصدیق  بشناسه 
۵۲شهریارمدعی فقدان سندمالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ یکقطعه 
قطعه  دسیمترمربع  ونه  متر  وشش  وهشتاد  دویست  بمساحت  زمین 
اصلی  از  مفروزاز۱3۲فرعی  از۱۲اصلی  33۰8فرعی  پالک  ۷۲۹تفکیکی 
مذکورواقع درسعیدآباد ذیل ثبت ۲4۱3۲۲صفحه۲۱۲دفتر۱66۲بنام محمود 
لنگری ثبت وسندمالکیت بشماره چاپی۱88۱4۱الف/8۷صادروتسلیم شده 
۹۱دفترخانه  /۲ سند۷۰3۵مورخ۱۷/ بموجب  لواسطه  ا مع  سپس  است 
مفقود  جابجایی  بعلت  است  یافته  انتقال  طهرانچی  پوریا  4۷شهریاربه 
قانون  نامه  ماده۱۲۰آئین  ذیل  تبصره  باستناد  مراتب  است.لذا  گردیده 
نسبت  معامله  انجام  مدعی  کسی  چنانچه  تا  میشود  آگهی  دریک  ثبت 
به پالک فوق ویا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ازتاریخ انتشاراین 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را باین اداره تسلیم ورسید دریافت 
خواهد  اقدام  مقررات  طبق  به صدورالمثنی  نسبت  درغیراینصورت  نماید 

نمود.م.الف:8۷8۲
بشیرنعیم زاده-رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار

آگهی ابالغ اجرائیه
واکرم  سپهرصدقی  ولی  صدقی  محمد  علی  آقای  به  وسیله  بدین 
بهشتی  شهید  تقاطع  خمینی  مصطفی  رخ  شهریا ساکن  غعلیان  چرا
جهت  تاجیک  معصومه  خانم  که  شود  می  ابالغ   36/6 آدرینا  ساختمان 
درسند  مندرج  مهریه  استناد  به  بهارآزادی  تمام  سکه  6۰۰عدد  وصول 
وپرونده  صادرنموده  ئیه  اجرا شما  ۱۷علیه  ۱۰448دفتر شماره ازدواج 
گزارش  وطبق  شده  تشکیل  اداره  کالسه۹۹۰۱۷۲۷دراین  به  اجرائی 
مورخ۹۹/۱۲/۱6مامور درمحل اقامت حضورنداشته وابالغیه الصاق گردیده 
اجرائیه  اجرا مفاد  نامه  بستانکارطبق ماده۱8آئین  تقاضای  به  بنا  لذا  است 
فقط یک مرتبه دریکی از روزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شود 
وچنانچه ظرف مدت ده روز ازتاریخ این آگهی که روزابالغ محسوب می 
اجرائی جریان  ننمایید عملیات  اقدام  بدهی خود  پرداخت  به  نسبت  گردد 

خواهد یافت.م.الف:8۷83
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهریار

آگهی مزایده مال منقول در مرحله اول
اختالف  حل  ازشورای  صادره  ۹۹۰۰۹۷۰اجرائیه  کالسه  پرونده 
زنگنه  قاسم  علیه  محکوم  و  رخشانی  موسوی  سارا  سید  شهریارله 
فوق  درپرونده  سته  خوا اصل  بعنوان  ۵6ریال  /۵۹4 /686 سته بخوا
الذکرومبلغ ۲8۲۹۷34ریال بابت نیم عشردولتی که پس ازطی مراحل 
توقیفی  مال  قیمت  دادگستری  رسمی  کارشناس  به  وارجاع  قانونی 
مقررگردید  سپس  که  گردیده  رزیابی  ا ۷۵ریال  /۰۰۰ /۰۰۰ مبلغ به 
حل  شورای  احکام  اجرای  ۱۰درمحل  ۱4۰۰/۲/۱۹ازساعت  درتاریخ 

مال  که  اداری  شهریارشهرک  در  شهریارواقع  دادگستری  اختالف 
پنج  توانند  می  طالبین  لذا  برسد  فروش  به  مزایده  ازطریق  توقیفی 
بازدید  ازاموال  اجرا  این  وهماهنگی  اطالع  با  مزایده  روزجلوترازتاریخ 
شرکت  مزایده  مراسم  در  مذکور  درتاریخ  تمایل  ودرصورت  نموده 
باالترین  وهرشخصی  شروع  کارشناس  پایه  ازقیمت  یده  مزا نمایند 
و۱۰%ازکل  شده  شناخته  مزایده  برنده  بعنوان  نماید  پیشنهاد  قیمت 
هفته  یک  ازگذشت  پس  ومابقی  اخذ  ازوی  المجلس  فی  فروش  مبلغ 
می بایست درصندوق دادگستری تودیع گردد و درصورت عدم وصول 
توقیفی  خواهدشد.اموال  تحویل  وی  به  اموال  کلیه  اعتراض  هرگونه 
موبایل  خط  مزایده  مورد  مال  مشخصات  میباشد.نوع  ذیل  شرح  به 

باشد.م.الف:8۷8۱ می  بشماره۰۹۱۲-363۹684 
شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان شهریار

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  رای  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده 
لذا بدینوسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع 
در صورتی که  آگهی می گردد  و محلی  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  عموم 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
از اخذ  اداره تسلیم نمایند و پس  تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
متضرر  مراجعه  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد  خواهد  صادر  مقررات  طبق 

به دادگاه نیست .
تاریخ نوبت اول : ۱4۰۰/۱/۱۷           تاریخ نوبت دوم :  ۱4۰۰/۲/۱ 
بخش ۱۱ : ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام شاهو گوهری 
فرزند محمد شماره شناسنامه 3۲4۰ صادره سنندج کد ملی 3۷33۱۰۷۷۹۹ 
مساحت  به  ۱۱کالترزان  بخش  اصلی   ۱۹ از  فرعی   ۲4۵ پالک  تحت 
۵8۷۱/۲4 متر مربع خریداری شده از نسق عبداهلل عباسی زارع صاحب به 

آدرس سنندج روستای تواره روته 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام محی الدین یوسفی فرزند 
محمد علی شماره شناسنامه ۵۰۵ صادره سنندج کد ملی 3۷3۱۰۹۷68۰ 
تحت پالک ۱۹۱۵ فرعی از 3 اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۲۷3۷۷ 
متر مربع از نسق محی الدین یوسفی زارع صاحب به آدرس سنندج روستای 

سراب قامیش مشهور به باغ کون
فرزند  محمودی  سامان  نام  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
توفیق به شماره شناسنامه ۱۰۱8۹ صادره سنندج کد ملی 3۷33۱۷۷۵۱۷ 
تحت پالک ۹۷ فرعی از 4 اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۹8۰۰ 
متر مربع خریداری از نسق باقر احمدی زارع صاحب نسق آدرس سنندج 

جاده دیواندره به سنندج روستای چرندو جنب مرغداری 
رئیس ثبت منطقه یک سنندج بهنام قباد  م الف ۱4۱4 

۲ نوبت طبق تاریخهای عنوان شده در متن ۱۷ /۱4۰۰/۱و۱4۰۰/۲/۱

آگهی فقدان سند مالکیت 
بنا به درخواست وکیل مالک که فوت شده برابر وکالتنامه شماره 43۲63 
ابراهیم علیدایی احمدی به شماره یکتا  از طرف سایر وراث  مورخ ۹۹/۷/۱6 
سند  مفقودی  اعالم  بر  مبنی   ۹۹/۷/۲۱ مورخ   ۱4۰۰8۰۰۰۱۱۱8۰۰۰۰۱3
مالکیت ملک مورد تقاضا با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده ذیل 
شماه ۲۵۱64 مورخ ۹۹/۷/۱۹ در دفترخانه اسناد رسمی ۱۹ ورامین به ضمیمه 
درخواست مالک ۱3۹۹8۵6۰۱۰6۰۰۰8۰۰۲ مورخ ۹۹/۷/۲۱ که تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون 

ثبت بشرح ذیل آگهی می گردد. 
۱- نام و نام خانوادگی مالک: ابراهیم علیدایی احمدی 

۲- میزان مالکیت: سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن به مساحت ۱۷/۹۹ متر مربع قطعه دهم ۱۰ تفکیکی تحت پالک ثبتی 
۲6۵ فرعی ۲3۹ اصلی واقع رستم آباد در ورامین که در دفتر ۱۰۱ صفحه ۲8۲ 
ذیل ثبت ۲۲۵۰8 به نام ابراهیم علیدایی احمدی فرزند صفرعلی ثبت و سند 

مالکیت به شماره چاپی ۱۱۹۰۱6 ثبت و صادر گردید. 
3- علت از بین رفتن: جابجایی مفقودی 

4- بحکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تا کنون نسبت به مورد ثبت 
معامله ای صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق 
الذکر و درخواست المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال، تسلیم نماید 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود سند مالکیت المثنی طبق 

قانون و مقررات صادر و تسلیم خواهد شد. 3۱ ث/م الف 
محمود داودی 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 

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

برابر رای شماره ... ۱3۹۹6۰3۰۱۰6۰۰۰۵۷6۹.... هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
 3 شناسنامه  شماره  به  میرزا  فرزند  شیرکوند  جان  بیگم  خانم  متقاضی 
احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  در *** ششدانگ یک  ورامین  از  صادره 
از  فرعی  مربع پالک شماره ۱۰84  متر  به مساحت ۲۲۰  آن ***  در 
۷- اصلی واقع در قریه کاظم آباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** 
اله و علی اکبر و  اله و نرگس و منیر و ذبیح  از مالکیت حسین و نبی 
رقیه و سیما همگی وراث علی محمد شیرکوند فرزند محمد کریم *** 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است  گردیده  محرز 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
انتشار  از تاریخ  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۱/۱4
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۱/۲۹

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف 66۷



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1720- چهارشنبه 1 اردیبهشت 61400 ورزش دنیای 

آغاز پلمب باشگاه های ورزشی متخلف در موج چهام کرونا
پس از دستور مقابله با اماکن و باشگاه های ورزشی متخلف در موج 

چهارم کرونا، پلمب واحدهای متخلف آغاز شد.
 تشدید بازرسی از باشگاه ها و اماکن ورزشی سراسر کشور همزمان با 
شکل گیری موج چهارم پاندمی کرونا، در دستور کار قرار گرفته است و در 
این راستا ۲۷ باشگاه ورزشی به دلیل تخلف و رعایت نکردن دستورالعمل 
ستاد ملی مقابله با کرونا پلمب شدند و از روز گذشته تا کنون نزدیک به 

6۰۰ بازرسی صورت گرفته است.
سامانه شکایات و گزارشات مردمی

فدراسیون پزشکی ورزشی به منظور دریافت شکایات و گزارشات مردمی 
سامانه ای را به نشانی https://nezarat.ifsm.ir ایجاد کرده است تا 
امکان نظارت عمومی بر اجرای پروتکل های بهداشتی فراهم باشد، بنابراین 
چنانچه شکایتی در این زمینه وجود دارد می توان در سامانه مربوطه ثبت 

کرد تا در اسرع وقت رسیدگی نسبت به آن صورت گیرد.
به تازگی فدراسیون پزشکی ورزشی با دو مکاتبه، خواستار مقابله با 
فعالیت اماکن و باشگاه های ورزشی متخلفی شد که بر خالف دستور ستاد 
ملی مقابله با کرونا، اقدام به فعالیت در نقاط قرمز و نارنجی از نظر شیوع 

ویروس می کنند.
و  ورزش  کل  ادارات  به  خطاب  ورزشی  پزشکی  فدراسیون  نامه  در 
جوانان سراسر کشور آمده است: با عنایت به موج چهارم کرونا در کشور و 
لزوم نظارت دقیق و مستمر بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی ابالغی 
در باشگاه ها و اماکن ورزشی، مستدعی است دستور فرمایید همکاری های 
الزم با هیات های پزشکی ورزشی استان در خصوص نظارت و رسیدگی به 

تخلفات احتمالی باشگاه ها و اماکن ورزشی را به عمل آورند.
همچنین در نامه دیگر به روسای هیات های پزشکی ورزشی استان 
های سراسر کشور آمده است: با عنایت به موج چهارم کرونا در کشور و 
رنگ بندی اعالمی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درباره 
نحوه فعالیت باشگاه ها و اماکن ورزشی کشور مقتضی است دستورات الزم 
جهت نظارت مستمر و هر چه دقیق تر بر تعطیلی باشگاه ها در شرایط 
قرمز و نارنجی کرونایی را صادر کرده و نتیجه را در سامانه کمیته نظارت 
در قسمت بازرسی های خاص ثبت و در صورت مشاهده تخلف، موارد به 
اداره کل ورزش و جوانان استان مربوطه جهت اقدامات بعدی ارسال شود.

حضور ملی پوش ایران در انتخابی المپیک اساللوم

انتخابی  اساللوم  مسابقات  در  حضور  برای  ایران  پوش  ملی  دختر  ویزای 
المپیک باالخره صادر شد.

انتخابی  برای حضور در مسابقات  ایران  رازقیان ملی پوش اساللوم  رکسانا 
پروسه  بود.  داده  ویزا  درخواست  می شود،  برگزار  تایلند  میزبانی  به  که  المپیک  
این در حالی است که  مسابقه  او روز های زیادی زمان برد و  صدور ویزا برای 
اساللوم  3۰ آوریل )۱۰ اردیبهشت( آغاز می شود از طرفی او باید حدود ۱۰ روزهم 

در قرنطینه باشد.
در نهایت پس از پیگیری زیاد ویزای او روز گذشته )دوشنبه( صادر شد. رازقیان 

در فرانسه حضور دارد و از همان کشور هم راهی تایلند خواهد شد.
کتایون اشرف نایب رییس بانوان فدراسیون قایقرانی در این مورد گفت: باالخره 
این کار انجام شد و با کمک سفارت ایران در پاریس، پاسپورتش به سفارت تایلند 
برده شد که کار ویزای او انجام می شود و سپس باید مجوز حضور در تایلند را 
برایش صادر کنند. رکسانا  تا جمعه فرصت دارد که به تایلند برود و قرنطینه شود. 
البته تاخیری که در صورت ویزا پیش آمد باعث شد، برنامه ای که برای تمرین در 
پیست تایلند داشتیم، دقیقا به همان شکل انجام نشود. با این حال او تمام سعی خود 

را خواهد کرد که با پیست هماهنگ شود و بهترین نتیجه را در مسابقه رقم بزند.

طالیی های المپیک ۲5۰ میلیون تومان پاداش می گیرند
کمیته ملی المپیک پاداش دالری برندگان مدال در بازی های المپیک 
توکیو را اعالم کرد که با احتساب حدودی دالر در کانال ۲3 تا ۲۵ هزار 
تومان، جایزه مدال آور طالی این بازی ها، ۲۵۰ میلیون تومان می شود.

کیکاووس سعیدی اظهار داشت: برای مدال طال ۱۰ هزار دالر، نقره ۵ 
هزار دالر و برنز 3۵۰۰ دالر پاداش پای سکو مشخص شده است.

وی افزود: البته وزیر ورزش و جوانان هم پاداش ویژه ای برای طالیی ها 
در نظر گرفته است.

 ۱4۰۰ سال  مرداد  اول  از  تعویق،  سال  یک  از  پس  توکیو  المپیک 
آغاز می شود. ورزش ایران تا کنون ۵۹ سهمیه در ۱3 رشته مختلف برای 
حضور در این دوره از بازی ها کسب کرده است. در ۱۷ دوره برگزارشده 
المپیک، کاروان های ورزشی ایران در مجموع به ۲۱ طال، ۲۱ نقره و ۲۷ 

برنز دست یافته اند.

اختیار تام برای آلنکو در تیم ملی والیبال!

فدراسیون  رئیس  داورزنی  محمدرضا  که  کرد  اعالم  والیبال  فدراسیون 
سرمربی  به  آلکنو،  والدیمیر  تصمیمات  از  خود  قاطع  حمایت  اعالم  با  والیبال 
تیم ملی مردان ایران اختیار تام داد تا درخصوص اردوها، تمرینات و تیم ملی 

کند. تصمیم گیری 
در جلسه ای که ظهر روز دوشنبه گذشته با حضور محمدرضا داورزنی، رئیس 
فدراسیون والیبال، والدیمیر آلکنو سرمربی تیم ملی، توماس توتولو دستیار آلکنو، 
امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی و مهندس میالد تقوی دبیرکل فدراسیون برگزار 
شد، رئیس فدراسیون والیبال ضمن خوش آمدگویی به سرمربی تیم ملی به وی 
اختیار تام داد تا در راستای تحقق اهداف المپیکی والیبال ایران برای تیم ملی 

کند. تصمیم گیری 
آلکنو در این دیدار از شرایط اردویی بازیکنان به لحاظ اجرای پروتکل های 
ویژه کرونا، قرنطینه، سالن های تمرین، بدنسازی و برنامه غذایی ابراز رضایت کرد. 
در این جلسه مقرر شد هدف ایران در لیگ ملت ها کسب نتیجه نباشد بلکه 
لیگ ملت ها، تورنمنتی باشد برای میدان دادن به جوانان مستعد حاضر در اردو جهت 
کسب تجربه برای حضور موثر در المپیک. همچنین به خواست آلکنو ترکیب و تعداد 

نفرات تیم ملی در لیگ ملت ها تا پایان مسابقات بدون تغییر خواهد ماند.
بازیکنان اعزامی به لیگ ملت ها را به روزهای آینده  اما اعالم تعداد  آلکنو 
موافقت  مورد  اردو موکول کرد که  در  بازیکنان  بیشتر عملکرد  بررسی  از  و پس 

داورزنی قرار گرفت.

سوپرلیگ اروپا؛ جنگ جدید باشگاه های بزرگ با یوفا و فیفا

توافق چند تیم بزرگ و ثروتمند اروپایی برای برگزاری سوپرلیگ اروپا، 
جهان فوتبال را تحت تاثیر قرار داده و همه علیه آن موضع گیری کرده اند.

یکشنبه شب گذشته بود که شوک بزرگی به جهان فوتبال داده شد. 
باشگاه های آث میالن، یوونتوس، اینترمیالن، رئال مادرید، بارسلونا، اتلتیکو 
مادرید، چلسی، آرسنال، لیورپول، منچسترسیتی، منچستریونایتد و تاتنهام به 

طور مشترک حضور خود در سوپرلیگ اروپایی را اعالم کردند.
این مسابقات با حضور ۱۵ تیم ثابت به اضافه پنج تیم متغیر برگزار 
می شود که این تیم ها در رقابتی مشخص خواهند شد. بازی ها در اواسط هفته 
برگزار می شود و تیم ها می توانند بازی های داخلی خود را برگزار کنند. رقابت ها 
در ۲ گروه ۱۰ تیمی به صورت دوره ای برگزار می شود و سه تیم برتر هر گروه 

به مرحله بعدی صعود خواهد کرد. جزییات بیشتر هنوز منتشر نشده است.
رسمی شدن همین تصمیم باعث شد تا جنگی علنی آغاز شود. جنگی 
از سوی  تصمیم  این  خواهد شد.  افزوده  به شدتش  لحظه  به  لحطه  که 
باشگاه های بزرگ اروپایی بدین منظور گرفته شده تا آنها خواستار سهم 
بیشتری از مسابقات اروپایی هستند و در این سال ها یوفا این امتیاز را از آنها 
گرفته و مبالغی ناچیز را به آنها پرداخت می کند. حاال اما تخمین زده شده که 
تیم های حاضر در سوپرلیگ اروپایی، حدود 4۵۰ میلیون یورو دریافت می کنند.

در سوی مقابل یوفا و فیفا کامال این مسابقات را بدون ارزش خوانده اند 
و تهدیدهای مهلکی را هم برای تیم ها و بازیکنانی که در آن شرکت می کنند 
در نظر گرفته است. توجه داشته باشید که لیگ های اروپایی نیز به حمایت 
از یوفا و فیفا پرداخته اند و اهالی فوتبال نیز به خاطر در حاشیه رفتن تیم های 
کوچک تر و انحصاری شدن فوتبال از این قضیه ناراحت و خشمگین هستند.

هنوز چیزی به صورت رسمی اعالم نشده ولی نقل شده که تیم های 
قهرمانان  لیگ  لیگ  هایشان و همچنین  از  اروپایی  حاضر در سوپرلیگ 
اروپا و لیگ اروپا کنار گذاشته خواهند شد. این یعنی به طور مثال باشگاه 
پاریسن ژرمن که حضورش را در سوپرلیگ اروپایی اعالم نکرده با کنار رفتن 
تیم های رئال، سیتی و چلسی، خود به خود قهرمان این فصل چمپیونزلیگ 
خواهد شد. در لیگ اروپا هم رم به همراه ویارئال بدون برگزاری بازی با 
منچستریونایتد و آرسنال فینالیست می شوند. باشگاه سویا در اللیگا قهرمان 
می شود و وستهم هم لیگ برتر انگلستان را باالی سر می برد. در ایتالیا نیز 

آتاالنتا جام را احتماال باالی سر خواهد برد.
البته که هنوز موضع رسمی گرفته نشده است اما باید منتظر اتفاقات 
عجیبی باشیم. شنیده می شود فیفا قصد دارد بازیکنان حاضر در سوپرلیگ 
اروپایی را از شرکت در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر محروم کند.  در سوی دیگر 
فلورنتینو پرز در راس ماجرای تاسیس سوپرلیگ اروپایی است و او تمام 

راه ها را سنجیده تا خالفی را مرتکب نشود و با جریمه ای نیز روبرو نشود.
ژوزه مورینیو هم دوشنبه از سمت خود اخراج شد و برخی از رسانه ها 
معتقدند دلیل این تصمیم، این بوده که مورینیو به دلیل شرکت تاتنهام در 
سوپرلیگ اروپایی، اجازه تمرین به بازیکنانش را نداده و مدیریت باشگاه 
هم او را در آستانه فینال جام اتحادیه از کار برکنار کرده است. احتماال در 
روزهای آتی شاهد مسائلی از این دست خواهیم بود. یوفا هم تصمیم دارد تا 
از سال ۲۰۲4 فرمت جدید مسابقات لیگ قهرمانان را برگزار کند که باشگاه 

دورتموند از آن حمایت کرده است.
حاال باید دید در اینده و در روزهای پیش رو چه ماجراهای جدیدی به 
وجود خواهد آمد. چیزی که مشخص است این خواهد بود که باید منتظر 

اتفاقات بزرگی در دنیای فوتبال باشیم.
****

“SUPER NO”؛ واکنش رسانه های ورزشی دنیا به سوپرلیگ
روزنامه های ورزشی جهان به انتقاد از برگزاری رقابت های سوپر لیگ 

بین تیم های قدرتمند فوتبال اروپا پرداختند.
به گزارش دیلی میل،  باشگاه های بزرگ اروپایی با وجود مخالفت یوفا 
و فیفا رسما در بیانیه ای از شروع »سوپر لیگ اروپا«  خبر دادند که بازتاب 
گسترده ای داشته است و خیلی از شخصیت های ورزشی و رسانه ها به 

انتقاد از این تصمیم پرداختند.
”SUPER NO“ :گاتزتادلواسپورت

این روزنامه ایتالیایی با تیتر »نه بزرگ« از واکنش منفی گسترده 
اهالی فوتبال به آن خبر داد.

توتواسپورت: سوپر لیگ فوتبال را نابود می کند
دیگر روزنامه مطرح ایتالیایی نیز با بازتاب گسترده این اتفاق عنوان 

کرد سوپر لیگ در صورت تایید نهایی، باعث نابودی فوتبال خواهد شد.
کوریره دلواسپورت: جنگ یوفا و تیم ها برای سوپر لیگ

این روزنامه ایتالیایی نیز به تنش شدید بین سران یوفا و تیم های 
اروپایی پرداخت که بر سر این موضوع ایجاد شده است.

اکیپ: جنگ پولدارها
روزنامه اکیپ فرانسه، اتفاق پیش آمده برای فوتبال جهان را جنگ 

پولدارها دانست و از طمع تیم های اروپایی انتقاد کرد.
این در حالی است که رسانه های اسپانیایی از جمله مارکا، آس و ال 
موندو، این موضوع را روی صفحات اصلی قرار ندادند و به رقابت در اللیگا 

از جمله برد پرگل بارسلونا، توقف رئال و قهرمانی بارسلونا پرداختند.

اینفانتینو: به هیچ وجه سوپر لیگ را به رسمیت نمی شناسیم

رئیس فیفا تاکید کرد این نهاد به هیچ وجه رقابت های سوپرلیگ را به 
رسمیت نخواهد شناخت.به گزارش دیلی میل،  باشگاه های بزرگ اروپایی با 
وجود مخالفت یوفا و فیفا رسما در بیانیه ای از شروع »سوپر لیگ اروپا«  خبر 
دادند که بازتاب گسترده ای داشته است و خیلی از شخصیت های ورزشی 

و رسانه ها به انتقاد از این تصمیم پرداختند.
جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در واکنش به 
این اخبار گفت: می خواهم خیلی شفاف و واضح بیان کنم که فیفا  به هیچ 
وجه سوپر لیگ را به رسمیت نمی شناسد  و برای تیم ها و بازیکنانی که 
در این لیگ شرکت کنند، جریمه هایی در نظر گرفتیم. موضع ما کامال بر 
این است که از یوفا حمایت کنیم و جلوی هر گونه بحث دیگری را خواهیم 
گرفت. باشگاه های خاطی باید بدانند در صورتی که از یوفا تبعیت نکنند، انتظار 
هر برخوردی را داشته باشند و این موضوع خیلی شفاف از طرف فیفا و یوفا 
بیان شده است.خیلی از شخصیت های ورزشی و غیرورزشی نیز در یک روز 
گذشته به این امر واکنش نشان دادند و برگزاری رقابت های سوپرلیگ بین 
قدرت های جهان را کار اشتباه برای خدشه دار کردن روح فوتبال دانستند.

پرسپولیس  صدرنشینی 
و استقالل در مرحله گروهی 
سبب  آسیا،  قهرمانان  لیگ 
شده تا این دو تیم شانس اول صعود به 

مرحله حذفی لقب بگیرند.
که  می کرد  تصور  هواداری  کمتر 
تمام  از  زودتر  پایتخت  سرخابی های 
قدرت های فوتبال آسیا به شش امتیاز 
دست پیدا کنند اما این اتفاق رخ داده 
و پرسپولیس با پیروزی مقابل الوحده و 
الریان صدرنشین شده و استقالل با غلبه 
بر االهلی و الشرطه جایگاه نخست را 
مهم  سوال  حاال  است؛  کرده  تصاحب 
پرسپولیس  سرانجام  آیا  که  است  این 
هم  به  قهرمانان  لیگ  در  استقالل  و 

می رسند یا خیر؟
این نخستین فصل لیگ قهرمانان 
برگزار  تیم   4۰ حضور  با  که  آسیاست 
در  غرب  منطقه  تیم   ۲۰ و  می شود 
قرار  هم  مقابل  تیمی،  چهار  گروه   ۵
ما  ا تیم  فزایش  ا باوجود  ند.  گرفته ا
نخستین مرحله حذفی، مثل سال های 
قبل با حضور ۱6 تیم )شرق و غرب( به 
انجام می رسد و بنابراین فقط تیم های 
سرگروه به صورت قطعی راهی مرحله 
بعد خواهند شد و بعد سه تیم دوم برتر 
هر منطقه نیز به آن ها ملحق می شوند.

معادله  شرایطی،  چنین  در  حال 

سختی برای انتخاب حریفان تیم های 
سرگروه به وجود می آید که کنفدراسیون 
فوتبال آسیا، حل آن را نه با قرعه کشی 
کرده  عملی  عجیب،  جدولی  با  بلکه 
حریف  انتخاب  جدول،  این  در  است. 
این  به  تیم صدرنشین،   ۵ از  هر کدام 
بستگی دارد که کدام سه تیم از گروه 
عدم  نیز،  جدول  استثنای  بیایند.  باال 
مرحله  در  که  است  تیمی  دو  تقابل 

قبل، بایکدیگر هم گروه بودند.
استقبال  به  وصف،  این  با  حال 
احتماالت تقابل سرخابی های پایتخت و 
رقم خوردن اولین دربی آسیایی می رویم، 
با این توضیح که چهار احتمال را بررسی 
خواهیم کرد: هر دو تیم صدرنشین، هر 
دو بهترین تیم دوم و یکی صدرنشین و 

دیگری تیم دوم.
* پرسپولیس صدرنشین، استقالل 

صدرنشین؛ ۱۰ درصد
و  پرسپولیس  تیم  دو  هر  اگر 
استقالل مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا را با صدرنشینی به اتمام برسانند، 
احتمال،   ۱۰ ز  ا احتمال  یک  فقط 
می دهد.  قرار  هم  مقابل  را  سرخابی ها 
گروه   دوم  تیم  حالت، صعود  یگانه  آن 
گروه  دوم  تیم  همراه  به  خودشان 
حضور  آن  در  الهالل  که  گروهی   ،A

دارد، است.
* پرسپولیس صدرنشین، استقالل 

تیم دوم؛ 4۰ درصد
اگر پرسپولیس جایگاه کنونی اش 
به  را  قافیه  استقالل  اما  کند  حفظ  را 

رقبا ببازد، وقوع دربی آسیایی، باالترین 
خواهد  پرسپولیس  برای  را  احتمال 
داشت و هیچ حریفی به اندازه استقالل 
به این تیم نزدیک نخواهد بود. یعنی از 
دربی  به  تا حکم   4 ممکن،  حالت   ۱۰
می دهند و 6 تای دیگر هم حالت های 

متفاوت هستند.
استقالل  دوم،  تیم  پرسپولیس   *

صدرنشین؛ ۲۰ درصد
دهد،  رخ  باال  اتفاق  عکس  اگر 
و  پرسپولیس  دیدار  به  حکم  حالت  دو 
در  استقالل  برای  می دهند.  استقالل 
صورت صدرنشینی، محتمل ترین اتفاق، 
تقابل با بهترین تیم دوم گروه A یعنی 
تیمی از بین استقالل تاجیکستان، شباب 
االهلی امارات و آلمالیق ازبکستان است. 
دو حالت هم دیدار با پرسپولیس را نشان 
می دهد؛ ۱. صعود تیم دوم گروه های 
B، C و E  و همچنین ۲. صعود تیم 

.E و B، D دوم گروه های
استقالل  دوم،  تیم  پرسپولیس   *

تیم دوم؛ صفر درصد
مرحله  در  هرگز  دوم  تیم های 
یک هشتم نهایی تقابلی باهم نخواهند 
داشت و پرسپولیس و استقالل نیز اگر 
به عنوان بهترین تیم دوم صعود کنند، 
حداقل در مرحله اول حذفی باهم روددرو 

نخواهند شد.

فرمولعجیبكنفدراسیونفوتبالآسیادرمرحلهحذفی؛

تمام احتماالت برگزاری دربی ایرانی در آسیا

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
نمایندگان  موفق  حضور  به  اشاره  با 
آسیا  قهرمانان  لیگ  در  ایران  فوتبال 
گفت: باید به این مساله اشراف داشت 
کشور  یک  نماد  تیم ها  این  همه  که 
هستند و به نام ایران و برای ایران به 

زمین می روند.
محمود کلهر اظهار داشت: در لیگ 
قهرمانان آسیا شاهد بازی های خوب از 
بودیم.  ایران  فوتبال  نمایندگان  سوی 
پرسپولیس  بازی های  به  نگاهی  اگر 
به  آنها  که  دید  خواهیم  باشیم  داشته 
همه  و  شده  تیم  یک  واقعی  معنای 
برای موفقیت و کسب پیروزی به میدان 
العاده  فوق  یحیی  شاگردان  می روند. 
بودند و شادابی و کارهای تاکتیکی را 
به خوبی در زمین بازی به اجرا در می 

آورند که این بسیار مهم است.
همان  پرسپولیس  داد:  ادامه  وی 
با  و  شاداب  ایران  لیگ  در  که  گونه 
طراوت بازی می کند، در لیگ قهرمانان 
آسیا نیز همین روند را پیش گرفته و به 
در  اجرا  به  را  فنی  کادر  تدابیر  خوبی 
از شیوه چرخشی  نیز  یحیی  آورد،  می 
بازیکنان خود به خوبی بهره برده و این 
روند باعث شده همه بازیکنان در آمادگی 

مطلوب قرار گیرند.
پیشکسوت پرسپولیس خاطر نشان 
کرد: در دو بازی قبلی، پرسپولیس موفق 
شد به اهداف خود برسد و نتایج الزم 
و امتیازهایی که می خواست را کسب 

کند، بازی آخر ما برابر الریان با آن همه 
کنند  می  که  هایی  هزینه  و  امکانات 
و  توانایی  چه  از  پرسپولیس  داد  نشان 
بازیکنانی بهره می برد و با این روند می 
توانیم دوباره فینال لیگ قهرمانان آسیا 
و البته عنوان قهرمانی را تجربه کنیم.

مهم  نکته  یک  کرد:  تاکید  وی 
تیمی  این گروه  در  لحاظ کرد؛  باید  را 
ناشناخته داریم به نام گوا که در بازی 
بدون  تساوی  نتیجه  به  الریان  برابر 
این نشان می دهد  یافته و  گل دست 
و  دارد  اختیار  در  را  خوبی  بازیکنان 
بازیکنان پرسپولیس هم باید این مساله 

را در نظر داشته باشند.
گفت:  پرسپولیس  اسبق  بازیکن 
زمین  به  هدف  یک  با  بازیکنان  همه 

می روند. از خط دفاع گرفته تا حمله، 
به  نیز  یحیی  و  شده  ترسیم  راه  نقشه 
خوبی از داشته های خود بهره می برد. 
در زمین سید جالل را داریم که جدا از 
نیز  را  بازی  روانی  بُعد  رهبری،  مساله 
از  بازیکنان  همه  و  کند  می  مدیریت 
زمین  میانه  در  دارند.  شنوی  حرف  او 
در  و  داریم  و جنگنده  متفکر  بازیکنان 
خط حمله نیز با گل هایی که مغانلو به 
ثمر رساند، رقابتی دیدنی میان مهاجمان 
شکل گرفته که برآیند همه آن ها به 
موفقیت  به  رسیدن  برای  پرسپولیس 

کمک شایانی می کند.  
در  ن  یرا ا ل  تبا فو پیشکسوت 
خصوص شرایط بازی های متمرکز در 
این مرحله گفت: به نظر من این برای 

فوتبال ما خیلی خوب است چرا که دیگر 
بعد مسافت و سفرهای طوالنی گریبان 
آن ها را نمی گیرد. بازیکنان ما اغلب 
تکنیکی هستند و سفرهای طوالنی در 
عملکرد آنان تاثیر منفی دارد اما با این 
این  از  و  بوده  ما  نفع  به  شرایط  شیوه 

فرصت هم به خوبی بهره می بریم.
و  تهران  استقالل  مورد  در  کلهر 
عملکرد این تیم در لیگ قهرمانان آسیا 
هم گفت: این تیم دیگر نماینده فوتبال 
با  باید  همه  امروز  و  است  آسیا  در  ما 
یک نگاه کلی به این موضوع بنگریم. 
العاده  به نظرم شاگردان مجیدی فوق 
بوده اند و عملکرد قابل قبولی را از خود 
به نمایش گذاشتند. هر چند در بازی اول 
اشتباهاتی در خط دفاعی داشتند اما در 
بازی دوم شاهد بودیم مجیدی با برنامه 
بازیکنان  به  که  هایی  توصیه  و  ریزی 
خود داشت، مشکالت خط دفاعی خود را 
ترمیم کرده و یک بازی خوب و مقتدرانه 

را در زمین به اجرا درآوردند.
وی گفت: استقالل نیز امتیازهای 
الزم را کسب کرده و نماینده شایسته 
ای برای فوتبال ما بوده است. از سویی 
داشته  خوبی  عملکرد  نیز  فوالد  دیگر 
است  تالش  در  هم  تراکتور  و  است 
البته  کند.  را کسب  امتیازهای الزم  تا 
می  دریافت  گل  ساده  خیلی  تراکتور 
کند و باید این مشکل را برطرف کند و 
امیدوارم نمایندگان فوتبال ما در لیگ 

قهرمانان آسیا موفق باشند.
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بازی های متمرکز برای فوتبال ما خوب است؛

کلهر: پرسپولیس می تواند دوباره به فینال برسد

رقابت های  از  هفته   ۲ گذشت  با 
لیگ قهرمانان آسیا، استقالل موفق شده 

آمارهای خوبی از خود برجای بگذارد.
رقابت های  دوم  هفته  جریان  در 
به  استقالل  تیم  آسیا،  قهرمانان  لیگ 
این  در  و  رفت  عراق  الشرطه  مصاف 
بازی موفق شد تیم حریف را با نتیجه 
3 بر صفر شکست دهد.با این پیروزی، 
 C استقالل موفق شد صدرنشین گروه
دیگر  به  نسبت  بهتری  شرایط  و  شود 
رقبای خود در این گروه به دست بیاورد.

دو  در  که  عملکردی  با  استقالل 
قهرمانان  لیگ  رقابت های  اول  هفته 
آمار  یک  توانسته  است،  داشته  آسیا 
بسیار خوب را برجای بگذارد و با زدن 
8 گل، تا اینجای کار خطرناک ترین تیم 
حال حاضر لیگ قهرمانان آسیا در خط 
حمله باشد و با تفاضل گل 6، از دیگر 
تیم های حاضر عملکرد بهتری از خود بر 
تیم های  استقالل،  از  بعد  بگذارد.  جای 
آجی ام کا ازبکستان، پرسپولیس و الهالل 
عربستان با 4 گل، بیشترین گل زده در 
این ۲ هفته از رقابت های لیگ قهرمانان 

آسیا را به ثبت رساندند.
تا اینجای کار 6 بازیکن استقالل 
روی 8 گلی که در دو بازی اول آبی ها 

به ثمر رسید، تاثیر مستقیم داشتند. در 
ثمر  به  با  اسماعیلی  فرشید  بین،  این 
بهترین  گل  پاس   ۲ و  گل   ۲ رساندن 
عملکرد را داشته است.مهدی قایدی در 
جایگاه بعدی این 6 بازیکن قرار گرفته 
است و با ۲ گل و یک پاس گل، موفق 
شده عملکرد بسیار خوبی از خودش بر 

جای بگذارد.همچنین دیاباته و نادری هر 
کدام با ۲ گل از دیگر ستارگان استقالل 
در دو هفته اول رقابت های لیگ قهرمانان 

آسیا بودند.
رضاوند  آرش  و  مطهری  ارسالن 
هر کدام با یک پاس گل خود را در جمع 
داده اند.  جای  استقالل  برتر  بازیکن   6

الشرطه،  مقابل  بازی  در  که  رضاوند 
عملکرد بسیار خوبی از خودش بر جای 
گذاشت، در پایان به عنوان بازیکن برتر 
زمین معرفی شد و اگر کمی خوش شانس 
به  پایش  بازی  این  در  می توانست  بود 
مانع  دروازه  تیر  اما  شود  باز  نیز  گلزنی 

گلزنی این بازیکن شد.

عملکرد استقالل در دو رقابت  لیگ قهرمانان آسیا؛

تیمی که عالی بود، خوب شد!

باشگاه  به  ایران  فوتبال  لیگ  سازمان 
این  از  طلبی  تنها  نه  کرده  اعالم  پرسپولیس 

سازمان ندارد، بلکه مبلغی هم بدهکار است.
درگیر  روزها  این  که  پرسپولیس  باشگاه 
بحران مالی است و نتوانسته مطالبات بازیکنانش 
چهار  وجود  با  اخیر  سال های  طی  بپردازد،  را 
برتر،  لیگ  در  نایب قهرمانی  یک  و  قهرمانی 
است.  نکرده  کسب  لیگ  سازمان  از  درآمدی 
از این رو با ورود جعفر سمیعی به پرسپولیس، 
تالش های زیادی انجام شد تا درباره مطالبات 
سازمان  این  سوی  از  لیگ،  سازمان  و  باشگاه 

شفاف سازی شود.
لیگ  سازمان  که  شود  می  گفته  حاال 

اعالم کرده  نامه خود  آخرین  در  ایران  فوتبال 
پرسپولیسی ها نه تنها طلبکار نیستند، بلکه حدود 

۵ میلیارد تومان بدهکار هستند.
یکی از محل های درآمد باشگاه ها، تبلیغات 
محیطی است که در فوتبال ایران سازمان لیگ 
متولی این موضوع است و باید پس از اخذ درآمد 
از اسپانسرها، سهم باشگاه ها را پرداخت کند اما با 
وجود اینکه در چند سال اخیر پولی به پرسپولیس 
پرداخت نشده، مدیران این باشگاه، تالشی برای 
شفافیت در این زمینه انجام ندادند تا همچنان 
این سوال مطرح باشد که چطور قهرمان پپاپی 
محیطی  تبلیغات  از  درآمدی  لیگ،  دوره  چهار 

نداشته است؟

سازمان لیگ فوتبال ایران:

پرسپولیس طلبی از ما ندارد و بدهکار هم هست
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مدیرکل امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن 
تشریح فعالیت ها و چگونگی اعزام گروه های فرهنگی و هنری ادارات 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان های سراسر کشور در سال های 
۱3۹6 تا ۱3۹۹ از برگزاری ۲۰۲ فعالیت فرهنگی و هنری در خارج 

از کشور طی این مدت خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
علی غیاثی ندوشن با اشاره به اهداف و چگونگی اعزام گروه های 
دولت  اوایل  گفت:  از کشور  خارج  به  ها  استان  هنری  و  فرهنگی 
دوازدهم جلسه مشترکی میان مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
دکتر  حضور  با  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  و  ها  استان 
ابراهیمی ترکمان رئیس این سازمان برگزار شد و در این جلسه بر 
بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و هنری استان ها برای فعالیت 

های خارج از کشور تاکید شد.
وی افزود: یکی از اهداف اعزام گروه های فرهنگی و هنری 
استان ها به خارج از کشور، معرفی فرهنگ و هنر غنی این سرزمین 

در خارج از کشور در جهت تحقق دیپلماسی فرهنگی است.
غیاثی در عین حال تصریح کرد: این اقدام هر چند مسبوق به 

سابقه است اما در دولت دوازدهم رشد بیشتری یافته است.

مدیرکل امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: 
بخشی از این برنامه ها از زمان شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی 

صورت گرفته است.
انجام  در  ارتباطات  و  به نقش سازمان فرهنگ  اشاره  با  وی 
فعالیت های فرهنگی و هنری استان ها در خارج از کشور ادامه داد: 
هزینه های اعزام این گروه ها به خارج از کشور تا قبل از حضور 
در کشور مقصد بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اعزام 
کننده بوده و هزینه های پس از ورود به کشور مورد نظر بر عهده 
اصلی  نقش  سازمان  و  بوده  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان 
هماهنگی رایزنی های فرهنگی جمهوری اسالمی و اعزام گروه ها 

را عهده دار بوده است.
غیاثی با اشاره به آمار بیشترین و کمترین گروه های اعزامی 
استان ها به خارج از کشور، گفت: بیشترین اعزام به کشور ترکیه 
بوده و استان آذربایجان شرقی هم بیشترین برنامه های فرهنگی و 

هنری را در این کشور داشته است.
افزود: تعداد استان های اعزام کننده ۲4 استان است و  وی 
۲۰۲ فعالیت فرهنگی و هنری از سوی گروه های اعزامی استان ها 

در خارج از کشور برگزار شده است.

برگزاری بیش از 200 فعالیت فرهنگی و هنری در خارج ازکشور 

و  ناشران  اتحادیه  رییس   
فرصت  داد:  هشدار  کتابفروشان 
تمام  کاغذ  مشکل  حل  برای 
شده و اکنون در وقت اضافه هستیم. اکنون 
وقت تصمیم گرفتن بر سر حیات و ممات 
نشر کشور است، مسئله چگونه بودن مطرح 

نیست، مسئله بودن یا نبودن است.
با پایان یافتن تعطیالت نوروزی، بازار 
ناشران  و  شده  مواجه  مشکالتی  با  کاغذ 
دریافت  بر  مازاد  کاغذ  کردن  تهیه  توانایی 
کاغذ،  بند  قیمت هر  ندارند.  را  دولتی خود 
طی  و  کرده  پیدا  افزایش  مبهم  شکلی  به 
کاغذ  واردات  مساله  درباره  اخیر  روزهای 
واکنش هایی از سوی مدیران وزارت فرهنگ 
و ارشاد صورت گرفته است. هومان حسن 
پور، رییس اتحادیه ناشران، با روشن شدن 
فاجعه  به  رو  که  ناگوار  اتفاق  این  زوایای 
شدن می رود، درباره مشکالت واردات کاغذ 

توضیحات مفصلی به خبرنگار ایرنا داد.
وی گفت: قیمت همه مواد اولیه کتاب 
به شکل سرسام آور باال رفته است، در سال 
گذشته میانگین تا 8۰۰ درصد، هزینه های 
باال  و...  گالسه  و  چاپ  سلفون،  چسب، 
رفت. تنها راهی که توانستیم قیمت کتاب 
را حفظ کنیم و دولت تدبیر خوبی برای آن 
به کار برد، کنترل کاغذ بود که دست کم 
یک بخش از هزینه ها را به عنوان کاالی 
فرهنگی تهیه کرد و اجازه نداد ناشران به 

سمت کاغذ آزاد بروند.
حسن پور ادامه داد: محصولی که همه 
نهادهای مرتبط با آن از 6 تا 8 برابر، افزایش 
قیمت تجربه کرده اند، قیمت  محصول نهایی 
قبال  و کتابی که  برابر می شده  باید 8  هم 
 ۱6۰ باید  داشت،  قیمت  تومان  هزار   ۲۰
هزار تومان می شد ولی اکنون با کاغذهایی 
هزار   4۵ حدود  به  است  داده  دولت  که 
حتی  قیمت،  افزایش  یعنی  رسیده،  تومان 
از  به۱۰۰ درصد هم نرسیده است. ناشران 
همه هزینه ها کاسته اند، اگر ناشرانی کتاب 
خود را دو بار ویرایش می کردند یا چند بار 
نمونه خوانی می شد، برای جبران هزینه ها 
آن را کاهش دادند، در نتیجه می بینید که 

کیفیت کار هم پایین آمده است.

اگر کاغذ دولتی تمام شود هیچ ناشری 
نمی تواند کتاب چاپ کند

نشر  بازار  اصلی  را مشکل  وی کاغذ 
دانست و گفت: اکنون مشکل ما این است 
است  اتمام  به  رو  دولتی  کاغذ  سهمیه  که 
تهیه  است  ممکن  بیفتد،  اتفاق  این  اگر  و 
مواجه  مشکل  با  هم  انتخابات  برای  کاغذ 
رفته  باال  شدت  به  آزاد  کاغذ  قیمت  شود. 
است و در صورت پایان یافتن کاغذ دولتی 
برای هیچ ناشری امکان تهیه کاغذ و انتشار 

کتاب وجود ندارد.
این ناشر اضافه کرد: کتابی را در نظر 
بگیرید که ۵۰۰ صفحه است، اگر بخواهد 3 
هزار نسخه منتشر شود، حدود ۱۱۰ بند کاغذ 
نیاز دارد که با قیمت آزاد، فقط هزینه کاغذ 

حدود 8۰ میلیون تومان می شود! اگر ناشر ۱۰ 
عنوان کتاب منتشر کند، یک میلیارد تومان 
فقط هزینه کاغذ آن می شود که اصال این 

حجم نقدینگی در بازار نشر نیست. 
به  اشاره  با  ناشران  اتحادیه  رییس 
آغاز  را  رایزنی ها  گذشته  سال  از  که  این 
با  کاغذ  بحث  داشت:  اظهار  است،  کرده 
مبلغ اندکی قابل تامین است و نیاز به مبالغ 
هنگفت نیست اما اگر امروز اقدام نشود، کاغذ 
هم به سرنوشت دیگر کاالها دچار می شود، 
آن زمان نباید بگویند که ما خبر نداشتیم، 
چون اطالع رسانی شده است و همه نهادهای 

مرتبط از وضعیت اطالع دارند.

بسیار  کاغذ  واردات  برای  الزم  ارز 
ناچیز است 

که  سوال  این  به  پاسخ  در  حسن پور 
باید در  آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت 
این موضوع  اقدامی کند، گفت:  زمینه  این 
ارتباطی با وزارت صنعت ندارد، حتی شخص 
اول وارد موضوع  رییس جمهوری و معاون 
شده اند. مقداری ارز باید به این کار اختصاص 
داده شود که حتی نسبت به مبلغی که اکنون 
اختصاص داده می شود، بسیار کم است. حتی 
خود مدیران نیز می گویند که این رقم چیز 
زیادی نیست. اگر مبلغ زیادی بود با توجه 
به شرایط سختی که کشور دارد، باید احتیاط 
می شد. این رقم به قدری جزیی است که 
دیده نمی شود اما در عمل به قدری تاثیرگذار 
می کند،  دگرگون  را  صنف  یک  که  است 
دست کم ۵۰ تا 6۰ هزار نفر از کنار صنعت 

نشر ارتزاق می کنند.
وی با بیان این که »تعطیلی ناشران 
کمترین نتیجه نبود کاغذ خواهد بود«، افزود: 
اگر نشر ما به خاطر کاغذ گران قیمت تعطیل 
بود؟  خواهد  چه  آن  جهانی  انعکاس  شود، 
کاغذ را نمی توان به آسانی از یک فروشگاه 
تهیه کرد که مشکل حل شود، از امروز باید 
دو  که  شود  انجام  اقدامی  آن  تهیه  برای 
ماه دیگر بتوانیم کاغذ وارد کنیم اما درباره 
این موضوع کسی پاسخگو نیست. انقالب 
امروز  اما  است  بوده  فرهنگی  انقالب  ما 
مورد  کاغذ  تهیه  به  زورشان  دیگر  ناشران 
نیاز نمی رسد و این مساله عجیبی است. در 
قیمتی می خورند؟  چه  کتاب ها  این شرایط 
عنوان   ۷۰ عنوان،   ۷۰۰ جای  به  ناشر  اگر 
منتشر کند و تیراژ اگر ۵۰۰ نسخه شده  به 
۱۰۰ نسخه می رسد، قیمت تمام شده کاال 
به قدری باال می رود که هیچ مخاطبی توان 

عملکرد  درباره  ندارد.حسن پور  را  آن  خرید 
کارگروه تخصیص کاغذ گفت: این نهاد هم 
در وزارت فرهنگ کار خود را می کند اما باید 
کاغذ وارد شود که کارگروه بتواند آن را به 
کاری تخصیص بدهد. نکته دیگر این است 
که کتاب مرغ نیست که بتوان برای آن صف 
ایستاد، اگر قیمت هر جلد کتاب 4۰۰ هزار 
تومان باشد، دیگر صفی هم تشکیل نمی شود 
و باید با کتاب  خداحافظی کرد! کسی کتاب 
نمی خرد و ناشر هم دیگر چاپ نمی کند و 

بنیان کار منهدم می شود.
کاغذ  گذشته  قیمت سال  درباره  وی 
قیمت هر  آزاد گفت: سال گذشته  بازار  در 
بند کاغذ آزاد تا ۲۹۰ هزار تومان هم رفت 
اما ما مصرف ناشران را از طریق کارگروه 
فراهم می کردیم و تا بندی ۱۵۰ هزار تومان 
به آن ها کاغذ می دادیم، ناشر نیاز مازاد خود 
را از بازار آزاد می خرید اما اکنون باید همه 
را از بازار آزاد تهیه کند. حسن پور افزود: ناشر 
به من می گوید با رقم ۷۲۰ هزار تومان یک 
بند کاغذ خریده است، یک بند کاغذ ۹ تا 
۱۰ بسته کاغذ آ4 به ما می دهد، تازه همین 
کاغذ هزینه ایاب و ذهاب دارد و فقط جلدی 
6۰ هزار تومان صحافی می شود، برای چاپ 
هم حدود 3۰۰ هزار تومان باید هزینه کند. 

کتاب گنجایش افزایش قیمت ندارد
وی با بیان این که قیمت کاغذ قابل 
الزم  قانونی  مراحل  افزود:  نیست،  کنترل 
برای واردات و ترخیص کاغذ که مجوز آن 
هم دریافت شده، انجام نمی شود، مبلغی که 
بسیار  بدهد،  نجات  را  کشور  نشر  می تواند 
کم است، اگر کاغذ با ارز نیمایی وارد شود، 
با همین قیمت سرسام آور در بازار است اما 
اگر ارز به آن تخصیص داده شود می توانیم 
را کنترل کنیم، کتاب مثل  بازار  از  بخشی 
افزایش  و کشش  نیست  دیگر  محصوالت 

قیمت چند برابری را ندارد.
قیمت ها  افزایش  درباره  ناشر  این 
گفت: وقتی به کاغذ گالسه، ارز 4۲۰۰ تعلق 
نگرفت، همین موضوع باعث شد که کاغذ 
گالسه از کیلویی ۱۱۰۰ تومان که یک بند 
کاغذ مقوا 6۰ هزار تومان بود امروز به 6۰۰ 
هزار تومان برسد، بندی که ۱۰۰ ورق مقوا 
دارد، یعنی هر یک ورق آن 6 هزار تومان 
است که از هر برگ آن 8 جلد برای کتاب 
بدون  خام  مقوای  جلد  هر  یعنی  درمی ِآید، 

چاپ حدود ۷۵۰ تومان است.
وی ادامه داد: کتاب گنجایش افزایش 

قیمت ندارد، ناشران از سود خود تا نقطه صفر 
گذشته اند، ادامه این کار فقط برای زنده نگه 
داشتن است، تنها امید است که بازار نشر را 
هر  از  تاکنون  ناشر  است.  داشته  نگه  زنده 
هزینه ای کاسته است که کتاب منتشر شود، 
افزایش  است!  تیر خالص  اما مساله کاغذ 
قیمت کاغذ، نشر را از ریشه ساقط می کند! 
تعطیل  توزیع کننده همه  ناشر کتابفروش، 
می شوند و دیگر نمی توان هیچ فردایی برای 

چاپ کتاب متصور شد.

سوال  این  به  پاسخ  در  حسن پور 
ناشران  مصرف  برای  داخلی،  کاغذ  آیا  که 
کافی نیست گفت: تولید داخلی برای همه 
ما افتخار است اما کاغذ تولید داخل، حتی 
جوابگوی نیاز کتاب های آموزش و پرورش 
هم نیست. ما مسائل فنی هم داریم، ایران 
کشور خشکی است و کاغذ صنعت آب بری 
است و مواد اولیه مثل خمیر کاغذ که به آن 
باگات می گویند را ما از چغندر و امثال آن 
و  است  کوتاه  آن  الیاف  که  می کنیم  تولید 
می آید  به دست  آن  از  که  کاغذی  کیفیت 

خوب نیست.
کننده  مونتاژ  ما  که  این  بیان  با  وی 
کننده  تولید  ما  کرد:  اضافه  هستیم،  کاغذ 
کاغذ نیستیم، چون خمیر کاغذ وارداتی است. 
بار در سال های مختلف این موضوع  ده ها 
بررسی شده است، حتی خود روزنامه دولتی 
ایران هم با کاغذ ایرانی، کتاب چاپ نمی کند، 
چون ممکن است به دستگاه های چاپ آسیب 
بزند. دستگاه های تولید کاغذ ما هم قدیمی 
است، اگر امروز اقدام کنیم ۱۰ سال دیگر 
می توانیم، کاغذ تولید کنیم اما برای این کار 
اول باید ناشر را حفظ کنیم که آن روز به 

فکر تولید ناشر نیفتیم!
در  مهمی  مساله  را  زمان  حسن پور 
داشت:  اظهار  و  دانست  کاغذ  مشکل  حل 
کاغذ  واردات  به  ارز  مقداری  اکنون  اگر 
تعلق بگیرد، موضوع کنترل می شود، اما اگر 
اتفاقی نیفتد، سنگ روی سنگ بند نخواهد 
شد. پارسال کاغذ، به اندازه قابل توجهی وارد 
شد و ناشران با خیال راحت آنچه نیاز داشتند 
را تهیه کردند اما امروز وضعیت خوب نیست. 
همین امروز با ارز نیمایی، کاغذ، بندی 6۰۰ 
هزار تومان است آن هم در حالی که سود 
تاجر را اندک حساب کنید اما همین ارقام 
برسد، چنان  تقاضا  و  بازار عرضه  به  وقتی 

آشوبی به پا خواهد کرد که همه می دانیم.

بودن یا نبودن مسأله این است
و  ناشران  تحادیه  ا مات  قدا ا وی 
چنین  موضوع  این  در  را  کتابفروشان، 
برشمرد: از سال گذشته به دنبال حل مشکل 
هستیم اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. از 
اسفند ۱3۹8 این موضوعات را مطرح کرده ام 
و اکنون در وقت اضافه هستیم. اینجا تصمیم 
گرفتن بر سر حیات و ممات نشر کشور است، 
مسئله چگونه بودن نیست، مسئله بودن یا 

نبودن است. 

قیمت کاغذ قابل کنترل نیست

دست نوشته های پدر داستان نویسی ایران در مورد سعدی،  
منتشر شد

دست نوشته های پدر داستان نویسی کوتاه ایران در قالب »سندنامه 3: سعدی 
به روایت جمال زاده« توسط آرشیو ملی ایران منتشر شد.

آرشیو  ایران،  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
روز سعدی  اردیبهشت،  اول  با  ایران( همزمان  ملی  کتابخانه  اسناد  )معاونت  ملی 
شیرازی دست نوشته هایی از جمال زاده درباره این شاعر بزرگ ایران را برای اولین 

بار منتشر کرد.
»سعدی ما در اکناف جهان چنان شهرتی دارد که دیگر احتیاجی به معرفی او 
نداریم« محمدعلی جمالزاده این را درباره شاعری نوشت که »نام واقعی و شخصی 

او که اکنون ما آن را »نام کوچک« می خوانیم از قرار معلوم مجهول مانده است.
نام سعدی را به قول معروف مصلح الدین نوشته اند ولی بعضی از صاحبان تذکره 
مصلح الدین را لقب پدر او )عبداهلل( دانسته اند و نام خودش را مشرف الدین دانسته اند 

و بهتر است همان مصلح الدین بدانیم و بخوانیم.
ایران  کوتاه  داستان نویسی  پدر  تعبیر  به  که  اجل سعدی همانست  اما شیخ 
»او را افصح المتکلمین دانسته اند و جای تردید نیست که به راستی از غایت اشتهار 

مستغنی الوصف است.«
جمال زاده در سال ۱3۱۷ به مناسبت جشن هفتصد سالگی تألیف »گلستان« 
در کتاب »گلستان نیکبختی« یا »پندنامه سعدی« قسمتی از »پندها و نصایح منثور 
نثر فارسی و سرتاپا مشحون است به در  آن کتاب مستطاب را که یکتا شاهکار 
معانی و گوهرهای گرانبهای حکمت و معرفت« گلچین کرده و در دفتری گرد آورد.

دست نوشته هایی از جمال زاده در آرشیو ملی ایران موجود است که او اشعار 
سعدی را در ورق هایی نوشته و موضوع بندی کرده است.

چند یادداشت نیز در میان این دست نوشته ها موجود است که یکی گفتاری 
است به مناسبت هشتصدمین سال تولد شیخ سعدی شیرازی و دیگری نوشته ای 

که به گذشت ۷۲۷ سال قمری از تألیف گلستان اشاره دارد.
سید محمدعلی موسوی جمال زاده اصفهانی )۲3 دی ۱۲۷۰ در اصفهان– ۱۷ 
آبان ۱3۷6 در ژنو( نویسنده و مترجم معاصر ایرانی بود. او را پیشتاز قّصه نویسی 
ادبیات  در  واقع گرایی  آغازگر سبک  و  فارسی  زبان  در  کوتاه  داستان  پدر  معاصر، 

فارسی می دانند.
او نخستین مجموعه داستان های کوتاه ایرانی را با عنوان یکی بود و یکی 

نبود در سال ۱3۰۰ در برلین منتشر ساخت.
جمال زاده در سال ۱۹6۵ نامزد جایزه نوبل ادبیات شد. او و زین العابدین رهنما 
فارسی زبانی هستند که  تنها چهار  اعتصام زاده  ابوالقاسم  و  و حسین قدس نخعی 
آکادمی سوئد نامزد این جایزه اعالم کرده است  و هیچ یک جایزه را نبرده اند. وی 

در سال ۱۹6۹ نیز در یک قدمی جایزه بود.
داستان های وی انتقادی )از وضع زمانه(، ساده، طنزآمیز و آکنده از ضرب المثل ها 
و اصطالحات عامیانه است. وی در سال ۱3۷6 در ۱۰۵ سالگی در یک آسایشگاه 

سالمندان در ژنو، سوئیس درگذشت. 

معرفی ۲ نسخه نفیس کلیات سعدی از گنجینه کتابخانه ملی

به تشریح ۲ نسخه  نادر کتابخانه ملی  اداره کل کتاب های خطی و  معاون 
خطی ارزشمند از کلیات سعدی در کتابخانه ملی پرداخت و گفت: این نسخ دارای 
کتیبه های مزدوج مذهب با نقوش اسلیمی و گل و برگ ختایی به زر محرر، الجورد 

و شنگرف است.
به گزارش دنیای جوانان از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، زهرا مدرسی 
به مناسبت فرا رسیدن بزرگداشت سعدی، به معرفی دو نسخه خطی کلیات شیخ 
مصلح الدین سعدی شیرازی نگهداری شده در کتابخانه ملی اشاره کرد و گفت: دو 
نسخه خطی ارزشمند از کلیات سعدی در کتابخانه ملی نگهداری می شود که یکی 
از این نسخ نفیس در فهرست جهانی میراث مستند برنامه  حافظه  جهانی یونسکو 

به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به یکی از نسخ خطی کلیات سعدی به شماره: 3۹۱34-۵ موجود 
در گنجینه کتابخانه ملی عنوان کرد: این نسخه خطی، اوراق پراکنده و ناقصی دارد 
و بازمانده از نسخه نفیس به خط یوسف بن محمد بن عیسی بن محمد شیرازی 

است که در تاریخ ۷۱6 قمری کتابت شده است.
معاون اداره کل کتاب های خطی و نادر کتابخانه ملی ادامه داد: تاریخ کتابت 
بیانگر آن است که نسخه حاضر دومین نسخه کهن تاریخ دار است. دیگر ویژگی 
مهم این نسخه بر اساس ترتیب علی بن احمد بی ابی بکر بی ستون نیست. اما 
نسخه حاضر از اندک نسخه هایی است که قبل از تهیه و تنظیم بی ستونی کتابت 

شده است؛ به نظر می رسد تنظیم نخستین جامع ناشناخته کلیات سعدی را دارد.
مدرسی تصریح کرد: ابتدای نسخه کتیبه مذهب کشیده شده که کمی آسیب 
دیده است و در 46 برگ و 33 سطر نگاشته شده است. صفحات خاتمه و دو طرف 
انجامه نیز تزیین شده است. همچنین عناوین اشعار به رنگ های مشکی، سرخ و زرد 
نوشته شده است. لبه اوراق فرسوده و آب خورده است، جلد نسخه متعلق به خودش 
نیست و الحاقی است، تیماج سرخ ضربی با ترنج و سرترنج و لچکی و کتیبه های 

زرین که به مرور زمان به تیرگی گراییده است.
وی در معرفی نسخه خطی کلیات سعدی به شماره کتابخانه ۵-۱۲4۹3 گفت: 
در سال ۷84 هجری قمری یعنی حدود ۵۰ سال پس از تالیف اثر اصلی کتابت شده 
است. بر این اساس می توان گفت شاید این نسخه اقدم نسخ کلیات سعدی است.

مدرسی افزود: برگ های آغازین با کتیبه های مزدوج مذهب با نقوش اسلیمی و 
گل و برگ ختایی به زر محرر، الجورد و شنگرف است؛ حاشیه دور متن نیز در برگ 
آغاز با نقوش اسلیمی و گل و برگ ختایی به زر محرر، الجورد، سبز و شنگرف است.

وی ادامه داد: همچنین شرفه به الجورد؛ تسمه اندازی به زر محرر؛ حاشیه 
ریسه ای دور متن به زر محرر )نسخه فاقد برگ متناظر موجود است( و عناوین 
نسخه به زر، شنگرف و سرخی است؛ آغاز هر دفتر با کتیبه های متفاوت مذهب با 
نقوش اسلیمی و گل و برگ ختایی به زر محرر، الجورد، سبز، مشکی و شنگرف است.

مدرسی تصریح کرد: ظهریه برگ های هر بخش با یک ترنج مذهب با نقوش 
اسلیمی و گل برگ ختایی آراسته شده است. جدول دور متن و میانی به زر محرر 
است. متن به خط نسخ و اشعار دو ستونی کتابت شده؛ و دارای 4۱6 برگ در ۱۹ 
سطر است. همچنین جلد نسخه مقوایی با روکش تیماج مشکی با ترنج، سرترنج 
با نقوش اسلیمی و گل و برگ ختایی زرپوش، حاشیه ریسه ای ضربی، آستر تیماج 

قهوه ای روشن است.
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پروانه رسولی خوشبخت

تحقق دیپلماسی فرهنگی در قاب نشر و همکاری با ناشران 
بین المللی

 رییس موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات الهدی، گفت: این نهاد با نگاهی 
بین المللی و توسعه مدار و بر اساس راهبردهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
در مسیر دیپلماسی فرهنگی ایران، تالش دارد در قالب نشر کتاب و مجالت و تعامل 

با ناشران داخلی و خارجی، در جهت تحقق شعار سال گام های رو به جلو بردارد.
حجت االسالم والمسلمین محمد اسدی موحد به نامگذاری سال ۱4۰۰ توسط 
رهبر معظم انقالب اسالمی با عنوان »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« اشاره کرد 
و گفت: حضور در نمایشگاه های فیزیکی و مجازی بین المللی و منطقه ای کتاب 
در داخل و خارج از کشور و توسعه حضور در بازار الکترونیک صنعت نشر، احیاء و 
الکترونیک و برگزاری نشست های فرهنگی و  ارتقاء دفاتر فروش، تولید محتوای 
تخصصی مبتنی بر رویکردهای محتوایی، چاپ و نشر و...از جمله برنامه های این 

موسسه در مسیر تحقق شعار سال است.
رویکردهای محتوایی

رییس موسسه فرهنگی، هنری وبین المللی انتشارات الهدی سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی در ادامه رویکردهای محتوایی را شامل عرضه تازه ترین تولیدات 
فکری و نظریه پردازی های انجام گرفته در حوزه علوم انسانی و معارف اسالمی، تبلیغ 
و ترویج مفاهیم و مفاد بیانیه گام دوم انقالب اسالمی با محوریت تبیین مولفه های 
تمدن نوین اسالمی، معرفی ظرفیت های فرهنگی و دستاوردهای جمهوری اسالمی 
ایران در عرصه بین الملل، واکنش مناسب و سریع به مسائل فرهنگی- اجتماعی 

جهان در حوزه اسالم هراسی، ایران هراسی و شیعه هراسی برشمرد.
رویکردهای چاپ و نشر

شامل  را  نشر  و  چاپ  رویکردهای  همچنین  موحد  اسدی  االسالم  حجت 
اولویت دهی به زبان های پرمخاطب در حوزه صنعت نشر بین الملل، ارتقاء کمی و 
کیفی نشریات بین المللی وابسته به این موسسه، شناسایی کتابهای پرمخاطب و برتر 
و مولفان و مترجمان این قبیل آثار، جهت همکاری در انتشار و ترجمه آثار فاخر، باز 
نشر کتب ارزشمند و پرمخاطب الهدی و ارتقاء استاندارد نشر با برند الهدی، توسعه 

ظرفیت های توزیع کتب و نشریات الهدی عنوان کرد.
سایر رویکردها

انطباق محتوای  نیازسنجی و ذائقه شناسی، مخاطب شناسی و  ادامه  وی در 
محصوالت با ذائقه فرهنگی گروه های هدف، بازخوردگیری از نظرات مخاطبان کتب 
و نشریات الهدی، تنوع بخشی به محصوالت و تولیدات فرهنگی جهت پوشش دادن 
به سالیق مختلف و پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و اعتقادی مخاطبان همراه با 
تولید بسته های محتوایی مورد نیاز، تولید و گردآوری بسته های محتوایی مناسب 
با رویکردها و نیازمندی های محتوایی رایزنی های فرهنگی و نیز واکنش و اقدام 
سریع درخصوص رخدادها و مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بین المللی و داخلی 

برای گروه های هدف را از جمله سایر رویکردهای این موسسه برشمرد.
توسعه بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی

رییس موسسه فرهنگی، هنری وبین المللی انتشارات الهدی سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی با اشاره به توسعه بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی 
برای تحقق برنامه های این موسسه در سال جاری در عرصه بین المللی، تالش 
برای توسعه دفاتر فروش و بازارهای دیجیتال فروش محصوالت فرهنگی و کتب 
موسسه، تبلیغات و بازاریابی برای کتب و محصوالت فرهنگی در شبکه های اجتماعی، 
اینترنتی کتب و محصوالت فرهنگی  ارتقاء درگاه فروش  توسعه کمی و کیفی و 
الهدی از طریق پرتال موسسه و سایر سایت های مرتبط  و حضور در نمایشگاه های 
مجازی بین المللی و داخلی کتاب را از جمله موارد استفاده از فضای مجازی دانست.

توسعه حضور موثر و متنوع در نمایشگاه های کتاب خارج کشور
به  کمک  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  موحد  اسدی  االسالم  حجت 
المللی  بین  نمایشگاه های  در  همسو  و  ارزشی  ناشرین  هدفمند  و  پرتعداد  حضور 
و منطقه ای کتاب از طریق نمایندگی های فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در 
خارج از کشور، حضور مستمر در نمایشگاه های مهم و تاثیرگذار بین المللی کتاب 
با هماهنگی و هم افزایی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و سایر نهادهای عضو 
کشور،  از  خارج  کتاب  المللی  بین  های  نمایشگاه  پشتیبانی  و  هماهنگی  کمیته 
تشکل های صنعت نشر و ناشران توانمند و عالقه مند به حضور در عرصه های 
بین المللی صنعت نشر را از موارد توسعه حضور موثر و متنوع در نمایشگاههای 

کتاب خارج از کشور عنوان کرد.
4 محور اصلی فعالیتها در سال ۱4۰۰

رییس موسسه فرهنگی، هنری وبین المللی انتشارات الهدی سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی با اشاره به رویکردهای این موسسه، گفت: مجموعه فعالیت های 
موسسه در سال ۱4۰۰ در 4 محور اصلی چاپ و نشر، چاپ و انتشار کتاب، تولید 
و انتشار مجالت بین المللی و تامین و انتشار محتوای مناسبتی، عرضه و فروش 
محصوالت فرهنگی در داخل و خارج از کشور و فعالیت در فضای مجازی صورت 

می گیرد.
موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی در یک نگاه

به  در سال ۱363  الهدی  المللی  بین  انتشارات  و  فرهنگی، هنری  موسسه 
المللی  بین  های  همکاری  ایجادگسترش  هدف  با  المللی  بین  ناشر  یک  عنوان 
سایر  و  کتاب  عرصه  در  جهان  کشورهای  سایر  و  ایران  اسالمی  جمهوری  بین 
کشورهای  در  رسمی  نمایندگی   ۷ افتتاح  با  و  شد  تاسیس  فرهنگی  محصوالت 
انگلستان  آباد(،  )عشق  ترکمنستان  )بیشکک(،  قرقیزستان  )کابل(،  افغانستان 
)لندن(، تاجیکستان )دوشنبه(، آذربایجان )باکو(، عراق )نجف(  فعالیت خود را در 
نقاط مختلف جهان گسترش داد که برخی از این نمایندگی ها تاکنون نیز فعال 

است. )نمایندگی های بیشکک و کابل(
کتاب  عنوان  هزار  دو  از  بیش  توانسته  خود  خدمت  دوران  در  موسسه  این 
فارسی،  ادبیات  و  زبان  اسالمی،  های  اندیشه  و  دین  به  مربوط  موضوعات  در  را 
تاریخ، علوم اجتماعی، فقه، فرهنگ و معارف شیعی به 4۱ زبان از جمله زبان های 
فارسی، عربی، انگلیسی، روسی، آلمانی، فرانسه، ایتالیایی، اسپانیولی، یونانی، ترکی 
بلغاری، بنگالی، سواحیلی،  استانبولی، ترکی آذری، ارمنی، تائی، تاجیکی، امهری، 
اندونزیایی، ترکمنی، قرقیزی، قزاقی، بوسنیایی، صربی، تامیلی، ازبکی، هندی، اردو، 
پشتو، هوسائی، آلبانیایی، کره ای، تایلندی، ژاپنی، چینی، فیلیپینی، سوئدی، مجاری، 

گرجی، کرواتی، کردی و عبری منتشر و توزیع کند.

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
۹۹۰۰۲۰6مورخ۱3۹۹/۷/۲صادره  شماره  به  نیابت  مفاد  دراجرای 
ناحیه۵)صادقیه(تهران  دادسرای  کیفری  احکام  اجرای  پنجم  ازشعبه 
مزایده  موضوع  تاجیک  اله  حجت  آقای  الوثاقه  وجه  ضبط  درخصوص 
ملک به پالک ثبتی۷۰6فرعی از۵۱اصلی مفروز ومجزی از3۰6واقع در 
شهرستان شهریار-ضلع جنوب غربی میدان نماز-جاده رزکان-گاراژبیل 

مکانیکی تاجیک با مشخصه های ذیل:
ملک مزبوردارای سند تک برگی عرصه واعیان نوع ملک:باغ،وضعیت 
اصلی  یک  و  ازپنجاه  فرعی  وشش  هفتصد  شماره  به  خاص:طلق 
استان  مذکور  اصلی  از  فرعی  وشش  سیصد  از  شده  ومجزی  مفروز 
قطعی  انتقال  سند  طی  مساحت۱۰۰۵/۵که  شهریاربه  شهرستان  تهران 
شماره4۵4۲۹تاریخ۱3۹4/6/۱۲توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره۵4شهر 
حجت  آقای  نام  دانگ(به  میزان۱۰۰۵/۵)شش  به  تهران  شهریاراستان 
شماره۱3۹8۰۵8۰۱۰۵۷ نامه  وبراساس  است  یافته  انتقال  تاجیک  اله 

ملک  ثبتی  حوزه  وامالک  اسناد  ثبت  ۰۰۲68۹مورخ۱3۹8/۷/۲8اداره 
شهریاربه مالکیت آقای حجت اله تاجیک درقبال 8/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
وبراساس  گرفته  صورت  کارشناسی  امربه  است.ارجاع  گردیده  بازداشت 
نظریه کارشناسی وضعیت ثبتی وموقعیت وارزش ملک به شرح ذیل می 
باشد:وضعیت ثبتی:عرصه واعیان باغ به شماره۷۰6فرعی از۵۱اصلی مفروز 
ومجزی شده از 3۰6فرعی از اصلی مذکورحوزه ثبت ملک شهریاراستان 
به  دیواریست  شماال  باغ  حدود  مساحت۱۰۰۵/۵مترمربع  به  تهران 
درسه  شرقا  از۵۱اصلی  باقیمانده3۰6فرعی  شماره  طول4۷/۷۵متربه 
دوم( دینارآباد  جاده  طول۷/8۵متربه  به  ودیواریست  قسمت:اول(درب 

درب ودیواراست به طول۱6/۲۰متربه جاده دینارآباد سوم(درب ودیواراست 
طول4۷/۲۵متربه  به  دیواریست  جنوبا  دینارآباد  جاده  طول8متربه  به 
به طول۱۲/۷۰متربه حریم رودخانه شاه چای  دیواریست  باقیمانده غربا 
که ذیل ثبت شماره 8۹3۲6دفتر4۷4صفحه۷۲بنام حجت اله تاجیک ثبت 
وسندمالکیت صادروتسلیم گردیده.ارزش شش دانگ عرصه واعیان پالک 
ثبتی۷۰6فرعی از۵۱اصلی به مساحت ۱۰۰۵/۵مترمربع و با اتاق کارگری 
به مساحت حدود ۲۰مترمربع با درنظر گرفتن کلیه عوامل موثردرارزیابی 
و بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی مبلغ۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل 
هفت میلیارد تومان می باشد.نظریه کارشناس وفق ماده۷۵قانون اجرای 
احکام مدنی ابالغ گردیده ومصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است 
ومقررگردید روز یکشنبه مورخ۱4۰۰/۰۲/۱۲ساعت۱۱/3۰ازطریق مزایده 

درشعبه پنجم اجرای احکام کیفری شهریاربفروش رسد لذا طالبین می 
توانند ۵روز قبل ازتاریخ مزایده با هماهنگی این شعبه ازملک مذکوربازدید 
نموده و درصورت تمایل با داشتن ۱۰درصد ازپایه کارشناسی بصورت چک 
تضمین شده بانک ملی درمزایده شرکت و درصورت داشتن پیشنهاد به 
رسید که درصورت مشخص  بفروش خواهد  پیشنهادی  قیمت  باالترین 
فی  را  فروش  ازقیمت  درصد  ده  بایست  می  وی  مزایده  برنده  شدن 
به  را  واریزی  وفیش  شهریارواریز  دادگستری  سپرده  بحساب  المجلس 
این اجرا تحویل نماید که درصورت عدم اعتراض ظرف مهلت قانونی و 
واریز کل مبلغ مورد مزایده مقدمات تحویل ملک به برنده مزایده معمول 

خواهد شد.م.الف:8۷8۰
شعبه پنجم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی شهرستان شهریار

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

برابر رای شماره ... ۱3۹۹6۰3۰۱۰6۰۰۰6۰48 .... هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم صغری تاجیک خاوه فرزند ذبیح اله به شماره شناسنامه 6 
صادره از در *** ششدانگ یک باب خانه *** به مساحت ۱34/۰4 
متر مربع پالک شماره ۲۲ فرعی از ۱۰6 اصلی واقع در قریه باغ صالح 
بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** از مالکیت زهرا فردوسی زاده نائینی 
فرزند مصطفی *** محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص  نوبت  در دو 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۱/۱6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۱/3۱

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف 6۷۷

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و هوشنگ ابتهاج )سایه( در یک قاب
اختصاصی دنیای جوانان

با که گویم که
چراغ شب تارم نشدی

شفیعی کدکنی

بی قرارت چو شدم رفتی و یارم نشدی 
شادی خاطر اندوه گزارم نشدی

تا ز دامان شبم صبح قیامت ندمید 
با که گویم که چراغ شب تارم نشدی 

صدف خالی افتاده به ساحل بودم 
چون گهر زینت آغوش و کنارم نشدی 

بوته ی خار کویرم همه تن دست نیاز 
برق سوزان شو اگر ابر بهارم نشدی 

از جنون بایدم امروز گشایش طلبید 
که تو ای عقل به جز مشکل کارم نشدی
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محموعه نمایشي آرزوي کودکي

تئاتر  توسعه  و  بسط  هدف  با 
تولید  لزوم  و  نوجوان  و  کودک 
و  ینی  د مناسب  مه های  یشنا نما
اخالقی برای این گروه سنی مجموعه 
و  تولید  کودکی،  آرزوی  نمایشنامه 
این  ۵نمایشنامه  عناوین  شد.  منتشر 

مجموعه عبارتند از: آروزی کودکی نوشته 
رضوان شمشادی، اول اسم بابا اثر بهار کریم زاده، بچه خرس از درخت 
پایین نمی آید تالیف حسین قربانزاده، به رنگ بهار اثر فرید طاهری و 
حبه انگور نوشته مهرداد قرآن کیش، که در قالب یک جلد کتاب منتشر 
نخستین  برگزیدگان  این مجموعه  نویسندگان  کتاب شد.  بازار  روانه  و 
مسابقه  نمایشنامه نویسی استعدادهای تازه )ویژه نمایشنامه نویسان کودک 
و نوجوان( هستند که با موضوعات دینی، تعلیمی تربیتی، دفاع مقدس و 

سبک زندگی برگزار شده بود.

سعید آقاخاني هم کرونا گرفت!

سعید آقاخاني و مهدي وفایي، 
کارگردان و نویسنده سریال نون.خ در 
حالی درگیر ویروس کرونا شده اند که 
میانه های هفته گذشته همراه مهدی 
فرجی، تهیه کننده پروژه مهمان رئیس 

حوزه هنری بودند. گفته می شود نشانه های 
ابتال اواخر هفته در آقاخانی و وفایی پدیدار 
شده و حال باید دید دیگر حاضران آن نشست هم به کرونا مبتال شده اند 
یا نه!؟ البته در این میان آقاخاني در خانه قرنطینه شده و سرگرم درمان 
بیماری خود بر اساس داروهای تجویزشده پزشکان است اما حال نویسنده 
سریال کمی نامناسب تر است. به همین دلیل وفایی در بخش مراقبت های 
ویژه بیمارستان بستری شده و تحت نظارت گروه درمان است و براي این 

عزیزان هنرمند آرزوي سالمتي داریم.

آلبوم جدید بهرام حصیري منتشر شد

تنها، عنوان یکی از تازه ترین آثار 
منتشر شده در بازار موسیقی است که 
هنرمند  حصیری  بهرام  خوانندگی  به 
و  کشورمان  موسیقی  پیشکسوت 
بهنام خدارحمی منتشر شد.  همراهی 

طی  که  است  قطعاتی  شامل  تنها  آلبوم 
سال های متمادی برای این خواننده ساخته 
و ضبط شده بود. ضمن اینکه تمامی قطعات این آلبوم را بهنام خدارحمی 
ساخته و ترانه های آن نیز توسط شایا گراوند سروده شده است. از بهرام 
حصیری پیش از این آلبوم های جان عاشق، صدای عشق، یاد دوست، بی تو 
خاکسترم، تصویر خیال، شور عاشقانه، قناری من، بی آشیونه در همکاری با 
بزرگان عرصه موسیقی همچون اسداهلل ملک، فرهنگ شریف، محمدعلی 
شیرازی، احمدعلی راغب، اکبر آزاد، تورج نگهبان، همایون خرم، مشفق 

کاشانی، محمود شاهرخی منتشر شده 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:  ۴0

مهمترین خاطرات مراسم اسکار

وقتي چارلي چاپلین بیشترین 
تشویق تاریخ را از آن خود کرد

امسـال دومین دوره پیاپی اسـت که مراسم اسـکار تحت تاثیر شیوع 
ویروس کروناسـت و بعید اسـت لحظه ای تاریخی در نود و سـومین دوره 
مراسـم اهـدای جوایـز اسـکار رخ دهد چـرا که قرار اسـت ایـن دوره نیز 
بـه شـکلي نیمـه فیزیکـي و نیمه آنالیـن برگزار شـود و طبیعتـا اتفاقات 
عجیـب و غریبـي را در آن شـاهد تخواهیـم بـود. بـا ایـن حـال حضـور 
نخسـتین بازیگـر مرد مسـلمان میان نامزدهـای بازیگری و قـرار گرفتن 
۲ فیلمسـاز زن در فهرسـت نامزدهای کارگردانی، نشـان می دهد می توان 
منتظـر یک شـب عجیـب بود.کمتر از یک هفته تا برگزار شـدن مراسـم 
اهـدای جوایز اسـکار ۲۰۲۱ و معرفی برگزیدگان مانـده و کرونا همچنان 
بـر همـه چیز سـایه افکنده اسـت. نبودن تماشـاگر، محدود بودن مراسـم 
فـرش قرمـز و لـزوم رعایـت کـردن فاصله بهداشـتی از مراسـم اسـکار 
۲۰۲۱ یـک برنامـه نه چنـدان هیجان انگیـز سـاخته اسـت. بـا ایـن حال، 
بـرای مـرور چنـد صحنـه پرهیجـان تاریخ ۹۲ سـاله اسـکار می تـوان به 

گذشـته های دور و نزدیـک رفت.

اولین برنده سیاهپوست
تاریخ سـازی هتـی مکدانیـل در سـال ۱۹4۰ یکـي از اتفاقات جالب 
اسـکار بـود. او نخسـتین بازیگر سیاهپوسـت بود کـه در دوازدهمین دوره 
اسـکار بـرای بـازی در فیلـم بـزرگ بـر بـاد رفته، برنده اسـکار شـد. ۲4 
سـال بعد سـیدنی پوآتیه با زنبق های مزرعه نخسـتین بازیگر سیاهپوست 
برنـده جایـزه بهتریـن بازیگر مرد شـد و هالی بری هم بـا مهمانی هیوال 

در ۲۰۰۲ اسـکار بهتریـن بازیگر زن را برد.

تشویق ایستاده چاپلین
طوالنی تریـن تشـویق ایسـتاده تاریـخ در سـال ۱۹۷۲ و در مراسـم 
اسـکار رخ داد. چارلـی چاپلیـن در چهـل و چهارمیـن مراسـم اهـدای 
جوایـز اسـکار و زماني کـه 8۲ سـاله بـود، پـس از ۲۰ سـال تبعیـد بـرای 
گرفتـن جایـزه اسـکار افتخـاری به آمریـکا بازگشـت. وقتی نـام چاپلین 
بـرده شـد، حاضـران در سـالن ایسـتادند و ۱۲ دقیقه او را تشـویق کردند 
و ایـن طوالنی تریـن تشـویق ایسـتاده تاریـخ بـود. چاپلیـن جایـزه اش را 

از جـک لمـون گرفت.

سن یک عدد است!
شـنای سـوئدی روی صحنه در سـال ۱۹۹۲ از سـوي جک پاالنس 
بسـیار عجیـب بـود. او کـه بـرای گرفتـن جایـزه بهتریـن بازیگـر مـرد 
مکمـل بـرای بـازی در حقه بـازان شـهر، روی صحنـه رفته بـود، ناگهان 
تصمیـم گرفـت سـخنرانی خود را نیمـه کاره رها کنـد و آمادگی بدنی اش 
را در ۷۰ سـالگی بـه رخ بکشـد. او بـا انجـام دادن شـنای سـوئدی روی 
یـک دسـت ثابت کرد روزگار بازیگران سـالخورده هنوز نگذشـته اسـت!

راه رفتن روي صندلي
راه رفتـن روی صندلی هـا بـه شـوق جایـزه در سـال ۱۹۹۹ یـک 
اتفـاق نـادر بـود. وقتـی نـام روبرتو بنینـی از دهان سـوفیا لـورن )بازیگر 
افسـانه ای سـینمای ایتالیـا و جهـان( بیـرون آمـد، بازیگـر و کارگـردان 
ایتالیایـی بـه جـای رفتـن از راهروهـای سـالن، روی صندلی هـا پریـد و 
خـودش را بـه صحنه رسـاند. او با زندگی زیباسـت، برنده اسـکار بهترین 
فیلـم خارجی زبـان شـد و البتـه بـرای گرفتن اسـکار بهتریـن بازیگر مرد 
دیگـر ایـن کار را تکـرار نکـرد. آن سـال بچه های آسـمان سـاخته مجید 

مجیـدی رقیـب این فیلـم بود.

گران ترین سلفي تاریخ
گران تریـن و پرسـتاره ترین سـلفی دنیا در سـال ۲۰۱4 اتفـاق افتاد. 
مریـل اسـتریپ، بـراد پیـت، جنیفـر الرنـس، بردلی کوپـر، جولیـا رابرتز، 
آنجلینـا جولـی، جارد لتـو، کوین اسپیسـی، چنینگ تیتـم و لوپیتا نیونگ اُ 
همگـی در قـاب دوربیـن گوشـی الن دی جنرس )مجری مراسـم اسـکار 
آن سـال( قـرار گرفتنـد و همیـن تصویـر در ۲ سـاعت پخـش تلویزیونی 
هشـتاد و ششـمین دوره مراسـم اسـکار بیش از ۲ میلیون بار بازنشـر شد.

اشتباه در نام برنده!
سـال ۲۰۱۷ نـام بهتریـن فیلم بعـد از دریافت جایزه عوض شـد! یکی 
از بزرگترین و شـرم آورترین اشـتباهات تاریخ اسـکار همین چند سـال پیش 
بـا عـوض شـدن نام برنـده جایـزه بهترین فیلم رقم خـورد، جایی کـه وارن 
بیتـی و فـی دانـاوی بـه جـای پاکـت برنـده بهتریـن فیلـم، با پاکـت برنده 
بهتریـن بازیگـر زن روی صحنـه آمدند و زیر نام اما اسـتون، اسـم الاللند را 
خواندنـد. بـا اینکه همه عوامل فیلم روی صحنه آمده بودند اما جیمی کیمل 
ماجـرا را مدیریـت کـرد تا جایـزه به برنـده واقعی یعنی فیلم مهتاب برسـد!

علیرضا کریم زاده و هزینه 25میلیوني

اسپینجر، اولین سریالی است که 
در سال ۱4۰۰ از سوی ساترا موفق 
به دریافت مجوز ساخت شده و این 
روزها با حفظ و رعایت پروتکل های 
حال  در  پاندمی  دوران  بهداشتی 
تصویربرداری است. علیرضا کریم زاده، 

تهیه کننده و کارگردان  این سریال نمایش 
خانگی طی این مدت، امکان تست ۱۵ روز یک بار کرونا را برای همه 
ببرد.  پیش  مطمئن  شرایطی  در  را  تولید  بتواند  تا  کرده  فراهم  عوامل 
خوشبختانه از تعداد ۷۰ تست کرونا که اخیرا انجام شده، هیچ کدام مثبت 
نزدیک  کرونا  پی سی آر  تست  انجام  برای  بار  هر  مجموع  در  نشده اند. 
و  تهیه کننده  این حال  پروژه هزینه می شودبا  در  تومان  میلیون  به ۲۵ 
کارگردان این اثر این هزینه را الزم مي داند و به پروتکل هاي بهداشتي 

به شدت پایبند است.
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اقتباس از آثار ادبي در سینماي ایران

محمود حسیني زاد: فیلمنسازان باید به سمت اقتباس از ادبیات بروند

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 2۶30582۴- فکس: 2۶30582۴ صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده
آثار  از  اقتباس  جهان  سراسر  در 
ادبي، رمان ها و حتي داستان هاي کوتاه 
براي فیلمسازان یک امر طبیعي است 
دارد  اهمیت  جایي  تا  موضوع  این  و 
که حتي در مراسمي مانند اسکار یک 
اقتباسي  فیلمنامه هاي  براي  تندیس 

محمود  است.  شده  گرفته  درنظر 
حسینی زاد، یکي از نویسندگان شاخص 
عرصه فرهنگ و ادبیات کشورمان ابراز 
ادبی  آثار  از  اقتباس  می کند  امیدواری 
و  شود  عادی  فیلمساز  دوستان  برای 
آنها این جسارت را داشته باشند که از 
سینمای مولف صرف فاصله بگیرند و 

به اقتباس ادبی روی بیاورند.
محمود حسینی زاد نویسنده رمان 
بیست زخم کاری، است که محمدحسین 
مهدویان با برداشت از آن دارد سریال 
زخم کاری را برای شبکه نمایش خانگی 
تهیه کنندگی  به  کاری،  زخم  می سازد. 
محصوالت  از  تختکشیان  محمدرضا 

پخش  امسال  که  است  فیلیمو  پلتفرم 
آزادی ور،  رعنا  عزتی،  جواد  می شود. 
الهه  چنگیزیان،  سعید  توسلی،  هانیه 
مهدی  جمشیدی فر،  عباس  حصاری، 
کاظم  هاشمی،  امیرحسین  زمین پرداز، 
هژیرآزاد، منوچهر علیپور، مه لقا باقری، 
طهمورث  سیاوش  طهماسبی،  مائده 
سارا  و   امینی تبار  مرتضی  معرفی  با 
خردسال  بازیگر   ۲ همراه  به  حاتمی 
نیوشا علیپور و مه یاس پازوکی در این 
مجموعه به ایفای نقش می پردازند. در 
خالصه داستان این سریال آمده است: 
قشنگ  اینجام.  زمستونای  عاشق  من 
پنج  داره.  سختی  ولی  قشنگه  نیست؟ 
هزار کیلومتر پرواز می کنن فقط برای 
این که زنده بمونن. اولش خیلی ترسناکه 
ولی تهش خونه شونو پیدا می کنن.- اگه 

به تهش برسن.بلد باشن می رسن....
داستان  کاری،  زخم  بیست  رمان 
سلطه گر  می خواهد  که  ا ست  مردی 
باشد. در شروع کتاب پیرمردی ثروتمند 
که یک دار و دسته اقتصادی متشکل 
اداره  را  خودش  خویش های  و  قوم  از 
قانونی  پزشکی  می دهد،  جان  می کند 
این  اما  می کند  اعالم  عادی  را  مرگ 
خونریزی های  و  بندها  و  زد  آغاز  تازه 
سال  کاری،  زخم  بیست  است...  دیگر 
۹4 در نشر چشمه منتشر شد و تاکنون 
است. محمود  تجدید چاپ شده  بار   4
جوانان  دنیاي  با  گفتگو  در  حسینی زاد 
گفت:  کاری  زخم  بیست  کتاب  درباره 
و  نوشتم   8۰ سال  را  کتاب  این  من 
مدتی طول کشید تا برای دریافت مجوز 
به ارشاد فرستادم. پس از ارسال هم ۱۰ 
سال به من اجازه انتشار اثرم را ندادند و 
در نهایت سال ۹4 موفق به اخذ مجوز 
نشر چشمه  در  و چاپ  ارشاد  از سوی 
این کتاب درباره خانواده ای است  شد. 
که وارد چرخه اقتصادی کشور می شوند 
و در نهایت بین خودشان اختالفاتی رخ 
می دهد که روند قصه را پیش می برد. 
در واقع من هم این کتاب را با برداشت 
از نمایشنامه مکبث شکسپیر نوشتم و 
اسم کتاب نیز نقل قولی از مکبث است. 
آنجا که می گوید: همیشه این بوده که 
وقتی بر مغز می کوفتند، مرد می ُمرد و 
بس. ولی حاال با بیست زخم کاری بر 

فرِق سر، از جا برمی خیزند و ما را تار 
و مار می کنند... هنوز اینجا بوی خون 
هم  عربستان  عطرهای  همه  می دهد. 
دیگری  بوی  کوچک  دست  این  به 

نخواهند داد.
که  کاري  زخم  بیست  نویسنده 
نمایشنامه بزرگي چون نهاده سر غریبانه 
به دیوار را هم در کارنامه دارد، در ادامه 
مهدویان  با  همکاری  چگونگی  درباره 
که  جایی  تا  کرد:  بیان  سریال  این  در 
تهیه کننده  بین  قراردادی  دارم  اطالع 
و نشر چشمه در این مورد نوشته شد و 
من خیلی در جریان این قرارداد نیستم. 
به من اطالع داده شد و موافقت کردم. 
بعد مهدویان همراه نویسنده فیلمنامه با 
من تماسی داشتند و نکاتی از داستان 
مطرح  داشت  ابهام  جای  برایشان  که 
با  زمینه  این  در  ساعتی  یک  و  کردند 

هم به گفتگو نشستیم.
این نویسنده بزرگ درباره اقتباس 
سینمایی از آثار ادبی و میزان استقبال 
نویسندگان ادبی از این اتفاق گفت: به 
اتفاق بسیار خوبی است چرا که  نظرم 
در ایران ادبیات و سینما از هم دورند و 
این نشانه ها )تا جایی که شنیده ام فقط 
این رمان نشر چشمه نیست که اساس 
ساخت مجموعه ای قرار گرفته( می توانند 
اتفاقات خوبی همراه داشته باشند. در این 
سال ها تعداد آثار سینمایی که اقتباسی 
هم  اگر  و  است  اندک  بسیار  بوده اند 
نویسنده  از  اسمی  متاسفانه کمتر  بوده 
سینمایی ها  است.  شده  مطرح  ناشر  و 
باید سراغ ادبیات بیایند و این جسارت 
را داشته باشند که اعالم کنند اثرشان 
از یک کتاب بوده  یا برداشتی  اقتباس 
است. امیدوارم برای این دوستان عادی 
برای  بار   چند  کنند.  اقتباس  که  شود 
خود من اتفاق افتاده است که از آثاری 
که ترجمه کردم چه در سینما چه تئاتر 
به  اشاره ای  اینکه  بدون  شده،  استفاده 
مثال مترجم کرده باشند. این غریبگی 
سازنده  اصال  سینما  و  ادبیات  بین 
ما  فیلمسازان  دیگر  طرف  از  نیست. 
همچنان سینمای مولف برایشان معنی 
خاصی دارد  و به اقتباس از  اثار ادبی 
کمتر فکر می کنند، فکر می کنند خیلی 
بگویند فالن کارگردان  مهم است که 

کارهای  و درشت  ریز  از  تهیه کننده  یا 
فیلم را تنهایی به عهده دارد. در حالی 
دنیا  مهم  جشنواره های  تمامی  در  که 
اقتباس  بهترین  برای  ویژه ای  جایزه 
حال  در  هنوز  ما  سینمای  دارد،  وجود 
و هوای مولف محوری قرار دارد و انگار 
اقتباس و برداشت از آثار ادبی و مطرح 
کردن نویسنده و اثر ادبی  برایشان کسر 

شان است.
این نویسنده در پاسخ به این سوال 
که آیا این دوری سینماگران از ادبیات به 
دلیل سختگیری های نویسندگان است 
یا خیر؟ توضیح داد: شاید سینماگران از 
ترس اینکه نخواهند با نویسنده درگیر 
چون  نمی آیند،  اقتباس  سراغ  شوند 
کافی  تجربه  هنوز  گفتم  که  همانطور 
در هر دو طرف وجود ندارد. نویسنده ها 
و  دارند  واهمه  کارشان  شدن  مثله  از 
اثر.  صاحب  با  درگیری  از  فیلمسازها 
باز  فیلمساز  دست  بداند  باید  نویسنده 
نویسنده  بداند  باید  هم  فیلمساز  است. 
همان  اگر  می نویسد.  چه  می دانسته 
خط را بگیرند به جای بدی نمی رسند. 
و مقرراتی هم که  بازار هم هست  اما 
وجود ندارد، نهایتا ما از سنت به کارگیری 
ادبیات در سینما و تئاتر بر همین اساس 
از  که  داریم  فیلمسازانی  دوریم.  کمی 
هم  ایرانی  عمدتا  که  ادبی  آثار  برخی 
نیستند الهام می گیرند. به هر حال رمان 
و داستان ذهنی گری هایی دارد که شاید 
نتوان به تصویر کشید٬ نمی شود همه 
آنچه در کتاب نوشته شده عینا تصویر 
فیلم  و  کتاب  روایت  شیوه  چون  کرد، 
این  دیگر  از سوی  دارد.  تفاوت  با هم 
وابسته  هم  بازار  و  روز  مد  به  اقتباس 
است و بر همین اساس تغییراتی انجام 
می شود. فیلمسازان هم باید به نویسنده 
احترام بگذارند. اثر ادبی را تکه پاره نکنند 
کار  پشت  فکری  حال  هر  به  بدانند  و 
کتابی  از  برداشت  با  اینکه  است.  بوده 
شود،  ساخته  فیلمی  نویسنده ای  کار  و 
اتفاق بدی نیست. ربطی هم به مهارت 
کارگردان برای مولف بودن ندارد. هنوز 
هم چند کار خوب سینمای ایران اقتباس 
ادبیات  مهم  آثار  از  هستند  برداشت  و 
گسترده تر  رابطه ای  بهتر  چه  و  ایران 

میان ادبیات و سینما به وجود بیاید.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

و  نوزدهم  هجدهم،  دفترهای 
بیستم مجموعه طنزآوارن جهان نمایش، 
قرار  در دسترس عالقمندان  زودی  به 
دفاتر  این  گردآورنده  تا  گرفت  خواهد 
نشان دهد که کرونا نه تنها او را از کار 
از  فعال تر  او  بلکه  است،  نکرده  بیکار 

همیشه به کارش ادامه مي دهد.
کهنه کار  چهره  مودبیان  داریوش 
و نویسنده، کارگردان، بازیگر و مترجم 
تئاتر درباره فعالیت این روزهای خود به 
دنیاي جوانان گفت: من در حال حاضر 
با همکاری انتشارات گویا مشغول تهیه 
و پیش بردن مجموعه طنزآوران جهان 
پانزدهم،  دفترهای  هستم.  نمایش 
شانزدهم و هفدهم این مجموعه پایان 
سال گذشته منتشر شدند. دفتر هفدهم 
دارد.  اختصاص  مروژک  اسالومیر  به 
البته در دفتر سوم هم نمایشنامه هایی از 
مروژک آورده بودم. این بار 3نمایشنامه 
دیگر با نام های مهاجران، روباه فیلسوف 
و سفارتخانه را از این طنزپرداز معاصر 
یک  یبا  تقر که  م  ورده ا آ نی  لهستا
من  شد.  صفحه ای   ۲۱۰ حدود  کتاب 
نمایشنامه های مهاجران و سفارتخانه را 
قبال چاپ کرده بودم ولی روباه فیلسوف 

برای اولین بار بود که چاپ می شد.
چاپ  اینکه  اعالم  با  مترجم  این 
نمایش  جهان  وران  طنزآ مجموعه 
ادامه دار خواهد بود، اضافه کرد: دفترهای 

هجدهم، نوزدهم و بیستم مجموعه نیز 
ما  هستند.  چاپخانه  در  حاضر  حال  در 
می خواستیم کتاب را نوروز امسال منتشر 
کنیم ولی مسائلی به وجود آمد که چاپ 
آن ها را به تاخیر انداخت. با این حال فکر 
می کنم کتاب ها هفته آینده منتشر شوند. 
نیکالی  به  نوزدهم  و  هجدهم  دفاتر 

گوگول داستان نویس و نمایشنامه نویس 
مشهور روس در قرن نوزدهم اختصاص 
دارد. دفتر هجدهم فقط یک نمایشنامه 
ایران  در  که  دارد  بازرس  نام  به  بلند 
نمایشنامه معروفی است. البته پیش از 
این هم ترجمه شده ولی این ترجمه ای 
است که من سال های سال روی آن کار 

کرده ام. ما این نمایش را در سال ۱3۵۱ 
کارگردانی  به  قدیمی  ترجمه  یک  با 
 ۲۵ تئاتر  در  انتظامی  عزت اهلل  زنده یاد 
دارد  نام  سنگلج  امروز  که  شهریور 
کارهای  از  یکی  و  بردیم  روی صحنه 
پرفروش و پراجرای آن  سال ها بود. ما 
اجرا کردیم.  را حدود 6ماه  نمایش  آن 

آن  در  تئاتر  بزرگان  از  بسیاری  تقرییا 
نصیریان،  علی  آقای  جمله  از  دوران 
زنده یاد مهین شهابی، خانم هما روستا، 
آقای ایرج راد، زنده یاد اسماعیل داورفر، 
آقای رضا کرم رضایی، آقای محمد مطیع 
و زنده یاد سروش خلیلی در آن نمایش 
سال ها  همان  در  من  داشتند.  حضور 

بازی  را  بازرس  نمایش  اصلی  نقش 
آقای  طرف  از  همانجا  از  و  می کردم 
انتظامی مامور شدم روی متن هم کار 
کنم. آقای کرم رضایی هم در این مسیر 
به من کمک کردند. من سال ها بعد به 
بازرس  یاد آن سال ها آمدم نمایشنامه 
را مجدد ترجمه کردم و در دفتر هجدهم 
مجموعه طنزآوران جهان نمایش آوردم.

دفتر  اینکه  بیان  با  مترجم  این 
نوزدهم هم به نیکالی گوگول اختصاص 
نمایشنامه  گوگول ۲  داد:  توضیح  دارد، 
و  عروسی  نام های  با  دیگر  معروف 
قماربازان دارد که در دنیا همچنان اجرا 
طنز  گوگول  نمایشنامه های  می شوند. 
اجتماعی قوی دارند که از دوران روسیه 
در  گوگول  نیکالی  می زند.  حرف  تزار 
هر ۲ نمایش صفات نیکوهیده انسان را 
مورد نقد قرار می دهد ولی از آنجا که یک 
موقعیت کمدی است قابلیت تعمیم دارد.

ن  یا پا ر  د ن  بیا د مو یوش  ر ا د
بیستم  دفتر  درباره  خود  صحبت هاي 
دفتری  آخرین  بیستم  دفتر  گفت:  نیز 
است که این بار بیرون خواهد آمد و به 
ژول رومن نویسنده قرن بیستم فرانسه 
طنزپرداز  یک  رومن  دارد.  اختصاص 
این  در  من  اروپاست.  در  نام آور  بسیار 
دفتر ۲ نمایشنامه به نام های دکتر کنوک 
و دوچرخه سه ستاره را آورده ام که هر دو 

آنها نمایش های کمدی هستند.

داریوش مودبیان و فعالیت هاي ویژه در دوران کرونا

وقتي یک تئاتري از کار دست نمي کشد...


