
الیحه ای که هنوز خبرساز است؛

دستکاری بودجه ۱۴۰۰ بعد از تصویب، چرا و به چه علت!؟

بنا به اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
به  مبتال  از هموطنان  نفر  با مرگ ۴۹۶  پزشکی، 
تلفات  باالترین میزان  کووید-۱۹ در روز گذشته، 
روزانه کرونا در ایران از زمان آغاز این همه گیری در اواخر 
بهمن ماه ۹۸ به ثبت رسید و شمار مجموع جانباختگان کرونا 
نیز از مرز ۷۰ هزار نفر گذشت.وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی اعالم کرد: با فوت ۴۹۶ نفر دیگر از هموطنان مبتال به 
کووید- ۱۹ در روز گذشته تعداد جان باختگان این بیماری در 
ایران به ۷۰ هزار و ۷۰ نفر رسیده و عالوه بر آن، پنج هزار و 
۲۴۴ بیمار بدحال نیز در بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی 

)آی سی یو( بستری هستند.
صفحه ۲

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب:

مناطق نفت خیز جنوب 
برای افزایش تولید نفت آمادگی دارد

داربی آسیایی استقالل و پرسپولیس با اما و اگرها
گروه ها  شرایط  نکردن  تغییر  صورت  در 
لیگ  مرحله گروهی  از  مانده  باقی  هفته  دو  در 
عربستانی  و  ایرانی  داربی  دو  آسیا،  قهرمانان 
در انتظار مرحله یک هشتم نهایی این رقابت ها 

خواهد بود.
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب به 
روزهای حساس و پایانی اش نزدیک می شود و در این برهه 
زمانی راجع به صعود تیم ها و قرعه شان در مرحله یک هشتم 
نهایی گمانه زنی های زیادی می شود. امسال نحوه صعود تیم ها 
به مرحله حذفی لیگ قهرمانان تغییر کرده و دیگر قرار نیست 
تمام تیم های دوم از گروه هایشان صعود کنند و فقط سه تیم 
برتر از تیم های دوم گروه ها به مرحله حذفی صعود خواهند 
کرد به همین دلیل AFC دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا را براساس سه تیمی که به عنوان تیم های 

برتر دوم قرار است صعود کنند، برنامه ریزی کرده است.
صفحه ۶

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان مطرح کرد؛

تجهیز و بهره برداری 5 گالری مرکز فرهنگی 
دفاع مقدس سمنان تا پایان سال

4
صفحه 2موج سهمگین کرونا تا دو هفته آینده ادامه دارد

3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
اصغر نوري: 

وضعیت تئاتر مبهم 
و نامشخص است!

6ورزش
سرنوشت

 اولین تیم ملی 
فیتنس اسپرت و اعضا 

آن مشخص شد

زمین 5ایران 

در يك سال اخير وضعيت تئاتر و بسياري از هنرمندان تئاتري بسيار 
نابسامان بوده و هرچند اين اتفاق براي بسياري از مردم و مشاغل 
مختلف نيز رخ داده ولي هنرمندان به واسطه اينكه نه از بيمه برخوردار 
هستند و نه حتي مانند برخي ديگر از مشاغل نتوانستند در مقاطعي 
هم به كار خود بپردازند، وضعيت بسيار سخت تري ايجاد شده است.

از فدراسيون  به نقل  و  به گزارش خبرنگار دنيای جوانان 
، سرپرست كميته فيتنس اين  اندام  بدنسازی و پرورش 
فدراسيون گفت: بعد از برگزاری جلسه بازبينی و بررسی 
های انجام شدهزير نظر كميته فنی و سازمان تيم های ملی، 

اعضای تيم ملی فيتنس اسپرت انتخاب می شوند.

رييس كل دادگستری استان ايالم با اشاره به نقش پر رنگ 
انتخابات گفت: اصحاب  نمودن فضای  رسانه ها در پرشور 
رسانه نقش بسيار مهم و ويژه ای به عنوان ابزار نظارتی در 
فرآيند برگزاری صحيح انتخابات دارند و بايد با دقت مفاد 

قانون مطبوعات را رعايت نمايند.

نقش پر رنگ رسانه 
ها در پرشور نمودن 

فضای انتخابات

رکورد مرگ کرونا در ایران! افزایش ۷ درصدی تولید پتروشیمی ها 
در فروردین 1400

پتروشیمی  مجتمع های  کرد:  اظهار  میرهاشمی  سیدجالل 
توجه  با  و  کردند  ثبت  را  قبولی  قابل  عملکرد  امسال  فروردین ماه 
به تأمین پایدار خوراک، تولید انواع محصول پتروشیمی با افزایشی 
مطلوب  ادامه دارد. وی همچنین افزود: مجموع تولید مجتمع های پتروشیمی 

در فروردین ماه امسال حدود ۵.۵ میلیون تن بود.
صفحه 3

وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده 
در کشور در زمینه ساخت و تولید واکسن کرونا و 
با بیان اینکه قطار تولید واکسن کرونا در کشور راه 
افتاد و هیچ ترمزی برای آن نیست، گفت: یکی از موثرترین 
واکسن های کرونا در جهان را در انستیتو پاستور ایران می بینیم.

کارآزمایی  سوم  فاز  آغاز  مراسم  در  نمکی  سعید  دکتر 

بالینی واکسن کرونا انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینالی 
کوبا، گفت: از همه اساتید و بزرگوارانی که زحمت کشیدند 
تشکر می کنم. همچنین از عزیزانی که امروز به عنوان اولین 
نفرها این واکسن را تزریق کردند تا به دنیا و مردم مملکت 

بگویند که ما به کارمان ایمان داریم.
صفحه ۲

وزیر بهداشت: کرونا تا ۳ سال مهمان ماست!
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری اردبیل در نظردارد مناقصه به شرح جدول ذیل را برگزار نماید وکلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه 
 www.setadiran.ir پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

انجام خواهد شد.           

مبلغ برآورد اولیه عنوان پروژهردیف
)ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
کد ثبت در سامانه مدت اجرادر مناقصه )ریال(

ستادایران

روشنایی فاز اول بوستان سردار سلیمانی ۱
۶۲۰۰۰۰۰۵3۱۵۰۰۰۰۰3 ماه۷.۰3۷.۷۵۶.۴۷۲3۵۲.۰۰۰.۰۰۰در حوزه منطقه پنج شهرداری

محل تأمین اعتبار : درآمد داخلی شهرداری 
مناقصه گران واجد شرایط میتوانند اسناد مناقصه را از تاریخ انتشار آگهی در سامانه ستاد ایران  به مدت ۵ روز از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس 
www.setadiran.ir  خریداری کنندمبلغ واریزی شده غیر قابل استرداد است و اطالعات تکمیلي مناقصه فوق از طریق وب سایت پایگاه ملي اطالع 

رساني مناقصات کشور به آدرس  http://iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسي میباشد.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین قید شده در جدول را به شماره حساب سپهر ۰۱۰۶۶3۰۷۶۲۰۰۴ بنام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات 
شعبه میدان ورزش واریز و تصویر آن در سایت قرار دهید  ضمنا جهت سهولت در رسیدگی  اصل فیش واریزی و یا به همان مبلغ ضمانت نامه بانکی 
را در پاکت تضمین  )پاکت الف ( و شرایط واسناد شرکت را )ب( ومجموع را در پاکت )لفاف( قرارداده و هرسه پاکت را مهر و موم نموده و مشخصات 
کامل شرکت ومناقصه و شماره تلفن را قید نموده وتا ساعت ۱3 آخرین روز تحویل اسناد به دبیر خانه شهرداری مرکز تحویل گردد الزم به ذکر است این 
اسناد باید با اسناد ارسال شده از طریق سایت ستاد ایران مطابقت داشته باشد  قیمت پیشنهادی بر اساس فهارس بهاء ابنیه ، تاسیسات برقی و آبیاری و 

زهکشی سال ۱۴۰۰ بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح از طریق سایت ستاد ایران ارسال گردد .
شرایط پیمانکاران ومهلت و محل تسلیم پیشنهادها: از شرکتها ی دارای رتبه تاسیسات برقی  از سازمان برنامه وبودجه دعوت میگردد اسناد مناقصه را تا 
۱۰ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد ازسایت ستاد ایران نسبت به تکمیل فرمها وارسال اقدام نمایند ویا در مدت قید شده تا ساعت ۱3  به نشانی 

اردبیل – میدان ورزش- شهرداری مرکز-  دبیر خانه تحویل گردد پیشنهادهایی که دیر تر از این مهلت تسلیم گردد دریافت نخواهد شد .
بدیهی است شرکت در مناقصه وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده وشهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است

سایر جزئیات و شرایط تکمیلی در اسناد مناقصه درج شده است 
۷ .    هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

حمید لطف اللهیان _ شهردار اردبیل
فضیلت ابراهیمی- مدیر منطقه 5

تجدید آگهی مناقصه شماره ۱۴۰۰/۰۱
شرکت مخابرات ایران ) منطقه چهارمحال و بختیاری ( در نظر دارد “ اجرای طرحهای شبکه مسی و نوری در سطح استان ) تقویت و 

توسعه (” مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عام یک مرحله ای واگذار نماید
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی مناقصه در سایت شرکت مخابرات ایران مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیشنهاد: تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
www. chb.tci.ir و  www.tci.ir :آدرس سایت

شرکت مخابرات ایران ) منطقه چهارمحال وبختیاری (

جعفر محمدی

رفت،  هدر  ها«  تحریم  زدن  »دور  برای  که  عجیبی  پول  با 
خانواده  همه  به  تومان  میلیارد   3 یا  ساخت  خلیفه  برج   ۲۶۶ میشد 
های فقیر ایران پرداخت کرد! کاسبان تحریم حاضر نیستند از این 

ثروت نجومی بگذرند.
بدیهی است که اینان هرگز نمی گویند »ما با برجام و لغو تحریم 
ها مخالفیم چون منافع مان به خطر می افتد« ؛ آنها باید سکه ای 
ضرب کنند که خریدار داشته باشد؛ مثاًل باید پشت مفاهیم ارزشی 
پنهان شوند و بگویند مذاکرات عزت و شرف ما را از بین برد چون 
مذاکره کنندگان ما خائن و نادان هستند، انقالب را بر باد دادند، خون 

شهدا را پایمال کردند، آنها خود فروخته اند و ... .
چرا عده ای به تازگی دوباره دلواپس شده و با احیای برجام مخالف 
اند؟ سعی می کنم علتش را ساده و مستند به عدد و رقم توضیح می دهم:

وقتی تحریم نباشیم، روند تجارت مان با دنیا عادی است؛ یعنی 
شما به عنوان یک تاجر می توانید هر چه نیاز هست را از بازار آزاد و 

رقابتی جهان با »مناسب ترین قیمت« بخرید و وارد کنید.
اما وقتی تحریم باشیم، دیگر نمی توانید مایحتاج کشور را با 
مناسب ترین قیمت وارد کنید بلکه باید به »ممکن ترین شکل« وارد 
کنید. اینجا دیگر شما نیستید که بین فروشندگان مختلف، بهترین 
را انتخاب کنید؛ باید ببینید چه کسی حاضر می شود آن را به شما 
بفروشد. تازه آن فروشندگان معدود هم، هرگز تمایلی ندارند به طور 

علنی و رسمی به شما کاال بفروشند.
اینجاست که پدیده ای مطرح می شود به نام »دور زدن تحریم 
ها«. یعنی اگر تا دیروز مثل آدمیزاد می رفتید و از فروشنده ای مثاًل 
و حتی  واسط  فروشندگان  از  باید  االن  کردید،  آلمان خرید می  در 
خریداران واسط استفاده کنید، شرکت های صوری در این کشور و 
آن کشور تاسیس کنید و کاالی مورد نیاز را به عنوان خریداری از 
لیتوانی بخرید، به شرکت صوری تان در ترکیه بفروشید و از آنجا به 

امارات بفرستید و نهایتًا از طریق لنج به بندرعباس بیاورید.
مجبورید به کلی آدم خارجی و داخلی باج بدهید و گاه ناگزیر می 
شوید اعتماد کنید و کل سرمایه تان را در معرض ریسک قرار دهید. 
وقتی کاالیی را این گونه می خرید، از خدمات نصب )در تاسیسات 

صنعتی( و گارانتی هم محروم می شوید.
خالصه آن که ورود به بازی دور زدن تحریم ها، دیگر کار شما به 
عنوان یک تاجر عادی نیست. کار کسانی هست که به منابع دهها میلیارد 
دالری کشور دسترسی دارند و می توانند با این پول درشت، ریسک کنند 
چرا که هزینه این ریسک را خودشان نمی دهند و از کیسه ملت می رود.

برآوردها حاکی است در دو دولت احمدی نژاد و روحانی، حدود 
۴۰۰ میلیارد دالر صرف همین دور زدن تحریم ها شده است. این 

۴۰۰ میلیارد دالر به جیب چه کسانی رفته است؟ به جیب کسانی که 
در کار دور زدن تحریم ها هستند و نیز شرکای خارجی شان! بابک 
زنجانی، فقط نوک قله این ماجراست که قصه اش از پرده برون افتاد 
و خود به حبس رفت. او تنها حدود ۲ میلیارد دالر از این ۴۰۰ میلیارد 

دالر را به جیب زده بود.
ترین  گران  بدانید  است  کافی  عدد  این  بزرگی  تبیین  برای 
سازه ای که بشر ساخته، ایستگاه فضایی بین المللی است که ۱۶۰ 
میلیارد دالر برای ساخت و نگهداری آن در دو دهه هزینه شده است 
و آنقدر این عدد بزرگ است که ۱۵ کشور ثروتمند جهان طی سال 
ها آن را تامین کرده اند؛ کل بودجه سالیانه مالزی با آن همه رونق 
اقتصادی ۸۰ میلیارد دالر است؛ بزرگترین پروژه عمرانی تاریخ اروپا 
تونل مانش است که دو کشور فرانسه و بریتانیا را از زیر دریا به هم 
وصل می کند و اتومبیل و کامیون و قطار در آن تردد می کنند، ۸ 
میلیارد دالر هزینه داشته است و برج خلیفه که به عنوان بلندترین 
برج کره زمین، نماد امارات متحده عربی شده است، با ۱.۵ میلیارد 
دالر ساخته شده است. استادیوم عظیم ومبلی انگلیس هم با هزینه 

۱.۲ میلیارد دالر ساخته شده است.
با این اوصاف، با پولی که از جیب ملت ایران صرف دور زدن 

تحریم ها شده است و در واقع هدر رفته است، می شد بیش از ۲ 
ایستگاه بین المللی فضایی ساخت یا ۵ سال تمام خرج کل مالزی را داد 
یا ۵۰ ابر پروژه در حد تونل مانش اجرا کرد یا  ۲۶۶ برج مانند بلندترین 
برج دنیا ساخت و یا 333 استادیوم در حد و قواره ومبلی احداث کرد.

این رقم، آنقدر عجیب و غریب و فضایی است که اگر )به فرض( 
می خواستند به همه خانواده های دو دهک پایین جامعه که فقیرترین 
افراد هستند، نقداً کمک کنند، به هر خانواده ۵ نفری حدود 3 میلیارد تومان 

می رسید؛ آیا با این پول، نمی شد یک بار برای همیشه فقرزدایی کرد؟
اما قصه این است که گذشتن از چنین پول هنگفتی به راحتی 
میسر نیست خاصه آن که کاسبان تحریم، زندگی و نقشه راه آینده 
شان را بر همین مبنا بسته اند و خرج شان زیاد شده است. اگر اینان 
با احیای برجام و لغو تحریم ها مخالفت نکنند و هر روز مانعی جدید 

نتراشند جای تعجب دارد.
بدیهی است که اینان هرگز نمی گویند »ما با برجام و لغو تحریم 
ها مخالفیم چون منافع مان به خطر می افتد« ؛ آنها باید سکه ای 
ضرب کنند که خریدار داشته باشد؛ مثاًل باید پشت مفاهیم ارزشی 
پنهان شوند و بگویند مذاکرات عزت و شرف ما را از بین برد چون 
مذاکره کنندگان ما خائن و نادان هستند، انقالب را بر باد دادند، خون 

شهدا را پایمال کردند، آنها خود فروخته اند و ... .
کاسبان تحریم، البته زیرک تر از آنند که آفتابی شوند و خود، 
این شعارها را بدهند؛ آنها با پول مفت و هنگفتی که بناحق در اختیار 
دارند، می توانند سیاستمداران و رسانه ها را در اختیار خود قرار گیرند. 
حال برخی از این سیاسیون و رسانه ها، واقعًا آنها را باور می کنند و 
مزدور بی جیره و مواجب شان می شوند و شاید هم برخی بخواهند 

لقمه ای از این سفره برای خود بردارند!
در این میان، برخی مردم پاکدل که واقعًا دلسوز کشور و انقالب 
هستند، تحت تاثیر پمپاژ بی امان تبلیغاتی قرار می گیرند و واقعًا فکر 
می کنند که عزت و شرف ما در گرو تقابل با دنیا و پذیرش تحریم 
هاست و هر که بخواهد گامی در جهت لغو تحریم ها بردارد، البد دارد 
وطن فروشی می کند! من این افراد خوش نیت را دعوت می کنم به 
اندیشیدن درباره این که کاسبان ۴۰۰ میلیارد دالر چه کسانی هستند؟

البته که برجام سندی بی نقص نیست ولی اگر بهتر از این میسر 
بود )در عالم واقع نه در تئوری(، چرا همان هایی که امروز منتقد برجام 
اند و سال ها عهده دار مذاکرات هسته ای بودند، آن توافق خوبی که 

ادعایش را می کنند، به دست نیاوردند؟
ملت  که  هایی  تحریم  لغو  برای  آنها  راهکار  بد،  برجام  اصاًل 
ایران را خفه کرده است، چیست؟ البته از جماعتی که کارنامه اش 
پر از »نه« گفتن به مردم است بی آن که برای آنچه منع می کند، 
جایگزینی معرفی کند، انتطاری نیست که در ازای نه گفتن به برجام هم 
جایگزینی داشته باشد. بعضی ها تنها بلدند، غر بزنند و »نه« بگویند!

سرمقاله
400 میلیارد دالر، هزینه دور زدن تحریم ها؛

دور زدن ممنوع، برجام احیا شود
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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
آمریکا معتقد است ایران باید از منافع لغو تحریم ها منتفع شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره 
به سخنان عراقچی در کمیسیون متبوع خود گفت: آمریکا معتقد است 

ایران باید از منافع لغو تحریم ها منتفع شود.
ابوالفضل عمویی در توضیح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس که با حضور »عباس عراقچی« معاون وزیر امور خارجه 
برگزار شد، افزود: هرچند جلسات علنی مجلس برای جلوگیری از شیوع 
العاده کمیسیون  برگزار نمی شود، ولی جلسه فوق  این روزها  کرونا در 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
با حضور 3۲ نفر از نمایندگان برگزار شد و  معاون وزیر خارجه گزارشی از 

آخرین روند مذاکرات وین ارائه کرد.
این  در  افزود:  و سیاست خارجی  ملی  امنیت  سخنگوی کمیسیون 
نشست آقای عراقچی تاکید کرد که دور نخست مذاکرات درباره موضوعات 
کلی انجام شد ولی در دور دوم، مسیر پیش رو پرچالش است. البته مسیر 
حرکت روشن است ولی مشخص نیست به توافق می رسیم یا نمی رسیم.

تاکید کرد که  این نشست دکتر عراقچی  در  عمویی تصریح کرد: 
انجام نخواهد شد و فقط درباره گام نهایی  هیچ گاه مذاکره گام به گام 
صحبت می شود و مواضع کشور بر پایه لغو همه تحریم ها است. البته 
ابتدا باید درباره اقدامات آمریکا، راستی آزایی انجام شود و بعد از آن ایران 

به تعهدات برجامی خود عمل کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به 
سخنان معاون وزیر خارجه گفت: آقای عراقچی در این نشست تاکید کرد 
که آمریکا باید همه تحریم ها را برداشته و برای این کار باید از قوانین 

کنگره آمریکا یا دستور اجرایی اقدام کند.
وی ادامه داد:  برای لغو تحریم ها بین جمهوری اسالمی ایران و 
طرف آمریکایی اختالف نظر وجود دارد و این مذاکرات بین ایران و ۱+ 
۴ در جریان است و به صورت جداگانه نیز طرف ۱+۴ با طرف آمریکایی 

مذاکره می کند.
اسالمی  جمهوری  عراقچی،  گفته  طبق  اینکه  بر  تاکید  با  عمویی 
ایران بر مواضع خود تاکید دارد، گفت: هم باید تحریم های اعمال شده 
علیه جمهوری اسالمی ایران برداشته شود و هم اینکه باید نام افراد و 
از  گرفتند  قرار  تحریم  فهرست  در  برجام  از  پس  و  پیش  که  نهادهایی 
فهرست تحریم ها خارج شود. طرف آمریکایی نیز معتقد است باید ایران 

از منافع رفع تحریم های منتفع شود.
وی با اشاره به بخش دیگری از این نشست اظهار داشت: در این 
نشست مطرح شد که مذاکرت جنبه دیگری نیز دارد و آن منافع هسته 
ای جمهوری اسالمی است که ایران اعالم کرده بعد از لغو تحریم ها به 

تعهدات برجامی بازخواهد گشت.  
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه بر اساس گفته عراقچی 
اختالف نظرهای زیادی بین طرفین وجود دارد، گفت: ایشان گفتند که در 

مسیر هستیم ولی نه خوشبین هستیم و نه بدبین.  
وی  اضافه کرد:  در این جلسه ۲۴ نماینده دیدگاه ها و نظرات خود 
را درباره منویات رهبر معظم انقالب، لغو تحریم ها، راستی آزمایی دقیق 
بعد از لغو تحریم ها، اجرای دقیق اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و 

نظارت دقیق مجلس بر اجرای آن  بیان کردند.
عمویی خاطرنشان کرد:  نمایندگان حاضر در جلسه با توجه به تجربه 
منفی از بدعهدی طرف غربی به ضرورت دقت در مذاکرات تاکید کردند.

در آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام که 3۱ فروردین ماه در 
وین پایان یافت، کشورهای مشارکت کننده در برجام توافق کردند عالوه 
لغو تحریم ها و هسته ای(، هفته  بر دو گروه کارشناسی فعلی )در حوزه 
آینده یک گروه کارشناسی سوم نیز برای گفت وگو در خصوص ترتیبات 
عملی مورد نیاز برای اجرایی شدن لغو تحریم ها و سپس بازگشت آمریکا 

به برجام ایجاد شود.  
هیات ها پس از مشورت در پایتخت های متبوع خود، این هفته با از 
سرگیری نشست کمیسیون مشترک برجام، گفت وگوهای فنی و کارشناسی 

را دنبال می کنند.

قربانی شدن 496 نفر در 24 ساعت؛
رکورد مرگ کرونا در ایران!

بنا به اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با مرگ ۴۹۶ 
نفر از هموطنان مبتال به کووید-۱۹ در روز گذشته، باالترین میزان تلفات 
روزانه کرونا در ایران از زمان آغاز این همه گیری در اواخر بهمن ماه ۹۸ به 
ثبت رسید و شمار مجموع جانباختگان کرونا نیز از مرز ۷۰ هزار نفر گذشت.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: با فوت ۴۹۶ نفر 
دیگر از هموطنان مبتال به کووید- ۱۹ در روز گذشته تعداد جان باختگان 
این بیماری در ایران به ۷۰ هزار و ۷۰ نفر رسیده و عالوه بر آن، پنج هزار 
و ۲۴۴ بیمار بدحال نیز در بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی )آی سی 

یو( بستری هستند.
با توجه به آمار جدید قربانیان کرونا در ایران که رکورد جدیدی است، 
ایران اکنون از نظر تعداد فوتی های کرونا بعد از هند )حدود ۲۸۰۰ نفر( و 
برزیل )حدود ۱3۰۰ مرگ(، سومین کشور دنیا از نظر تعداد تلفات روزانه 

این ویروس کشنده است.
پیش از این، بیشترین میزان مرگ روزانه کرونا در ایران در ۲۶ آبان 

۱3۹۹ با ۴۸۶ مرگ ثبت شده بود.
روز  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  روابط عمومی  مرکز 
اردیبهشت  دوشنبه)۶  تا  یکشنبه  از  کرد:  اعالم  ای  اطالعیه  در  دوشنبه 
۱۴۰۰( و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۱ هزار و ۲۶ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که سه هزار و ۷3۴ نفر از آنها 
بستری شدند و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به دو میلیون و ۴۱۷ 

هزار و ۲3۰ نفر رسید.
وزارت بهداشت در این اطالعیه افزود: تاکنون یک میلیون و ۸۹۲ هزار 
و  ۲۲۹ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. پنج 
هزار و ۲۴۴ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ نیز در بخش های مراقبت 
های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند و ۱۵ میلیون و 3۱3 هزار و 

۶۵۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر 3۰۱ شهر کشور در وضعیت قرمز، 
۹۵ شهر در وضعیت نارنجی، ۴۵ شهر در وضعیت زرد و ۷ شهر در وضعیت 
آبی قرار دارند. بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت »از« و 

»به« شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است. 
وزارت بهداشت همچنین اعالم کرد: تاکنون ۶۵۲ هزار و ۹۰3 نفر دوز 
اول واکسن کرونا و ۱۷۱ هزار و ۲۱۰ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و 
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به  ۸۲۴ هزار و ۱۱3 دوز رسید.

جهش ویروس کرونا در هندوستان خطر جدیدی است که جهان را 
تهدید می کند. به گفته مسئوالن وزارت بهداشت، ویروس جهش یافته در 
هندوستان میزان سرایت و مرگ آوری بیشتری دارد و از ویروس جهش 
هندوستان،  در  ویروس  این  شیوع  است.  خطرناکتر  نیز  انگیس  در  یافته 
سیستم بهداشتی و درمانی و وزارت بهداشت این کشور را فلج کرده است.

با شبکه مخوفی در حوزه واکسن روبرو هستیم؛

وزیر بهداشت: کرونا تا ۳ سال مهمان ماست!
وزیر بهداشت با اشاره به 
کشور  در  شده  انجام  اقدامات 
در زمینه ساخت و تولید واکسن 
کرونا و با بیان اینکه قطار تولید واکسن 
ترمزی  هیچ  و  افتاد  راه  کشور  در  کرونا 
برای آن نیست، گفت: یکی از موثرترین 
واکسن های کرونا در جهان را در انستیتو 

پاستور ایران می بینیم.
آغاز  مراسم  در  نمکی  سعید  دکتر 
واکسن کرونا  بالینی  کارآزمایی  فاز سوم 
فینالی  انستیتو  و  ایران  پاستور  انستیتو 
کوبا، گفت: از همه اساتید و بزرگوارانی که 
زحمت کشیدند تشکر می کنم. همچنین 
اولین  عنوان  به  امروز  که  عزیزانی  از 
به  تا  تزریق کردند  را  این واکسن  نفرها 
به  ما  که  بگویند  مملکت  مردم  و  دنیا 
کارمان ایمان داریم. همچنین از اصحاب 
نخست  روز  از  که  می کنم  تشکر  رسانه 
از  بودند.  کنارمان  در  بیماری،  مدیریت 
پاستور  انستیتو  رییس  بیگلری-  دکتر 
دانشمندی  که  می کنم  تشکر  نیز  ایران 
بی ادعا اما پرکار است.وی افزود: در این 
مدت غیر از لطف الهی، مدیون خیلی ها 
هستم. علی رغم همه سختی ها و صعوبتی 
که این ایام داشت و نفس گیر بود، گاهی 
آنقدر نفس گیر که نمی توان گفت؛ گاهی 
واژه ای  با  نمی توان  که  کسالت بار  آنقدر 
این  سنگین ترین  و  تلخ ترین  کرد.  بیان 
عزیز  داغ  از  خبر  که  بود  وقتی  لحظات 
همکاری را می دادند که شبانه روز تن بر 
این آتش زده بود و برای گشودن راه های 
نفس دیگران خواب و خوراک نداشت و 
متاسفانه در دقایق آخر نفس خودش بسته 
شد. عزیزانی بودند که خیلی کمک کردند 

که یکی از آنها دکتر بیگلری است.
واکسن های  موثرترین  ز  ا یکی 
پاستور  انستیتو  در  را  جهان  در  کرونا 

ایران می بینیم
اولین کشوری  ما  داد:  ادامه  نمکی 
را رصد و  بودیم که 3۶ معبر  در منطقه 
بیماریابی کردیم. در ابتدا ما کیت تشخیص 
بیماری را نداشتیم. بعد از شیوع پیک در 
گیالن و قم یکی از همکاران ما چمدانی 
دکتر  از  من  رساند.  ما  به  کیت  مقداری 
پاستور  مقتدر علمی  بیگلری و مجموعه 
روز  شبانه  و  کنید  کمک  که  خواستم 
تالش کردند و کیت ساختند و ما آن ۵۷ 
دانشجویی را که از ووهان آوردیم، با همین 
کیت ها تست کردیم. پاستور یکه تاز این 
قضیه بود و در اشاعه آن هم کمک کرد 
که رهبری آزمایشگاه ها را برعهده داشت. 
و  موثرترین  بهترین،  از  یکی  هم  امروز 
در  را  جهان  واکسن های  نوع  پویاترین 
دستان توانمند مجموعه پاستور می بینیم.
خیلی ها می خواستند ما زمین بخوریم

ما  می خواستند  خیلی ها  افزود:  وی 
زمین بخوریم. در دنیا فکر کردند که تیر 
است.  کووید  اسالمی  جمهوری  خالص 
کشور تحریم زده، وامانده در همه فشارها 
فشارهای  و  اقتصادی  مصیبت های  و 
ناجوانمردانه و کرونا هم تیر آخر است. اما 
غافل از اینکه لطف خدا شامل ما می شود. 

یکی از حوزه هایی که از فروردین ۹۹ به 
دوستان  بود.  واکسن  بحث  پرداختم  آن 
برای  فکری  که  کردم  را تک تک صدا 
واکسن کنیم. چند راه داشتیم؛ یکی بحث 
ما  به  بود  قرار  که  بود  کووکس  سهمیه 
بدهند. ابتدا قرار بود هشت میلیون بدهند 
و  میلیون   ۱۶ به  و  کردیم  چانه زنی  که 
می دانستم  من  رساندیم.  دز  هزار   ۸۰۰
که تعداد تولیدکننده ها چقدر است، میزان 
تولید چقدر خواهد بود، تقاضای بین المللی 
چقدر است و زور سازمان جهانی بهداشت 
که  دنیا  قلدرهای  برابر  در  کووکس  و 
تکنولوژی را در دست گرفته، چقدر است. 
از  را  عضویت شان  حق  نمی توانند  آنها 
چطور  بگیرند،  آمریکا  چون  قلدرهایی 
ما  لبته  ا بگیرند؟.  واکسن  می خواهند 
از این شیوه و سازوکار  راهی جز تبعیت 
بین المللی نداشتیم. چهار ماه برای انتقال 
پول ما را اذیت کردند. از این بانک به آن 
بانک می شدیم. ما این سازوکار را رفتیم.

دوم  سازوکار  گفت:  بهداشت  وزیر 
برای  ما  که  کردیم  فکر  که  بود  این 
غیر  به  کثیر  جمعیت  این  واکسیناسیون 
این  بر  داریم.  نیاز  منابع کووکس هم  از 
اساس با هندی ها و چینی ها مکاتبه کردیم 
که 3۱۲۰ صفحه مکاتبه دارم. اردیبهشت 
۹۹ با وزیر بهداشت روسیه مذاکره کردم. 
می گویند.  برخی  که  اباطیلی  از  بگذریم 
راه  این  شوند.  خسته  تا  بگویند  بگذارید 
را با هندی ها، چینی ها و روس ها رفتیم و 
۹ ماه طول کشید تا توانستیم با روس ها 
تا  کشید  طول  ماه   ۱۱ و  ببندیم  قرارداد 
قرارداد انتقال تولید مشترک و انتقال دانش 
فنی ببندیم که حاال عده ای در حسرت این 
ناگهان  قارچ  مانند  و  می سوزند  تولیدها 
این ها  می دانم  من  می شود.  پیدایشان 

کجا ضربه می خورند.
واکسن  حوزه  در  مخوفی  شبکه  با 

روبرو هستیم
وی افزود: فردی زنگ زده که یکی 
دوست  را  مملکت  خیلی  که  دوستان  از 
دارد، ۲۰ میلیون واکسن روسی که اسمش 
را هم بلد نبود، دارد و می خواهد این ۲۰ 
میلیون را به فالن کشور دهد، اما می گوید 
این  گفتم  خودم.  مملکت  از  بهتر  کجا 
واکسن را از کجا آورده، گفت خریده است 
و دزی ۱۹ یا ۲۰ دالر می فروشد. گفتم به 
این آقا بگویید که اوال این مسجد جای 
این حرف ها نیست، دوما اینکه ما واکسن 
را ۹.۷ دالر از روس ها می خریم و سوما 
تولید  روسیه  که  اسپوتنیکی  کل  اینکه 

کرده، ۲۶ میلیون دز است که ۱3 میلیون 
دز را صادر کرده و ۶۲۰ هزار دزش را ما 
خریدیم و ۶۰ میلیون هم به ما تعهد دارد. 
این دام بر مرغ دگر نه. ما با چنین شبکه 

مخوفی روبرو هستیم.
واردات واکسن قطره چکانی است

اینها  حساب  این  با  داد:  ادامه  وی 
نه  را  وزیر  این  که  می گویند  خودشان  با 
با او کنار آمد  می توان خرید، نه می توان 
و نه می شود راهی باز کرد، او محکم تر از 
این حرفهاست. بنابراین تخریبش می کنیم 
و خسته اش می کنیم و می گوییم استیضاح 
وزیر کلید خورد و...  که البته نمایندگان این 
حساسیت را درک کرده و به موقع ورود 
کردند. بنابراین ما دنبال واردات رفتیم اما 
واردات واکسن غیر از کووکس هم همین 
است که می بینید، یعنی قطره چکانی است. 
۸۵ درصد واکسن را هفت کشور مصرف 
می کنند و اگر سفره شان سرریز شد، به بقیه 

هم می دهند.
که  راهی  اما  کرد:  تاکید  نمکی 
به آن تکیه  پایدار  راه  به عنوان  می شود 
با  را  راه  این  است.  داخلی  تولید  کرد، 
جسارت و شجاعت و با تکیه بر دانشمندان 
آرش های  همان  بوم،  و  مرز  این  متعهد 
کمانگیر عرصه علم آغاز کردیم. 3۰ سال 
و  بودم  مملکت  بهداشت  مسئول  قبل 
همیشه دیوانه آن بودم که مملکت روی 
سرافرازتر  ایران  بایستد.  خودش  پاهای 
به  از آن است که بخواهد دست گدایی 
خارج از مرزها دراز کند. من اعتقاد ندارم 
که برای یک لیوان شیر باید گاو خرید، اما 
اعتقاد هم ندارم که باید تا ابد دانش بومی 
را نقض کرد و دست به بیرون دراز کرد.

گرفتارمان  سال   3 حداقل  کووید 
می کند و هر ۶ ماه یکبار باید واکسن بزنیم!

که  بود  این  من  اعتقاد  افزود:  وی 
کووید حداقل سه سال آینده، ما را گرفتار 
باید  یکبار  ماه  شش  حداقل  و  می کند 
واکسن بزنیم، اعتقادم بر این بود که برای 
موتاسیون ها خودمان باید طراحی کنیم. ما 
خواهیم  سرزمینی  درون  موتاسیون های 
داشت که متفاوت است با موتاسیون های 
آفریقایی و برزیلی و انگلیسی و... . ما در 
درون این سرزمینی با گستردگی اقلیم و 
نژاد و ژنتیک مختلف موتاسیون های درون 
سرزمینی خواهیم داشت و باید موسساتی 
داشته باشیم که بتواند برای این موتاسیون 
گام به گام قدم های تند بردارد. این کار 

زیرساخت می خواهد
نمکی با بیان اینکه واکسن به چهار 

غیرپزشکی  و  پزشکی  علوم  تبادل  راه 
کشوری  گر  ا گفت:  ست،  ا بسته  ا و
زیرساخت ها  از  بسیاری  شد،  واکسن ساز 

و قدرت ها را خواهد داشت. 
ایران درخشان ترین کشور در عرصه 
تولید واکسن کووید-۱۹ در منطقه است

از  ما  ایران  امروز  داد:  ادامه  نمکی 
سرافرازترین کشور ها در عرصه واکسن 
اما  گفتم،  را  این  قبل  ماه  چند  می شود. 
خیلی ها با ریشخند، تفسیر به خالی بندی 
آینده  اما من یقین داشتم که در  کردند، 
نمی شوند  آنها  نصیب  شرمساری  جز 
به  نه  امروز  دادیم.  ادامه  را  راهمان  و 
عنوان وزیر بهداشت بلکه به عنوان یک 
شهروند عاشق این سرزمین و به عنوان 
ایمونولوژی  علم  در  ساله   3۲ معلم  یک 
کشور  درخشان ترین  ایران  که  می گویم 
در  کووید-۱۹  واکسن  تولید  عرصه  در 
نباشم،  یا  باشم  من  امروز  است.  منطقه 
این ژنرال های عرصه تولید کار خودشان 
را کردند و دیگر نمی توان آنها را متوقف 
کرد. نه با توئیت، نه با بلوا و غوغا و نه 
با مسخره و ریشخند. دیگر این قطار راه 
افتاد و ترمزی برای آن نیست.وی تاکید 
کرد: ما با شش پلتفرم متفاوت در کشور 
کار می کنیم و جزیره ای هم کار نمی کنیم، 
بلکه هر کس کار خودش را انجام می دهد. 
هر شش تا هم دارند به نتیجه می رسند 
بزرگی  کار  آن  بهترین های  از  یکی  که 
است که انستیتو پاستور انجام داده است. 
در عین حال از یک کار بسیار زیباتر هم 
خواهیم  پرده برداری  پاستور  در  آینده  در 
همچنین  است.  این  از  متفاوت  که  کرد 
دادند.  انجام  برکت  بچه های  که  اقدامی 
عده ای  که  می کنم  اعالم  جسارت  با 
سوم  فاز  چرا  که  کردند  تخطئه  را  ما 
را  دیگران  واکسن های  ترایال  کلینیکال 
انجام ندادید که تحت آن پوشش ما هم 
زیرا  ندادیم.  انجام  خیر  بزنیم؟.  واکسن 
داشت  شرط  یک  می دادیم.  انجام  نباید 
راضی می شوید  اگر  که  کردم  اعالم  که 
که انتقال دانش فنی کنید و در کشور ما 
با هم بسازیم، در این صورت می توانم به 
شهروند ایرانی بگویم که در مطالعه بالینی 
فالن محصول مشترکی که نیمی از آن 
مردم  من  اما  کن،  شرکت  ماست،  برای 
سرزمینم را به این حقارت دچار نمی کنم 
زودتر،  واکسیناسیون  ماه  یک  برای  که 

عامل آزمایشگاهی دیگری باشند.
تحول در تولید داخلی واکسن کرونا؛ 

بعد از اردیبهشت ماه
وی گفت: با افتخار اعالم می کنم که 
گزارشات فاز یک و دو این واکسن را که 
در کوبا انجام شده، تا سه بامداد خواندم و 
گفتم واکسن بسیار خوبی است و فاز یک 
و دو و حیوانی آن به خوبی انجام شده، 
اما شما برای خیال راحتی این اقدامات را 
انجام دهید و اجازه دادم که فراخوان کنند 
واکسن  این  برای  را  فاز سوم  استمرار  و 
انجام دهیم. اینکه اعالم کردم که ما در 
آینده نزدیک و بعد از اردیبهشت تحولی 

خواهیم داشت، به این صورت است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

ابالغ شیوه نامه برگزاری امتحانات نهایی به استان ها 
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش »شیوه نامه 

برگزاری امتحانات نهایی« را به استان ها ابالغ کرد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، 
راستای  در  پرورش،  و  آموزش  وزارت  آموزشی  کیفیت  پایش  و  سنجش  مرکز 
نهایی  امتحانات  برگزاری  و  سواالت  طراحی   – ریزی  »برنامه  فعالیت  اجرای 
خردادماه  نهایی  امتحانات  برنامه  برگ  سه  و  توجه  قابل  نکات  غیرنهایی«،  و 
روزانه،  متوسطه  آموزش  دوم  دوره  دوازدهم  پایه   ۱3۹۹-۱۴۰۰ تحصیلی  سال 
از راه دور و داوطلبان آزاد شاخه نظری و رشته هنر دوره  بزرگساالن، آموزش 
پیش دانشگاهی شاخه فنی و حرفه ای را به ادارات کل آموزش و پرورش استان 

ها ابالغ کرد.
بر اساس این شیوه نامه، امتحانات حضوری در مناطق زرد، نارنجی و قرمز با 
صدور مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا و در تمام مناطق با رعایت کامل دستورالعمل 
های بهداشتی که متعاقبًا ارسال می شود و نظارت مراقبان بهداشت انجام می شود؛ 
ستاد امتحانات استان/شهرستان/نواحی و مناطق، طبق شیوه نامه تشکیل و نسبت 
به تعیین حوزه های اجرا، تصحیح و عوامل اجرایی حداکثر تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 

اقدام و مراتب در سامانه فاینال درج شوند.
در ادامه این شیوه نامه آمده است: مسوولیت درج صحیح اطالعات حوزه ها 
و عوامل اجرایی به ویژه شماره همراه آن ها، برعهده مدیر کل آموزش و پرورش 

استان است.
براساس این شیوه نامه گزارش تعیین حوزه های اجرا و تصحیح، از سامانه 
فاینال دریافت و پس از تأیید رؤسای سنجش، حراست و مدیران کل استان ها، باید 
از طریق اتوماسیون اداری به مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی ارسال شود.

و  درسی  برنامه  براساس  دوازدهم  پایه  نهایی  امتحانات  سواالت  همچنین 
بارم بندی وضعیت قرمز در شرایط همه  گیری بیماری کرونا، طراحی می شوند،

برنامه درسی دوره دوم متوسطه در وضعیت قرمز، بارم بندی دروس و برنامه 
امتحانات در پایگاه اطالع رسانی مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی به نشانی

www.aee.medu.ir قابل مشاهده است.

انتخاب رشته بیش از 95 هزار داوطلب آزمون دکتری
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از انتخاب رشته بیش از ۹۵ هزار 
( سال ۱۴۰۰  )نیمه متمرکز   »Ph.D«ورودی مقطع دکتری آزمون  پذیرفته شده 
خبر داد و گفت: اسامی پذیرفته شدگانی که حدنصاب الزم را کسب کنند تا آخر 

اردیبهشت ماه اعالم می شود.
فاطمه زرین آمیزی، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: مهلت انتخاب رشته 
پذیرفته شدگان آزمون ورودی مقطع دکتری»Ph.D« )نیمه متمرکز ( سال ۱۴۰۰ 
روز پنجم اردیبهشت ماه جاری به پایان رسید و حدود ۹۵ هزار داوطلب در این 

آزمون نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کردند.
وی در ادامه با بیان اینکه اسامی پذیرفته شدگان دارای حدنصاب تا آخر ماه 
جاری اعالم خواهد شد، تصریح کرد: تعداد ۱3۶ هزار و ۶۶۵ داوطلب برای انتخاب 
رشته مقطع دکتری ۱۴۰۰ مجاز شدند و نهایتا بدون لحاظ ظرفیت دانشگاه ها آزاد 
اسالمی، امسال ۱۲هزار و 3۲ نفر در آزمون دکتری دانشگاه های زیر مجموعه 

وزارت علوم پذیرفته خواهند شد.
افزود:  متقاضیانی که مجاز به  سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور 
انتخاب رشته می باشند و عالقه مند به انتخاب رشته های دانشگاه آزاد اسالمی 
رسانی  اطالع  درگاه  به  کارنامه  در  مندرج  دسترسی  کد  با  است  الزم  هستند، 
دانشگاه مذکور به آدرس www.azmoon.org  مراجعه و نسبت به انتخاب 

رشته خود اقدام نمایند.
از طریق  آزمون دکتری روز یکشنبه ۲۹ فروردین  اولیه  نتایج  افزود:  زرین 
درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org  منتشر 
شده و متقاضیان با استفاده از شماره داوطلبی یا شماره پرونده و همچنین شماره 
شناسنامه و سال تولد می توانستند کارنامه نتایج اولیه آزمون خود را مشاهده کنند.

دستگیری متهم به قتل در مترو 
رئیس پلیس مترو پایتخت از دستگیری فردی در مترو و ارتباط وی با وقوع قتلی 

در بهارستان خبر داد.
سرهنگ عطاالهی گفت: روز یکشنبه گذشته شنبه پلیس مترو به فردی مشکوک 
شده و دستور ایست می دهد این فرد که مواد مخدر به همراه داشته آن را بلع می کند 
که بالفاصله پلیس به سرعت وارد عمل شده و وی را متوقف می کند؛ در بازجویی بدنی 
از او یک قبضه چاقو، یک گوشی تلفن همراه و اسپری گاز اشک آور کشف می شود که 
ماموران از او می خواهند تا رمز تلفن همراه را باز کند و فرد رمز را نداشته که نشانه ها 

حاکی از این موضوع بود که تلفن همراه متعلق به او نیست.
همراه،  تلفن  گوشی  سیم کارت  استعالم  از طریق  پلیس  ماموران  افزود:  عطاالهی 
به فردی است که جمعه شب گذشته در محدوده کالنتری  این خط متعلق  درمی یابند 

۱۰۹ بهارستان به قتل رسیده است.
این مقام انتظامی گفت: فرد دستگیر شده از موضوع قتل اظهار بی اطالعی می 

کرد که برای بازجویی های تکمیلی و سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

خریب سه دستگاه خودرو در پی ریزش نمای ساختمان 
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از ریزش بخشی 

از نمای یک ساختمان و تخریب سه دستگاه خودرو خبر داد.
پایانی یکشنبه شب گذشته  باره اظهار کرد: در ساعات  این  سید جالل ملکی در 

یک مورد ریزش دیوار نمای یک ساختمان به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری تهران اطالع داده شد که بالفاصله پس از آن دو ایستگاه به محل حادثه 

واقع در محله حسن آباد زرگنده، خیابان حیدری، اعزام شدند.  
وی ادامه داد: در محل مشاهده شد که قسمت تاج یا همان جانپناه پشت بام یک 
ساختمان سه طبقه و مسکونی که در یک کوچه حدودا چهارمتری واقع شده بود، تخریب 
شده است.ملکی در خصوص خسارت های ناشی از این حادثه گفت: سه دستگاه خودرو 
که در کوچه پارک شده بودند به خاطر ریزش دیوار خسارت دیده بودند. یک دستگاه پژو 

آر دی، دستگاه پراید و یک دستگاه پرشیا دچار خسارت شده بودند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: آتش نشانان ایمن سازی های الزم را انجام 

دادند و تا دقایق دیگر محل به عوامل شهرداری تحویل داده خواهد شد.
وی در پایان اظهار کرد: فقط ساختمان های خیلی قدیمی و فرسوده در خطر ریزش 
قرار ندارند و مواردی بوده که سنگ نمای ساختمان بدون اتفاق خاصی تخریب شود. این 
نشان می دهد در زمان ساخت یا بازسازی نظارت دقیقی بر آن وجود نداشته است. البته بباید 
بررسی شود که علت این حادثه چیست اما باید نظارت دقیقی به این بخش ها صورت گیرد.

دو کشته در تصادف پراید با تریلی در میامی! 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان سمنان گفت: تصادف یک دستگاه پراید با تریلی 

در کیلومتر ۱۸ محور میامی به سبزوار ۲ فوتی و یک مصدوم بر جا گذاشت.
مظفر محمدخانی عصر دوشنبه به رسانه ها ابراز داشت: تصادف یک دستگاه پراید با 
تریلی در بامداد دوشنبه سه حادثه دیده در پی داشت که از ۲ کشته این سانحه، یک نفر 

نیاز به عملیات رهاسازی داشت.
وی افزود: شخص مصدوم نیز توسط اورژانس به بیمارستان انتقال یافت و پایگاه 

عامل میاندشت مسئول امدادرسانی به این حادثه دیدگان بود.
بیشترین تصادفات استان سال ۹۹ در سه جاده استان محور جنوبی سمنان به دامغان با 
3۵۸ مورد ، محور شمالی دامغان به سمنان با ۲۹۵ مورد و میامی به سبزوار با ۲۵۷ مورد بود.

جمعیت هالل احمر استان سمنان در حال حاضر چهار سازمان فعال در زمینه های 
مختلف امداد و نجات، جوانان، داوطلبان، تدارکات پزشکی، یک معاونت در زمینه خدمات 

درمانی و توانبخشی و یک موسسه علمی کاربردی را زیرمجموعه خود دارد.
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سیسکو: کمبود تراشه تا 6 ماه دیگر
 ادامه پیدا خواهد کرد

بازار تراشه تا ۶ ماه دیگر هم  انتظار دارد وضعیت  مدیرعامل سیسکو 
ادامه یابد. بر اساس گفته ی او، پیش بینی می شد کرونا به کاهش تقاضا برای 

تراشه  منجر شود؛ اما در اتفاقی غافلگیرکننده، تقاضا به شدت افزایش یافت.
چاک رابینز، مدیرعامل سیسکو، در مصاحبه با بی بی سی گفته است انتظار 
دارد کمبود شدید تراشه در سطح جهان به مدت ۶ ماه دیگر روی زنجیره های 
تأمین جهانی اثر بگذارد: »فکر می کنیم ۶ ماه دیگر برای گذر از وضعیت فعلی 
زمان باقی مانده است. ارائه دهندگان تراشه در حال ایجاد ظرفیت های اضافه 

هستند و این شرایط در طول ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده بهتر و بهتر خواهد شد.«
محسوسی  شکاف  کرونا  ویروس  دنیاگیری  دوران  در  می گوید  رابینز 
بین انتظار فروش قطعات نیمه هادی و آنچه در واقعیت اتفاق افتاد پدید آمد. 
مطابق گفته ی او، قطعات نیمه هادی تقریبا در همه چیز وارد می شوند و »وقتی 
ویروس کرونا دنیا را درنوردید، همه فکر کردند تقاضا برای تراشه قرار است 
افت محسوسی تجربه کند؛ اما در واقعیت خالف این موضوع را مشاهده کردیم 

و دیدیم که تقاضا افزایش پیدا کرد.«
به گزارش ZDNet،  چاک رابینز می گوید تمامی تولیدکنندگان نظیر 
اما  فرستادند«؛  ارائه دهندگان  برای  پایین  تقاضای  »سیگنال های  سیسکو 
می گوید  سیسکو  مدیرعامل  رفت.  باال  تقاضا  می شد،  تصور  آنچه  برخالف 
افزایش ناگهانی تقاضا بسیاری از فعاالن صنعت را کامال شوکه کرده است. 
بازار در وضعیت  از آنجایی که اکنون تقاضا برای تراشه بسیار بیشتر شده، 

بسیار بدی به سر می برد.
تأمین  دیگر  نیاز شرکت های  که  تایوانی  بزرگ  تراشه ساز   ،TSMC
می کند، در اوایل ماه جاری میالدی گفت انتظار دارد کمبود تراشه، در سال 
۲۰۲۲ ادامه پیدا کند. به طور مشابه، AMD انتظار دارد کمبود تراشه تا چند 

وقت دیگر همچنان روی صنعت اثر منفی بگذارد.
اختالالت زنجیره ی تأمین در صنعت نیمه هادی روی تعداد زیادی از 
شرکت های فناوری اثر گذاشته است؛ اما کمبود تراشه در بخش های دیگری 
از بازار هم احساس می شود. پت گلسینگر، مدیرعامل اینتل، اوایل ماه جاری 
میالدی گفته بود اینتل در حال مذاکره با تولیدکنندگان قطعات نیمه هادی است 
تا کمبود شدید تراشه در صنعت خودرو را تا حد زیادی رفع کند. خودروهای 
و  دارند  قابلیت هایشان  دیگر  و  ناوبری  برای سیستم های  تراشه ای  امروزی 
کمبود تراشه باعث شده است اکثر خودروسازان تولید را کاهش بدهند. طبق 

گزارش ها، بعضی از کارخانه ها به طور کامل تعطیل شده اند.
تنش های ایاالت متحده و چین و تقاضا از سوی هر کشور برای ظرفیت 
محلی بیشتر در تولید تراشه، مورد دیگری است که به زنجیره ی تأمین ضربه 
زده. در ماه فوریه ی ۲۰۲۱ )بهمن و اسفند ۱3۹۹(، جو بایدن، رئیس  جمهور 
ایاالت متحده، فرمانی اجرایی با محوریت برطرف ساختن مشکالت صنعت 
تراشه امضاء کرد. بایدن از کنگره ی آمریکا می خواهد بودجه ای 3۷ میلیارد 
دالری در نظر بگیرد تا ایاالت متحده مطمئن شود که می تواند خودروسازان 

را تأمین کند.
در همان ماه، تولیدکنندگان بزرگ تراشه نظیر اینتل، IBM، برادکام، 
کوالکام، انویدیا و AMD با بایدن گفت و گو کردند و از او خواستند به عنوان 
بخشی از برنامه ی دو تریلیون دالری اش برای بازیابی صنعت،  صنعت تراشه ی 

آمریکا را مورد حمایت ویژه  قرار بدهد. 
فیننشال تایمز گفته است کمبود تراشه در حال سرایت به شرکت های 
دیگری نظیر تولیدکنندگان گوشی هوشمند، تلویزیون و لوازم خانگی است. 
سامسونگ و ال جی دو شرکتی هستند که احتماال هدف بیشترین تأثیر خواهند 
بود و پیش بینی شده است که این وضعیت برای آن ها در سال ۲۰۲۲ ادامه یابد.
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فرمانده مقابله با کرونا در تهران:
موج سهمگین کرونا تا دو هفته آینده ادامه دارد

فرمانـده مقابلـه بـا کرونا در تهـران وضعیت ۱۰ روز اخیـر در پایتخت را 
سـخت تریـن مـوج از زمان شـیوع کرونا تا کنون دانسـت.

نـده  فرما ر  دیـدا در  لـی  زا علیرضـا 
انتظامـی تهـران بـزرگ، گفـت: کادر درمـان 
خیـز  برابـر  در  ایثارگرانـه  و  سخت کوشـانه 
چهـارم کرونـا ایسـتاده اند، گفـت: همـکاران 
شـبانه روزی و مجاهدانه درحـال تالش برای 
مقابلـه بـا کرونـا و متاسـفانه بایـد بگویـم که 
سـهمگین ترین و توفنده تریـن امواج ناشـی از 
کرونـا در تهران را از ابتدای شـیوع تاکنون در 

ایـن ۱۰ روز تجربـه کردیـم. 

بـه گفتـه وی در روزهای اخیر بر حجم باالی مراجعان سـرپایی، بدحال 
بـودن بیمـاران، تغییـر در الگوی مراجعـان بیماری، باال رفتن سـطح مراجعه 
بسـتری، وخامـت حـال بیماران، اشـباع سـریع تخت ها، افزایـش تخت های 
مراقـب ویـژه و تغییـر در افزایش تعداد مرگ و میر شـهروندان تهرانی افزوده 
شـده و  پیش بینـی مـا ایـن اسـت که  ایـن شـرایط در تهران حداقـل ۱۰ تا 

۱۴ روز آینده تغییر چندانی نداشـته باشـد. 
وی بـا بیـان اینکـه این وضعیت شـرایطی سـخت را به کادر بهداشـت 
و درمـان تحمیـل می کنـد. گفـت: نیـروی انتظامی نیـز با نگاهی مسـئولیت 
پذیـر از زمـان شـیوع کرونـا تـا کنـون در کنـار کادر درمـان و دسـتگاه های 

بهداشـتی حضـور داشـت که از آنـان تشـکر می کنیم. 
فرمانـده مقابلـه بـا کرونـا در تهـران بـا بیان اینکـه  در مـوارد مانند 
تامیـن امنیـت بـرای ارائـه خدمـات پزشـکی و سـالمت، نظم بخشـی در 
فرآیندهای درون شـهری، سـاماندهی فعالیت 
صنـوف و ... نیـروی انتظامی نقـش پررنگی 
مه های  شـیوه نا یـت  رعا گفـت:  شـت،  دا
بهداشـتی تاثیـر زیـادی بـر میـزان ابتـال به 
کرونـا و مـرگ و میـر ناشـی از آن دارد و از 
فرآینـد  ایجـاد  و  منطقـی  برخـورد  رو  ایـن 
گشـت هـای تلفیقـی بـا کمـک عزیـزان در 
حـوزه اصنـاف و نیـروی انتظامـی می توانـد 
در ایـن حـوزه نقـش موثری داشـته باشـد.



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1725- سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 اقتصاد- 

مشترک  تاق  ا رییس 
سوییس  و  ایران  بازرگانی 
اظهار داشت: من اعتقاد دارم 
وارد  واکسن  خصوصی  بخش  اگر  که 
کند خودش نباید پخش کند بلکه باید 
در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد، اینجا 
باید حس ملی گرایی و نوع دوستی خود 

را به خوبی نشان دهیم.
شریف نظام مافی در مورد امکان 
لغو تحریم ها علیه ایران و تاثیر آن بر 
اساس  بر  کرد:  اظهار  کشور  اقتصاد 
اخباری که از وین می رسد، لغو تحریم ها 
است.  شده  جدی  مرحله  یک  وارد 
می تواند  اول  مرحله  در  شدن  برداشته 
ارتباطات بانکی ما را تسهیل کند و نهایتا 
پول های بلوکه شده ایران را آزاد کند. 
این پول ها می تواند به چرخه صنعت و 
اقتصاد کشور کمک کند. من این خبر 
را به فال نیک می گیرم و فکر می کنم 
اگر برداشته شدن تحریم ها واقعی باشد، 
گشایش بسیار خوبی در اقتصاد خواهیم 
را   GDP در  دورقمی  رشد  و  داشت 

داشته باشیم.
این  البته  افزود:   ادامه  در  وی 
موضوع حتما نیاز به راستی آزمایی داریم 
در  بین المللی  نهادهای  و  شرکت ها  تا 
مواخذه  مورد  بعدا  می کنند  کار  ایران 
قرار نگیرند و جریمه نشوند. این موضوع 

بسیار مهم است و مطمئنا شرکت های 
حساسیت  مورد  این  در  نیز  بین المللی 
سرمایه  هر  داد.  خواهند  نشان  زیادی 
گذاری که بخواهد وارد ایران شود این 
در ۲۰۲۴  که  داشت  خواهد  را  دغدغه 
به طرف  دوباره  آمریکا می تواند  دولت 
که  برگردد  افراطی  جمهوری خواه های 

فشار حداکثری را مدنظر دارند.
 : د کر فه  ضا ا همچنین  فی  ما
وجود  مریکا  آ سنای  در  الیحه ای 
پی  در  هان  جمهوری خوا که  رد  دا
الیحه  ین  ا طبق  هستند،  تصویب 
شود  ایجاد  می تواند  محدودیت هایی 
نتواند  به هیچ عنوان  بایدن  که دولت 
نوعی  به  یعنی  کند.  لغو  را  تحریم ها 
امریکا  قانون  از  جزوی  ایران  تحریم 

نتواند  جمهوری  رییس  هیچ  و  شود 
مجلس  اینکه  مگر  کند  لغو  را  آنها 
سنا به آن رای دهد. خوشبختانه االن 
جمهوری خواهان افراطی برای تصویب 
این الیحه رای کافی ندارند ولی هیچ 
در  بعدی  انتخابات  در  که  ندارد  دلیلی 
سنای آمریکا اکثریت نداشته باشند. این 
خطر همیشه برای ما وجود دارد که فقط 
نیمی از حاکمیت طرف مقابل ما برجام را 
می خواهد و نیمی دیگر بسیار تحت نفوذ 

دشمنان منطقه ای ما هستند.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و سوییس در مورد واردات واکسن کرونا 
توسط بخش خصوصی و انتقادات مطرح 
شرکتی  هر  گفت:  مورد  این  در  شده 
واکسن  بتواند  هم  ماسک فروش  حتی 

وارد کند باید اجازه واردات دهیم، ما از 
نقطه بحرانی عبور کرده ایم، خانواده های 
ایرانی در حال از دست دادن عزیزانشان 
هستند، در این شرایط من فکر می کنم 

که باید مجوز واردات داده شود.
واکسن  بودن  پولی  مورد  در  وی 
پولی  نباید  واکسن  کرد:  خاطرنشان 
به  باید  کشورها  باقی  مانند  و  باشد 
بگیرد،  قرار  مردم  دسترس  در  رایگان 
از سود خود  باید  بخش خصوصی هم 
بگذرد. مسلما اگر نیاز باشد افراد دلسوز 
از سود خود می گذرند. من اعتقاد دارم 
وارد  واکسن  خصوصی  بخش  اگر  که 
کند خودش نباید پخش کند بلکه باید 
در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد، اینجا 
باید حس ملی گرایی و نوع دوستی خود 

را به خوبی نشان دهیم.
مافی در ادامه تصریح کرد: بنابراین 
دولت باید مجوز دهد که شرکت ها در 
حد ممکن واردات واکسن صورت بگیرد، 
را  این واکسن ها  باید  نیز  واردکنندگان 
دهند.  قرار  بهداشت  وزارت  اختیار  در 
باید  را  آن  پول  کند  ضرر  نباید  البته 
قرار  آن  برای  زیادی  سود  اما  بگیرند 
در  باید  پخش  برای  همچنین  ندهند. 
اختیار دولت قرار دهند. این حق مردم 
ایران است که واکسن به طور رایگان 

در اختیارشان قرار گیرد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین بانک آینده و شرکت 
ملی پست ج.ا.ایران

تفاهم نامه همکاری مشترک بین بانک آینده و 
شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران با حضور 
رمضانعلی سبحانی فر، معاون وزیر ارتباطات و فنآوری 
اطالعات و مدیرعامل شرکت ملی پست و دکترمحمد 
فطانت، مدیرعامل بانک آینده، اعضای هیأت مدیره و 

جمعی از مدیران ارشد این بانک، منعقد شد.
بر اساس این تفاهم نامه، همکاری دوجانبه بانک آینده و شرکت ملی 
پست ج.ا.ایران در قالب ارائه سبد خدماتی و تسهیالتی بانکی از سوی بانک 
با هدف خدمت رسانی  پست؛  توسط  بانکی  خدمات  نیابتی  انجام  و  آینده 

مطلوب به هم وطنان، صورت می پذیرد.
ضمن  مراسم  این  در  آینده  بانک  مدیرعامل  فطانت،  دکترمحمد 
پست  مهم  جایگاه  به  اشاره  با  تفاهم نامه،  این  امضای  از  خرسندی  ابراز 
گفت: باوجود تحوالت عصر حاضر و ظهور فضای دیجیتال، پست نه تنها 
با  انجام مأموریت های جدید همراه  با  بلکه  نداد،  از دست  را  جایگاه خود 
ارزش افزوده های بیش تر، دستآوردهای ارزنده ای را برای کشور رقم زد که 
به عنوان بازوی اصلی حاکمیت و در کنار مردم، اطمینان خاطر بیش تری را 

در جامعه، نهادینه ساخت.
با اشاره به شرایط ویژه کرونایی در کشور و  مدیرعامل بانک آینده 
تالش این بانک برای بهره گیری از ظرفیت های بانکداری الکترونیکی خود 
برای انجام امور بانکی بدون مراجعه به شعب، گفت: برای اولین بار در کشور، 
افتتاح حساب از مرحله نخست تا مراحل نهایی بر روی سامانه »کیلید« 
بانک آینده، فراهم گردید و در صورت لزوم، سایر خدمات تکمیلی با حضور 
همکاران، درب خانه مشتریان انجام می شود که در این مورد خاص می توان 

از ظرفیت های بی شمار شرکت ملی پست کمک گرفت.
ارائه دیگر خدمات و محصوالت بانکی نظیر: طرح  آینده داران، ویژه 
خرید اعتباری از فروشگاه های مجموعه ایران مال و دیگر پذیرنده های طرف 
قرارداد با بانک آینده در سراسر کشور با بازپرداخت مدت دار و کارمزد اندک 
به کارکنان شرکت ملی پست ج.ا.ایران، شرکت های تابعه و پیمانکاران آن، 

از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.
در ادامه، رمضانعلی سبحانی فر، مدیرعامل شرکت ملی پست ج.ا.ایران 
نیز با اشاره به امکان ارائه خدمات نیابتی از سوی این شرکت، این امکان 
را عاملی برای کاهش هزینه ها و هم چنین رضایت مندی مشتریان و نهایتًا 
بهره وری بیش تر مجموعه عنوان کرد. این خدمات در مواردی نظیر: افتتاح 
حساب، بازرسانی ابالغیه ها و اخطاریه ها و هم چنین کمک به بخش پشتیبانی، 

قابل بهره برداری است.

اعطای تسهیالت اعتباری بانک دی 
به مالکان محصوالت سایپا دیزل

شرکت  و  بانک دی  بین  مشترک  همکاری  تفاهم نامه  اساس  بر 
محصوالت  مالکان  به  اعتباری  تسهیالت  اعطای  رنا،  فنی  خدمات 

سایپادیزل در دستور کار قرار گرفت.
در  افزود:  خبر،  این  اعالم  با  رنا  فنی  خدمات  شرکت  مدیرعامل 
راستای تحقق شعار سال با عنوان »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« و 
به منظور حمایت و پشتیبانی از رانندگان محترم محصوالت سایپادیزل 
و رفع مشکالت مالی، طرح اعطای تسهیالت اعتباری به مشتریان در 

دستور کار قرار گرفت.
مالکان  نامه،  تفاهم  ین  ا براساس  کرد:  اظهار  رزمجو  حمید 
های  شعبه  تمامی  به  مراجعه  با  نند  توا می  سایپادیزل  محصوالت 
خرید  جهت  تسهیالت  اخذ  به  نسبت  کشور  سراسر  در  دی  بانک 
فنی  خدمات  شرکت  های  نمایندگی  از  خدمات  دریافت  و  قطعات 

کنند. اقدام  رنا 
انجام  راستای  در  دی  بانک  اقدامات  ز  ا قدردانی  با  رزمجو 
گام های  تاکنون  بانک  این  کرد:  نشان  خاطر  اجتماعی  مسئولیت های 
این  شک  بدون  و  است  برداشته  حمایتی  طرح های  ارائه  در  را  خوبی 
می تواند  شرکت  این  مشتریان  به  خدمات  حوزه  در  تعامل  و  همکاری 
اثرات مثبتی را در بخش خدمات رسانی در کشور به همراه داشته باشد.

امضای  آئین  در  نیز  دی  بانک  مدیره  هیات  عضو  طاهری،  رحیم 
که  همکاری  و  مشارکت  امیدواریم  کرد:  نشان  خاطر  نامه  تفاهم  این 
تعمیرات  و  خدمات  شبکه  به  تسهیالت  اعطای  قالب  در  دی  بانک 
گروه  با  بیشتر  تعامل  ساز  زمینه  کند،  می  آغاز  سنگین  خودروهای 

باشد. سایپا  خودروسازی 
بانک دی،  با  گرفته  صورت  تفاهم  براساس  است  ذکر  به  الزم 
تسهیالتی در قالب کارت اعتباری به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به دارندگان 

خودروهای تولیدی شرکت سایپادیزل اعطا می شود.

مهر تأیید مجمع بر افزایش سرمایه بیمه سینا
اعضای مجمع  موافقت  با  بیمه سینا  افزایش سرمایه ۲۹۱ درصدی 

تصویب شد.
این  فوق العاده  سینا، مجمع عمومی  بیمه  روابط عمومی  گزارش  به 
پروتکل های  کامل  رعایت  با  و  سهامداران  درصد   ۷۶ حضور  با  شرکت 
بهداشتی به منظور بررسی و تصویب افزایش سرمایه در روز شنبه چهارم 

اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.
به  نوین  محمد  ترکیب  با  مجمع  رئیسه  هیئت  جلسه،  ابتدای  در 
نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه به عنوان رئیس مجمع، مصطفی 
سرمایه گذاری  و  مالی  مادرتخصصی  شرکت  از  نمایندگی  به  زروندی 
بنیاد علوی  از  نمایندگی  به  اول، رسول محمدقلی  ناظر  به عنوان  سینا 
قانونی  بازرس  نماینده  به عنوان  ناظر دوم، مصطفی رجب لو  به عنوان 
دبیر  عنوان  به  هدایت پور  کتایون  راهبر(،  مفید  )موسسه  حسابرس  و 
مجمع و نماینده بیمه مرکزی در جایگاه و نماینده فرابورس به صورت 

تشکیل شد. برخط 
جعفری  رضا  دکتر  مجمع  این  ابتدای  در  گزارش،  این  اساس  بر 
تجدید  محل  از  سرمایه  افزایش  توجیهی  گزارش  سینا  بیمه  مدیرعامل 
ارزیابی دارایی ها را به صاحبان سهام ارائه کرد و پس از آن سهامداران به 
اتفاق آراء با افزایش سرمایه بیمه سینا از ۱۵۰ به ۵۸۷.۸ میلیارد تومان به 

میزان ۲۹۱ درصد موافقت کردند.
انتخاب  دستور  با  سینا  بیمه  فوق العاده  طور  به  عادی  مجمع  سپس 
محاسب فنی )اکچوئر( نیز برگزار شد که طی آن با تصویب سهامداران، 
اختیار انتخاب محاسب فنی )اکچوئر( بیمه های غیرزندگی شرکت به هیئت 

مدیره تفویض شد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب:
آمادگی مناطق نفت خیز جنوب برای افزایش تولید 

نفت خیز جنوب،  مناطق  ملی  از شرکت   جوانان  دنیای  گزارش  به 
احمد محمدی گفت: با تحقق برنامه های طراحی شده در دو سال اخیر 
و ایجاد ظرفیت تولید که با تالش کارکنان و متخصصان فنی و عملیاتی 
آماده  شرکت  این  شد،  انجام  تابع  بهره برداری  شرکت های  و  ستاد  در 
از تحریم ها در  از مقدار تولید پیش  برگشت به تولید در سطحی فراتر 

سال ۱3۹۷ شده است.
پشتیبانی ها،  »تولید،  نام  به  امسال  نام گذاری  به  اشاره  با  وی 
 مانع زدایی ها« افزود: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بر اساس رسالت 
و  برنامه ریزی  با   ،۱۴۰۰ سال  نامگذاری  تحقق  به منظور  و  خود  ذاتی 
پیش بینی منابع الزم برای تحقق برنامه تولید امسال که در آن روند افزایشی 
مستمر پیش بینی شده، توان تولید خود را افزایش داده و البته تحقق چنین 

هدف بزرگی، مستلزم تأمین خدمات، پشتیبانی و رفع موانع تولید است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با بیان اینکه مناطق 
نفت خیز جنوب با توان تولید روزانه بیش از 3 میلیون بشکه نفت، توانایی 
تأمین ۸۰ درصد نفت تولیدی کشور را دارد، اظهار کرد: برنامه عملیاتی 
افزایش تولید در همه بخش های عملیاتی و پنج شرکت بهره بردار کارون، 
مارون، آغاجاری، گچساران و مسجدسلیمان ابالغ شده و در حال انجام 
است و به محض برطرف شدن تحریم ها و فراهم شدن زمینه افزایش 

صادرات نفت، افزایش تولید محقق می شود.
محمدی تصریح کرد: از ملزومات تحقق برنامه افزایش تولید، انجام 
چاه ها،  روی  انگیزشی  اقدام های   ،۱۴۰۰ سال  دکل الین  برنامه  به موقع 
تعمیر خطوط لوله، اجرای برنامه های طرح نگهداشت و افزایش تولید که 
قابلیت تولید زودهنگام را دارند و افزایش ظرفیت فرآورشی نفت نمکی با 

به کارگیری نمک زدایی های پیش ساخته است.
و  مخازن  چاه ها،  تولید، وضع  تکلیفی  کاهش  زمان  در  گفت:   وی 
تأسیسات مناطق نفت خیز جنوب مستمر پایش می شود و تمهیدات ضروری 

برای حفظ و افزایش ظرفیت تولید اتخاذ شده است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تصریح کرد: همسو 
با این اقدام ها، فعالیت های مرتبط با بازرسی فنی، ایمن سازی تأسیسات 
به منظور  )اچ اس ئی(  ایمنی و محیط زیست  بهداشت،  و رعایت مقررات 

افزایش تولید در شرایطی ایمن استمرار دارد.

موج جدید کرونا قیمت نفت را کاهش داد
آمار کرونا در  افزایش  تاثیر  قیمت نفت روز گذشته)دوشنبه( تحت 
هند و ژاپن که سومین و چهارمین واردکننده بزرگ نفت جهان هستند، 

اندکی کاهش یافت.
معادل ۰.۱ درصد کاهش  برنت هشت سنت  نفت  معامالت  بهای 
یافت و به ۶۶ دالر و سه سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز جمعه 

۱.۱ درصد افزایش داشت.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با چهار سنت معادل 
۰.۱ درصد کاهش، به ۶۲ دالر و ۱۰ سنت در هر بشکه رسید. شاخص 

نفت آمریکا روز جمعه ۱.۲ درصد افزایش داشت.
به  دو شاخص هفته گذشته حدود یک درصد کاهش هفتگی  هر 

ثبت رساندند.
کاژوهیکو سایتو، تحلیلگر ارشد شرکت فوجیتومی اظهار کرد: این 
نگرانی که افزایش آمار ابتال به کووید ۱۹ در بعضی از کشورها به خصوص 

در هند تقاضا را کاهش خواهد داد، در فضای بازار تاثیر گذاشته است.
نارندرا مودی، نخست وزیر هند از همه شهروندان کشورش خواست 
واکسینه شده و احتیاط کنند. وی روز یکشنبه گفت: طوفان ابتال هند را 

تکان داده و این کشور رکورد جهانی ابتال در یک روز را شکسته است.
در ژاپن که سه ماه دیگر زمان برگزاری بازیهای المپیک توکیو فرا 
برای  با وضعیت اضطراری  این کشور  از جمعیت  می رسد، یک چهارم 
مقابله با شیوع ویروس کرونا روبرو هستند.تحلیلگر شرکت فوجیتومی گفت: 
سرمایه گذاران از جمله سفته بازان پولهایشان را از بازارهای نفت به سمت 
بازارهای غله می برند زیرا نوسان در قیمتهای ذرت و سایر غالت بسیار 
باالتر بوده است. بهای معامالت ذرت، گندم و سویای بازار شیکاگو به دلیل 
نگرانیها نسبت به آسیب دیدن محصول آمریکا از برودت هوا و انتظارات 
برای استفاده بیشتر از محصوالت کشاورزی برای سوختهای زیستی، هفته 

گذشته به باالترین رکورد چند ساله صعود کردند.
الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه و سایر منابع آگاه در اوپک 
پالس هفته گذشته اظهار کردند دیدار فنی اوپک پالس هفته جاری برگزار 

می شود و انتظار نمی رود تغییری در سیاست تولید صورت گیرد.
و  شود  می  برگزار  دوشنبه  روز  پالس  اوپک  فنی  کمیته  نشست 
عوامل بنیادی بازار و پایبندی تولیدکنندگان به توافق محدودیت عرضه 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این گروه اول آوریل با تصویب افزایش 
تدرجی تولید دو میلیون بشکه در روز نفت در فاصله ماه مه تا ژوییه بازار 

را غافلگیر کرد.
بر اساس گزارش رویترز، شرکتهای انرژی آمریکایی شمار دکلهای 
حفاری نفت را هفته گذشته برای نخستین بار از مارس کاهش دادند. شرکت 
خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد شمار دکلهای حفاری با یک 

حلقه کاهش، به ۴3۸ حلقه رسیده است.

لغو تحریم ها وارد یک مرحله جدی شده است؛

رییس اتاق ایران و سوییس: واکسن رایگان حق مردم ایران است
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افزایش ۷ درصدی تولید پتروشیمی ها 
در فروردین 1400

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی از افزایش هفت 
درصدی تولید انواع محصول پتروشیمی در نخستین ماه از سال ۱۴۰۰ 

نسبت به مدت مشابه در سال ۱3۹۹ خبر داد.
مجتمع های  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  میرهاشمی  سیدجالل 
پتروشیمی فروردین ماه امسال عملکرد قابل قبولی را ثبت کردند و با توجه 
به تأمین پایدار خوراک، تولید انواع محصول پتروشیمی با افزایشی مطلوب  
ادامه دارد. وی همچنین افزود: مجموع تولید مجتمع های پتروشیمی در 

فروردین ماه امسال حدود ۵.۵ میلیون تن بود.
صنایع  ملی  شرکت  تولید  کنترل  مدیر  نفت،  وزارت  اعالم  طبق 
پتروشیمی با بیان اینکه امسال با توجه به ظرفیت های موجود و اقدام های 
در حال انجام، صنعت پتروشیمی ایران آمادگی دارد رشد تولید را محقق 
کند، گفت: همه شرایط و زیرساخت ها برای تحقق جهش تولید در صنعت 
پتروشیمی ایران فراهم شده است و افزون بر راه اندازی و بهره برداری 
طرح های جدید، با اقدام های انجام شده امسال نیز از ظرفیت های خالی 

تولید برخی از مجتمع های موجود استفاده خواهد شد.
میرهاشمی به رعایت کامل دستورعمل های بهداشتی در دوران شیوع 
ویروس کرونا در مجتمع های پتروشیمی اشاره و تصریح کرد: واحدهای 
پتروشیمی همواره همکاری بسیار مطلوبی برای رعایت الزام های بهداشتی 

و تولید مواد اولیه مورد نیاز بخش بهداشت و درمان داشته اند.

راضیه بخشنده

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع

زیر نظر:شاهین جالل وندی

یک فعال کارگری:
مهمترین دغدغه کارگران، قرارداد کار

 و امنیت شغلی است
یــک مقــام مســئول کارگــری بــا تاکیــد بــر پیگیــری اصــالح تبصــره 
یــک و دو مــاده ۷ قانــون کار، امنیــت شــغلی و قــرارداد کار را اصلــی تریــن 
دغدغــه و مطالبــه جامعــه کارگــری برشــمرد و از کافرمایــان خواســت تــا در 

شــرایط ســخت کرونــا نیروهــای کار خــود را حفــظ کننــد.
فتــح الــه بیــات بــا تبریــک هفتــه کارگــر بــه تالشــگران عرصــه کار و 
تولیــد اظهــار کــرد: هــر ســال هفتــه کارگــر بــا بیــان مطالبــات جدیــد و قدیم 
مــرور و پیگیــری مــی شــود ولــی بــا پایــان هفتــه کارگــر برخــی موضوعــات 
کارگــری بــه فراموشــی ســپرده مــی شــود در حالــی کــه یکســری مباحــث 
در حــوزه روابــط کار و قوانیــن کار هســت کــه هرگــز فرامــوش نمــی شــود 

ــری و  ــدگان کارگ و نماین
کارفرمایــی در قبــال آنهــا 

مســئولیت دارنــد.
ــغلی  ــت ش وی امنی
ــه  و معیشــت را دو دغدغ
اساســی کارگــران عنــوان 
کــرد و گفت: قــرارداد کار 
ــرای  ــغلی ب ــت ش و امنی
و  دارد  اهمیــت  کارگــر 
و  معیشــت  آن  از  بعــد 
هــای  هزینــه  تامیــن 
ــال  ــت. امس ــی اس زندگ
ــا  ــداوم کرون ــل ت ــه دلی ب

ــه  ــت شــغلی توجــه شــود چــون ب ــه امنی ــد ب بیشــتر از هــر موضوعــی بای
ــران  ــا، کارگ ــا و بنگاهه ــب و کاره ــتر کس ــی بیش ــا و تعطیل ــل کرون دلی
قــراردادی مــورد تعدیــل قــرار گرفتــه یــا کارشــان را از دســت داده انــد کــه 
ــا نیروهــای کار  انتظــار مــی رود کارفرمایــان در ایــن شــرایط ســخت کرون

ــد. ــظ کنن ــود را حف خ
ــری  ــه پیگی ــی در ادام ــراردادی و پیمان ــران ق ــه کارگ ــس اتحادی رئی
تبصــره یــک مــاده ۷ قانــون کار را مــورد تاکیــد قــرار داد و افــزود: بنــا داریــم 
تــا امســال آییــن نامــه تبصــره یــک مــاده ۷ را بــه طــور جــدی تــر از وزارت 
ــر  ــالغ از ســوی ادارات کار هرچــه ســریع ت ــس از اب ــا پ ــم ت ــال کنی کار دنب
اجــرا شــود. بــا ایــن مصوبــه،  ســقف قراردادهــای کار در کارهــای غیرمســتمر 
چهــار ســال شــد و بــر اســاس آن نمــی تــوان در کارهایــی کــه ماهیــت آنهــا 
بیــش از چهــار ســال اســت بــا کارگــر قــرارداد موقــت بســت. ایــن مصوبــه 
کــه در هیــات وزیــران بــه تصویــب رســیده تکلیــف بخشــی از قراردادهــای 

غیرموقــت را روشــن مــی کنــد.
بیــات اصــالح تبصــره دو مــاده ۷ قانــون کار را از دیگــر مطالبــات جامعــه 
ــت در ســال  ــوان عدال ــال رای دی ــه دنب کارگــری برشــمرد و اظهــار کــرد: ب
۱3۷3 کــه انعقــاد قراردادهــای موقــت در کارهــای مســتمر را بالمانــع دانســت 
ــم. در تبصــره دو  ــم را شــاهد بودی رواج قراردادهــای موقــت در کارهــای دائ
مــاده ۷ آمــده اســت کــه در صورتــی کــه مدتــی در قــرارداد ذکــر نشــود مــی 

تــوان قــرارداد بســت.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول کارگــری، بیــش از ۹۵ درصــد کارگــران در 
ــت  ــرارداد موق ــور ق کش
هســتند در حالــی که در 
هیــچ کجــای دنیــا ایــن 

مســاله وجــود نــدارد.
رای  ابطــال  وی 
ا  ر لــت  عدا ن  دیــوا
ــوه  ــد و از ق ــتار ش خواس
قضاییــه خواســت تــا بــه 
ایــن موضــوع بــه عنوان 
مطالبــه جــدی کارگــران 
ورود کنــد و احجافــی 
ــران  ــق کارگ ــه در ح ک
ــورد  ــده م ــراردادی ش ق
ــد. ــرار ده ــیدگی ق رس

ز  ا برخی  هه  ما چند تالش   
نمایندگان و به ویژه اعضای کمیسیون 
تلفیق برای تغییر مفاد بودجه ۱۴۰۰ با 
ناکام  پارسال  اسفند  در  مقاومت دولت 
ماند، اما این پایان ماجرا نبود و پس از 
ابالغ جداول بودجه در فروردین  امسال 
مشخص شد که این جداول نیز تغییر 

پیدا کرده اند.
با   ۱۴۰۰ بودجه  می رسد  نظر  به 
حدود  در  که  نشیب هایی  و  فراز  همه 
۶ ماه گذشته پشت سر نهاد و به رغم 
به  ابالغ  و  پایانی  ایستگاه  به  رسیدن 
دولت هنوز مثل دوران اوج بررسی آن 

در مجلس خبرساز است.
از  بعد  آمده  اخبار  در  که  آن طور 
تصویب بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی 
مجلس جداول آن دستکاری و سپس 

به دولت ابالغ شده است.
خضریان«،  »علی  گذشته  هفته 
نماینده جبهه پایداری تهران، در توییتی 
رئیس مجلس  قالیباف«،  »محمدباقر 
کمیسیون  رئیس  نادران«،  »الیاس  و 
ارقام  که  کرد  متهم  را  مجلس  تلفیق 
در  تصویب  از  پس  را  بودجه  اعداد  و 

مجلس، تغییر داده اند.
ه  یند نما  ، » ش لخو د ظم  کا «
گفت:  باره  این  در  نیز  »صومعه سرا« 
بودجه  تصویب،  از  پس  که  »تیمی 
مورد  را  احکام  است  کرده  تنظیم  را 
دست کاری قرار داده و چنین دست کاری 

در بودجه سابقه نداشته است.«
از  بیش  اخبار  این  انتشار  پی  در 
نمایندگان مجلس شورای  از  نفر   ۱۰۰
اسالمی در نامه ای به  قالیباف خواستار 
پاسخگویی وی درباره تغییر در تنظیم 

جداول بودجه ۱۴۰۰ شدند.
رئیس مجلس در نخستین واکنش 
به این موضوع گفت: »برخی دوستان 
نامه ای در این مورد به من نوشتند و با 
آنها نیز صحبت کردم، بنابراین جلسه ای 
مورد شخصًا  این  به  رسیدگی  برای  را 

برگزار خواهم کرد.«
هنوز جزئیات این تغییرات مشخص 
نیست، اما واکنش هایی از سوی اعضای 
کمیسیون تلفیق دیده شده است. »مالک 
شریعتی نیاسر«، عضو این کمیسیون با 
تاکید بر اینکه موارد اصالحی  هیچ ربطی 
به جابه جا شدن ردیف ها و جداول ندارد، 
خاطرنشان کرد: هیچ تغییری در بودجه 
نظر شخصی  با  ها  پروژه  و  دستگاه ها 
نماینده ای رخ نداده و با قاطعیت عرض 
از  مجوز  بدون  تصمیمی  هیچ  می کنم 
اعضای کمیسیون تلفیق یا صحن علنی 
اتفاق نیفتاده و صحبت از رانت و امثال 

آن، هیچ وجهی ندارد.
بودجه؛  شاکله  تغییر  در  ناکامی 

دستکاری در جداول
الیحه  بررسی  جریان  در  پیشتر، 
اعضای  تلفیق،  کمیسیون  در  بودجه 
غیر  انتقاداتی  طرح  با  کمیسیون  این 
منطقی از الیحه بودجه ۱۴۰۰ خواهان 
رد کلیات آن شده بودند.  مقاومت های 
زیادی از جانب دولت و کارشناسان در 
برابر رد کلیات بودجه صورت گرفت. در 
نهایت آنچه که اتفاق افتاد این بود که 
کمیسیون مربوطه، کلیات را تأیید کرد، 
اما بعداً در جریان بررسی دو ماهه خود 
استدالل  زد.  هم  به  را  بودجه  شاکله 
تأیید  برای  بودجه  مخالف  نمایندگان 
کلیات این بود که دولت تغییرات مورد 
نظر آنها را اعمال نمی کند، لذا پس از 
تصویب کلیات خود برای تغییر جزئیات 
به نفع اقتصاد کشور وارد عمل می شوند.

در آن زمان نیز  »مالک شریعتی 
نیاسر«  گفته بود: به طور کلی مجلس 
یا می بایست الیحه بودجه ۱۴۰۰ را به 
دولت بازمی گرداند تا مورد اصالح قرار 
از دولت  به شناختی که  توجه  با  گیرد 
دولت  می دانستند  همه  داشت  وجود 
این  یا  کرد،  نخواهد  خاصی  اصالح 
را خود مجلس  قبول  قابل  الیحه غیر 
از دروازه کلیات  و  در دست می گرفت 
آن وارد می شد تا محتوای الیحه را به 
نفع معیشت و اقتصاد کشور اصالح کند.

با این استدالل، کمیسیون تلفیق 
بنیان  از  را  بودجه  و  کار شد  به  دست 
 ۴۲۰۰ ترجیحی  ارز  حذف  داد.  تغییر 
تومانی در بودجه ۱۴۰۰ و افزایش نرخ 
به ۱۷  تومان  از ۱۱ هزار و ۵۰۰  دالر 
میزان  کاهش  و  تومان   ۵۰۰ و  هزار 
 3۰۰ و   میلیون   ۲ از  صادراتی  نفت 
هزار  به یک میلیون ۵۰۰ هزار بشکه 
افزایش هزینه های  در روز و همچنین 
مجلس  تلفیق  کمیسیون  توسط  دولت 
تغییر شاکله اصلی  به معنای  به نوعی 

الیحه پیشنهادی دولت بود.
به رغم همه این تغییرات، کلیات 
الیحه در صحن علنی رأی نیاورد. یعنی 
با وجود زیر و رو کردن محتوای بودجه 
توسط کمیسیون تلفیق، نمایندگان، آن 
از  بودجه ۱۴۰۰ پس  نکردند.  قبول  را 
بین مجلس  برگشتی  و  رفت  فرایندی 
و دولت سرانجام با انجام اصالحاتی از 
از  تا  فرستاده شد  بهارستان  به  پاستور 
بررسی  نمایندگان مورد بحث و  سوی 

قرار گیرد.
تعامل دولت  نتیجه  در  نهایت  در 
کمترین  با   ۱۴۰۰ بودجه  مجلس  و 
تغییرات  رسید.  تصویب  به  اصالحات 
کرده  اعمال  دولت  که  اصالحاتی  و 
بود در مقابل خواسته کمیسیون تلفیق 
چندان قابل توجه نبود. به همین خاطر 
شائبه دستکاری در جداول بودجه قوت 

گرفته است.
قانون  ابالغ  بین  طوالنی  فاصله 

بودجه و ابالغ جداول
اینکه بر اساس عرف  نکته دیگر 
رایج فاصله ابالغ بودجه تا ابالغ جداول 
آن به دولت یک یا ۲ روز بوده است. 
فاصله  این  جاری  سال  بودجه  در  اما 
بودجه  الیحه  است.  ماه  یک  حدود 
جداول  اما  ماه،  اسفند  اواخر  در   ۱۴۰۰
روزهای  در  یعنی  بعد  ماه  یک  حدود 
به  مجلس  توسط  فروردین ماه  پایان 

دولت ابالغ شد.
ادعا  برخی  هرچند  نهایت،  در 
هماهنگی  با  تغییرات  این  که  کرده اند 
ما  ا بوده  بودجه  و  برنامه  سازمان 
که  می دهد  نشان  ایرنا  پیگیری های 
تاکنون شواهد موثقی برای وقوع چنین 
اگر  عالوه  به  ندارد.  وجود  هماهنگی 
هماهنگی  چنین  وجود  از  نمایندگان 
نامه  مشابه  شک  بدون  بودند  مطمئن 
رئیس  برای  را  مجلس  رئیس  به  خود 
جمهوری و یا دست کم برای سازمان 
خواستار  و  می نوشتند  بودجه  و  برنامه 

پاسخگویی می شدند.
کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان 
اعالم کرد:  ای  اطالعیه  در  امروز  نیز 
جداول بودجه ۱۴۰۰ در ۲۵ فروردین 
مجلس  رییس  توسط  نامه ای  در  ماه 
رییس جمهوری  به  اسالمی  شورای 
ابالغ شد و سازمان برنامه و بودجه در 
جریان تغییرات نبوده و فقط به عنوان 
مجری قانون، خود را ملزم به اجرای 

آن می داند.

الیحه ای که هنوز خبرساز است؛

دستکاری بودجه 1400 بعد از تصویب، چرا و به چه علت!؟
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عباس اکبری محمدی، 
شرکت  بهره برداری  معاون 
م  عز ز  ا که  ر مبا د  ال فو
پوالدمردان فوالد مبارکه در پیروی از 
ارتقای  منویات مقام معظم رهبری در 
جایگاه  ارتقای  به  ویژه  توجه  و  تولید 
فوالد مبارکه در سطح ملی و بین المللی 

در سال جدید خبر داد. 
وی با اشاره به نام گذاری امسال به 
نام »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
که محور اصلی آن تولید است، افزود: 
رمز بقای شرکت ها در تولید پایدار تجلی 
مبارکه  فوالد  راستا  این  در  می یابد. 
صنعت  بخش های  دیگر  با  همگام 
فوالد کشور همواره در این مسیر حرکت 
و  گذشته  سال  موفقیت های  و  کرده 
همچنین فروردین ماه سال جاری و ثبت 
رکوردهای پی درپی حاکی از آن است 
که ما قدرتمند در راستای تقویت تولید 
و ارتقای جایگاه تولید در فوالد مبارکه 

قدم برمی داریم.
فوالد  بهره برداری شرکت  معاون 
رکوردهای  ثبت  خصوص  در  مبارکه 
تولید  افزایش  شد:  یادآور  فروردین ماه 
نواحی  در  جدید  رکوردهای  ثبت  و 
و  سرد  نورد  فوالدسازی،  آهن سازی، 
مجتمع فوالد سبا در آغازین ماه سال، 
چهارم  موج  محدودیت های  علی رغم 
دقیق،  برنامه ریزی  از  نشان  کرونا، 
و  شرکت  عالی  مدیریت  حمایت های 
باغیرت  کارکنان  همراهی  همچنین 

این شرکت دارد.
رکوردهای  به  ادامه  در  اکبری 
و  کرد  اشاره  فروردین ماه  در  ثبت شده 
بیش  مستقیم  احیای  واحدهای  گفت: 
که  داشته اند  تولید  تن  هزار   ۷۲۹ از 
تن  هزار   ۷۱۶ به  نسبت  میزان  این 
سال قبل، بیش از ۱3 هزار تن افزایش 
ناحیه  در  اینکه  ضمن  می دهد؛  نشان 
نیز  مداوم  ریخته گری  و  فوالدسازی 
حماسه ای دیگر با ۷۰۰ هزار تن تولید 
به  نسبت  تولید  میزان  این  شد.  خلق 

آخرین رکورد فوالدسازی به میزان
 ۶۶۲ هزار تن که مربوط به اسفند 
افزایش  از 3۸ هزار تن  بیش  بود،   ۹۹
داشته است. همچنین دو  رکورد ۱۴۱ 
درخشان  کارنامه  در  هم  ذوب   ۱۴۴ و 
ناحیه فوالدسازی در فروردین ماه امسال 

به ثبت رسید.
وی در خصوص رکوردشکنی سایر 
نواحی تصریح کرد: ناحیه نورد سرد نیز 
و  آفرید  حماسه  دیگر  نواحی  همچون 
 ،  3 و   ۲ شماره  بازپخت   واحدهای  در 
قلع اندود،  برش    و     قلع اندود  تولید 
رکورد جدید به ثبت رسید. در واحد احیا 
مستقیم مجتمع فوالد سبا نیز با تولید 
اسفنجی،  آهن  تن  هزار   ۱3۱ از  بیش 
تن   ۱۰۰۰ از  بیش  با  جدیدی  رکورد 
قبلی  رکورد  به  نسبت  تولید  افزایش 
ثبت شد. تمام این موفقیت ها حاکی از 
این است که مسیر فوالد مبارکه برای 
هموار   ۱۴۰۰ سال  در  حداکثری  تولید 
و  کارکنان  با همت  است  امید  و  شده 
مدیران شرکت، همدلی و هماهنگی بین 
تمامی   ارکان و حمایت های مدیریت 

عامل، نه تنها بتوانیم برنامه تولید ۱۴۰۰ 
را محقق کنیم، بلکه فراتر از برنامه، با 
را  امسال  شعار  شرکت،  اهداف  تحقق 
جامه عمل بپوشانیم.معاون بهره برداری 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در تولید 
بازار داخل و  تأمین  ما  اولویت  همواره 
نیازمندی های صنایع داخلی بوده است؛ 
به همین منظور تولید محصوالت ویژه 
برای جوابگویی به بازار داخل و در پی 
آن صادرات و حضور در بازارهای خارجی 
امر  این  دارد.  قرار  ما  تولید  برنامه  در 
عالوه بر ارزآوری باعث ارتقای جایگاه 
فوالد مبارکه در بازار بین المللی می شود. 
در این خصوص در سال ۱۴۰۰ برنامه 
مدونی برای تولید محصوالت صادراتی 
داریم  و امیدواریم با همکاری دولت و 

سایر ارگان های ذی ربط محقق شود.

عزم فوالد مبارکه تحقق شعار سال و ارتقای جایگاه فوالد مبارکه است  استان  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  کل  مدیران  حضور  با 
بوشهر؛

۱77592 هکتار از عرصه های ملی استان به عنوان 
تحویل  زیست  محیط  کل  اداره  به  چهارگانه  مناطق 

داده شد

امروز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه  ۱۴۰۰ در جلسه مشترک مدیران 
کل و کارشناسـان منابـع طبیعـی و محیط زیسـت اسـتان بوشـهر، نقشـه 
محـدوده مناطـق چهارگانـه از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان 

بـه اداره کل حفاظت محیط زیسـت اسـتان تحویل داده شـد.
غالمرضـا منتظـری مدیـرکل منابع طبیعـی و آبخیزداری در تشـریح 
اهـداف و اهمیـت ایـن اقـدام بیـان داشـتند: بـه دلیـل گسـتردگی مناطق 
جنگلـی، مرتعـی، بیابانـی، کوهسـتانی تحـت اختیـار و مدیریت ایـن اداره 
کل و باسـتناد قانـون حفاظـت و بهسـازی محیـط زیسـت و قانون شـکار 
و صیـد، قسـمت هایـی از اکوسیسـتم های طبیعـی و منحصربفرد اسـتان 
در قالـب مناطـق چهارگانـه محیط زیسـت تحـت مدیریـت و حفاظت آن 

سـازمان قـرار مـی گیرد.
مهنـدس منتظـری در ادامه افزودند: امـروز ۶ منطقه تحت عناوین 
منطقـه حفاظـت شـده مند، منطقـه حفاظت شـده حله، منطقـه حفاظت 
شـده کـوه بیرمـی، پارک ملـی دریایی دیـر- نخیلو، پـارک ملی دریایی 
نایبنـد و اثـر طبیعـی ملـی کـوه نمـک جاشـک بـه اداره کل حفاظـت 
محیـط زیسـت اسـتان تحویـل داده مـی شـود تـا اقدامـات حفاظتـی و 

مدیریتـی قانونـی در آنها اعمال شـود.
  فرهـاد قلـی نـژاد مدیرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان نیز تاکید 
کردنـد: بـه منظور اجرای بهتر وظایف قانونـی و نظارتی و کنترل تصرفات 
در عرصـه مناطـق چهارگانه، نقشـه ایـن مناطـق از اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیـزداری تحویـل گرفتـه شـده تـا بـا هم افزایـی و اقدامات مشـترک 

سـازمانی بـه حفاظت و حراسـت از عرصـه های طبیعی پرداخته شـود.

قانون پایانه های فروشگاهی 
از خردادماه اجرایی می شود  

مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان ایـالم گفت: بسـترهای قانـون پایانه 
های فروشـگاهی فراهم شـده و از خرداد ماه سـالجاری اجرایی خواهد شد.

سـعید کریمـی بـا اعـالم این خبـر اظهار کرد: بر اسـاس ایـن قانون، 
اطالعـات و مبـادالت فعـاالن اقتصـادی در سـامانه الکترونیکـی متصـل 
بـه سـازمان امـور مالیاتـی کشـور ثبت می شـود و هـر مؤدی متناسـب با 

درآمـد، مالیـات خـود را پرداخـت می کند.
وی در ادامـه بـه دولت الکترونیک اشـاره کردو افـزود: یکی از برنامه 
هـای دولـت در سـالهای اخیـر حرکت به سـمت کوچک سـازی و توسـعه 
دولـت الکترونیـک بـا هـدف ارتقـای رضایتمندی و تسـهیل و تسـریع در 
ارائـه خدمـات بـه مردم اسـت و خوشـبختانه سـازمان امور مالیاتی کشـور 

یکـی از سـازمانهای پیشـرو در ایـن زمینه بوده اسـت.
مدیـرکل امـور مالیاتی ایالم اظهار کرد: در همین راسـتا تسـهیالت و 
تمهیـدات مالیاتـی در سـال گذشـته به علت شـیوع بیماری کرونا اشـاره و 
بخشـودگی جرایـم مالیاتـی )بر اسـاس درصدهای مصـوب(، تمدید مهلت 
تکالیـف مالیاتی، الکترونیکی شـدن ابـالغ اوراق و مراحل پرداخت مالیات، 

و برون سـپاری نقل وانتقال امالک داده شـده اسـت.
وی همچنیـن فرهنـگ سـازی مالیاتی را مهم دانسـت و یادآور شـد: 
افـراد بـا آگاهـی و اطالع از محـل اختصاص و چگونگـی توزیع درآمدهای 
مالیاتـی، و اطیمنـان از برگشـت منافـع مالیـات بـه خودشـان، بـا انگیزه و 
رضایـت و داوطلبانـه مالیـات را پرداخـت و تکالیـف مالیاتی خـود را انجام 

داد. خواهند 
کریمـی بیـان داشـت: با توجه به محدودیت و مشـکالت سـایر منابع 
درآمـدی، مالیـات مهمتریـن و ماندگارتریـن منبع تأمین اعتبـارات عمرانی 

و توسـعه کشور است.

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان
  تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 

دوره سوم و چهارم سال ۱۳99
مدیر کل امور مالیاتی اسـتان سـمنان از تسـلیم گزارش حسابرسـی 
مالیاتـی دوره چهارم )زمسـتان( سـال ۱3۹۹ ، تا تاریـخ هفدهم خردادماه 
سـال ۱۴۰۰ خبـر داد و گفـت ، بـا توجـه بـه مصوبـات چهـل و پنجمین 
جلسـه سـتاد ملـی کرونـا مـورخ ۱3۹۹/۰۹/۰۱، مهلت تسـلیم اظهارنامه 
مالیـات بـر ارزش افـزوده دوره سـوم و چهـارم سـال ۱3۹۹ و سررسـید 
پرداخـت مالیـات آن بـرای کلیـه مؤدیـان مالیاتـی بـه مـدت یـک مـاه 

تمدیـد مـی  گردد .
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور مالیاتی اسـتان سـمنان ، 
جـواد انـوری عنـوان کرد ، آخرین مهلت تسـلیم اظهارنامـه مالیاتی مربوط 
به دوره مالیاتی زمسـتان سـال ۱3۹۹  و سررسـید پرداخت مالیات متعلقه 
پانزدهم اردیبهشـت سـال۱۴۰۰ می باشـد که با توجه به  مصوبات سـتاد 
ملـی کرونـا ،تسـلیم اظهارنامـه و پرداخت مالیات در سررسـید تعیین شـده 
مشـمول جریمـه هـای موضـوع بنـد )۵( مـاده )۲۲( و مـاده )۲3( قانـون 

مالیـات بـر ارزش افـزوده نخواهد بود.
مدیـر کل امـور مالیاتی اسـتان سـمنان ادامـه داد ، کلیـه مهلت های 
قانونـی کـه سررسـید آنها تاریـخ انقضاء مهلت تسـلیم اظهارنامه می باشـد 
از جملـه مهلـت مقـرر برای تسـلیم گـزارش حسابرسـی مالیاتـی موضوع 
تبصـره )۱( مـاده )۲۷( قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده نیز شـامل تمدید 

مهلـت موضـوع بنـد )۶( ایـن دسـتورالعمل خواهد بود.
انـوری تاکیـد کـرد مؤدیـان مالیاتی مـی توانند با احتسـاب تعطیالت 
رسـمی پانزدهـم و شـانزدهم خردادمـاه، تا تاریـخ هفدهم خردادماه سـال 
۱۴۰۰ بـرای تسـلیم گـزارش حسابرسـی مالیاتـی دوره چهارم )زمسـتان( 

سـال ۱3۹۹ اقـدام نمایند .
مدیـر کل امـور مالیاتـی اسـتان سـمنان تاکیـد کـرد ، مرکـز ارتبـاط 
مردمـی اداره کل امور مالیاتی اسـتان سـمنان با شـماره تلفـن ۱۵۲۶ آماده 

پاسـخگویی بـه مودیـان محتـرم مالیاتـی خواهد بود.

توسعه پوشش همراه اول  در فریدون شهر 
در راســتای سیاســت هــای شــرکت مخابــرات ایــران مبنی برتوســعه 
ــعه  ــتایی،با توس ــق روس ــیار در مناط ــی س ــبکه ارتباط ــاختهای ش زیرس
و بروزرســانی زیرســاختهای فنــی همــراه اول در مناطــق روســتایی 
ــن  ــور در ســطح ای ــن اپرات ــبکه ای ــدون شهر،پوشــش ش ــتان فری شهرس

ــت. ــود یاف شهرســتان بهب
بــه گــزارش روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه اصفهان،دراین راســتا 
بــا تــالش جهادگــران عرصــه ارتباطــات در مخابــرات منطقــه اصفهــان،  
ــد  ــایت جدی ــدازی دو س ــی، نصــب و راه ان ــل طراح ــس از طــی مراح پ
در قالــب طــرح uso در روســتاهای راچــه و میالگــرد صــورت گرفــت 
ــراه اول در  ــای هم ــرویس ه ــود س ــش و بهب ــش پوش ــث افزای ــه باع ک
ــع آنتن دهــی  ایــن نقــاط گردید.گفتنــی اســت دکل هــای مخابراتــی منب
اپراتورهــای تلفــن همــراه هســتند و اپراتــور همــراه اول در تــالش اســت 
کــه بــا نصــب دکل هــای مخابراتــی در تمــام نقــاط، کیفیــت خدمــات و 

ــد. ــش ده ــی را افزای ــزان آنتن ده می
 آنتن هــای موبایــل بــا ســرعت اینترنــت نیــز در ارتبــاط هســتند و 
دکل هــای مخابراتــی نصــب شــده تعییــن می کننــد کــه در فضــا ســرعت 
ــه  ــور همــراه اول از زمــان ارائ ــدازه باشــد و اپرات پوشــش شــبکه چــه ان
خدمــات ۴G  همــواره در تــالش بــوده  کــه بــا بــه روز رســانی تجهیــزات 
ســخت افــزاری خــود، تمــام مناطــق را تحت پوشــش شــبکه ۴G در آورد.

یکهــزار و 252 هکتــار ســامانه عرفــی در مراتــع 
ــود دارد ــرداری وج ــرای بهره ب ــتان  ب اس

ســید ابوالفضــل ولیئــی رئیــس اداره مرتــع اداره کل منابــع طبیعــی 
ــع  ــالب در مرات ــل از انق ــد: قب ــادآور ش ــمنان ی ــتان س ــزداری اس و آبخی
اســتان ۱۱۰ ســامانه عرفــی تعریــف شــده بــود کــه ۶3۰ بهــره بــردار در 
ایــن ســامانه هــای عرفــی مشــغول بــه فعالیــت بودنــد امــا بــه برکــت 
ــی  ــامانه عرف ــار س ــزار و ۲۵۲ هکت ــون  از یکه ــالمی اکن ــالب اس انق

می شــود. بهره بــرداری 
ســید ابوالفضــل ولیئــی در گفتگــو بــا خبرنــگاران، اظهــار داشــت: از 
مجمــوع وســعت مراتــع برنامه ریــزی شــده بــرای تعلیــف دام در مناطــق 
ــک )دارای  ــه ی ــی درج ــای مرتع ــار عرصه ه ــزار هکت ــی ۲۲۴ ه ییالق

پوشــش گیاهــی بــا تراکــم خــوب( اســت.
ــی  ــای مرتع ــه عرصه ه ــاز ورود دام ب ــان مج ــرد: زم ــد ک وی تاکی
ییالقــی اســتان ســمنان از خــرداد مــاه اســت و دامدارانــی کــه پیــش از 
موعــد دام خــود را وارد عرصــه کننــد مــورد پیگــرد قانونــی قــرار می گیرند.

ــی در  ــش گیاه ــم پوش ــزان تراک ــه می ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
ــا  ــروه دارای پوشــش گیاهــی ب ــه ســه گ ــع ب ــی، مرات عرصه هــای مرتع
تراکــم خوب)درجــه یــک(، پوشــش گیاهــی بــا تراکــم متوســط)درجه ۲( 
و پوشــش گیاهــی کــم تراکــم و ضعیف)درجــه3( تقســیم بندی می شــود.

ســید ابوالفضــل ولیئــی رئیــس اداره مرتــع اداره کل منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری اســتان ســمنان گفــت: یــک میلیــون و ۱۲۰ هــزار هکتــار از 
مراتــع ییالقــی، امســال بــرای تعلیف دام عشــایر اســتان درنظرگرفته شــد

ولیئــی بیــان کــرد: براســاس تعریــف گفتــه شــده از مجمــوع ســه 
میلیــون و ۷۰۰ هــزار هکتــار از کل عرصــه هــای منابــع طبیعــی قابــل 
تعلیــف دام در اســتان ســمنان، حــدود ۲۲۴ هــزار هکتــار از مراتــع اســتان 
خــوب و درجــه یــک، بیــش از ۵۸۰ هــزار هکتــار مرتــع درجــه ۲ و بقیــه 
وســعت مربــوط بــه عرصه هــای مرتعــی دارای پوشــش گیاهــی فقیــر و 
کم تراکــم اســت.رئیس اداره مرتــع اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
اســتان ســمنان ابــراز داشــت: بیــش از ۲ میلیــون و ۹۱۰ هــزار هکتــار از 

مراتــع اســتان مربــوط بــه مناطــق قشــالقی اســت.
ــر  ــزار و ۹۰۰ نف ــت ه ــمنان هف ــتان س ــه اس ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــا ۹۹۰ هــزار راس دام دارد، گفــت: ظرفیــت تعــداد  ــع ب ــردار مرت بهــره ب
ــر اســاس میــزان علوفــه در  دام در مراتــع در مناطــق مختلــف اســتان ب

ــع تعییــن مــی شــود. ــار از مرت هــر هکت

ــذاران  ــرمایه گ ــد س ــان درآم ــارد توم ۱6 میلی
ــتان ــک در اس ــای فتوولتائی ــامانه ه س

گــروه اســتان خراســان جنوبــی رضــا بهنام -اســتان خراســان جنوبی 
ــه  ــادی در زمین ــای زی ــا قابلیت ه ــور ب ــاور کش ــتان های پهن ــی از اس یک
اســتفاده از پتانســیل انــرژی خورشــیدی اســت. ایــن اســتان بــا مســاحت 
۱۵۰ هــزار و ۸۰۰ کیلومتــر مربــع، ســومین اســتان پهناور کشــور اســت که 
دارای اســتعداد باالیــی در ایجــاد اشــتغال و درآمــد زایــی علــی الخصــوص 

در حــوزه انــرژی هــای فتوولتائیــک دارد.
ــری انتشــار  ــای فســیلی و جلوگی ــع ســوخت ه ــت در مناب محدودی
گازهــای گلخانــه ای بــه دلیــل اســتفاده از ســوخت های مذکــور همچنین 
صرفــه جویــی در مصــرف آب در نیــروگاه هــای ســیکل ترکیبــی  از عمده 
دالیــل حرکــت بــه ســمت انــرژی هــای تجدیــد پذیــر و پــاک مــی باشــد 
کــه کشــور مــا نیــز از ایــن امــر مســتثنی نبــوده و ســازمان انــرژی هــای 
تجدیــد پذیــر ایــران متعاقــب سیاســتگذاری معاونــت امــور انــرژی وزارت 
نیــرو از ســال ۷۴ عهــده دار پرداختــن بــه ایــن مهــم بــه منظــور دســتیابی 
بــه اطالعــات و فنــاوری هــای روز دنیــا در خصــوص اســتفاده از انــرژی 
ــدد  ــای متع ــروژه ه ــرای پ ــر، پتانســیل ســنجی و اج ــد پذی ــای تجدی ه

خورشــیدی، بــادی، زمیــن گرمایــی و ... شــده اســت.
ــی از وزارت  ــتورالعمل های ابالغ ــتای دس ــال ها در راس ــن س در ای
ــر و بهــره وری  ــه نمایندگــی از ســازمان انرژی هــای تجدیدپذی ــرو و ب نی
ــا ســایر  ــرق اســتان همــگام ب ــع ب ــران )ســاتبا( شــرکت توزی ــرژی ای ان
ــرق  ــی ب ــد تضمین ــد خری ــور فرآین ــطح کش ــع در س ــرکت های توزی ش
ــرژی  ــه ان ــرمایه گذاری در زمین ــه س ــد ب ــه من ــه عالق ــترکانی ک از مش

ــد را انجــام داده اســت. ــیدی بودن خورش
ــی  ــترک در اقص ــدود ۴۵۰ مش ــون ح ــا کن ــال ۹۶ ت ــدای س از ابت
نقــاط اســتان اقــدام بــه  ســرمایه گــذاری نمــوده وهــم اکنــون نزدیــک 
ــک  ــای فتوولتائی ــامانه ه ــق س ــتان از طری ــرق اس ــگاوات ب ــه ۴.۵ م ب

ــد مــی شــود. تولی
 مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان جنوبــی از بهــره 
بــرداری ۴۵۰ نیــروگاه خورشــیدی  متصــل بــه شــبکه در اســتان خبــر داد 
و گفــت : اغلــب نقــاط اســتان خراســان جنوبــی ظرفیــت ســرمایه گــذاری 

در خصــوص انــرژی هــای خورشــیدی را دارد.
ــده آل اســتان در خصــوص ســرمایه  ــه شــرایط ای مهــدی دادگــر ب
گــذاری در حــوزه بــرق خورشــیدی اشــاره داشــت و افــزود: وجــود بیــش 
ــا حداقــل آلودگــی،  ــی در ســال، آب و هــوای صــاف ب از  3۰۰ روز آفتاب
ــای مناســب، و شــرایط واحــد هــای مســکونی مناســب از  ــن دم میانگی
نظــر مســاحت پشــت بــام از دیگــر ویژگــی هایســت کــه عرصــه ســرمایه 
گــذاری بــرای خانوارهــای شــهری و روســتایی را ایجــاد مــی کنــد.وی 
جلوگیــری از انتشــار گازهــای گلخانــه ای را یکــی از مهمتریــن مزایــای 
ــوان نمــود و اظهــار داشــت:  ــر عن ــد پذی ــرژی هــای تجدی اســتفاده از ان
هــر نیــروگاه خورشــیدی  ۵ کیلوواتــی خانگــی در ســال بالــغ بــر ۹۰۰۰ 
کیلــووات ســاعت انــرژی تولیــد میکنــد کــه معــادل ایــن تولیــد از طریــق 
نیــروگاه گازی نیــاز بــه مصرف ۲۵۵۶ مترمکعــب گاز و ۱۹۸۰ لیتر آب دارد.

ــرق از  ــرژی ب ــاعت ان ــو وات س ــد ۹۰۰۰ کیل ــرد: تولی ــد ک وی تاکی
طریــق نیــروگاه هــای فســیلی باعــت آلودگــی و تولیــد ۵۸۰۵کیلوگــرم 

ــط مــی شــود. ــن در محی گاز دی اکســید کرب
دادگــر همچنیــن خاطرنشــان کــرد: بــا ترویــج ســرمایه گــذاری در 
ــه طــور چشــمگیری در  ــوان ب ــرژی هــای خورشــیدی میت اســتفاده از ان
مصــرف آب و گاز صرفــه جویــی و همچنیــن از انتشــار گازهــای گلخانــه 
ای نیــز جلوگیــری و بــه محیــط زیســت نیــز کمــک نمــود. مدیــر عامــل 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان از درآمــد ۱۵ میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون 
تومانــی ســرمایه گــذاران در انــرژی هــای خورشــیدی خبــر داد و اظهــار 
ــروگاه خورشــیدی اســتان ۴.۵  ــد ۴۵۰ نی ــت تولی داشــت: مجمــوع ظرفی
مــگاوات مــی باشــد کــه از ابتــدای اتصــال بــه شــبکه در اســتان ۱۲ هــزار 

و ۴۹۸ مــگاوات ســاعت انــرژی بــرق تولیــد شــده اســت.

مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
قدس  آستان  تولیت  وحیدی: زهره 
سازی  آماده  و  تهیه  مراحل  از  رضوی 
و  بازدید  رضوی  مطهر  حرم  افطاری 
این  اجرای  نحوه  نزدیک در جریان  از 

طرح قرار گرفت.
احمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
مروی ضمن حضور در محل مهمانسرای 
از  ساده،  افطاری  تهیه  و  رضا)ع(  امام 
مراحل آماده سازی ۸ هزار و ۵۰۰ پرس 
غذای گرم ویژه افطار و 3۵ هزار بسته 
حضرت  مهمانسرای  در  ساده  افطاری 
جریان  در  نزدیک  از  و  بازدید  رضا)ع( 
روند و نحوه اجرای این طرح قرار گرفت.

در  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
جریان این بازدید از بخش های مختلف 
از جمله انبار، سردخانه، محل طبخ غذا و 
بسته بندی افطاری های ساده دیدن و بر 
لزوم توجه به کیفیت غذای تهیه شده در 
کنار کمیت تأکید و به دست اندرکاران 
تهیه افطاری حرم مطهر، توصیه کرد: 
هیچگاه کیفیت را فدای کمیت نکنید و 
در تهیه غذای افطاری از با کیفیت  ترین 

مواد اولیه استفاده کنید.

دقیق  کنترل  بر  همچنین  وی 
اساس  بر  غذا  طبخ  و  تهیه  فرآیند 
و  تأکید  بهداشتی  لعمل های  دستورا
عنوان کرد: نظارت های دقیق به منظور 
رعایت کامل ضوابط بهداشتی بصورت 

جدی باید مورد توجه قرار گیرد.
گفتنی است، آستان قدس رضوی 
از ابتدای ماه مبارک رمضان روزانه حدود 
۵ هزار پرس افطاری گرم در حرم مطهر 
پرس   ۵۰۰ و  هزار   3 حدود  و  رضوی 

می کند.  توزیع  مشهد  شهر  حاشیه  در 
همچنین هرشب حدود 3۵ هزار بسته 
افطاری ساده همزمان با نماز مغرب و 
امام  مطهر  حرم  صحن های  در  عشاء 
رضا)ع( میان نمازگزاران توزیع می شود.

بازدید تولیت آستان قدس از مراحل تهیه و آماده سازی افطاری حرم مطهر رضوی

مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر 
ارائه  و  کارگری  از جامعه  گفت:حمایت 
خدمات شایسته به این قشر زحمتکش 
وظیفه ذاتی سازمان تامین اجتماعی است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت 
؛دکتر  استان  اجتماعی  تامین  درمان 
سید جواد رکاب پور مدیر درمان تامین 
مناسبت  به  بوشهر  استان  اجتماعی 
بزرگداشت هفته کارگر در دیدار با دبیر 
استان  کارگر  خانه  تشکیالت  اجرایی 
بوشهر ضمن تبریک هفته کار و کارگر 
حمایت از جامعه کارگری و ارائه خدمات 
شایسته به این قشر زحمتکش را وظیفه 
ذاتی سازمان تامین اجتماعی دانست و 
به  کارگری  جامعه  از  از  گفت:حمایت 
اجتماعی  تامین  اصلی  عنوان صاحبان 
زمینه  تولید  بازوان  به  خدمات  ارائه  و 
پیشرفت اقتصادی و تحقق اهداف عالیه 

کشور را فراهم می نماید.
دکتر رکاب پور گفت:نقش جامعه 
کارگری در تحول اقتصادی و پیشرفت 
این  کارگران  و  است  بدیل  بی  جامعه 
سرمایه های عظیم با دستان پرتوان و 
وجدان کاری خود در این شرایط دشوار 
اقتصادی و با توجه به شیوع کرونا در 
تولید  های  چرخ  حرکت  برای  کشور 

ایثارگرانه تالش می کنند.
مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر 
برای  اجتماعی  تامین  گفت:سازمان 
تسهیل در ارائه خدمات به بیمه شدگان 
را  آن  اعظم  بخش  کارگری  قشر  که 
تشکیل می دهند در سال گذشته طرح 
تامین  دفترچه  صدور  توقف  3۰۷۰و 

اجتماعی را اجرایی کرد.

دکتر رکاب پور افزود:خدمات غیر 
و  نویسی  نسخه  و  سازمان  حضوری 
های  طرح  الکترونیک  پیچی  نسخه 
مراجعات  کاهش  راستای  در  سازمان 
های  سرمایه  از  صیانت  و  حضوری 
سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته 
و قطعا تاثیر بسیار مهمی بر ارائه خدمت 

به جامعه هدف خواهد داشت.

مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر 
کرونا  شیوع  با  گذشته  سال  گفت:در 
استان  اجتماعی  تامین  مدیریت درمان 
مراکز  به  مراجعات  کاهش  منظور  به 
ارسال  جهت   ۱۹ نسیم  طرح  درمانی  
رایگان داروهای بیماران مزمن را آغاز 
نمود و با اجرا شدن این طرح مراجعات 

غیر ضرور به این مراکز کاهش یافت.

نقش جامعه کارگری در تحول اقتصادی و پیشرفت جامعه بی بدیل است

حسـن  محمـد  « هنگ  سـر
سـالمی«گفت: مرکـز فرهنگـی دفاع 
مقـدس اسـتان سـمنان بـا ۹۰ درصد 
پیشـرفت، وارد فـاز مـوزه آرایی شـده 
اسـت و تـا پایان سـال جـاری حداقل 
۵ گالـری مورد تجهیـز و بهره برداری 

قـرار خواهـد گرفـت.
سـرهنگ پاسـدار »محمد حسن 
سـالمی« مدیـرکل حفـظ آثار و نشـر 
ارز شـهای دفاع مقدس استان سمنان 
دردیـدار بـا سـردار »حمیـد دامغانی« 
اسـتان  )عـج(  قائـم  سـپاه  فرمانـده 
سـمنان اظهار داشـت: با بهـره گیری 
ارزشـمند چهلمیـن سـال  تجـارب  از 
دفـاع مقـدس،  چهـل مناسـبت دفاع 
 ۱۴۰۰ سـال  در  مقاومـت  و  مقـدس 
مبنـای تالش ومجاهدت اسـتانی قرار 
گرفتـه اسـت و  پیـش بینی می شـود 
در سـال جاری بیـش از 3هزار فعالیت 
و برنامه در سـطح اسـتان برنامه ریزی 

و اجرا شـود.
وی  بیـان داشـت: گرامیداشـت 
مناسـبت های شـاخص دفـاع مقدس 
و مقاومـت در سـال ۱۴۰۰ بـا هـدف  
هـای  ارزش  و  آثـار  نشـر  و  حفـظ 
فرهنـگ  ترویـج  و  مقـدس  دفـاع 
والیـت مداری، مقاومـت، ایثار، جهاد، 
شـهادت و خودبـاوری دینـی و ملـی 

برنامـه ریـزی شـده اسـت.
نـده  گنجا بـه  اشـاره  بـا  وی 
شـدن مسـائل مهـم در دسـتورالعمل 
دفـاع  فرهنـگ  برنامه هـای  اجرایـی 
مقـدس و مقاومـت در سـال ۱۴۰۰، 
بهره گیـری  ماننـد  مسـائلی  افـزود: 
و  مقـدس  دفـاع  پیشکسـوتان  ز  ا
مقاومـت و خانـواده معظـم شـهدا در 
رسـانه ای،  و  فرهنگـی  برنامه هـای 
برنامه ریزی محتوایی در گرامیداشـت 
مناسـبت های یادشـده بـرای تمامـی 
و  جوانـان  ویـژه  بـه  جامعـه  اقشـار 

فرهنگـی،  ویـژه  توجـه  و  نوجوانـان 
روز جهانـی  بـه  رسـانه ای  و  هنـری 
پاسـدار  سـپهبد  )شـهادت  مقاومـت 
نظـام  ر  قتـدا ا و  سـلیمانی(  قاسـم 
افزایـی  هـم  در  اسـالمی  جمهـوری 
و هـم نوایـی جبهـه مقاومـت در این 
اسـت. شـده  گنجانـده  دسـتورالعمل 

برگـزاری  داد:  ادامـه  سـالمی 
برنامـه هـای دانش آمـوزی و راهیان 
هـای  همایـش  و  اجتماعـات  نـور، 
رزمنـدگان و ایثارگـران، سـاماندهی و 
تکمیـل یادمـان های شـهدای گمنام 
اسـتان، جشـنواره هـای دفـاع مقدس 
از جملـه مهمتریـن برنامه هـای پیـش 

بینـی شـده سـال ۱۴۰۰ اسـت.
نشـر  و  آثـار  حفـظ  کل  مدیـر 
مقـدس سـمنان،  دفـاع  ارزش هـای 
دفـاع  فرهنگـی  مرکـز  خصـوص  در 
مقـدس اسـتان سـمنان بیان داشـت: 
مرکـز فرهنگـی دفـاع مقدس اسـتان 

درصـدی   ۹۰ پیشـرفت  بـا   سـمنان 
وارد فـاز مـوزه آرایی شـده اسـت و تا 
پایـان سـال جـاری حداقـل ۵ گالری 
مـورد تجهیـز و بهـره بـرداری قـرار 

خواهـد گرفـت.
»حمیـد  ر  ا سـرد مـه  ا د ا ر  د  
دامغانـی« فرمانـده سـپاه قائـم )عـج( 
اسـتان سـمنان  بیـان داشـت:  مرکـز 
فرهنگـی دفاع مقدس اسـتان سـمنان  
ظرفیـت  بـاالی فرهنگـی اسـت کـه  
بایـد بیـش از  آنچـه کـه تـا امـروز 
مـورد بهـره برداری قرار گرفته اسـت، 

اسـتفاده  شـود.
ادامـه داد: ماموریـت هـای  وی 
دفـاع مقـدس بـرای مجموعـه سـپاه 
و بسـیج دارای الوویـت اسـت و برخی 
از رزمایـش هـای مواسـات و کمـک 
هـای مومنانـه سـپاه و بسـیج از مرکز 
فرهنگـی دفاع مقدس اسـتان سـمنان 

انجـام خواهد شـد.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان مطرح کرد؛

تجهیز و بهره برداری 5 گالری مرکز فرهنگی دفاع مقدس سمنان تا پایان سال
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مدیرعامل شرکت  توزیع 
از  ایالم  استان  برق  نیروی 
شبکه  جهادی  مانور  اجرای 
های توزیع برق استان خبر داد و گفت: 
کاهش خاموشی ها و بهینه سازی شبکه 
و مدیریت بر مصرف نیروی برق نیازمند 

نگاه و اقدام و عمل جهادی است.
نیروی  شرکت  توزیع  مدیرعامل 
برق استان ایالم از اجرای مانور جهادی 
شبکه های توزیع برق استان خبر داد 
بهینه  و  خاموشی ها  کاهش  گفت:  و 
مصرف  بر  مدیریت  و  شبکه  سازی 
نیروی برق نیازمند نگاه و اقدام و عمل 

جهادی است.
هادی شیرخانی از اجرای  اولین 
پانزدهمین   ۱۴۰۰و  سال  فراگیر  اقدام 
مانور جهادی مدیریت بحران همزمان 
توزیع  با سراسر کشور در شبکه های 
داشت:  اظهار  و  داد  خبر  استان  برق 
سازی  بهینه  و  خاموشی ها  کاهش 
نیروی  مصرف   بر  مدیریت  و  شبکه 
عمل  و  اقدام  و  نگاه  نیازمند  برق 

جهادی است.
نیروی  شرکت  توزیع  مدیرعامل 
کردن  گفت:لحاظ  ایالم  استان  برق 
شرایط موجود و به جهت عبور از پیک 
اطمینان  ضریب  افزایش  و  تابستان 
خطوط در یک اقدام جهادی و بکار گیری 
در  استان  برق  متخصصان  تمام  توان 
تابستان  پیک  از  که  هستیم  آن  صدد 
بدون خاموشی و یا با حداقل خاموشی 
عبور کنیم یکی از اهداف این مانور در 
واکنش  وبررسی  امادگی  حفظ  واقع 
مواقع  در  عملیاتی  نیروهای  سریع 
مدیریت  وتمرین  احتمالی  بحرانهای 

این  بحران وپدافند غیر عامل در کنار 
مانورها انجام می گیرد.

جهادی  حرکت  این  افزود:  وی 
به  منت  بی  خدمتگزاری  راستای  در 
خدمات بگیران صنعت برق در اقصی 
نقاط استان ایالم است  و تمام اقدامات 
اوج  بحران  از  عبور  برای  پیشگیرانه 
سازمان  اینکه   به  توجه  با  مصرف 
پنج  را   ۱۴۰۰ فروردین  هواشناسی 
درصد گرمتر از سال گذشته اعالم نمود 
اقدامات  راستای  در  جدید  مانور  این 
نگاهی  و  شبکه  وتعمیرات  پیشگیرانه 
به پیک وحجم عمده ایی از تعمیرات 
که باعث پایداری شبکه در مواقع پیک 
خواهد شددر قالب این مانور ومانورهای 

بعدی انجام می پذیرد.

برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل  
ریزی  برنامه  افزود:   ایالم  استان 
رفع  و  سازی  بهینه  شامل  عملیاتی 
قالب  در  عارضه  پر  فیدرهای  اشکال 
شناسایی عیوب و رفع  ست ۱۵ فیدر در 
طول ۱۲۶کیلومتر خطوط فشار متوسط، 
معرفی ونصب نرم افزار برق من برای 
رمز  شناسایی  ونیز  محترم  مشترکین 

ارزهای غیر مجاز می باشد.
 شیر خانی در بیان شرح فعالیت ها ی 
انجام شده برای عبور از پیک تابستان 
گفت: رفع اتصاالت ست و آچار کشی، 
اصالح عیوب موجود بر روی فیدر،نصب 
ومعرفی اپلیکیشن برق من، بازدید جهت 
شناسایی علت افت ولتاژ، برآورد میزان 
شبکه،   احتمالی  تلفات  و  فرسودگی 

دیگر  از  و…  انرژی  بهینه  مصرف 
اقدامات در حال انجام در مانور جهادی 

عبور از پیک تابستان است.
اجرایی  اکیپ   ۶۱ از  شیرخانی  
۲۶نفر  وحضور  گرم  خط  اکیپ  سه  و 
سبک  ۷۲خودر  و متخصص  نیروی 
شهروندان  ز  ا و  د  دا خبر  وسنگین 
مصرف  گفت:  و  خواست  یالمی  ا
بدون  تابستان  می تواند  انرژی  بهینه 
در  ایالمی  شهروندان  برای  خاموشی 
لذا  باشد،  داشته  پی  در  را  نقاط  تمام 
شهروندان  که  است  آن  بر  توصیه 
تا  کنند  مدیریت  را  برق مصرفی خود 
استان  در  خاموشی  نداشتن  بر  عالوه 
هزینه  پرداخت  تشویقی  طرح های  از 

مصرف نیز برخوردار شوند.

مدیرعامل توزیع نیروی برق ایالم :

اجرای مانور جهادی شبکه های توزیع برق ایالم
 راهی برای کاهش خاموشی ها است

جلوگیری از بحران آب در پاوه با لزوم صرفه جویی 
در مصرف آب

مدیر امور آبفا پاوه از لزوم صرفه جویی در مصرف آب جهت جلوگیری 
از بحران در شهرستان پاوه خبر داد.

کرمانشاه،  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مرادی مدیر امور آبفا شهرستان پاوه ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با 
توجه به رشد جمعیت و نیاز روز افزون به منابع آبی جدید، و لزوم حفظ و 
مدیریت منابع آبی موجود، جلوگیری از تنش آبی و تسهیل در امر خدمات 

رسانی از چالشهای پیش روی شرکت آبفا می باشد.
وی افزود: آب به عنوان یک منبع با ارزش نقش اساسی در زندگی 
انسان داشته و یکی از مهمترین عوامل زیر ساختی در زندگی اجتماعی و 

توسعه جوامع بشری به شمار می رود.
سالم مرادی خاطر نشان ساخت: با عنایت به خشکسالی های چند سال 
اخیر، شیوع ویروس کرونا و کاهش نزوالت آسمانی از ۶۷۰ میلی متر در 
سال گذشته به ۴۷۸ میلی متر در سال آبی جاری ما اکنون در شهرستان با 
3۶ درصد کاهش نزوالت جویی روبرو هستیم، که موجب افزایش سرانه 
مصرف و برداشت بی حد و حصر از آب های سطحی و زیرزمینی گردیده و 

وضعیت آب شهرستان را به سطح بحران نزدیک ساخته است.
مرادی ادامه داد: شهرستان پاوه دارای ۵ شهر با ۱۷ هزار مشترک و 
۹ هزار و ۱۰۰ مشترک روستایی است، نیاز آبی شهر با ۱۷۰ لیتر در ثانیه، 
از ۴ حلقه چاه و ۶ دهنه چشمه با حداکثر تولید ۱۰۰ لیتر در ثانیه تامین 
می گردد.همچنین تعداد روستاهای شهرستان، ۴۲ روستا است که از این 
تعداد 3۰ روستا با نیاز آبی ۷۰ لیتر در ثانیه تحت پوشش این امور قرار دارد 
که منابع تامین آب آنها از ۸ حلقه چاه با حداکثر تولید ۵۰ لیتر در ثانیه 

آب تامین می شود.
مدیر امور آبفا پاوه تصریح کرد: با توجه به کاهش آبدهی چشمه ها و 
چاه های شهرستان و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته میزان آبدهی 
آنها به کمتر از یک سوم رسیده است، که همین امر نشان دهنده تنش آبی 

در شهرستان و سالی بحرانی از نظر تامین و توزیع آب شرب خواهد بود.
روستای   ۱۸ به  سیار  آبرسانی  به  اشاره  ضمن  پاوه  آبفا  امور  مدیر 
شهرستان و بخشی از شهر بانه وره گفت: عمده تنش آبی ما در شهرستان 
پاوه مربوط به شهر پاوه و بخش الحاقی آن و شهر بانه وره است، همچنین 
مشکل تنش آبی چند روستا و ۲ شهر شهرستان با طرح نوبت دهی فشرده 
به صورت موقت مدیریت شده است، که در صورت ادامه دار بودن تنش 

آبی ما با بحران گسترده در شهرستان روبرو خواهیم شد.
مرادی در پایان بیان نمود: با توجه به در پیش بودن فصل گرم سال 
و شیوع ویروس کرونا و ضرورت رعایت مسائل بهداشتی، از مردم فهیم 
شهرستان درخواست داریم تا حد امکان مدیریت مصرف را سرلوحه خود 
قرار داده، تا بتوانیم فصل گرم سال را به خوبی مدیریت نموده و در امر 

خدمت رسانی پیش گام باشیم.

تکمیل  در  مشارکت  برای  رشت  شهرداری  آمادگی 
پروژه باغ موزه دفاع مقدس گیالن

شهردار رشت در حاشیه بازدید از پروژه باغ موزه دفاع مقدس؛  آمادگی 
شهرداری رشت برای مشارکت در تکمیل پروژه باغ موزه دفاع مقدس گیالن؛ 
شهردار رشت آمادگی  از هیچ کوششی در این حوزه دریغ نمی کنیم 
شهرداری برای مشارکت در تکمیل پروژه باغ موزه دفاع مقدس گیالن را 
مورد تاکید قرار داد و گفت: برای تحقق این هدف از هیچ کوششی دریغ 

نمی کنیم.
سید محمد احمدی شهردار رشت در حاشیه بازدید از روند احداث باغ 
نشر  و  آثار  بنیاد حفظ  با همراهی مدیرکل  دفاع مقدس گیالن که  موزه 
ارزش های دفاع مقدس، رئیس شورای شهر و جمعی از مدیران و معاونین 

شهرداری انجام شد اظهار داشت:
شهرداری برای مشارکت در تکمیل پروژه باغ موزه دفاع مقدس گیالن 

آمادگی کامل دارد و از هیچ کوششی در این حوزه دریغ نمی کند.
شهردار رشت تصریح کرد: تبیین رشادت های سربازان و فرماندهان 
هشت سال جنگ تحمیلی در سه دهه گذشته و سپس انتقال این فرهنگ 
دو هدف بسیار مهمی است که با ایجاد پروژه های مهمی مانند موزه دفاع 

مقدس تحقق پیدا می کند.
کامل  ظرافت  با  می تواند  مقدس  دفاع  موزه  اینکه  بیان  با  احمدی 
ارزش های دفاع مقدس را به نسل های جدید انتقال دهد ابراز داشت: اهمیت 
پروژه دفاع مقدس برای شهرداری رشت بسیار باال است و به همین خاطر 
معاونت عمرانی، حوزه فرهنگی، سیما منظر و دیگر بخش های شهرداری 

را در این مورد بسیج کرده ایم.
وی اذعان کرد: شهرداری رشت برای بازسازی المان ها و نصب تصاویر 
شهدا در سطح شهر آماده همه نوع همکاری با سازمان ها و دستگاه های 
تاکیدات  نیز  به حوزه های مختلف شهرداری  این مورد  متولی است و در 

الزم را انجام داده ام.
 شهردار رشت با تاکید بر اینکه نظام برنامه و بودجه در کشورمان با هم 
همخوانی الزم را ندارند افزود: برای ساخت پروژه هایی مانند باغ موزه های 
دفاع مقدس که از حیث فرهنگی اهمیت زیادی دارند باید ردیف های اعتباری 

جداگانه ای در نظر گرفته شود.
احمدی با اشاره به اینکه ساخت یادمان سربازان، فرماندهان و کسانی 
که در جنگ بوده اند در تمام کشورها مرسوم است یادآور شد: تالش می کنیم 
با اعضای شورای شهر برای رفع تنگناهای مالی که در اجرای پروژه باغ 

موزه دفاع مقدس وجود دارد اقداماتی را انجام دهیم.

ثبت رکوردی تازه در شرکت بیمه »ما«
شرکت بیمه »ما« در ،روردین ماه سال جاری و  ادامه روند رو به رشد خود 
تومان  میلیارد  به مدت مشابه سال گذشته، ۱۵۰  نسبت  با رشدی ۱۰۵ درصدی 

حق بیمه صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی، حجت بهاری فر مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
بیمه »ما« با اعالم این خبر گفت: شرکت بیمه »ما« در ادامه روند رو به رشد 
و تعالی خود، در فروردین ماه سال جاری رکوردی جدید ثبت کرده و با رشدی به 
میزان ۱۰۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۵۰ میلیارد تومان حق بیمه 
صادر کرده است. وی افزود: این موفقیت به واسطه همدلی، ایمان و باور قلبی تمام 
ارکان شرکت مبنی بر ارایه خدمات سریع و با کیفیت به مشتریان، اقدامات موثر 
در زمینه برندسازی و همچنین ایفای موثر مسئولیت اجتماعی محقق شده است و 
این مهم زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که بدانیم عالوه بر افزایش 
تولید حق بیمه، با بیش از ۸۰ درصد رشد در مقایسه با فروردین سال ۱3۹۹، بالغ 
بر ۱3۰ هزار بیمه نامه صادر شده است.مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه »ما« 
حفظ  و  برنامه ریزی  زمینه  در  موثر شرکت  مدیریت  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
ترکیب بهینه پرتفوی، نسبت خسارت شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
با یک واحد کاهش به کمتر از ۲۵ درصد رسیده و این مهم در حالی حاصل شده 
است که در پایان سال ۱3۹۹ نیز ضریب خسارت شرکت کاهش چشمگیری داشته 
است و انتظار می رود با انتشار آمار از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران، رتبه نخست به 
لحاظ پایین ترین ضریب خسارت به نام بیمه »ما« ثبت و برگ زرین دیگری در 

افتخارات شرکت به لحاظ عملکرد مطلوب و شفاف رقم بخورد.
بهاری فر در پایان ضمن اشاره به شرایط بسیار سخت و دشوار کشور و آرزوی 
سالمتی، آرامش و پیروزی برای تمام هموطنان گفت: امیدوارم در پایان سال جاری، 
نوید بخش اتفاقات نوین در راستای توسعه و تحول شرکت به تمامی ذینفعان باشیم.

 تسهیالت فروش بیمه نامه ثالث و بدنه خودرو شرکت بیمه 
دی به خانواده معزز شهدا و ایثارگران 

شرکت بیمه دی به خانواده معزز شهدا و ایثارگران تسهیالت ویژه خرید بیمه 
نامه های ثالث و بدنه خودرو ارائه می دهد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه دی؛ بر اساس توافقات صورت گرفته 
با بنیاد شهید و امور ایثارگران، تمامی حقوق بگیران این بنیاد، اعم از خانواده شهدا، 
ایثارگران و جانبازان می توانند برای خود و اعضای درجه یک خانواده )شامل: پدر، 
مادر، همسر و فرزند( این بیمه نامه ها را با شرایط ویژه خریداری نمایند. بر همین 
اساس این بیمه نامه در قالب اقساط بلند مدت و به صورت کسر از حقوق برای 
این عزیزان قابل صدور می باشد. متقاضیان محترم می توانند برای دریافت این 
تسهیالت به شعب و نمایندگی های سراسر کشور بیمه دی مراجعه و یا با شماره 

۱۶۷۱ )بدون پیش شماره شهری( تماس حاصل فرمایند.

مدیرکل دادگستری ایالم عنوان کرد : 

نقش پر رنگ رسانه ها در پرشور نمودن فضای انتخابات
استان  دادگستری  کل  رییس 
با اشاره به نقش پر رنگ رسانه  ایالم 
انتخابات  فضای  نمودن  پرشور  در  ها 
گفت: اصحاب رسانه نقش بسیار مهم 
در  نظارتی  ابزار  عنوان  به  ای  ویژه  و 
فرآیند برگزاری صحیح انتخابات دارند 
و باید با دقت مفاد قانون مطبوعات را 

رعایت نمایند.
رییس کل دادگستری استان ایالم 
با اشاره به نقش پر رنگ رسانه ها در 
گفت:  انتخابات  فضای  نمودن  پرشور 
اصحاب رسانه نقش بسیار مهم و ویژه 
فرآیند  در  نظارتی  ابزار  عنوان  به  ای 
برگزاری صحیح انتخابات دارند و باید 
با دقت مفاد قانون مطبوعات را رعایت 
جلسه  دومین  در  دهقانی  نمایند.علی 
ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و 
تخلفات انتخاباتی استان اظهار داشت: 
در نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران 
منطبق  و  اساسی  قانون  بر  مبتنی  که 
است،  اسالم  مقدس  شرع  موازین  بر 
موضوعی مهم تر از انتخابات وجود ندارد 
و همه کسانی که دست اندرکار برگزاری 
انتخابات هستند اعم از اجرایی، نظارتی، 

امنیتی و انتظامی همه مکلف به فراهم 
نمودن یک انتخابات سالم با مشارکت 

حداکثری هستند.
یک  به  رسیدن  برای  افزود:  وی 
با مشارکت حداکثری  پرشور  انتخابات 
و برگزاری کلیه مراحل آن در سالمت 
جهادی  کار  یک  باید  کامل  امنیت  و 
همه  از  و  گرفته  شکل  جمعی  خرد  و 
به  شود،  استفاده  موجود  های  ظرفیت 
چون  مهمی  موضوعات  سبب  همین 
صیانت و امانتداری، مشارکت و رعایت 

قانون در اولویت است.
با  ایالم  دادگستری  کل  رییس 
در  قضایی  دستگاه  در  که  این  بیان 
پیشگیری  به  را  اولویت  انتخابات  امر 
اختصاص داده ایم، یادآور شد: با اقدامات 
پیشگیرانه زمینه مشارکت حداکثری و 
فعال مردم فراهم می شود که باید این 

موضوع مورد توجه قرار گیرد.
نظارت  باید  کرد:  تاکید  دهقانی 
از  استفاده  شود  موجب  دقیق  و  ویژه 
ضمن  در  المال  بیت  و  عمومی  اموال 

یا  له  انتخابات رصد شود که  برگزاری 
علیه شخص خاصی استفاده نشود و با 
برنامه هایی که این ستاد ارائه می دهد 
و نظارت و برخوردهایی که صورت می 
یکدیگر  علیه  نامزدها  تخریب  از  گیرد 

پیشگیری شود.
وی با تاکید بر اولویت پیشگیری 
از جرائم و تخلفات در انتخابات خرداد 
و  انتخابات شورای شهر  در  ماه گفت: 
روستا، هرگونه تخلفات انتخاباتی رصد 
و با نظارت و اقدامات و تدابیر پیشگیرانه 
و دعوت از نامزدهای انتخاباتی ضمن 
تخریب  از  حداکثری  مشارکت  تقویت 
در فضای حقیقی و مجازی جلوگیری و 
با متخلفین مطابق قانون برخورد شود.

یالم  ا دگستری  دا کل  رییس 
انتخابات  خاص  ویژگی  به  اشاره  با 
توجه  با  گفت:  روستا  و  شهر  شورای 
اقشار  حضور  و  استان  بودن  بومی  به 
انتخابات،  این  در  مختلف  طوایف  و 
ممکن  های  چالش  و  مخاطرات  باید 
بررسی و در خصوص مواجهه با آن ها 
رویکرد پیشگیرانه را در راس برنامه ها 

قرار دهیم.

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین بانک آینده و شرکت 
ملی پست ج.ا.ایران

پست  ملی  شرکت  و  آینده  بانک  بین  مشترک  همکاری  تفاهم نامه 
جمهوری اسالمی ایران با حضور رمضانعلی سبحانی فر، معاون وزیر ارتباطات 
و فنآوری اطالعات و مدیرعامل شرکت ملی پست و دکترمحمد فطانت، 
مدیرعامل بانک آینده، اعضای هیأت مدیره و جمعی از مدیران ارشد این 

بانک، منعقد شد.
بر اساس این تفاهم نامه، همکاری دوجانبه بانک آینده و شرکت ملی 
پست ج.ا.ایران در قالب ارائه سبد خدماتی و تسهیالتی بانکی از سوی بانک 
آینده و انجام نیابتی خدمات بانکی توسط پست؛ با هدف خدمت رسانی مطلوب 

به هم وطنان، صورت می پذیرد.
ضمن  مراسم  این  در  آینده  بانک  مدیرعامل  فطانت،  دکترمحمد 
ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه، با اشاره به جایگاه مهم پست 
گفت: باوجود تحوالت عصر حاضر و ظهور فضای دیجیتال، پست نه تنها 
همراه  مأموریت های جدید  انجام  با  بلکه  نداد،  از دست  را  خود  جایگاه 
رقم  برای کشور  را  ارزنده ای  بیش تر، دستآوردهای  ارزش افزوده های  با 
اطمینان خاطر  مردم،  کنار  در  و  حاکمیت  اصلی  بازوی  به عنوان  که  زد 

بیش تری را در جامعه، نهادینه ساخت.
مدیرعامل بانک آینده با اشاره به شرایط ویژه کرونایی در کشور و 
الکترونیکی  بانکداری  از ظرفیت های  بانک برای بهره گیری  این  تالش 
اولین  برای  به شعب، گفت:  مراجعه  بدون  بانکی  امور  انجام  برای  خود 
روی  بر  نهایی  مراحل  تا  نخست  مرحله  از  افتتاح حساب  در کشور،  بار 
سایر  لزوم،  صورت  در  و  گردید  فراهم  آینده،  بانک  »کیلید«  سامانه 
انجام می شود  با حضور همکاران، درب خانه مشتریان  خدمات تکمیلی 
ملی  شرکت  بی شمار  ظرفیت های  از  می توان  خاص  مورد  این  در  که 

پست کمک گرفت.
ارائه دیگر خدمات و محصوالت بانکی نظیر: طرح  آینده داران، ویژه 
خرید اعتباری از فروشگاه های مجموعه ایران مال و دیگر پذیرنده های طرف 
قرارداد با بانک آینده در سراسر کشور با بازپرداخت مدت دار و کارمزد اندک 
به کارکنان شرکت ملی پست ج.ا.ایران، شرکت های تابعه و پیمانکاران آن، 

از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.
در ادامه، رمضانعلی سبحانی فر، مدیرعامل شرکت ملی پست ج.ا.ایران 
نیز با اشاره به امکان ارائه خدمات نیابتی از سوی این شرکت، این امکان 
را عاملی برای کاهش هزینه ها و هم چنین رضایت مندی مشتریان و نهایتًا 
بهره وری بیش تر مجموعه عنوان کرد. این خدمات در مواردی نظیر: افتتاح 
حساب، بازرسانی ابالغیه ها و اخطاریه ها و هم چنین کمک به بخش پشتیبانی، 

قابل بهره برداری است.

خدمات متنوع و مکانیزه بانک سینا ویژه شرکت ها و سازمان 
ها

بانک سینا با پیاده سازی زیرساختها و بسترهای نوین بانکی، امکان 
بهره مندی از خدمات بانکی در تمامی ساعات شبانه روز را برای شرکت 

ها، سازمانها و موسسات نیز فراهم آورده است.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، در کنار خدمات متنوعی که ویژه 
مشتریان حقیقی از سوی این بانک تدارک دیده شده، شرکت ها و سازمان 

ها نیز می توانند از این امکانات استفاده نمایند.
شرکت های حقوقی با استفاده از وب سرویس های تهیه شده توسط 
بانک سینا می توانند نسبت به دریافت اقالم اطالعاتی مورد نیاز خود به 
صورت سیستمی اقدام نمایند یا سامانه های حسابداری و مالی خود را به 
سپرده نزد بانک سینا به صورت اتوماتیک متصل نمایند. از این طریق امکان 
دریافت صورت حساب و انجام عملیات انتقال وجه های عادی، پایا و ساتنا 
متناسب با نرم افزارهای کاربری مشتری وجود دارد و برای دریافت خدمات 
یادشده نیازی به استفاده از نرم افزارهایی چون اینترنت بانک، همراه بانک 

یا تلفنبانک نیست.
همچنین امکان واریز حقوق کارکنان سازمان ها و شرکت های طرف 
قرارداد به صورت مکانیزه در شعب بانک سینا و از طریق ارائه فایل گروهی 
به سادگی قابل انجام است. تلفنبانک حقوقی نیز از جمله خدماتی است که 
امکان دریافت صورتحساب از طریق فکس، اعالم موجودی حساب و دیگر 

خدمات را برای مشتریان حقوقی فراهم می سازد.
شرکت ها و سازمان هایی هم که ملزم به پرداخت سود سهامداران 
هستند می توانند از طریق ارائه فایل، سود سهامداران خود را در شعب بانک 
سینا پرداخت کنند. با استفاده از خدمت ثبت دستور پرداخت گروهی پایا هم 
انتقال وجه های گروهی به سپرده سایر بانک ها می تواند تنها به صورت 

فایل ارائه شده و دستور پرداخت آن ثبت گردد.

برندگان زمستان وین کارت مشخص شدند
دور جدید قرعه کشی وین کارت برگزار و برندگان خوش شانس ۴۴۴ 

جایزه نقدی به ارزش دوازده میلیارد ریال مشخص شدند.
به گزارش سامان رسانه، سری جدید قرعه کشی وین کارت مربوط به 
فصل زمستان با حضور مدیران ارشد بانک برگزار و ۴۴۴ برنده خوش شانس 

این فصل مشخص شدند.
در این مراسم، ابتدا قرعه کشی ۴ جایزه ۱ میلیارد ریالی برگزار شد و 
پس از مشخص شدن اسامی برندگان خوش شانس این بخش، قرعه کشی 
برای مشخص شدن برندگان ۴۰ جایزه ۱۰۰ میلیون ریالی و ۴۰۰ جایزه 
۱۰ میلیون ریالی صورت پذیرفت که اسامی تمامی برندگان هم اکنون در 

وب سایت بانک سامان در دسترس است.
بهار،  فصل  قرعه کشی  در  شرکت  به  عالقه مندان  اساس،  این  بر 
نسبت  کشور،  سراسر  در  سامان  بانک  شعب  به  مراجعه  با  می توانند 
از  هریک  انجام  با  و  اقدام  وین کارت  دریافت  و  حساب  افتتاح  به 
کارت خوان های  از  خرید  قبوض،  پرداخت  مانند  بانکی  فعالیت های 
قرعه کشی  در  شرکت  برای  غیره  و  وجه  انتقال  شارژ،  خرید  سامان، 

کنند. کسب  امتیاز  بعد،  دور 
گفتنی است، همه دارندگان وین کارت برای احراز شرایط شرکت در 

قرعه کشی باید در هر فصل حداقل ۱۰۰ امتیاز کسب کنند.
مشتریان برای دریافت اطالعات بیشتر راجع به این محصول، می توانند 
به تمامی شعب بانک سامان در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز سامان 

ارتباط به شماره ۰۲۱۶۴۲۲ تماس بگیرند.

فروش ویژه محصوالت بیمه نوین در جشنواره بهاره
محصوالت  بیمه ای،  فرهنگ  گسترش  منظور  به  نوین  بیمه  شرکت 
بیمه ای خود را در اردیبهشت با شرایط و تخفیف  های ویژه به فروش می  رساند.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل بیمه نوین، این شرکت در جشنواره 
فروش ویژه خود تحت عنوان »بهاره«، بیمه  های بدنه اتومبیل، مسئولیت و 
آتش سوزی خود را تنها به مدت ۱۰ روز و از پنجم الی پانزدهم اردیبهشت 

ماه با تخفیف های ویژه ارائه می  دهد.
نوین  بیمه  »بهاره«  جشنواره  در  شده  ارائه  بیمه ای  محصوالت 
بیمه  های  سوزی،  آتش  بیمه های  نواع  ا اتومبیل،  بدنه  بیمه  شامل؛ 
مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی، عمرانی خدماتی، 
لیت مدنی  مسئو و  ورزشی  مجموعه های  ن  مدیرا مدنی  لیت  مسئو
قبال ساکنین، مراجعین  در  اداری  یا  هیات مدیره مجتمع های مسکونی 

می شوند. ثالث  اشخاص  و 
گفتنی است، عالقه مندان برای کسب آگاهی بیشتر از شرایط تخفیفات 
آدرس  به  این شرکت  اینترنتی  به سامانه  بیمه ای، می  توانند  هر محصول 
www.novininsurance.com  مراجعه کرده و یا با شماره تماس 

ویژه بیمه نوین ۰۲۱۲3۰۴۷  تماس حاصل نمایند.
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»آگهی موضوع ماده 3 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 3۶۱۴ -۱3۹۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ تصرفات آقای/

خانم دهر ناصری فرزند یابر شماره شناسنامه ۱۱ صادره از اهواز دارای کد ملی 
در  مربع  متر  به مساحت ۲۹۷/۵۰  یکباب ساختمان  ۱۷۵۶۶۰۶۷۹۱ ششدانگ 
قسمتی از ششدانگ پالک ۲۶۹۲ تا ۲۶۹۴ بخش ۲ اهواز اخبار خروجی بنام 
فاصله ۱۵  به  نوبت  دو  در  مراتب  مزبور  قانون   3 ماده  برابر  رستگار  ابوالقاسم 
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 : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۲/۲3

شناسه آگهی: ۵/۲۲۷/م-الف
نصرت اله – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

متن آگهی مزایده 
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۹۰۰۴۷۲ خانم سرور صادقی در قبال 
طلب خود به مقدار دویست عدد تمام سکه بهار آزادی خود مستند به سند ازدواج 
شماره ۸۶۴۸ مورخ ۱3۸۹/۱۰/3۰ اقدام به بازداشت ششدانگ یک پالک ۴۵۴۸ 
فرعی از ۲۷۱۲ – اصلی بخش 3 سنندج که سند آن در سند مالکیت اصلی به 
شماره چاپی ۶۱۸۱۰۱ سری ج سال ۹۸ با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 
عبد  ارمان  آقای  به  الواسطه  مع  و  صادر  و  ثبت   ۱3۹۹۲۰33۲۰۰۱۰۰۱۹۵۶
سنندجی فرزند حبیب اله منتقل شده است نموده اند که پالک مزبور طبق نظر 
کارشناس رسمی به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده و پالک فوق 
یک واحد مسکونی با مساحت ۱۱3/3۹ متر مربع واقع در طبقه اول یک مجتمع 

سه واحدی شامل دو اتاق ، هال، آشپزخانه سرویس بهداشتی و حمام می باشد 
. شازه ساختمان بتنی و نمای آن سنگی دارای پارکینگ و فاقد آسانسور می 
باشد . آدرس : سنندج – دگران – شهرک نگار تعاون کودکان استثنایی کوچه 
قندیل ۵و ۴ یک پالک به آخر طبقه اول کد پستی ۶۶۱۶۹۹3۸۵3 به حدود : 
شماال : )۱۱.۰۰( یازده متر دیوار و پنجره است به فضای معبر مجاور . شرقًا : 
در دو قسمت بطول های )۱.۶۰( ده متر و شصت سانتی متر )۱.۵۶( یک متر 
و پنجاه و شصت سانتی متر اول دیواریست به درز انقطاع مورد تفکیک و دوم 
دیوار و لبه بالکن اول به فضای ملک مجاور دوم به حیاط مشاعی . جنوبًا: دردو 
قسمت بطولهای )۲.۸۰( دو متر و هشتاد سانتی متر )۴.۴۰( چهار متر و چهل 
سانتی متر اول دیواریست به درز انقطاع مورد تفکیک و دوم دیوارو پنجره است 
اول و دوم به حیاط مشاعی .غربًا : در چهار قسمت که قسمت سوم آن جنوبی 
است بطول های )۱.۰۰( یک متر و )۴.۵۰( چهارمترو پنجاه سانتی متر )۲.۴۷( 
دو مترو چهل و هفت سانتی متر )۶.۱۰( شش متر و ده سانتی متر اول دیواریست 
دوم درب و دیواراست سوم دیواریست وچهارم دیواریست به درز انقطاع مورد 
تفکیک اول به حیاط مشاعی دوم و سوم به راه پله و چهارم به فضای ملک 
مجاور و پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ در اداره 
اجرای اسناد رسمی واقع در سنندج – سایت اداری از طریق مزایده به فروش 
می رسد . مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
معادل )یک میلیارد تومان (شروع و باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می 
شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
تاریخ نشر آگهی : روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ 

تاریخ برگزاری مزایده : روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸           م الف ۱۴۸3 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان

در حالی که پروازهای هند و پاکستان از روز یکشنبه 
گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا ممنوع اعالم شد، برخی 
از سایت های فروش اینترنتی همچنان بلیت فروشی خود را 
متوقف نکرده و قیمت های نجومی برای آن از هشت میلیون 

تومان تا ۱3۱ میلیون تومان گذاشته اند.
در روزهای گذشته و در پی گسترش شیوع ویروس 
مقابله  ملی  ستاد  توسط  پاکستان  و  هند  پروازهای  کرونا، 
–سخنگوی  ذیبخش  حسن  محمد  شد.  متوقف  کرونا  با 
سازمان هواپیمایی کشوری – در این باره گفت: براساس 
تصمیم وزارت بهداشت در خصوص پروتکل های مراقبت 
همچنین  و  هوایی  مسافرت های  در  مرزی  بهداشتی 

شناسایی ویروس جهش یافته کرونا در آن کشورها، کلیه 
پروازها به و از دو کشور هند و پاکستان از ساعت ۲۴ روز 

گذشته ممنوع  شد.
وی با تاکید بر اینکه پرواز برنامه ای بین ایران و هند 
به صورت  و  پروازها محدود  در حال حاضر  و  ندارد  وجود 
از  کانکشن  مسافر  پذیرش  افزود:  انجام می شود،  موردی 

کشورهای مذکور نیز ممنوع خواهد بود.
این ممنوعیت در حالی ابالغ شد که برخی سایت های 
و  دهلی   - تهران  پروازهای  بلیت  فروش  اقدام  اینترنتی، 
دهلی – تهران می کنند و جالب این که قیمت های نجومی 
و عجیب و قریبی برای آن مشخص و اعالم کرده اند که 

از هشت میلیون تومان تا ۱3۱میلیون تومان متفاوت است.
البته بلیت پروازهای هند از سوی ایرالین های خارجی 
و به صورت کانکشنی با یک یا چند توقف انجام می شود 
اما در مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر توقف 
کامل و فوری نقل و انتقال مسافر استثنایی برای ایرالین 

های خارجی یا نوع پروازها مشخص نشده است.
محمدحسن ذیبخش – سخنگوی سازمان هواپیمایی 
سایت های  از  برخی  کرد:  اظهار  باره  این  در   – کشوری 
اند  کرده  هند  پروازهای  بلیت  فروش  به  اقدام  اینترنتی 
برخورد  شرکت ها  این  با  و  شده  محسوب  تخلف  این  که 

خواهیم کرد.

تخلف سایت های اینترنتی فروش بلیط هواپیما؛

 تهران تا دهلی 1۳1 میلیون تومان!
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سرنوشت اولین تیم ملی فیتنس اسپرت و اعضا آن مشخص شد
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان و به 
نقل از فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ، 
سرپرست کمیته فیتنس این فدراسیون گفت: 
بعد از برگزاری جلسه بازبینی و بررسی های 
انجام شدهزیر نظر کمیته فنی و سازمان تیم 
اسپرت  فیتنس  ملی  تیم  اعضای  ملی،  های 

انتخاب می شوند.
امیر زندی در خصوص افراد دعوت شده 
ملی  تیم  مدت  کوتاه  سازی  آماده  اردوی  به 
فیتنس اسپرت اظهار داشت: طبق نظر کمیته 

فنی فدراسیون، افراد دعوت شده به شرح ذیل می باشند:
در دسته اول فیتنس اسپرت ۱۷۵- سانتی متر 

آقایان وحید حنیفه لو)تهران(
 پیام حسن نژاد)بوشهر(

فرهاد روح االمینی)اصفهان(
در دسته فیتنس اسپرت ۱۷۵+ سانتی متر 

امیر غالم زادگان)خراسان رضوی( و محمد مهام)آذربایجان شرقی( به اردوی 
کوتاه مدت تیم ملی فیتنس اسپرت دعوت شدند. ایشان می بایست روز چهارشنبه با 

حضور در فدراسیون خودشان را به سرپرست اردو معرفی کنند.
وی درباره نحوه انتخاب نفرات برگزیده برای حضور در مسابقات جهانی، خاطر 
نشان کرد: بعد از برگزاری جلسه بازبینی و بررسی های به عمل آمده توسط کمیته فنی 
و سازمان تیمهای ملی از میان پنج ورزشکار ذکر شده، نفرات منتخب برای حضور در 

مسابقات جهانی اسپانیا که تیرماه برگزار می گردد، معرفی خواهند شد.

تیم ملی وزنه برداری ایران با کسب ۱5 مدال رنگارنگ چهارمی 
رقابتهای قهرمانی آسیا در ازبکستان شد

رقابتهای وزنه برداری قهرمانی آسیا امروز در تاشکند ازبکستان به پایان رسید و 
تیم ایران با توجه به امتیازات کسب شده در بخش مردان چهارم شد.

تیم ملی بانوان ایران نیز در جایگاه نهم قرار گرفت.
تیم وزنه برداری ایران با ترکیبی متشکل از ۹ وزنه بردار در بخش آقایان و ۵ 
وزنه بردار در بخش بانوان در این رقابتها حاظر گردید و در نهایت نیز موفق شد تا در 

رده بندی مدالی نیز دوم شد.
رده بندی امتیازی :

بخش مردان:
۱- قزاقستان ۶۵۸ امتیاز )۱۰ وزنه بردار(
۲- ازبکستان ۶۴۵ امتیاز )۱۰ وزنه بردار(

3- چین ۶3۸ امتیاز )۱۰ وزنه بردار(
۴- ایران ۶۰۰ امتیاز )۹ وزنه بردار(

بخش بانوان:
۱- چین ۷۱3 امتیاز )۱۰ وزنه بردار(

۲- کره جنوبی ۵۵۸ امتیاز )۸ وزنه بردار(
3- ازبکستان ۵۰۸ امتیاز )۸ وزنه بردار(
.۹- ایران با ۲۵۵ امتیاز )۵ وزنه بردار(

رده بندی تیمها بر اساس مدال کسب شده :
بخش آقایان :

۱- چین ۱۶ طال، ۵ نقره و ۱ برنز
۲- ایران ۷ طال، ۴ نقره و ۴ برنز

3- قزاقستان ۴ طال، ۲ نقره و ۶ برنز

نایب رئیس فدراسیون کشتی: 
وظیفه فدراسیون حمایت از جامعه مربیان کشتی است

و  حمید سوریان گفت: مربیان سرمایه های کشتی کشور محسوب می شوند 
حفاظت از این سرمایه ها از وظایف فدراسیون کشتی است.

حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون 
کشتی با بیان این مطلب افزود: از نظر فدراسیون کشتی مربیان فعال در سراسر کشور 
بعنوان بازوان اصلی و سرمایه های کشتی محسوب می شوند و وظیفه داریم که در حفظ 
این سرمایه ها کوشا باشیم. وی ادامه داد: از طریق انستیتو کشتی )حضور میدانی در 
استان ها و آیتی محور کردن آموزش( به دنبال رشد و ارتقا دانش فنی مربیان کشتی 
در سراسر کشور هستیم و اگر این امر اتفاق بیافتد قطعاً شاهد یک تحول محسوس 
در کشتی ایران خواهیم بود.سوریان تصریح کرد: همانگونه که به دنبال افزایش دانش 
فنی مربیان و بروز کردن آنها هستیم، به دنبال این نیز هستیم که خدماتی را به این 
عزیزان زحمتکش که حاصل کار آنها در تیم های ملی کشتی افتخارآفرین هستند، 

بدهیم و یکی از این اقدامات اجرایی کردن طرح بیمه مربیان بود.
 وی ادامه داد: برای اجرای طرح بیمه مربیان که برای اولین بار در تاریخ به انجام 
رسیده، چندین ماه کار کارشناسی را انجام دادیم و در گام اول بیمه درمانی مدنظر ما 
بود و سعی کردیم که بهترین نوع بیمه درمان را برای مربیان کشتی درنظر بگیریم.

سوریان اظهار داشت: البته به دنبال این هستیم که در گام های بعدی برای 
مربیانی که فعال تر باشند و از لحاظ فنی و اخالقی در سطح باالیی قرار داشته باشند، 
طرح بیمه تکمیلی و بیمه عمر را نیز اجرایی کنیم و خانواده های آنها را نیز زیر پوشش 

بیمه تکمیلی قرار دهیم که امیدوارم بتوانیم در این راه موفق باشیم.
نایب رئیس فدراسیون کشتی در مورد اینکه این بیمه شامل چه مربیانی می شود 
گفت: از نظر ما مربیانی که در باشگاه های کشتی فعال هستند، وزن کشتی گیران خود 
را کم نمی کنند، کشتی گیران آنها به تیم های بزرگساالن راه پیدا می کنند و در امر 
سازندگی هستند و کاًل زحمت کشتی را می کشند در اولویت هستند. ضمن اینکه از 
هیأت های کشتی می خواهیم تا نسبت به معرفی مربیانی که دانش فنی خود را به روز 
کرده اند، مسائل اخالقی را مدنظر دارند، در کالس های کنترل و ارتقا شرکت می کنند 

و با انستیتو کشتی نیز در تعامل هستند اقدام نمایند.

استارت 80 متری و گل؛
هالند بازیکنی که از سیاره دیگر آمده است!

ارلینگ هالند با یک استارت دیوانه کننده 
هشتاد متری، گل برتری دورتموند را به ثمر 
را  آنها هنوز شانس کسب سهمیه  تا  رساند 

داشته باشند.
های  رقابت  از  یکم  و  سی  هفته  در 
واگن  فولکس  در  دورتموند  لیگا،  بوندس 
استادیوم میهمان وولفسبورگ بود که در این 
ترزیچ  ادین  بازی حساس و مهم، شاگردان 
موفق شدند به لطف درخشش غول نروژی 
تا  از آن خود کرده  را  بازی  امتیاز  خود، سه 

همچنان شانس های کسب سهمیه برای آنها باقی بماند.
در این دیدار ابتدا ارلینگ هالند روی یک نفوذ از سمت راست دروازه وولفسبورگ 
را خیلی زود و در دقیقه ۱۲ باز کرد تا زنبورها کار راحتی در ادامه داشته باشند اما ۱۰ 
نفره شدن این تیم، کار را سخت کرد. جود بلینگام ستاره ۱۷ ساله و انگلیسی که 
در دقیقه ۱3 یک کارت زرد دریافت کرده بود، در دقیقه ۵۹ کارت دوم را از توبیاس 

استیلر داور مسابقه دریافت کرد تا دورتموند در 3۰ دقیقه پایانی ۱۰ نفره باشد.
در حالیکه وولفسبورگ رده سومی جدال مستقیمی با دورتموند بر سر کسب 
سهمیه دارد، برای زدن گل تساوی فشار را بر روی دروازه زنبورها بیشتر کرد اما یک 
توپ گیری زیبا از محمود دهود هافبک آلمانی دورتموند منجر به یک گل استثنایی 
شد. وولفسبورگ که به دنبال روزنه ای برای زدن گل مساوی بود، روی دروازه 
دورتموند خیمه زده بود که دهود با قاپیدن توپ از روی پای بازیکن حریف، از پشت 
محوطه جریمه خودی ارلینگ هالند را راه انداخت تا او یک گل زیبا را به ثمر برساند. 
فرار تند و تیز هالند و عبور از ماکسیمیلیان آرنولد و جان بروکس بازیکنان 
وولفسبورگ آن هم در شرایطی که چند متری از آرنولد عقب بود، با یک استارت 
۸۰ متری همراه بود تا ستاره نروژی و پدیده دنیای فوتبال در نهایت چند متری هم 
از مدافعین حریف پیش بیفتد و در مصافی تک به تک با کوئن کاستیلز گلر میزبان، 
با یک ضربه بغل پای زیبا با پای چپ، دروازه وولفسبورگ را برای بار دوم باز کند.

در دقایقی که دورتموند با یک یار کمتر زیر فشار شدید حمالت میزبان بود، 
فرار استثنایی هالند و یک گل فرازمینی دیگر از این بازیکن، منجر به این شد تا باز 
هم نگاه ها به سمت این ستاره آینده دار نروژی جلب شود. استارت اعجاب انگیز 

او آن هم در دقیقه ۶۸ مسابقه، منجر به تعریف و تمجیدهای فراوان از هالند شد.
وب سایت sportbible در تمجید از هالند، او را به یک بولدوزری تشبیه 
کرده است که با عبور از روی مدافعین وولفسبورگ، چند متری از آنها پیش می 
افتد و از آیینه های بغل خود، جا ماندن این مدافعین را به نظاره می نشیند. او پس 
از گلزنی در یک جشن دیوانه وار با باز کردن دست هایش، یک شادی گل کهن و 

قدیمی را به اجرا گذاشت.
به لطف بریس هالند، دورتموند ۵۵ امتیازی شد و فاصله اش را با وولفسبورگ 
و اینتراخت فرانکفورت کاهش داد که به ترتیب با ۵۷ و ۵۶ امتیاز در رده های 
سوم و چهارم بوندس لیگا قرار دارند تا یاران هالند همچنان به کسب سهمیه لیگ 

قهرمانان اروپا امیدوار باشند.

نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا؛
کهکشانی ها به دنبال شکستن طلسم چلسی

تیم  این  برابر  برخورد کرده،  به چلسی  اروپا  در  بار  مادرید هر  رئال 
مغلوب شده است.

رئال مادرید امشب در ورزشگاه دی استفانو از دور رفت نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان میزبان چلسی است. نکته جالب اینجاست که رئال و چلسی با وجود 
سابقه طوالنی مدت در لیگ قهرمانان، تاکنون هرگز باهم روبرو نشده اند.

تنها رویارویی این دو تیم به سوپرکاپ اروپای ۱۹۹۸ و جام در جام 
۱۹۷۱ برمی گردد. جالب اینکه برنده هر دو بازی نیز چلسی بود.

سال ۱۹۹۸ رئال به عنوان قهرمان چمپیونزلیگ و با هدایت گاس 
هیدینگ هلندی برابر چلسی قهرمان جام در جام اروپا)تورنمنتی بین قهرمان 
های جام حذفی کشورها که از سال ۲۰۰۰ کنسل شد( قرار گرفت و با گل 
دقیقه ۸3 گوستاو پویت شکست خورد. آبی ها که جانلوکا ویالی ایتالیایی را 

روی نیمکت به عنوان مربی داشتند، جام را باالی سر بردند.
سال ۱۹۷۱ نیز دو تیم در فینال جام در جام به مصاف هم رفتند. بازی 
با تساوی ۱-۱ خاتمه یافت و در دیدار تکراری چلسی بود که ۲-۱ برنده 

شد و عنوان قهرمانی را کسب کرد.
سومین مصاف دو تیم در اروپا یک بازی فینال نیست ولی برنده راهی 
فینال لیگ قهرمانان خواهد شد. رئال طلسم را می شکند یا چلسی بازهم 

موفق به گذر از سد کهکشانی ها خواهد شد؟

کانتونتا: از کنار گذاشتن فوتبال در ۳۰ سالگی پشیمان نیستم
ستاره فرانسوی سابق منچستریونایتد 
عنوان کرد هیچ وقت از پایان فوتبال خود 

در 3۰ سالگی افسوس نمی خورد.
کانتونا  اریک  تایمز،  گزارش  به 
بازیکن مستعد و پر حاشیه دهه ۸۰ و ۹۰ 
بود. مهاجم سابق منچستریونایتد همیشه 
به عنوان یکی از بهترین بازیکنان لیگ 

برتر انگلیس یاد می شود.
سالگی   3۰ در  که  کانتونا  اریک 
فوتبال را کنار گذاشت گفت: من هیچان 

و شور شوق فوتبالیست شدن را خیلی دوست داشتم و از بچگی هم دوست 
داشتم روزی فوتبالیست شوم که به این آرزو رسیدم ولی وقتی همه چیز برای 
من عادی شدم خواستم به خودم وفادار بمانم چون تنها یک بار زندگی می کنم 
و تصمیم گرفتم جای خودم را به نسل بعد بدهم و به دنبال کار دیگری رفتم. 
من هیچ وقت از اینکه در 3۰ سالگی فوتبال را ترک کردم پشیمان نیستم.

کانتونا که رفتارهای نامناسب و عجیب زیادی داشت برایش دردسر 
ساز شد و او تنها توانست با پیراهن تیم ملی کشورش در یک جام معتبر 
بازی کند که آن یورو ۹۲ بود. کانتونا اما با توجه به محبوبیتی که داشت 
پس از پایان دوران فوتبالی اش به سینما راه یافت و اغلب در نقش های 

منفی یا خشن بازی کرد.
او همچنین به دلیل لگد زدن به یک هوادار ۹ ماه از فوتبال محروم شد.

ل  ستقال ا ت  پیشکسو
گفت: استقالل باید به مصاف 
الشرطه  و  عربستان  االهلی 
آسیا  لیگ قهرمانان  عراق در چارچوب 
به  به طور مستقیم  اینکه  برای  و  برود 
مرحله بعدی صعود کند باید در هر دو 

دیدار پیروز میدان باشد.
بهترین  از  یکی  بیانی   شاهرخ 
بازیکنان تاریخ باشگاه استقالل محسوب 
به  هافبک  خط  در  سال ها  او  می شود. 
میدان رفت و خاطرات خوبی را از خود به 
جا گذاشت. بیانی از جمله فوتبالیست هایی 
است که سال ها پیش از این و در سال 
شد.  آسیا  قهرمان  استقالل  با   ۱۹۹۰
گفت وگویی  در  استقالل  پیشکسوت 
درباره شرایط آبی پوشان در لیگ قهرمانان 

آسیا حرف زد.
در زیر متن کامل گفت وگوی این 

بازیکن پیشکسوت را می خوانید:
امتیاز  دو  الدحیل  مقابل  استقالل 

مهم را از دست داد!
برتر  تیم  اول  نیمه  در  استقالل 
میدان بود و نسبت به حریف قطری خود 
برتری داشت ولی نتوانست نتیجه الزم 
را بگیرد. استقالل در روزی که به برد و 
سه امتیاز کامل مسابقه نیاز مبرم داشت، 
تالش زیادی انجام داد اما الدحیل بیشتر 

به دنبال تساوی بود.
چطور  را  استقالل  دوم  وقت  در 

دیدید؟
بدی  گل  استقالل  دوم  نیمه  در 
زد،  گل  قایدی  مهدی  وقتی  اما  خورد 

بیشتر احتیاط را در دستور کار قرار داد و 
اول به دنبال این بود که شکست نخورد. 
قاره  تیم های  بهترین  از  یکی  الدحیل 
بازیکنان خارجی خوبی  از  آسیاست که 

بهره می برد. آنها تیم قدرتمندی بودند.
فرشید اسماعیلی یکی از بازیکنان 
تاثیرگذار استقالل در این رقابت ها بوده 

است!
فرشید اسماعیلی نسبت به گذشته 
پیشرفت زیادی داشته و دیگر آن بازیکن 
بهترین  روزها  این  او  نیست،  گذشته 

عملکرد را در ترکیب استقالل دارد.
استقالل نسبت به بازی رفت تغییر 

تاکتییکی داشت
استقالل نسبت به بازی دور رفت 
مقابل الدحیل عملکرد خوبی را به نمایش 
گذاشت و توانست فاصله ای که بین خط 
هافبک بود را جبران کند. این موضوع 
باعث شد تا نسبت به بازی قبلی، سرعت 

انتقال توپ از هافبک به حمله الدحیل را 
با تاخیر روبرو کند.

گل  زمان  بدترین  در  استقالل 
مساوی را دریافت کرد.

استقالل گل اول را به ثمر رساند و 
اگر در دقیقه آخر نیمه اول گل نمی خورد، 
به طور حتم شرایط در نیمه دوم تغییر 

پیدا می کرد.
و  حرف  الدحیل  پنالتی  درباره 

حدیث های زیادی مطرح است.
صحنه  آن  در  داور  حتم  طور  به 
اشتباه فاحشی را مرتکب شد و به ضرر 
استقالل پنالتی گرفت. من نمی دانم چرا 
داور در دو بازی با الدحیل اشتباه کرد، در 
بازی رفت می توانست به سود آبی پوشان 
پنالتی بگیرد و در دیدار دوم کاری کرد 
که به طور حتم کنفدراسیون فوتبال آسیا 
او را از قضاوت در ادامه بازی ها محروم 

خواهد کرد.

استقالل  دفاعی  خط  اشتباهات 
باز به شکلی ساده دروازه  تا  باعث شد 

استقالل باز شود.
لیگ  از  دوره  این  در  استقالل 
قهرمانان آسیا در خط دفاعی با اشتباهات 
زیادی روبرو بوده است. این تیم در دو 
بازی اخیر مقابل الدحیل ۶ گل دریافت 
کرد که اصال آمار خوبی نیست. مهاجمان 
حریف هر وقت که فرصت کردند برای 

خود موقعیت خطرناک ایجاد کردند.
در گل دوم بازیکن الدحیل به راحتی 

ضربه سر زد.
بازیکنان استقالل یارگیری درستی 
در  او  و  ندادند  اولونگا  انجام  مایکل  با 
ضربه  آزادانه  استقالل  جریمه  محوطه 
کرد.  گل  به  تبدیل  را  توپ  و  زد  سر 
باید  آینده  بازی های  فرهاد مجیدی در 

فکری اساسی کند.
چه فکری؟

را  استقالل  دفاعی  خط  مشکل 
برطرف کند. او باید هر طور شده در دو 
بازی این اشتباهات را به حداقل برساند.

استقالل از گروه خود صعود خواهد 
کرد.

و  ر پیش  زی  با و  د ستقالل  ا
االهلی  مصاف  به  باید  استقالل  دارد، 
عربستان و الشرطه عراق برود و برای 
اینکه به طور مستقیم صعود کند باید 
آنها را ببرد. استقالل در دور رفت این 
این  باز هم  دو تیم را شکست داده و 
توانایی را دارد که نمایندگان عربستان 

و عراق را ببرد.

 دریافت 6 گل در مقابل الدحیل اصال آمار خوبی نیست؛

شاهرخ بیانی: مجیدی در بازی های آینده باید فکری اساسی کند

بهداشت  وزارت  اعالم  در صورت 
پس  پرسپولیسی ها  قرنطینه  بر  مبنی 
انجام  ریزی  برنامه  از هند،  بازگشت  از 
تغییر  دستخوش  برتر  لیگ  مسابقات 
خواهد شد، مسئله ای که مشخص شدن 
آن در انتظار تصمیم معاون وزیر بهداشت 

پس از دستور آنی سعید نمکی است.
در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  حضور 
هند به منظور برگزاری رقابت های مرحله 
گروهی این فصل لیگ قهرمانان آسیا 
همزمان شده با شیوع ویروس کرونای 
هندی و با توجه به انتقال عجیب و غریب 
این ویروس و مرگ و میرهای فراوان 
هندی ها طی چند روز اخیر، نگرانی هایی 
برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در رابطه با بازگشت سرخپوشان 
بهداشت  وزیر  و  آمده  وجود  به  هند  از 
در نامه ای آنی به معاون خود خواستار 
قرنطینه کامل و انجام تست های مربوطه 
تیم فوتبال پرسپولیس پس از بازگشت از 

هند شده است.
به تازگی معاون هوانوردی و امور 
بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری نیز 
اساس دستور ستاد  »بر  اعالم کرد که 
ملی مقابله با کرونا همه پروازها از/ به 
هندوستان و پاکستان ممنوع شده و هیچ 
مسافری از این دو کشور را نمی پذیریم«، 
بنابراین به نظر می رسد که تنها مسافران 
هند به ایران کاروان پرسپولیس پس از 
لیگ  مرحله گروهی  رقابت های  اتمام 

قهرمانان آسیا است.
در صورت قرنطینه پرسپولیسی ها 
درمان  بهداشت،  وزیر  اساس دستور  بر 

باید منتظر تغییر در  و آموزش پزشکی 
برنامه ریزی انجام مسابقات لیگ برتر 
لیگ  سازمان  اعالم  بنابر  چراکه  بود، 
سوی  از  تصمیمی  هر  ایران،  فوتبال 
وزارت  نیز  و  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
ابالغ شود، از سوی ستاد مقابله با کرونا 
در فوتبال و باشگاه پرسپولیس اجرایی 
اساس  بر  نیز  لیگ  سازمان  و  می شود 
برنامه  به  نسبت  اتخاذ شده  تصمیمات 

ریزی مسابقات مبادرت خواهد کرد.
از  پیش  سخنگو  مبهم  اظهارات 

دستور وزیر
ستاد  سخنگوی  رییسی،  علیرضا 
ملی مقابله با کرونا در اظهاراتش پیش 
ازنامه آنی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی مبنی بر ضرورت قرنطینه کامل 
و انجام تست های مربوطه تیم فوتبال 
پرسپولیس پس از بازگشت از هند، اظهار 
کرد: تیم هایی که خارج از کشور مسابقه 
تست  گیرانه  سخت  خیلی  دهند،  می 

هایشان انجام می شود و در اردو نیز از 
آن ها تست گرفته می شود.

از  پس  ها  تیم  اما  داد:  ادامه  وی 
تست  مجددا  باید  کشور،  به  بازگشت 
بدهند و اگر اردوگاهی دارند در آن بمانند 
تا خیال ما راحت شود و در یک حالت 

قرنطینه ای قرار گیرند.
نکته قابل تامل در مورد اظهارات 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا به 
از  پس  ها  پرسپولیسی  قرنطینه  نحوه 
بازگشت از هند مربوط می شود، چراکه 
نه تنها در مورد مدت زمان قرنطینه این 
تیم حرفی به میان آمد بلکه در زمینه 
نحوه قرنطینه نیز بر اساس صحبت های 
سخت  رسید  می  نظر  به  شده  مطرح 
گیری وجود ندارد، چرا که طبق اعالم 
باید از سوی پرسپولیسی  وی قرنطینه 
ها انجام شود و مشخص نیست نقش 
و  نظارت  با  رابطه  در  بهداشت  وزارت 
از  بازگشت  از  پس  تیم  این  قرنطینه 

هند چگونه خواهد بود.

در انتظار نتیجه نامه وزیر بهداشت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
در  بهداشت  وزیر  کرد:  اعالم  پزشکی 
نامه ای آنی به رئیسی معاون بهداشت، بر 
ضرورت قرنطینه کامل و انجام تستهای 
از  پرسپولیس پس  فوتبال  تیم  مربوطه 
بازگشت از هند تاکید کرد؛ در نامه سعید 
آمده  رییسی  علیرضا  به  خطاب  نمکی 
است: »طبق اطالع واصله تیم فوتبال 
پرسپولیس کشورمان در قالب یک گروه 
۵۰ نفره جهت انجام مسابقات در شهر 
گوا کشور هندوستان حضور دارد. از قرار 
معلوم این تیم پس از بازگشت از کشور 
هند در مسابقات داخلی فوتبال شرکت 
خواهد نمود. لذا ضروریست با توجه به 
شیوع ویروس موتاسیون یافته هندی و 
آمار باالی ابتال و مرگ و میر در کشور 
مذکور، کلیه افراد این تیم و همراهان آن 
به محض بازگشت تحت قرنطینه کامل 

و انجام تستهای مربوطه قرار گیرند.«
اکنون باید منتظر ماند و دید پس از 
دستور آنی وزیر بهداشت به معاونش، چه 
تصمیمی در رابطه با مدت زمان و نحوه 
قرنطینه پرسپولیسی ها پس از بازگشت از 
هند گرفته می شود تا سازمان لیگ بتواند 
بر اساس آن نسبت به برگزاری مسابقات 
پیش رو در لیگ برتر برنامه ریزی کند. 
دیدار هفته ۲۱ پرسپولیسی ها در اصفهان 
مقابل ذوب آهن نامعلوم است اما این تیم 
از سری رقابت های هفته ۲۲ لیگ برتر 
ماه  اردیبهشت  ایران جمعه ۱۷  فوتبال 
باید در اصفهان به مصاف  سال جاری 

سپاهان برود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

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

فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
سند رسمی 

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

برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۶۰۰۱۰۰۵۷۱۸ مورخ ۱3۹۹/۱۱/۱۹ 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 ۶۶۲ کد ملی 
3۲۵3۵۰۶۴۷۹ صادره ازکرمانشاه درسه دانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت 
۵۲/۲۸مترمربع درمحدوده اراضی پالک ۱و۵ اصلی واقع دربخش یک حومه کرمانشاه 
به آدرس باریکه خیابان شباب کوچه چشمه کبودی پالک 3۷ که اداره اوقاف بعنوان 
اعیان اعالم نموده ،محرز گریده  راباصدور سند مالکیت  مالک عرصه موافقت خود 
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 ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
۱۰۵/م الف /۱۲

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۰۱/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۰۲/۰۷

محمد عباسی رئیس ثبت اسناد وامالک 

وزارت بهداشت تصمیم نهایی را می گیرد؛

قرنطینه شدن پرسپولیس و لزوم تغییر برنامه در لیگ برتر

شرایط  نکردن  تغییر  صورت  در 
گروه ها در دو هفته باقی مانده از مرحله 
داربی  دو  آسیا،  قهرمانان  لیگ  گروهی 
ایرانی و عربستانی در انتظار مرحله یک 

هشتم نهایی این رقابت ها خواهد بود.
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
و  روزهای حساس  به  منطقه غرب  در 
پایانی اش نزدیک می شود و در این برهه 
زمانی راجع به صعود تیم ها و قرعه شان در 
مرحله یک هشتم نهایی گمانه زنی های 
زیادی می شود. امسال نحوه صعود تیم ها 
تغییر  قهرمانان  لیگ  حذفی  مرحله  به 
کرده و دیگر قرار نیست تمام تیم های 
دوم از گروه هایشان صعود کنند و فقط 
سه تیم برتر از تیم های دوم گروه ها به 
مرحله حذفی صعود خواهند کرد به همین 
دلیل AFC دیدارهای مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا را براساس سه 
تیمی که به عنوان تیم های برتر دوم قرار 
است صعود کنند، برنامه ریزی کرده است.

به همین بهانه می خواهیم بررسی 

کنیم که در صورتی که تا پایان رقابت های 
مرحله گروهی همین رده بندی در گروه ها 
باقی بماند، چه دیدارهایی رخ خواهد داد و 
آیا نمایندگان ایرانی تقابلی با هم خواهند 
با توجه به جداول گروه ها  یا نه.  داشت 
تیم  این لحظه، در حال حاضر چهار  تا 
۷ امتیازی و یک تیم ۶ امتیازی در بین 
تیم های دوم حضور دارند که تنها سه تیم 
برترشان به مرحله حذفی صعود می کنند. 

در بین تیم های ۷ امتیازی، استقالل با 
دارد.  را  بهترین شرایط  تفاضل گل ۵+ 
پس از آن هم السد با تفاضل گل ۲+ قرار 
امتیازی هم  مانده ۷  باقی  تیم  دارد. دو 
الهالل و الوحده هستند که هردوی آن ها 
تفاضل گل ۱+ دارند و به همین دلیل 
سراغ تعداد گل زده شان می رویم. الهالل 
تاکنون ۸ گل به ثمر رسانده و الوحده ۴ 
گل که به همین دلیل، الهالل به عنوان 

سومین تیم برتر دوم صعود خواهد کرد. به 
 A، C این ترتیب تیم های دوم گروه های
و D به عنوان سه تیم برتر به مرحله یک 
هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا می رسند.

در نتیجه ردیف چهارم جدول نحوه تقابل 
تیم ها در مرحله یک هشتم نهایی رقم 

خواهد خورد که به شرح زیر است:
الدوحیل   – تاجیکستان  استقالل 

قطر
شارجه امارات – السد قطر

النصر عربستان – الهالل عربستان
پرسپولیس ایران – استقالل ایران

با این اوصاف در صورت باقی ماندن 
ترتیب و شرایط تیم ها به همین شکل 
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
داربی  دو  شاهد  نادر  اتفاقی  در  آسیا 
بزرگ ایران و عربستان خواهد بود که به 
جذابیت های این رقابت ها اضافه خواهد 
کرد. البته در هر صورت باید منتظر ماند 
و دید تیم ها در دو بازی باقی مانده شان 

چه نتایجی رقم خواهند زد.

بررسی تقابل تیم ها درمرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

داربی آسیایی استقالل و پرسپولیس با اما و اگرهای فراوان! 

ماریتیمو در شبی که دو بازیکن ایرانی این تیم 
تا  یافت  دست  ارزشمند  پیروزی  یک  به  درخشیدند، 

امیدوار به بقا در لیگ باشد.
در هفته بیست و نهم لیگ برتر پرتغال، ماریتیمو 
میهمان  بِسا  استادیوم  در  زندگی،  و  مرگ  جدال  در 
های  رده  در  تیم  دو  به حضور  توجه  با  بود.  بواویشتا 
حساسیت  از  دیدار  این  جدول،  شانزدهم  و  پانزدهم 

زیادی برخوردار بود.
در حالیکه بازی پایاپای دنبال می شد، ماریتیمو 
روی یک موقعیت موفق شد توسط علی علیپور گل 
برتری را وارد دروازه کرده تا در آستانه پیروزی در این 

بازی مهم و فرار از منطقه سقوط قرار بگیرد.

تیم میزبان که با این شکست خود را در منطقه 
سقوط و ایستادن در رتبه دیدار پلی آف بقا و سقوط می 
دید، به شدت حمالتش را افزایش داد تا به گل تساوی 
دست پیدا کند اما خط دفاع آسیب ناپذیر ماریتیمو در 
کنار درخشش سنگربان ایرانی این تیم، منجر به حفظ 
این برتری شد.امیر عابدزاده که با کلین شیت و درخشش 
در بازی گذشته ماریتیمو در برابر ریو آوه بهترین بازیکن 
میدان شده بود، انگیزه های زیادی برای یک کلین شیت 
دیگر درون قفس توری تیمش داشت و در نهایت به 
خواسته اش نیز رسید. عابدزاده در جدال سخت و نفس 
گیر مقابل بواویشتا 3 سیو بزرگ داشت که ۲ مورد آن 
حاصل شوت های درون محوطه جریمه بود و نقش 

ایرانی  سنگربان  کرد.  ایفا  تیمش  پیروزی  در  بزرگی 
ماریتیمو با بسته نگه داشتن دروازه اش موفق شد به 
هشتمین کلین شیت این فصلش در ۲۵ دیدار یکه درون 

چارچوب قرار گرفته است، دست یابد.
عابدزاده در پایان بازی همچون روال سابق روی 
سبک  به  دستانش  کردن  باز  با  و  ایستاد  زانوهایش 
یک  شکل  به  را  بدنش  عابدزاده،  احمدرضا  پدرش 
صلیب درآورد و این پیروزی شیرین و کلین شیت مهم 
را جشن گرفت تا ماریتیمو 3۰ امتیازی شده و با صعود 
به رتبه پانزدهم جدول، فعال از خط سقوط فرار کند که 
البته برای تثبیت این شرایط، آنها نیاز به کسب امتیاز در 

بازی های آینده دارند.

درخشش عابدزاده در پرتغال؛

جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد! 
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محمدرضا گودرزی که معتقد است ربات ها به دلیل نداشتن 
تخیل، حتی با داشتن احساس نیز نمی توانند اثر هنری ناب خلق 

کنند، می گوید که نگران آن ها نیست.
این داستان نویس در پی اظهارنظر مطرح شده از سوی کازوئو 
ایشی گورو، نویسنده انگلیسی ژاپنی تبار برنده نوبل ادبیات مبنی بر 
با رمان نویسان  آینده پیش رو ممکن است ماشین ها  این که »در 
رقابت کنند و شاید از آن ها پیشی بگیرند«، در خصوص احساس خطر 
نویسندگان ایرانی درباره خلق داستان و آثار ادبی از سوی ربات ها به 
واسطه هوش مصنوعی و امکان سنجی این مسئله اظهار کرد: این 
اظهارنظر تحت تاثیر فضای تکنولوژیک کشورهای پیشرفته صنعتی 
و یک سری فرضیه است. از حدود ۵۰، ۶۰ سال پیش هم همیشه این 

صحبت بوده است که ربات ها جای انسان را می گیرند. 
او ادامه داد: ولی در خصوص هنر و تخیل، خیلی ها معتقدند 
که گرفتن جای انسان توسط ربات ها ناممکن است؛ چون ربات 
آن اطالعاتی را که دریافت می کند، پردازش می کند و نمی تواند 
چیزی را از خودش ایجاد کند، در حالی که هنر در این ایجاد کردن 
است. بنابراین خلق رمان توسط ربات ها و پیشی گرفتن آن ها از 

رمان نویسان ناممکن است.
گودرزی سپس به بحث های مطرح شده مشابه در گذشته نیز 
اشاره کرد و گفت: حدود دو، سه دهه پیش هم بحث هایی مبنی بر 
»مرگ رمان« مطرح شده بود. فوکویاما، متفکر آمریکایی بحثی 
پذیرفتند و عده ای  بود، عده ای  این خصوص مطرح کرده  را در 
هم نپذیرفتند و گفتند که مرگ رمان اصال معنا ندارد؛ گسترش 
فضای مجازی در جای خودش است و رمان هم جای خودش را 

دارد و تاریخ نشان داد که همین طور است.
از سوی  افزود: در خصوص بحث مطرح شده  این نویسنده 
ایشی گورو هم چنین چیزی نشدنی است. ربات ها در زمینه صنعت 
می توانند به چنین مرحله ای برسند ولی در هنر این طور نیست چون 
بخشی از آن تخیل است. مگر این که هنر را واقع گرای گزارشی در 
نظر بگیریم، که در این صورت دیگر تفاوتی نمی کند که کار یک 
ربات باشد یا یک آدم نویسنده که کارهایش ارزشی ندارند. اما به 
لحاظ ماهیتی به نظرم این پیش بینی ناممکن است و اصال هیچ 
جای نگرانی هم ندارد. حتی اگر چنین چیزی هم پیش بیاید، هنر 

باز هم راه خودش را پیدا می کند.

محمدرضا گودرزی: نگران ربات ها نیستم

به گزارش دنیای جوانان 
آخرین نظرسنجی پژوهشگاه 
رتباطات  ا و  هنر  فرهنگ، 
با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
عنوان »اوقات فراغت در دوران کرونا« 
نشان می دهد پاسخگویان در این ایام 
به خواندن کتاب،  مجالت،  روزنامه ها 

و ... تاحدی روی آورده اند.
به گزارش دنیای جوانان از روابط 
و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  عمومی 
فراغت  »اوقات  نظرسنجی  ارتباطات، 
نشان  همچنین  کرونا«  دوران  در 
به مانند  نیز  افراد  درصد   ۲۰.۱ می دهد 
مطالعه  برای  کرونا  از  پیش  دوران 
کتاب وقت می گذارند. در حالی که ۴.۴ 
درصد افراد پاسخگو در ایام کرونا کمتر 
می  پردازند.  کتاب  مطالعه  به  قبل  از 
۵۴.۹ درصد پاسخگویان در این دوران 
کتاب نمی خوانند. در گروه  های مختلف 
اجتماعی )سنی و جنسی و ... ( تفاوت 

معناداری در این زمینه وجود ندارد.
۷۹ درصد پاسخگویانی که اعالم 
فراغت  اوقات  گذراندن  برای  کرده  اند 
 3۵.3( می  کنند  مطالعه  کرونا  ایام  در 
چاپی  کتاب های  نمونه(،  کل  درصد 
از  دسته  این  درصد   ۱۷.3 می  خوانند. 
نمونه(  کل  درصد   ۷.۷( پاسخگویان 
تنها 3.۱ درصد  الکترونیک و  از کتاب 
)۱.۴ درصد کل نمونه( نیز از کتاب گویا 

استفاده می  کنند.
خواندن روزنامه یا مجله

براساس یافته  های این نظرسنجی، 
روزهای  در  پاسخگویان  درصد   ۴.۴

کرونایی نسبت به قبل بیشتر روزنامه یا 
مجله می  خوانند. ۸ درصد افراد پاسخگو 
نیز بیان کرده  اند مانند گذشته زمان برای 
و  داده  اند  اختصاص  مطبوعات  مطالعه 
اعالم کرده  اند  پاسخگویان  ۲.۶ درصد 
در مقایسه با دوران قبل از کرونا کمتر 
همچنین  خوانده  اند.  مجله  یا  روزنامه 
۸۴.۹ درصد افراد در این روزها روزنامه 

یا مجله مطالعه نکرده  اند.
که  پاسخگویانی  درصد   ۷۴.3
برای گذراندن اوقات فراغت در دوران 
کرونا روزنامه یا مجله خوانده  اند )۱۱.۲ 
چاپی  نسخه  ز  ا نمونه(  کل  درصد 
استفاده کرده اند. ۲۲.۷ درصد این گروه 
از پاسخگویان )3.۴ درصد کل نمونه( 

از طریق نسخه الکترونیکی روزنامه یا 
مجله مدنظرشان را مطالعه کرده  اند. تنها 
3 درصد این دسته از افراد پاسخگو )۰.۱ 
درصد کل نمونه( با مراجعه به شبکه  های 
اجتماعی روزنامه یا مجله مدنظرشان را 

مطالعه کرده  اند.
در  فراغت  »اوقات  نظرسنجی 
دوران کرونا« از مجموعه نظرسنجی -

های انجام شده توسط گروه افکارسنجی 
ارتباطات  و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه 
انجام شده  است که در بهمن  ۱3۹۹ 
را  نظرسنجی  این  آماری  جامعه  است. 
شهروندان ۱۸ سال و باالتر ساکن در 
داده  تشکیل  کشور  روستاهای  و  شهر 
نیز  نظرسنجی  این  نمونه  تعداد  است. 

۲۱۰3 نفر بوده که به صورت تصادفی 
به  نظرسنجی  این  شده  اند.  انتخاب 

صورت تلفنی انجام شده است.
سنجی  نظر یج  نتا همچنین   
ارتباطات  و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه 
در  مردم  دیدگاه  »بررسی  موضوع  با 
خصوص کرونا« نشان می دهد ایرانی ها 
تعطیلی  و  خودقرنطینگی  دوران  در 
را  خود  وقت  بیشتر  کرونا،  از  ناشی 
در  فعالیت  و  تلویزیون  تماشای  صرف 

شبکه های اجتماعی می کنند.
عمومی  روابط  اعالم  براساس 
ارتباطات،  و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه 
در این نظرسنجی که در سطح ملی و 
به صورت تلفنی در هفته آخر فروردین 
۱3۹۹ انجام شده است، از پاسخگویان 
پرسیده شد »با توجه به خود قرنطینگی 
و تعطیلی ناشی از کرونا، وقت اضافی 
و فراغت خود را بیشتر با چه چیزی پر 
می کنند؟«؛ بیش از نیمی از پاسخگویان 
)۵۶.۱ درصد( اعالم کرده اند برنامه های 

تلویزیونی را تماشا می کنند.
اجتماعی  شبکه های  در  فعالیت 
مجازی )با فراوانی ۴۰ درصد(، سرگرمی 
خانواده  اعضای  و  فرزندان  با  بازی  و 
کتاب  مطالعه  درصد(،  فراوانی۲۸.۴  )با 
با  وگو  فراوانی ۲۶.۶ درصد(، گفت  )با 
اعضای خانواده )با فراوانی ۱۹.۱ درصد( 
و  تماشای فیلم های سینمایی )با فراوانی 
۱۸.۱ درصد( عمده ترین مواردی است 
فراغت  اوقات  آن  طریق  از  افراد  که 
خود را در شرایط خودقرنطینگی سپری 

می کنند.

مشغولیت های کرونایی و اوقات فراغت

»شیعه شناسی« رونمایی می شود
ب  کتا ز  ا یی  نما و ر نشست 
مجازی  صورت  به  »شیعه شناسی« 

برگزار می شود.
 ۸( چهارشنبه  روز  مراسم  این   
اردیبهشت ماه( از ساعت ۱۱ با حضور 
سیدابوالحسن مخزن موسوی )نویسنده 
)سخنران(،  اخگری  محمد   ،) کتاب 
سیدجمال موسوی )سخنران( و محمد 
آسیابانی )دبیر نشست( در خانه کتاب 

و ادبیات ایران برگزار می شود. 
عالقه مندان می توانند این برنامه را  به صورت زنده از آپارات موسسه 
http://www.aparat.com/ خانه کتاب و ادبیات ایران به  نشانی

khaneketab  دنبال کنند.

»چامه« ویژه صدسالگی داستان ایرانی
داستان  ویژه صدسالگی  »چامه«  ادبی  دوماهنامه  شماره  هفدهمین 

ایرانی به همراه نظرسنجی منتشر شد.
ایرانی  داستان  به صدسالگی  این شماره که  از سرمقاله   در بخشی 
اختصاص دارد، محمدجواد جزینی نوشته است: »کوتاه زمانی بعد از یکی 
بود یکی نبود سروکله جوانی پیدا می شود که جهان داستان کوتاه ایران 
را دگرگون می کند. صادق هدایت و بعد از او چهره های دیگر نسل اول 
دوم؛  نسل  و  چوبک  صادق  علوی،  بزرگ  سربرمی آورند؛  داستان نویسان 
ساعدی،  غالمحسین  دانشور،  سیمین  گلستان،  ابراهیم  احمد،  آل  جالل 
بهرام صادقی، هوشنگ گلشیری، احمد محمود، محمود دولت آبادی و... اما 
تابندگی این ستاره ها و شاید کم بنیگی نقد ادبی فرصت دیده شدن نام ها و 
آثار دیگران را نداد. کسانی چون تقی مدرسی، غ. داوود)منو چهر صفا(، کاظم 
تینا، شمیم بهار، رضا فرخفال، بهمن فرسی، رضا دانشور، بهمن شعله ور و ... 
این که گفته اند »داستان نویسان ایرانی از تاریکخانه هدایت بیرون آمدند« پر 
بیراه نیست، چرا که هنوز تاثیر نگاه و مشربی که او آغاز کرد، حتی در نسل 
ایرانی پیداست. ما در این دهه ها نتوانسته ایم نقش  پنجم داستان نویسان 
تشکل ها و انجمن های ادبی را در توسعه هنر داستان نویسی بازیابی کنیم.«

شمسی پور،  مهسا  خوانساری،  کاشفی  سیدعلی  ویژه نامه،  بخش  در 
روح اهلل رویین و پریسا صالحی در این شماره از مجله چامه یادداشت ها و 

نقدها و مقاالتی را درباره صدسالگی داستان در ایران نوشته اند.
این شماره که به صدسالگی داستان در ایران اختصاص دارد، عالوه بر 
داستان و شعر از شاعران و نویسندگان امروز ایران دربرگیرنده یک نظرسنجی 
است که مریم آموسا آن را برای »چامه« آماده کرده است. او برای تدوین 
تاثیرگذار، تحلیل  انتشار لیست پنج رمان و مجموعه داستان و مترجم  و 
نویسندگان و مترجمان و منتقدان را نیز در باب انتخاب های شان جویا شده 
است. علی قانع، میالد ظریف، شهاب لواسانی، آرام روانشاد، لیال صادقی، 
غالمرضا امامی، فیض شریفی، ساسان گلفر، علی شروقی، محسن فرجی، 
ناتاشا امیری، محمدرضا مرزوقی، غالمحسین سالمی، مهدی فتوحی، رضیه 
انصاری، شهریار عباسی، نسترن مکارمی، هادی تقی زاده، علیرضا بهنام، 
محسن حکیم معانی و رضا آشفته افرادی هستند که به پرسش های  او در 
خصوص پنج رمان و مجموعه داستان و پنج مترجم تاثیرگذار پاسخ داده اند.

براساس این نظرسنجی رمان »بوف کور« مهم ترین و تاثیرگذارترین 
رمان ایرانی است که نه تنها بر روی مخاطبان و نویسندگان نسل های بعد 
تاثیر گذاشته، بلکه با ترجمه هایی که از این کتاب شده است، می توان به 

جایگاه ویژه این اثر در جهان اشاره کرد.
در کنار این رمان دو رمان »همسایه ها« نوشته احمد محمود و رمان 
»سووشون« نوشته سیمین دانشور، در رده دوم قرار می گیرند و پس از آن 
»شازده احتجاب« نوشته هوشنگ گلشیری و پس از آن »روزگار دوزخی 
آقای ایاز«، نوشته رضا براهنی، »دایی جان ناپلئون« نوشته ایرج پزشکزاد 

و »سنگ صبور« نوشته صادق چوبک قرار می گیرند.
در بخش »شعر زمان« آثار تازه ای از ضیاءالدین خالقی، سیروس نوذری، 
پوران کاوه، حمیدرضا شکارسری، محسن آریاپاد، احمد قربان زاده، مهدی 
ریحانی، سینا جهاندیده، مزدک پنجه ای، علیرضا بهرامی، رضا اسماعیلی، 
هادی منّوری، نصرت اهلل مسعودی، فرهاد عابدینی، افسانه نجومی، مرضیه 
آقارضایی، مهرداد پیله ور، روح اهلل آبساالن، حمیدرضا اقبال دوست، زهره یوسفی، 
شادی میرزایی، فرناز فرازمند، شهین راکی و مجتبی نورانی منتشر شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

سلطانیه شهر خالق در حوزه ادبیات شد

 با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزیدگان نخستین دوره شبکه  
شهرهای خالق معرفی شدند که در این جشنواره سلطانیه از استان زنجان 

جزو شهرهای خالق در حوزه ادبیات شناخته شد.
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  دوشنبه  روز  گزارش  به 
اسالمی استان زنجان در این جشنواره در حوزه ادبیات، شهرهای برازجان 
از استان خوزستان، تربت  از استان گیالن، گتوند  از استان بوشهر، فومن 
حیدریه از استان خراسان رضوی، سلطانیه از استان زنجان، شبستر از استان 
آذربایجان شرقی، نیشابور از استان خراسان رضوی، سرباز از استان سیستان 
و بلوچستان و تبریز از استان آذربایجان شرقی به عنوان شبکه شهرهای 

خالق معرفی شدند.
در حوزه موسیقی، شهرهای گنبد کاووس از استان گلستان، میانه از 
از  بندر کنگ  استان خراسان رضوی،  از  قوچان  آذربایجان شرقی،  استان 
استان هرمزگان، خاش از استان سیستان و بلوچستان، بوشهر، اسالم آباد 
غرب از استان کرمانشاه، ایذه از استان خوزستان، منوجان از استان کرمان 

به عنوان شبکه شهرهای خالق معرفی شدند.
در حوزه مد و لباس؛ شهرهای پیرانشهر از استان آذربایجان غربی، آق 
قال از استان گلستان، نوشهر از استان مازندران، اوز از استان فارس، جیرفت 

از استان کرمان به عنوان شبکه شهرهای خالق معرفی شدند.
در حوزه سینما؛ شهرهای بندرعباس از استان هرمزگان، بندر انزلی از 
استان گیالن، قصر شیرین از استان کرمانشاه، تفت از استان یزد، کاشان 
از استان سیستان و بلوچستان به عنوان شبکه  از استان اصفهان، چابهار 

شهرهای خالق معرفی شدند.
در حوزه هنرهای تجسمی شهرهای کرمان، شیراز از استان فارس، 
یزد، نهبندان از استان خراسان جنوبی، اردبیل، خوی از استان  آذربایجان 
غربی، گرگان از استان گلستان، قم، قزوین، جوانرود از  استان کرمانشاه، 

بابلسر از استان مازندران  به عنوان شبکه شهرهای خالق معرفی شدند.
در حوزه هنرهای نمایشی شهرهای اهر از استان آذربایجان شرقی، 
از  بهبهان  مرکزی،  استان  از  تفرش  خوزستان،  استان  از  سلیمان  مسجد 
شهرهای  شبکه  عنوان  به  هرمزگان  استان   از  میناب  خوزستان،  استان 

خالق معرفی شدند.
در حوزه صنایع دستی شهرهای میبد از استان  یزد، زنجان، سیرجان 
از استان کرمان، سمنان، مود از استان خراسان جنوبی، کوزه کنان از استان 
آذربایجان شرقی، مینودشت از استان گلستان، اللجین و  مالیر  از استان 
همدان، کیش از استان هرمزگان به عنوان شبکه شهرهای خالق معرفی 

شدند.
در حوزه چاپ و بسته بندی گلمورتی از استان سیستان و بلوچستان، 
عنوان  به  کرمان  استان  از  بم  شرقی،  آذربایجان  استان  از  اسکو  و  جلفا 

شهرهای خالق معرفی شدند.
در حوزه رسانه و مطبوعات مشهد از استان خراسان رضوی به عنوان 

تنها شهر خالق معرفی شد.
بر اساس این گزارش، عنوان »شبکه« به  مجموعه پنج شهر یا بیشتر 
از شهرهای خالقی اطالق می شود که در یک حوزه هنری حایز نشان شهر 

خالق فرهنگ و هنر شدند.

شب شعر نیمه رمضان چگونه برگزار می شود؟
مقام  در محضر  نیمه رمضان  در  ماه« که هرساله  شب شعر »دیدار 
با  کرونایی  خاص  شرایط  دلیل  به  امسال  می شد،  برگزار  رهبری  معظم 
حضور جمعی از شاعران برگزار می شود. این محفل ادبی به صورت زنده از 

تلویزیون پخش خواهد شد.
هنری،  حوزه  عمومی  روابط  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
عباس محمدی، مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری، با اعالم این 
خبر گفت: شب شعر دیدار ماه هرساله در نیمه ماه مبارک رمضان برگزار 
شده و در محفلی گرم و صمیمی، شاعران مطرح کشور از استان های 
و  می پرداختند  شعرخوانی  به  رهبری  معظم  مقام  محضر  در  مختلف 
سالی  دو  اما  می فرمودند  بیان  را  ارزشمندی  رهنمودهای  نیز  ایشان 
حضور  با  مراسم  این  کرونا،  شیوع  خاص  شرایط  دلیل  به  که  می شود 
از  زنده  صورت  به  و  شده  برگزار  هنری  حوزه  در  شاعران ،  از  جمعی 

می شود. پخش  ملی  رسانه 
او افزود: این مراسم که به یاد مراسم شعرخوانی در محضر رهبر معظم 
انقالب برگزار می شود، شامگاه سه شنبه هفتم اردیبهشت از ساعت ۲3:3۰ 

دقیقه از شبکه دو رسانه ملی پخش خواهد شد.
میرشکاک،  یوسفعلی  شعر،  شب  این  در  کرد:  بیان  سپس  محمدی 
حاج علی انسانی،  مرتضی امیری اسفندقه، عباس براتی پور، هادی سعیدی 
کیاسری، محمدمهدی سیار، مرتضی حیدری آل کثیر، قاسم صرافان، احمد 
شهریار، امید مهدی نژاد، میالد عرفان پور، اسما سوری، نصیبا مرادی، عطیه 
سادات حجتی، محمد رسولی، میالد حسنی و سعید تاج محمدی اشعار خود 
پایان  این ویروس منحوس هرچه زودتر  امیدواریم مصیبت  را می خوانند. 
یابد و به یاری خدا در رمضان آینده، مراسم به روال هرساله در محضر رهبر 

معظم انقالب برگزار شود.

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

فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
سند رسمی 

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

برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۶۰۰۱۰۰۶۰۶۶مورخ ۱3۹۹/۱۱/۲۷ 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 
آقای مرتضی حیدریان فرزند عیسی بشماره شناسنامه ۱۰۸ کد ملی ۴۹۶۹۲۶۱۲۲۹ 
صادره ازصحنه درسه دانگ ازشش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۷۲ مترمربع 
آدرس  به  کرمانشاه  حومه  یک  دربخش  واقع  اصلی  و3۵۸   3۵۷ پالک  درمحدوده 
فرهنگیان فاز ۲ خیابان سلمان فارسی کوچه گلبرگ ۲ کوچه ۱۲ خریداری ازمالک 
رسمی آقای یارکرم جعفری محرز گردیده است . لذا مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 
متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  آگهی می شود درصورتی که  روز 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
. بدیهی است درصورت  اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد

۱۲/م الف/ ۱۶ 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۱/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۲/۶

محمد عباسی رئیس ثبت اسناد وامالک 
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میرجالل الدیـن کـزازی در آییـن 
تشـریح  ضمـن  سـعدی  بزرگداشـت 
فارسـی  شـاعر  ایـن  اشـعار  زوایـای 
زبـان، بیـان کـرد که زبـان فارسـی از 
دنیاسـت. زبان هـای  پیشـرفته ترین 

بـه گـزارش دنیـای جوانـان و به 
نقـل از روابط عمومـی کمیسـیون ملی 
یونسـکو در ایـران، آییـن بزرگداشـت 
»سـعدی شاعر ایرانی« عصر گذشته ۵ 
اردیبهشـت ماه با حضور میرجالل الدین 
کزازی اسـتاد دانشـگاه و چهره ماندگار 
ادبیـات فارسـی، عبدالمحمـود رضوانی 
زبـان  بـه  سـعدی  گلسـتان  مترجـم 
انگلیسـی و کوروش کمالی سروستانی 
رئیـس مرکز سعدی شناسـی بـا اجرای 
صـورت  بـه  مسـتکین  عبدالمهـدی 
زنـده در اینسـتاگرام کمیسـیون ملـی 
@( آدرس  بـه  ایـران  یونسـکو- 

unesco.iran(، برگـزار شـد.

نوشـته های سـعدی در گلسـتان 
»هنرورزانـه« اسـت

اسـتاد دانشـگاه و چهـره مانـدگار 
ادبیـات فارسـی، در ابتدای ایـن برنامه 
گفـت: شـیوه کاربـرد زبـان پارسـی در 
یادگاری های سـعدی یکسـان نیسـت. 
از  یـک  کـدام  بـه  اینکـه  بـه  بسـته 
ایـن یادگاری هـا می نگریـم، شـیوه ای 
متفاوت پیش چشـم مـا خواهد بود. در 
زبـان سـعدی درصـد واژه هـا گوناگون 
سـروده ها  در  کـه  به طـوری  اسـت 
درصـد ایـن واژه هـا کمتـر اسـت و در 
گلسـتان که نوشـته های سـعدی را در 
برمی گیـرد، درصـد ایـن واژه ها بیشـتر 
اسـت. این موضوع به سـاختار سـروده 
نوشـته های  برمی گـردد.  نوشـته  و 
سـعدی در گلسـتان به قدری زیباسـت 
کـه هنرورزانه اسـت، پایـه آهنگین در 
ایـن گونـه نوشـته، بـه سـجع نوشـته 

است. شـده 
در گلسـتان پایه هـای جمله کوتاه 
اسـت و در فرجـام هـر کـدام سـجع 
وجـود دارد. هرچنـد در زبـان فارسـی 
سـجع های گوشـنواز بسـیار اسـت امـا 
بـه دلیـل اینکه زبان تازی زبانی اسـت 
کـه ایـن آرایه هـا در آن پرشـمار به کار 
برده می شـود، نوشـتار سـعدی آمیخته 
بـا ایـن آرایه اسـت. واژه هـای همگون 
در زبـان تـازی بسـیار اسـت امـا زبان 
فارسـی زبانـی اسـت کـه می توانیم در 
آن واژه بسـازیم، زبانی اسـت که ساده 
و آهنگین و شـمار واژه های گوشـنواز و 
کوتـاه در آن فراوان اسـت. با این حال 
سـاختن واژه های همسـان و مسجع در 

زبـان فارسـی دشـوارتر از زبـان تـازی 
واژه هـای  از  می توانـد  کسـی  اسـت. 
مسـجع بـه خوبـی بهـره بگیرد کـه با 
ادب آن بـه ژرفی آشـنا و این واژه ها را 
در گنجینـه ذهنـی خود اندوخته باشـد.

کالم سـعدی همزمان »زودیاب« 
و »پیچیده« است

کـزازی اظهـار کرد: زبان سـعدی 
در سـروده ها روشـن تر اسـت و آنچـه 
دل هـا  در  سـعدی  می شـود  سـبب 
ویژگی هاسـت.  همیـن  بگیـرد  جـای 
کالم سـعدی در چشـم خواننـدگان و 
نـگاه  در  امـا  زودیـاب  او  دوسـتداران 
سـخنرانان پیچیده اسـت و نوشـتن به 
چنین زبانی دشـوار اسـت. در پهنه ادب 
فارسـی دو نفـر هسـتند کـه توانسـتند 
در سـرودن بـه زبانـی دسـت یابند که 
مـن آن را زبـان »سرشـتین« می نامم؛ 
یکی فردوسـی و دیگری سـعدی است 
بـا ایـن حـال سـعدی در سـروده ها از 

فردوسـی پیـروی می کنـد.
ایـن اسـتاد دانشـگاه مطـرح کـرد: 
زبـان بـه تنهایـی و بـی هیـچ افزونه ای 
زیباست؛ اما فردوسی و سعدی زبان را در 
فراخنای توانمنـدی به کار بردند، بنابراین 

بایـد عنـوان کنـم کـه زبـان فارسـی از 
پیشـرفته ترین زبان هـای دنیاسـت.

بـرای آمـوزش درسـت واژه ها به 
بـا کتـاب سـعدی  را  فرزندانمـان کار 

کردیم آغـاز 
رضوانـی  عبدالمحمـود  سـپس 
زبـان  بـه  سـعدی  گلسـتان  مترجـم 
انگلیسـی، درباره یادگیـری زبان اظهار 
کـرد: در مراحـل اولیـه یادگیـری زبان 
ایرادهایـی وجـود دارد کـه مـن بارهـا 
ایـن ایرادهـا را گفتـه ام. امـا در مراحل 
در  بچه هـا  کـه  مشـکالتی  باالتـر 
یادگیـری زبـان دارند این اسـت که بار 
معنـوی واژه هـا را نمی داننـد، واژه ها را 
طوطـی وار حفـظ می کنند بـدون اینکه 
کاربـرد آنهـا را بداننـد پـس یادگیـری 
واژه هـا سـخت اسـت. به همیـن دلیل 
ما کار را با کتاب سـعدی شـروع کردیم 

تـا کاربـرد واژه هـا را متوجه شـوند.
ایـران  در  کـه  اشـتباهی  تصـور 
وجـود دارد ایـن اسـت که برخـی فکر 
آیلتـس  مـدرک  گرفتـن  بـا  می کننـد 
دیگـر یـک زبان را کامل یـاد گرفته اند 
در حالی کـه این مدرک »ب بسـم اهلل« 

زبـان هم نیسـت.

رضوانـی در پایـان ضمن خواندن 
چند شـعر از سـعدی و در ادامه ترجمه 
آن بـه زبـان انگلیسـی، گفـت: مـا در 
ترجمـه آثـار سـعدی همـواره تـالش 
کردیـم زیبایـی و امانتـداری را توأمان 

باشیم. داشـته 

روزشـمار عمـر سـعدی تـا امروز 
ادامـه دارد

سـپس کوروش کمالی سروستانی 
رئیـس مرکـز سعدی شناسـی، مهمـان 
ایـن برنامـه شـد و عنوان کـرد: اگرچه 
سالشـمار عمـر سـعدی به قـرن هفتم 
تـا  او  عمـر  روزشـمار  امـا  می رسـد 
امـروز  مـا  و  کشـیده  طـول  امـروز 
می چینیـم.  حکمت هـا  او  خـوان  از 
خداباوری، انسـانگرایی و جهان اندیشی 
از  پـس  اوسـت.  آثـار  ویژگی هـای  از 
این کـه گلسـتان در قـرن ۱۷ بـه زبان 
همـه  تقریبـا  شـد،  ترجمـه  فرانسـه 
اندیشـمندان از سـعدی سـخن گفتنـد. 
بـه طوری که گوته در سـتایش سـعدی 
اسـت.  کـرده   بسـیاری  صحبت هـای 
زبـان و دیـدگاه سـعدی نـه تنهـا در 
ایـران بلکـه در همـه زبان هـا بـا اقبال 

روبـه رو شـده اسـت.

سعدی شاعر زندگی است
و  ندیشـمند  ا د:  دا دامـه  ا وی 
حکیمـی مثل سـعدی هرچنـد به انس 
بـا قـرآن تاکید و بـه خداوند بـاور دارد 
امـا حکایت های گلسـتان نشـان از این 
دارد که او معتقد بوده خداوند بخشـنده 
اسـت و مردان خدا تنها کسانی نیستند 
کـه سـجاده دارنـد بلکـه آن هایـی هم 
کـه بـه خلـق خـدا خدمـت می کنند از 
همین دسـته هسـتند. در واقع سـعدی 
شـاعر زندگـی اسـت و کالم او بـر دل 
زندگان می نشـیند، گلسـتان اخالقیات 
می سـازد کـه ما اکنـون نیز بـه آن نیاز 
داریم. خوان سـعدی هنوز برای خوشـه 

چیدن گسـترده اسـت.

دانشنامه سـعدی در دست تدوین 
ست ا

از  کـرد:  مطـرح  پایـان  در  وی 
سـال ۷۶ کـه پیشـنهاد نامگـذاری ۱ 
اردیبهشـت ماه را به نـام سـعدی مطرح 
کردیـم، مرکز سعدی شناسـی کار خود 
را آغـاز کـرد و تاکنـون ۲۴ مقالـه در 
این بـاره چـاپ کرده ایم، سـه سـال هم 
هسـت که دانشنامه سعدی را در دست 
تدوین داریم و امیدوارم اردیبهشـت ماه 

سـال آینده بـه چاپ برسـد.

کزازی در آیین بزرگداشت »سعدی« مطرح کرد؛

کاربرد زبان پارسی در یادگاری های سعدی یکسان نیست

زل
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ف

 از راست مفتون امینی، محمدحسین شهریار و سیناعباسی 
اختصاصی دنیای جوانان

بگذشت در فراق تو
شب های بی شمار

مفتون امینی

زیور به خود مبند که زیبا ببینمت
با دیگران مباش که تنها ببینمت

در این بهار تازه که گل ها شکفته   اند
لبخند عشق زن که شکوفا ببینمت

یک جام نوش کردی و مشتاق دیدمت
جامی دگر بنوش که شیدا ببینمت

منشین گران و جامه سبک ساز و رقص کن
رقصی چنان که آفت دل ها ببینمت

بگذشت در فراق تو شب های بی شمار
هر شب دراین امید که فردا ببینمت

ای ایستاده در پِس این پرده غبار
نزدیک تر بیا که هویدا ببینمت

نازم به بی نیازی ات ای شوخ سنگدل
هرگز نشد اسیر تمنا ببینمت
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جشنواره نمایش هاي آییني سنتي

ستاد جشنواره نمایش های آیینی 
این  دوره  بیستمین  فراخوان  سنتی  و 
رویداد را به دبیری داود فتحعلی بیگی 
برای برگزاری در ماه های مهر و آبان 
منتشر کرد. فراخوان بیستمین جشنواره 
نمایش های آیینی و سنتی در بخش های 

نمایش های تخت حوضی )بخش ویژه استاد 
علی نصیریان(، مجالس شبیه خوانی )یادواره زنده یاد استاد هاشم فیاض(، 
نمایش های عروسکی سنتی )یادواره زنده یاد استاد کاکامحمد شیرازی(، بخش 
نقالی و روایت های ملی )یادواره زنده یاد مرشد ولی اهلل ترابی(، معرکه ها آیین ها 
و بازی های نمایشی )یادواره زنده یاد استاد محمود استادمحمد(، جوانه های 
نمایش ایرانی )ویژه کودک و نوجوان( همچنین بخش ویژه استاد هنگامه 
مفید و هشتمین  سمینار بین المللی نمایش های آیینی و سنتی برگزار خواهد 

شد. هرچند هنوزهم همه چیز به شرایط کرونا در آن زمان بستگي دارد.

عبدالرضا اکبري محیط بان مي شود

بکش  نفس  ل  یا مینی سر
و  کارگردانی  نویسندگی،  به  زمین، 
که  احسان سیدجوادی  تهیه کنندگی 
خجیر  منطقه  در   ۹۹ سال  تابستان 
تهران تصویربرداری شده است، آماده 

نمایش شده و از امشب روي آنتن شبکه یک 
سیما مي رود. این مینی سریال ۸ قسمتی با 
موضوع فداکاری های محیط بانان برای حفظ محیطزیست است. عبدالرضا 
اکبری، محمدرضا شهبانی نوری، محمدباقر صفانور، حامد مصباحی، علی 
ملک لو، علی خازنی، بابک جعفریه و داوود رجایی بازیگران نفس بکش 
زمین هستند. در خالصه داستان این سریال آمده: زمانی که آتش زمین 
را گرفت، صدای شلیک از جان جانداری خبر می داد که شاید خیلی دور 
یا خیلی نزدیک از تن رها می شد یا صدای غرش کامیونی که وجب به 

وجب این خاک را به نیت رزق از سرزمین بیرون می برد...

هادي منتظري و آموزش آنالین

از  بسیاري  اخیر  سال  یک  در 
مسائل آموزشي در عرصه هنر به سمت 
آموزش آنالین پیش رفت ولي در این 
بین برخي هنرمندان چندان تمایلي به 
منتظری  هادی  ندارند.  موضوع  این 

نوازنده ویولن و کمانچه درباره فعالیت این 
روزهای خود گفت: من در حال حاضر فقط 
مشغول تدریس هستم که در این بخش هم تعداد هنرجویان به خاطر 

شیوع ویروس کرونا کم شده است. 
غیر از تدریس، کار دیگری نمی توان انجام داد. به نظر من موسیقی 
سینه به سینه انتقال پیدا می کند و از آن حسی که بین هنرجو و استاد 
وجود دارد، هنرجو آموزش می بیند. بنابراین به آموزش آنالین اعتقادی 
ندارم ولی در حال حاضر راه دیگری وجود ندارد و ناچار به انجام این 

شکل از آموزش هستیم.
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وقتي تئاتري ها بیکار ننشستند...
اصغر نوري: وضعیت تئاتر مبهم و 

نامشخص است!

در یک سال اخیر وضعیت تئاتر و بسیاري از هنرمندان تئاتري بسیار 
نابسامان بوده و هرچند این اتفاق براي بسیاري از مردم و مشاغل مختلف 
نیز رخ داده ولي هنرمندان به واسطه اینکه نه از بیمه برخوردار هستند و 
نه حتي مانند برخي دیگر از مشاغل نتوانستند در مقاطعي هم به کار خود 
بپردازند، وضعیت بسیار سخت تري ایجاد شده است. این وضعیت کماکان 
روند  و  واکسیناسیون  از  این شکل  با  مي رسد  نظر  به  و  دارد  ادامه  هم 
حرکتي که دولت و سایر مسئوالن در پیش گرفته اند، حاالحاالها باید این 
وضعیت شوم را تحمل کنیم. با این حال در این بین برخي از اهالي تئاتر 
بوده اند که سعي کرده اند خود را مشغول نگه دارند و در همین مدت زمان 

هم فعالیت هایي داشته باشند.
درباره  تئاتر  کارگردان  و  نمایشنامه نویس  مترجم،  نوری،  اصغر 
جدیدترین فعالیت های خود به دنیاي جوانان گفت: من در حوزه نگارش 
نمایشنامه مشغول ترجمه نمایشنامه های آگوتا کریستف هستم. ۸ نمایشنامه 
که قرار است در ۲ جلد منتشر شود. نام یکی از جلدها ساعت خاکستری 
است و نام دیگری هیوال. در هر کتاب ۴ نمایشنامه وجود دارد که نام 

نمایشنامه ها هنوز نهایی نشده است.
وی با بیان اینکه قبال نیز همه کارهای آگوتا کریستف را به فارسی 
ترجمه کرده است، اعالم کرد: همه آن  کتاب ها در نشر مروارید چاپ 
شدند و حاال این ۲ جلد نمایشنامه نیز قرار است در ۲ جلد مجزا توسط 
نام جان و  به  نمایشنامه ها  این  از  نشر مروارید چاپ شود. فقط یکی 
امیدوارم  بود.  نشده  ترجمه  آنها  بقیه  ولی  بود  شده  ترجمه  قبال  جو، 
ترجمه آنها را تا آخر تابستان تمام کنم و تحویل ناشر بدهم و تا آخر 
خواهم  ترجمه  تابستان  که  دیگری  نمایشنامه  یک  شود.  منتشر  سال 
کرد رابطه خصوصی نام دارد که نویسنده آن دیدیه ون کوالرت است. 
من قبال از این نویسنده نمایشنامه ستاره شناس را ترجمه کردم و آن 
را در سال ۱3۹۸ در سالن سایه تئاتر شهر اجرا کردم. نمایشنامه های 
توسط  مجزا  کتاب  دو  در  است  قرار  خصوصی  رابطه  و  ستاره شناس 

نشر دیدآور منتشر شود.
ترجمه  بخش  مسئول  به عنوان  دیدآور  نشر  با  همکاری  از  نوری 
دبیری  به  که  کتاب هایی  از خردادماه چاپ  است  قرار  و گفت:  داد  خبر 
من ترجمه شده اند شروع شود. حدود ۲۵ نمایشنامه و ۲۵ رمان است که 
داریم و مترجم های  آقای حمید دشتی  از  ما چند کار  چاپ خواهد شد. 
دیگر ما عارف جمشیدی، علی قنبرزاده، مریم رفیعی، لیال کردبچه و... 
طبق  هستند.  آماده سازی  مختلف  مراحل  در  ما  نمایشنامه های  هستند. 
از خردادماه  این کتاب ها  امیدوار هستم  برنامه ریزی هایی که من داشتم 

شروع به چاپ شوند.
چه  کریستف  آگوتا  نوشته های  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
جذابیت هایی داشته که تصمیم گرفته آنها را ترجمه کنید، توضیح داد: 
من از سال ۱3۸۷ ترجمه آثار کریستف را شروع کردم که برای ترجمه 
رمان دفتر بزرگ او از یک موسسه توریستی بورس گرفتم و در همان 
آگوتا  نوشتار  دنیای  در  که  چیزی  کردم.  دیدار  کریستف  خود  با  سفر 
است.  موضوع  و  زبان  در  صراحتش  است،  جذاب  من  برای  کریستف 
روی  دست  و  دارد  بی رحمانه ای  صراحت  گاهی  و  مینی مالیست  یک 
موضوعات  آن  سراغ  به  نویسندگان  از  برخی  که  می گذارد  موضوعاتی 
این صراحت یک طنز گزنده ای هم وجود دارد و بی  نمی روند. همراه 
رودربایستی از یک بحرانی حرف می زند. همیشه در کنار آن یک طنز 
بیشتر درباره موضوعات  قابل تحمل می کند.  را  دارد که موضوع  سیاه 
هم  بزرگسالی  تا  آثارش  که  شده  ویران  کودکی  یک  و  تنهایی  تبعید، 
ادامه دارد نمایشنامه می نویسد. کریستف به خاطر سبک نوشتنش که 
گزنده  طنز  همراه  حال  عین  در  ولی  خشن  و  سرد  مینی مالیست  یک 
است در دنیا معروف است. اگر بخواهم صرفًا درباره نمایشنامه های آگوتا 
حرف بزنم، نمایشنامه های او شبیه نمایشنامه های سبک ابزورد و شبیه 
کارهای بکت هستند. همان فضای ابزورد را دارد و با همان سردی و با 
همان جمالت کوتاه به مسائل عمیق زندگی می پردازد. نویسنده ما را 
وادار می کند که به آن مسائل بپردازیم و در آن موقعیت ها قرار بگیریم.

اصغر نوری که سال گذشته قصد داشت نمایش من خودم، را روی 
پایان درباره تکلیف اجرای آن نمایش گفت: تکلیف  بیاورد، در  صحنه 
نامعلوم است.  تئاتر  اساسا وضعیت  نامعلوم است چون  اجرای آن هنوز 
در  که  گروه هایی  می شود.  بسته  بعد  و  می شود  باز  سالن ها  هفته  یک 
یک سال اخیر قصد اجرا داشتند یا اجرای شان نیمه کاره ماند و یا در 
همان مرحله تمرین باقی ماندند و اجرا نشدند. ما قرار بود اواسط سال 
۱3۹۹ نمایش من خودم، را در ایرانشهر اجرا کنیم ولی اجراها همین طور 
در  است.  نامعلوم  واقعا  تئاتر  اجرای  که  است  این  حقیقت  شدند.  لغو 
خوشبینانه ترین حالت می توانم به اجرا در نیمه دوم سال فکر کنم ولی 
سالن  شاید  نمایش  این  برای  مناسب  سالن  تنها  نیستم.  مطمئن  هنوز 

سمندریان در ایرانشهر باشد.

جک نیکلسون و تبر 62هزار دالري

فوم  با  که  تبرهایی  از  یکی 
برای استفاده کردن در فیلم  سخت 
استنلی  ساخته  درخشش،  سینمایی 
مبلغ  به  بود،  شده  ساخته  کوبریک 
۶۲ هزار دالر به حراج گذاشته شده 
ترسناک ترین  ز  ا درخشش  است. 

در  وحشت  ژانر  فیلم های  موفق ترین  و 
بازی جک  با  تاریخ سینماست و صحنه حمله شخصیت جک تورنس 
نیکلسون با تبر به همسرش از ماندگارترین صحنه ها. برای فیلمبرداری 
بخش هایی که جک نیکلسون تبر در دست دارد، یک تبر واقعی وجود 
داشت و طراحان صحنه چند تبر با چوب و فوم سخت هم ساخته بودند 
تا در صحنه های شلوغ تر استفاده شود. یکی از این تبرها سال ۲۰۱۹ 
به بهای ۵۷ هزار دالر فروخته شد و انتظار می رود این یکی بیش از 

۶۲ هزار دالر چکش بخورد.
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عاشقانه اي دیگر در راه است
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محمد حسین زاده

بهتر  البته  و  اخیر  سال هاي  در 
است بگوییم در یک سال اخیر که به 
زیادي  مخاطبان  کرونا،  شیوع  واسطه 
و  شده  خانگي  نمایش  شبکه  جذب 
در  فیلمسازي  و  سریال سازي  طبیعتا 
پیدا  رونق  پیش  از  بیش  شرایط  این 
کرده است، حاال براي سال جدید شاهد 
رشد بیشتر این دست تولیدات هستیم و 
البته وقتي پلتفرم هاي نمایش آنالین به 
سفارش دهنده اصلي این تولیدات تبدیل 
مي شوند، خیال سازندگان هم از سرمایه 
و مسائلي از این دست راحت مي شود. 
سریال  مهمترین  باید  را  جیران  قطعا 
این جای  به  تا  امسال دانست، حداقل 
کار... جیران در واقع جدیدترین اثر حسن 
فتحی است که پس از سریال شهرزاد 
تصمیم به ساخت آن گرفته است. البته 
وی فیلم سینمایي مست عشق، که یک 
کار تاریخی و درباره زندگی موالنا بود 
را نیز در سال گذشته در کشور ترکیه 
با  شهرزاد  بود.  برده  دوربین  جلوی 

موفقیت ویژه اي که خصوصا در فصل 
اول به دست آورد، به موفق ترین سریال 
شبکه نمایش خانگي تا آن زمان تبدیل 
شد هرچند که بعدا در فصول بعدي به 
واسطه مسائلي که براي تهیه کنندگانش 
مختلف  حواشي  وارد  بارها  شد،  ایجاد 
ازجمله تامین هزینه هاي تولید از منبع 
تهیه کنندگان  هنوزهم  و  شد  نامشروع 
این سریال در زندان به سر مي برند، با 
بار دیگر دست  این حال حسن فتحي 
به کار شد و سریال تاریخي دیگري را 

روانه شبکه خانگي خواهد کرد.
تولید  پیش  یک  از  پس  جیران 
آنجاکه  از  خورد.  کلید  طوالنی  بسیار 
اثر  یک  شهرزاد  همانند  نیز  جیران 
لوکیشن هایی  به  نیاز  و  است  تاریخی 
به آن سبک و سیاق بود، طبق انتظار 
در شهرک غزالی فیلمبرداری می شود. 
آثار  عظیم ترین  از  یکی  سریال  این 
که  بود  خواهد  خانگی  نمایش  شبکه 
با انبوهی از ستارگان سینمایی از جمله 
امیرحسین  ایزدیار،  پریناز  رادان،  بهرام 
تیموریان،  رویا  امیرجعفری،  فتحی، 

کتانه  ور،  آزادی  رعنا  پاکدل،  مهدی 
غزل  پسیانی،  ستاره  نژاد،  افشاری 
کاشی،  اسماعیل  مرتضی  شاکری، 
هومن برق نورد، مهدی کوشکی، سمیرا 
بهناز  مسعودی فر،  فاطمه  حسن پور، 
سیاوش  ه،  نیکخوا غالمرضا  نازی، 
حمیدرضا  شیری،  محمد  چراغی پور، 
نهال  نامی،  الهام  رضا جهانی،  نعیمی، 
دشتی، سینا رازانی، بهنام شرفی، انوش 
موذنی،  حسن  جمالی،  پاشا  معظمی، 
عباس  مژدهی،  محمد  نکیسا،  نسرین 
عباس  صمدی پور،  فرشید  توفیقی، 
اشمند،  علی  عزیزپور،  راستین  ظفری، 
پرویز بزرگی، رضا داودوندی و با حضور 
البته  شد.  خواهد  تولید  زارعی  مریال 
این سریال  از ستارگان شاخص  برخي 
دز شهرزاد نیز با حسن فتحي همکاري 

موفقیت آمیزي داشته اند.
داستان این سریال  پس از مرگ 
با  شاه  ناصرالدین  آشنایی  و  امیرکبیر 
جیران آغاز می شود و تا حدود ۶ سال از 
زندگی ناصرالدین شاه و جیران را در بر 
می گیرد. جیران )با بازی پریناز ایزدیار( 

از ندیمه های ناصرالدین  در واقع یکی 
شاه )با بازی بهرام رادان( می باشد. قصه 
در زمان پادشاهی این شاه قاجاری در 
حال وقوع است که او عاشق جیران می 
این قصه  و... در خالصه داستان  شود 
عاشقانه تاریخی به قلم احسان جوانمرد 
و حسن فتحی آمده است: زنهار که طراز 
و طریقت گم شده و مجاز و حقیقت به 

هم آمیخته. 
سهم رعیت کابوس است و سهم 
تدبیر  سلطان تخت طاووس. کجاست 
کریم خان که تاج شاهی پس بگیرد از 
ما ندانم کارها؟ کجاست شمشیر نادر که 
انتقام بکشد از ما خراب کارها؟ مملکت 
خفته  گور  در  امیرکبیر  و  است  آشفته 
است. هر نامی آبستن ننگ است و هر 

صلحی آبستن جنگ. 
باشد  که  هم  قبله عالم  آدمیزاد 
که  می خواهد  قلعه ای  می خواهد.  پناه 
جان پناهش باشد. برای اوالد آدم هیچ 
قلعه ای محکم تر از عشق نیست. بدهید 
همه جا جار بزنند که: ایهالناس! دیروز در 
حوالی تجریش پادشاه شما عاشق شد.

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

اهدای  مراسم  دوره  و سومین  نود 
جوایز اسکار شب گذشته در یونین استیشن 
که  همانطور  و  شد  برگزار  لس آنجلس 
درباره  مراسم  این  از  پیش  پیش بیني ها 
هم  به  نزدیک  بسیار  احتمالي  برندگان 
بود، درنهایت بسیاري از جوایز به کساني 
این  در  مي رفت.  انتظارش  که  رسید 
گذشته  دوره های  از  متفاوت  که  مراسم 
برگزار شد و به پایان رسید، کلویی ژائو 
با فیلم سینمایی سرزمین آواره ها، جایزه 
اسکار بهترین کارگردان را از آن خود کرد 
تا یکي از مهمترین جوایز سال سینما به 
باشد. هر چند  رسیده  فیلمساز زن  یک 
نتوانست جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی 
را به دست آورد و آن را به نویسندگان پدر، 
باخت. کلویي ژائو در تاریخ نزدیک به ۱۰۰ 
ساله آکادمی اسکار دومین فیلمساز زن پس 
از کاترین بیگلو و اولین زن رنگین پوست 
و آسیایی تبار است که برنده جایزه بهترین 
کارگردانی می شود. امسال آکادمی اسکار 
خود،  همیشگی  سنت  از  رویگردانی  با 
نام برنده اسکار بهترین فیلم را پیش از 
بهترین بازیکران زن و مرد اعالم کرد. هر 
سال، اسکار بهترین فیلم، آخرین جایزه ای 
بود که اهدا می شد. وقتی هم نام آنتونی 
هاپکینز به عنوان آخرین برنده اعالم شد، 
او در سالن حضور نداشت و به این ترتیب 
مراسم اسکار به ناگهانی ترین شکل ممکن 
به پایان رسید. آنتوني هاپکینز که با بازي 
درخشان خود، اسکار بهترین بازیگر مرد 
را برای پدر برد، با ۸3 سال پیرترین برنده 

تاریخ اسکار است.
از دیگر نکات مهم مراسم امسال 
حضور  به  می توان  اسکار  جوایز  اهدای 
در  جایزه  برنده  کره ای  بازیگر  نخستین 
ستاره  کرد.  اشاره  برگزیده ها  فهرست 
۷3 ساله فیلم سینمایي میناری، پس از 
به  که  گذشته  سال  تاریخی  اسکارهای 
فیلم انگل، رسید، بار دیگر نام سینمای 
کره جنوبی را سر زبان ها انداخت. فرانسیس 
اسکار  جایزه  سومین  با  هم  مکدورمند 
بهترین بازیگر زن، جایگاهی ویژه برای 
خودش در کتاب رکوردهای جوایز آکادمی 

اسکار دست و پا کرد.
فهرست برندگان جوایز اسکار ۲۰۲۱

بهترین فیلمنامه غیراقتباسی: امرالد 
فنل )زن جوان آینده دار(

بهترین فیلمنامه اقتباسی: کریستوفر 
همپتن و فلوریان زلر )پدر(

دور  یک  بین المللی:  فیلم  بهترین 

دیگر )تامس وینتربرگ از دانمارک(
مرد:  مکمل  نقش  بازیگر  یهترین 

دنیل کالویا )یهودا و مسیح سیاه(
بهترین چهره پردازی و آرایش مو: 

بلک باتم ما رینی
باتم  بلک  لباس:  طراحی  بهترین 

ما رینی
بهترین صدا: آوای متال

یهترین فیلم کوتاه: دو غریبه دور
هر  انیمیشن:  کوتاه  فیلم  بهترین 

اتفاقی بیفتد من دوستت دارم
بهترین انیمیشن بلند سینمایی: روح 

)پیت داکتر و دانا ماری(
بهترین مستند کوتاه: کولت

بهترین مستند بلند: معلم اختاپوسی 
من

بهترین جلوه های ویژه: انگاشته

زن:  مکمل  نقش  بازیگر  بهترین 
یاجانگ یون )میناری(

بهترین طراحی صحنه: منک
یک  ر ا  : ی ر ا د فیلمبر ین  بهتر

مسرشمیت )منک(
بهترین تدوین: میک نیلسن )آوای 

متال(
بهترین موسیقی متن: روح )ترنت 

رزنر، آتیکس راس(
بهترین ترانه: یهودا و مسیح سیاه

ژائو  کلویی  کارگردان:  بهترین 
)سرزمین آواره ها(

بهترین فیلم: سرزمین آواره ها
فرانسیس  زن:  بازیگر  بهترین 

مکدورمند )سرزمین آواره ها(
بهترین بازیگر مرد: آنتونی هاپکینز 

)پدر(

پایان سال شوم سینماي هالیوود

از اسکار بهترین فیلمساز براي یک زن تا پیرترین بزنده جایزه اسکار


