
بورس در بدترین روزهای عمر54 ساله؛

بازار سرمایه دیگر برای سرمایه گذاری امن نیست!
داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  رئیس 
ع  ضو مو ن  شد ح  مطر  : د کر کید  تا ر  کشو
نیست. صالح  به  رو،  پیش  انتخابات  تعویق 

ح  مطر ین که  ا به  کنش  ا و ر  د  ، ر کا جو لح  محمدصا
آغاز  و  کرونا  بیماری  به شرایط شیوع  باتوجه  می شود 
تعویق  امکان  کشور،  در  بیماری  این  جدید  پیک های 

انتخاب دور از ذهن نیست، گفت: سابقه نداشته است 
بیندازیم،  تعویق  به  را  انتخاباتی  در کشور  ما  امروز  تا 
به  نتخابات  ا و  نیست  بیش  شایعه ای  صحبت ها  این 
موعد  در  ید  با و  بیفتد  تعویق  به  ید  نبا عنوان  هیچ 

شود. برگزار  مقرر 
صفحه 2

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده:

نگاه نمایندگان به بحث غربالگری
 غیرکارشناسی است

کم آبی؛ در کمین تابستان!
در  بارش ها  درصدی   ۵۰ کاهش 
آخر  تا  )مهرماه۱۳۹۹  جاری  آبی  سال 
شهریور۱۴۰۰( سبب کم شدن ۱۹ درصدی 
حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور شده است.

انتهای  تا   ۱۳۹۹ )مهرماه  جاری  آبی  سال  در 
با  که  دارد  آن  از  نشان  بارش ها  وضعیت  شهریور( 

کاهش بارش روبرو خواهیم بود.
اقلیم شناسی  پژوهشکده  آن طور که پیش بینی 
جاری  آبی  سال  بارش  می دهد،  نشان  اقلیم  تغییر  و 
تا پایان فروردین ماه ۴۳ درصد نسبت به دوره مشابه 
بلندمدت و ۵۴.۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش 
داشته است و هیچ یک از استان های کشور طی این 
دوره بارش بیش از میانگین ساالنه را دریافت نکرده اند.
صفحه ۳

به مناسبت روز زمین پاک؛

کاشت هزار اصله درخت گلپرک 
در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

4
صعود قیمت تمام شده؛ نزول انتشار کتاب

صفحه 7

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1724- دوشنبه 6 اردیبهشت  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ضابطیان: از 

معدود آدم هاي 
جهان هستم که به 
آرزوهايش رسیده!

6ورزش
منصورترابی: ما 

پرسپولیسی ها مستحق 
کسب نتايج خوب 

هستیم

نک 1با

 چهارم اردیبهشت ماه روز رادیو بود، روز کسانی که در پشت 
میکروفن های دیده نشده استودیوهای زیرزمینی رادیو، تنها 
با صدایشان زندگی کرده ایم. کسانی که شاید امروز برخی از 
آنها را به عنوان مجریان درجه یک تلویزیون بشناسید یا حتی 

خالقان آثار مهم کمدی و درام سینمایی و تلویزیونی بدانید

مهدی ترابی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر 
الوحده امارات اظهار کرد: وقتی به تهران برگردیم بازی های 
همه  نداریم.  گرفتن  جشن  برای  فرصتی  و  داریم  سختی 
می دانیم  چون  گذاریم  می  لیگ  ادامه  برای  را  تمرکزمان 

هواداران از ما انتظارات باالیی دارند. 

 ١٢٥ هزار عروس و داماد در سال ٩٩ با وام قرض الحسنه 
ازدواج و تهیه جهیزیه بانک صادرات ایران راهی خانه بخت 
شدند و بیش از ١٤٤ درصد مبلغ سهمیه اختصاص داده شده 

به این بانک برای اعطای این وام محقق شد.

آغاز زندگی 
١٢٥هزار عروس و 

داماد با وام ازدواج 
بانک صادرات ايران

مطرح شدن موضوع تعويق انتخابات به صالح نیست مالیات خانه های لوکس از10 میلیون
 تا باالی 300 میلیون تومان!

صاحبان هر خانه لوکس از خرداد امسال شناسایی می شوند و آن ها باید تا پایان 
بهمن ماه مالیات متعلقه را بپردازند که بررسی ها نشان می دهد، کمترین و بیشترین 
مالیاتی که این افراد باید بپردازند به ترتیب معادل ۱۰ و باالی ۳۰۰ میلیون تومان است. 
طبق بودجه سال جاری باید از خانه و خودروهای لوکس مالیات اخذ شود که خانه های 
با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان، خانه لوکس محسوب شده و مالک آن باید تا بهمن ماه این مالیات 

را پرداخت کند که خانه های درحال ساخت و در سال تملک از پرداخت این مالیات معاف هستند.
صفحه ۳

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  زارت  و
نام  ثبت  برای  محلی  هیچ  تاکنون  کرد:  عالم  ا
واکسن کرونا اعالم نشده و اخبار منتشر شده در 

فضای مجازی نادرست است.
بهداشت  وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  رکز  م
اعالم کرد: در پی انتشار خبری نادرست در فضای مجازی و 

برخی رسانه ها مبنی بر ثبت نام حضوری در مراکز بهداشتی 
برای نوبت گیری تزریق واکسن، به اطالع می رساند هیچ 
ثبت نامی برای نوبت گیری واکسن انجام نشده و از هموطنان 
عزیز تقاضا داریم از حضور و تجمع بی مورد در مراکز بهداشتی 

خودداری کنند.
صفحه 2

هیچ محلی برای ثبت نام واکسن کرونا اعالم نشده است!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی مناقصه عمومي 
یك مرحله اي

شماره : 2/عمران /1400
موضوع مناقصه : اجرای عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری)PM( تأسیسات برقی مجتمع بندری شهید رجایی و شهرک های مسکونی شهیدرجایی و شهید باهنر  

مهلت و نحوه دریافت اسناد :
متقاضیان شرکت در مناقصه مي توانند  از تاریخ۱۴۰۰/2/6 تا پایان وقت اداري مورخ  ۱۴۰۰/2/۱2 ساعت ۱۴:۰۰ با مراجعه به سایت www.setadiran.ir  نسبت به دریافـت)خرید(رایگان اسناد اقدام نمایند. 

* ضمناً دریافت آگهی از سایتهای  www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان مي باشد.
- مهلت و محل تسلیم پاکات و بارگذاري اسناد:

متقاضیان باید پیشنهـادات خود را تا ساعت ۱۴:۰۰مـورخ ۱۴۰۰/2/26 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند . 
 تبصره۱: متقاضیان مکلفند عالوه بر بارگذاري اسناد خود در سایت مذکور نسبت به تحویل فیزیکي صرفاً پاکت الف محتوي ضمانتنامه شرکت در مناقصه حداکثر تا مورخ  ۱۴۰۰/2/2۷ ساعت ۱۴:۰۰ به 

دبیرخانه مرکزي اداره کل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان – مجتمع بندري شهیدرجایي – ساختمان مرکزي – طبقه همکف اقدام نمایند .
www. تبصره2 :کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت الکترونیکي از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران( آدرس 

setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 
سازند بدیهي است در صورت عدم انجام فرایند در سامانه مذکور پیشنهاد ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمي گردد.

تضمین شرکت در مناقصه : مناقصه گران مي بایست ضمانتنامه بانکي بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات یا اصل فیش واریز وجه به حساب شماره ۴۱۰۱۰6۴۵۷۱2۱۴8۵۳ بنام تنخواه گردان پرداخت 
بندر شهید رجایي نزد بانک مرکزي به مبلغ  ۳۵۱ر۱۴8ر66۹ر8 )هشت میلیارد و ششصد و شصت و نه میلیون و صد و چهل و هشت هزار و سیصد و پنجاه و یک ( ریال ارائه نمایند .

- شماره اقتصادي کارفرما: ۴۱۱۳-۱۹۵۷-۷۹86
- شناسه ملي : 14000180614

IR 920100004101064571214853 : شماره شبا -
- آدرس دستگاه مناقصه گذار : بندرعباس – مجتمع بندري شهید رجایي – اداره کل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان – واحد مهندسي و عمران – امور پیمان و رسیدگي – تلفن : ۰۷6۳2۱2۳6۰6

- برآورد اولیه مناقصه : ۵۵۰ر۴۱۷ر۴۵۷ر2۹8 )دویست و نود و هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون و چهارصد و هفده هزار و پانصد و پنجاه(ریال
- مدت اجراي کار : ۱2 ماه
- شرایط اختصاصي :

۱- دارا بودن گواهي رتبه بندي حداقل پایه ۴ نیرو
2- اعالم وجود ظرفیت کاري آزاد براساس تعداد کارهاي در دست انجام و ظرفیت مجاز براساس سایت http://sajar.mporg.irو تکمیل فرم خود اظهاري شرکت

۳- کسب حداقل 6۰ امتیاز ارزیابي کیفي طبق معیارهاي ارزیابي کیفي
زمان و محل بازگشایي پیشنهادات:

تاریخ سه شنبه  روز ۱۴۰۰/2/28 ساعت۹:۰۰ مجتمع بندري شهیدرجایي – ساختمان مرکزي اداره کل – طبقه سوم – دفتر مدیر کل
تبصره : دریافت اسناد ،مراحل ثبت نام و بارگذاري کلیه اسناد و مدارک مي بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( انجام پذیرد .

اسناد باید با کیفیت باال و خوانا )۴۰۰ یا dpi ۳۰۰( اسکن و بارگذاري گردد . در صورت ناخوانا بودن ، به اسناد مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد .شناسه آگهی : ۱۱26۳۳۳
اداره ارتباطات و اطالع رسانی بنادر هرمزگان

آگهی مزایده عمومی
 فروش امالک ومستغالت شهرداری صباشهر

)نوبت اول(

شهرداری صباشهردرنظردارد به استناد مجوز شماره۱۴/۱6۹۱شورای محترم اسالمی مربوط به آگهی مزایده عمومی امالک واموال شهرداری صباشهربشرح ذیل اقدام نماید.

قیمت پایه به ریالکاربریمساحت عرصه)مترمربع(میزان مالکیتموضوع واگذارینوع ملکردیف

16/800/000/000جهانگردی وپذیرایی84دانگ6ملکیتزمین۱

15/708/000/000جهانگردی وپذیرایی54/78دانگ6ملکیتزمین2
ازطریق مزایده عمومی به افراد وپیمانکارواجدشرایط  واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشارآگهی جهت دریافت اسناد مزایده وارائه اسناد و مدارک رزومه کاری به امورمالی واحد قراردادهای شهرداری صباشهرمراجعه 
وپیشنهادهای خود را حداکثرتا ساعت ۱۴ظهر وقت اداری روزشنبه مورخ۱۴۰۰/2/2۵به دبیرخانه شهرداری تحویل نماید.

-شهرداری در رد یا قبول هریک ازپیشنهادها مختاراست.
- درصورتی که نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شرکت درمزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.

- ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
- قیمت پایه برمبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

- زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادات روز یکشنبه راس ساعت۱۵مورخ۱۴۰۰/2/2۷در محل دفترشهردار خواهد بود.
-ارائه سپرده شرکت در مزایده به میزان ۵درصد قیمت پایه الزامی است.

نادرروحی-شهردارصباشهر تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰/2/6
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰/2/۱۳

صفحه ۳

 ۱2۵ هزار عروس و داماد در سال ۹۹ با وام قرض الحسنه 
ازدواج و تهیه جهیزیه بانک صادرات ایران راهی خانه بخت 
شدند و بیش از ۱۴۴ درصد مبلغ سهمیه اختصاص داده شده 

به این بانک برای اعطای این وام محقق شد.
بیش  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
وام  ایران  صادرات  بانک  از   ۹۹ سال  در  نفر  هزار   ۱2۵ ز  ا
قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزش 6۵ هزار میلیارد 
ریال دریافت کردند و با وجود تخصیص سهمیه ۴۵ هزار میلیارد 
ریالی به این بانک برای پرداخت وام مذکور، طی سال ۹۹ 

حدود 6۵ هزار میلیارد ریال وام ازدواج و تهیه جهیزیه توسط 
بانک صادرات ایران پرداخت شد و به این ترتیب ۱۴۴ درصد 

این هدف محقق شد.
مسئولیت  به  عمل  منظور  به  ایران  صادرات  انک  ب
اجتماعی و حمایت از تشکیل خانواده طی سال های گذشته 
پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج را در دستور کار خود قرار 
داده و اعطای این وام در سراسر کشور توسط شعب بانک 

در حال انجام است.
وام های  اعطای  بر  عالوه  ایران  صادرات  انک  ب

اشتغالزایی  وام های  پرداخت  ازدواج،  برای  رض الحسنه  ق
سرپرستان خانواده های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی 
و معرفی شدگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت 
مسکن  نوسازی  و  بهسازی  ویژه،  اقشار  مسکن  سهیالت  ت
روستایی و بافت فرسوده، پرداخت وام به آسیب دیدگان حوادث 
غیرمترقبه از جمله سیل سال  گذشته، حمایت از بنگاه های 
کوچک و متوسط، اعطای وام به مشاغل آسیب دیده از کرونا، 
پرداخت وام ودیعه مسکن و سایر وام های ضروری را همچنان 

در دستور کار دارد.

آغاز زندگی 125هزار عروس و داماد با وام ازدواج بانک صادرات ایران

بهنام مومنی

 بارندگی در برخی نقاط کشور تا حدود ۳۰درصد 
نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش دارد و به این ترتیب 
در تابستان ۱۴۰۰ با مشکل کم آبی روبرو خواهیم شد و 
براین اساس تعداد شهرهای دارای تنش آبی به 22۰ تا 

2۵۰ شهر افزایش خواهد یافت.
 صنعت آب و فاضالب امسال رویدادهای مهمی را پشت سرگذاشت که 
مهمترین آن بروز بیماری کرونا بود که ناگزیر میزان مصرف آب کشور را افزایش 

داد به گونه ای که در برخی مناطق تا ۴۰ درصد افزایش مصرف رخ داد.
با در نظر گرفتم گفته های کارشناسان و متولیان امر آب و فاضالب کشور 
شرایط بارش های کشور امسال خوب نبود و انتظار تفاوتی چندانی هم تا پایان 
سال آبی جاری نمی رود براین اساس احتمال افزایش شهرهای دارای تنش آبی 

بیشتر می شود.
همین امر سبب شد تالش برای تامین آب بیشتر شود ضمن آنکه مدیریت 
مصرف هم اعمال شود که با همراهی مردم این موضوع ممکن شد و توانستیم 

با کمترین مشکل شرایط را پشت سربگذاریم.
بزرگترین پروژه آب و فاضالب کشور روزهای آینده بهره برداری می شود

وی به بهره برداری از مهم ترین پروژه صنعت آب و فاضالب کشور در 
تهران اشاره کرد و گفت: تصفیه خانه فاضالب غرب تهران به نام تصفیه خانه 
فیروز بهرام به همراه شبکه جمع آوری فاضالب روزهای آینده با حضور رییس 

جمهوری به بهره برداری خواهد رسید.
از سویی معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری آبفا از تدوین سندی برای 
تامین و توزیع صحیح آب )تنش آبی( خبرداد که این سند برای همه استان ها 

تهیه و در سال ۱۴۰۰ ابالغ می شود.

و  شد  خواهند  رصد  سال  هر  تنش دار  شهرهای  سند  این  براساس   
توجه  مورد  سند  این  در  که  است  موضوعی  مهمترین  آوری  تاب  رتقای  ا

قرار گرفته است.
است که  دارای سه سطح  ما  نظر  از  آبی  تنش  کارشناسان   گفته  نابر  ب
براساس آن در پیک مصرف اگر تا ۱۰ درصد کمبود آب وجود داشته باشد رنگ 
شهر زرد خواهد بود. ۱۰ تا 2۰ درصد کمبود نارنجی و ۳۰ درصد و بیشتر شهر 

به رنگ قرمز در خواهد آمد.
در باالترین زمان مصرف ۳۰ درصد کمبود است که ممکن است منجر به 

محدودیت مصرف در برخی مناطق شود.
در سال ۹8  2۵.۴ درصد از آب بدون درآمد مصرف می شود که از این 
میزان ۱۳ درصد هدررفت ظاهری، ۱۱ درصد هدررفت واقعی و ۱.۴ درصد مجاز 
بدون درآمد است. طبق برنامه توسعه، برنامه این است که این رقم هر سال 
کاهش یابد. کاهش هدررفت از طریق خرید تضمینی در دستور کار است اما 
دولت بودجه خاصی برای کاهش آب بدون درآمد پرداخت نمی کند، فقط از محل 

بودجه های جاری تکلیف می شود.
 میانگین سرانه مصرف خانگی ۱۷۰ لیتر در شبانه روز است و این در حالی 
است که این رقم در کشورهای توسعه یافته ۱2۰ تا ۱۳۰ لیتر است. در کشور ما 
در برخی شهرها از جمله تهران باالتر از ۱۷۰ لیتر و در برخی شهرها مثل مشهد 

و یزد کمتر از این میزان است.
در حال حاضر 2۴ درصد طول شبکه آب کشور عمر باالی 2۵ سال دارند 
که درصدی از آن فرسوده هستند. هر سال 2۰ درصد طول شبکه باید بازسازی 
شود که این اتفاق نمی افتد زیرا شرکت ها نمی توانند بهای خدمات تمام شده 

را از مردم بگیرند.
امید است با اقدام هایی که انجام می شود تاب آوری شهرهای دارای تنش 

آبی افزایش یابد تا کم آبی رخ ندهد.

سرمقاله

تابستان و تکرار تنش آبی
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برگزاری انتخابات شوراها 
در 24 شهر به صورت الکترونیکی

از موافقت  انتخابات شوراها  بر  رئیس هیأت مرکزی نظارت 
با  کشور  اسالمی  شوراهای  انتخابات  بر  نظارت  مرکزی  یأت  ه

برگزاری انتخابات الکترونیک در 2۴ شهر خبر داد.
سید حمیدرضا کاظمی، با اشاره به برگزاری جلسه روزگذشته 
شوراهای  انتخابات  بر  نظارت  مرکزی  هیأت  اعضاء  یکشنبه(  (
این جلسه درخواست وزارت کشور  بیان کرد: در  اسالمی کشور، 
درباره برگزاری الکترونیک انتخابات در برخی شهرها بررسی شد. 
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها بنا به درخواست وزارت 
کشور و با توجه به ظرفیتی که وزارت کشور برای برگزاری انتخابات 
الکترونیک در اختیار داشت با برگزاری الکترونیک انتخابات در 8 

کالن شهر و ۱6 مرکز استان موافقت کرده است.
وی در ادامه اظهار کرد: بر این اساس انتخابات در شهرهای 
مشهد، شیراز، کرج، اهواز، کرمانشاه، قم، اصفهان، تبریز، بوشهر، 
بیرجند، قزوین، بندرعباس، شهرکرد، زنجان، یاسوج، همدان، ارومیه، 
رشت، بجنورد، سمنان، گرگان، ایالم، خرم آباد و ساری به شیوه 

الکترونیک برگزار خواهد شد.
ادامه  در  شوراها  انتخابات  بر  نظارت  مرکزی  هیأت  ئیس  ر
داوطلبان  نویسی  نام  جریان  در  و  این  از  پیش  کرد:  صریح  ت
انتخابات شوراهای شهر و روستا، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات 
نام  با خواست وزارت کشور برای ثبت  شوراهای اسالمی کشور 
با  هیأت  این  حال،  عین  بود.در  کرده  موافقت  داوطلبان  مجازی 
برگزاری  دلیل  به  تهران  در شهر  الکترونیک  انتخابات  رگزاری  ب
همزمان ۴ انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهر، میاندوره ای 
رهبری  خبرگان  مجلس  میاندوره ای  و  اسالمی  شورای  مجلس 

مخالفت کرده بود.

نماینده مردم یزد:
مطرح شدن موضوع تعویق انتخابات به صالح نیست

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تاکید کرد: مطرح 
شدن موضوع تعویق انتخابات پیش رو، به صالح نیست.

محمدصالح جوکار، در واکنش به این که مطرح می شود باتوجه 
به شرایط شیوع بیماری کرونا و آغاز پیک های جدید این بیماری 
در کشور، امکان تعویق انتخاب دور از ذهن نیست، گفت: سابقه 
نداشته است تا امروز ما در کشور انتخاباتی را به تعویق بیندازیم، 
این صحبت ها شایعه ای بیش نیست و انتخابات به هیچ عنوان نباید 

به تعویق بیفتد و باید در موعد مقرر برگزار شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور  با بیان این که 
را فراهم کنیم که  ما در شرایط کرونایی می توانیم سازوکارهایی 
ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی، حضور حداکثری مردم را نیز 
داشته باشیم، عنوان کرد: می توانیم حوزه های رأی گیری را افزایش 
دهیم تا این گونه فاصله حضور مردم از منزل تا حوزه رأی گیری  

کاهش پیدا کند.  
گیری  رأی  حوزه  هر  در  می توانیم  این که  به  اشاره  با  ی  و
افزایش  بابت  از  داشت:  اظهار  دهیم،  افزایش  را  عداد صندوق ها  ت
صندوق های رأی گیری  باتوجه به فصلی که پیش روی ماست هیچ 
مشکلی نداریم و این کار در فضای باز به راحتی امکان پذیر است. 
نماینده مردم یزد تاکید کرد: به هیچ عنوان صالح نیست مطرح 
شود که انتخابات به تعویق بیفتد؛ ما باید شرایط را به گونه ای مهیا 

کنیم که انتخابات در موعد خودش برگزار شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا امکان دارد انتخابات 
در چندین روز برگزار شود، بیان کرد: این کار هم مشکالت خودش 
را دارد و شورای نگهبان باید در این مورد تصمیم گیری کند؛ اما 
در مجموع ما در طول یک روز هم می توانیم انتخابات را برگزار 
کنیم ولی باید سازوکاری را تعبیه کنیم که  صفی تشکیل نشود و  

مردم تجمع نکنند.

فریب اخبار منتشر شده در فضای مجازی را نخورید؛
هیچ محلی برای ثبت نام واکسن کرونا اعالم نشده است!

ــرد:  ــالم ک ــکی اع ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
ــالم  ــا اع ــن کرون ــام واکس ــت ن ــرای ثب ــی ب ــچ محل ــون هی تاکن
نشــده و اخبــار منتشــر شــده در فضــای مجــازی نادرســت اســت.

مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت اعالم 
کــرد: در پــی انتشــار خبــری نادرســت در فضــای مجــازی و برخــی 
رســانه هــا مبنــی بــر ثبت نــام حضــوری در مراکــز بهداشــتی برای 
نوبــت گیــری تزریــق واکســن، بــه اطــالع مــی رســاند هیــچ ثبــت 
نامــی بــرای نوبــت گیــری واکســن انجــام نشــده و از هموطنــان 
ــز  ــورد در مراک ــی م ــع ب ــور و تجم ــم از حض ــا داری ــز تقاض عزی

بهداشــتی خــودداری کننــد.
انتشــار اخبــار متعــدد و از منابــع مختلــف در فضــای مجــازی 
مبنــی بــر ثبــت نــام ســالمندان یــا بیمــاران و گــروه هــای مختلــف 
مــردم بــرای واکســن کرونــا، موجــب ســرگردانی مــردم و مراجعات 

آنهــا بــه مراکــز بهداشــتی و درمانــی شــده اســت.
ســازمان نظــام پزشــکی نیــز روز شــنبه گذشــته ایــن اخبــار را 

نادرســت اعــالم کــرده بــود.
ــز اطــالع رســانی  ــس مرک ــور رئی ــوش جهانپ ــن کیان همچنی
ــار منتشــر  ــاره اخب ــز روز گذشته)یکشــنبه( درب وزارت بهداشــت نی
شــده در فضــای مجــازی دربــاره ثبــت نام واکســن در ســایت های 
وزارت بهداشــت یــا نظــام پزشــکی گفــت: فعــال هیــچ ثبــت نامــی 
بــرای واکســن کرونــا در کشــور نداریــم. اگــر قــرار باشــد فراخوانــی 
بــرای واکسیناســیون انجــام شــود، وزارت بهداشــت به طور رســمی 

اعــالم مــی کنــد. تاکنــون چنیــن فراخوانــی نداشــته ایــم.
بــر اســاس آخریــن اعــالم وزارت بهداشــت، تاکنــون 6۱8 هزار 
و ۳62 نفــر دوز اول واکســن کرونــا و ۱6۵ هــزار و 6۵۵ نفــر نیز دوز 
دوم را تزریــق کــرده انــد و مجمــوع واکســن هــای تزریــق شــده 

در کشــور بــه ۷8۴ هــزار و ۱۷ دوز رســیده اســت.

افزایش50 درصدی هزینه های فروردین نسبت به سال قبل؛

ماهی و میگو پیشکش، ُوسع مردم فقط به پای مرغ می رسد! 
ن  ا ن چ م ه م  ر و ت
به پیش می تازد  فسارگسیخته  ا
و به نظر می رسد مسئوالن امر 
هیچ راهکاری برای مهار قیمت ها 
رند. آمارهای تورمی فروردین  در چنته ندا
ماه که هنوز به طور رسمی منتشر نشده 
ولی رسانه ای شده نشان دهنده این است 
که هزینه های زندگی در فروردین ۱۴۰۰ به 
نسبت بهار سال قبل، نزدیک به ۵۰ درصد 

افزایش یافته است.
افزایش ۵۰ درصدی قیمت کاالهای 
به  نقطه  »تورم  شاخِص  ر  د ه  ک سی  ا س ا
نقطه« تبلور یافته است، مشخص می سازد 
که دهک های فرودست بیشتر از همیشه در 
تامین نیازهای اولیه زندگی درمانده شده اند؛ 
سفره ها به شدت قیچی شده؛ گوشت قرمز 
ماه ها و بلکه سال هاست از سفره های یومیه 
برای  بربسته؛  رخت  ارگری  ک ن  ا ر ی گ ب د ز م
خرید مرغ با قیمت مصوب حدوداً 2۴ هزار 
تومانی )که البته بازهم به شدت گران است 
و همچنین کمیاب( کارگران باید ساعت های 
متمادی به انتظار بایستند و در چنین شرایطی 
است که یک مقام اجرایی کشور  توصیه 
می کند: »مردم به جای مرغ و گوشت، آبزیان 

بخورند!« یعنی ماهی و میگو!
اظهاراتی با تِم جایگزینی! 

صبح  رئیس جمهور  ی  ن ا ح و ر ن  س ح
در  ماه(  اردیبهشت  شته)دوم  ذ گ ه  ب ن ش ج  ن پ
مراسم بهره برداری از ۴ هزار و 6۳۵ طرح 
وزارت جهاد کشاورزی که به صورت ویدئو 
من،  نظر  به  گفت:  شد،  زار  گ ر ب نس  ا ر ف ن ک
بخش پرورش ماهی و میگو بخش مهمی 
است و برای اینکه بتوانیم غذا و پروتئین 
مورد نیاز مردم را تامین کنیم باید بیشتر به 
سمت آبزیان حرکت کنیم. اگر بتوانیم این ها 
را به قیمت و اندازه مناسب در اختیار مردم 
قرار دهیم تا عادت مردم از گوشت قرمز و 
آبزیان حرکت کند، تحول  ه سمت  ب مرغ 
بزرگی است. آبزیان یک محصول ارزآور و 

صادراتی برای ما هستند.
در همین رابطه حساب کاربرِی بخش 
رسانه ای دولت، در توئیتر بخش تقطیع شده 
سخنان رییس جمهور درباره »مصرف ماهی 

به جای گوشت و مرغ« را منتشر کرد.
فتر  د ن  و معا  ، ی ز ع م ا  ض ر ی ل ع
رئیس جمهور، یک روز بعد گفت که روحانی 
پیش و پس از بیان این جمالت، صریحا 
قیمت  با  فرآورده ها  اگر  که  ه  د ر ک د  ی ک أ ت
مناسب و به اندازه کافی عرضه شده و در 
اختیار مردم قرار گیرد، می توان انتظار چنین 
تغییری را داشت.با این وجود؛ این اظهارات 
به واکنش های متعددی در فضای مجازی و 
به طور مشخص در توئیتر انجامید؛ کاربران 
که بخشی از آن ها هم مزدبگیران کارگری 
هستند، در واکنش به این اظهارات و راهکار 
پیشنهادی برای جایگزینِی آبزیان به جای 
مرغ و گوشت که گران شده اند و از دسترس 
خارج؛ اعالم کردند گویا رئیس جمهور و به 
ایشان  اقتصادی  مشاوران  طور مشخص، 
ندارند؛  بازار  قیمت های  از  درستی  اطالع 

گویا تصور می کنند ماهی و میگو به قیمت 
کارگر  طبقه ی  استطاعت  حد  ر  د و  ین  ی ا پ
عرضه می شود ولی مردم تمایل دارند بروند 
برای  یا  بایستند  مرغ  ر صف  د ا  ه عت  سا
گوشت قرمز ناله سر دهند. گروهی نیز با 
با  ارتباط  اشاره به اخبار منتشره جدید در 
مصرف باالی پای مرغ یا جگر مرغ گفته اند: 
وقتی ُوسع مردم به پای مرغ می رسد، چطور 

ماهی و میگو بخورند؟!
گران شدن ۵۰ درصدی اقالم ضروری 

در یک سال!
متاسفانه در روزهایی به سر می بریم 
که تورم و افزایش قیمت ها، مهارگسیخته و 

سرکش به پیش می تازد؛ کافیست بخشی از 
داده های تورمی اخیر را مرور کنیم تا واقعیت 
تلِخ »ناتوانی معیشتِی کارگری که فقط ۴ 
میلیون تومان حقوق ماهانه دارد« خود را به 

خوبی نشان دهد.
از  آمار تورم فروردین ماه سال جاری 
شد.  اعالم  ایران  آمار  مرکز  یس  ئ ر سوی 
نتشار این آمار اولین تصویر از افزایش  ا ا ب
شاخص بهای مصرف کننده در سال جاری 
تورم   ۱۴۰۰ فروردین  در  سید.  ر ت  ب ث ه  ب
ماهانه تورم نقطه به نقطه و تورم میانگین 
سه رکورد ثبت کردند. طبق این اطالعات 
به  و  شد  ثبت  درصد   2.۷ انه  ه ا م م  ر و ت
بیشترین مقدار در ۵ ماه اخیر رسید. تورم 
نقطه به نقطه با ثبت عدد ۴۹.۵ درصد در 
باالترین مکان از خردادماه ۹8 تا به امروز 
ایستاد. براساس این آمار، اولین ماه بهار با 
تورم به نسبت باالیی همراه شده و افزایش 
قابل توجهی در شاخص بهای مصرف کننده 
را تجربه کرده است. همچنین آمار اعالم 
شده خبر از تورم میانگین  ۳8.۹ درصدی 
می دهد که فاصله قابل توجهی از نرخ 22 
درصدی هدف گذاری شده از سوی بانک 
مرکزی دارد و بیشترین رقم در پانزده ماه 
اخیر است. افزایش سطح تورم نسبت به ماه 
گذشته، خبر از تاثیر رشد افزایش پول در ماه 
گذشته بر شاخص قیمت ها در ماه فروردین 
شرایط  به  توجه  با  می رسد  نظر  ه  ب  . د ر ا د
فعلی و عواملی چون کسری بودجه، رشد 
دستیابی  سیاسی،  ریسک های  و  گی  ن ی د ق ن
به تورم میانگین 22 درصدِی هدف گذاری 

شده دور از انتظار خواهد بود.
قیمت آبزیان در بازار و سرانه پایین 

مصرف
در چنین شرایطی، حرف از جایگزینی 

مرغ،  و  گوشت  جای  به  میگو  و  هی  ا م
در  آن  طرح  که  است  انتزاعی  اری  ک ه ا ر
رسانه های رسمی، فقط ناتوانی معیشتی و 
استیصال بیش از ۴2 میلیون نفر از جمعیت 
کشور را برجسته تر می سازد. نمی توان نادیده 
گرفت: قیمت فعلی آبزیان، به همان اندازه 
گوشت و مرغ و حتی شاید بیشتر، گران و 

به شدت سرسام آور است:
ماهی  عرضه  مراکز  اعالم  اس  س ا ر ب
در مشهد، هرکیلوگرم فیله ماهی شیر تازه 
۱8۰هزار تومان، ماهی شیر ۱۴8هزار تومان، 
قزل آال و سالمون آب شور 8۴هزار تومان، 
اردک ماهی تازه 8۹هزار تومان، ماهی تن 

)ماهی هوور( 8۱هزار تومان، طوطی ماهی 
)زبیدی(  سفید  حلوای  و  تومان  زار  ۱ه ۱ ۳
می شود.  عرضه  تومان  ۳88هزار  چک  کو
این ارقام نشان می دهد که جایگزینی ماهی 
با گوشت قرمز و به خصوص گوشت سفید، 
در سبد مصرف خانوارها امکان پذیر نیست. 
فرض بگیریم یک کارگر یک کیلو ماهی 
شیر را با قیمت مصوب ۱8۰ هزار تومانی 
خریداری کرد؛ این یک کیلو گوشِت به شدت 
گران و الکچری، غذای چند وعده ی یک 

خانواِر چهار نفره را تامین می کند؟!
یک واقعیت مسلم اما بسیار دردناک 
و  مواد گوشتی  دارد: مصرف سرانه  وجود 
به  ایرانی  خانوارهای  میان  در  ئینی  ت و ر پ
کمترین حد ممکن رسیده است؛ به جایی 
تغذیه  بی کیفیتی  عوارض  که  ه ایم  د ی س ر
می تواند در میان مدت و بلندمدت به شدت 
مشکل ساز باشد و سالمت عمومی جامعه را 
روند مصرف  بررسی  سازد.  مواجه  ا خطر  ب
که  است  آن  از  حاکی  کشور،  در  شت  و گ
سرانه مصرف این ماده پروتئینی به ازای هر 
ایرانی در کشور، ساالنه کمتر از ۱2کیلوگرم 
است، این درحالی است که سازمان جهانی 
خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( سرانه 
مصرف گوشت قرمز و سفید در کشورهای 
جهان را ۴۱کیلوگرم اعالم کرده که ایران 
۱۹6کشور  درمیان  را  رتبه۹8  نظر  ین  ا ز  ا
جهان به دست آورده است. همچنین سرانه 
مصرف آبزیان کشور ۳/۱۳ کیلوگرم است و 
آنکه سرانه مصرف ساالنه ماهی در  حال 
جهان به 2۱کیلوگرم می رسد. البته این آمار 
مربوط به سرانه مصرف متوسط هر ایرانی 
است؛ اگر صرفًا کارگران را مبنا قرار دهیم 
و تحقیق مستقلی در ارتباط با میزان مصرف 
خانوارهای کارگری انجام پذیرد، اعداد سرانه 

به شدت سقوط خواهد کرد!
کارگران  چطور  شرایط،  ین  ا ر  د
می توانند از آبزیان به طور مرتب در سفره های 
پروتئینی  خالءهای  و  بگیرند  بهره  د  و خ
خانوار را با آن جبران نمایند؛ از قدیم االیام 
استان های شمالی کشور و به طور مشخص 
آبزیان  مصرف  سنتی  کلونی  رشت،  ر  شه
تا اشپل  از ماهی سفید گرفته  بوده است؛ 
نه  روزگاران  در  پرورشی،  آبزیان  و  هی  ا م
چندان دور، حداقل هفته ای سه یا چهار بار 
در سفره های شمالی ها دیده می شده اما آیا 

امروز هم اوضاع به همان ترتیب است؟
بچه شمالم،  یک کارگر شمالی: من 

ماه هاست ماهی ندیده ام!
انجمن صنفی  )رئیس  زعیمی  ز  ی رو پ
کارگران ایران پوپلین رشت( در این رابطه 
می گوید: ما که بچه شمال هستیم، دیگر به 
است  ماه  چندین  نداریم،  دسترسی  هی  ا م
که نخریده ایم؛ ماهی سفید در بازار هست؛ 
ماهی های پرورشی هم هست؛ ولی در کل 
ماهی بسیار گران است و وقتی حساب کنیم، 
گران تر از گوشت و مرغ درمی آید؛ یک کارگر 
اگر یک روز حقوق خود را کامل کنار بگذارد، 
نمی تواند یک عدد ماهی سفید بخرد. قیمت 
ماهی سفید در بازار رشت حدود 2۰۰ هزار 
به  کیلویی،  یک  ماهِی  یک  است!  ن  ا م و ت
کجای یک خانواده چهارنفره می رسد، حتی 

یک وعده را هم کفاف نمی دهد!
کارگران  سفره های  با  ارتباط  ر  د و  ا
می گوید:  آن ها  اخیر  مصرفی  گوی  ل ا و 
برنامه ی  در  حال  هر  به  گوشت  و  غ  ر م
چه  اما  است  نیاز  مورد  خانواده ها  گی  ت ف ه
نمی توانیم  کارگران  ما  که  کرد  شود  ی  م
من  بخواهید  را  راستش  کنیم؛  اری  د ی ر خ
از قیمت گوشت قرمز اطالع دقیقی ندارم؛ 
می دانید چرا؛ چون از اسفند گوشت قرمز 
نخریده ام! بیشتر مرغ می خرم؛ همین پریروز 
با  تا مرغ  ایستادم و سه  مدت ها در صف 
نرخ مصوب خریدم، شد ۱۴6 هزار تومان؛ 
مگر حقوق من کارگر چقدر است! کارگران 
املت گوجه فرنگی و  با  بیشتر  ین روزها  ا
نان و سیب زمینی روزگار می گذرانند؛ تازه 
قیمت همین ها را اگر حساب کنیم، سر به 

فلک می کشد!
وقتی یک کارگر شمالی دیگر نمی تواند 
ماهی بخرد، وای به حال باقی کارگران! به 
به  بازنشستگان  و  کارگران  می رسد  ظر  ن
قید  خصوص حداقل بگیران مدتهاست که 
کامل  را  پروتئینی  اقالم  و  قرمز  شت  و گ
زده اند، چون چاره دیگری ندارند! در چنین 
شرایطی به جای ارائه راهکارهای مناسب 
اجرایی و کنترل قیمت ها یا دادن سوبسید 
سبد  تامین  برای  اساسی  االهای  ک ه  ب
خوراکی های باکیفیِت مورد نیاِز خانوارهای 
فرودست، توصیه هایی می کنند که اجرای 
آن در حیطه اختیارات خودشان است. یک 
ادعا  هم  او  که  مریوانی  شهرداری  ر  گ ر ا ک
می کند ماه هاست برای خانواده »گوشت« 
نخریده، با ناراحتی بسیار می گوید: »کاش 

الاقل چیزی نگویند…!«

ث
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ح

زیر نظر: علی هوشمند

وزیر علوم:
شیوه فعلی کنکور باید اصالح شود

وزیــر علــوم بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه قبــول داریــم شــیوه فعلــی 
کنکــور بایــد اصــالح شــود، گفــت: آمــوزش و پــرورش باید شــیوه فعلی 

خــود بــرای ارائــه ســوابق تحصیلــی را بهبود ببخشــد.
دکتــر منصــور غالمی در جلســه ۱۴۷ ســتاد راهبری اجرای نقشــه 
جامــع علمــی کشــور ضمــن بیــان ایــن مطلــب اظهــار کــرد: موضــوع 
ســاماندهی کنکــور بســیار مهــم اســت و باید دربــاره آن شــفاف تصمیم 
گیــری کــرد. در جلســه دولــت نیــز بــه جهــت اهمیــت موضــوع، بحــث 

و بررســی صــورت گرفته اســت.
ــی  ــیوه فعل ــه ش ــم ک ــول داری ــه قب ــت: هم ــی گف ــر غالم دکت
برگــزاری کنکــور بایــد اصــالح شــود و آمــوزش و پــرورش هــم بایــد 
شــیوه فعلــی خــود بــرای ارائــه ســوابق تحصیلــی را بهبــود بدهــد. امــا 
در مرحلــه اول تصمیمــات بایــد بــه امــکان اجرایــی ســازی تصمیمــات 
توجــه کنیــم. دوم اینکــه تکلیــف دانشــگاه ها بایــد مشــخص شــود کــه 
بــه  دانشــگاه ها در پذیــرش دانشــجو چقــدر اســتقالل داده شــود. ایــن 
طــرح اقــدام مهمــی اســت و بایــد نظــرات آمــوزش و پــرورش در آن 
لحــاظ و عــالوه بــر آن بــه  دانشــگاه ها کــه متقاضــی جذب دانشــجوی 

بهتــر و اختیــار بیشــتر در جــذب هســتند توجــه شــود.
حجــت االســالم و المســلمین محمــد محمدیــان عضــو شــورای 
ــواع  ــه ان ــی انقــالب فرهنگــی  گفــت: همیشــه بحــث کنکــور ب عال
مختلــف مطــرح بــوده اســت. ایــن طــرح بعــد از جمــع بنــدی نهایــی 
ــد  ــدی بای ــد از جمــع بن ــی برســد. بع ــه صحــن شــورای عال ــد ب بای
ــب  ــد. عق ــته باش ــس را داش ــات مجل ــا مصوب ــکاری ب ــس هم مجل
ــد  ــت و نبای ــه ماس ــروم دغدغ ــق مح ــوزان مناط ــش آم ــادن دان افت
ــه  ــوند. البت ــه دانشــگاه وارد ش ــه خاصــی ب ــه طبق ــود ک ــی ش اقدام
ــکالت  ــن مش ــدی ای ــه بن ــدی و منطق ــا ترازبن ــم ب ــون ه ــم اکن ه
حــل مــی شــود. عــالوه بــر ایــن، بــرای اعمــال تاثیــر 6۰ درصــدی 
ســابقه تحصیلــی یــک زمــان ۵ ســاله نیــاز اســت. بایــد نحــوه اعمــال 
ســوابق تحصیلــی 6۰ درصدمشــخص شــود تــا ناچــار بــه برگــزاری 

دو کنکــور نشــویم.

زمان برگزاری آزمون دستیاری اعالم شد
ــل و  ــزاری چه ــان برگ ــکی زم ــوزش پزش ــنجش آم ــز س مرک

ــرد. ــالم ک ــکی را اع ــتیاری پزش ــون دس ــتمین آزم هش
مرکــز ســنجش آمــوزش پزشــکی وزارت بهداشــت اعــالم کــرد؛ 
چهــل و هشــتمین دوره آزمــون پذیــرش دســتیار تخصصی در روز ســه 

شــنبه 8 تیرمــاه ۱۴۰۰ برگــزار مــی شــود.
پیــش از ایــن قــرار بــود چهــل و هشــتمین دوره آزمــون پذیــرش 
دســتیار تخصصــی در ۷ اســفندماه ۹۹ برگــزار شــود کــه بــا اعتــراض 

داوطلبــان بــه تعویــق افتــاد.
مرکــز ســنجش آمــوزش پزشــکی زمــان برگــزاری آزمــون بعــدی 
را 2۰  فروردیــن ۱۴۰۰ اعــالم کــرد کــه ایــن زمــان نیــز بــا اعتــراض 
داوطلبــان مواجــه شــد و در نهایــت دیــوان عدالــت اداری بــا صــدور 

حکمــی زمــان برگــزاری ایــن آزمــون را متوقــف کــرد.
ــته  ــی رش ــع برخ ــر مناب ــون و تغیی ــن دو آزم ــه بی ــت فاصل رعای
هــا از جملــه دالیــل اعتــراض داوطلبــان آزمــون دســتیاری بــه زمــان 

برگــزاری ایــن آزمــون بــود.

دستگیری 2 کودک ۶ و 1۳ ساله به اتهام ۶0 فقره سرقت!
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری 2 کودک کولی که با سوء 
استفاده از احساسات شهروندان اموال آنان را سرقت می کردند، خبر داد و گفت: 

تا کنون 6۰ مال باخته شناسایی شده است.
سرهنگ »جلیل موقوفه ای« بیان داشت: روز شنبه گذشته 2 کودک کولی 
6 و ۱۳ ساله که در تقاطع خیابان کارگر و فاطمی دست فروشی می کردند به 

اتهام سرقت گوشی بازداشت شدند.
وی ادامه داد: شیوه سرقت این 2 کودک به این صورت بود که گوشی 

رانندگان پشت چراغ قرمز را می قاپیدند و پا به فرار می گذاشتند.
رئیس پلیس پیشگیری تهران ابراز داشت: این 2 کودک بعد از دستگیری 

به دادسرای اطفال معرفی و از آنجا راهی بهزیستی شدند.
این مقام انتظامی به دعوت از شاکیانی که بدین شیوه  تلفن همراهشان 
سرقت شده بود، اشاره کرد و گفت: تا کنون 6۰ مال باخته سارقان تلفن همراهشان 

را این دو کودک معرفی کرده اند.

دستگیری هنداونه فروشی که قاچاقچی تریاک بود!
طی یک عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین با پلیس استان 

گیالن ۳۱۵ کیلو تریاک در پوشش بار هندوانه کشف و ضبط شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار »علی ابراهیمی« اظهارداشت: در پی 
تبادل گسترده اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین با پلیس استان 
گیالن، ماموران از قصد قاچاقچیان مبنی بر انتقال و جابه جایی محموله سنگین 
مواد مخدر از استان های جنوبی به استان قزوین مطلع و پیگیری موضوع  رابه 

صورت ویژه در دستور کار  خود قرار دادند.
وی افزود: با انجام اقدامات گسترده و هدایت اطالعاتی، محل دپو و اختفای 
محموله های موادمخدر تحت پوشش بار هندوانه در یکی از حجره های میدان 
تره بار قزوین شناسایی و ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان توانستند این 

محموله موادمخدر را در یک عملیات موفق کشف کنند.
فرمانده انتظامی استان قزوین  با اشاره به کشف ۳۱۵ کیلو تریاک در این 
عملیات خاطرنشان کرد: مأموران موفق به دستگیری ۳ قاچاقچی و توقیف 2 

دستگاه خودرو  سواری شدند.
سردار ابراهیمی در پایان یاد آور شد: مجموعه پلیس با اشراف اطالعاتی و 
مبارزه بی امان با سوداگران مرگ اجازه نمی دهد قاچاقچیان مواد مخدر در هیچ 
نقطه ای از کشور احساس امنیت و آرامش کنند زیرا برخورد پلیس و دستگاه 

قضائی با آنان قاطعانه خواهد بود.
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اپل همزمان با فلج کردن تبلیغات هدفمند، 
تبلیغات خود را گسترش می دهد

بر اساس آنچه Ars Technica ادعا می  کند، اپل قصد دارد هم زمان 
با فعال سازی قابلیت جدید iOS در حوزه ی حریم خصوصی که احتماال چالش 
شدیدی برای رقبایی نظیر فیسبوک ایجاد می کند، کسب و کار تبلیغاتی خود را 
اپ  در  تبلیغات جست و جو  حال حاضر  در  آیفون  تولیدکننده ی  دهد.  ب گسترش 
استور را می فروشد؛ این نوع تبلیغ به توسعه دهنده امکان می دهد در ازای پرداخت 
پول در بخش باالی نتایج جست و جو باشد. برای مثال اگر اکنون در اپ استور 
عبارت Twitter را جست و جو کنید، تیک تاک به عنوان نتیجه ی نخست نمایش 

داده می شود.
اپ  به  را  تبلیغاتی  جایگاه  دومین  می خواهد  اپل  جدید،  رش  ا گز طبق 
اپ  Suggested صفحه ی جست و جوی  بخش  در  بار  این  بیاورد؛  ر  ستو ا
)کمتر  ماه جاری میالدی  پایان  تا  تبلیغاتی جدید  این جایگاه  . ظاهرا  ستور ا
از یک هفته ی دیگر( آغاز به  کار می کند و به توسعه دهندگان امکان می دهد 
جست و جوی  برای  نه فقط  کنند؛  تبلیغ  شبکه  سراسر  »در  را  خود  یکیشن  ل پ ا

عبارتی خاص.«
اپل فعاًل به درخواست خبرنگاران برای ارائه ی توضیح پاسخ نداده است.

گسترش برنامه های تبلیغاتی نخستین نشانه ی محکم برای این ادعا است 
که اپل می خواهد هم زمان با به  چالش  کشیدن بزرگ ترین شرکت های تبلیغاتی 
دنیا یعنی فیسبوک و گوگل، اقدامات خود را در حوزه ی تبلیغات گسترش بدهد و 
 iOS درآمد بیشتری کسب کند. آخرین به روزرسانی سیستم  عامل آیفون  یعنی
۱۴.۵، باعث می شود اپلیکیشن ها و توسعه دهندگان بدون کسب مجوز مستقیم از 
کاربران، اجازه ی جمع آوری اطالعات آن ها را نداشته باشند. انتظار می رود اکثر 
کاربران از جمع آوری داده هایشان را جلوگیری و در پی این اتفاق، ضرر زیادی به 

صنعت تبلیغات هدفمند وارد شود.
از حریم خصوصی  افزایش حفاظت  باعث  تغییرات جدید  است  گفته  پل  ا
انجام  اپل،  ادعا می کنند هدف اصلی  از منتقدان  اما شماری  ران می شود؛  رب کا
تبلیغات اختصاصی بیشتر و ضرر رساندن به رقبا است. مارک زاکربرگ، مدیرعامل 
و بنیان گذار فیسبوک، پیش تر مدعی شد: »ممکن است اپل بگوید این کار را برای 
کمک به مردم انجام می دهد؛ اما اقدامات جدید به وضوح منافع رقابتی این شرکت 

را دنبال می کنند.«
اپل مدت ها است که می خواهد به یکی از غول های صنعت تبلیغات موبایلی 
تبدیل شود. شرکت کوپرتینویی در سال 2۰۱۰ مبلغ 2۷۵ میلیون دالر برای تصاحب 
Quattro Wireless )یک شرکت حوزه ی تبلیغات موبایلی( پرداخت کرد. 
 AdMob یک سال قبل، گوگل در حرکتی خبرساز با پرداخت ۷۵۰ میلیون دالر

را تصاحب کرده بود.
تحلیلگران پیش بینی کرده اند که شرکت  های تبلیغاتی از جایگاه تبلیغاتی 
دوم اپ استور استقبال کنند؛ به خصوص با درنظرگرفتن این حقیقت که تغییرات 
حریم خصوصی آیفون می تواند مؤثر بودن تبلیغات هدفمند را به شکل محسوسی 

کاهش بدهد.
جایگاه  می گوید  موبایلی،  تبلیغات  حوزه  ی  متخصص  فرت،  سو یک  ر ا
نیز  دیگری  مزایای  بیشتر،  درآمدزایی  بر  افزون   استور  اپ  جدید  ی  ت ا غ ی ل ب ت
برای اپل به  همراه دارد. یک دهه پیش اپ استور نقشی حیاتی در نحوه ی 
اوایل سال  ایفا می کرد. سوفرت  پیدا کردن محتوای جدید توسط مشتریان 
در  اگر  که  توضیح  این  با  بود؛  »پادشاه ساز«   قباًل  اپل  میالدی گفت  جاری 
اپ استور برجسته می شدید، ممکن بود ارزش شرکت شما تا صدها میلیون 

دالر افزایش پیدا کند.
سوفرت می گوید اپل امیدوار است در دنیای امروز هم به این سطح از کنترل 
به جایگاه  باری دیگر  استور  فلج کند، اپ  را  موبایلی  تبلیغات  اپل  برسد: »اگر 
اصلی برای پیدا کردن اپلیکیشن های جدید تبدیل می شود و اپل تصمیم می گیرد 
مردم چگونه از آیفون  ما استفاده کنند. اپل تصمیم می  گیرد کدام اپلیکیشن ها، 

محبوب ترین باشند.«
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معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده:
نگاه نمایندگان به بحث غربالگری غیرکارشناسی است

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده سهل انگاری مجلس شورای اسالمی 
قانونگذاری کشور و  برابر خشونت را خالف رویه  از زنان در  در بررسی الیحه حمایت 

اصول قانون اساسی دانست.
معصومه ابتکار ضمن تشریح عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم و معاونت امور زنان 
ارائه لوایح مورد نیاز اصالح قوانین حمایتی از زنان و کودکان یادآور شد:  و خانواده در 
موضوع خشونت علیه زنان و کودکان یکی از مسائل مهم همه جوامع است و بر همین 
اساس ساز وکارهای مداخله در آسیب ها و تمهیداتی از بعد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی 

طراحی و اجرایی کرده شده است.
تبدیل الیحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به قانون در دولت یازدهم و دوازدهم

وی افزود: در دولت یازدهم و دوازدهم هم به طور خاص و کامل به موضوع خشونت 
علیه کودکان و نوجوانان و زنان پرداخته و تالش شد در زمینه گفتمان سازی برای این 
موضوع گام های موثری برداشته شود تا اینکه سرانجام الیحه حمایت از حقوق کودکان و 
نوجوانان در مجلس دهم تصویب شد که درحال حاضر هم در ابعاد مختلف به این قانون 
توجه شده و قوه قضاییه دوره های آموزشی در ارتباط با آن را برای قضات برگزار کرده است.

معاون رئیس جمهوری افزود: وزارت دادگستری هم به طور گسترده برای اجرای 
این قانون تدابیر الزم را تدوین و کار کرده تا آنجا که آیین نامه اجرایی قانون حمایت از 
حقوق کودکان و نوجوانان مراحل آخر را در کمیسیون فرهنگی سپری می کند و بزودی 

به دولت ابالغ می شود.
حمایت از اورژانس اجتماعی و دستگاه های مرتبط دستاورد دولت تدبیر و امید

ابتکار یادآور شد: اجرایی کردن سازوکارهای مداخله در بحران های اجتماعی یکی 
از راهکارهای اجرای بهینه این الیحه است که یکی از دستگاه هایی که هم در مورد این 
قانون و هم پیرامون الیحه کرامت و صیانت از زنان در برابر خشونت همکاری خوبی 
انجام داده است، اورژانس اجتماعی ۱2۳ است که خوشبختانه از ابتدای دولت دوازدهم به 

طور خاص مورد حمایت معاونت امور زنان و خانواده بوده و است.
معاون رئیس جمهوری در مورد این حمایت های معاونت امور زنان از اورژانس 

اجتماعی توضیح داد: تالش کردیم در بازدیدهای استانی که بیش از چهل بازدید از 
تهیه  اجتماعی  اورژانس  مراکز  برای  هایی  گزارش  داشتیم،  ها  استان  در  مراکز  ین  ا
های  سازمان  با  مکاتباتی  دستگاه،  این  های  کاستی  و  کمبودها  مورد  در  و  ه  د ر ک
اینکه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی و توان افزایی  دیگر داشته باشیم ضمن 
از  قدردانی  و  تشویقی  و همینطور نشست های  اجتماعی  اورژانس  کارشناسان  برای 

کارشناسان برتر صورت دادیم.
ابتکار یکی از کارهای انجام شده در دولت دوازدهم از سوی معاونت امور زنان را 
همکاری مشترک با وزارت ارتباطات عنوان و افزود:  با این همکاری مشترک، دو پیامک 
سراسری در جهت معرفی اورژانس و خط مشاوره ارسال شد؛ کار بزرگی بود زیرا اقشاری 
از مردم با این خدمات گسترده اورژانس اجتماعی در شرایط کودک آزاری، همسرآزاری، 

خودکشی و مسایل و آسیب های داخل خانواده آشنایی نداشتند.
سهل انگاری مجلس در بررسی الیحه حمایت از زنان در برابر خشونت غیرقانونی است

وی تنظیم و تدوین الیحه کرامت و صیانت از زنان در برابر خشونت را از دیگر 
اقدامات مهم دولت دوازدهم دانست و یادآور شد: این الیحه با همگرایی و وفاق قوه مجریه 
و قضاییه به ابعاد مختلف خشونت در همه سنین و ابعاد آن پرداخته است. به این معنا که 
قوه قضاییه هم در همه جلسات هماهنگی که در معاونت امور زنان پیرامون این الیحه 
برگزار شد و هم هنگام طرح در کمیسیون لوایح مشارکت و حضور داشته تا سرانجام در 

دی ماه سال گذشته به مجلس ارسال شد.
معاون رئیس جمهوری با ابراز تعجب از اینکه الیحه مورد وفاق دو قوه چرا باید از 
دی سال گذشته تاکنون که به مجلس ارسال شده اعالم وصول هم نشده باشد، تاکید 
کرد: این خالف رویه قانونگذاری کشور و خالف اصول قانون اساسی است و مجلس نمی 
تواند با وجود اینکه دولت بر یک الیحه فوریت گذاشته است، آن را اعالم وصول نکند تا 

آنجا که اعالم کنند این الیحه برای ما اولویت نیست!
ابتکار با تاکید بر اینکه کار نمایندگان غیرقانونی است و همه نظام های قانونگذاری 
کشور را زیر سوال می برد، تصرح کرد: ادامه این روند، مردم بخصوص نسل جوان را 
نسبت به قابل اصالح بودن فرایندهای قانونی ناامید می کند که این تبعات سنگینی به 
دنبال دارد که تقاضا داریم رییس مجلس شورای اسالمی شخصا به این امور رسیدگی 
و ورود کنند و از اختیارات خود برای اعالم وصول و آغاز فرایند بررسی و تصویب این 
اینکه در شرایط کرونا موارد خشونت های خانگی و  الیحه بسیار مهم بکوشند. ضمن 

همسرازاری هم تشدید شده است.
نگاه نمایندگان به بحث غربالگری غیرکارشناسی است

ابتکار، موضوع مطرح شده در مجلس پیرامون بحث غربالگری جنین را یکی دیگر 
از عملکرد نادرست مجلس عنوان و تاکید کرد: این مجلس با نگاه غیرعلمی و تخصصی، 
تغییراتی در مورد غربالگری و بحث سقط درمانی وارد کرده که مایه نگرانی اساتید پزشکی 
و انجمن های علمی شده زیرا نگاه و نظر متخصص این امر که برای این موضوع تحصیل 

کرده و مجهز به سالح علم برای تشخیص و درمان درست شده را نادیده گرفته اند.
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بتی که سال قبل از بازار 
ساخته  مردم  برای  سرمایه 
فرو  درحال  اکنون  بود،  شده 
ریختن است و دومینوی اتفاقات مختلف 
که  مهره  آخرین  نهایت  در  شد  اعث  ب
بازار  این  به  سهامداران  اعتماد  مان  ه

بود نیز بیفتد.
شاخص   که  گذشته  سال  بتدای  ا
کل بورس کار خود را با شاخص ۵۰۰ 
کسی  کمتر  کرد،  آغاز  واحدی  زار  ه
گمان می کرد روزهای سبز بازار مقدمه 
بهترین و بدترین سال بازار سرمایه در 

تاریخ ۵۴ ساله خود در ایران باشد.
به  مرکزی  بانک  مثبت  یگنال  س

سرمایه گذاری در بورس
بانک  که  بود  روزها  همان  ر  د
سازی  شفاف  لعمل  دستورا رکزی  م
تراکنش بانکی اشخاص را صادر و در آن 
اعالم کرد که »انتقال وجه با مبلغ باالتر 
اشخاص  برای  تومان  میلیون   2۰۰ ز  ا
حقیقی بوسیله کلیه تراکنش های بانکی 
مشروط به درج بابت و در صورت نیاز 

منوط به ارائه اسناد مثبته شد.”
نشان  بخشنامه  این  بازخوانی   
برای  نیاز  می دهد که مستندات مورد 
در  گذاری  سرمایه  »امور  وضوع  م
بورس«  این است که یک طرف حساب 

نهادهای مالی مجاز باشد.
درواقع سهامدار بورسی می توانست 
اگر  حتی  دارد،  توان  در  که  رمیزانی  ه
بیش از 2۰۰ میلیون تومان باشد، به بازار 
است  درحالی  این  کند.  تزریق  سرمایه 
می خواستند  که  افرادی  مقابل،  در  ه  ک
در بازار سکه یا ارز که بازارهای موازی 
بازار سرمایه محسوب می شوند، سرمایه 

گذاری کنند، این امکان را نداشتند.
های  چراغ  از  بیش  موضوع  ین  ا
به مردم سیگنال  بازار  پی  در  پی  سبز 
مثبت داد و باعث شد بسیاری از افراد 
گمان کنند بازار سرمایه در مقابل بازار 
سکه و ارز، محل امن تری برای سرمایه 
در همان  دیگر  از سوی  است.  گذاری 
روزها، سود بین بانکی به زیر ۱۰ درصد 
کاهش و به تبع آن، سود سپرده گذاری 
نیز تا ۱۵ درصد کاهش یافت و همین 
موضوع باعث شد مردم سرمایه گذاری 
در بازار سرمایه را که به روزهای اوج 
به سپرده گذاری  نزدیک می شد،  خود 

در بانک ترجیح دهند.
 ، ر کو مذ ت  ما ا قد ا بر  ه  الو ع
بانک  کل  رئیس  همتی،  لناصر  بدا ع
مرکزی هم در ۱2 اردیبهشت ماه سال 
گذشته و در حالی که شاخص بورس با 
بازار  از سوی فعاالن  فزایش تقاضای  ا
سهام با رشد قابل توجهی همراه شده 
بود، در پست اینستاگرامی خود نوشت: 

»با توجه به اقبال مردم به حضور در 
بازار سرمایه، عرضه سهام شرکت های 
دولتی و بانک ها و تکمیل سهم شناور 
ضرورت های  از  بورسی  شرکت های 
ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و عمق 
در  است.  سرمایه  بازار  به  خشیدن  ب
کاهش  قانونی  اجرای ضوابط  استای  ر
را  بخشنامه ای  بانک ها،  نگاه داری  ب
سهام  واگذاری  ضرورت  خصوص  ر  د
در  بانک ها  به  بسته  وا رکت های  ش
و  اقدام  نحوه  کردم.  صادر  ورس  ب
عملکرد بانک ها، شاخص مهم ارزیابی 
عملکرد مدیران بانک ها در همراهی با 

سیاست های اقتصادی دولت است.”
او همچنین پستی در ۱۹ اردیبهشت 
سال گذشته با این مضمون منتشر کرد 
خوبی  امکان  سرمایه  بازار  شرایط  ه  ک
برای بهبود شرایط تامین مالی در کنار 
تامین کسری بودجه از راه عرضه سهام 
بنگاه ها و اموال مازاد و مهم تر از همه، 
اوراق  مدیریت شده  و  هدفمند  نتشار  ا
بدهی  که هر دو ضد تورمی هستند را 
فراهم کرده که امید است دولت از آن 

استفاده کند.
شاید مهم ترین دلیل بانک مرکزی 
برای هدایت نگاه مردم به بازار سرمایه 
این بود که نقدینگی موجود در کشور 
بازار  جمله  از  بازارها  سایر  سمت  ه  ب
ارز حرکت نکند و به تورم دامن نزند؛ 
بنابراین بورس به نوعی سد راه تورم شد.

دهقان  محمدعلی  که  وضوعی  م
در  بورس  سازمان  رییس  هنوی،  د
هاوس  کالب  در  اخیرا  که  خنانی  س
که  کرد  اعالم  و  اشاره  آن  به  اشت  د
بازار سرمایه کشور را از مصیبت بزرگ 

تورم نجات داد!
مردم همه چیز خود را بدون دانش، 

به بورس سپردند!
همه این اقدامات در کنار سوددهی 
های  ماه  در  سرمایه  بازار  نظیر  ی  ب

ابتدایی سال گذشته و همچنین تشویق 
از سوی  مردم  وقت  بی  و  وقت  شدن 
گرفته  جمهور  رئیس  از   - سئوالن  م
تا وزیر اقتصاد قرار گرفت تا مردم که 
جذابیتی در بازارهای موازی نمی دیدند 
و نگران حفظ ارزش پول خود در برابر 
بازار  وارد  را  خود  سرمایه  بودند،  ورم  ت

سرمایه کنند.
در این میان نیز برخی به واسطه 
و  شدند  بورسی  بودن،  عدالتی  سهام 
باعث  بازار  این  کننده  وسوسه  رایط  ش
آگاهی  و  دانش  که  افرادی  حتی  شد 
الزم را ندارند، برای کسب سود بیشتر، 
دارایی های مهم خود از جمله مسکن 
بازار  وارد  را  خود  پول  و  بفروشند  را 

سرمایه کنند.
فروش حقوقی ها و هشدار مجلس

پس از ورود حجم زیادی نقدینگی 
ها  حقوقی  سرمایه،  بازار  به  سرگردان 
قیمتهای  در  سهم  فروختن  مشغول 
بازار  به  را  ها  پول  این  اما  شدند  باال 
به  بازار  از  پول  واقع  در  برنگرداندند. 
عناوین مختلف از جمله فروش دارایکم 
های  سهم  فروش  یا  یکم  پاالیشی  و 

پتروشیمی از بازار خارج شد.
که  بود  شده  ای  گونه  به  شرایط 
دادند  هشدار  نیز  مجلس  نمایندگان 
سال  آبان  پنجم  در  که  گزارشی  در  و 
که  کردند  اعالم  شد،  منتشر  گذشته 
به   ،۱۳۹۹ سال  مردادماه  دوم  نیمه  از 
به  نااطمینانی  عالمت  ارسال  دلیل 
بازار، ناشی از ناهماهنگی دستگاه های 
دوم  صندوق  سهام  عرضه  در  مجری 
دولتی )مشخصًا وزارت اقتصاد و وزارت 
نفت( و نیز نقش آفرینی سرمایه گذاران 
حقوقی، بازار سرمایه ریزش قابل توجهی 
را تجربه کرد؛ به نحوی که در فاصله 
یک ماهه، نزدیک به ۴۵۰ هزار واحد از 

شاخص کل اصالح شد.
از  و  بارها  اقتصادی  کمیسیون 

و  بینی  پیش  را  اتفاق  این  قبل  ماه ها 
اجرای  مسئوالن  به  را  الزم  تذکرات 
ذیربط ارائه کرده بود، لکن عدم توجه 
تنها  نه  تا  شد  موجب  تذکرات  این  به 
لطمات قابل توجهی در بعد اقتصادی به 
کشور وارد شود، بلکه موجب پدیدآمدن 
از  اجتماعی  های  نارضایتی  و  پیامدها 
سرمایه داران خرد که اکثراً در ماه های 
اخیر وارد این بازار شده و بخش قابل 
توجهی از سرمایه خود را از دست داده 

بودند، شد.
تعدد تصمیم در سازمان!

 پس از همه این اتفاقات و درحالی 
در  سرمایه  بازار  ریزش  استارت  که 
وزارتخانه  دو  نظر  اختالف  با  مردادماه 
اقتصاد و نفت درمورد عرضه پاالیشی 
بورس  سازمان  بود،  شده  زده  یکم 
برای  را  متعددی  و  تصمیمات مختلف 
ساماندهی به وضعیت بازار اخذ کرد که 
در نهایت موجب برآشفتگی بیشتر این 
بازار شد. از تغییر حجم مبنا وتغییر دامنه 
نوسان گرفته تا اصالح ریزساختارهای 

بازار سرمایه.
چوب حراج به سهم های بنیادی

بازار سرمایه  اینکه  خالصه کالم 
از همان ابتدای سال قبل نتوانست راه 
دخالتهای  و سایه  کند  انتخاب  را  خود 
گاه و بیگاه از سوی نهادهای مختلف 
بر سرش سنگینی می کرد. بازاری که 
پیش  واحد  میلیون  دو  فتح شاخص  تا 
رفته بود، اکنون به شاخص یک میلیون 
و2۰۰ هزار واحد چنگ انداخته و صف 
های فروش جایگزین صف های خرید 

شده اند.
دارانی  سهام  اما  میان  این  در 
هستند که نه سرمایه ای برایشان باقی 
مانده و نه اعتمادی. به همین دلیل است 
لقایش  به  را  سرمایه  بازار  عطای  که 
بخشیده اند و چوب حراج به سهم های 
ارزشمند و بنیادی پرتفوی خود زده اند.

جبران  برای  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار   ۳4 پرداخت 
خسارت کرونا توسط بانك سپه

مدیرعامل بانک سپه به تشریح اقدامات مؤثر 
این بانک با محوریت اعتباری درخصوص حمایت از 
اشخاص و واحدهای آسیب دیده از ویروس کرونا در 

سال ۱۳۹۹ پرداخت.
سپه:  بانک  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
محمدکاظم چقازردی اظهار داشت: بانک سپه در 

اقتصاد  عرصه  در  نقش آفرینی  و  عملیاتی  جامع  برنامه  اجرای  راستای 
کشور سال ۱۳۹۹ را که »جهش تولید« نام گذاری شده بود با رویکردهای 
محورهای؛  حول  را  خود  برنامه های  سیاست ها،  تعیین  بر  ناظر  اصلی 
با سیاست های کالن  تولید، همسو  رونق  از  ارائه تسهیالت در حمایت 
اقتصادی  مالی طرح های کالن  تأمین  در  از طریق مشارکت  اقتصادی 
و  متوسط  کوچک،  اقتصادی  بنگاه های  به  تسهیالت  پرداخت  نیز  و 
بانک،  اعتباری  ظرفیت  از  حداکثری  استفاده  با  آسیب  دیده  کارآفرینان 
وضعیت  بهبود  کرونا،  ویروس  شیوع  از  ناشی  تبعات  کاهش  به منظور 

اقتصادی و رونق تولید تنظیم کرد.

* اختصاص بیش از 6 هزار میلیارد ریال اعتبار تسهیالتی به مستأجرین 
آسیب دیده از کرونا

مدیرعامل بانک سپه مجموع اقدامات موثر این بانک در سال ۱۳۹۹ را 
اختصاص بیش از به 6  هزار میلیارد ریال اعتبار و تسهیالت عنوان کرد و 
افزود: این رقم در قالب ودیعه مسکن به مستأجرین حائز شرایط و آسیب دیده 

از ویروس کرونا پرداخت شده است.

* پرداخت نزدیک به ۳8 هزار میلیارد ریال تسهیالت تکلیفی
محمدکاظم چقازردی با اشاره به اینکه تسهیالت تکلیفی بانک سپه 
در 6 بخش ارائه شده است، اظهار داشت: نزدیک به ۳8 هزار میلیارد ریال 
حوزه های؛  در  گیرندگان  تسهیالت  به  یافته  اختصاص  پرداختی  مجموع 
حوادث قهری، تسهیالت خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده 
شهدا )بنیاد شهید(، تسهیالت بهسازی، نوسازی و سرمایه گردش واحدهای 
نانوایی، اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، 
تسهیالت پرداختی ارزان قیمت مسکن و ... به مجموعه نیروهای مسلح و 
نیز تسهیالت خرید یا ساخت مسکن قضات قوه قضاییه، نخبگان و اعضای 

هیات علمی دانشگاه ها می باشد.

* پرداخت 2۹ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج
ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت  اینکه  بیان  با  سپه  بانک  مدیرعامل 
طی پنج سال اخیر روند صعودی در این بانک داشته است، گفت: پرداخت 
نزدیک به 2۹ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج برای کمک به 
تسهیل ازدواج جوانان در سال ۱۳۹۹ نشان از هم راستایی برنامه های این 

بانک با سیاست های دولت دارد.

* اختصاص اعتبار به منظور بهسازی و نوسازی مسکن روستایی
چقازردی همچنین درخصوص اقدامات بانک سپه در زمینه تسهیالت 
بهسازی و نوسازی مسکن روستایی گفت: در این بخش که از جمله تکالیف 
ابالغی بانک مرکزی است، نزدیک به ۷ هزار میلیارد ریال تسهیالت در 
قالب مشارکت مدنی )بهسازی و نوسازی مسکن( به سرپرستان خانواده های 

واجد شرایط پرداخت گردید.

* پرداخت ۴ هزار و چهارصد میلیارد ریال تسهیالت خوداشتغالی
حمایت  ضرورت  بر  تأکید  با  سپه  بانک  مدیره  هیأت  رئیس 
یط  شرا در  به ویژه  معه  جا آسیب پذیر  ر  قشا ا ز  ا کشور  بانک های 
اقتصادی فعلی، تصریح کرد: بانک سپه به منظور کمک به خوداتکایی 
سازمان  و  امام خمینی)ره(  امداد  کمیته  پوشش  تحت  خانواده های 
اشتغال  به  ریال  میلیارد  چهارصد  و  هزار   ۴ گذشته  سال  بهزیستی 

داد. اختصاص  شرایط  واجد  خانوارهای 

* اختصاص اعتبار ویژه به صنوف و اقشار آسیب دیده ناشی از کرونا
مدیر عامل بانک سپه ضمن تشریح اقدامات بانک سپه درخصوص 
اعطای تسهیالت ویژه به صنوف و اقشار آسیب دیده ناشی از کرونا در سال 
گذشته، ابراز داشت: این بانک به منظور ایفای مسئولیت های اجتماعی خود 
اقدامات مؤثر تسهیل کننده ای در  بانک مرکزی،  ابالغی  اهداف  و تحقق 
پرداخت تسهیالت به آسیب دیدگان  ناشی از شیوع کرونا انجام و به شعب 

خود در سراسر کشور اختیارات ویژه داد.
وی با بیان اینکه بانک سپه سال گذشته ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در 
قالب بیش از ۴6 هزار فقره تسهیالت به کسب وکارهای آسیب دیده ناشی 
از ویروس کرونا  اختصاص داده است، گفت: صاحبان کسب و کارهای؛ 
تولید و توزیع پوشاک، کیف و کفش، تولید و توزیع غذاهای آماده، حمل 
مسافرتی،  خدمات  دفاتر  شهری،  درون  و  شهری  برون  عمومی  نقل  و 
و  هنری  آموزشی،  فرهنگی،  مجتمع های  و  مراکز  زیارتی،  و  گردشگری 
رسانه ای، باشگاه های ورزشی و تفریحی، آموزشگاه ها و سالن ها، موسسات 
در حوزه های  بهداشت که  وزارت  از  بهره برداری  پروانه  دارای  خصوصی، 
هستند،  فعال  پاراکلینیکی  و  آزمایشگاهی  از  اعم  تشخیصی  و  درمانی 
واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی، مراکز تولید محصوالت 
گلخانه ای و صیفی جات صادرتی و مراکز تولید و عرضه گیاهان زینتی و 
ماهیان زینتی می توانند با ثبت نام در سامانه کارا از تسهیالت اعطایی به 

این بخش بهره مند گردند.
به  یافته  اعتبار و تسهیالت اختصاص  چقازردی تأکید کرد: دریافت 
کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا، مشروط به معرفی از 
که  بوده  اجتماعی(  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  )سامانه  کارا  سامانه  طریق 
درخواست های واصله واحدهای معرفی شده پس از احراز شرایط به ایشان 

پرداخت شده است.

* پرداخت 22 هزار میلیارد ریال تسهیالت به یارانه بگیران
رئیس هیأت مدیره بانک سپه اختصاص حدود 22 هزار میلیارد ریال 
از بودجه تسهیالتی بانک را به یارانه بگیران آسیب دیده از ویروس کرونا 
عنوان کرد و افزود: این بانک سال گذشته به منظور افزایش قدرت خرید 
چندین  واریز  به  نسبت  بگیر،  یارانه  و  کم درآمد  متقاضیان  نقدینگی  و 
از  ناشی  آسیب دیده  یارانه بگیران  حساب  به  قرض الحسنه  وام  مرحله 
هدفمندسازی  سازمان  سوی  از  اعالمی  فهرست  مطابق  کرونا  شیوع 

اقدام کرد. یارانه ها 

* پرداخت ۱2 هزار میلیارد ریال تسهیالت به بنگاه های کوچک و 
متوسط

مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه در بودجه تسهیالتی سال ۱۳۹۹ 
مالی  تأمین  به  پرداختی  تسهیالت  از  ریال  میلیارد  هزار   ۱2 از  بیش 
بنگاه های  داشت:  اظهار  یافت،  اختصاص  متوسط  و  کوچک  بنگاه های 
اقتصادی کوچک دارای کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و بنگاه های اقتصادی 
بهره مند  سپه  بانک  تسهیالت  از  نفر    ۱۰۰ تا  کارکنان  دارای  متوسط 

 . هستند
به  از هم وطنان  زیادی  تعداد  درگیر شدن  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
ویروس کرونا، برای همه مردم آرزوی سالمتی و برای درگذشتگان این 

اپیدمی خواستار علو درجات از درگاه خداوند شد.

پتروشیمی  تالش  با  بنزن  واردات  از  ایران  نیازی  بی 
بوعلی سینا

ایران به دنبال تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه تولید بنزن در پتروشیمی بوعلی سینا 
در سال ۹۹ از واردات این محصول راهبردی بی نیاز شد.

به گزارش شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، این مجتمع آروماتیکی سال ۱۳۹۹ 
موفق به تولید بیش از ۱۰۰ درصد برنامه تولید خود در محصول بنزن شده و با 
تولید 8۵6۱۰ هزارتن محصول نسبت به سال ۹8 با 8 درصد افزایش، به تولید 

حداکثری رسیده است.
این  در  بوعلی سینا  پتروشیمی  شرکت  بازرگانی  مدیر  اردالن صداقت زاده، 
زمینه اظهار کرد: این افزایش تولید، کشور را از واردات محصول راهبردی بنزن 
که به عنوان محصول پایه در شوینده ها و مواد بهداشتی کاربرد دارد بی نیاز کرده 
تا عالوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور، در شرایط همه گیری ویروس کرونا و 
لزوم افزایش مصرف شوینده ها، کشور بدون چالش و با تکیه بر تولیدات داخلی 

نیازهای مصرف کنندگان را برطرف کند.
وی ادامه داد: با تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه تولید در سال ۱۳۹۹، افزون بر 
جلوگیری از واردات  محصول بنزن، بخشی از تولید این محصول راهبردی را به 
خارج از کشور صادر کرده ایم که در شرایط سخت تحریم های یکجانبه  و ظالمانه 

علیه کشور، ارزآوری قابل توجه ای را برای کشور به ارمغان آورده  است.
مدیر بازرگانی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا افزود: همچنین سال ۱۳۹۹، 
تولید محصوالت برش سبک با 22 درصد، برش سنگین با هفت درصد و گاز مایع 

با هفت درصد افزایش تولید همراه بوده است.
صداقت زاده تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ نیز صادرات زمینی رشد چشمگیر 
۳۴۰ درصدی را نشان می دهد که با افزایش حمل ونقل زمینی و  کاهش حمل ونقل 
دریایی، هزینه حمل محصوالت نیز به شدت کاهش داشته و سبب افزایش سود 

این شرکت شده است.
وی اظهار کرد: سال ۱۳۹۹ مقدار فروش شرکت در مجموع 2۵ درصد افزایش 
نسبت به مدت مشابه سال ۹8 را نشان  داد که روزهای خوب شرکت پتروشیمی 
بوعلی سینا در روزهای تحریم با تکیه بر توان داخلی و بی اثر ساختن تحریم ها در 

صنعت پتروشیمی را نوید می دهد.

صرفه جویی 200 میلیارد دالری عربستان با اصالحات انرژی
وزیر دارایی عربستان اعالم کرد که با اجرای برنامه اصالحات انرژی، 2۰۰ 

میلیارد دالر در هزینه ها صرفه جویی می شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز از دوبی، محمد الجدعان اعالم کرد که عربستان 
می تواند سوخت مایع مصرف داخلی را با گاز و منابع انرژی تجدیدپذیر جایگزین 

کند و بیش از 2۰۰ میلیارد دالر در دهه آینده صرفه جویی کند.
بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان در سال های اخیر برنامه ای بلندپروازانه را 
برای روزآمدکردن اقتصاد، ایجاد شغل و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی آغاز 
کرده است.وزیر دارایی عربستان در این باره گفت: جایگزینی سوخت های مایع ، 

طرحی ابتکاری است که در حال نهایی کردن آن هستیم.
الجدعان اظهار کرد: این برنامه در ۱۰ سال آینده برای دولت حدود 8۰۰ 
دارد  همراه  به  صرفه جویی   دالر(  میلیون   ۳۴۰ و  میلیارد   2۱۳( ریال  میلیارد 
میالدی  جاری  ماه  در  شود.عربستان  استفاده  سرمایه گذاری  برای  می تواند  که 
کرد،  امضا  را  خورشیدی  انرژی  جدید  پروژه  هفت  از  برق  خرید  توافقنامه های 

این توافقنامه ها بخشی از برنامه بهینه سازی سبد انرژی برای تولید برق است.

کاهش 19 درصدی حجم آب سدها 
کم آبی؛ در کمین تابستان!

آخر  تا  )مهرماه۱۳۹۹  جاری  آبی  سال  در  بارش ها  درصدی   ۵۰ کاهش 
شهریور۱۴۰۰( سبب کم شدن ۱۹ درصدی حجم آب موجود در مخازن سدهای 

کشور شده است.
در سال آبی جاری )مهرماه ۱۳۹۹ تا انتهای شهریور( وضعیت بارش ها نشان 

از آن دارد که با کاهش بارش روبرو خواهیم بود.
آن طور که پیش بینی پژوهشکده اقلیم شناسی و تغییر اقلیم نشان می دهد، 
مشابه  دوره  به  نسبت  درصد   ۴۳ ماه  فروردین  پایان  تا  جاری  آبی  سال  بارش 
بلندمدت و ۵۴.۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و هیچ یک از 
استان های کشور طی این دوره بارش بیش از میانگین ساالنه را دریافت نکرده اند.

اکنون و براساس تازه ترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران حجم 
آب موجود در مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا سوم اردیبهشت 

ماه امسال به رقم 2۹ میلیارد و 6۷ میلیون متر مکعب رسید.
این میزان موجودی آب سدها در حالی است که پارسال و در همین بازه 
زمانی ۳6 میلیارد و 8۳ میلیون متر مکعب آب در مخازن سد ها وجود داشت که 

کاهش ۱۹ درصدی را نشان می دهد.  
تا  ابتدای سال آبی جاری  از  میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور 
سوم اردیبهشت ماه درحالی به رقم 22 میلیارد و ۳2 میلیون متر مکعب رسیده 
که پارسال در همین بازه زمانی این رقم ۳۷ میلیارد و ۳۵ میلیون متر مکعب بود.

میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور در سال آبی جاری نسبت به 
پارسال با کاهش ۴۰ درصدی همراه شده است.

بورس در بدترین روزهای عمر54 ساله؛

بازار سرمایه دیگر برای سرمایه گذاری امن نیست!
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زیر نظر: بهراد مومنی

خط دوم انتقال گاز شمال ایران 
عملیاتی می شود

مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز گفت: مصوبه هیئت مدیره شرکت 
ملی گاز ایران درباره اجرای خط دوم ۳۰ اینچ شمال کشور عملیاتی می شود.

به گزارش شرکت ملی گاز ایران، مقدم بیگلریان در نشست با  احمد 
حسین زادگان، استاندار مازندران که درباره برنامه ها و مسائل پایداری انتقال 
گاز استان مازندران برگزار شد، اظهار کرد: مهم ترین نیاز اجرایی این پروژه 
ملی، تأمین مالی و سفارش و ساخت لوله بود که خوشبختانه در مرحله 
پایانی است و کار طراحی تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه هم انجام شده و 

پروژه هم اکنون در مرحله تشریفات مناقصه است.
باالیی  ساختمانی  کالس  با  لوله  از  پروژه  این  برای  افزود:  وی 
استفاده می شود، از این رو حریم ایمنی خط لوله فشار قوی به مقدار قابل 
توجهی کاهش می یابد و به اعتبار این لوله، فشار قطعه مجاورش با نصب 
ایستگاه کنترل فشار نیز کاهش داده می شود، بنابراین حریم ایمنی خط 
لوله گاز در این منطقه به شدت کاهش می یابد و مشکالت مردم و شرکت 
این موضوع  ایمنی برطرف می شود که  انتقال گاز درباره فواصل حریم 
سبب رونق اقتصادی قابل توجهی با آزاد شدن زمین ها و کاهش حریم ها 

در منطقه می شود.
این پروژه اهمیت  انتقال گاز تصریح کرد:  مدیر منطقه ۹ عملیات 
باالیی دارد و ضمن اینکه با بهره برداری از آن، ظرفیت مخزنی قابل توجهی 
ایجاد می شود و این نکته در شرایط پیک مصرف فصل سرما برای ناحیه 
مرکزی و غرب استان مازندران بسیار مهم است، همچنین سبب می شود 
برنامه های گازرسانی به مناطق کوهستانی شهرستان نوشهر - محدوده 

پول و کجور نیز سرعت گیرد.
بیگلریان ادامه داد: خوشبختانه با حمایت و قول مساعدی که استاندار 
مازندران برای همکاری در رفع موانع اجرایی پروژه داده، تشریفات مناقصه 
و اجرایی شدن آن آغاز شده و با پیگیری ها و قول مساعدی که شرکت 
اواسط  از  آن  اجرایی  عملیات  است،  داده  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی 

امسال آغاز خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: از آنجایی که این پروژه هزینه بسیاری دارد، 
چنانچه در مراحل اجرایی متوقف شود، خسارت سنگینی را متوجه منابع 
ملی کشور می کند که امیدواریم این دغدغه با همکاری دستگاه های اجرایی 

برطرف شود و این طرح زودتر به بهره برداری برسد.
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زیر نظر: حامد شایان

بهمن ماه 1400، آخرین مهلت واریزی مالکان؛
مالیات خانه های لوکس از10 میلیون

 تا باالی 300 میلیون تومان!
صاحبان هر خانه لوکس از خرداد امسال شناسایی می شوند و آن ها باید تا 
پایان بهمن ماه مالیات متعلقه را بپردازند که بررسی ها نشان می دهد، کمترین 
و بیشترین مالیاتی که این افراد باید بپردازند به ترتیب معادل ۱۰ و باالی ۳۰۰ 

میلیون تومان است. 
طبق بودجه سال جاری باید از خانه و خودروهای لوکس مالیات اخذ شود 
که خانه های با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان، خانه لوکس محسوب شده 
و مالک آن باید تا بهمن ماه این مالیات را پرداخت کند که خانه های درحال 

ساخت و در سال تملک از پرداخت این مالیات معاف هستند.
در این زمینه، رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر داده که افراد مشمول 

این مالیات تا خرداد شناسایی و این موضوع به آن ها منتقل می شود.
براین اساس، نرخ مالیات ساالنه این خانه های لوکس نیز به شرح زیر است:

۱- نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان؛ یک در هزار
2- نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تا 2۵ میلیارد تومان؛ دو در هزار
۳- نسبت به مازاد 2۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان؛ سه در هزار

۴- نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تا 6۰ میلیارد تومان؛ چهار در هزار
۵-نسبت به مازاد 6۰ میلیارد تومان به باال پنج در هزار

بررسی نحوه محاسبه امالک لوکس بیانگر این است که امالک با ارزش 
۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان باید ساالنه مالیاتی معادل ۱۰ تا ۱۴.۹ میلیون بپردازند. 
همچنین، امالکی با ارزش ۱۵ تا 2۵، 2۵ تا ۴۰ و ۴۰ تا 6۰ میلیارد تومان 
به ترتیب باید ساالنه ۳۰ تا ۴۹.۹، ۷۵ تا ۱۱۹.۹ و ۱6۰ تا 2۳۹ میلیون تومان 

مالیات بدهند. 
عالوه براین، امالکی که ارزش آن ها باالی 6۰ میلیارد تومان نیز مکلف 
به پرداخت ساالنه ۳۰۰ میلیون تومان مالیات هستند. به عنوان مثال، اگر قیمت 
میلیون   ۷8 سالی  باید  باشد،  تومان  میلیارد   26 معادل  متری   26۰ خانه  یک 

تومان مالیات بپردازد. 
لوکس  خانه های  باید صاحبان  که  مالیاتی  بیشترین  و  کمترین  بنابراین، 
بپردازند، ۱۰ و ۳۰۰ میلیون تومان در سال است و بررسی آخرین آمار منتشر 
شده از سوی بانک مرکزی درباره معامالت مسکن در شهر تهران بیانگر این 
است که خانه های با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان تنها ۵.۳ درصد معامالت 

در اسفند پارسال را تشکیل می دهد.

سخنگوی آزادسازی سهام عدالت:

باقی مانده سود سهام عدالت به حساب مشموالن واریز می شود
سخنگوی آزادسازی سهام عدالت گفت: اکنون 
را  سود  بقیه  که  داریم  درخواست  شرکت ها  همه  از 
باقیمانده  تا سود  واریز کنند  به شرکت سپرده گذاری 
مشموالن  حساب  به  رمضان  ماه  ایام  در  و  به زودی 

سهام عدالت واریز شود.
حسین فهیمی به توزیع سود سهام عدالت اشاره 
کرد و افزود: در واپسین روزهای سال ۹۹ به پنجمین 
که  رسیدیم  عدالت  سهام  آزادسازی  طرح  از  مرحله 
بازار  طریق  از  سهام  این  سود  پرداخت  آن  براساس 

سرمایه صورت گرفت.
وی اظهار داشت: روش پرداخت از طریق بازار 
سرمایه با تفاوت بنیادی نسبت به پرداخت سود سهام 
عدالت نسبت به سال های گذشته همراه بود، بدین معنا 
که در گذشته به ازای هر نفر یک مبغ سودی در نظر 
گرفته می شد و سود در نظر گرفته در تاریخی معین 

برای افراد پرداخت می شد.
فهیمی خاطرنشان کرد: امسال سهامداران اقدام 
به فروش بخشی از سهام خود در بازار کردند که در 
روش مستقیم حدود سه میلیون و 2۰۰ هزار نفر و در 
را  نفر سهام خود  روش غیر مستقیم حدود ۱۰ هزار 
فروختند و طبق آن تعداد سهام افراد و میزان سود تعلق 

گرفته کاهش پیدا کرد.
سخنگوی آزادسازی سهام عدالت اظهار داشت: 
روش محاسبه برای پرداخت امسال سهامداران بدین 
روش  در  عدالت  سهام  مشموالن  که  بود  صورت 
سهامداری مستقیم و غیرمستقیم از چه تعداد سهم و 

در چه شرکتی برخوردارند و این موضوع هم مدنظر 
قرار گرفت که چه تعداد سود به ازای هر سهم براساس 

عملکرد شرکت های سرمایه پذیر تعلق گرفت.
وی ادامه داد: بعد از محاسبه میزان سود آن را 
به شرکت های سرمایه پذیر ارسال کردیم و در انتها 
سود دریافت شده را بین ۴۹ میلیون سهامدار توزیع و  

به حساب آنها واریز کردیم.
فهیمی اظهار داشت: اکنون در صدد هستیم تا 
بقیه سود سهام عدالت را از شرکت ها دریافت و به 
حساب افراد واریز کنیم و از هیچ تالشی برای پرداخت 
هر چه زودتر ۵۰ درصد دوم سود سهام عدالت دریغ 

نخواهیم کرد.

سخنگوی آزادسازی سهام عدالت گفت: اکنون 
از همه شرکت ها درخواست داریم که مابقی سود را 
به شرکت سپرده گذاری واریز کنند تا سود باقیمانده 
ایام ماه رمضان به حساب مشموالن  به زودی و در 

سهام عدالت واریز شود.
نخستین مرحله از واریز سود سهام عدالت برای 
سهامداران 2 روش مستقیم و غیرمستقیم در تاریخ 28 

اسفند ماه سال ۹۹ انجام شد.
دارندگان سهام ۵۰۰ هزار تومانی، رقمی حدود 
2۰۰ هزار تومان دریافت کردند و برای دارندگان سهام 
هزار   ۵۰۰ سهام  سود  برابر  دو  تومانی  میلیون  یک 
تومانی پرداخت شد که رقم آن ۴۰۰ هزار تومان بود.
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مدیرعامل شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس از کاشت 
گلپرک  درخت  اصله  هزار 
گونه ی  این  از  حفاظت  راستای  در 
و  داد  خبر  انقراض  خطر  در  گیاهی 
اجرای  با  فارس  خلیج  ستاره  افزود: 
سیستم های نوین در مدیریت فضای 
سبز، حفاظت از منابع خاکی، حفاظت 
از منابع آبی، مدیریت مصرف انرژی 
به صنعتی  فرهنگ سازی  به  توجه  و 
محیط زیست  از  حفاظت  در  پیشرو 

بدل شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس، »محمدعلی 
زمین  جهانی  روز  فرارسیدن  دادور« 
پاسداشت  برای  فرصتی  را  پاک 
و  خواند  زیست محیطی  ارزش های 
اظهار داشت: در این روز با توجه به 
این که درخت گلپرک یکی از درختان 
بومی استان هرمزگان است و در خطر 
این  از  انقراض قرار دارد، هزار اصله 

درخت در پاالیشگاه کاشته شد.
مؤثر  حرکتی  را  اقدام  این  وی 
در راستای حفظ این گونه ی ارزشمند 
درخت  این  افزود:  و  کرد  عنوان 
تثبیت کننده  نمک دوست،  گونه ای 
خاک و بسیار مقاوم به گرما و کم آبی 
است ازاین رو کاشت آن در منطقه ی 

هرمزگان موفقیت آمیز خواهد بود.
تولید بنزین پاک

ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل 
خلیج فارس در ادامه تولید قریب به ۴۷ 
میلیون لیتر بنزین پاک با استانداردی 
باالتر از استاندارد یورو ۵ را اصلی ترین 
در  پاالیشگاه  این  اهتمام  نشانه ی 
حفاظت از محیط زیست قلمداد کرد و 
گفت: رسالت اصلی ما تولید سوخت 
انرژی  امنیت سبد  تأمین  راستای  در 
کشوری است بااین حال همواره توجه 

مدنظر  را  زیست محیطی  الزامات  به 
پایدار در گرو  داریم چراکه توسعه ی 
عنایت به مباحث زیست محیطی است.

مدیریت مصرف انرژی
تمهیدات  رگیری  به کا دور  دا
و  زی  بهینه سا ر  به منظو سب  منا
مدیریت مصرف انرژی را از مهم ترین 
و  خواند  محیط زیست  حفظ  راه های 
پاک،  سوخت های  مصرف  با  گفت: 
کاهش فلرینگ، استفاده از تجهیزات با 
بازدهی باال و بازیافت گازهای حاصل 
از فرآیند تولید به عنوان سوخت سعی 
نسبت  را  خود  حساسیت  تا  کرده ایم 
به حفظ محیط زیست در عمل نشان 

دهیم.
حفاظت از منابع آبی

وی حفاظت از منابع آبی را یکی 
ین  ا زیست محیطی  وظایف  دیگر 

شرکت عنوان کرد و افزود: راه اندازی 
پاالیش  واحدهای  از  بهره برداری  و 
از  مجدد  استفاده  جهت  آب ترش 
آب در واحدهای عملیاتی، جداسازی 
واحد  به  انتقال  و  اسیدی  گازهای 
بازیافت گوگرد در همین راستا صورت 

پذیرفته است.
ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل 
خلیج فارس از نمونه برداری، آزمایش و 
آنالیز روزانه خروجی پساب و همچنین 
مبدل های  خنک کننده  آب  خروجی 
حرارتی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
خبر داد و اضافه کرد: طراحی، ساخت 
و بهره برداری از سیستم بسته جهت 
آب، نصب  و خنک سازی  بازچرخانی 
آناالیزرهای برخط روی کانال برگشت 
تجهیزات  از  استفاده  دریا،  به  آب 
بخار  احتمالی  آلودگی  جذب  جهت 

پایش  چاه های  مستمر  پایش  آب، 
مجدد  استفاده  و  زیرزمینی  آب های 
اقدامات  دیگر  از  مصرفی  بخار  از 
مبتکرانه برای حفظ منابع آبی در این 

ابرپاالیشگاه است.
پرهیز از شعارزدگی

وی در پایان دوری از شعارزدگی 
اصلی ترین  از  را  فرهنگ سازی  و 
ز  ا حفاظت  بحث  در  موضوعات 
کرد:  تأکید  و  خواند  محیط زیست 
امیدوارم همگان با تفکری سیستمی 
در راستای شعار جهانی »احیای زمین، 
افزایش بهره وری برای توسعه  پایدار« 
تالش کنند تا نه تنها در این روز بلکه 
در تمامي روزهاي سال شاهد اجرای 
این شعار و ترویج فرهنگ حفاظت از 
اقشار  تمامي  میان  در  محیط زیست 

جامعه باشیم.

به مناسبت روز زمین پاک؛

کاشت هزار اصله درخت گلپرک در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
ــاه  ــگاهی از خردادم ــای فروش ــه ه ــون پایان قان

اجرایــی مــی شــود  
مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان ایــالم گفــت: بســترهای قانــون 
ــاه ســالجاری  ــه هــای فروشــگاهی فراهــم شــده و از خــرداد م پایان

اجرایــی خواهــد شــد.
ــر اســاس  ــر اظهــار کــرد: ب ــا اعــالم ایــن خب ســعید کریمــی ب
ــامانه  ــادی در س ــاالن اقتص ــادالت فع ــات و مب ــون، اطالع ــن قان ای
الکترونیکــی متصــل بــه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور ثبت می شــود 
و هــر مــؤدی متناســب بــا درآمــد، مالیــات خــود را پرداخــت مــی کند.

وی در ادامــه بــه دولــت الکترونیــک اشــاره کــردو افــزود: یکــی 
از برنامــه هــای دولــت در ســالهای اخیــر حرکــت بــه ســمت کوچــک 
ســازی و توســعه دولــت الکترونیــک بــا هــدف ارتقــای رضایتمنــدی 
و تســهیل و تســریع در ارائــه خدمــات بــه مــردم اســت و خوشــبختانه 
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور یکــی از ســازمانهای پیشــرو در ایــن 

زمینــه بــوده اســت.
ــن راســتا  ــرد: در همی ــار ک ــالم اظه ــی ای ــور مالیات ــرکل ام مدی
ــه علــت شــیوع  تســهیالت و تمهیــدات مالیاتــی در ســال گذشــته ب
ــاس  ــر اس ــی )ب ــم مالیات ــودگی جرای ــاره و بخش ــا اش ــاری کرون بیم
درصدهــای مصــوب(، تمدیــد مهلــت تکالیــف مالیاتــی، الکترونیکــی 
شــدن ابــالغ اوراق و مراحــل پرداخــت مالیــات، و بــرون ســپاری نقــل 

وانتقــال امــالک داده شــده اســت.
وی همچنیــن فرهنــگ ســازی مالیاتــی را مهــم دانســت و یادآور 
ــی  ــاص و چگونگ ــل اختص ــالع از مح ــی و اط ــا آگاه ــراد ب ــد: اف ش
ــات  ــع مالی ــان از برگشــت مناف ــی، و اطیمن ــع درآمدهــای مالیات توزی
بــه خودشــان، بــا انگیــزه و رضایــت و داوطلبانــه مالیــات را پرداخــت 

و تکالیــف مالیاتــی خــود را انجــام خواهنــد داد.
ــت و مشــکالت  ــه محدودی ــا توجــه ب ــان داشــت: ب کریمــی بی
ســایر منابــع درآمــدی، مالیــات مهمتریــن و ماندگارتریــن منبــع تأمین 

اعتبــارات عمرانــی و توســعه کشــور اســت.

کنتــرل روزانــه درگاههــای ارتباطــی مشــترکین 
آبفــا  توســط کارکنــان ســامانه 1522

ــای   ســمیرا خدری-تمــام درگاه هــای ارتباطــی مشــترکین آبف
اســتان اصفهــان روزانــه مــورد نظــارت و کنتــرل قــرار مــی گیرنــد. 
ــر حضوریشــرکت آب و فاضــالب  ــات غی مدیردفترســامانه خدم
اســتان گفت:هــم اکنــون مشــترکین از طریــق 6 درگاه مختلف خدمات 
شــرکت را دریافــت مــی کننــد کــه بــه منظــور اطمینــان از کارکــرد 
صحیــح آن هــا، توســط کارکنــان ســامانه ۱۵22 کنتــرل مــی شــوند.

روح الــه ســعیدي هــدف از اجــراي ایــن طــرح را ارائــه خدمــات 
ــی و  ــا بررس ــرد: ب ــان ک ــه دانســت و بی ــدون وقف ــبانه روزی و  ب ش
ــه مشــکلی  ــه  کلیدهــاي درگاههــای ارتباطــی، هرگون ــرل روزان کنت
در زمینــه در خواســت مشــترکین بــرای دریافــت  خدمــات 2۳ گانــه 

شــرکت و پرداخــت قبــوض باشــد رفــع مــی شــود.
ــان  ــای اصفه ــترکین آبف ــی مش ــی6 درگاه ارتباط ــه معرف وی ب
پرداخــت و  تصریــح کرد:مشــترکین مــی تواننــد از طریقتمــاس 
ــر  ــه س ــک ب ــال پیام ــی ۱۵22، ارس ــار رقم ــمارهتلفن چه ــا ش ب
www.ــانی ــه نش ــرکت ب ــال ش ــه پرت ــماره ۳۰۰۰۰۱۵22،ورود ب ش
abfaesfahan.ir،نصــب نســخهاندرویدی کارافــزار )اپلیکیشــن(

خدماتهمراهآبفــای اســتان اصفهــان واســتفاده از کــد دســتوری 
۱۵۱۵22#*66۵۵* بــا تلفــن همــراه ،از خدمات غیرحضوری شــرکت 

ــوند.  ــد ش ــره من ــان به ــتان اصفه ــالب اس آب و فاض
ســعیدی بــه خدمــات 2۳گانــه شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
اصفهــان کــه از طریــق ســامانه ۱۵22 ارائــه مــی شــوند، اشــاره کــرد 
و گفــت: واگــذاری انشــعاب آب، واگــذاری انشــعاب فاضــالب، تغییــر 
کاربــری انشــعاب آب، پاســخ بــه اســتعالم مالکیــت انشــعاب آب، تغییر 
مشــخصات مشــترکین آب و فاضــالب، تغییــر تعــداد واحــد مســکونی 
ــراردادی انشــعاب آب،  ــر ظرفیــت ق مشــترکین آب و فاضــالب، تغیی
تغییــر قطــر انشــعاب آب، تفکیــک کنتــور آب، تغییــر مــکان کنتــور 
آب، آزمایــش کنتــور آب، تعویــض کنتــور آب، نصــب ســیفون اضافــی 
فاضــالب، قطــع موقــت و وصــل انشــعاب آب، جمــع آوری یــا ادغــام 
ــالب،  ــترکین آب و فاض ــی مش ــاب بده ــویه حس ــعاب آب، تس انش
درخواســت بررســی صورت حســاب مشــترکین آب و فاضــالب، اعالم 
کارکــرد کنتــور آب، مشــاهده ســوابق صورتحســاب هــا و پرداختــی 
هــای مشــترکین آب و فاضــالب، فــروش آب تانکــری، پاســخگویی 
بــه شــکایات مرتبــط بــا آب و فاضــالب، رســیدگی بــه پیشــنهادات 
حــوزه آب و فاضــالب و درخواســت لــوازم کاهنده مصــرف آب ازجمله 

ایــن خدمــات اســت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک خبر داد؛
ــتان  ــا در اس ــی کرون ــیون همگان ــاز واکسیناس 6 اردیبهشــت آغ

مرکــزی
اینکــه  بیــان  بــا  اراک  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
ــت  در  ــنبه 6 اردیبهش ــا از دوش ــه کرون ــی علی ــیون عموم واکسیناس
اســتان مرکــزی آغــاز می شــود، گفــت: بــرای ۱۱ هــزار نفــر بــاالی 

8۵ ســال واکسیناســیون صــورت می گیــرد.
محمــد جمالیــان  در ســتاد مدیریــت کرونــا اســتان مرکــزی بــا 
اشــاره بــه اینکــه افــراد مبتــال بــه کرونــا در شهرســتان شــازند دیــر 
ــد، گفــت: آمارهــا حاکــی از آن  ــه می کنن ــی مراجع ــه مراکــز درمان ب
اســت تعــداد افــراد بســتری و افــرادی کــه بــه مراکــز درمانــی مراجعه 
ــتان های  ــایر شهرس ــه س ــبت ب ــازند نس ــتان ش ــد در شهرس نمی کنن
اســتان بیشــتر اســت و همیــن امــر باعــث افزایــش مــرگ و میــر در 

ایــن منطقــه شــده اســت.
ــا از  ــه کرون ــی علی ــیون عموم ــه واکسیناس ــان اینک ــا بی وی ب
دوشــنبه 6 اردیبهشــت ماه در اســتان مرکــزی آغــاز می شــود، گفــت: 
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن امــر بایــد بــه صــورت مدیریت شــده آغــاز 
ــاالی 8۵ ســال نخســتین گــروه هســتند کــه  شــود، گــروه ســنی ب
واکسیناســیون بــرای آنهــا صــورت می گیــرد کــه بــا پیــش بینــی کــه 
شــده اســت بــه غیــر از شهرســتان ســاوه و خمین حــدود ۱۱ هــزار نفر 
افــراد بــاالی 8۵ ســال شــرایط واکسیناســیون علیــه کرونــا را دارنــد.

ــق  ــرد: تزری ــد ک ــکی اراک تاکی ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
واکســن بــرای گــروه ســنی بــاالی 8۵ ســال بــه خاطــر بیماری هــای 
زمینــه ای و ســختی تــردد دشــوارتر اســت و خواهشــمندیم در راســتای 
ایــن موضــوع کمــک ویــژه ای بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی در جهــت 
ــرای  ــره ب ــایه بان و غی ــاد س ــم از ایج ــی اع ــات رفاه ــاد امکان ایج
آنهــا انجــام گیــرد تــا واکسیناســیون ایــن گــروه بــا کمتریــن عارضــه 

آغــاز شــود.
وی ادامــه داد: مراکــز درمانــی بــا گــروه ســنی باالی 8۵ ســال با 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تمــاس بگیرنــد تــا در روز و زمــان مشــخص 
واکسیناســیون بــرای آنهــا انجــام شــود و بــا توجــه بــه حســاس بودن 
ایــن گــروه از مراجعــه حضــوری خــودداری شــود و افــراد فاقــد پرونده 
ــود  ــده خ ــرای تشــکیل پرون ــد ب ــع ســالمت می توانن ــز جام در مراک

ــه کنند. مراجع
جمالیــان گفــت: پــس از واکسیناســیون گــروه ســنی 8۵ ســال، 
ســایر گروه هــای ســنی همچــون 8۰ ســال، ۷۵ ســال، ۷۰ ســال، ۱8 
تــا ۷۰ ســال دارای بیمــاری زمینــه ای و غیــره مطابــق با ورود واکســن 

بــه کشــور واکسیناســیون خواهنــد شــد.

ــزار  ــرای 10۶ ه ــرق ب ــدی ب ــف 100 درص تخفی
ــل ــترک در اردبی مش

ــل از  ــتان اردبی ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش  مدیرعام
ــترک  ــزار مش ــرای ۱۰6 ه ــرق ب ــای ب ــدی به ــف ۱۰۰ درص تخفی
اســتان اردبیــل در دوماهــه پایانــی ســال ۱۳۹۹ در قالــب طــرح بــرق 

ــر داد. ــد خب امی
22.۵درصــد از مشــترکان بــرق اســتان اردبیــل در دو ماهــه پایانی 
ــی  ــرق مصرف ــای ب ــدی به ــف صددرص ــمول تخفی ــال ۱۳۹۹ مش س
شدند.حســین قدیمــی بــا بیــان ایــن کــه حــدود ۴۳8 هــزار قبــض در 
دو ماهــه پایانــی ســال ۹۹ صــادر شــده اســت، اظهــار داشــت: مبلــغ 
۱۰.۵ درصــد از قبــوض صــادره صفــر بــوده کــه نســبت بــه دوماهــه 

گذشــته افزایــش یــک درصــدی داشــته اســت.
وی افــزود: 22.۵ درصــد از مشــترکین کــم مصــرف مــی باشــند 
کــه بــا اصــالح الگــوی مصــرف خــود مشــمول تخفیــف ۱۰۰ درصدی 

بهــای بــرق طــرح بــرق امیــد شــده انــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان اردبیل مشــترکان 
ــه ۴۰  ــک ب ــال ۹۹ را نزدی ــان س ــه پای ــرف دوره دو ماه ــوش مص خ
درصــد و مشــترکان پرمصــرف ایــن دوره را 2۰ درصــد عنــوان کــرد و 
اظهــار داشــت: در دو ماهــه پایانــی ســال ۹۹ ،2۳ درصــد از مشــترکان 
خــوش مصــرف بیــن 8۰تــا ۱۰۰ کیلــووات ســاعت مصرف برق داشــته 
انــد کــه بــا رعایــت راهکارهــای بســیار ســاده مــی تواننــد بــه جمــع 
ــف صددرصــدی  ــدد و مشــمول تخفی ــم مصــرف بپیون ــترکان ک مش

بهــای بــرق شــوند.
قدیمــی افــزود: 26 درصــد از مشــترکان پرمصــرف نیــز بیــن 2۰۰ 
تــا 22۰ کیلــووات ســاعت مصــرف بــرق داشــته انــد کــه بــا صرفــه 
ــع  ــه جم ــرق ،ب ــت مصــرف ب ــاده مدیری ــکات س ــت ن ــی و رعای جوی

خــوش مصــرف هــا ملحــق خواهنــد شــد.
وی روش هــای مدیریــت مصــرف بــرق را یــادآور شــد و افــزود: 
 LED خامــوش کــردن المــپ های اضافــی ،اســتفاده از المپ هــای
یــا SMDو عــدم اســتفاده از لــوازم برقــی پرمصــرف در ســاعت های 
اوج بــار از جملــه مــوارد ســاده مدیریــت مصــرف برق هســتند و تمامی 
راهکارهــای مــورد نیــاز بــرای هــر مشــترک در قبــض بــرق دیجیتــال 

اپلیکیشــن بــرق مــن ارائه شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل در پایان 
ــا اشــاره بــه مزایــای اســتفاده از اپلیکیشــن بــرق مــن ، از جملــه :  ب
مشــاهده دیجیتالــی قبــض بــرق ، ســوابق پرداخــت و غیــره افــزود: 
در قبــض دیجیتــال عــالوه بــر مشــاهده مبلــغ قبــض، تحلیــل جایــگاه 
ــهروندان،راهکارهای  ــه ش ــه بقی ــبت ب ــترک نس ــرق مش ــرف ب مص
مدیریــت مصــرف بــرق و مشــخصات کامــل ، تصویــر چهــره و زمــان 

مراجعــه بعــدی مامــور قرائــت قابــل مشــاهده اســت.

4۳ هــزار کیلومتــر خطــوط گاز در گیــالن نشــت 
یابی شــد

بــه گــزارش روابــط عمومــی گاز گیــالن  حســین اکبــر مدیرعامل 
ــر  ــزار کیلومت ــرای ۴۳ ه ــالم اج ــا اع ــالن ب ــتان گی ــرکت گاز اس ش
عملیــات نشــت یابــی خطــوط گاز در ســال ۹۹ در اســتان، گفــت: ایــن 
میــزان نشــت یابــی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۷2 درصد 
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، 
ــدی  ــزی و زمانبن ــه ری ــا برنام ــالن ب ــار داشــت: شــرکت گاز گی اظه
مناســب، عملیــات نشــت یابــی از خطــوط گاز اســتان را در ســال ۹۹ 
در همــه مناطــق اســتان بــه انجــام رســانده و ۱۰۰ درصــد ایســتگاه 
هــا، شــیرها، شــبکه هــا و خطــوط توزیــع گاز در اســتان مورد بازرســی 

قــرار گرفتــه اســت.
حســین اکبــر بیــان کــرد: بازرســی مســتمر از تاسیســات و خطوط 
گاز درجهــت حفــظ ایمنــی و پایداری جریــان گاز مشــترکین از الزامات 

و اهــداف مهــم ایــن شــرکت محســوب مــی گردد.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گیــالن افــزود: عــالوه بــر نشــت 
ــی از  ــت یاب ــورد  نش ــته ۱۵۰۷ م ــال گذش ــوط گاز، در س ــی خط یاب
ایســتگاه هــا و بیــش از ۹6۳ هــزار مــورد نشــت یابــی از علمــک هــا 

و انشــعابات گاز در اســتان بــه ثبــت رســیده اســت.

ــدر  ــهرداری بن ــن ش ــکاری بی ــه هم ــم نام تفاه
ــی  ــای همگان ــیون ورزش ه ــی و فدراس انزل

ــد ــا ش امض
ــه نقــل از اداره ارتباطــات و امــور بیــن  ــه گــزارش ســرتوک ب ب
الملــل شــهرداری بندرانزلــی، تفاهــم نامــه همــکاری بیــن شــهرداری 
ــد  ــور محم ــی باحض ــای همگان ــیون ورزش ه ــی و فدراس ــدر انزل بن
رضــا فروحــی، دبیــر فدراســیون ورزش هــای همگانــی، احمــد دنیــا 
ــالمی و  ــورای اس ــس ش ــی در مجل ــردم بندرانزل ــده م ــی نماین مال
علیرضازهــری، رییــس هیــات ورزش هــای گیــالن در دفتــر شــهردار 
ــتان  ــن شهرس ــوان اولی ــه عن ــی ب ــد و بندرانزل ــا ش ــی امض بندرانزل
ــی  ــان مل ــت نش ــزد دریاف ــهرهای نام ــع ش ــه جم ــالن ب ــتان گی اس

ــال پیوســت. شــهر فع
ــه واســطه داشــتن   ــی ب ــر اســاس  ایــن تفاهــم نامــه، بندرانزل ب
زیرســاخت هــای الزم بــرای ورزش همگانــی خصوصا در نوار ســاحلی، 
نامــزدی خــود را بــرای دریافــت نشــان ملــی شــهر فعــال اعــالم کــرد.

طــرح ملــی شــهر فعــال، از جملــه پــروژه های ملــی فدراســیون ورزش 
هــای همگانــی اســت کــه در راســتای توســعه سیســتم هــای فعــال و 
اســتفاده از ظرفیــت عظیــم شــهرداری هــا در توســعه ورزش همگانــی 

طراحــی شــده اســت.
احمــد دنیــا مالــی، نماینــده شهرســتان بنــدر انزلــی در مجلــس 
ــت:  ــال گف ــهر فع ــه ش ــم نام ــوص تفاه ــالمی، درخص ــورای اس ش
هــدف از ایــن تفاهــم نامــه، گســترش ورزش ونشــاط درجامعــه اســت. 
بطوریکــه  شــهرها محــل امــن ورزشــی بــرای پیــاده روی، دوچرخــه 
ســواری و ورزش هــای همگانــی باشــند و مــردم بــه ورزش و فعالیــت 
جســمانی تشــویق شــده وبــا توجــه بــه بحــران پاندمــی کرونــا درایــن 
ــالمت روح و روان  ــا س ــی در ارتق ــیار مهم ــش بس دوران، ورزش نق
افــراد جامعــه خواهــد داشــت.وی افــزود: همچنیــن نیــاز اســت بــرای 
بســط ورزش در ســطح شــهرها، محلــه محــور عمــل کنیــم بصورتــی 
کــه بــرای ورزش کــردن، بــدون نیــاز وســیله نقیلــه و طــی مســافت 
هــای طوالنــی  درهمــه محــالت امکانات ورزشــی در دســترس باشــد.

ــف  ــود: وظای ــوان نم ــه عن ــن جلس ــی در ای ــهردار بندرانزل ش
شــهرداری هــا فقــط اجــرای آســفالت و پــروژه هــای عمرانــی نیســت 
ــی  ــاط اجتماع ــور و نش ــاد ش ــال ایج ــه دنب ــد ب ــا بای ــهرداری ه و ش
باشــند امیــدوارم ایــن طــرح تاثیــر بر زندگی شــهروندان داشــته باشــد.

مهنــدس بــدری افــزود: بــا ورزش و فعالیــت بدنی، شــور و نشــاط 
ــش  ــالمت و کاه ــه س ــاد جامع ــود و ایج ــی ش ــل م ــی حاص اجتماع
ــعه  ــرک و توس ــش تح ــر افزای ــوط ب ــز من ــی نی ــای درمان ــه ه هزین

ــی اســت. ورزش بخصــوص ورزش هــای همگان
مهنــدس بــدری بــا بیــان اینکــه بــه دنبال گســترش پــارک های 
محلــه ای و افزایــش ســرانه فضــای ســبز هســتیم افــزود: در دهه فجر 
چندیــن پــارک افتتــاح نمودیــم امیدواریــم با اســتقرار تیم پژوهشــی در 
شــهر پتانســیل هــا ظرفیــت هــا و زیرســاخت هــای موجــود بررســی و 

چشــم اندازهــای طرح بررســی شــود.

مدیر تعاون روستایی استان ایالم 
گفت: با راه اندازی ایستگاه های پمپاژ 
دشت زرنه در سال ۹۹ مقدار روستایی 
های  شرکت  شامل))  زرنه  دشت 
زرنه  برآفتاب  روستایی  تولید  تعاونی 
، زرین سنبله کالن و سنبله طالیی 
ترن(( زیر کشت محصوالت کشاورزی 
از جمله ) ذرت تابستانه و گندم پاییزه( 

قرار گرفت.
ناصری« اظهار داشت: متعاقب 
انتقال آب   اجرای طرح آبی خاکی و 
پمپاژ   ایستگاه های  به  از سد کنگیر 
در دشت زرنه که توسط دستگاه های 
متولی شرکت آب منطقه ای و سازمان 

جهاد کشاورزی اجرا گردید.
های  پیگیری  با  افزود:  وی 
برگزاری  و   ۹۹ سال  در  شده  انجام 
در    ۱۷ ماده  شورای  متعدد  جلسات 
و  ایوان  شهرستان  فرمانداری  محل 
ساماندهی الگوهای نظام بهره برداری 
موجود  توسط این سازمان عماًل دو 

کشت تابستانه و پاییزه  تحت پوشش 
این سیستم آبیاری برای اولین بار در 
سال جهش تولید اجرا گردید که مقدار 
قالب  در  ای  علوفه  ذرت  تن   ۱۵۰۰
تابستانه  کشت  در  قراردادی  کشت 
گفت:  گردید»ناصری«  برداشت 
 ۱۴۴۰ اینکه  به  توجه  با  همچنین 
پاییزه  گندم  کشت  زیر  سطح  هکتار 
شده  انجام  ها  تعاونی  این  حوزه  در 

پیش بینی می شود حداقل ۳6۰۰ تن 
گندم نیز برداشت گردد. 

مدیر تعاون روستایی استان ایالم 
در  مهم  این  که  کرد:  نشان  خاطر 
بخش  نظام های بهره برداری حاصل 
جلسات متعدد و طاقت فرسایی است 
ریاست  مجدانه  های  پیگیری  با  که 
محترم سازمان جهاد کشاورزی استان 
و فرماندار مردمی شهرستان و شرکت 

آب منطقه ای صورت پذیرفته است.
 وی بیان داشت: در حال حاضر 
اساس  بر  آب  توزیع  مدیریت  نیز 
فوق  جلسات  عضای  ا تصمیمات 
توسط  قانونی  تشریفات  رعایت  و 
مدیرعامل شرکت زرین سنبله کالن  
به عنوان نماینده  حوزه )سه شرکت  

تعاونی( در حال انجام می باشد.
با  شد:  یادآور  ناصری«   «  
همکاری خوب بهره برداران کشاورزی 
منطقه که با بهره مندی از برکات نظام 
با  بار  اولین  برای  اسالمی  جمهوری 
استفاده از سیستم های نوین آبیاری 
اولین کشت پاییزی به صورت آبی را 

تجربه میکنند.
امیدواریم  گفت:  پایان  در  وی 
رونق  موجبات  مهم  ین  ا م  نجا ا
درآمد  بیشتر  افزایش   و  اقتصادی 
شکوفایی  و  منطقه  برداران  بهره 
شهرستان  کشاورزی  بیشتر   چه  هر 

ایوان گردد.

مدیر تعاون روستایی استان ایالم عنوان کرد:

1493 هکتار از اراضی تحت پوشش شبکه تعاونی های تولید

ــش  ــرکت پاالی ــل ش مدیرعام
از کنتــرل کیفــی ۱۵  ایــالم  گاز 
ــی  ــد صنعت ــن واح ــزار کاال در ای ه
ــر داد  ــد خب ــش تولی ــال جه در س
و گفــت: کنتــرل کیفــی کاالهــا 
ــد  ــتمرار تولی ــی در اس ــش مهم نق
ــای  ــه ه ــی در هزین ــه جوی و صرف

ــت. ــته اس ــد داش تولی
ــت  ــان« در گف » روح اهلل نوری
و گــو بــا خبرنــگاران، اظهــار کــرد: 
ــی  ــیت بازرس ــه حساس ــه ب ــا توج ب
ــرای  ــده ب ــداری ش ــای خری کااله
ــتمر  ــد مس ــد تولی ــتمرار در رون اس
ــای  ــه ه ــی در هزین ــه جوی و صرف
جــاری شــرکت، ایــن امــر داشــتن 
ــام  ــی در تم ــت باالی ــش و دق دان
زمینــه هــای بازرســی فنــی اعــم از 
مکانیــک ، جــوش، خوردگــی، بــرق 
و ابــزار دقیــق را مســتلزم مــی کند.

ــزود: در ســال  گذشــته  وی اف
بالــغ بــر ۱۵ هــزار قلــم کاالی 
ــروژه  ــدد پ ــده و ۳ ع ــداری ش خری
ــغ  ــا ارزش بال ــزات ب ــاخت تجهی س
ــال بازرســی و  ــارد ری ــر 2۰۰ میلی ب
مــورد تائیــد قــرار گرفتــه کــه حاکی 
از تــالش زیــاد در اســتفاده از دانش 
روز بازرســی فنــی جهــت پیــش برد 
اهــداف واحــد و بــه تبع آن پیشــبرد 
اهــداف کالن شــرکت مــی باشــد.

بــه  ه  ر شــا ا بــا  یــان  نور
سیســتم  از  اســتفاده  بــا  اینکــه 
ــی  ــی، ایمن ــی، نظارت ــای کنترل ه
و ســالمت تجهیــزات، راه بــرای 
تولیــد مســتمر و پایــدار همــوار 
ــی  ــت: بازرس ــار داش ــود، اظه می ش
فنــی بــا اعمــال بازرســی در مراحل 
خریــد تجهیــزات و قطعــات و در 
ــت  ــام تس ــا انج ــب، ب ــان نص زم
هــای عملکــردی، حضــوری فعــال 

ــال  ــبب احتم ــن س ــه همی دارد و ب
بکارگیــری و اســتفاده از تجهیزات و 
قطعــات غیــر اســتاندارد بــه حداقــل 

ــد. ــی رس م
ــش  ــرکت پاالی ــل ش مدیرعام
ــرد: بازرســی  ــح ک ــالم تصری گاز ای
فنــی بــه منظــور دســتیابی بــه 
حصــول اطمینــان از انجــام صحیــح 
همچنیــن  و  تعمیــرات  کامــل  و 
ــزی  ــوارد برنامه ری انجــام تمامــی م
ــرات  ــل تعمی ــام مراح ــده در تم ش
اساســی، طبــق اســتانداردهای بیــن 
و روش جــاری شــرکت  المللــی 
ــران حضــوری فعــال و  ملــی گاز ای

ــتمر دارد. مس
ــال  ــذاری س ــه نامگ ــان ب نوری
ــرد:  جــاری اشــاره و خاطرنشــان ک
ــری از  ــتفاده حداکث ــور اس ــه منظ ب
تــوان داخلــی، متخصصــان بازرســی 
ــای  ــتفاده از روش ه ــا اس ــی ب فن
اســتاندارد و تســت هــای فنــی، 
امــکان اســتفاده از کاالهــای داخلی 

ــد. ــی دهن ــرار م ــت ق را در اولوی
وی بیــان کــرد: اداره بازرســی 
ــالم  ــش گاز ای ــرکت پاالی ــی ش فن
بــرای اطمینــان از صحــت عملکــرد 
تجهیــزات در راســتای تولیــد پایــدار 
ــا اســتفاده  درســال جهــش تولیــد ب
داخلــی  متخصــص  نیروهــای  از 
ــی انجــام داده  ــل قبول اقدامــات قاب
ــتقیم در  ــر مس ــج آن تاثی ــه نتای ک
ــدار داشــته اســت. ــد پای ــد تولی رون

ــش  ــرکت پاالی ــل ش مدیرعام
انجــام  اقدامــات  بــه  ایــالم  گاز 
اشــاره  گذشــته  ســال  در  شــده 
ــدور  ــی و ص ــت: بازرس ــرد و گف ک
ــرای ۴۳  ــی ب ــتورالعمل تعمیرات دس
تجهیــز ثابــت و صــدور گواهینامــه 
آنهــا، بازرســی و صــدور گواهینامــه 
و  باالبــری  تجهیــز   ۱22 بــرای 
ــت  ــی تس ــری، بازرس ــک باالب کم
ــان  ــیر اطمین ــیون ۹۴ ش و کالیبراس
و صــدور گواهینامــه آنهــا، ۴ مــورد 
و  برقــی  تجهیــزات  از  بازرســی 

ابــزار دقیقــی شــامل ترانــس و 
کیتهــای  قــدرت،  ســرکابلهای 
ســوییچها،  ترموولهــا،  عایقــی، 
ــا  ــی و UPS ه ــای کنترل تابلوه
ــام  ــات انج ــی از اقدام ــا بخش تنه

ــت. ــوده اس ــده ،ب ش
صــدور   : فــزود ا ن  یــا نور
بــرای  جوشــکاری  دســتورالعمل 
و  جــوش  اینــچ    ۹۴2 یکهــزارو 
نظــارت بــر صحــت انجــام آن، 
یکهــزارو 286اینــچ رادیوگرافــی 
ــت  ــده جه ــام ش ــهای انج از جوش
ــها،  ــودن جوش ــالم ب ــان از س اطمین
ــه  ــنجی از لول ــت س ــام ضخام انج
هــا و تجهیــزات بــرای اطمینــان از 
مناســب بــودن ضخامــت آنهــا جمعا 
۳۵۰۰ نقطــه، انجــام تســتهای غیــر 
ــوب  ــایی عی ــت شناس ــرب جه مخ
ــر  ــی  ۵2  مت ــد تســت فراصوت مانن
ــام  ــات انج ــر اقدام ــع  از دیگ مرب
شــده در ســال گذشــته بــوده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه در مجموع 
در تمــام حیطــه هــای بازرســی فنی 
۱2۴ مــورد دســتورالعمل تعمیراتــی 
ــده اســت، خاطرنشــان  صــادر گردی
کــرد: تهیــه و انعقــاد ۴ مــورد پیمان 
ــی  ــی بازرس ــات کل ــه خدم در زمین
فنــی، انجــام تســت MFL، پایــش 
خوردگــی خطــوط لولــه و صالحیت 
ادامــه ســرویس )FFS( و در زمینه 
دســتورالعمل  صــدور  خوردگــی، 
رنــگ آمیــزی بــرای 2۰۰ متــر 
مربــع و نظــارت بــر صحــت انجــام 
ــورد  ــن تعویــض ۱۷ م آن و همچنی
مــورد   ۱2۰ و  خوردگــی  کوپــن 
ــت  ــتمهای حفاظ ــی از سیس بازرس
کاتــدی جهــت اطمینــان از صحــت 
ــل  ــات قاب ــا، از اقدام ــرد آنه عملک

توجــه انجــام شــده اســت.

کنترل کیفی 15 هزارکاال در پاالیشگاه گاز ایالم
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ملی  کت  شر یر  مد
نفتی  های  فرآورده  پخش 
با  گفت:  بیل  د ر ا منطقه 
سوز  گانه  دو  رایگان  طرح  اجرای 
تاکنون  عمومی،  خودروهای  کردن 
8۰۰ خودرو  و  هزار  به یک  نزدیک 
گاز سوز شدند و ۷۵۹ خودروی دیگر 
نیز در مرحله تائید برای اجرای طرح 

هستند.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اردبیل، سید حجت مدنی بیان کرد: 
و۵۵۵  هزار  دو  مشخصات  تاکنون 
سامانه  در  منطقه  سطح  در  خودرو 
برای   GCR .NIOPDC .IR
نام  ثبت  شدن  سوز  دوگانه  تبدیل 
و  هزار  یک  تعداد  این  از  که  کرده 

۷۹6 خودرو مشمول طرح شده اند.
به کسب  اشاره  با  منطقه  مدیر 
جایگزینی  در  منطقه  نخست  رتبه 
با سوخت سی  موتور  بنزین  مصرف 

گذشته  سال  در  کشور  در  جی  ان 
ایجاد  سبب  رتبه  این  کرد:  تاکید 
انگیزه هر چه بیشتر مسئوالن منطقه 
شده و امید است با فرهنگ سازی و 

اتخاذ برنامه های جدید بتوان برای 
آینده گام های موثری برداشت.

به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
رایگان  تبدیل  طرح  اجرای  تداوم 
است  ضروری  عمومی  خودروهای 
چه  هر  عمومی  خودروهای  مالکان 
سریعتر با ثبت نام در سامانه یاد شده 
تا زمان تبدیل شدن به دو گانه سوز 
شوند،  برخوردار  اعتباری  سهمیه  از 
اعتباری  سهمیه  اینصورت  غیر  در 
مانند خودروهای  آنها کاسته شده و 
برخوردار  سوخت  سهمیه  از  عادی 

خواهند شد.
مدنی افزود: اجرای این طرح در 
مجاز  کارگاه  چهار  در  منطقه  سطح 
و  اردبیل  شهرستانهای  در  تبدیل 

پارس آباد در حال انجام است.

نزدیك به یك هزار و 800 خودروی عمومی در منطقه اردبیل دو گانه سوز شدند گیالن  مسکن  شورای  جلسه  یکصدوهشتادودومین 
تشکیل شد

ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی گیالن  اداره  به گزارش 
باحضور  گیالن  استان  مسکن  شورای  جلسه  دومین  هشتادو  یکصدو 
استاندار گیالن، معاون هماهنگی امور عمرانی، مدیرکل راه و شهرسازی، 
مدیران و مسئولین عضو این شورا در سالن جلسات استانداری گیالن 
برگزار و آخرین اقدامات انجام شده برای تکمیل باقیمانده مسکن مهر 

وطرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در استان بررسی شد.
در این جلسه ارسالن زارع استاندار گیالن اجرای طرح اقدام ملی 
مسکن را طرح موثری در خانه دار کردن اقشار مردم برشمرد وگفت: 
اقشار مختلف جامعه  برای خانه دار کردن  این طرحی است که دولت 
خصوصًا افراد متوسط و کم درآمد جامعه ارائه کرده که با توجه به وضعیت 
اقتصادی باید با جدیت و تعامل مناسب مدیران دنبال شود و دستیابی به 
اهداف غائی این پروژه تعامل مناسب و همکاری ویژه تمامی دستگاه های 

اجرایی را می طلبد.
نیز  استان  مهر  مسکن  درپروژه  متولی  دستگاههای  افزود:  وی 
تالش کنند تاپروژه های باقیمانده پایان وبه متقاضیان تحویل شوددر 
ادامه ماکان پدرام مدیرکل راه و شهرسازی گیالن از آخرین وضعیت 
اقدامات انجام شده در طرح اقدام ملی استان وطرح مسائل ومعضالت 
اجرایی وابهامات موجود گزارشی ارایه نمودند و ضمن بررسی آخرین 
وضعیت این پروژه ها پیشنهاداتی جهت رفع موانع ارائه و تصمیمات 

مناسبی در این زمینه اتخاذ شد.

24 میلیارد تومان اعتبار به طرح تاالر مرکزی سنندج 
تخصیص داده شد

میلیارد   2۴ گفت:  کردستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
سنندج  مرکزی  تاالر  تکمیل طرح  برای  جاری  در سال  اعتبار  تومان 

تخصیص داده شده است.
عبیداهلل رستمی با اشاره به اینکه یکی از پروژه های شاخص فرهنگی 
استان تاالر مرکزی سنندج است، اظهار داشت: عملیات احداث این طرح 
از سال 82 آغاز شده و تا سال ۹6 فقط ۱۰ میلیارد تومان اعتبار به آن 
اختصاص دادند.وی با اعالم اینکه از سال ۹۷ تاکنون ۴۷ میلیارد تومان 
به این  طرح اعتبار اختصاص داده شده است، اضافه کرد: در حال حاضر 

این طرح 6۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان با اشاره به اینکه زیربنای 
این تاالر ۱۴ هزار مترمربع است، گفت: قبل از سال ۹۷ این پروژه ۳۵ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشت و طی این مدت با تزریق اعتبارات مطلوب 

روند ساخت آن سرعت زیادی پیدا کرده است.
تعهدات  و  شده  انجام  برنامه ریزی  براساس  شد:  یادآور  رستمی 
پیمانکار تا پایان دولت دوازدهم میزان پیشرفت فیزیکی این طرح به 
۷۵ درصد خواهد رسید.وی میزان اعتبارات اختصاص داده شده به این  
طرح در سال جاری را ۳8 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: تاکنون 2۴ 

میلیارد تومان این اعتبار تخصیص داده شده است.
تاالر مرکزی سنندج به عنوان بزرگترین تاالر فرهنگی - هنری 
غرب کشور پس از ۱۵ سال از آغاز عملیات ساخت آن به دلیل نبود اعتبار 
هنوز نیمه تمام است.خرداد ماه سال 82 عملیات تخریب تاالر فرهنگ 
سنندج در خیابان امام )ره( با هدف ساخت تاالر بزرگ و مدرن تر برای 
اهالی فرهنگ و هنر استان انجام و همزمان ساخت تاالر جدید آغاز شد.

قرار بود این مجموعه در زمینی به مساحت 2 هزار و ۵۰۰ مترمربع 
و با استفاده از اعتبارات استانی در مدت 2 سال ساخته شود ولی با توجه 
به اینکه اعتبارات استانی جوابگوی هزینه های ساخت نشد در فهرست 
طرح های ملی قرار گرفت و زمین آن پس از چند مورد اصالحیه به ۱۴ 
هزار و ۵۰۰ مترمربع افزایش یافت.این ساختمان به پنج بلوک و هفت 
بخش تقسیم شده و دارای 2 سالن مجزا تئاتر و موسیقی به ترتیب با 

گنجایش یک هزار و ۵۰ و 22۰ نفر است.

در دیدار مدیران عامل دو مجموعه صورت گرفت؛
تاکید بر تقویت همکاری های بانك ملت و شرکت ایرانسل

مدیرعامل بانک ملت در نشستی با مدیرعامل شرکت ایرانسل و مدیرعامل 
شرکت هلدینگ بهسازان فردا بر تقویت همکاری های فی ما بین تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر محمد بیگدلی در این نشست که 
بانکداری شرکتی و تجاری،  امور  با حضور علیرضا حمیدی معاون مدیرعامل در 
سیدابوطالب دیبایی معاون مدیر عامل در امور اعتباری، مجید قاسمی فرید رییس 
شعبه ظفر و اسکندری مدیر ارشد مشتری برگزار شد، با اشاره به سطح همکاری های 
بانک ملت و ایرانسل، از این شرکت به عنوان یکی از مشتریان استراتژیک بانک 

ملت نام برد.
وی همچنین راهکارهایی را برای گسترش سطح همکاری های دو مجموعه 

در دو حوزه بانکی و همچنین همکاری های مشترک ارائه کرد.
دکتر بیگدلی تنظیم و انعقاد تفاهمنامه مشترک با شرکت ایرانسل را در زمینه 
همکاری های بانکی و همکاری های مشترک که وظایف دو مجموعه در آن به دقت 

مشخص شده باشد بسیار حائز اهمیت دانست و بر پیگیری انجام آن تاکید کرد.
وی در زمینه رفع مسائل و مشکالت ارزی شرکت ایرانسل نیز دستور برگزاری 
جلسه مشترک با حضور مدیران ارشد امور بین الملل بانک، مدیران ارشد شرکت 

صرافی ملت  و شرکت ایرانسل را صادر کرد.
از  قدردانی  با  دیدار  این  در  هم  ایرانسل  شرکت  مدیرعامل  عباسی،  دکتر 
عملکرد بانک ملت و سرعت ارائه خدمات در تامین نیازهای شرکت در بخش ارزی 
و تامین کاالهای ضروری در شرایط موجود )تحریم(، از کارکنان این بانک به عنوان 
کارکنانی حرفه ای نام برد و مراتب رضایت خود را از تعامالت فی مابین اعالم کرد.

وی از بانک ملت به عنوان یکی از بهترین و بزرگ ترین بانک ها در شبکه 
بانکی کشور یاد کرد و با تاکید بر لزوم افزایش سطح همکاری بانک ملت و شرکت 
این همکاری ها در سال جاری در حوزه های  امیدواری کرد که  اظهار  ایرانسل 

مختلف تقویت شود.
علیرضا حمیدی، معاون مدیرعامل در امور بانکداری شرکتی و تجاری، گزارشی 
را در زمینه روند تعامالت فی مابین بانک ملت و شرکت ایرانسل ارائه کرد و تسریع 
در انعقاد تفاهم نامه فی مابین را در شفافیت انجام همکاری های مشترک موثر دانست. 
وی همچنین آمادگی حوزه بانکداری شرکتی بانک ملت را برای بررسی و تامین 

نیازمندی های مالی و بانکی شرکت ایرانسل اعالم کرد.
دکتر حکیم جوادی، مدیرعامل شرکت هلدینگ بهسازان فردا هم گزارشی 

از روند تعامالت فی مابین شرکت ایرانسل و هلدینگ بهسازان فردا ارائه کرد.
در این دیدار پس از بحث و تبادل نظر در زمینه راهکارهای ارتقای سطح 

همکاری  های فی مابین، توافقاتی بین دو مجموعه به دست آمد.

آغاز زندگی 217 هزار زوج جوان با تسهیالت بانك ملی ایران
ملی  بانک  شعب  تمامی  از  را  خود  ازدواج  وام  توانند  می  جوان  های  زوج 
ایران و مطابق دستورالعمل ابالغی بانک مرکزی تنها با یک ضامن معتبر و سفته 

دریافت کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، تسهیالت ازدواج به عنوان پشتوانه 
ای مالی و یک رویکرد حمایتی از زوج های جوان قلمداد می شود و از این رو 
تسهیل دریافت این وام همواره از سیاست های مهم برنامه ریزان و نهادهاست و 
در این میان بانک ملی ایران با رویکرد حمایت از جوانان همواره سعی دارد تا این 

سنت حسنه را تا حد امکان تسهیل کند.
ایران به  بانک ملی  اولویت های  از جمله  الحسنه  اعطای تسهیالت قرض 
شمار رفته و بر همین اساس این بانک در سال ۹۹ بالغ بر 2۱۷ هزار و 2۹۹ فقره 
وام ازدواج به ارزش ۱۱۳ هزار و ۳۵۵ میلیارد و 8۵۳ میلیون ریال به متقاضیان 

پرداخت کرده است.
در سال ۹8 نیز بانک ملی ایران 2۳۹ هزار و 2۳ فقره تسهیالت ازدواج به 
متقاضیان پرداخت کرده که ارزش ریالی این تسهیالت بالغ بر ۷۵ هزار و ۵۰ میلیارد 

و ۱۳۴ میلیون ریال بوده است.
این بانک سهم چشمگیری از مجموع وام ازدواج پرداختی در نظام بانکی را 
داراست.هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه می توانند این تسهیالت را دریافت 
کنند و افرادی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین ماه ۱۳۹6 بوده و تاکنون وام 

ازدواج دریافت نکرده اند، در اولویت نخست قرار دارند.
الزم به ذکر است، مشتریان ارجمند می توانند در صورت مشاهده هر گونه 
تخلف، موارد را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات بانک ملی ایران در سایت 

اصلی این بانک پیگیری کنند.

راهبری  شورای  جلسه  دومین 
زینتی محالت  گیاهان  و  خوشه گل 
با حضور میرزایي مدیر عامل شرکت 
مرکزي  استان  صنعتي  شهرکهاي 
کوچک  صنایع  معاون  ذوالفقاري   ،
شرکت، عامل و ناظر توسعه خوشه و 
جمعي از نهادهاي پشتیبان و ذینفعان 

در محالت برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومي شرکت 
مرکزي  استان  صنعتي  شهرکهاي 
اشاره  با  میرزایي مدیر عامل شرکت 
خوشه  توسعه  یند  فرآ همیت  ا به 
داشت  بیان  زینتي  گیاهان  و  گل 
گیاهان  و  گل  خوشه  توسعه  :پروژه 
تابستان سال ۱۳۹8  از  زینتیمحالت 
بر اساس آن در طول  و  آغاز گردید 
یک فرآیند ۳ تا ۵ ساله و با تخصیص 
بودجه متناسب با برنامه هاي عملیاتي 
مصوب شده در شوراي راهبري خوشه 
خوشه  ذینفعان  سازي  توانمند  با  و 
با  خوشه  در  موجود  هاي  ،ظرفیت 

محیطي  هاي  فرصت  از  استفاده 
شکوفا مي شود.

سطح  ارتقاء  داشت:  اظهار  وي 
بسط  و  توسعه  و  اجتماعي  سرمایه 
درون  در  کار  و  کسب  هاي  شبکه 
خوشه گل از محوري ترین فعالیت ها 
در فرآیند توسعه مي باشند و در این 

راستا تعامل سازنده بخش خصوصي 
و دولت مورد تاکید مي باشد.

شهرکهاي  شرکت  عامل  مدیر 
پروژه  :در  استان مرکزیگفت  صنعتي 
توسعه خوشه ،عامل توسعه به عنوان 
بازوي دولت و بخش خصوص عمل 
کرده و با تدوین برنامه هاي عملیاتي 

به  خوشه  ذینفعان  درخواست  مورد 
اجراي آنها در طي مدت توسعه خوشه 

مي پردازد.
میرزایي افزود :امید است که کلیه 
عرصه  فعاالن  و  ها  سازمان  نهادها، 
دلسوزي  و  همکاري  با  گیاه  و  گل 
بخشیدن  سرعت  به  نسبت  مشترک 
به روند رو به رشد این پروژه کمک 
معاون  لفقاري  .ذوا نمایند  شایاني 
صنایع کوچک شرکت در این جلسه 
هاي  زمینه  مورد  در  توضیحاتي  نیز 
صنایع  حمایتي  موردهاي  و  فعالیت 

کوچک شرکت ارائه نمودند.
ناظر  و  مشاور  شهري  ادامه  در 
زینتي محالت  گیاهان  و  خوشه گل 
بیان داشت: با توجه به شیوع بیماري 
راه  بر سر  موانعي  و  معضالت  کرونا 
گیاه مطرح مي  و  توسعه خوشه گل 
سپري  از  پس  است  امید  که  باشد 
به  توسعه  فرآیند  شرایط  این  کردن 

شکل بهتري ادامه پیدا کند.

برگزاری دومین جلسه شورای راهبری خوشه گل و گیاهان زینتی محالت

رییس خانه اقتصاد ایران : 

فوالدمبارکه بهترین فوالدساز منطقه است 
ن  ا یر ا د  قتصا ا نه  خا ییس  ر
یکی  فوالدمبارکه  شرکت  می گوید: 
از شرکت های بین المللی ایران بوده 
و همگی باید از فوالدمبارکه حمایت 
با  را  کشورها  جهان  در  زیرا  کنیم. 
شرکت های  و  تولیدی  محصوالت 
اگر  بنابراین  می شناسند،  بزرگشان 
جهانی  بازار  در  کشورمان  بخواهیم 
فوالد، حرفی برای گفتن داشته باشد 
باید به فوالدمبارکه در این راستا نگاه 

ویژه ای داشته باشیم. 
ابراهیم جمیلی با بیان این مطلب 
در ادامه افزود: شرکت فوالد مبارکه 
ای  توسعه  حرکت  گذشته  دهه  در 
داشته است؛ به این شکل که ضمن 
در  را  تولید  تنوع  تولید،  افزایش 
دستور کار خود قرار داده و اکنون از 
لحاظ کیفیت محصوالت این شرکت 
فوالدسازان  بهترین  با  رقابت  قابل 
که  گفت  می توان  حتی  دنیاست. 
نداشت،  وجود  تحریم ها  موضوع  اگر 
فوالد  محصوالت  خرید  برای  قطعا 
بین  بازارهای  در  قیمت ها  مبارکه 

از  باالتر  المللی می توانست درصدی 
دلیل  به  هم  آن  جهانی،  قیمت های 
مطرح  محصوالتش  خوب  کیفیت 
کند. البته نباید فراموش کرد که اکنون 
شرکت فوالدمبارکه بهترین فوالدساز 

منطقه است.
سیاست  اکنون  کرد:  اظهار  وی 
کلی کشور خام فروشی را نمی پذیرد و 
تولید کنندگان را به تولید محصوالت 
فوالدمبارکه  می کند.  تشویق  نهایی 
بوده است  این موضوع  از  نمادی  نیز 
تا بتواند در تکمیل زنجیره تولید گام 
زنجیره  تکمیل  این  واقع  در  بردارد. 

تولید می تواند تنوع ارزآوری به همراه 
داشته باشد.رییس خانه اقتصاد ایران با 
باید  فوالدمبارکه  شرکت  اینکه  بیان 
راهکار خود را برمبنای ساختار رقابتی 
در دو بخش مهم قیمت تمام شده و 
کیفیت محصول بگذارد در ادامه افزود: 
اگر فوالدمبارکه مبنای خود را بر بازار 
آینده  قطع  به طور  دهد،  قرار  رقابتی 
با  اینکه  ضمن  داشت،  خواهد  خوبی 
در  فوالدی  محصوالت  انواع  تولید 
اندازه های مختلف )هم اکنون تا حدود 
زیادی از این امر محقق شده( نام خود را 
در کنار برندهای فوالدی جهان تثبیت 

کند.جمیلی معتقد است که باید تالشها 
در جهت تبدیل شرکت های کوچک در 
کشور به مجموعه های بزرگ باشد؛ 
در  نیز  بزرگ  شرکت های  همچنین 
مسیر بین المللی شدن قرار گیرند. در 
حال حاضر شرکت فوالدمبارکه یک 
شرکت بین المللی بوده و ما در ایران به 
این دست از شرکتها نیاز خیلی زیادی 
داریم؛ زیرا این شرکت های بین المللی 
هستند که می توانند به کشور در همه 
باید  بنابراین  برسانند.  یاری  زمینه ها 
تفکر ما برای بزرگ شدن شرکت ها در 

مقیاس بین المللی باشد.
به گفته وی، شرکت فوالدمبارکه 
در کنار تمامی اقدامات خود در صنعت 
کشور، باید شرکت های کوچک را زیر 
این  به  دهد،  قرار  خود  حمایتی  چتر 
انتقال  آموزش،  بخش  در  که  شکل 
به   ... و  قطعات  ساخت  تکنولوژی، 
تاحدودی  البته  که  کند  کمک  آنها 
این موارد را انجام داده است، اما انتظار 
را در  فعالیت های خود  می رود سطح 

این زمینه افزایش دهد.

شرکت های بیمه ای جدید اجازه ندارند با هدف حذف رقیب وارد 
بازار شوند

معصوم ضمیری درخصوص ورود شرکت های بیمه ای جدید به صنعت بیمه، 
اظهار داشت: درشرکت های بیمه ای تالش برای حذف رقیب اتفاق نخواهد افتاد 
زیرا سازمانی به نام بیمه مرکزی برآنها نظارت می کند و اجازه نمی دهد شرکت ها 

وارد بازاری شوند که هدف آن حذف رقیب است.
مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد گفت : بازارسرمایه در سال ۹۹ بنا به دالیلی 
بازار سودآوری بودو شرکت های بیمه ای به دلیل داشتن ذخائر از این بازار بهره بردند.

معصوم ضمیری با بیان اینکه این اتفاق به سادگی تکرارشدنی نیست، افزود: باید 
واقع بینانه به این اتفاق نگاه کرد و حساب بلندمدت برای آن باز نکرد، شرکت هایی 
موفق هستند که همه سود تحقق یافته این یکسال را درهمان سال شناسایی نکنند.

مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد، اذعان داشت که شرکت ها باید بخشی از سود 
تحقق یافته را به عنوان سود به سال های بعد انتقال دهند زیرا رشد بازار سرمایه 

اتفاقی است که به ندرت تکرار می شود و نباید کوتاه مدت به شمار آید.
ضمیری درخصوص ورود شرکت های بیمه ای جدید به صنعت بیمه، اظهارکرد: 
درشرکت های بیمه ای تالش برای حذف رقیب اتفاق نخواهد افتاد زیرا سازمانی 
به نام بیمه مرکزی برآنها نظارت می کند و اجازه نمی دهد شرکت ها وارد بازاری 

شوند که هدف آن حذف رقیب است.
وی بابیان اینکه بازار بیمه کشور بازار بسیار بزرگی است که نیاز به رقابت 
تنگاتنگ ندارد، گفت: هرشرکتی می تواند با مقداری برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
سهم خودرا از این بازاربردارد.مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد، با اشاره به نیازبه توسعه 
بیمه های زندگی، خاطرنشان کردکه، اگر تمامی شرکت های بیمه ای درزمینه بیمه 
نامه های زندگی تالش کنند باز هم سهم زیادی وجود دارد و منطقی تراین است 
که شرکت های بیمه ای در سال ۱۴۰۰ دست به دست هم داده تا این پتانسیل بالقوه 
را تبدیل به بالفعل کنند.ضمیری اظهارکرد: شرکت بیمه پاسارگاد به عنوان یکی از 
شرکت هایی که دارای ذخائر ریاضی مربوط به بیمه های زندگی است که متعلق به 

مردم است باید درسرمایه گذاری های خود دقت و احتیاط کند.
وی تصریح کردکه، شرکت های بیمه ای که درمسیر توسعه بیمه های زندگی 
پیش می روند همانند پرنده ای هستند که دوبال دارد واین دوبال تولید و سرمایه 

گذاری هستند که هرکدام دچار مشکل شود دیگری هم از کار می افتد.
مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد، معتقد است که شرکت های بیمه ای  باید 
ونه سرمایه  بررسی کنند  را  و موقعیت های سرمایه گذاری  را خوب تحلیل  بازار 
گذاری پرریسک و پرمنفعت و نه کم ریسک کم منفعت را انتخاب کنند بلکه بین 

این دو، نقطه ای را پیدا کنند که ریسک منطقی با بازده ای منطقی داشته باشد.
مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد، خاطرنشان کردکه، شرکت های بیمه ای باید 
بدانند که وکیل یکسری افراد هستند که به آنها بیمه نامه فروخته اند و باید حق و 
حقوق آنها را رعایت کنند و درجهت حفظ سرمایه و بازده مناسب سرمایه گذاری کنند.

مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسی بیمه تعاون مطرح کرد:
بیمه  خسارت  ضریب  رشد  توقف  برای  راهکاری  کارمزد؛  کاهش 

نامه های مسئولیت
بیمه مسئولیت یکی از رشته های اصلی بیمه است. موضوع این بیمه نامه، 
جبران زیان وارد به اشخاص ثالث در هر دو بخش خسارت های مالی و غرامت های 
بدنی ناشی از فعل یا ترک فعل غیر عمد بیمه گذاران است؛ براساس سالنامه آماری 
سال ۹8، تعداد بیمه نامه های مسئولیت صادره از سوی صنعت بیمه در مدت زمان 
۱۰ سال از افزایش برخوردار بوده که این افزایش ناشی از عوامل متعددی همچون 
توسعه کسب وکار، آشنایی افراد زیاندیده به حقوق قانونی خود، تدوین مقررات مشاغل 
وکسب وکاردررابطه با مسئولیت اشخاص و شرایط اقتصادی جامعه بوده است. اما 
نسبت خسارت این رشته بیمه ای نیز به طور فزاینده ای روبه افزایش بوده و می 

تواند به دست اندازی برای صنعت بیمه کشور تبدیل شود.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، محمد باباکردی مدیر بیمه های مهندسی 
و سرپرست بیمه های مسئولیت بیمه تعاون در گفتگو با بانکداری ایرانی، با اشاره 
تاکید  نامه مسئولیت در حال حاضر مطلوب است،  بیمه  اینکه ضریب خسارت  به 
کرد: این رشته بیمه ای سهم ۵ درصدی را در صنعت بیمه کشور دارد؛ به طور یقین 
این رشته به سمت زیانده بودن حرکت کرده و ضریب نفوذ رشته بیمه مسئولیت در 

جامعه در مقایسه با سایر رشته های بیمه ای بسیار ناچیز است.
او درباره افزایش ضریب خسارت در رشته مسئولیت هشدار داد و گفت: در 
سال های اخیر ضریب خسارت این رشته سیر صعودی داشته و باید خسارت معوق 
در شرکت های بیمه مورد بررسی قرار گیرد و با دقت بیشتری در صورت های مالی 
درج شود.مدیر بیمه های مهندسی بیمه تعاون اضافه کرد: شیب بسیار تند صعود 
ضریب خسارت این رشته می تواند در سال های آتی از رشته شخص ثالث پیشی 

گرفته و به یک معضل در صنعت بیمه کشور تبدیل شود.
بابا کردی، کارمزد باال، کاهش نرخ بیمه نامه ها، افزایش خسارت ها و گسترش 
اگاهی و اطالعات بیمه گذاران را مهمترین علل و عوامل رشد ضریب خسارت بیمه 
مسئولیت برشمرد و اظهار داشت: تنها در رشته شخص ثالث تعیین نرخ وجود دارد 
اما درسایر رشته ها، شرکت های بیمه ای ملزم به رعایت آیین نامه ۹۴ شورای عالی 
بیمه هستند که یکی از الزامات این آیین نامه بیان می دارد که ضریب خسارت بیمه 
نامه ها باید در محدوده خاصی باشد.او در ادامه گفت: اما در عمل شرکت ها برای 
برنده شدن در یک مناقصه، نرخ را پایین تر از سال قبل اعالم می کنند و حتی با 
علم به این موضوع که ضریب خسارت بیمه نامه باالتر از ۱۰۰ درصد درسال گذشته 

بوده، تمایل به نرخ شکنی دارند.
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آگهی مفقودی 
 ۱.۳۵۱ شماره  به  کارگاهی  واحد  باب  یک  دفترچه  اصل 
واقع در شهرک صنعتی یک نام بهنام حمیدی صومعه  فرزند 
زلفعلی ش ش ۱۷6۹۷با کد ملی ۱۴6۱۳86۷۳۱ مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
رونوشت آگهی حصر وراثت 

به شرح  شناسنامه ۴۵۰۱2۳۳۳۴6  دارای  اهلل  فتح  فرزند  پور  عاطفه صالحی  خانم 
دادخواست به کالسه ۹۷6/۹۹/۵ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رخشنده شیزادی گیالن به شناسنامه شماره ۳۴26 در تاریخ ۹۹/8/۴ 

در اقمتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به : 
متولد   ۱۷۵۳۱ شناسنامه  شماره  به  رخشنده  و  اهلل   فتح  فرزند  پور  صالحی  خلیل 

۱۳۵8 فرزند
عاطفه صالحی پور فرزند فتح اهلل و رخشنده به شماره شناسنامه ۷۱۴۷ متولد ۱۳6۷ 

فرزند 
 حامد صالحی پور فرزند فتح اهلل و رخشنده به شماره شناسنامه  ملی ۳۳۹۷۹۹۱88 

متولد ۱۳۵۷ فرزند
پیام صالحی پور فرزند فتح اهلل و رخشنده به شماره شناسنامه ملی ۳۳2۹۷۹۵۵۱۴ 

متولد ۱۳۵۳ فرزند 
 حمزه صالحی پور فرزند فتح اهلل و رخشنده به شماره شناسنامه ملی ۴۵۰۱2۰۴۴6۱ 

متولد ۱۳66 فرزند 
 طیبه صالحی پور فرزند فتح اهلل و رخشنده به شماره ملی ۴۵۰۰8۵۳8۴۷  متولد 

۱۳62 فرزند
فتح اهلل صالحی پور فرزند فتح اللح ورخشنده به شماره ملی ۴۵۰۰6۵۹۵۳6 متولد 

۱۳26 همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی ویا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم   

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۷۱8۰۰۰۱۷6۰- ۹۹/۱2/26 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اداره سه اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم بدیره ساکی 
فرزند قریب به شماره شناسنامه ۷6 صادره از اهواز در یک باب ساختمان بمساحت 2۳۱/۱۹ 
متر مربع پالک ۷2 فرعی از ۱۵۷۹ اصلی واقع در بخش ۳ اهواز بنشانی کوی کریشان 
خیابان دوم خریداری از مالک رسمی آقایان حسن عبدالخانی و لفته دلف لویمی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 

از اخذ رسید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۱/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰2/۰6

شناسه آگهی: ۵/8۷/م-الف
یاور مرادی گراوند

رئیس ثبت اسناد و امالک

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی«

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای ۳26۴ -۱۳۹۹ مورخ ۹۹/۱۱/2۵ تصرفات آقای/خانم مهدی ذاکری 
پور فرزند صالح شماره شناسنامه ۱۷۴۴826۹۷8 دارای کد ملی ۱۷۴۴826۹۷8 صادره از 
اهواز ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2۳۳/۵۰ متر مربع در قسمتی از ششدانگ 
۴ و 262۴/6 بخش 2 اهواز اخبار خروجی بنام مسکن کارکنان منطقه ۵ شهرداری اهواز 
برابر ماده ۳ قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم آگهی می 
گردد تا هرکس نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ 
انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و 
امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ 
و به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد 

مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام بصدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۱/2۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰2/۰6

شناسه آگهی: ۵/8۳/م-الف
نصرت اله – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۷۱8۰۰۰۱۷۷8- ۹۹/۱۱/۱۵ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اداره سه اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای کریم ساکی 
بمساحت  باب ساختمان  در یک  اهواز  از  شناسنامه 2۷88 صادره  به شماره  فرزند خلف 
226/۱۷ متر مربع پالک ۷2 فرعی از ۱۵۷۹ اصلی واقع در بخش ۳ اهواز بنشانی کوی 
کریشان خیابان دوم خریداری از مالک رسمی آقایان حسن عبدالخانی و لفته دلف لویمی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۱/22

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰2/۰6
شناسه آگهی: ۵/86/م-الف

یاور مرادی گراوند
رئیس ثبت اسناد و امالک

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  رای  آگهی 
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 عموم آگهی می گردد در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضائی تقدیم  و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول وگواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر 

خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
۱- مقدار 22/2۷۴۹ شعیر مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ بنام آقای بهمن رجبی 
فرزند احمد صادره نوسوده تحت پالک ۳2۱ فرعی از 8 اصلی بخش ده به مساحت ۱۵۱6۱ 

متر مربع جزء نسق زارعانه شماره ۴۳۵6 مورخ۵۱/۷/۱6 به آدرس سنندج روستای گزنه
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/2/6

هیوا احمدیان رئیس اداره ثبت منطقه دو سنندج

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۰۱۰6۰۰۰۵8۷6 هیات اول موضوع قانون تعیین تلکیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خیراهلل عصمتی فرزند علی اکبر به شماره 
شناسنامه ۳۰۷ صادره از میانه در *** ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
*** به مساحت ۱8۰ متر مربع پالک شماره 2۱8 فرعی از 2۳- اصلی واقع در قریه ریحان 
آباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** از مالکیت شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ورامین 
*** محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱/2۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/2/6

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف ۱۵



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1724- دوشنبه 6 اردیبهشت 61400 ورزش دنیای 

سه طالی فوق سنگین وزنه برداری آسیا برای علی داوودی
وزنه  مسابقات  آخر  روز  در 
در  رقابت  آسیا  قهرمانی  برداری 
شد؛  پیگیری  سنگین  فوق  دسته 
رقابتی که البته مثل دسته های دیگر 
چندان سطح باال و پرهیجان نبود. در 
مجموع پنج وزنه بردار در دسته فوق 

سنگین شرکت کرده بودند.
وزنه  نماینده  داوودی،  علی 
برداری ایران که یکی از سهمیه های 
المپیک را برای خودش رزرو کرده، 
رقیب چندان سرسختی نداشت، اما 
نظر  به  آماده  چندان  هم  خودش 

نمی رسید.
این وزنه بردار جوان در یک ضرب در حرکت اول ۱۹2 کیلوگرم را مهار 
کرد. او در حرکت دوم پشت وزنه ۱۹6 کیلوگرم قرار گرفت و این وزنه را باالی 
سر برد و طالی یک ضرب را از آن خود کرد ملی پوش فوق سنگین ایران 
در حرکت سوم، وزنه 2۰۰ کیلوگرم را انداخت و با همان ۱۹6 کیلوگرم به کار 

خود پایان داد.
داوودی در حرکت اول دوضرب 2۳۳ کیلوگرم را مهار کرد و در حرکت وزنه 
2۳۹ کیلوگرم را باالی سر برد و قهرمانی خود را قطعی کرد داودی در آخرین 
حرکت مسابقات، پشت وزنه  2۴۵ کیلوگرم ایستاد اما این وزنه را انداخت و با 
همان 2۳۹ کیلوگرم به کار خود پایان داد او در مجموع ۴۳۵ کیلوگرم را به ثبت 
رساند و طالی هر سه حرکت یکضرب، دوضرب و مجموع را از آن خود کرد.

با اینکه داوودی بعد از کیانوش رستمی و معتمدی سومین وزنه برداری 
ثبت  به  را  اما رکوردهایی  آسیا رسید،  به عنوان قهرمانی  بود که در مجموع 
رساند که برای المپیک به هیچ وجه با تکرار آن ها شانس برای رفتن روی 

سکو نخواهد داشت.

صمد نیکخواه پس از ازدست دادن قهرمانی: 
خدا تیم حریف و آن بازیکن آمریکایی را خیلی دوست داشت! 

معتقد  مهرام  باتجربه  کاپیتان 
گوش  با  تیم  این  کادرفنی  است 
دادن به حرف او، می توانست جلوی 
شوت باورنکردنی بازیکن آمریکایی 

شهرداری گرگان را بگیرد. 
صمد نیکخواه بهرامی، در یکی، 
دو دهه اخیر نامی آشنا برای عالقه 
مندان به بسکتبال بوده و هنوز هم 
های  ستاره  از  یکی  توان  می  را  او 
کاپیتان  دانست.  یران  ا بسکتبال 
تولد  دیگر  روز  چند  که  ملی  تیم 
۳8 سالگی خود را جشن می گیرد، 

امسال با حضور در ترکیب تیم مهرام در کنار مهدی کامرانی باعث باال رفتن 
جذابیت لیگ برتر شد. او که البته از مسابقه نیمه نهایی با پاالیش نفت آبادان 
درگیر برخی حواشی شد و کارش به کمیته انضباطی هم کشید، عصر شنبه 
روی نیمکت تیمش و در حالی که با ۵ خطا از بازی بیرون رفته بود، حرص 

و جوش زیادی خورد. 
کاپیتان صمد معتقد است با یک کار هوشمندانه، مهرام به راحتی برنده از 
زمین بیرون می آمد و کار اصال به جایی نمی رسید که پری پتی بخواهد آن 

شوت باورنکردنی را تبدیل به گل کند. 
صمد  عصبانیت  با  که  بسکتبال  برتر  لیگ  فینال  چهارم  بازی  از  بعد 
بود،  همراه  مهرام  سرمربی  با  او  لفظی  درگیری  شایعه  و  بهرامی  نیکخواه 
دقایقی با کاپیتان این تیم همکالم شدیم. در ادامه مشروح صحبت های صمد 

نیکخواه را می خوانید.
باید اهدای کاپ و مدال به نایب قهرمان را حذف کنند

آنقدر روی ما فشار بود و مشکالت وجود داشت که دیگر هیچ کدام از 
بازیکنان و اعضای تیم نمی توانستند در سالن بمانند و روی سکو بروند. اصال 
به نظرم باید اهدای کاپ و مدال به نایب قهرمان را حذف کنند چون همیشه 
برود،  بازیکنی هم روی سکو  و هر  است  باخته عصبانی  فینال  در  تیمی که 

خوشحال نیست. 
فریاد زدم که پنالتی آخر نباید گل شود

بازی را خودمان به حریف دادیم. آن ها هم خوش شانس بودند و بخت با 
شهرداری گرگان یار بود. من هر چه بگویم، به کادر تیم خودمان برمی گردد، 
اما به هر حال راه ساده ای برای اینکه بتوانیم بازی را ببریم، وجود داشت. من 
به متین گفتم که نباید آن پنالتی آخر را تبدیل به گل کند. وقتی توپ را به حلقه 
می زد، تا بازیکنان حریف صاحب توپ شوند و آن را شوت کنند، بازی تمام بود. 
من تا لب خط آمدم و فریاد زدم و این را گفتم، اما کادر تیم نظر دیگری داشت. 
این دیگر اظهرمن الشمس بود که باید چنین کاری می کردیم و برنده بودیم.

نباید کوتاه می آمدم، اما آن توپ هم افسانه ای گل شد
اما نظرم را گفتم و اگر هم به  با علی آرزومندی درگیری نداشتم،  من 
حرف من عمل می کردند، االن در هتل بودیم و داشتیم خودمان را برای بازی 
پنجم آماده می کردیم. هر کسی باید اشتباهش را بپذیرد. خودم را هم در این 
باخت مقصر می دانم چون باید چیزی روی آن مطمئن بودم را با اصرار انجام 
می دادم. فقط مانده بود وارد زمین شوم و توپ را از متین بگیرم و نگذارم آن 
را گل کند، اما واقعا باید پای حرفم می ایستادم. به خاطر برخی مالحاظات 
کوتاه آمدم و به همین خاطر خودم را نمی بخشم. البته درصد اینکه آن توپ 
هم گل شود، خیلی کم بود، اما نباید این شانس را به گرگان می دادیم. به 
هر حال آن شوت خیلی افسانه ای تبدیل به گل شود و خدا تیم حریف و آن 

بازیکن آمریکایی را خیلی دوست داشت. 
برخی مربیان، داوران را تهدید می کردند!

کسی از دست من ناراحت نشود، اما معتقدم اگر اتفاقات بازی های نیمه 
نهایی و فینال را بررسی کنید، عملکرد کمیته برگزاری مسابقات و کمیته داوران 
خیلی ضعیف بود. اصال نتوانستند بازی ها را کنترل کنند. برخی مربیان خیلی 
راحت کنار زمین داوران را تهدید می کردند و بعد از بازی هم بازیکنان و مربیان 
درباره داور حرف می زدند. این یک قانون است که بعد از بازی هیچ بازیکن 
یا مربی ای حق ندارد راجع به داور حرف بزند. داوران در نیمه نهایی ضعیف 
بودند و در فینال خیلی بهتر از نیمه نهایی قضاوت کردند. من هم سعی کردم 
کمتر درگیرانه بازی کنم؛ اگرچه چند خطای روی من از چشمشان دور ماند. 

در نیمه نهایی و فینال ۵۰ ضربه ناجوانمردانه خوردم
اینکه می گویند خطا جزیی از ورزش است را قبول ندارم. من وقت، حوصله 
و انرژی ندارم که بشینم و از اتفاقات بازی فیلم سینمایی در بیاورم. حداقل 
۴۰، ۵۰ ضربه ناجوانمردانه در دیدارهای نیمه نهایی و فینال خوردم و تعداد 
خطاهای غیرورزشی روی من خیلی زیاد بود. در مصاحبه ای هم که در زمان 
بازی های نیمه نهایی کردم، گفتم که وقتی با من خشن بازی می کنند، من 
هم خشن بازی می کنم. منظور من البته زد و خورد بسکتبالی بود. هر کسی 

هم که خطای غیرورزشی کند، در همان زمین جریمه می شود. 
اینکه بگویند صمد اخالق ندارد، برایم مهم نیست

با اینکه می گویم خطاها روی من زیاد بوده، اما هیچ وقت بعد از بازی 
من  بگذارم.  اینستاگرام  روی  و  دربیاورم  را  فیلمش  نرفتم  و  نکردم  مصاحبه 
فقط دلم می خواهد یک بسکتبالیست خوب باشم و اینکه چه کسی می گوید 
صمد اخالق دارد یا ندارد، برایم مهم نیست. خودم فکر می کنم هیچ جا کم 

نگذاشتم و سرم باالست. 
مربیان بخواهند؛ کامال آماده المپیک هستم

لیگ خوبی برگزار شد؛ اگرچه نقص هایی داشت. باید برای سال های 
بعدی این نقص ها پوشانده شود و اگر بشود که مسابقات رفت و برگشت باشد، 
خیلی بهتر است. من هم کامال آماده ام که به تیم ملی کمک کنم. اگر مربیان 
بخواهند، در خدمت تیم ملی برای المپیک هستم و امیدوارم تابستان خوبی را 
در پیش داشته باشیم. اگر هم در تیم ملی نباشم، برای موفقیت تیم دعا می کنم.

دل پیرو در راه بازگشت به یوونتوس! 

الساندرو دل پیرو، اسطوره ایتالیایی یکی از نامزدهای ریاست باشگاه 
یوونتوس از فصل آینده است.

آندره آنیلی، رئیس باشگاه یوونتوس روزهای دشواری را سپری می 
کند و اخباری در مورد احتمال برکناری او در پایان فصل شنیده شده است. 
آنیلی یکی از ارکان اصلی راه اندازی پروژه سوپرلیگ اروپا بود و با توجه 
به لغو این برنامه و خراب شدن رابطه او با یوفا، ممکن است از فصل بعد 
شاهد حضور الساندرو دل پیرو در مسند ریاست باشگاه یوونتوس باشیم.

البته طبق ادعای نشریه ایل مساجرو، آندره آنیلی قصد ندارد استعفا 
دهد، اما جان آالکان، پسر عموی او و مدیرعامل شرکت اکسور تصمیم 
دارد آنیلی را در جلسه بعدی سهامداران در تاریخ 2۷ ماه می از سمت 
ریاست باشگاه یوونتوس برکنار بکند. البته به جز دل پیرو نام هایی چون 
الساندرو ناسی و مارچلو لیپی، سرمربی سابق یوونتوس و تیم ملی ایتالیا 

نیز به عنوان جانشین آنیلی مطرح شده است.
دیوید ترزگه، مهاجم فرانسوی و سابق یوونتوس و زوج دل پیرو در 
خط حمله بیانکونری در اوایل هزاره جدید نیز چندی قبل در مصاحبه ای 
از احتمال بازگشت خودش و دل پیرو به باشگاه یوونتوس خبر داد و حاال 
به نظر می رسد این شایعات جدی تر شده است. دل پیرو در سال های 
اخیر نه در پست های مدیریتی و نه مربیگری تمایلی به فعالیت نشان نداده 
و تنها به عنوان کارشناس شبکه ESPN فعالیت کرده است. بی تردید دل 
پیرو یکی از محبوب ترین بازیکنان تاریخ باشگاه یوونتوس محسوب می 

شود و بازگشت او باعث خوشحالی هواداران این تیم خواهد شد.

روبرتو کارلوس:
قهرمانی  با  خداحافظی  معنای  به  بتیس  با  رئال  تساوی 

اللیگا است 
ندارد  تردیدی  رئال  اسطوره 
که یک رئال متفاوت با بازی شنبه 
شب گذشته را برابر چلسی مشاهده 

خواهیم کرد.
باید  شب  شنبه  مادرید  رئال 
رئال بتیس را شکست می داد تا هم 
در کورس قهرمانی اللیگا جایگاه 
خوبی داشته باشد و هم برای بازی 
قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  رفت 
مضاعفی  روحیه  چلسی،  مقابل 
بگیرد اما در نهایت این اتفاق رخ 
نداد. تیم تحت هدایت زین الدین 
موفق  گلزنی  در  نتوانست  زیدان 

نشان دهد و با تساوی بدون گل در خانه متوقف شد.
اگر بارسا و اتلتیکو پیروز شوند، عمال شانس رئال برای کسب عنوان 
قهرمانی کاهش خواهد یافت. رئال در یک هفته گذشته درگیر مسائل 
حاشیه ای مربوط به سوپرلیگ هم بوده و این روزها تهدید به اخراج از 

لیگ قهرمانان فصل بعد نیز شده است.
روبرتو کارلوس اسطوره برزیلی رئال در مورد بازی شنبه شب گذشته 
به کادنا سر گفت:» فکر نمی کنم این تساوی به معنای خداحافظی با 
قهرمانی اللیگا باشد. تیم همه تالش خودش را کرد و هنوز ۵ بازی دیگر 
باقیمانده است. حاال باید استراحت کرد و سپس روی چلسی متمرکز شد. 
نباید فراموش کرد که رئال مدت هاست هر سه روز یک بار بازی می 
کند و بازیکنان طبعا خسته اند. مصدومان زیادی هم داریم و این باعث 

شده تعداد محدودی بازیکن، هر هفته استفاده شوند.«
کارلوس در مورد برخورد توپ به دست مدافع بتیس که داور و وی 
ای آر پنالتی تشخیص ندادند گفت:» در فوتبال اسپانیا هر بازی صحنه 

های مشکوک داوری داریم ولی باید به نظر داوران احترام گذاشت.«
لیگ  در  بزرگی  تاریخچه  رئال  است.  مهمی  بسیار  بازی  چلسی:» 
برابر چلسی قرار می گیریم. فکر می  با نهایت احترام  قهرمانان دارد و 
کنم بازی بزرگی خواهد شد. بعید می دانم تمرکز تیم به خاطر مسائل 
حاشیه ای سوپرلیگ به هم خورده باشد. تیم فقط به فوتبال فکر می کند 

و مقابل چلسی هم بازی خوبی انجام خواهند داد.«

رکوردی جدید محمد صالح در لیورپول 

گلزن مصری با باز کردن دروازه نیوکاسل صاحب یک رکورد دیگر 
در تیم لیورپول شد.

در ادامه دیدارهای هفته سی و سوم لیگ برتر انگلیس لیورپول در 
خانه برابر نیوکاسل به تساوی یک بر یک رسید تا امیدهای این تیم برای 
کسب سهمیه لیگ قهرمانان کمتر شود. محمد صالح در دقیقه ۳ توانست 

برای تیمش گلزنی کند.
این گل باعث شد تا محمد صالح به اولین بازیکن لیورپول در تاریخ 
لیگ برتر تبدیل شود که در ۳ فصل بیش از 2۰ گل برای این تیم به 

ثمر می رساند.
صالح که ۳2 گل در فصل ۱8/2۰۱۷ و 22 گل در فصل بعد به 
ثمر رسانده بود، اکنون اولین کسی است که در سه فصل مختلف برای 

قرمزها به 2۰ گل رسیده است.
لوئیس سوارس و رابی فاولر هر دو در دو فصل بیش از 2۰ گل را 
به ثمر رسانده بودند و  فرناندو تورس فقط یک بار این کار را انجام داد.

در جدول گلزنان لیگ برتر انگلیس هری کین با 2۱ گل باالتر از 
محمد صالح 2۰ گله در صدر است.

ر  د ی  مطهر حمید 
از دیدار  نشست خبری پیش 
امارات  الوحده  برابر  تیمش 
اظهار کرد: از انرژی خود هواداران تشکر 
صعود  این  و  بودند  همراه  که  می کنم 
مقتدرانه را به هواداران تقدیم می کنم. 
ما تیم سایه نداریم و همه بازیکنان برای 
ما ارزشمند هستند. در مقابل گوا با اینکه 
پنج تغییر داشتیم اما تیم ما فوق العاده 
را  مختلف  تاکتیک های  ما  کرد.  کار 
مرور می کنیم و همه بازیکنان تاکتیک 
پذیر هستند. ما به یک وحدت تاکتیکی 
رسیدیم و هرکس در این پازل تاکتیکی 
قرار می گیرید بهترین عملکرد را دارد.

وی افزود: پرسپولیس باشگاه بزرگی 
باخت  و  مساوی  از  همیشه  ما  و  است 
متنفر هستیم و همیشه تالش می کنیم. 
ما مبارزه می کنیم که بهترین نمایش را 
داشته باشیم. بازیکنان ما جنگجو هستند 

بازی  می کنند.  کار  تعهد  نهایت  در  و 
الوحده را جدی می گیریم و اینگونه نیست 
که بازی را دست کم بگیریم. مهم است 
که نتیجه مسابقه را به سود خودمان کنیم 
چون به بردن عادت کرده ایم و در ژن 
ما پرسپولیسی هاست که برای هر بازی 

تالش کنیم و بجنگیم.

مطهری درباره اینکه گفته می شد 
دارد  قرار  آسانی  گروه  در  پرسپولیس 
تیم  آسیایی  بازی های  در  گفت:  هم 
از  صحبت  که  کسانی  و  ندارید  آسان 
بازی آسان می کنند نباید به حرف آنها 
توجه کرد. می دانیم تیم هایی که در لیگ 
قهرمانان آسیا حضور دارند، بهترین های 

بهترین  هم  گوا  هستند.  کشورشان 
بود  منسجمی  تیم  و  کرد  را  تالشش 
است.  فوق العاده  پرسپولیس  قدرت  اما 
دارند  را  امکانات  کمترین  ما  بازیکنان 
اما همیشه پر تالش هستند و باید پای 
این بازیکنان را طال گرفت. اگر بازی ما 
با گوا با چهار گل اختالف به پایان رسید، 
اینطور نیست که گوا ضعیف است، این 

نشان دهنده قدرت پرسپولیس است.
تن کاته  صحبت های  درباره  او 
بود  گفته  که  لوحده  ا تیم  سرمربی 
پرسپولیس  برابر  رفت  بازی  در  تیمش 
گفت:  بود،  داده  انجام  پایاپایی  بازی 
مربیان  بالن  و  تن کاته  آقای  می دانید 
بزرگی هستند و هر دو مربی به قدرت 
پرسپولیس  کردند.  اشاره  پرسپولیس 
همیشه بزرگی خود را نشان داده است. 
ما هوشمندانه مقابل الوحده بازی کردیم 

چون شروع کار ما بود.

پرسپولیس به وحدت تاکتیکی رسیده است؛

مطهری: به بُردن عادت کرده ایم!

پرسپولیس  فوتبال  تیم  بازیکن 
چه  تیم  این  در  نیست  مهم  می گوید 
پیروزی  مهم  و  می کند  گلزنی  کسی 

تیم است.
خبری  نشست  در  ترابی  مهدی 
پیش از دیدار تیمش برابر الوحده امارات 
برگردیم  تهران  به  وقتی  کرد:  اظهار 
بازی های سختی داریم و فرصتی برای 
تمرکزمان  همه  نداریم.  گرفتن  جشن 
چون  گذاریم  می  لیگ  ادامه  برای  را 
می دانیم هواداران از ما انتظارات باالیی 
دارند. ان شاءاهلل از اینجا بعد از نمایش 
آنجا  در  و  برمی گردیم  ایران  به  خوب 
برای هواداران افتخار آفرینی می کنیم.

پرسپولیس هستیم  ما  افزود:  وی 
و ثابت کردیم که مستحق کسب نتایج 
خوب هستیم. دو صعود به فینال آسیا 
به فوتبال دوستان این موضوع را ثابت 
آسیا  از  را  حقمان  امیدوارم  می کند. 
بگیریم. ما با انگیزه باالیی وارد مسابقات 

شدیم که بتوانیم با علکرد خوب وارد این 
عملکرد  هم  االن  تا  بشویم.  مسابقات 

خوبی داشته ایم.
او ادامه داد: ما به تیم حریف کاری  
نداریم و تالش می کنیم از بازی مقابل 

کسب  را  امتیازات  حداکثر  هم  الوحده 
ما  از  هواداران  می دانیم  چون  کنیم 
انتظار برد دارند و با برد تیم ما خوشحال 
می شوند. همان یک شب که آنها برای 
خیلی  ما  برای  می گیرند  ما جشن  برد 

ارزشمند است و امیدوارم با یک بازی 
خوب، سه امتیاز را بگیریم.

پنالتی  گفت:  همچنین   ترابی 
بازی است و من خوشحالم  از  بخشی 
گلزنی  تیم  برای  پنالتی  دو  روی  که 
بازی  جریان  در  دارم  دوست  و  کردم 
بیشتر از اینکه گل بزنم، برای تیم مفید 
باشم چون برای تیم ما مهم برد است 
و مهم نیست چه بازیکنی گل می زند.

پرسپولیس  فوتبال  تیم  بازیکن 
می شد  گفته  اینکه  درباره  ادامه  در 
دارد،  قرار  آسانی  گروه  در  پرسپولیس 
گفت: لیگ قهرمانان آسیا جای تیم های 
خوب است و گوا هم بهترین تیم هند 
در  و  هستیم  پرسپولیس  هم  ما  است. 
بهترین  می کنیم  تالش  بازی ها  تمام 
باشیم. چه گوا و چه الریان باشد برای 
ما فرقی ندارد. ما تالش می کنیم بهترین 
افتخار  عملکرد را داشته باشیم و مایه 

مردم ایران باشیم.
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امیدوارم حقمان را از آسیا بگیریم؛

ترابی: ما پرسپولیسی ها مستحق کسب نتایج خوب هستیم

با  ن  جیکستا تا ستقالل  ا تیم 
بازگشتی فوق العاده و باورنکردنی، تک 
گل گومیس را با چهار گل پاسخ داد تا 
شگفتی لیگ قهرمانان 2۰2۱ در ریاض 

رقم بخورد.
برای  که  تاجیکستان  استقالل 
لیگ  گروهی  مرحله  به  ر  با ولین  ا
قهرمانان آسیا راه یافته، پس از شکست 
بردی  الهالل،  مقابل  رفت  بازی  در 
را  آن  می توان  که  کرد  را خلق  بزرگ 
باشگاه  این  تاریخ  پیروزی  مهم ترین 

نیز قلمداد کرد.
الهالل  میزبانی  به  که  بازی  این 
در ورزشگاه پرنس فیصل شهر ریاض 
به انجام می رسید، با حمالت تیم آبی 
پوش آغاز شد و سرانجام در دقیقه 2۴ 
بافاتیمبی گومیس توانست دروازه رستم 
سمت  از  ارسال  کند.  باز  را  یتیموف 
میان  در  تیم  این  دروازه  روی  راست 
سر  ضربه  با  استقالل،  مدافعان  غفلت 
تا  شد  همراه  الهالل  فرانسوی  مهاجم 

بازی ۱-۰ شود.
تمام شده  را  بازی  که  الهاللی ها 
می دانستند و تصور می کردند که مثل 
کسب  را  ساده  برد  یک  رفت،  بازی 
زده  شگفت  زود  خیلی  کرد،  خواهند 
شدند. علیشهر جلیلوف از سمت راست 
توپ را به داخل محوطه جریمه فرستاد 
و منوچهر جلیلف توانست دروازه را باز 
کند و بازی در دقیقه ۳۹ مساوی شد. 
جلیلوف که در مقابل آلمالیق گل زده 
و در بازی با الهالل پاس گل داده بود، 
شش دقیقه بعد روی شوت از راه دور 
تماشایی گل دوم را هم زد تا در میان 

ناباوری الهاللی ها بازی 2-۱ شود.
به  نتیجه  همین  با  نخست  نیمه 

انتظار  که  شرایطی  در  و  رسید  پایان 
توپ  با  را  دوم  نیمه  الهالل  می رفت 
پر آغاز کند اما این قرمزپوشان تاجیک 
ادامه  بودند که به شگفتی سازی خود 
دادند. این بار منوچهر صفراوف در حالی 
که قصد داشت تا توپ را از سمت راست 
به  ارسالش  کند،  سانتر  دروازه  روی 
صورت مستقیم وارد دروازه شد. معیوف 
کاپیتان الهالل به هوای این که توپ 
بیرون خواهد رفت ایستاد و تماشا کرد 
اما به شکلی عجیب دروازه اش را باز 

شده دید.
این اما پایان کار نبود. تنها چهار 
در  بار  این  صفراف  خود  بعد،  دقیقه 
با  و  شد  توپ  صاحب  جریمه  محوطه 
شوتی زمینی و دقیق توپ را به گوشه 
دروازه فرستاد تا الهالل با نتیجه ۱-۴ 
تیم  بازیکنان  بیفتد.  عقب  حریف  از 
استقالل که سر از پا نمی شناختند پس از 
این گل عقب نشستند و باتوجه به زمان 

زیاد تا پایان بازی، الهاللی ها همچنین 
فرصت بازگشت را برای خود قائل بودند 

اما این اتفاق رخ نداد.
شاگردان ویتالی لوچنکو سرمربی 
تاجیکستانی تیم استقالل در ادامه بازی 
کنترل  خوبی  به  را  بازی  شدند  موفق 
کنند و حتی در دقیقه 6۷ شوت تماشایی 
علیشهر جلیل اف که به سبک کوارشما 
و با بیرون پا زده شد، می توانست گل 

پنجم را هم بزند.
نباید  پیروزی،  این  توصیف  برای 
 22 دروازه بان  یتیموف  رستم  نقش  از 
ساله تیم استقالل گذشت که در دقیقه 
۷۵ با سیو ضربه ویتو دروازه تیمش را 
نجات داد.در دو دهه اخیر الهالل تنها 
چهار بار شکست پرگل چهار یا پنج گله 
آسیایی را تجربه کرده؛ مقابل الشارجه، 
الغرافه، اولسان و حاال استقالل دوشنبه 

تاجیکستان!
رستم سویوروف بازیکن ۱8 ساله 

تیم استقالل که به عنوان پدیده فوتبال 
تاجیکستان شناخته می شود و دو پاس 
بود، در  داده  الهالل  نیز در مقابل  گل 
با فراری تماشایی  بازی  آخرین دقایق 
در  اما  گذاشت  جا  را  الهالل  مدافعان 
سرانجام  به  را  توپ  نتوانست  نهایت 
که  بود  همین  جالب  نکته  برساند. 
استقالل باوجود پیشی سه گله از حریف 
سرشناس سعودی، به هیچ وجه عقب 
بعدی  های  زدن گل  برای  و  ننشست 

تمام تالشش را کرد.
باوجود  دوشنبه  شهر  قرمزهای 
تجربه کم خود، وقت اضافه را هم به 
قهرمان  توانستند  و  گذراندند  سالمت 
پیش  از  را  آسیا  قهرمانان  لیگ   2۰۱۹
برای  شاید  که  اتفاقی  بردارند؛  رو 
خوش بین ترین هوادارشان نیز قابل باور 
تاجیک  به طوری که گزارشگر  نباشد. 
باور  »شما  گفت:  بازی  پایان  در  هم 
که  دسته ای  مقابل  استقالل  می کنید 
جهت  همه  از  آسیا  دسته های  تمام  از 
نتیجه پیش  این  با  برتری کالن دارد، 

افتاده است؟«
در این بازی الهالل ۷۷% مالکیت 
زد  دروازه  به  ۱۹ شوت  و  داشت  توپ 
و ۱۵ موقعیت خلق کرد اما در نهایت 
یاران بافتیمبی گومیس نتوانستند بیشتر 

از یک گل بزنند.
قهرمان پنج دوره اخیر تاجیکستان 
با این پیروزی ۷ امتیازی شد و با تفاضل 
گل بهتر نسبت به الهالل در صدر جدول 
گروه A لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفت 
و حاال در صورت کسب امتیازات الزم، 
شانس ویژه ای برای صعود به مرحله 
شگفتی  تکمیل  و  نهایی  هشتم  یک 

خواهد داشت.

الهالل 1 –  4 استقالل تاجیکستان؛ 

کام بک عجیب قرمزترین استقالل آسیا مقابل الهالل عربستان

لیگ  می گوید  ستقالل  ا مل  مدیرعا
قهرمانان آسیا جای داوران بی تجربه نیست و 
باید در بازی ها از داوران مجرب استفاده شود.

احمد مددی، مدیرعامل باشگاه استقالل، 
در  قطر  الدحیل  مقابل  تیمش  تساوی  درباره 
ابتدا  گفت:  آسیا  قهرمانان  لیگ  رقابت های 
می خواهم یک خسته نباشید جانانه به بازیکنان 
تیم  برابر  دل  و  جان  با  که  بگویم  استقالل 
قطری به میدان رفتند و همه تالش خود را 
کردند تا دست پر از زمین خارج شوند. استقالل 
یک نمایش جانانه و پایاپای را ارائه داد و مثل 
بازی قبلی به هیچ وجه کمتر از حریفش ظاهر 

نشد و نمایش دلپذیری داشت.
از  می دانم  الزم  همچنین  داد:  ادامه  او 
کادر فنی جوان و مجربمان به خصوص آقای 

مجیدی  آقای  باشم.  داشته  تشکر  یک  هم  مجیدی 
جاری  تیم  در  را  خواستن  فعل  و  جنگندگی  روحیه 
کرده و فارغ از نتیجه، هواداران از نحوه نمایش های 
تیم و تنوع تاکتیکی راضی هستند. البته من معتقدم 
که تساوی برابر الدحیل هم نتیجه خوبی بود و فراموش 
نکنیم که این تیم دو ماه قبل در جام باشگاه های جهان 
حضور داشت و قهرمان گذشته لیگ قهرمانان آسیا را 

با شکست بدرقه کرده بود.

مددی  افزود: به اذعان اکثر کارشناسان، استقالل 
در گروه مرگ قرار دارد و هر چهار تیم حاضر در گروه 
سوم مدعی صعود بودند که االن الشرطه از این رقابت 
کنار رفته و 2 بازی سنگین دیگر باقی مانده است. من 
اعتقاد دارم که تیم استقالل با هدایت آقای مجیدی در 
این 2 بازی هم موفق خواهد بود و ان شاءاهلل با صعود 

از گروهمان دل هواداران را شاد می کنیم.
دیدارهای  داوری  درباره  استقالل  مدیرعامل 
متاسفانه  کرد:  تاکید  آسیا،  قهرمانان  لیگ  در  تیمش 

در 2 بازی اخیر داوری ها علیه ما بوده است. 
را  آشکارمان  پنالتی  الدحیل  با  اول  بازی  در 
نگرفتند و در بازی اخیر یک پنالتی بی دلیل 
 AFC علیه ما گرفتند. ما اعتراض خود را به
اعالم کرده ایم و امیدواریم این شرایط عوض 
شود. آسیا جای داوران بی تجربه نیست و انتظار 
داریم AFC از داوران مجرب برای بازی های 

استقالل استفاده کند.
وضعیت  و  یط  شرا خصوص  در  و  ا
دیاباته  شیخ  و   نادری  محمد  مصدومیت 
خاطرنشان کرد:  به هرحال این دو بازیکن به 
دلیل آسیب دیدگی نتوانستند تا پایان بازی در 
زمین باشند. در حال حاضر هم کادر پزشکی 
در تالش است تا این دو بازیکن را آماده کند 
و در صورت لزوم درباره شرایط این دو بازیکن 

اطالع رسانی می شود.
مددی در پایان و در پاسخ به سوالی درباره دیاباته 
لیگ  در  گلش  هر  ازای  به  بازیکن  این  آیا  اینکه  و 
پاداش می گیرد، گفت:  آسیا ۱۰ هزار دالر  قهرمانان 
خیر! اینگونه نیست. او آپشن هایی در قراردادش دارد 
ولی اینکه به ازای هر گل ۱۰ هزار دالر بگیرد، کذب 
محض است. بی تردید این حاشیه سازی ها نمی تواند 

روند خوب استقالل را متوقف کند.

تساوی برابر الدحیل نتیجه خوبی بود؛

مددی: قرار نیست دیاباته با هر گل پاداش بگیرد!
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 دبیرخانه دومین دوره جایزه ملی »کتاب سال جوانان ایران« 
فراخوان این دوره را منتشر کرد.

به گزارش دنیای جوانان  از روابط عمومی جایزه کتاب سال 
جوانان، این جایزه که به کوشش کانون فرهنگ و اندیشه ایرانیان و با 
آرمان نکوداشت و تشویق برترین پدیدآورندگان نوقلم ایران زمین پایه 
گذاری شده است، به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی 
نیمه نخست سال ۱۴۰۰ در حوزه کتاب، پذیرای آثار برتر دانشوران 
جوان کشور است و در مرداد ماه سال جاری نیز فرجام خواهد یافت.

 دومین دوره جایزه ملی کتاب سال جوانان با همکاری معاونت 
امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان تهران برگزار می شود.
دبیرخانه کتاب سال جوانان از جوانان مولف، مترجم، مصحح 
و همچنین ناشران کشور می خواهد تا کتاب های پیشنهادی خود 

را با شرایط زیر به این دوره از جایزه معرفی کنند.
- تنها آثار پدیدآورندگان جوان زیر 2۹ سال؛ متولدین سال 
۱۳6۹ و باالتر  پذیرفته می شود. )برپایه استاندارد جهانی و تعریف 

پذیرفته شده یونسکو، بازه سنی ۱۵ تا 2۹ سال، دوران جوانی 
شناخته می شود.(

-داوری آثار، در برگیرنده همه موضوعات رده بندی دیویی 
و حوزه کودک و نوجوان است. اما کتاب های کمک آموزشی 

پذیرفته نمی شوند.
-کتاب هایی که دارای چند پدیدآورنده هستند، هنگامی در 
فرآیند داوری قرار می گیرند که حداقل یک پدیدآور جوان داشته 

باشند.
-کتاب ها باید در بازه زمانی آغاز سال ۱۳۹8 تا پایان سال 

۱۳۹۹ و برای نخستین بار به چاپ رسیده باشند.
-پذیرش پیشنهادها پس از ثبت نام از سوی پدیدآور )حقیقی( 
یا ناشر )حقوقی( در تارنمای رسمی جایزه کتاب سال جوانان با 
نشانی ketabjavanan.ir و در ادامه با فرستادن دو نسخه از 
کتاب به همراه تصویر اسناد هویتی جوان صاحب اثر انجام می گیرد.

مهلت ثبت نام در این جایزه تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ در نظر 
گرفته شده است.

دومین دوره جایزه ملی »کتاب سال جوانان« فراخوان داد

 آمار موسسه خانه کتاب 
و ادبیات ایران نشان می دهد، 
طی سال ۹۹ در مجموع ۹2 
شده  چاپ  کتاب  عنوان   ۷۵۷ و  هزار 
درصد   ۱۳ گذشته،  سال  به  نسبت  که 
کاهش یافته؛ اما قیمت کتاب دست کم 
۳۵ درصدی نسبت به سال قبل بیشتر 

شده است.
را   ۱۳۹۹ سال  اگر  نیست  گزافه 
سال تنگنای فرهنگ بنامیم؛ سال لغو 
و  فرهنگی  رویدادهای  بیشتر  یا  همه 
تعطیلی  دوره  دو  و  حضوری  هنری 
کتابفروشی ها به دلیل قرنطینه ناشی از 
شیوع بیشتر کرونا، قطعا سال دشواری 
برای یار مهربان بود؛ آنچنان که امروز 
از آمار و ارقام دست کم در زمینه تولید 

نیز مشهود است. 
تعطیلی نمایشگاه حضوری کتاب 
استانی،  نمایشگاه های  دیگر  و  تهران 
همچنین نوسانات قیمت کاغذ و افزایش 
قیمت آن و خدمات چاپخانه ای تازیانه 
دیگری بر پیکر کتاب بود. تا جایی که 
مجموع عناوین چاپ شده سال گذشته 
نسبت به سال قبل تر )۹2 هزار و ۷۵۷ 
عنوان در برابر ۱۰۵ هزار ۴۷6 عنوان( 
کاهش ۱2 هزار و ۷۱۹ عنوانی )نزدیک 

به ۱۳درصدی( را نشان می دهد.
کل  شمارگان  در  کاهش  این 
کتاب )ضرب مجموع عناوین در تیراژ( 
کل  شمارگان  یعنی  است؛  مشهود  نیز 
کتاب های عرضه شده به بازار در سال 
۱۳۹8، ۱۴۷ میلیون و 8۱۴ هزار و ۴۹۰ 
نسخه و در سال ۱۳۹۹، ۱۱6 میلیون و 
۵66 هزار و ۷۱۷ نسخه بوده است. اما 
از آنجا که کاهش تولید برای صنعت نشر 
نحیف ایران کافی نبود، قیمت کتاب هم 
نخواندن  کتاب   بهانه  تا  یافت  افزایش 
کتاب  قیمت  باشد؛  پیش  از  هموارتر 
کل  میانگین  جهت  از   ۱۳۹۹ سال  در 
افزایش ۳۵ درصدی را نشان می دهد.  
بر اساس آمار موسسه خانه کتاب 
و ادبیات ایران از اول فروردین تا پایان 
اسفند ۱۳۹۹، ۹2 هزار و ۷۵۷ عنوان 
ترجمه،  و  تالیف  مجموع  در  کتاب 
چاپ اول و تجدید چاپ در ۱2 گروه 
است.  شده  عرضه  بازار  به  موضوعی 
 ۱۳۹8 سال  در  آمار  این  حالیکه  در 
آن  در  کاغذ  قیمت  نوسان  مساله  که 
کرونا  شیوع  و  داشت  وجود  هم  سال 
مشاغل  همه  دامن گیر  سال  اواخر  از 
از جمله ناشران و کتابفروشان شد، در 
مجموع  ۱۰۵ هزار و ۴۷6 عنوان بوده 
آمار  به  دورتر  نگاهی  همچنین  است. 
تولید کتاب در سال ۱۳۹۷ نشان می 
دهد طی آن سال در مجموع ۱۰۱ هزار 
و 6۴۵ عنوان و از جهت شمارگان کل 
۱۳۹ میلیون و ۵۳2 هزار و ۷۰۱ نسخه 
که  آماری  است،  شده  عرضه  بازار  به 
مقایسه آن با آمار تولید سال جاری از 
کاهش نسبتا ۱۰ درصدی تولید در سال 

۱۳۹۹ حکایت دارد.
آمار کتاب در سال ۱۳۹۷

؛  کشید فلک  به  سر قیمت 
کمک درسی همچنان در قله قیمت

گروه   ۱2 قیمت  مجموع  گر  ا
میانگین  و  جمع  هم  با  را  موضوعی 
بگیریم به رقم ۴6 هزار و ۵۴۰ تومان 
سال  در  کتاب  قیمت  میانگین  برای 

میانگین  حالیکه  در  می رسیم.   ۱۳۹۹
قیمت کتاب در سال ۱۳۹8، ۳۴ هزار و 
۴۰۰ تومان و در سال ۱۳۹۷، ۱۷هزار 
بنابراین  ۷۰۱ تومان اعالم شده است. 
به  قیمت کتاب در سال ۱۳۹۹ نسبت 
سال گذشته افزایش حدود ۳8 درصدی 
و نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش نزدیک 

به ۱۷۰ درصدی را نشان می دهد.
سال  در  کتاب  قیمت  باالترین 
اختیار  در  گذشته  سال  مانند   ۱۳۹۹
قیمت  با  کمک آموزشی  کتاب های 
بعد  و  تومان   ۷۰۰ و  هزار   6۰ حدود 
 ۵۳ تقریبی  قیمت  با  زبان  کتاب های 
هزار و ۴۰۰ تومان و کتاب های علوم 
هزار   ۵۳ قیمت  با  ریاضیات  و  طبیعی 
در دست  ترین  ارزان  و  تومان  و ۳۰۰ 
قیمت  با  نوجوان  و  کودک  کتاب های 
در  است.  بوده  تومان   ۹۰ و  هزار   2۳
سال ۱۳۹8 نیز باالترین قیمت کتاب ها 
با  کمک آموزشی  کتاب های  اختیار  در 
قیمت حدود ۴۴ هزار تومان، کتاب های 
کلیات با میانگین قیمت ۴۱ هزار تومان 
و کتاب های هنر با میانگین قیمت ۴۰ 

هزار تومان است.
آماری که در سال ۱۳۹۷ نیز مشابه 
دو سال بعد بوده است، یعنی کتاب های 
کمک آموزشی با قیمت 2۹ هزار و ۱8۰ 
تومان در باالترین رده قیمتی کتاب ها 
و کتاب های کودک و نوجوان با قیمت 
پایین ترین  در  تومان   8۰۰ و  هزار   ۱۱

رده قرار داشتند.
آمار کتاب سال ۱۳۹8

با  اول  بازار نشر در سیطره چاپ 
سهم بیش از 6۰ درصدی

بر اساس این آمار از مجموع ۹2 
 6۳۴ و  هزار   ۵6 عنوان،   ۷۵۷ و  هزار 
عنوان چاپ اول و ۳6 هزار و ۱2۳ عنوان 
تجدید چاپ هستند؛ یعنی نزدیک به 6۱ 
درصد مجموع عناوین چاپ اولی هستند.

تجدید  ز  ا ولی ها  چاپ ا سبقت 
این  از  پیش  که  است  روندی  چاپی ها 
نیز در بازار نشر ایران سابقه داشته و از 
دارد،  کتاب ها حکایت  نشدن  پرفروش 

ولی در سال ۱۳۹۹ نسبت به دو سال 
۱۳۹8 و ۱۳۹۷ کمی افزایش یافته است.

این رقم در سال گذشته  از مجموع 
۱۰۵ هزار و  ۵8 عنوان شامل ۵۷ هزار 
اول و ۴۷ هزار و  و 88۴ عنوان چاپ 
است؛  بوده  چاپ  تجدید  عنوان   ،۷۰۱
یعنی بیش از ۵۰ درصد عناوین. همین 
که   ۱۳۹۷ سال  ماهه   ۱2 در  شاخص 
مجموع عناوین منتشر شده ۱۰۱ هزار 
و 6۴۵ عنوان کتاب است، 62 هزار و 
۹2 عنوان چاپ اول و ۳۹ هزار و ۵۵۳ 
عنوان تجدید چاپ بوده اند، یعنی حدود 

6۰ درصد چاپ اولی.
ترجمه؛  از  بیشتر  همچنان  تالیف 

سهم ۷۱ درصدی در بازار
همچنین آمار در زمینه کتاب های 
تالیفی و ترجمه نشان می دهد 66 هزار 
و ۵۱۷ عنوان تالیف و 26 هزار و 2۴۰ 
عنوان ترجمه هستند یعنی تالیف سهمی 
بیش از ۷۱ درصد و ترجمه کمی بیش 
از 28 درصدی در بازار کتاب سهم دارد.

 ۱۳۹۷ سال های  در  شاخص  این 
از مجموع ۱۰۱ هزار و 6۴۵ عنوان، ۷6 
هزار و ۳۳۹ عنوان تالیف و 2۵ هزار و 
یعنی  است؛  بوده  ترجمه  عنوان   ۳۰6
 2۵ ترجمه  و  درصد   ۷۵ تالیف  سهم 
میان ۱۰۵  از  در سال ۱۳۹8  و  درصد 
هزار و ۵8 عنوان کتاب، ۷۵ هزار و 62۰ 
عنوان تالیف و 2۹ هزار و 8۵6 عنوان 
ترجمه یعنی تقریبا درصدی مشابه دو 

سال گذشته بوده است.
آموزشی/  بعد کمک  اول؛  ادبیات 

سربرآوردن کودک و نوجوان
جهت  ز  ا ر  ما آ ین  ا اساس  بر 
از  شده  تولید  آثار  بیشترین  موضوعی 
جهت تعداد عنوان در ۱2 گروه موضوعی 
به ادبیات با ۱۷ هزار و 686 عنوان تعلق 
به 2۰ درصد مجموع  دارد که نزدیک 
اختصاص می دهد،  به خود  را  تولیدات 
کتاب های کودک و نوجوان با ۱۳ هزار و 
۷۷۰ عنوان و کمک آموزشی با ۱2 هزار 
و ۹۳۰ عنوان از جهت تعداد عنوان در 

رتبه بعدی قرار دارند.
عنوان  به  ادبیات  متاسفانه  اما 
سطح  در  موضوع  دربرگیرنده ترین 
از  کل  شمارگان  شاخص  در  جهانی، 
کودک و نوجوان و رقیب  کمک آموزشی 
عقب می ماند و همین امر نشان می دهد 
حتی کتاب های ادبیات نیز به چاپ های 

متوالی نمی رسند.
های  کتاب  شمارگان  مجموع 
ادبیات منتشرشده در سال ۱۳۹۹، ۱۵ 
عنوان،   2۷۳ و  هزار   ۱6۴ و  میلیون 
مجموع شمارگان کل کتاب های کودک 
و نوجوان 2۷ میلیون و ۷۱2 هزار و ۹8۰ 
عنوان و مجموع کتاب های منتشر شده 
کمک اموزشی در این سال 2۳ میلیون 
و 8۹۵ هزار و ۱26 عنوان بوده است. بر 
این اساس از مجموع شمارگان کل سهم 
ادبیات در مجموع حدود ۱2 درصد، سهم 
کمک درسی حدود 2۰ درصد و کودک 
و نوجوان برای اولین بار در مقایسه با 
 2۵ از  بیش   ۱۳۹8 و   ۱۳۹۷ سال  دو 

درصد است.
نسبتا   ۱۳۹۷ سال  در  رقم  این 
جهت  از  ادبیات  یعنی  است؛  متفاوت 
تعداد عنوان با ۱۷ هزار و 628 عنوان در 
رتبه پایین تری نسبت به کمک آموزشی 
با ۱۹ هزار و ۱۵۵ عنوان قرار دارد که 
درصدی   2۰ و  درصدی   ۱۷ نسبت 
همچنین  دهد.  می  نشان  را  آنها  بین 
در  قدرت  نیز  کل  شمارگان  مورد  در 
است؛  کمک آموزشی  کتاب های  دست 
با مجموع شمارگان ۳۷ میلیون و ۳۱8 
هزار و ۳68 عنوان در حالیکه مجموع 
و  میلیون   ۱6 به  ادبیات  شمارگان 
۱۷8 هزار و ۷۰8 عنوان می رسد و در 
مقایسه با شمارگان کل کتاب های این 
سال یعنی ۱۳۹ میلیون و ۵۳2 هزار و 
۷۰۱ عنوان نسبت شمارگان کتاب های 
کمک اموزشی 2۵ درصد و کتاب های 

ادبیات ۱2 درصد است.
در   ،۱۳۹8 سال  در  یادشده  رقم 
مورد تعداد عنوان ادبیات ۱۷ هزار و 628 
و کتاب های کمک اموزشی ۱۹ هزار و 
۱۵۵ بوده که باز هم نسبت مشابه سال 
۱۳۹۷ یعنی ۱۷ درصد ادبیات و نزدیک 
2۰ درصد کمک آموزشی را نشان می 
دهد، شمارگان کل کمک آموزشی ۳۴ 
و  عنوان   2۰۱ و  هزار   6۳۹ و  میلیون 
 ۷۴ و  هزار  و 2۷۰  میلیون   ۱۵ ادبیات 
نسبت  کل  شمارگان  از  یعنی  عنوان 
کمک آموزشی 2۵ درصد و ادبیات ۱۱ 
درصد است که تفاوت چندانی با سال 

قبل ندارد.
آمار کتاب سال ۱۳۹۹

مهم ترین  اینکه  با  مجموع  در 
بازار کتاب،  در  اصلی  نشان گر  و  آمار 
آمار فروش است؛ فقدان آماری جامع 
از فروش کتاب در ایران چه کتاب های 
فیزیکی، چه تازه واردان به این عرصه 
یعنی کتاب های صوتی و الکترونیکی 
باعث  محسوس،  خالیی  عنوان  به 
فرهنگ  اهالی  دیگر  و  رسانه ها  شده 
برای برآورد وضعیت بازار کتاب تا حد 
این  کنند.  اتکا  تولید  آمار  به  زیادی 
آمار از کاهش تولید و افزایش قیمت 
می دهد،  خبر  گذشته  سال  در  کتاب 
مالی  آمار فروش و چرخش  اما شاید 

باشد.  بیشتر 

صعود قیمت تمام شده؛ نزول انتشار کتاب

اثر جدیدی از »لوئیجی پیراندللو« نوبلیست ایتالیایی منتشر شد

 داستان »دفترهای سرافینو گوبیو فیلمبردار سینما« نوشته »لوئیجی پیراندللو« 
نویسنده ایتالیایی برنده نوبل ۱۹2۱ به ترجمه اثمار موسوی نیا به بازار کتاب آمد.

  ) Luigi Pirandello( به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا لویجی پیراندللو
)۱86۷ تا ۱۹۳6(، نمایشنامه نویس و رمان نویس ایتالیایی برنده جایزه نوبل ۱۹۳۴، 
در ایران شناخته شده و از وی آثار زیادی از داستان کوتاه، بلند و نمایشنامه توسط 
مترجمان برجسته ای چون بهمن فرزانه )۱۳۱۷ تا ۱۳۹2( و بهمن محصص )۱۳۰۹ 

تا ۱۳8۹( به فارسی برگردانده شده است.
پیراندللو که دانش آموخته رشته لغت شناسی رمی در مقطع دکتری از دانشگاه 
از سال های  شهر بن بود و در دانشگاه رم سبک شناسی درس می داد، نوشتن را 
جوانی آغاز کرد و اولین اثرش به نام مطرود در ۱8۹۳ چاپ شد. البته وی بعد از چاپ 
نمایشنامه شش کاراکتر در جستجوی یک نویسنده در ۱۹2۱ به شهرت بیشتری رسید.

داستان بلند دفترهای سرافینو گوبیو فیلمبردار سینما اولین بار در سال ۱۹۱۵ 
عنوان  با  بود  رسیده  نویسندگی  در  پختگی  به  تا حدی  پیراندللو  که  زمانی  یعنی 

فیلم برداری می شود منتشر و در سال ۱۹2۵ تحت عنوان فعلی تجدید چاپ شد.
فلسفه، هستی شناسی و روان شناسی مولفه های مهم آثار پیراندللو به شمار 
می آیند. همچنانکه آکادمی سوئد دلیل اعطای جایزه نوبل به وی را قدرت جادویی 

او برای تبدیل تحلیل های روانشناختی به تئاتر خوب اعالم کرد.
پیراندللو کندوکاو در هویت واقعی و پنهان انسان ها را هدف اصلی خود می داند. 
ایتالیایی  نویسنده  این  دارد.  بیستم  آغاز سده  واقع گرایی  ریشه در  پیراندلو  ادبیات 
نشان می دهد آدم  ها چطور دچار تردید می شوند. عشق های ناممکن بخشی دیگر 
از مضمون آثار اوست. به نوشته اثمار موسوی در مقدمه اثر: وی با نقدی بر صنعتی 
و ماشینی شدن جامعه و صنعت سینما، تقابل فناوری و انسان، سینما و تئاتر، هنر 
در عصر تکثیر مکانیکی آن و وحدت تکرارناپذیر اثر هنری را به تصویر می کشد. 
همچنین تحلیلی انتقادی از واقعیت مدرن و گواهی بر تقلیل انسان بودن به شیء 

)کاال( در عصر سرمایه داری است.
سرافینو گوبیو، انسان- ماشین، قهرمان رمان و مولف یادداشت ها که فیلم بردار 
یک شرکت فیلم سازی است، نمی تواند در بازی و توهمی که همه در آن شرکت 
می کنند حل شود چون قاعده بازی را می داند. او بیشتر مانند یک ناظر، آینه یا نگاه 

عمل می کند و نقاب از چهره شخصیت های پیرامونش برمی دارد. )ص. ۹(
نقدهای مختلفی روی این اثر توسط منتقدان ایتالیایی و خارجی نوشته شده 
است، مبنی بر اینکه پیراندللو نظریات خود را در مورد سینما و رابطه اش با فرهنگ 

و هنر که در آن روزگار به تدریج اوج می گرفت در این اثر تبیین کرده است.
دفترهای سرافینو گوبیو فیلمبردار سینما همانطور که از نامش برمی آید یادداشت 
های یک فیلم بردار سینماست که با بیان روحیات و درونیات وی آغاز می شود؛ اما 
راوی و  زندگی  انسانی و حتی  روابط  و  اجتماعی  به موضوعات مختلف  ادامه  در 
میرلی  جورجو  معلم خصوصی  می رسد.من  نیز  کودکی  دوران  از  داستان  قهرمان 
بودم، اما خودم هم محصل بودم، محصلی فقیر که در انتظار ادامه تحصیالتش پیر 
شده و از خودگذشتگی های دیرین والدینش برای نگه داشتن او در مدارس به شکل 
خودانگیخته حد اعالی همت و جدیت و سختکوشی را در او تقویت کرده بود، به 
همراه حسی از خضوع و خشوع خجوالنه و انقیادی که ابدا خستگی نمی شناخت، 

ولو آن حس سالیان سال طول می کشید. )ص. ۴8(
کتاب غیر از متن اصلی داستان همچنین شامل یک ضمیمه ارزشمند است. 
ترجمه مقاله ای نسبتا مفصل از آنتونیو گرامشی )فیلسوف و نظریه پرداز ایتالیای 
۱8۹۱ تا ۱۹۳۷( در مورد آثار و جهان بینی پیراندللو که برای عالقه مندان به ادبیات 
ایتالیایی به ویژه کتاب های پیراندللو مفید است.از نظر گرامشی آثار اولیه پیراندللو 
که با شکست اقتصادی مواجه شدند آثاری بدیع و خالق بودند که مخاطب را وادار 

به احساس و تفکر می کنند و آگاهی او را باال می برند.
اثمار موسوی نیا پیش از این نمایشنامه مخمصه )نیال، ۱۳۹2( و مجموعه داستان 
کوتاه قطار سوت کشید )نیال، ۱۳۹2( را از پیراندللو ترجمه کرده است. همچنین از 

دیگر نویسندگان ایتالیایی نیز آثاری را به فارسی برگردانده است.
دفترهای سرافینو گوبیو فیلمبردار سینما در 288 صفحه و ۱۱۰ نسخه توسط 

نشر فرهنگ نو با همکاری نشر آسیم به تازگی به بازار عرضه شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

معاون وزیر توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ تشریح کرد:
 گامهای خوبی برای کسب و کارهای نوپا برداشته شده است

 توســعه و رونــق اقتصــاد فرهنــگ و هنــر در راســتای تحقــق اهداف 
ــری و  ــی، هن ــای فرهنگ ــب و کاره ــط کس ــود محی ــه بهب کالن برنام
رســانه ای جــزو برنامه هــای پیشــنهادی وزیــر فرهنــگ بــه مجلــس بــود 
ــروز  ــی، ام ــرح آن در صحــن علن ــال از ط ــس از گذشــت چهارس ــه پ ک

ــده اند. ــی ش ــی و اجرای عمل
ــات و فعالیــت هــای انجــام  ــد اقدام ــا تشــریح رون ــدری ب الدن حی
گرفتــه در جهــت توســعه و رونــق اقتصــاد فرهنــگ و هنــر، گفــت: وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در دولــت دوازدهــم توجــه و اهتمــام به کســب 
و کارهــای فرهنگــی و هنــری و دیجیتــال را بــرای رشــد و رونــق اقتصــاد 
فرهنــگ و هنــر در ســطوح ملــی و بیــن المللــی، در اولویــت قــرار داده 
و تاکنــون نیــز گامهــای خوبــی بــرای کســب و کارهــای نوپــا برداشــته 

ــم. ــی از آن می پردازی ــه نمونه های ــه ب ک
وی اضافــه کــرد: بهبــود محیــط کســب و کارهــای فرهنگــی، هنری 
و رســانه ای بــه عنــوان برنامــه ای از برنامــه های پیشــنهادی ســید عباس 
صالحــی وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در دولــت دوازدهــم )تدبیر وامید( 
پــس از ارائــه بــه مجلس شــورای اســالمی ، در دســتور کار ایــن وزارتخانه 
و از اولویــت هــای اول قــرار گرفــت و بــا جدیــت بــرای اجرایــی و عملــی 

شــدن آنهــا همــه تــوان و ظرفیــت بــه کار گرفته شــد.
معــاون توســعه مدیریــت ومنابــع وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
تاکیــد کــرد: در جهــت تحقــق توســعه و رونــق اقتصــاد فرهنــگ و هنــر 
، هفــت اقــدام اساســی بــه عنــوان دســتاورد مهــم در ایــن جهــت تــا بــه 

امــروز اجرایــی و عملــی شــده اســت.
حیــدری تدویــن برنامــه بهبــود مســتمر محیــط کســب و کارهــای 
فرهنگــی، هنــری و رســانه ای، تدویــن و ابــالغ شــیوه  نامه شــورای گفتگــو 
ــانه در  ــر و رس ــگ و هن ــاف فرهن ــی و اصن ــش خصوص ــاالن بخ ــا فع ب
ــط کســب و کار مصــوب  ــود مســتمر محی ــون بهب ــاده ۱۴ قان اجــرای م
۹۰/۱2/2۷ مجلــس شــورای اســالمی همــراه بــا اجــرای طــرح پژوهــش 
ــری و رســانه  ای«  ــن فهرســت مشــاغل فرهنگــی، هن ــردی »تدوی کارب
بــرای شناســایی مشــاغل موجــود و نوظهــور فرهنگــی و خــالق را از جمله 

ایــن اقدامــات برشــمرد.
معــاون وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی همچنیــن راه  اندازی ســامانه 
ــاغل  ــت مش ــن فهرس ــرح تدوی ــج ط ــار نتای ــرای انتش ــه ب فرهنگ  پیش
 ،https://farhangpishe.ir فرهنگــی، هنری و رســانه  ای بــه نشــانی
راه  انــدازی کتابخانــه الکترونیــک مشــاغل فرهنگــی و خــالق بــه نشــانی 
تدوین   ،https://eghtesad.farhang.gov.ir/fa/ketabkhane
برنامــه اشــتغال زودبــازده و جهــش تولیــد بــا راهبــرد کلــی تقویــت رشــد 
اقتصــادی اشــتغالزا و تحرک  بخشــی بــه بــازار فرهنــگ، هنــر و رســانه و 
ارســال بــه ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و هیــأت دولــت و در نهایــت 
ــع  ــا و موان ــالق – چالش ه ــی و خ ــدات فرهنگ ــزارش تولی ــن گ تدوی
جهــش تولیــد و ارائــه بــه کارگــروه رفــع موانــع جهــش تولیــد کمیســیون 
اقتصــادی هیــأت دولــت را از دیگــر اقدامــات ایــن وزارتخانــه در راســتای 

توســعه و رونــق اقتصــاد فرهنــگ و هنــر عنــوان کــرد.
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه وزارت فرهن ــه داد: مجموع ــدری ادام حی
همانگونــه کــه بارهــا اعــالم کــرده اســت، بــار دیگــر تاکیــد مــی کنــد 
کــه در جهــت رشــد، توســعه و رونــق اقتصــاد فرهنــگ و هنــر بــا حمایــت 
از اهالــی فرهنگ،هنــر و رســانه  و بــه ویــژه کســب وکارهایــی در ایــن 

راســتا از هیــچ تالشــی دریــغ نخواهــد کــرد.
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱6۰۰۱۰۰۵۷۱8 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ هیات 
اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ریحان یوسفی سیاه دره فرزند گل مراد بشماره 
شناسنامه 662 کد ملی ۳2۵۳۵۰6۴۷۹ صادره ازکرمانشاه درسه دانگ اعیان یک 
باب ساختمان به مساحت ۵2/28مترمربع درمحدوده اراضی پالک ۱و۵ اصلی 
واقع دربخش یک حومه کرمانشاه به آدرس باریکه خیابان شباب کوچه چشمه 
کبودی پالک ۳۷ که اداره اوقاف بعنوان مالک عرصه موافقت خود راباصدور 
سند مالکیت اعیان اعالم نموده ،محرز گریده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید 
مراجع  به  را  دادخواست خود   ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  ،ظرف مدت یک 
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
۱۰۵/م الف /۱2

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۰۱/22
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۰2/۰۷

محمد عباسی رئیس ثبت اسناد وامالک 

ــه مناســبت بزرگداشــت روز ســعدی،   ب
ــتان و  ــش بوس ــازی »خوان ــی مج گردهمای
گلســتان« بــه ابتــکار خانه فرهنــگ جمهوری 
ــز  ــور« مرک ــهر »اله ــران در ش ــالمی ای اس
ــتان  ــی پاکس ــب فرهنگ ــاب و قل ــت پنج ایال

ــزار شــد. برگ
کارگاه دانــش افزایــی مجــازی بــا عنوان 
ــور  ــا حض ــتان« ب ــتان و گلس ــش بوس »خوان
فارســی آمــوزان، مدرســان و فارســی آمــوزان 
زبــان و ادبیــات فارســی از ســوی خانــه 
ــوان  ــه عن ــور ب ــورمان در اله ــگ کش فرهن

ــزار شــد. ــب فرهنگــی پاکســتان برگ قل
ــر  ــازی، »جعف ــای مج ــن گردهم در ای
رونــاس« رئیــس خانــه فرهنــگ ایــران، دکتر 
خانــم »عظمــی زرینــه« شــاعر و اســتاد زبــان 
ــم  ــاب، خان ــگاه پنج ــی دانش ــات فارس و ادبی
»محقــق« مــدرس زبــان فارســی و فارســی 
آمــوزان دوره متوســطه و مقدماتــی نمایندگــی 

فرهنــگ کشــورمان حضــور داشــتند.

رئیــس خانــه فرهنــگ ایــران در الهــور 
هــدف برگــزاری ایــن کارگاه را بررســی 
ــر  ــعر و نث ــش ش ــود در خوان ــکاالت موج اش
فارســی بــرای فارســی آمــوزان و عالقمنــدان 
ــرد  ــوان ک ــی عن ــات فارس ــان و ادبی ــه زب ب
و گفــت: خوانــش صحیــح نثــر و شــعر 
ــه  ــن آنک ــود ضم ــی ش ــب م ــی، موج فارس
ــی شــود،  ــان م ــنونده آس ــرای ش ــم آن ب فه
آوا و آهنــگ آن نیــز برایــش لــذت بخــش و 

ــد. ــواز باش ــوش ن گ
وی بــا اشــاره بــه غنــای ادبــی در آثــار 
ــار ســعدی  ــات آث ســعدی گفــت: از خصوصی
ــق و  ــی عمی ــود معان ــا وج ــگاری ب ــاده ن س
آموزنــده اخالقــی، عرفانــی و عاشــقانه اســت.

جعفــر رونــاس خاطرنشــان کــرد: خانــه 
در  ایــران  اســالمی  جمهــوری  فرهنــگ 
ــرای گســترش  ــر وظیفــه خــود ب الهــور بناب
ــتر  ــنایی بیش ــی و آش ــات فارس ــان و ادبی زب
ــای  ــز کارگاه ه ــده نی ــد، در آین ــل جدی نس

بــا موضوعــات متنــوع برگــزار خواهــد کــرد.
»عظمــی زرینــه« شــاعره و اســتاد 
ــاب  ــگاه پنج ــی دانش ــات فارس ــان و ادبی زب
نیــز بــا بیــان جایــگاه آثــار ارزشــمند ســعدی 
ــان  ــدار جه ــاعران نام ــان ش ــیرازی در می ش
ــا شــاعر و  ــه تنه ــت: ســعدی شــیرازی ن گف
ــناس و  ــه ش ــناس، جامع ــه روانش ــب بلک ادی

ــود. ــالق ب ــم اخ معل
وی بــا اشــاره بــه آشــوب و بــی ثباتــی 
در زمــان ســعدی در قــرن هفتــم هجــری، به 
اثــرات مخــرب آن بــر جامعــه آن روز پرداخت 
ــه  ــی ک ــت بغرنج ــن وضعی ــزود: در چنی و اف
ــدی  ــاس و ناامی ــرس و وحشــت و ی ســایه ت
بــر جامعــه ســایه افکنــده بــود، ســعدی پــس 
از ســفرهای طوالنــی بــه نــگارش گلســتان و 
ــوی،  ــای معن ــا ارزش ه ــتان پرداخــت ت بوس
صمیمیــت و عشــق را بــه جامعــه برگردانــد.

ابیاتــی از  دکتــر زرینــه بــا قرائــت 
گلســتان ســعدی گفــت: خوشــبختانه مــردم 

و جوانــان در پاکســتان بــا شــخصیت ســعدی 
ــات  ــان و ادبی ــد زب ــر چن ــتند. ه ــنا هس آش
ــی  ــه فراموش ــور رو ب ــن کش ــی در ای فارس
اســت امــا در دانشــگاه هــا و مراکــز آموزشــی، 
ــش  ــه دان ــتان ب ــتان و بوس ــاب گلس دو کت
ــود  ــی ش ــس م ــجویان تدری ــوزان و دانش آم
ــالق  ــم اخ ــوان معل ــه عن ــاعر ب ــن ش و از ای

ــی شــود. ــاد م ی
در ادامــه ایــن کارگاه آموزشــی، فارســی 
ــعدی را  ــعاری از س ــب اش ــه ترتی ــوزان ب آم
قرائــت کردنــد و دکتــر عظمــی زرینــه و جعفر 
رونــاس آنهــا را بــرای خوانــدن و درک بهتــر 

ایــن اشــعار راهنمایــی کردنــد.
ــود  ــار و پ ــال در ت ــعدی و اقب روح  س

ــت ــده اس ــتان تنی ــران و پاکس ای
ــور  ــر ام ــی« وزی ــود قریش ــاه محم »ش
خارجــه پاکســتان کــه هفتــه گذشــته همزمان 
و  شــیرازی  ســعدی  روز  بزرگداشــت  بــا 
ــه  ــزرگ عالم ــاعر ب ــت ش ــالروز درگذش س

ــا مقام هــای  ــدار ب ــرای دی ــال الهــوری ب اقب
بلندپایــه ایــران در تهــران بســر می بــرد، طــی 
پیامــی گفــت: حضــور در ایــران مغتنم اســت، 
کشــوری کــه احتــرام زیــادی برای ســعدی و 

اقبــال قائــل اســت.
قریشــی افــزود: روح حکمــت و شــاعری 
آنهــا در تــار و پــود ایــران و پاکســتان تنیــده 

شــده اســت.
محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه 
کشــورمان نیــز چهارشــنبه گذشــته در دیــدار 
همتــای پاکســتانی خــود، بــا اشــاره بــه 
ــال  ــت محمداقب ــالروز درگذش ــی س همزمان
الهوری و روز ســعدی در اول اردیبهشــت ماه، 
تصریح کرد: اینکه شــما در پاکســتان ســعدی 
را گرامــی مــی داریــد و مــا در ایــران محمــد 
اقبــال الهــوری را تکریــم مــی کنیــم، نشــان 
ــران  ــت ای ــن دو مل ــق بی ــد عمی ــده پیون دهن
ــترکات  ــی مش ــه خوب ــت و ب ــتان اس و پاکس

فرهنگــی دو کشــور را نشــان مــی دهــد.

گردهمایی مجازی »خوانش بوستان و گلستان سعدی« در قلب فرهنگی پاکستان
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تصویری دیده نشده از عبدالحسین زرین کوب، فریدون مشیری و انوشیروان ارجمند
اختصاصی دنیای جوانان

آخر این عشق
مرا خواهد کشت

فریدون مشیری

آخر اي دوست نخواهي پرسید
که دل از دوري رویت چه کشید

سوخت در آتش و خاکستر شد
وعده هاي تو به دادش نرسید

داغ ماتم شد و بر سینه نشست
اشک حسرت شد و بر خاک چکید

آن همه عهد فراموشت شد
چشم من روشن روي تو سپید

جان به لب آمده در ظلمت غم
کي به دادم رسي اي صبح امید

آخر این عشق مرا خواهد کشت
عاقبت داغ مرا خواهي دید

دل پر درد »فریدون« مشکن
که خدا بر تو نخواهد بخشید
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پارسا پیروزفر هم راهي شبکه خانگي شد

کارگردانی  به  یاغی،  سریال 
محمد کارت و به تهیه کنندگی سید 
با معرفي  مازیار هاشمی روز گذشته 
بازیگر اصلي خود، رسما کار خود   2
با  که  کارت  محمد  کرد.  آغاز  را 
کارگرداني فیلم شناي پروانه، تبدیل 

به یک فیلمساز شاخص در سینماي کشور 
شده در اولین تجربه شبکه خانگي خود سریال یاغي را خواهد ساخت 
اولین  تئاتر  و  سینما  دوست داشتني  و  محبوب  بازیگر  پیروزفر  پارسا  و 
بازیگري است که براي حضور در این پروژه معرفي شده است. او نیز 
اولین تجربه خود در شبکه نمایش خانگي را پشت سر خواهد گذاشت. 
طناز طباطبایي که در شناي پروانه با محمد کارت همکاري کرده بود، دیگر 
بازیگر اصلي این سریال شبکه خانگي مي باشد که محصول انحصاری 

پلتفرم فیلیمو است.

نسرین نصرتي به زیرخاکي پیوست

پایتخت  با  که  نصرتی  نسرین 
شد  تبدیل  محبوب  ستاره  یک  به 
از  را  تا جایي که حتي گوي سبقت 
ربود،  مجموعه  این  بازیگران  دیگر 
به تهیه کنندگی  با سریال زیرخاکی، 

رضا نصیری نیا و کارگردانی جلیل سامان به 
تلویزیون برمی گردد. در حالی که کمتر از 
دو هفته به پایان تصویربرداری فصل دوم زیرخاکی مانده و این سریال 
با ترکیبی از بازیگرن مختلف ساخته می شود، هنرمندان جدیدی نیز به 
پروژه اضافه می شوند. اخیرا نسرین نصرتی به این مجموعه اضافه شده 
فروغ  قاسمی،  گیتی  فالح،  نادر  صامتی،  ژاله  جمشیدی،  پژمان  است. 
قجابگلی، مریم سرمدی، خسرو احمدی، اکبر رحمتی، مهری آل آقا، امید 
روحانی، اصغر نقی زاده، رایان سرلک و ستاره پسیانی با حضور هومن 

برق نورد دیگر بازیگران این سریال هستند.

حمزه یگانه و آموزش آنالین موسیقي

و  آهنگساز  نوازنده،  یگانه  حمزه 
عضو گروه موسیقی داماهی می گوید تا 
پیش از کرونا اصال باور نداشته می توان 
موسیقی را هم آنالین آموزش داد چون 
معتقد بود همه چیز باید حضوری باشد 

اما االن حس می کند آموزش آنالین برای 
سبک جز مناسب است! او درباره جدیدترین 
فعالیت های گروه داماهي گفت: ما پیش از کرونا برای اجرای کنسرت 

برنامه های مختلفی داشتیم که همگی آنها لغو شد. 
از برنامه های خودم نیر اگر بخواهم بگویم، من سال گذشته آلبوم 
هر روز را منتشر کردم. کرونا تغییرات زیادی در موسیقی به وجود آورد. 
شد  باعث  طرفی  از  ولی  کرد  مواجه  افت  با  را  گروهی  کارهای  اغلب 
تمام   نداشتیم  قباًل فرصت  را که  تا کارهایی  بیاوریم  به دست  فرصتی 

کنیم به سرانجام برسانیم.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

رودي گیلیاني و جایزه تمشک طالیي!

شخصی  وکیل  گیلیاني،  رودي 
پیشین  ر  شهردا و  ترامپ  لد  دونا
نامزدهای  ز  ا یکی  که  نیویورک 
مکمل  نقش  بازیگر  بدترین  بخش 
مرد در جوایز تمشک طالیی 2۰2۱ 
بود، توانست تمام رقیبان خود را کنار 

بزند و بدترین بازیگر سال لقب بگیرد. فیلم 
اثبات مطلق، به کارگردانی مایک لیندل، کارآفرین و سرمایه دار نزدیک به 
ترامپ با موضوع ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جایزه 
بدترین فیلم سال را برد و خود لیندل جایزه تمشک طالیی بدترین بازیگر 
مرد را به دست آورد. موسیقی، به کارگردانی سیا و بازی کیت هادسن 
در مجموع با بردن ۳ جایزه تمشک طالیی از جمله بدترین بازیگر زن و 
بدترین کارگردان، موفق ترین فیلم سال در میان بدترین های سال سینما 

شد که یک روز قبل از اسکار معرفي مي شوند.
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با مرد خوش صحبت عرصه اجرا

منصور ضابطیان: از معدود آدم هاي جهان هستم که به آرزوهایش رسیده!
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چهارم اردیبهشت ماه روز رادیو بود، 
روز کسانی که در پشت میکروفن های 
دیده نشده استودیوهای زیرزمینی رادیو، 
تنها با صدایشان زندگی کرده ایم. کسانی 
که شاید امروز برخی از آنها را به عنوان 
بشناسید  تلویزیون  یک  درجه  مجریان 
یا حتی خالقان آثار مهم کمدی و درام 
سینمایی و تلویزیونی بدانید اما همه شان 
و  رادیویی  استودیوهای  در  روزگاری 
و  کشیده  قد  میکروفن ها  همان  پشت 
بزرگ شده اند و حجمی از شادی و اندوه 
و عشق و امید را تنها در صدا ریخته و 
در زندگی مردم جاری ساخته اند. منصور 
ضابطیان مجری رادیو و تلویزیون که در 
سال های اخیر بیشتر در تلویزیون دیده 
شده در این گفتگو از دهه های پیشین 
رادیو می گوید که چرا اینقدر برای جمعی 
از تلویزیونی ها سرنوشت ساز بوده است و 
امروز توانسته بر ستاره شدن مجری های 
تلویزیونی تاثیرگذار باشد بر منش و رفتار 
آنها و ادب برخورد در اجرا تا فاخر سخن 
گفتن شان و استفاده از ادبیات و کالم. 
ضابطیان همچنین به دهه های پیشین 
رادیو اشاره می کند، دهه هایی که رادیو 
جای بزرگان شعر و موسیقی بوده است، 
از زنده یاد اخوان ثالث و سیمین بهبهانی 
و هوشنگ ابتهاج تا اساتید موسیقی و آواز.

و  چهره  مجریان  از  -بسیاری 
مشهوری که امروز در تلویزیون شناخته 
شده هستند روزگاری کارشان را از رادیو 
سکوی  رسانه  این  و  کرده اند  شروع 
از  شروع  برای  است...  بوده  پرتابشان 

این ویژگی رادیو بگویید؟
نیست که  قانون کلی  *این یک 
پیش زمینه  تلویزیون  مجریان  همه 
یک  رادیو  اما  باشند  داشته  رادیویی 
خوب  بسیار  تمرین  و  آموزش  مرکز 
رادیو  در  حال  هر  به  اجراست.  برای 
تاکید روی  واژه گزینی،  می توانید روی 
واژه ها و صحبت کردن بیشتر آموزش 
ببینید. در حالی که در تلویزیون بیشتر 
و  تصویر  ظاهر،  روی  توجه  و  تمرکز 
خوب  خیلی  و  است  صورت  میمیک 
است که فرد اول آنها را یاد بگیرد. به 
هر حال وقتی در مجموعه ای منسجم 
مثل صداوسیما که هم تلویزیون و هم 
رادیو زیر نظر یک مدیریت و تفکر است 
خیلی فرقی ندارد در کدام بخش حضور 

داشته باشید. به نظرم مجری ای که در 
رادیو کار کرده است وقتی به تلویزیون 
می رود هم ادب رسانه ای بیشتری دارد 
از  واژگان.  بر  بیشتری  تسلط  هم  و 
طرفی بهترین مجریان تلویزیون همه 
کسانی بوده اند که طی سال ها در رادیو 
هم حضور داشته اند. البته در خود رادیو 
هم مجریانی داشته ایم که ادب رسانه ای 

نداشته اند!

گفتید  واژگان  روی  تاکید  -از 
گاهی می بینیم برخی از مجریان جوان 
حتی  و  کالمی  اشتباهات  تلویزیون 
در  درحالیکه  دارند  زیادی  محتوایی 
رادیویی  سابقه  که  آنها  یا  رادیویی ها 
دارند کمتر این اشتباهات دیده می شود...

بل  قا غیر یو  د ا ر ر  د ه  شتبا *ا
اغماض تر است تا تلویزیون چون همه 
ابزاری که دارید صدا و دانش شما در 
تلویزیون  در  شاید  است.  کالم  حوزه 
بتواند مخاطب را تحت  لباس  ظاهر و 
تاثیر قرار دهد ولی در رادیو شما هستید 
و واژگانی که انتخاب می کنید. بنابراین 
از  رسانه ای  اشتباهات  و  تپق ها  بیشتر 
سابقه  که  است  کسانی  طرف  از  قضا 
رادیویی ندارند. به نظرم مجری ای که در 
رادیو کار کرده است وقتی به تلویزیون 
بیشتری  رسانه ای  ادب  هم  می رود 
واژگان.  بر  بیشتری  تسلط  هم  و  دارد 
تلویزیون  مجریان  بهترین  طرفی  از 
سال ها  طی  که  بوده اند  کسانی  همه 
در  البته  داشته اند.  رادیو هم حضور  در 
که  داشته ایم  مجریانی  هم  رادیو  خود 
حال  این  با  نداشته اند.  رسانه ای  ادب 
رادیو رسانه قدیمی تری است و مبتنی 
بر زبان و ادبیات فارسی است، بیشتر از 
و  است  تصویر  بر  مبتنی  تلویزیون که 

اینجا مجبورید فاخرتر صحبت کنید...

با  افرادی  می بینیم  گاهی  -حتی 
ظاهر و چهره خوب و حتی سلبریتی ها 
به دنیای اجرا وارد شده اند و بعد از مدتی 

خودشان اجرا را کنار گذاشته اند!
سمپات  یا  خوب  تیپ  و  *چهره 
نمی گویم  و  است  مهم  اجرا  در  بودن 
بر  اجرا  اگر  ولی  نیست،  تاثیرگذار  که 
زود  خیلی  نباشد  رسانه ای  دانش  پایه 
تاثیرش را از دست می دهد. شما هیچ 
مجری نمی بینید سواد رسانه ای یا ادب 

رسانه ای نداشته باشد و دوام بیاورد یا 
مردم خیلی دوستش داشته باشند. االن 
اصال  مجریان  بهترین  جهان  در  هم 
خاص  صداهای  که  نیستند  کسانی 
کسانی  بلکه  دارند  ویژه  چهره های  یا 
در  ویژه ای  رسانه ای  دانش  هستند که 
حوزه تخصصی و مورد اجرای خود دارند.

-اولین حضور خود شما در رادیو 
به چه زمانی برمی گردد؟

*ابتدا باید بگویم من از کودکی و 
از وقتی یادم می آید فن رادیو بوده ام و 
در دوره جوانی مشتری راه شب بودم. 
خاطرم هست هر شب به برنامه زنگ 
مجری ها  خود  زمان  آن  و  می زدم 
پاسخ  را  تلفن ها  پلی بک ها  فاصله  در 

گرفته  تماس  آنقدر  من  و  می گفتند 
زمان  آن  می شناختند.  مرا  که  بودم 
زنده یاد حمید عاملی و فریورز کیان به 
اجرا  را  برنامه  میان  در  طور یک شب 
می کردند و من هفته ای 6 شب زنگ 
پاسخ  آنها  تلفنی  مسابقه  به  می زدم 
می گفتم. می گویم 6 شب چون جمعه ها 
برنامه نداشتند و خالصه مجریان برنامه 
مرا با نام کوچک صدا می زدند. زمانی 
که به رادیو رفتم و پشت میکروفن با 
مرحوم عاملی و مرحوم کیان برنامه اجرا 
کردم برایم مثل رسیدن به رویا بود. اینها 
قهرمانان نوجوانی من بودند و حاال من 
این شانس را داشتم در کنارشان باشم.

این  شما  برای  سالگی  چند  -در 

رویا محقق شد؟
آستانه ۳۰  در  من  *فکر می کنم 

سالگی بودم و اواخر دهه ۷۰ بود.

-رویای شما اجرا در رادیو بود؟
فکر  خواندم  سینما  رشته  *من 
اما همزمان  وارد سینما شوم  می کردم 
اینقدر  را شروع کردم و  روزنامه نگاری 
جذاب  برایم  روزنامه نگاری  جادوی 
کلیت  البته  شدم.  آن  مشغول  که  بود 
یعنی  نیست  جدا  هم  از  هیچگاه  اینها 
ژورنالیسم شامل روزنامه نگاری مکتوب، 
رادیو و تلویزیون می شود و همان کاری 
انجام می دهم  تلویزیون  که در فضای 
باعث شد پای من به رادیو هم کشیده 

شود.

بازیگری  خاطر  به  را  -سینما 
خواندید؟

مورد  هیچوقت  که  *بازیگری 
کودکی ام  بازی های  اتفاقا  و  نبود  نظر 
همیشه مجری بازی بود و خوشبختانه 
جزو معدود آدم هایی در جهان هستم که 

توانسته اند به رویاهایشان برسند. 

-می توانید از دهه ۷۰ رادیو بگویید 
و کسانی که در آن سال ها در کنارشان 

بوده اید؟
بروم  قدیم تر  کمی  *می خواهم 
دنیا  یا  من  که  بگویم  دهه هایی  از  و 
زمانیکه  نمی کردم  کار  یا  بودم  نیامده 
که  بزرگانی  بود،  غول ها  جایگاه  رادیو 
رادیو را پایه گذاری کردند و هنوز هم در 
دستخط های  رادیو  راهروهای  از  خیلی 
قدیمی از این بزرگان وجود دارد کسانی 
که ناظران برنامه های ادبی یا دست اندار 
کار آن بوده اند و حاال این دستخط ها قاب 
شده است و به شاعران و بزرگانی چون 
برنامه  ثالث سردبیر یک  اخوان  مهدی 
تعلق داشته است، یا از برنامه ای مذهبی 
مطهری  شهید  زمان  آن  در  که  است 
سکاندارش بوده است. حتی در شوراهای 
زمان های  در  رادیو  موسیقی  و  شعر 
ابتهاج، سیمین بهبهانی،  قبل هوشنگ 
هوشنگ ظریف، استاد تجویدی بوده اند، 
بزرگانی که اسم هر یک نفر از آنها برای 
یک رسانه اعتبار بوده است. شک نداریم 
آن دوران مثال دهه ۴۰ عصر غول ها بوده 
داشته  را  هوشمندی  این  رادیو  و  است 
است که از آنها بهره ببرد. امیدواریم در 
این دوران هم شرایطی فراهم شود که 
بزرگان ما بتوانند در رادیو کار کنند که 
بخشی شرایط معنوی و بخشی هم مادی 
رادیو رسانه ای  است. همه می دانند که 
نیست که در آن پول زیادی جاری باشد 
و البته یکی از دالیل شرافتش هم همین 
است که رادیویی ها به خاطر پول پنجه در 
صورت هم نمی کشند. با این حال باید 
حداقل هایی تامین شود تا بشود بزرگان را 
به رادیو کشاند و شک نداریم حضورشان 

موثر است.

-در این بین خودتان با چه کسانی 
آنها  از  یا  بوده اید  کالم  هم  بیشتر 

آموخته اید؟

از  بسیاری  نسبت  به  من  *البته 
دارم  کمتری  رادیویی  سابقه  دوستانم 
چون به صورت پراکنده در رادیو رفت وآمد 
در  گاهی  و  رادیو  در  گاهی  و  داشته ام 
تلویزیون حضور داشته ام. با این حال در 
دهه ۷۰ نمی توان از کسانی مثل سهیل 
محمودی، ساعد باقری، محمد صالح عال 
و یا تاثیر برنامه های مختلف رادیو روی 
ما یاد نکرد. در حال حاضر به خاطر تعدد 
از  برخی  که  است  رادیویی  شبکه های 
این صداها در آن گم می شود ولی فکر 
می کنم در این زمان بیشتر جای عنصر 
نویسندگی در رادیو خالی است و آدم هایی 
که  افرادی  باشد،  مولف  گویندگان  که 
نام بردم گویندگانی مولف هستند یعنی 
وقتی سخن می گویند برمبنای جوشش 
و دانش حرف می زنند و نیازی به متن 
ندارند و برای همین هم به دل مخاطب 
می نشیند البته از این گوینده ها هنوز هم 
داریم افرادی همچون آلبرت کوچویی، 
بهروز رضوی، مسعود فروتن و... فقط 
تعدد شبکه های رادیویی باعث شده است 

صداها گم شود.

-همین عالقه به رادیو باعث شد 
راه  تلویزیون  در  را  هفت  رادیو  برنامه 

اندازی کنید؟
*شاید. به هر حال من از کودکی 
رادیو را دوست داشتم و فکر می کنم این 
پیوند بین این دو رسانه در یک ترجمه 
تلویزیونی به رادیو هفت رسید. احتماال 
اوایل تابستان فصل جدید رادیو هفت 

را آغاز مي کنم.

-چه وجهی از رادیو بود که دوست 
داشتید در این برنامه به تصویر بکشید؟

شدت  به  دانش  و  *احساس 
یا  و  رادیویی  برنامه  یک  ساخت  در 
تلویزیونی موثر است و رادیو این را به 
شدت و با هم به کار می گیرد. من سعی 
کردم این دانش و احساس را با کالم 
با حضور  ویژه  به  و  خوب  و صداهای 
رادیویی ها در تلویزیون به تصویر بکشم 
و همچنین ارتقای سلیقه بصری بیننده 
تالش  برایش  که  بود  دیگری  مورد 
داشتیم. نکته ای که گاهی در تلویزیون 
قرار  ذوق زدگی  تاثیر  تحت  شدت  به 
می گیرد و فکر می کنیم دکور یا تصویر 
هرچه زرق و برق بیشتری داشته باشد 
بهتر است. ولی ما سعی کردیم همان 
برنامه  به  را  رادیو  از  برآمده  سادگی 
معنا  این  به  این  البته  و  کنیم  اضافه 
نبود که برنامه رادیویی بسازیم و اتفاقًا 
از  یکی  هفت  رادیو  که  معتقدم  من 
در  تلویزیون  برنامه های  تصویری ترین 
طول این سال ها بوده است که توانسته 

سواد بصری مردم را ارتقا دهد.

-و همچنان هر بار برنامه رادیویی 
پیشنهاد شود می پذیرید؟

هم  گذشته  سال  من  حتما  *بله 
برنامه هایی مثل فرش بنفشه و پنجشنبه 
جمعه را داشتم. شک نکنید من از هر 
به  گریزی  تا  می کنم  استفاده  فرصتی 
رادیو بزنم چون وقتی در رادیو هستید 
حال خوب دیگری دارید. طبیعی است 
تلویزیون  امپراطوری  خاطر  به  که 
ولی  شده اند  کمتر  رادیوها  مخاطب 
رادیوها شانسی پیدا کرده اند که با آمدن 
تکنولوژی توانسته اند پوست اندازی کنند 
شبکه  می توانید یک  راحتی  به  و شما 
رادیویی را روی گوشی یا تبلت ببینید.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

محمد حسین زاده

فیلم کوتاه خداحافظ المپیک، ساخته 
مجتبی پوربخش داستان دختر قایقرانی 
المپیک  مسیر  در  که  می کند  روایت  را 
می شود.  مواجه  فراوانی  چالش های  با 
نویسندگی فیلم را بهنام بروجردی برعهده 

دارد و رامین راستاد، فرج اهلل گلسفیدی، 
طاهره  آل آقا،  مهری  جوادی،  هومن 
عموزاده، اصغر سندوسی، مرتضی قدیری، 
جابر وثوق، علیرضا شهرستانی و مریم 
جهانی بازیگران این فیلم کوتاه هستند که 
تاکنون در جشنواره های داخلی و خارجی 
مختلفی حضور یافته و جوایزی را از آن 

خود کرده است.
ورزشی  پوربخش، مجری  مجتبی 
تلویزیون و کارگردان این فیلم کوتاه در 
گفتگو با دنیاي جوانان درباره چگونگی 
خداحافظ  کوتاه  فیلم  ایده  شکل گیری 
فیلم  این  داستان  کرد:  اظهار  المپیک 
برگرفته از یک اتفاق واقعی است. فیلم 

خداحافظ المپیک درباره یک دختر قایقران 
عضو تیم ملی است که در مرداب انزلی 
و در حال تمرین فوت می کند و جنازه او 
پیدا نمی شود. ضمن اینکه من در مقطع 
کارشناسی ارشد یک همکالسی داشتم که 
او یک دختر داشت و دخترش می خواست 
شود  اعزام  کشور  از  خارج  مسابقات  به 
ولی به خاطر تحریم ها این اتفاق نیفتاد. 
آنها  خوردن  شاهد غصه  مدت  تمام  در 
فیلمی  روز  یک  داشتم  دوست  و  بودم 
بسازم که بتواند این درد را بیان کند. در 
تمام سال های فعالیت ام به عنوان مجری 
ورزشی دغدغه این را داشتم و حتی سعی 
می کردم در مصاحبه با افراد مختلف در 
برنامه های تلویزیونی نیز مشکالت بانوان 
را در ورزش مطرح و ریشه یابی کنم. در 
نهایت تصمیم گرفتم با ساخت فیلم کوتاه 
را در  این موضوع مهم هم خود  درباره 
مقام کارگردان و تهیه کنندگی بسنجم و 
هم موضوع را به گونه ای دیگر مطرح کنم.

همچنین  تلویزیون  مجری  این 
درباره ارتباط مخاطبان داخلی و خارجی 
با موضوع فیلم گفت: تمرکزم روی این 
نبود که صرفا بخواهم مخاطب خارجی 

و جشنواره های بین المللی را تحت تاثیر 
داشتم  دوست  بیشتر  بلکه  بدهم،  قرار 
فشار  اوج  در  کنم.  بیان  را  دردی  یک 
تحریم ها برخی از دولتمردان می گفتند 
تحریم ها اثری ندارد، در حالی که ما تاثیر 
تحریم ها را در ورزش می دیدیم که برخی 
از ورزشکاران نمی توانستند به مسابقات 
بین المللی اعزام شوند. من به عنوان یک 
فردی که کار هنری و فیلمسازی می کنم 
وظیفه داشتم که این اتفاق را به تصویر 
بکشم تا در ذهن ها بماند که تحریم های 
از  ما  جوان های  که  شد  باعث  ظالمانه 
میادین بین المللی باز بمانند. در این حین 
به بخشی از تاثیرات تحریم مانند گرانی ها 
ورزشکاران  و  مردم  که  سختی هایی  و 

کشیدند نیز اشاره کردم.
مجتبی پوربخش در بخش دیگري 
زبان ورزش  از صحبت هاي خود درباره 
گفت: ورزش یک زبان بین المللی است و 
تمامی ملت ها در مقاطع سنی متفاوت با آن 
ارتباط برقرار  می کنند. در نتیجه پرداختن 
به این مبحث علی الخصوص برای بانوان 
که با محرومیت های زیادی در این رشته 
درگیر بودند، برایم اهمیت فراوانی داشت.

او همچنین درباره چرایی پرداخت 
کمتر به مسائل و مشکالت ورزشکاران 
در اثار سینمایی توضیح داد: ژانر ورزش 
در ایران ژانر بسیار مظلومی است. شما 
ببینید در گیشه سینما با یک فیلم بسیار 
خوب مانند فیلم تختی که بسیار جذاب 
است چه کار کردند. این مشکلی است که 
ژانر ورزش در ایران با آن مواجه است. 
کالبدشکافی  باید  موضوع  این  نظرم  به 
و بررسی شود تا ببینیم مشکل کجاست. 
ما داستان های ورزشی بسیار خوبی داریم 
داریم  خوبی  بسیار  داخلی  نمونه های  یا 
که آنطور که باید و شاید به آنها پرداخته 
نمی شود. به نظرم قضیه فراتر و بزرگتر از 

این حرف هاست.
فعالیت  تازه ترین  درباره  پوربخش 
خود نیز بیان کرد: پروانه ساخت یک فیلم 
کوتاه دیگر را گرفتم که می خواهم روی 
آن کار کنم. همچنین 2 قصه کوتاه دیگر 
هم دارم. عمال ۳ فیلمنامه فیلم کوتاه دارم 
که اگر شرایط کرونا مساعد شود روی آنها 
کار خواهم کرد. فیلمنامه یک فیلم بلند نیز 
دارم که آن هم در ژانر ورزش است. دوست 

دارم در آینده در همین ژانر فعالیت کنم.

خاحافظي با المپیک

مجتبی پوربخش: مي خواستم درد ورزشکاران را نشان دهم


