
پیک پنجم کرونا از راه رسید؛

تهران قرمز شد، روز از نو روزی از نو!
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، حمایت از 
تولید، مبارزه با فساد، استفاده از نیروهای نخبه، توانمند 
دولت  اولویت های  از  را  مشکالت  حل  برای  جوان  و 

سیزدهم دانست.
اهلل وردی دهقانی، حمایت از تولید، مبارزه با فساد، استفاده از 
نیروهای نخبه، توانمند و جوان برای حل مشکالت را اولویت های 
از  باید عقالنیت حاکم شود و  دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: 

آنجایی که ۱۰ درصد امکانات و یک درصد جمعیت جهان را در اختیار 
داریم خیلی بهتر می توانیم کشور را اداره کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: از آیت اهلل 
رییسی انتظار داریم که به وعده های انتخاباتی خود با کمک مجلس 
و سایر نهادها عمل کند و راه آن استفاده از همه امکانات معنوی، 

مادی و انسانی کشور است.
صفحه 2

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد؛

کرونای دلتا
 در کمین تمام مردم ایران!

بخش مالی اقتصاد کشور باید شفاف سازی شود
یک کارشناس اقتصادی، داللی زمین 
و مسکن را از عوامل قرار نگرفتن ایران در 
شبکه اقتصاد جهانی دانست و گفت: امروزه 
خرید و فروش زمین و مسکن به کاالی سرمایه ای و 
به شغل داللی برای یک عده خاص رانت خوار وابسته 
به شهرداری و مراکز قدرت تبدیل شده و درآمد سرشار 
افزایش  افراد غیرمصرف کننده روز به روز  آن توسط 
می یابد. علی شماعی اظهار کرد: اقتصاد داللی زمین 
و مسکن که مسبب بیشتر آن بانکها و موسسات مالی 
هستند موجب شده ایران در شبکه اقتصاد جهانی قرار 
نگیرد و از مواهب تولید شبکه ای بهره مند نباشد. یکی 
از عوامل این اقتصاد داللی و پول پاشی، تفکرات غلط 
لیبرالیسم در برخی از مدیران و سیستم مالی کشور است.
 صفحه3

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد:

فعالیت بیش از 650 واحد تولیدی
 در شهرک های صنعتی استان اردبیل

4
صفحه 6خطر کرونا بیخ گوش المپیکی ها
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
رضا فیاضي: تعدد 

شبکه هاي تلویزیون 
باعث دیده نشدن 

آثار مي شود

6ورزش
سرمربیگری تیم ملی 

کشتی آزاد ایران 
افتخار بزرگی است

نک 1با

آخرین  پیرامون  گفتگویي  در  گذشته  روز  فیاضی  رضا 
فعالیت های خود در عرصه بازیگری گفت: بازی من در سریال 
جزر و مد، به کارگردانی علی عبدالعلی زاده به تازگی به پایان 
رسیده است. قصه این مجموعه متناسب با فضای جنوب کشور 

بوده و عمده داستان در جنوب کشور می گذرد. 

غالم رضا محمدی ۱۲ تیر ماه در مراسم بدرقه ای که برای وی 
و مرتضی قیاسی در خرم آباد برگزار شد، اظهار کرد: دو سال و 
هفت ماه قبل برای دومین بار افتخار بزرگ سرمربیگری تیم 

ملی کشتی آزاد ایران نصیبم شد.

 برگزیدگان مرحله دوم طرح »همراهی ۲« برای دعوت 
به استفاده از خدمات بانکداری غیرحضوری و اپلیکیشن 
پرداخت صاپ بانک صادرات ایران یک میلیارد ریال 

جایزه گرفتند.

برگزیدگان 
»همراهی٢« صاپ 

یک میلیارد ریال 
جایزه گرفتند

حمایت از تولید اولویت  دولت سیزدهم باشد FATF ، دلیل اصلی بلوکه شدن پول 
فروش نفت ایران است

یـک کارشـناس بـازار نفـت گفـت: نگاهی بـه عملکـرد ایران 
بعـد از اجرایی شـدن برجـام نیـز تاییـد می کنـد که در صـورت رفع 
تحریم هـا ایـران ایـن قابلیـت را دارد کـه بـه سـرعت بـه بازارهای 
نفـت بازگـردد و سـهم خـود را از رقبـا پـس بگیـرد کـه قاعدتـا رقبـا از ایـن 

موضـوع خرسـند نخواهند شـد.
صفحه 3

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی قانون 
روحانی  حسن  حجت االسالم  به  را  افزوده  ارزش  بر  ت  ا ی ل ا م

رئیس جمهور ابالغ کرد. 
این قانون در ۵۷ ماده تدوین شده که ۶ ماه پس از ابالغ 
به رئیس جمهور الزم االجراست. بر اساس تبصره ماده پنجاه و هفتم، تا تاریخ 
الزم االجرا شدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت 

۸۷ با اصالحات و الحاقات بعدی تمدید می شود و اجرای آن الزم است. 

بخشی از این قانون درباره عوارض برون شهری مسافران تصریح کرده 
است که اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش 
بلیط در داخل کشور با وسائط نقلیه زمینی به )استثنایی ریلی( و دریایی می کنند 
مکلفند ۵ درصد بهای بلیت را با درج در بدید و یا قرارداد )صورتحساب( حسب 
مورد به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه و حداکثر تا پانزدهم 

ماه بعد به حساب شهرداری مبدا واریز کنند. 
صفحه 2

ابالغ قانون مالیات بر ارزش افزوده به رئیس جمهور 

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی
 مناقصه عمومی

)نوبت دوم(
شهرداری شهریاردرنظردارد به استناد درخواست شماره۱۱۶3مورخ۱4۰۰/۱/29معاونت فنی وعمرانی شهرداری درخصوص)موضوعات مندرج درجدول ذیل(ازطریق مناقصه 
عمومی نسبت به انتخاب پیمانکاراقدام نماید.لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی 

پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.
۱-لیست مناقصه به شرح جدول ذیل میباشد.

مبلغ اعتبار شماره فراخوان درسامانهحداقل رتبهشرحردیف
)ریال(

مبلغ سپرده شرکت 
درمناقصه)ریال(

تکمیل جابجایی تیرهای برق درتقاطع غیرهمسطح ۱
۵2۰۰۰۰93۸9۷۰۰۰۰244۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰2/2۵۰/۰۰۰/۰۰۰نیرومیادین جهاد وبسیج وسایرمعابرسطح شهر

2-سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.)سپرده بصورت واریزنقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری ویا ضمانت نامه بانکی(
3-سایراطالعات وجزئیات مربوط به واگذاری دراسناد مناقصه درج گردیده است.

4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست.
۵-هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

۶-متقاضیان میبایست دارای حداقل رتبه مندرج درجدول فوق از سازمان برنامه وبودجه کشورباشند.
۷-مهلت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ۱4۰۰/4/۷تا تاریخ ۱4۰۰/4/۱4ساعت۱4/۰۰ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

۸-مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت۱4/۰۰مورخ۱4۰۰/4/2۷درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
9-زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت۱4/3۰مورخ۱4۰۰/4/2۷درمحل:شهریار،خیابان طالقانی،شهرداری شهریار

بهروزکاویانی-شهردارشهریار
تاریخ انتشارنوبت اول:۱4۰۰/4/۶

تاریخ انتشارنوبت دوم:۱4۰۰/4/۱3

 برگزیدگان مرحله دوم طرح »همراهی 
خدمات  از  استفاده  به  دعوت  برای   »2
اپلیکیشن پرداخت  انکداری غیرحضوری و  ب
صاپ بانک صادرات ایران یک میلیارد ریال 

جایزه گرفتند.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، ۶9 برگزیده مرحله دوم طرح »همراهی 
2« این بانک در فصل بهار مشخص شد و 
جایزه برتر این دوره به آقای مجتبی بیکی 
تعلق  یزد  استان  شعب  مدیریت  از  وزم  ج

گرفت.
طرح توسعه و ترویج اپلیکیشن پرداخت 
مناسبت  به  )صاپ(  ایران  صادرات  انک  ب
با  بانک  این  فعالیت  سال  نهمین  و  شصت 
چهار  در  صاپ  »همراهی2«  طرح  نوان  ع
دوره سه ماهه با مجموع چهار میلیارد ریال 
تا  زمستان سال 99  ابتدای  از  نقدی  جایزه 
و  می شود  عملیاتی   ۱4۰۰ سال  پاییز  ایان  پ
در هر دوره به ۶9 نفر برتر یک میلیارد ریال 

جوایز ارزنده تعلق می گیرد.
ارائه  هدف  با  که  طرح  این  اساس  ر  ب
بیش از پیش قابلیت های اپلیکیشن »صاپ« 
خدمات  از  کاربران  استفاده  سهولت  و 
بانکداری غیرحضوری این اپلیکیشن عملیاتی 
بانک  مشتریان  و  هموطنان  تمامی  شده، 

بانک های عضو شبکه شتاب  سایر  و  ایران  صادرات 
می توانند ضمن معرفی و دعوت به عضویت دوستان 
و سایر کاربران برای نصب اپلیکیشن »صاپ«، امتیاز 
کسب کرده و با تداوم این دعوت در طول دوره های 
سه ماهه، بدون قرعه کشی از پنج میلیون ریال تا 2۰۰ 

میلیون ریال جوایز این طرح برخوردار شوند.
)اول  طرح  این  دوم  مرحله  یافتن  پایان  ا  ب
فروردین ماه تا پایان خردادماه سال ۱4۰۰(، اسامی ۶9 
دارنده بیشترین امتیازات این طرح مشخص شد که بر 
این اساس، جایزه برتر این دوره به ارزش 2۰۰ میلیون 
ریال به مجتبی بیکی جوزم از استان یزد تعلق گرفت. 

حسن گل آقاپور نیازی نفر دوم این طرح از 
ریال،  میلیون   ۱۵۰ برنده  مازندران  ستان  ا
فاضل آموزگار نفر سوم از بوشهر برنده ۸۰ 
میلیون ریال، مصطفی خراسانی جالل آبادی 
نفر چهارم از کرمان برنده ۵۰ میلیون ریال، 
حبیب  و  اصفهان  از  نیری  اعتقادی  اسر  ی
جهانی پورفتیده از گیالن هر یک 3۰ میلیون 

ریال جایزه نقدی برنده شدند.
همچنین نفرات برتر ۷ تا ۱۰ این دوره 
هر کدام ۱۵ میلیون ریال و رتبه های برتر ۱۱ 
تا 3۱ هر کدام ۱۰ میلیون ریال و رتبه های 
برتر 32 تا ۶9 نیز هر یک پنج میلیون ریال 

جایزه نقدی دریافت کردند.
کاربران می توانند برای مشارکت در این 
طرح از طریق نصب مستقیم اپلیکیشن صاپ 
معرفی کننده  کاربر  معرف  کد  واردکردن  و 
)مروج(، ارسال پیام با محتوای لینک نصب 
اختصاصی  لینک  ارسال  صاپ،  پلیکیشن  ا
نصب  برای  )مروج(  کننده  معرفی  اربر  ک
اپلیکیشن یا تکمیل اطالعات پروفایل توسط 

کاربران اقدام کرده و امتیاز کسب کنند.
در این طرح، نصب اپلیکیشن و تکمیل 
پروفایل کاربری ۱۰ امتیاز و هر معرفی و ترویج 
طرح از طریق نصب و عضویت در نرم افزار 
صاپ توسط کاربران جدید به شرط ورود کد 

معرف نیز ۱۰ امتیاز برای کاربران خواهد داشت. 
تابستان و پاییز ۱4۰۰ دو دوره سه ماهه باقی مانده 
این طرح همچنان برای اجرا و اعطای جوایز ارزنده 
بانک  برتر طرح »همراهی 2«  مشارکت کنندگان  ه  ب

صادرات ایران در نظر گرفته شده است.

با دعوت به استفاده از خدمات »صاپ« بانک صادرات ایران

برگزیدگان »همراهی٢« صاپ یک میلیارد ریال جایزه گرفتند

صفحه 2
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ابالغ قانون مالیات بر ارزش افزوده به رئیس جمهور 
ارزش  بر  مالیات  قانون  اسالمی  رئیس مجلس شورای  قالیباف  محمدباقر 

افزوده را به حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور ابالغ کرد. 
این قانون در ۵۷ ماده تدوین شده که ۶ ماه پس از ابالغ به رئیس جمهور 
الزم االجراست. بر اساس تبصره ماده پنجاه و هفتم، تا تاریخ الزم االجرا شدن 
این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۸۷ با اصالحات 

و الحاقات بعدی تمدید می شود و اجرای آن الزم است. 
بخشی از این قانون درباره عوارض برون شهری مسافران تصریح کرده است 
که اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در 
داخل کشور با وسائط نقلیه زمینی به )استثنایی ریلی( و دریایی می کنند مکلفند 
۵ درصد بهای بلیت را با درج در بدید و یا قرارداد )صورتحساب( حسب مورد به 
عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد 

به حساب شهرداری مبدا واریز کنند. 
واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان دو 

درصد به ازای هر ماه تاخیر خواهد بود. 
همچنین مالیات خروج از کشور بر اساس این قانون ابالغی بر اساس پیش 

بینی قانون بودجه سنواتی تعیین می شود. 
البته تصریح شده است که دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه 
وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل 
در خارج از کشور )دارندگان اجازه خروج دانشجویی(، بیمارانی که با مجوز شورای 
پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می شوند، دارندگان پروانه گذر مرزی 
و مرزنشینان، جانبازان انقالب اسالمی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام 
می شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج 
می شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون 

کار و رفاه اجتماعی هستند، از پرداخت این مالیات معاف می شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
حمایت از تولید اولویت  دولت سیزدهم باشد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، حمایت از تولید، مبارزه با فساد، 
استفاده از نیروهای نخبه، توانمند و جوان برای حل مشکالت را از اولویت های 

دولت سیزدهم دانست.
نیروهای  از  استفاده  فساد،  با  مبارزه  تولید،  از  حمایت  دهقانی،  اهلل وردی 
نخبه، توانمند و جوان برای حل مشکالت را اولویت های دولت سیزدهم عنوان 
کرد و گفت: باید عقالنیت حاکم شود و از آنجایی که ۱۰ درصد امکانات و یک 
درصد جمعیت جهان را در اختیار داریم خیلی بهتر می توانیم کشور را اداره کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: از آیت اهلل رییسی انتظار 
داریم که به وعده های انتخاباتی خود با کمک مجلس و سایر نهادها عمل کند و 

راه آن استفاده از همه امکانات معنوی، مادی و انسانی کشور است.
دهقانی درباره چالش های پیش روی دولت منتخب، گفت: امیدواریم با اراده 
انسان های  و  پیدا کند  داده تحقق  آنچه وعده  آهنین رییس جمهوری منتخب، 

پاکدستی بر سر کار بیایند که خودباور باشند.
وی با اشاره به موانع تولید در داخل، ادامه داد: مافیا اجازه نمی دهد تولید 
داخلی در شکل بگیرد زیرا منافع آنها در واردات است. به راحتی می توانیم مواد خام 
را به محصوالت پایین دستی با ارزش افزوده باال برای ایجاد اشتغال تبدیل کنیم.

دهقانی، پوست اندازی در زمینه اینگونه تفکرات را ضروری دانست و گفت: 
نیروی متخصص چنین  و  داخلی  و سرمایه  امکانات  بر  تکیه  با  قطعا می توانیم 

اقداماتی را انجام دهیم.
این نماینده مجلس یازدهم شورای اسالمی تصریح کرد: عمده ترین مسائل 
ما، مشکالت تولید از جمله تامین منابع مالی، عدم سوق نقدینگی به سمت تولید 
و از همه مهمتر استفاده از منابع بانکی، کاهش سود منابع بانکی برای تولید و 
کشاندن بانک ها به بیرون از رقابت با مردم،  بنگاهداری و مشکالت واحدهای 

تولیدی است که به هر نحوی به بانک ها بدهکارند و زمین گیر شده اند.
وی ادامه داد: بانک ها، واحدهای تولیدی بدهکار را تصاحب و از مدار تولید 
خارج کرده اند و با سرمایه هایی که در اختیار دارند، باید به عنوان تامین کننده منابع 

مالی برای تولید عمل کنند.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت:
نیمه شب  در  واکسن  تزریق  برای  سالمندان  به  نوبت دهی 

دروغ است!
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت: با توجه به صف های واکسن، 
ما چشم مان ترسیده و نمی توانیم گروه بعدی را برای تزریق واکسن اعالم کنیم، 

می خواهیم این گروه سنی تمام شود تا گروه سنی بعد را اعالم کنیم.
»جعفر صادق تبریزی« رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در گفت وگو 
با خبرنگار ایلنا در مورد انتقادها از وضعیت صف های واکسیناسیون سالمندان برای 
تزریق واکسن کرونا، بیان کرد: هر چه افراد بگویند، من حق را به آنها می دهم و ما 
باید وضعیت را خیلی بهتر از این جلو ببریم، اما خواهش می کنم فقط یک مرکز که 

روی آن حساسیت وجود دارد را نبینید و بقیه مراکز را هم ببینید.
وی ادامه داد: االن تعداد پایگاه های سالمت از ۶۷ به ۸۰ عدد رسیده و به هر 
حال افزایش ارائه سرویس اتفاق می افتد، طی جلسه ای در هفته ی گذشته همکاران 
ما مراکز را ارزیابی کردند تا نقاط قوت و ضعف را بررسی کنیم و وضعیت نسبت به 

ده روز قبل خیلی بهتر شده است.
تبریزی افزود: اگر به طور مثال دو جا وضعیت مراکز واکسیناسیون مناسب 

نیست، در بقیه مراکز وضعیت مناسب است و مردم راضی هستند.
وی گفت: در صف واکسیناسیون ماشینی، خانمی را دیدم که اعتراض داشت 
مدت زیادی در صف مانده، از ایشان پرسیدم چقدر منتظر هستید؛ گفتند 4۰ دقیقه، 
گفتم آیا ماشین کولر دارد؟ گفتند بله دارد، در صورتی که همکاران من از صبح تا 4 
بعد از ظهر زیر آفتاب خدمت رسانی می کنند، در آخر که این را گفتم خانم عذرخواهی 
کردند، البته حق با ایشان است و نباید 4۰ دقیقه منتظر شوند، اما همکاران ما همه 

در حال تالش هستند و نباید فقط نیمه خالی لیوان را آنهم در چند پایگاه ببینیم.
تبریزی ادامه داد: باز هم می گویم که حق با مردم است چرا که هیچ کجا 
نباید بیشتر از 2۰ دقیقه منتظر شوند، اما همه هجوم آوردند به مراکز در صورتی که 
ضرورتی نداشت و ما اطمینان می دهیم واکسن وجود دارد، و مردم به مراکز نیایند 

تا با آرامش امور پیش رود و صف های چند ساعته ایجاد نشود.
وی در واکنش به شلوغی صف واکسیناسیون در حسینه ارشاد و عدم ارسال 
پیام به سالمندانی که در صف بودند، افزود: فقط به حسینه ارشاد نروید، به پایگاه رو 
به روی آنهم سر بزنید که آنجا هم واکسیناسیون انجام می شود، می خواهم بگویم 
این انصاف نیست و پرسنل حوزه بهداشت کسانی هستند که در طول شبانه روز در 

تالش هستند و تمام ۱۶ ماه گذشته استراحت نداشتند.
تبریزی بیان کرد: در هر حال واکسن نبود و این تقصیر ما نیست، دو هفته 
هیچ کشوری به ما واکسن نداد و حال امیدواریم تولید داخل به حدی برسد که این 
وضع استمرار داشته باشد و هیچ پایگاهی به دلیل نبود واکسن تعطیل نشود که بعد 

دوباره آن راه اندازی کنیم و این مشکالت به وجود بیاید.
وی گفت: ما هیچ کدام راضی نیستیم و دوست نداریم که هیچ هموطنی حتی 
۵ دقیقه در آفتاب منتظر واکسن باشد و تالشمان را می کنیم، خواهشم این است 
که فقط به حسینه ارشاد اکتفا نکنید، به مراکز دیگر، سرخه حصار، باغ پرندگان، 

پایگاه های خودرویی و ... هم سر بزنید و نیمه ی پر لیوان را ببینید.
تبریزی در واکنش به اینکه به برخی سالمندان گفته می شود برای گرفتن نوبت 
برای تزریق واکسن در نیمه شب به مراکز مراجعه کنند، ضمن بیان اینکه پایگاه های 
سالمت از ۸ صبح تا 4 بعد از ظهر فعالیت می کنند، افزود: نه چنین چیزی نیست و 
امکان پذیر هم نیست، نوبت دهی تلفنی و اس ام اسی ما االن اتفاق می افتد، همکاران 
ما با افراد تماس می گیرند و این عزیزان باید اجازه دهند طبق نوبت تزریق کنند، 
اگر واکسن نباشد ما به مردم می گوییم، االن هم که می گوییم صبر کنید و به نوبت 

بیایید یعنی واکسن وجود دارد، با کمی صبر همه واکسینه می شوند.
وی ادامه داد: با توجه به صف های واکسن، ما چشم مان ترسیده، نمی توانیم 
گروه بعدی را برای واکسن اعالم کنیم، می خواهیم این گروه سنی تمام شود تا 
گروه سنی بعد را اعالم کنیم، در حال حاضر هم 42 الی 43 درصد دز دومی ها یعنی 

۷۰ سال به باالهای تهران واکسینه شدند.

پیک پنجم کرونا از راه رسید؛

تهران قرمز شد، روز از نو روزی از نو!
اعالم  و  کرونا  پنجم  موج 
نیز  ر  با ین  ا  ، قرمز وضعیت 
ویروس  جدید  سویه های  شیوع 
سطح  هش  کا همچنین  و 
شده  آفرین  موج  بهداشتی  مراقبت های 
اند؛ در این میان روند ُکند واکسیناسیون در 
کشور نیز از نکات مهم انتقادی کارشناسان 
و صاحبنظران سالمت، در عرصه مقابله با 

کووید است.
روند اوج گیری مجدد ویروس کرونا 
در کشور از جنوب به مرکز و شمال کشور 
آغاز شد و از اواخر خرداد ماه بود که زنگ 
خطر بروز موج پنجم بیماری کووید-۱9 آن 
هم با سویه های جدید ویروس نظیر جهش 
هندی و آفریقای جنوبی که در برخی مناطق 
صدا  به  بود،  شده  شناسایی  هم  کشورمان 
درآمد. افزایش سریع شمار شهرهای قرمز 
کرونایی از 32 شهر در چهارم تیر ماه به ۶3 
شهر و حاال به 92 شهرستان صدای پای موج 
پنجم کرونا را بیشتر می کند. در این میان اما 
وضعیت استانهایی نظیر سیستان و بلوچستان 

بحرانی گزارش شده است.
به  بیماری  این  پنجم  موج  در  البته 
همان  یا  کرونا  دلتای  گونه  شیوع  دلیل 
امواج  به  نسبت  نگرانی ها  هندی،  کرونای 
قبلی بسیار بیشتر است و بیم ُپر شدن دوباره 
بیمارستانها و افزایش مرگ و میر ناشی از 
بیماری، هر روز بیشتر می شود؛ به طوری 
که چند روزی است آمار مراجعات سرپایی و 
همچنین بستری های کووید در بیمارستانها 

افزایش قابل مالحظه ای داشته است.
 3۰ در  که  بود  هم  اساس  همین  بر 
خرداد ماه ۱4۰۰، وزیر بهداشت در نامه ای 
با کرونا، بر  به سخنگوی ستاد ملی مقابله 
ضرورت طرح موضوع و اخذ تصمیمات فوری 
و  مسکو  مقصد  به  پروازها  توقف  مورد  در 
امنیتی-اجتماعی  در جلسه کمیته  بالعکس 
که  کرد  اعالم  و  تاکید  کرونا،  ملی  ستاد 
»باتوجه به گزارشات واصله از کشور روسیه 
 ۱9-COVID بیماری  شیوع  خصوص  در 
به  پروازها  توقف  موضوع  است،  ضروری 
جلسه  در  سریعا  بالعکس  و  مسکو  مقصد 
کرونا  ملی  ستاد  امنیتی-اجتماعی  کمیته 

مطرح و تصمیمات فوری اتخاذ گردد«.
ماه  تیر   ۱۱ جمعه  روز  همچنین 
آخرین  اساس  بر  که  شده  اعالم   ،۱4۰۰
تصمیم  پیرو  کرونا  ملی  ستاد  دستورالعمل 
وزارت بهداشت، ورود از ۱2 کشور به ایران 
ممنوع و محدودیت ها برای مسافران ورودی 
از 24 کشور دیگر بیشتر شد. همچنین شرط 
مسافران  برای   )PCR ( پی سی آر  تست 

واکسینه شده برداشته شد.
دستورالعمِل  اساس  بر  که  طوری  به 
نظر  از  کشورها  فهرست  رسانِی  »به روز 
ویروس  جهش یافته  سویه  گردش  مقدار 

بر  و  منتشر شد  ایسنا  از سوی  که  کرونا« 
تشدید مراقبت ها در مبادی مرزی هوایی و 
دریایی، تاکید دارد، فهرست کشورها براساس 
شیوع و بروز ویروس جهش یافته به سه دسته 

زیر تقسیم می شود:
- کشورهای ویژه )کشورهای دارای 
سویه جهش یافت(،  پذیرش مسافر از این 
تا  غیرمستقیم  و  مستقیم  طور  به  کشورها 
اطالع ثانوی ممنوع است. ورود دیپلمات ها 
و ماموران دولتی و نمایندگان سازمان های 
بین المللی منوط به تایید وزارت امور خارجه 
این  است.  ابالغی  پروتکل های  رعایت  با 
نا،  بوتسوا شامل  حاضر  درحال  کشورها 
برزیل، اسواتینی، هندوستان، اسوتو، ماالوی، 
موزامبیک، نپال، افریقای جنوبی، اوروگوئه، 

زامبیا و زیمبابوه است.
با  )کشورهایی  پرخطر  کشورهای 
و  مستقیم  سفرهای  بیماری(،  باالی  بروز 
غیرمستقیم از این کشورها برقرار است، اما 
بر  این کشورها عالوه  از  مسافران ورودی 
تست منفی پی سی آر از نظر کرونا در مبدأ 
)با مهلت 9۶ ساعت( الزم است در هنگام 
ورود تحت بررسی آزمایشگاهی دوباره )تست 
پی سی آر( قرار گیرند. رعایت پروتکل ابالغِی 
مراقبت مرزی هواییـ  دریایی الزامی است. 
درحال حاضر شامِل  این کشورها  فهرست 
آرژانتین، بحرین، بولیوی، کیپ ورد، شیلی، 
کویت،  مصر،  اکوادور،  کاستاریکا،  کلمبیا، 
نامیبیا،  مغولستان،  مالدیو،  مالزی،  لیتوانی، 
سودان،  سریالنکا،  سیشل،  پرو،  پاراگوئه، 

سوریه، تانزانیا، ترینیداد و تونس است.
منع  حاضر  حال  در  کشورها  سایر 
تردد سفر نداشته و تست پی سی آر منفی از 
کشور مبدأ با مهلت 9۶ ساعت، برای ورود 
به کشور کفایت می کند. غربالگری عالمتی 
)مراقبت سندرومیک( برای این گروه انجام 

خواهد شد و در صورت نیاز، تست پی سی آر 
دوباره به عمل خواهد آمد.

در هر حال با وجود همه این اقدامات 
در حال حاضر در کشورمان 92 شهرستان 
از جمله تهران در وضعیت قرمز کرونایی قرار 
گرفته اند. بر همین اساس هم طبق اعالم 
غالمرضا عباس پاشا-معاون توسعه مدیریت 
و منابع استاندار تهران استان تهران از امروز 
شنبه ۱2 تیر در وضعیت قرمز قرار دارد؛ بر 
همین اساس ۷۰ درصد از کارمندان ادارات 

و مراکز دورکار می شوند.
وی همچنین اعالم کرد که 3۰ درصد 
دیگر نیروها نیز باید در محل کار خود حضور 
همچنین  کنند؛  فعالیت  حضوری  و  یابند 
مشاغل ضروری به صورت ۵۰ درصد باید 
به صورت  درصد   ۵۰ یعنی  کنند؛   فعالیت 
حضوری فعالیت کنند و ۵۰ درصد دیگر نیز 

باید دورکار شوند.
باید توجه کرد که به گفته مسئوالن 
بهداشتی و شهری، به دلیل هوشمندسازی 
صورت  شهرها  رنگ بندی  وضعیت  در  که 
شهر،  یک  رنگ  تغییر  محض  به  گرفته،  
اعمال  مصوب شده  شرایط  و  محدودیت ها 
می شود که دورکاری هم از جمله آنهاست.

بنابراین طبق اعالم وزارت بهداشتی ها 
به دنبال شیوع سویه های جدید ویروس یعنی 
جهش های  به  ابتال  از  مواردی  شناسایی 
آفریقای جنوبی در برخی مناطق  هندی و 
کشور، تغییر رنگ بندی کرونایی و افزایش 
و همچنین کاهش  در کشور  قرمز  مناطق 
سطح مراقبت های بهداشتی باعث آغاز خیز 

پنجم کرونا در کشور شده  است.
روند  دالیل،  این  میان  در  باید  البته 
کشور  در  کرونا  علیه  واکسیناسیون  کند 
سایر  که  شرایطی  در  کرد.  اضافه  هم  را 
یا  و  دو  با  واکسن،  سازنده  کشورهای 

قابل  پیشرفتهای  به  واکسن  سه  حداکثر 
مالحظه ای در واکسیناسیون جمعیت خود 
دست یافته اند و بخشی از واکسنها را نیز 
صادر می کنند، در ایران نیز با وجود اینکه 
از پیشرفت کارآزمایی بالینی چندین پلتفرم 
واکسن کرونا صحبت می شود و حتی دو 
واکسن کووایران برکت و پاستوکووک هم 
مجوز مصرف اضطراری دریافت کرده اند، 
اما هنوز خبری از ورود این واکسن ها به 
کرونا  علیه  مردم  واکسیناسیون  عرصه 
هم  باال  به  سال   ۷۰ افراد  حتی  و  نیست 
این  هنوز به صورت کامل در کشور علیه 
روند  از طرفی  اند.  نشده  واکسینه  بیماری 
واردات واکسن نیز بسیار کند بوده و همین 
موضوع انتقاداتی را به دنبال داشته است.

سوی  از  اعالمی  آمار  آخرین  بر  بنا 
وزارت بهداشت تا کنون 4 میلیون و 44۷ 
هزار و 2۸ نفر ُدز اول واکسن کرونا و یک 
میلیون و ۷۵4 هزار و ۵4۵ نفر نیز ُدز دوم 
مجموع  اساس  این  بر  کرده اند.  تزریق  را 
 ۶ به  کشور  در  شده  تزریق  واکسن های 
میلیون و 2۰۱ هزار و ۵۷3 ُدز رسیده است 
که این میزان تزریق واکسن برای کشوری 
با جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری، مناسب 
به نظر نمی رسد. آن هم با وجود اینکه اقدام 
به واکسیناسیون علیه کرونا از 2۱ بهمن ماه 

۱399 در کشور آغاز شده است.
آخرین  طبق  که  کرد  توجه  باید 
که  کشور  در  کرونایی  بندی  رنگ  نقشه 
سوی  از  و  اعالم  ماسک  اپلیکیشن  در 
تیر   ۱2 امروز  شد،  منتشر  بهداشت  وزارت 
 9۱ و  تهران  حاضر  حال  در   ،۱4۰۰ ماه 
شهرستان دیگر در وضعیت قرمز کرونایی 
قرار گرفته اند. همچنین ۱۸3 شهرستان در 
وضعیت نارنجی و ۱۷3 شهرستان در وضعیت 

زرد کرونایی قرار دارند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

دانشجویان  میهمانی  و  انتقال  و  نقل  ثبت نام  آغاز  تیر؛   ۱۵
دانشگاه آزاد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی از ثبت نام نقل و انتقال 
و میهمانی نیمسال اول سال تحصیلی این دانشگاه از ۱۵ تیرماه خبر داد.

فرزاد جهان بین افزود: ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان این 
دانشگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱4۰۱ـ ۱4۰۰ از ۱۵ تیرماه آغاز 

می شود و تا ۱۵ مردادماه ادامه دارد.
وی تأکید کرد: با برنامه ریزی های صورت  گرفته، تدابیری اندیشیده 
شده تا نتیجه درخواست های نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان قبل از آغاز 

ترم اعالم شود.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی گفت: متقاضیان باید 
برای ثبت نام به سامانه منادا به نشانی www.monada.iau.ir مراجعه 
و ثبت نام خود را کامل کنند. تمامی مراحل فرآیند رسیدگی به درخواست های 
نقل و انتقال و میهمانی از طریق سامانه منادا قابل پیگیری است و متقاضیان 

از مراجعه حضوری به سازمان مرکزی خودداری کنند.
جهان بین ادامه داد:  به منظور فراهم آمدن حداکثر تسهیالت برای 
که  شده  طراحی  نحوی  به  منادا  سامانه  در  امور  انجام  روند  دانشجویان، 
نیازی به تردد دانشجو بین واحدهای دانشگاهی مبداء و مقصد برای پیگیری 

درخواست نباشد.

در  تحقیقات  فعالیتهای  ارزشیابی  دستورالعمل  ابالغ 
دانشگاه های علوم پزشکی

ارزشیابی  دستورالعمل  بهداشت  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
فعالیت های تحقیقات و فناوری در دانشگاه های علوم پزشکی را که با رویکرد 
بازآرایی و بازسازماندهی، متناسب با فرایندهای بهینه و کارا و ایجاد دسترسی 

و شفافیت در بستر سامانه برخط تدوین شده است، ابالغ کرد.
به گزارش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، فرید نجفی 
از انجام 2 دهه پایش و  درخصوص ضرورت این به روزرسانی گفت: پس 
ارزیابی مستمر و با توجه به توسعه قابلیت ها و رهیافت های جدید نیاز به 
بروزرسانی و تغییرات ساختاری و محتوایی فراوان و استفاده از ابزارهای نوین 
و دسترسی های شفاف و آسان دانشگاه های علوم پزشکی به منظور تحقق 
هدف غایی توسعه دانش و فناوری و به کارگیری آن به منظور ارتقای سالمت 

مردم به شدت احساس شد.
ارزشیابی خبر داد و  اجرایی  تغییرات اساسی در فرایند  اعمال  از  وی 
افزود: طراحی و راه اندازی سامانه جامع ارزشیابی تحقیقات و فناوری به آدرس 
evaluation.research.ac.ir و تجمیع تمام فرایندهای ارزشیابی از 
موضوع ارزشیابی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی تا ارزشیابی مراکز 

تحقیقاتی و نیز جشنواره رازی، از آن جمله این تغییرات هستند.
 معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: دسترسی ها و 
امکانات این سامانه به گونه ای طراحی شده است که ضمن برخط شدن فرایند 
اجرایی، امکان مشاهده و بررسی نتایج هر دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی بر اساس 

داده های موجود به صورت برخط و کامال شفاف میسر است.
نجفی ادامه داد: در ارزشیابی سال ۱399، محور فناوری جهت تمامی 
دانشگاه های علوم پزشکی و حیطه ارزشیابی پژوهش های اثربخش سالمت 
در ۱۸ دانشگاه علوم پزشکی به صورت پایلوت مورد ارزیابی قرار می گیرند.

وی همچنین گفت: دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۱399 چهار محور 
تولید دانش، ساختار تحقیقات و فناوری، توسعه فناوری و اثرگذاری پژوهش 

)به صورت آزمایشی( ارزشیابی می شوند.

دستگیری عامل فروش داروهای شیمی درمانی تقلبی
از دستگیری فردی که  پایتخت  تبادل اطالعات  رئیس پلیس فضای تولید و 
داروهای تقلبی شیمی درمانی را در فضای مجازی خرید و فروش می کرد خبر داد 
و گفت: در همین ارتباط بیش از 3۰۰ قلم داروی غیرقابل استفاده از محل اختفای 

متهم کشف و ضبط شد.
به گزارش پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی افزود: فردی به پلیس فتا 
اقدام به خرید داروی شیمی  تهران بزرگ مراجعه و مدعی شد در فضای مجازی 
درمانی کرده و زمانی که جهت استفاده آن با پزشک مشورت کرده متوجه شده داروها 
فاسد است.وی ادامه داد: شاکی در ادامه اظهارات خود گفت با توجه به نیاز فرزندم 
به داروهای شیمی درمانی، در فضای مجازی جستجو کردم و با شخصی ناشناس 
در این خصوص آشنا شدم و پس از واریز وجه و دریافت داروها با بررسی پزشک 

مشخص شد داروها به هیچ عنوان قابل استفاده نیست.  
معظمی گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا پایتخت تحقیقات خود را آغاز 
کردند و با بهره گیری از روش های علمی و اقدامات فنی فرد مذکور را در فضای 
مجازی شناسایی کردند و متوجه شدند مجرم با ایجاد یک کانال در یکی از شبکه 
مبالغ هنگفت  با  استفاده  به فروش داروهای فاسد و غیرقابل  اقدام  اجتماعی  های 
تحت عنوان داروهای شیمی درمانی به افرادی که نیازمند این دارو هستند می کند.  
وی خاطرنشان کرد: با به دست آمدن اطالعات هویتی متهم و پس از تشریفات 

قضایی، در نهایت مجرم در مخفیگاه خود در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر و 
بیش از 3۰۰ قلم داروی غیرقابل استفاده از محل اختفای وی کشف گردید.

سرهنگ گودرزی اظهار داشت: متهم پس از انتقال به پلیس فتا هرگونه جرمی را 
انکار می کرد اما پس از روبه رو شدن با شاکی پرونده و ادله دیجیتال ضمن پذیرش 

بزه انتسابی به فروش داروهای فاسد اعتراف کرد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: خرید و فروش هرگونه 
دارو در فضای مجازی ممنوع است و عالوه بر جرم بودن این اقدام، غالب این افراد 
نیز کالهبردار هستند، بسیاری از این افراد اصال دارویی در اختیار ندارند و با یک 
جست و جوی ساده در فضای مجازی به اطالعاتی دست پیدا می کنند و مدعی 

داشتن داروهای نادر هستند.
سرهنگ داود معظمی گودرزی خاطر نشان کرد : شهروندان در صورت اطالع 
از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی می توانند موضوع را از طریق سایت 

پلیس فتا به آدرس  www.Cyberpolice.ir گزارش کنند.

۴ کشته و یک مصدوم حاصل درگیری مسلحانه ملکی در اهواز
بخشدار اسماعیلیه اهواز از کشته شدن چهار نفر و مصدومیت یک تن بر اثر 

درگیری مسلحانه خبر داد.
الیاس نیسی، اظهار کرد: در یک درگیری مسلحانه که صبح روز جمعه )۱۱ تیرماه( 
در روستای تختیه بخش اسماعیلیه اهواز بین اعضای یک خانواده رخ داد، چهار نفر 
کشته شدند.وی افزود: در این درگیری که به علت اختالفات ملکی رخ داد،  یک مرد 
4۰ ساله با اسلحه کالشینکف سه پسر عمو و نوه ۱4 ساله عموی خود را به قتل رساند.

بخشدار اسماعیلیه اهواز گفت: این فرد، عموی خود را نیز مجروح کرد که برای 
درمان به یکی از بیمارستان های اهواز منتقل شد و اکنون بستری است.

وی با اشاره به متواری شدن قاتل پس از حادثه، بیان کرد: با ورود به موقع 
نیروی انتظامی و شیوخ، در حال حاضر امنیت در منطقه حاکم است. دستگیری قاتل 

نیز در دست پیگیری است.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر 2/9۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷9۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،۷۶۰ دربرابر ۱،44۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد؛

کرونای دلتا در کمین تمام مردم ایران!
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، آخرین وضعیت این بیماری در کشور را تشریح 

کرد و نسبت سویه دلتای کرونا در همه مناطق کشور هشدار داد.
دکتر علیرضا رئیسی در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: مروری بر وضعیت 
کرونا در دنیا و کشور داشتیم. در دنیا وضعیت به شکلی است که موج جدیدی از بیماری 
با عنوان ویروس دلتا یا کرونای هندی در حال گسترش است و ۶۸ کشور دنیا درگیر این 
موج شدند و در برزیل دیروز بیشترین آمار مرگ و میر ثبت کردند و  باالی ۱۶۰۰ مرگ 
ثبت شد و در هندوستان همچنان علی رغم اندکی کاهش اما باالی ۷۵۰ مرگ در روز 
ثبت شد و در کشور اندونزی وضعیت به همین شکل افزایشی است و در کشورهای دیگر 

هم این ویروس در حال تاخت و تاز است. 
وی افزود: در ایران در استان های جنوبی، شرقی و جنوب شرقی تعداد شهرهای درگیر 
در استان ها افزایش می یابد و علی رغم تاکیدات زیاد، رعایت پروتکل ها کمتر از ۷۰ درصد 
است که عدد پایینی است و اگر بخواهیم پروتکل اثرگذار باشد باید باالی ۸۵ درصد رعایت 
پروتکل داشته باشیم. وجود ویروس دلتا در جای جای کشور با توجه به قدرت سرایت آن 
قطعا می تواند میزان همه گیری را افزایش دهد و میران بستری و مبتال را بیشتر خواهد کرد.

رییسی در ادامه گفت: وجود ویروس دلتا در جای جای کشور که پیدا شده، با توجه به 
اینکه قدرت سرایت این ویروس بسیار باالست، می تواند میزان همه گیری، بستری و ابتال 
را بیشتر کند. در حال حاضر 92 شهرمان قرمز، ۱۸3 شهر نارنجی و ۱۷3 شهر هم زرد است.

وی افزود: بیش از نیمی از استان های کشور درگیر هستند. برخی استان ها ابتدای 
درگیری قرار دارند که اگر خوب رعایت کنند، می توانند مهار کنند، اما اگر سهل انگاری 
کنند بیماری می تواند کل استان را درگیر کند. در استانی مانند اصفهان فعال فقط شهر 
ایالم یک شهر مهران درگیر است. خراسان شمالی و  اردستان درگیر و قرمز است. در 
خراسان جنوبی هم فقط یک شهر درگیر دارند. در کرمانشاه فقط گیالن غرب درگیر است. 
در کهگیلویه و بویر احمد فقط گچساران درگیر است و در گیالن و استان مرکزی هم فقط 

یک شهر درگیر است. اما بقیه استان ها تعداد شهرهای درگیرشان باالست.
تا از شهرهای استان تهران درگیر یعنی اسالمشهر،  وی افزود: در تهران که ۱۰ 
است.  فیروزکوه، قرچک   دماوند، ری، شمیرانات،  تهران،  پردیس،  پاکدشت،  بهارستان، 
همچنین ۱۰ شهر استان سیستان و بلوچستان درگیر است که تقریبا سراسر استان درگیر 

شده است.
رییسی ادامه داد: استان فارس شهرهای جنوبی و جنوب شرق استان درگیری دارند 
و ۱۰ تا از شهرستان های استان فارس درگیر هستند. در کرمان ۱۵ شهر درگیر است و در 
هرمزگان ۱۱ شهر درگیری دارند. به همین صورت استان های مختلف درگیری های مختلف 
دارند و حتما نیاز است که به دقت رعایت شده و پروتکل ها با دقت بیشتری رعایت شود.

رییسی گفت: در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، تاکید زیادی بر کنترل مرزها، 
تاکنون  سپاه  و  مسلح  نیروهای  ستاد  و  انتظامی  نیروی  شد.  مرزهای شرقی  ویژه  به 
اقدامات خوبی برای کنترل مرزهای شرقی انجام دادند و امروز تاکید شد که کنترل 
مرزها به ویژه در مرزهای شرقی کشور تشدید شود. اقدامات نظارتی زیادی در مرزها 
تاکید شد که  باز هم  اما  نظارت و مراقبت است،  ۱۱۷ درصد رشد  انجام می شود و 

بیش از این کنترل شود.
وی افزود: موضوع دیگری که در ستاد مطرح شد این بود که به طور ویژه استان 
های درگیر مورد نظارت و دقت و کمک  قرار دهیم. به ویژه در سیستان و بلوچستان که 
ارتباط مستقیمی با استاندار محترم آنجا برقرار شد و مسائل و مشکالت مطرح شد و قرار 
شد به صورت ویژه کمک هایی ارسال شود و اگر نیاز باشد، بیشتر کمک ها انجام شود. البته 
زیرساخت ها برای شیوع بیماری و پذیرش بیمار مهم است. خوشبختانه در زمینه اکسیژن 
ساز و تخت در استان سیستان و بلوچستان مشل خاصی نیست، اما اقدامات بیشتری به 
ویژه در حوزه نظارت و رعایت پروتکل ها و اعمال قانون با پروتکل شکنان نیاز است که 
در این منطقه انجام شود. میزان رعایت پروتکل ها در سیستان و بلوچستان به طور میانگین 
زیر ۵۰ درصد است و نیاز است که مردم عزیز و صبور آن منطقه در رعایت پروتکل ها 

دقت بیشتری را داشته باشند.
وی ادامه داد: قرار شد در سیستان و بلوچستان بسیاری از اماکن و ادارات تعطیل 
باشند، از جمله بانک ها و ادارات دولتی، مگر آن هایی که خیلی ضروری هستند، باز باشند.

رییسی گفت: در استان هایی هم که شهر قرمز در آن ها اعالم شد، بر اساس پروتکل 
ها و رنگ بندی که وجود دارد، باید اقداماتی اعمال شود. مثال در شهرهای قرمز کارکنان 
دولتی حداکثر 3۰درصد باید حضور یابند و بقیه باید دورکار باشند. به جز مشاغل بسیار 
ضروری که حداکثر تا ۵۰ درصد می توانند حضور یابند و بقیه باید به صورت دورکار باشد 

تا شرایط آرامتر شود.
وی افزود: االن تقریبا وضعیت انجام واکسیناسیون گروه سنی که اعالم کردیم مطلوب 
و مناسب است و طی هفته آینده به احتمال خیلی زیاد گروه سنی پایین تری اعالم می کنیم 

که واکسیناسیون انجام دهند.
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س  شنا ر کا یک 
و  زمین  داللی  اقتصادی، 
ر  قرا عوامل  ز  ا را  مسکن 
نگرفتن ایران در شبکه اقتصاد جهانی 
دانست و گفت: امروزه خرید و فروش 
زمین و مسکن به کاالی سرمایه ای و 
خاص  عده  یک  برای  داللی  شغل  به 
رانت خوار وابسته به شهرداری و مراکز 
تبدیل شده و درآمد سرشار آن  قدرت 
توسط افراد غیرمصرف کننده روز به روز 

افزایش می یابد.
اقتصاد  کرد:  اظهار  شماعی  علی 
داللی زمین و مسکن که مسبب بیشتر 
هستند  مالی  موسسات  و  بانکها  آن 
اقتصاد  شبکه  در  ایران  شده  موجب 
تولید  مواهب  از  و  نگیرد  قرار  جهانی 
شبکه ای بهره مند نباشد. یکی از عوامل 
این اقتصاد داللی و پول پاشی، تفکرات 
و  مدیران  از  برخی  در  لیبرالیسم  غلط 

سیستم مالی کشور است.
مدیریت  به  توجه  فزود:  ا وی 
عنوان  به  کشور  در  مسکن  تولید  و 
یکی از بخش های مهم و اشتغالزا که 
دربرمی گیرد  را  شغل   ۱3۰۰ از  بیش 
مهم  بسیار  کشور  اقتصادی  توسعه  در 
است. تولید و توسعه مصالح ساختمانی 
و ساخت مسکن به صورت مجتمع های 
مسکونی با تجمیع پالکهای مسکونی 
در بافت های فرسوده شهری و روستایی 
و شهرکهای مسکونی و کار و تولید در 
حاشیه  یا  برون  و  درون  بایر  اراضی 
شهرها بر اساس اصول شهر سازی سالم 
و شهر زیست پذیر به توسعه اشتغال و 

رونق و سرزندگی کمک می کند.
این استاد دانشگاه، نظارت بر بازار 
و معامالت زمین و مسکن و نظارت بر 
زنجیره تولید و توزیع کاال و معامالت 
زمین و مسکن که در چند دهه موجب 
شده رانت خواران و با نفوذان دسترسی 
بیشتری به زمین و وام و امکانات تولید 
پیدا کنند را مورد توجه قرار داد و گفت: 
باید برای جلوگیری از افزایش قیمت ها 
و دالل بازی و احتکار زمین و مسکن و 
مسکونی،  واحدهای  داشتن  نگه  خالی 
و  مناسب سازی  و  بازنگری  نین  قوا
همه  برای  عدالت  و  بر  برا فرصت 

فراهم شود.
خرید  امروزه  کرد:  تاکید  شماعی 
کاالی  به  مسکن  و  زمین  فروش  و 
برای  داللی  شغل  به  و  سرمایه ای 
بسته  وا ر  رانت خوا خاص  عده  یک 
تبدیل  قدرت  مراکز  و  شهرداری  به 
افراد  توسط  آن  سرشار  درآمد  و  شده 
افزایش  روز  به  روز  کننده  غیرمصرف 

عدم  بر  تاکید  راستا  این  در  یابد.  می 
بایکوت زمین، مسکن و منابع ضروری 
است. باید امکانات، سرمایه ها و بخش 
مالی اقتصاد کشور تماما شفاف سازی 
شود و در چرخه تولید و توسعه قرار گیرد.  
وی با بیان اینکه تولید، زمینه ساز 
و  جهانی  اقتصاد  شبکه  در  قرارگیری 
باید  گفت:  می شود  دیپلماتیک  روابط 
را  روستاها  شهری،  توسعه  با  همزمان 
بهبود  با  و  داد  توسعه  و  کرد  بازسازی 
توزیع متعادل بودجه و زیرساخت های 
های  زمینه  کشور  در  عادالنه  توسعه 
را  تمام سطوح کشور  در  پایدار  توسعه 
فراهم ساخت.  باید با مجوز بلند مرتبه 
شهرها  کالن  در  سازی  برج  و  سازی 
بدون هزینه های دست و پا گیر رونق 
تولید را فراهم ساخت و پس ساخت از 
کسانی که سرمایه بیش از اندازه دارند؛ 

مالیات مضاعف دریافت شود.
تاکید  اقتصادی  کارشناس  این 
حتی  بلندمرتبه سازی  مجوز  باید  کرد: 
برج سازی محل سکونت و کار با رعایت 
استانداردها و فضاهای باز و ارائه خدمات 
بافت های  از  برخی  در  الزم  عمومی 
ثبتی  پالک  چندین  تجمیع  با  فرسوده 
به راحتی را فراهم ساخت و نوسازی و 
بازآفرینی شهرها و روستاها و با ساخت 
و ساز صنعتی و پیشرفته در محل کار 
و تولید با وام های درازمدت و یارانه ها 
بستر کار و تولید و امکان زندگی سالم را 
برای همه مردم و در همه جا فراهم کرد.

شماعی تصریح کرد: باید با تجمیع 
اراضی در سراسر کشور و با تجمیع زمین 
های کشاورزی و مسکونی و صنعتی با 
مشارکت ها و با مساعدت و با نازلترین 

و  تامین  هزینه  دریافت  فقط  یا  قیمت 
و  گاز  و  برق  و  آب  زیرساخت  تجهیز 
زمینه  باید  روستایی  و  خدمات شهری 
واقع  در  سازیم.  فراهم  فعال  را  تولید 
مناسب  مالیات  امکان  درآمد  کسب  با 
فراهم می شود، درواقع باید با مدیرت 
یکپارچه و تجمیع پالک های ثبتی و 
و  خصوصی  بخش  و  مردم  مشارکت 
دولت و شهرداری ها و تمام دستگاهها، 

کار و تولید را رونق و جهش داد.
سیاست های  حال  عین  در  وی 
انقباضی و سخت گیرانه در حوزه مسکن 
زیبایی  و  مقاوم سازی  و  بازآفرینی  و 
افزود:  و  ندانست  درست  را  شهری 
شرکت  تمامی  و  سازمانها  دستگاه ها، 
زمین  از  باید  نخست  درجه  در  ها 
های واگذاری از طرف دولت اقدام به 
برای  کاری  و  مسکونی  های  مجتمع 
و  کنند  خود  کارگران  و  کارکنان  تمام 
قیمت  ارزان  تسهیالت  از  استفاده  با 
دارکردن  خانه  برای  مدت  طوالنی  و 
کارکنان فاقد مسکن خود اقدام نمایند. 
دولت همچنین باید با استفاده از زمین 
های دولتی در داخل و حاشیه شهرها 
به توسعه شهرک سازی های استاندارد 
سکونت و کار کمک کند. در این زمینه با 
شفافیت و اطالعات دقیق باید از افرادی 
که بیش از اندازه زمین و امالک بدون 
استفاده در اختیار دارند، مالیات مضاعف 
به شکلی دریافت شود که نگه داری آنها 
مقرون به صرفه نباشد.  این سیاست ها 
در درازمدت موجب توسعه و پیشرفت 

کشور می شود.
به گفته این استاد دانشگاه، توجه 
مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  به 

صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی 
از مزیت های عمده کشور برای توسعه 
روابط علمی و فنی با جهان است. برای 
استفاده از این ظرفیت، دولت باید برای 
کلیه قراردادهای صادرکنندگان خدمات 
فنی و مهندسی، به شکل مستقیم یا از 
طریق بانک توسعه صادرات و صندوق 
درخواست  صادرات)حسب  ضمانت 
خواهد  انجام  آن  در  کار  که  کشوری 
وثیقه،  حداقل  با  یا  وثیقه  بدون  شد(، 

ضمانت نامه صادر کند.  
به  و  پولپاشی  کنترل  شماعی، 
جای آن توسعه بسترهای کار و تولید 
برای همه از طریق تعاونی ها و شرکت 
ها را ضروری دانست و گفت: یکی از 
عوامل تورم پولپاشی دولت است. برای 
باید  دولت  اقتصادی،  توسعه  و  رشد 
برای بخش تولید اعتبارات ویژه در نظر 
بگیرد و سود بانکی را برای تولید کننده 
از  باید  متناسب و متعادل سازد. دولت 
اقتصاد دولتی دوری کند و با مشارکت 
مردم و بخش خصوصی، شرکت های 
اقتصادی  برای فعالیت های  را  تعاونی 

فراهم سازد.  
تحریم  به  توجه  با  وی،  گفته  به 
له  مسا سیزدهم  دولت  گر  ا موجود 
مسکن، کار، معیشت جوانان و بیکاران 
و افراد بدون مسکن را از طریق ایجاد 
محیط  و  مسکن  و  تولید  بسترهای 
شهرکهای  در  مردم   مشارکت  با  کار 
مسکونی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی 
و اداری و تجاری در شهرها و پیرامون 
روستاها فراهم سازد بیش از ۸۰  درصد 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی  مردم و 

کشور حل خواهد شد.

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین؛
تکیــه بــر تــوان داخلــی، راهگشــای حــل مشــکالت 

کشــور خواهــد بــود
ــی  ــا طالقان ــن کرون ــی واکس ــز تجمیع مرک
ــس کمیســیون  ــر شــهریاری رئی ــا حضــور دکت ب
بهداشــت مجلــس شــورای اســالمی، دکتــر زالــی 
فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در اســتان تهران، 
مدیــران روابــط عمومــی، حــوزه مدیرعامــل، 
ــالک  ــی ام ــره و مهندس ــات مدی ــه هی دبیرخان

ــاح شــد. ــن، افتت ــران زمی ــک ای بان
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ایــران زمیــن، ســید محمــد 
حســین اســتاد مدیــر روابــط عمومــی در آییــن افتتــاح مرکــز تجمیعــی 
ــا اشــاره بــه تــوان متخصصــان کشــور در  ــا طالقانــی ب واکســن کرون
تولیــد واکســن کرونــا اظهــار داشــت: امروز شــاهد هســتیم کــه جوانان 
ــه ســاخت واکســن  ــر دانــش و تخصــص اقــدام ب ــا تکیــه ب کشــور ب
کرونــا در کشــور کــرده انــد، و امیدواریــم بــزودی توزیــع و تزریــق آن 
نیــز آغــاز شــود تــا شــاهد بازگشــت شــرایط عــادی در کشــور باشــیم.

مدیــر روابــط عمومــی بانــک ایــرن زمیــن بــا اشــاره بــه همکاری 
ایــن بانــک در راه انــدازی ایــن مرکــز بــرای تزریــق واکســن کرونــا 
گفــت: انجــام مســئولیت هــای اجتماعــی توســط نهادهــای مالــی در 
امــور عــام المنفعــه از اقداماتــی اســت کــه بانــک ایــران زمیــن بــر آن 

تاکیــد ویــژه ای دارد.
وی افــزود: از زمــان شــیوع بیمــاری کرونــا مــا اقدامــات زیــادی را 
در راســتای کمــک بــه بیمارســتان هــا، نهادهــای بهداشــتی و ... انجــام 
دادایــم و ســعی کــرده ایــم بــا برگــزاری کمپیــن هــای اطــالع رســانی 
ضمــن آگاه ســازی مشــتریان، از شــیوع ایــن بیمــاری در شــعب خــود 

نیــز جلوگیــری کنیــم.
اســتاد در انتهــا بــا اشــاره بــه همــکاری کــه توســط بانــک ایــران 
زمیــن در راســتای مســئولیت اجتماعــی خــود بــرای راه انــدازی ایــن 
مرکــز بهداشــت انجــام داده گفــت: اقدامــات مهــم و بزرگــی توســط 
بانــک ایــران زمیــن در راســتای کمــک بــه تولید واکســن کرونــا انجام 

گرفتــه کــه بــزودی اطــالع رســانی خواهــد شــد.

در ســفر یــک روزه مدیــر عامــل بانــک ســینا بــه اســتان 
خراســان مطــرح شــد:

ضــرورت اســتفاده از خدمــات متنــوع بانــک ســینا 
در جهــت توســعه و رونــق اقتصــادی
مدیرعامــل بانــک ســینا در ســفر بــه اســتان 
ــن  ــی از معاونی ــراه جمع ــه هم ــه ب ــان ک خراس
ــه اســتفاده از ظرفیــت  بانــک صــورت گرفــت، ب
هــای بانــک در جهــت کمــک بــه تقویــت تولیــد 
ــق  ــتای تحق ــتغال در راس ــعه اش ــی و توس داخل
ــا و  ــتیبانی ه ــد، پش ــر تولی ــی ب ــال مبن ــعار س ش

ــد کــرد. ــع زدایــی هــا تاکی مان
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ســینا، دکتــر ایمانــی در ایــن 
ســفر بــا اشــاره بــه وجــود مضجــع و مرقــد مطهــر امــام رضــا)ع( در 
مشــهد مقــدس و حضــور خیــل زائــران آن امــام همــام بــر اســتفاده 
از ظرفیــت هــای اقتصــادی، تجــاری و گردشــگری اســتان خراســان 
رضــوی تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت: اولویــت بانــک ســینا در حــوزه 
تخصیــص منابــع در ســال جــاری، تــالش در جهــت اشــتغالزایی و رفع 
موانــع تولیــد اســت و بایــد از ظرفیــت هــا و خدمــات بانــک بــه ویــژه 
در حــوزه تســهیالت بــرای تحقــق ایــن مهــم کــه منجــر بــه ارز آوری 

و رشــد اقتصــادی مــی شــود، اســتفاده کــرد.
مدیرعامــل بانــک ســینا ظرفیــت ایــن بانــک در بخــش 
محصــوالت را مطلــوب ارزیابــی کــرد و گفــت: نیــروی انســانی کارآمد، 
متخصــص و باانگیــزه در کنــار ظرفیتهــا و خدمــات مطلوب بــه ویژه در 
حــوزه هــای اعتبــاری، امتیــازی مهــم در مســیر ارتقــاء جایــگاه بانــک 

و افزایــش ســهم بــازار اســت.
ــه تســهیالت و  ــا ارائ ــد کــرد: بانــک ســینا ب ــی تاکی ــر ایمان دکت
خدمــات نویــن بانکــی همــواره در پله نخســت خدمت رســانی ایســتاده 
و بــا تامیــن مالــی طــرح هــا بــه ویــژه بنــگاه هــای مولــد و تولیــدی 

در مســیر رونــق اقتصــادی کشــور گام برداشــته اســت.
ــق  ــت تحق ــکاران در جه ــات هم ــی از زحم ــن قدردان وی ضم
اهــداف بانــک و سیاســت هــای اتخــاذ شــده، اعــالم کــرد: بــا تمرکــز 
تــالش هــا و اقدامــات همــکاران بــرای کاهــش مطالبــات، افزایــش 
منابــع و افزایــش درآمدهــای غیرمشــاع، مــی تــوان بــه نتایــج مطلوبی 

در پیشــبرد سیاســت هــای راهبــردی بانــک دســت پیــدا کــرد.
وی تصریــح کــرد: منطقــه خراســان بــا برخــورداری از زیرســاخت 
هــای مناســب و پتانســیل بــاال ایــن قابلیــت را دارد کــه بــا اســتفاده از 
امتیــازات بانــک عــزم خــود را بــرای ارتقــاء عملکــرد و تحقــق اهــداف 

مــورد انتظــار جــزم کنــد.
ــاختمان  ــفر از س ــن س ــیه ای ــینا در حاش ــک س ــل بان مدیرعام
زائرســرای کارکنــان بانــک در مشــهد بازدیــد و دســتوراتی در جهــت 

ــود. ــادر نم ــرا ص ــازی زائرس ــریع بازس تس
گفتنــی اســت معاونیــن امــور شــعب و مناطــق و ســرمایه هــای 
انســانی و مدیــر منطقــه خراســان در این ســفر همــراه مدیرعامــل بودند 

و از تعــدادی شــعب منطقــه بازدیــد بــه عمــل آوردنــد.

ــازمان  ــتگان س ــی بازنشس ــون عال ــی کان قدردان
تامیــن اجتماعــی از مدیرعامــل بانــک رفــاه 

ــران کارگ
بــه پــاس خدمــات روزافــزون بانــک رفــاه کارگــران بــه جامعــه 
معــزز بازنشســتگان و مســتمری بگیــران ســازمان تامیــن اجتماعــی، 
ــه  ــور ب ــی کش ــن اجتماع ــتگان تامی ــی بازنشس ــون عال ــس کان رئی
ــک  ــل بان ــی مدیرعام ــماعیل هلل گان ــر، از اس ــن قش ــی از ای نمایندگ

رفــاه کارگــران قدردانــی کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک رفــاه کارگــران، علــی اصغــر 
بیــات رئیــس کانــون عالــی بازنشســتگان ســازمان تامیــن اجتماعــی 
کشــور در نامــه ای بــه اســماعیل هلل گانــی مدیرعامــل ایــن بانــک، 
امکانــات و زیرســاخت های  بــه  کارگیــری تمامــی ظرفیت هــا، 
ــزز  ــه قشــر مع ــات ب ــه خدم ــتای ارائ ــران در راس ــاه کارگ ــک رف بان
ــی را  ــن اجتماع ــازمان تامی ــتگان س ــران و بازنشس ــتمری بگی مس
ــت  ــه رعای ــق ب ــدی عمی ــرام از باورمن ــل احت نمــادی برجســته و قاب
اصــول مشــتری مداری، تکریــم و تعظیــم اربــاب رجــوع توصیــف و از 
مســاعی و تــالش هــای بــی دریــغ مدیرعامــل و مجموعــه کارکنــان 
ایــن بانــک در ایــن زمینــه در شــرایط ســخت و دشــوار و بــا وجــود 

ــی کــرد. مســائل، مشــکالت و تنگناهــای متعــدد، قدردان
ــای  ــال ه ــران در س ــاه کارگ ــک رف ــت، بان ــر اس ــه ذک الزم ب
ــدی  ــش رضایتمن ــات و افزای ــه خدم ــهیل ارائ ــتای تس ــر در راس اخی
بازنشســتگان و مســتمری بگیــران ســازمان تامین اجتماعــی، اقدامات 
قابــل توجهــی داشــته اســت کــه از جملــه مهــم تریــن خدمــات مــی 
تــوان بــه پرداخــت تســهیالت غیرحضــوری بــه ایــن بزرگــواران در 
ــه  ــن ارائ ــا و همچنی ــروس کرون ــیوع وی ــی از ش ــژه ناش ــرایط وی ش
حمایــت مالــی مختلــف بــه ایــن قشــر در قالــب باشــگاه مشــتریان 

ســازمان تامیــن اجتماعــی اشــاره کــرد.

کارشناس بازار نفت:
FATF ، دلیـل اصلـی بلوکـه شـدن پـول فـروش نفت 

اسـت ایران 
یـک کارشـناس بـازار نفـت گفـت: نگاهـی به عملکـرد ایـران بعد 
از اجرایی شـدن برجـام نیـز تاییـد می کنـد کـه در صورت رفـع تحریم ها 
ایـران ایـن قابلیـت را دارد کـه بـه سـرعت به بازارهـای نفـت بازگردد و 
سـهم خـود را از رقبـا پـس بگیرد که قاعدتـا رقبا از این موضوع خرسـند 

نخواهند شـد.
زانـا احمـدی، دربـاره موانـع و چالش هـای بین المللـی کـه تاکنـون 
توسـعه و صـادرات نفـت و گاز ایـران بـا آن مواجـه بـوده، اظهار داشـت: 
چالش هـای صنعـت نفـت و گاز را می تـوان بـه دو بخـش داخلـی و 
خارجـی تقسـیم بندی کـرد در خصـوص چالش های خارجی بدون شـک 
تحریم هـای بین المللـی در بخش هـای اقتصـادی، مالی، بانکـی، افزایش 
خطرپذیـری سـرمایه گذاری در صنعـت نفـت و گاز، خـروج شـرکت های 
بین المللـی از کشـور و محدودیت هـا در اسـتفاده از دیپلماسـی؛ تاثیرگذار 

بوده اسـت.
وی دربـاره تاثیـر موانـع داخلـی و سیاسـت های مخالـف بـا دولـت 
مسـتقر بـر عقب ماندگی توسـعه و حوزه صادرات نفت ایـران ادامه داد: در 
ارتبـاط با سـایر عوامـل خارجی نیز می تـوان به نوسـانات عرضه و تقاضا 
و رکود اقتصاد جهانی ناشـی از شـیوع ویروس کرونا اشـاره کرد. هر چند 
عوامـل خارجـی وزن زیـادی داشـته اند امـا موضوع تحریم هـا تنها عامل 
نبـوده و مشـکالت داخلـی هـم اثرگـذاری زیـادی داشـته اند کـه بخش 
عمـده آن بـه مشـکالت مدیریتی اعـم از عدم ثبـات در تصمیم گیری ها، 
عـدم هماهنگـی بخش های قانون گـذاری و اجرایی، بدهی های سـنگین 
شـرکت نفـت، سـوءمدیریت در اجـرای طرح هـای توسـعه ای، افزایـش 
بی رویـه هزینه هـا، کاهش سـهم شـرکت نفـت از درآمدهـای صادراتی، 
مشـکالت ساخت داخل، نوسـانات قیمت ارز، مشکالت قراردادی، فقدان 
اسـتراتژی توسعه ای، بوروکراسـی های اداری، جابجایی گسترده مسئولین 

و مدیریـت نامطلـوب نیروی انسـانی بازمی گردد.
ایـن کارشـناس حـوزه انـرژی دربـاره اینکـه چقـدر می تـوان بـه 
گشـایش های برجـام امیـدوار بـود و در صـورت بـه سـرانجام رسـیدن 
برجـام چـه اتفاقـی در حـوزه نفت و گاز ایـران خواهد افتـاد، گفت: برجام 
ادامـه همیـن مسـیر کنونـی و تداوم آن اسـت، بدین معنی کـه در دوران 
بایـدن هـم اتفـاق خاصی نخواهـد افتاد. این سـناریو می تواند سـناریوی 
جـدی باشـد چـرا کـه مطالبـات بایـدن کمتـر از مطالبات ترامپ نیسـت 
و اتفاقـا حساسـیت بیشـتری بـر مسـائل بین الملـل دارد و دربـاره منطقه 
هـم رویکـرد خنثـی نخواهد داشـت، بـا این اوصـاف توافق بـا بایدن هم 
بـه سـادگی صـورت نمی پذیـرد. موضـوع مهم این اسـت که جـو بایدن 
و دونالـد ترامـپ هـر دو راهبـرد مشـترکی را دنبـال می کننـد و آن هـم 
فشـار بیشـتر بـر ایران اسـت. حـال ترامپ نـام آن را »فشـار حداکثری« 
می گـذارد و بایـدن »فشـار هوشـمندانه« نامگـذاری کرده اسـت. بر این 
اسـاس در میان مـدت و بلندمـدت انتخـاب بایـدن تاثیر مثبـت زیادی بر 

وضعیـت فعلـی اقتصاد ایـران نخواهد داشـت.
وی تاکیـد کـرد: البتـه نباید فرامـوش کنیم کـه در نهایت تحریم ها 
هـم ماندنـی نخواهند بود و احتماال در نزدیکـی پایان دوره بایدن احتمال 
لغـو تحریـم مـی رود، پس باید ظرفیـت تولید نفت را بـاال ببریم تا بتوانیم 
بـا قـدرت به بـازار بازگردیم و سـهم کشـور را پس بگیریم. بـه نظر بنده 

افزایـش ظرفیـت تولید نفت بـرای ما امری حیاتی و راهبردی اسـت.
احمـدی خاطرنشـان کـرد: در پایـان نبایـد فرامـوش کـرد که علت 
بلوکـه شـدن پـول فـروش  نفـت کشـور محدودیت هـای ایجاد شـده به 
دلیـل عـدم حـل شـدن موضـوع FATF اسـت نه تحریـم. کشـور ما در 
لیسـت سـیاه FATF قـرار دارد و نمی تواند بخشـی از پـول نفتی که قباًل 
بـه فـروش رسـانده اسـت را بـه دسـت بیـاورد و متاسـفانه ایـن پول هـا 
همچنـان در بانک هـای خارجـی مسـدود شـده که این موضـوع ارتباطی 

بـه تحریم  هـای ایاالت متحـده نـدارد.
 وی در ادامـه بـه تاثیـر دیگـر تولیدکننـدگان و در واقـع رقبـا را بـر 
رونـد ورود ایـران بـه بـازار پرداخـت و گفـت: بـا شـروع پاندمـی کرونا و 
کاهـش شـدید قیمت نفت اعضـای اوپک به منظـور افزایش قیمت نفت 
اقـدام بـه کاهـش تولیـد نفت کردند تـا از مازاد عرضه در بـازار جلوگیری 
کننـد. در ایـن میان دو کشـور ایران و ونزوئال کـه تحت تاثیر تحریم های 
آمریـکا قـادر بـه فروش نفت خود نبودند از فهرسـت کشـورهایی که باید 
تولیـد نفـت خود را کاهش دهند معاف شـدند. بر این اسـاس با گشـایش 
برجـام بازگشـت ایـران بـه بازار نفـت به معنای بازگشـت رقیـب قدیمی 
بـه ایـن بـازار و البتـه تشـدید محدودیت های سـایر تولیدکننـدگان نفت 
دنیـا اسـت. چراکـه در حـال حاضر بازگشـت ایـران به بـازار نفت موجب 
عرضـه بیشـتر نفـت و کاهـش قیمت هـا در بـازار می شـود و در صورتـی 
کـه ایـران بخواهـد سـهم خود را از بـازار نفت پـس بگیرد، سـایر رقبای 
نفتـی بـرای جلوگیـری از ریـزش بیشـتر قیمـت نفـت باید تولیـد خود را 

بیـش از پیش کاهـش دهند.
این کارشـناس بازار نفت توضیح داد: کشـورهای تولیدکننده نفت و 
به خصوص ایران که عضو اوپک اسـت، سـهمیه ای جهت صادرات نفت 
دارند که در صورت مشـکالت فنی، اقتصادی، سـرمایه گذاری، جنگ و یا 
تحریـم سـایر کشـورها جـای آن را پر می کننـد و این امر طبیعی اسـت. 
موضـوع مهـم اینکـه در صورت برداشـته شـدن تحریم هـای بین المللی 
بازگشـت سـریع کشـور بـه تولیـد قبـل و همچنیـن داشـتن دیپلماسـی 
قـوی نفتـی و قـدرت چانه زنـی در اوپک جهت بازگشـت سـهمیه مدنظر 
اسـت. البتـه نگاهـی بـه عملکـرد ایـران بعـد از اجرایی شـدن برجـام نیز 
تاییـد می کنـد کـه در صـورت رفـع تحریم هـا ایران ایـن قابلیـت را دارد 
کـه بـه سـرعت بـه بازارهـای نفت بازگـردد و سـهم خـود را از رقبا پس 
بگیـرد کـه قاعدتـا رقبـا از این موضـوع خرسـند نخواهند شـد و احتماال 

بازگشـت ایـران با نوسـاناتی همـراه خواهد بود.
وی بـا اشـاره بـه مهمتریـن برنامـه دولـت آینـده که بایـد در حوزه 
انرژی پیگیری شـود، اظهار داشـت: با توجه به مشـکالت عدیده کشـور 
در بخش انرژی چالش ها و برنامه های این بخش گسـترده اسـت، اما به 
نظـر می رسـد چنـد موضـوع بایـد در دولت بعد مـورد پیگیری ویـژه قرار 
گیـرد. موضـوع بهینه سـازی مصـرف انـرژی بـا توجه به شـدت مصرفی 
انـرژی در کشـور و مشـکالتی که در خصوص مصـرف گاز، برق و آب با 
آن روبـرو اسـت، را می تـوان جـزء برنامه هـای مهم تلقی کـرد. همچنین 
افزایـش ظرفیـت تولیـد نفـت و صـادرات آن و همچنیـن اسـتفاده بهینه 

از نعمـت ذخایـر گاز و ایجـاد ارزش افـزوده از آن از دیگر مباحث اسـت.
احمـدی متذکـر شـد: موضـوع مهم بعـدی اصالحات سـاختاری در 
صنعـت نفـت و واگـذاری تصدی گـری بـه بخـش خصوصـی واقعـی و 
ایجـاد و احیـای سـازوکار حکمرانـی صحیح توسـط دولت اسـت که این 
بخـش نیـز از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت چراکه به نوعی زیرسـاخت 
عظیمـی در صنعـت نفـت و گاز بـا اصـالح ایـن بخـش تحت تاثیر مثبت 

قـرار خواهنـد گرفت.
وی هدفمنـد کـردن تخصیـص یارانه هـای پنهـان و آشـکار دولت 
را از دیگـر موضوعـات مهـم دانسـت و افـزود: موضـوع بعـدی اسـتفاده 
از ظرفیت هـای در اختیـار دولـت آینـده بـه منظـور تامیـن منابـع مالـی 
و اعتبـاری مـورد نیـاز توسـعه صنعـت نفـت و گاز اسـت، چراکـه عمـده 
مشـکالت طی سـال های اخیر تحت تاثیر این بخش بوده اسـت. توسـعه 
صنایـع پاییـن دسـتی و تکمیل زنجیره ارزش که خود اشـتغال زایی خوبی 
به همراه خواهد داشـت امری ضروری اسـت و در پایان دیپلماسـی فعال 
در بخـش انـرژی و ارتبـاط بـا دنیای بیرون باید در دسـتور کار قرار گیرد.

یک کارشناس اقتصادی:

بخش مالی اقتصاد کشور باید شفاف سازی شود 
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رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:
قیمت گذاری دستوری برای اقتصاد کشور 

سم است 
رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــا بیــان اینکــه قیمت گــذاری 
دســتوری بــرای اقتصــاد کشــور ســم اســت و بــرای جامعــه مضــر خواهــد 
ــد  ــت و تولی ــعه ران ــز توس ــزی ج ــتوری چی ــذاری دس ــت: قیمت گ ــود، گف ب

فســاد در کشــور نــدارد.
محمدعلــی دهقــان دهنــوی روزگذشه)شــنبه( در مراســم آییــن افتتــاح 
ــدوق ســرمایه گذاری طــال و معامــالت ســیمان اظهــار  ــی صن معامــالت آت
تامیــن  و  ســرمایه گذاری  شــرکت های  هلدینگ هــا،  مدیــران  داشــت: 
ــا  ــش آنه ــتند، نق ــرمایه هس ــازار س ــعه ب ــرد توس ــای نب ــرمایه ها ژنرال ه س
ــا شــرکت خــود نیســت بلکــه انتظــار مــا ایــن  فقــط مدیریــت هلدینــگ ی
اســت تــا گام هایــی بــرای توســعه بــازار ســرمایه برداشــته شــود و تالش های 

زیــادی صــورت گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه قیمت گــذاری دســتوری بــرای اقتصــاد کشــور ســم 
اســت و بــرای جامعــه مضــرر خواهــد بــود، قیمت گــذاری دســتوری چیــزی 

جــز توســعه رانــت و تولیــد فســاد در کشــور نــدارد.
دهقــان دهنــوی خاطرنشــان کــرد: برخــی گمــان می کننــد کــه می توان 
بــا قیمت گــذاری دســتوری زمینــه ایجــاد رفــاه را در کشــور و بــرای مــردم 
فراهــم کــرد در حالــی کــه ایــن موضــوع اشــتباه اســت و تجربــه نشــان داده 

کــه تاکنــون ایــن اتفــاق رخ نــداده اســت.
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــادار تاکی ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س ریی
مســیری کــه اکنــون بــرای معامــالت طــی می شــود، تــالش مــا ایــن اســت  
تــا کل معامــالت ســیمان وارد بــورس کاال شــود امــا ایــن اقــدام جــزو هــدف 

اصلــی مــا در بــورس نیســت.
وی بــا بیــان اینکــه هــدف مــا راه انــدازی کنسرســیوم صادراتــی ســیمان 
ــازار ســیمان وجــود دارد  اســت، اظهــار داشــت: یکــی از مســایلی کــه در ب
ــرای صــادرات در بازارهــای صادراتــی  رقابــت نامطلــوب صنعــت ســیمان ب
اســت، اگــر بتــوان فعالیــت صــادرات صنعــت ســیمان در قالــب کنسرســیوم 
ســیمان بــا هماهنگــی صنعــت ســیمان راه انــدازی کنیــم ارزش افــزوده ای که 
از محــل صــادرات ســیمان بــه دســت می آیــد، منابــع ارزشــمندی را بــرای 

صنعــت ســیمان ایجــاد مــی کنــد.
دهقــان دهنــوی اظهــار داشــت: تجربه هــای موفقــی در ایــن زمینــه در 
دنیــا وجــود دارد کــه امیدواریــم بــا اســتفاده از آنهــا بتوانیــم بــه موفقیت هــای 

خوبــی دســت پیــدا کنیم.
ــذاری  ــع قیمت گ ــت: رف ــادار گف ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س ریی
ــورس کاال و  ــه ب ــا ورود ســیمان ب ــا اســت، ب ــداف م دســتوری یکــی از اه
خــارج شــدن از قیمت گــذاری دســتوری منافــع ســهامداران کــه در پیشــگاه 

ــد رســید. ــان خواه ــه پای ــی می شــد ب ــت و فســاد قربان ران
ــرای فعــاالن  ــورس کاال در جهــت متنوع ســازی ابزارهــای مشــتقه ب ب
بازارهــای مالــی، زیرســاخت معامــالت قراردادهــای آتــی واحدهــای 
ــالت  ــه معام ــرده ک ــل ک ــال را تکمی ــتوانه ط ــدوق پش ــرمایه گذاری صن س

ــود.   ــاز می ش ــده آغ ــه آین ــدای هفت ــزار از ابت ــن اب ای
ــه طــی آن اشــخاص،  ــزاری اســت ک گواهــی ســپرده ســکه  طــال، اب
ــت  ــا امان ــه بانک ه ــزد خزان ــان ن ــا اطمین ــود را ب ــالی خ ــکه ط ــی س دارای

ــازار پیوســته ای کــه  ــازار ســرمایه در ب گذاشــته و می تواننــد آن را در بســتر ب
ــد.   ــرار دهن ــه ق ــران فراهــم شــده مــورد معامل ــورس کاالی ای در ب

همچنیــن صنــدوق ســرمایه گذاری پشــتوانه طــال نیــز ابــزار مهــم دیگــر 
ســرمایه گذاری در بــازار طــال اســت کــه توســط بــورس کاال بــرای فعــاالن 
ــازار ســرمایه معرفــی و اجرایــی شــده اســت. صندوق هــای ســرمایه گذاری  ب
ــال  ــکه ط ــپرده س ــی س ــرمایه گذاران را در گواه ــوه س ــال، وج ــتوانه ط پش
ســرمایه گذاری کــرده و ســرمایه گذاران از نوســانات بــازار طــال منتفــع 

مــی شــوند.
وی افــزود: در ایــن میــان بایــد شــریعتمداری و رزم حســینی در وزارت 
تعــاون و وزارت صمــت تقدیــر کــرد کــه نشــان دادنــد قیمت گذاری دســتوری 
بــرای اقتصــاد کشــور ســم اســت و چیــزی جــز توســعه رانــت و فســاد نــدارد.

دهقــان دهنــوی اظهــار داشــت: اگــر فــردی تصــور مــی کنــد کــه بــا 
قیمــت گــذاری دســتوری رفــاه ایجــاد مــی شــود، ســخت در اشــتباه اســت 
زیــرا بارهــا نشــان داده شــده اســت کــه هیــچ گاه ایــن اتفــاق رخ نمــی دهــد.

ــی  ــه گام اساس ــان اینک ــا بی ــادار ب ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س ریی
برداشــته شــده اســت و ســیمان وارد بــورس کاال شــده اســت، گفــت: حجــم 
معامــالت ســیمان در بــورس کاال از مــرز یــک میلیــون تــن عبــور کرده اســت 
و ایــن مســیری اســت کــه بــه دنبــال آن بودیــم و امیدواریــم بــه آن نقطــه ای 

برســیم کــه همــه معامــالت ســیمان در بــورس کاال شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــاز هــم ایــن نقطــه پایــان نیســت، افــزود: در 
میزگــرد صنعــت ســیمان کــه بــا همــکاری بــورس کاال در ســازمان بــورس  
ــدازی کنسرســیوم  ــم  و آن هــم راه ان ــم یــک هدفــی داری ــدازی کردی راه ان

صادراتــی ســیمان اســت.
ــی واحدهــای  ــدازی معامــالت آت ــه راه ان ــا اشــاره ب ــوی ب ــان دهن دهق
صنــدوق طــال گفــت: ابــزار مشــتقه قــرارداد آتــی روی صنــدوق هــای طــال 
ــرمایه  ــازار س ــو در ب ــه جل ــی رو ب ــود و گام ــی ش ــدازی م ــروز راه ان ــز ام نی

محســوب مــی شــود.
ــدوق  ــرد: صن ــان ک ــادار خاطرنش ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س ریی
هــای ســرمایه گــذاری طــال زمینــه ســرمایه گــذاری امــن، راحــت و شــفاف 
ــازار ارز،  ــد کــه در حــوزه ب ــرای مــردم فراهــم مــی کنن ــه طــال را ب در زمین
مســکن و طــال حداقــل دو بــازار الزم اســت معامالتشــان بــه صــورت نظــام 
منــد در بــورس کاال انجــام شــود و در طــال ایــن اتفــاق افتــاده و مســکن نیــز 

در راه ایــن بــورس اســت. 
ــدودی  ــا ح ــورس کاال ت ــکن در ب ــالت مس ــت: معام ــار داش وی اظه
شــروع شــده اســت امــا نکتــه ای کــه بــه دنبــال آن هســتیم صنــدوق زمیــن 

ــورس وجــود داشــتند. و ســاختمان اســت کــه قبــال در ب
دهقــان دهنــوی بــا بیــان اینکــه امیدواریــم بــه زودی صنــدوق ســرمایه 
گــذاری امــالک و مســتغالت راه انــدازی شــوند، گفــت: زمینــه تشــکیل بورس 
امــالک و مســتغالت را در بــورس کاال فراهــم خواهیــم کــرد تا بتوانیــم امکان 
ســرمایه گــذاری مــردم در حــوزه مســکن بــا ســرمایه هــای خــرد در شــکل 
بــازار ســرمایه فراهــم شــود.رییس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تاکیــد کرد: 
ــت ریســک  ــرای مدیری ــی آن ب در حــوزه ابزارهــای مشــتقه کــه طــرح اصل
اســت، امــروز ابــزار صنــدوق طــال راه انــدازی شــد کــه کمــک مــی کنــد تــا 
افــرادی کــه بــه دنبــال ریســک ســرمایه گــذاری خــود در ایــن بــازار هســتند 

از ایــن ابــزار اســتفاده کننــد.
ــد  ــورس بای ــالک در ب ــازار ام ــدازی ب ــد از راه ان ــار داشــت: بع وی اظه
بــر روی ابــزار مشــتقه آن کار شــود، در حالــی کــه بــازار نقــد آن وجــود دارد.

دهقــان دهنــوی گفــت: بایــد در آینــده ای نزدیــک شــاهد ایــن باشــیم 
کــه ابزارهــای مشــتقه هــر چهــار بــازار دارایــی در بــازار ســرمایه راه انــدازی 
شــده اســت و مــردم مــی تواننــد از آن اســتفاده کننــد، ایــن نقطــه ای اســت 

کــه بایــد بــه آن برســیم.
ــوان  ــر بت ــت: اگ ــار داش ــادار اظه ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س ریی
کاالهــای بیشــتری وارد بــورس کاال شــود ضمــن کمــک بــه اقتصــاد کشــور، 

ــی شــود. ــن م ــازار ســهام تامی ــع ســهامداران در ب مناف
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 ، ستی ا خو د یز ضا  ر
فوالد  شرکت  خرید  معاون 
ینکه  ا درخصوص  مبارکه 
چه انتظاری از دولت آینده برای بخش 
امیدواریم  صنعت می رود اظهار کرد: 
ثبات به بازارها بازگردد و سیاست هایی 
سال   4 برای  بتوان  که  شود  اتخاذ 

براساس آن ها برنامه ریزی کرد.
وی افزود: امید می رود در دولت 
که  شود  اتخاذ  سیاست هایی  آینده 
بازار  و  صنعت  در  ثبات  به  منجر 
گردد. از طرفی نمی توان گفت صرف 
منجر  ارگان ها  همه  شدن  یکدست 
قرار  اولویت  در  بلکه  شود،  ثبات  به 
برای  مسئوالن  سیاست های  گرفتن 
تنظیم و ایجاد ثبات در بازار است که 
یا  باشد  نخست  اولویت  در  می تواند 

اولویت ثانویه.
معاون خرید شرکت فوالد مبارکه 
در خصوص اینکه برای دست یابی به 
تن  میلیون   ۵۵ تولید  و   ۱4۰4 افق 

فوالد چه سختی هایی سد راه دولت 
جدید خواهد بود نیز گفت: دولت باید با 
جسارت میزان اقدامات و رشد موردنیاز 
برای تولید بیشتر فوالد و رسیدن به 
عدد ۵۵ میلیون تن را اعالم کند، زیرا 
تعریف شده  اعداد  به  دست یابی  عدم 
منجر  است  ممکن  افق ۱4۰4  برای 
به  اعتماد  سطح  رفتن  بین  از  به 

دولت شود.
وی افزود: بزرگ ترین نیاز امروز 
تولیدکنندگان  صنعت،  اعتماد  دولت، 
و بازار به تصمیماتش است. از سوی 
برای  هدف گذاری  که  زمانی  دیگر 
برخی  می گیرد،  صورت  کاری  انجام 
خارج  برخی  و  کنترل  در  عوامل  از 
از کنترل هستند که گاهی نیز نقش 

ایفا  به هدف  در رسیدن  تعیین کننده 
می کنند. برای مثال، زمانی که تولید 
۵۵ میلیون تن برای افق ۱4۰4 تعریف 
شد، تحریم های حداکثری مطرح نبود. 
و  شرایط  تغییر  پیش بینی  اگر  شاید 
ایجاد موانع و سختی ها در نظر گرفته 
می شد، میزان تولید فوالد نیز در این 

افق تغییر می کرد.

معاون خرید شرکت فوالد مبارکه:

دولت با جسارت قدرت و توانایی خود را برای تحقق افق ۱۴۰۴ اعالم کند
محصول پتروشیمی ایالم با برند »چوار ۶۵« تولید شد 

ایالم_مدیرعامل پتروشیمی ایالم گفت: بر حسب وعده سال گذشته  
یکی از محصوالت این شرکت با برند چوار ۶۵ تولید شد.

حسن نجفی سمنانی با اعالم این خبر اظهار داشت: پتروشیمی ایالم 
با تولید یکی از محصوالت مهم خود با برند چوار ۶۵، گامی مهم در جریان 

سازی بیشتر این رخداد مهم در سطح ملی و بین المللی  برداشته است.
وی افزود: همچنین این اقدام مهم در راستای توجه ویژه به توسعه و 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اجرایی شده است.
مدیرعامل پتروشیمی ایالم  یادآور شد: زمین فوتبال چوار در نزدیکی 
مجتمع پتروشیمی ایالم  در 23 بهمن سال ۶۵ از سوی رژیم صدام  بمباران 
شد و منجر به شهادت 9 بازیکن، یک داور و پنج تماشاگر و جانباز شدن 

ده ها نفر شد.

مصرف ۵9 میلیون متر مکعب سوخت سی ان جی در منطقه 
اردبیل

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل با بیان این 
خبر اعالم کرد: طی سه ماهه اول سال جاری، ۵9 میلیون متر مکعب سوخت 

سی ان جی در سطح استان مصرف شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اردبیل، سید حجت مدنی گفت: مصرف این میزان سوخت سی ان جی در بازه 
زمانی یاد شده صرفه جویی همین میزان سوخت بنزین را در پی داشته است.

مدنی مصرف این سوخت پاک را در خرداد ماه سال جاری بیش از 
2۰ میلیون متر مکعب اعالم کرد و افزود: مصرف سی ان جی در خرداد ماه 
سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال قبل 2 درصد افزایش داشته است.

مدنی تصریح گرد: در خصوص مصرف بنزین موتور می توان گفت: 
به لحاظ مصرف سوخت سی ان جی در استان طی سه ماهه اول سال 
جاری که به میزان ۵9 میلیون متر مکعب می باشد، کاهش مصرف بنزین 

با جایگزینی 3۸.۶ درصد همراه بوده است.

بیش از 2۱۰۰ خودروی عمومی در منطقه اردبیل دو گانه 
سوز شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل با اعالم این 
خبر بیان کرد: از زمان اجرای طرح رایگان دو گانه سوز کردن خودروهای 
عمومی تاکنون، بیش از 2۱۰۰ خودرو دو گانه سوز شدند و ۷22 خودروی 

دیگر در صف تبدیل می باشند.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اردبیل، سید حجت مدنی در این باره گفت: تاکنون مالکان دو هزار و ۸۵۷ 
دستگاه خودرو در سامانه GCR.NIOPDC.IR برای تبدیل دو گانه 
سوز در سطح منطقه ثبت نام کرده اند که از این تعداد دو هزار ۱3۵خودرو 

مشمول طرح شده اند.
مدنی افزود: مالکان خودروهای پالک سفید )اینترنتی، آژانس ها( با 
پیمایش بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر که استعالم آنها از طریق وزارت کشور از 
اتحادیه های مربوط اخذ شده و در اختیار وزارت نفت قرار می گیرد، می 
توانند پس از دریافت پیامک شمول طرح، نسبت به تبدیل خودروهای خود 

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

عادی از سهمیه سوخت برخوردار خواهند شد.

منطقه  در   CNG و هشتمین جایگاه  و سی  یکصد  افتتاح 
خراسان رضوی

سکوی   4 با  منظوره  دو  جایگاه  باقرزاده-این  سمیه  مشهدمقدس 
ظرفیت  و  افتتاح  ساعت  بر  مکعب  متر   2۰۰۰ ظرفیت  و  سوختگیری 
برساعت  مکعب  متر   ۱۶43۱۵ به  منطقه  جایگاههای  کل  سوختگیری 

رسیده است.
جایگاه   ،  CNG مصرف سوخت  گسترش  و  توسعه  راستای  در   
محمد حسین خطیب سمنانی در قالب مجتمع خدماتی رفاهی و در زمینی 
به مساحت  2 هکتار و با سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایام میالد امام 

هشتم علیه السالم به بهره برداری رسید.
علی اصغر اصغری گفت: با افتتاح این جایگاه توسط بخش خصوصی 
در انتهای بزرگراه باغچه شهر ملک آباد،  امکان اشتغال زایی برای حدود 
۱۵ نفر  فراهم گشته و تعداد جایگاههای CNG در منطقه خراسان رضوی 
به ۱3۸ باب جایگاه افزایش یافته و تعداد جایگاههای افتتاح شده در این 

ماه  به 3 جایگاه رسید.
مدیر منطقه افزود: این جایگاه دو منظوره با 4 سکوی سوختگیری 
و ظرفیت 2۰۰۰ متر مکعب بر ساعت افتتاح و ظرفیت سوختگیری کل 

جایگاههای منطقه به ۱۶43۱۵ متر مکعب برساعت  رسیده است.
کسب رتبه برتر در مالقات مردمی در منطقه خراسان رضوی

گفتنی ست: در گزارش مدیر کل ارتباط مردمی و سفرهای ریاست 
جمهوری از مشارکت و عملکرد شرکتهای پخش فرآورده های نفتی سراسر 
کشور در اجرای برنامه های دیدار چهره به چهره با مردم ، منطقه خراسان 
رضوی موفق به کسب رتبه برتر در تعداد برنامه اجرا شده مالقات مردمی 
در بین مناطق 3۷ گانه شد.همچنین بر اساس آمار ارایه شده توسط مدیر کل 
ارتباط مردمی این منطقه در زمینه انجام اقدام مثبت متناسب با درخواستهای 

مراجعان نیز در کل کشور رتبه دوم را کسب کرد

راه و شهرسازی استان مازندران  معاونت امالک و حقوقی 
خبر داد: 

صدور۵۰۰ سند تک برگی برای اراضی ملی استان مازندران
 به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی؛ معاون امالک و حقوقی 
اداره کل راه و شهرسازی استان ضمن اعالم این خبر افزود: تعداد ۵۰۰ 
فقره سند تک برگی برای اراضی دولتی در سال گذشته در استان صادر 
شده که اخذ اسناد تک  برگی در این حجم و طی این بازه زمانی در استان 

کم  نظیر بوده است.
از  پیشگیری  ثبتی،  امور  زاده گفت: شفافیت  جابر حسن  مهندس   
جعل اسناد مالکیت و ارائه خدمات بهینه توأم با سرعت، دقت و کیفیت به 
شهروندان از جمله نتایج صدور این اسناد است. مهندس حسن زاده تصریح 
کرد: اخذ اسناد تک  برگ در راستای ماده 2۱۱ برنامه پنجم توسعه برای 
اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی ملی با همکاری اداره های ثبت و تشکیل 
بانک اطالعاتی استوار بر پایه سرشماری مجدد اراضی دولت انجام می  شود.

 وی با اشاره به رسالت سنگین حوزه امالک و حقوقی این اداره در 
پاسخگویی به مطالبه  های مردمی، افزود: بخش گسترده ای از سیاستهای 
به ویژه در بحث واگذاری زمین به مجریان طرحهای  راه و شهرسازی 
گردشگری، اقتصادی، تولیدی و صنعتی برعهده فعاالن حوزه امالک و 

حقوقی است.

بهسازی شبکه فاضالب  برای  تومان  اختصاص ۴۰۰میلیارد 
خرمشهر

اعتبار  تومان  اختصاص 4۰۰میلیارد  از  آبفای خوزستان  مدیر کل 
برای بهسازی شبکه فاضالب در خرمشهر خبر داد

و  بررسی مشکالت شبکه آب  استان در نشست  آبفا   مدیرعامل 
مهندسی  فنی  شرکت  پیگیری  با  گفت:  خرمشهر  شهرستان  فاضالب 
آبفای استان و نماینده خرمشهر از ماده ۵۶ اعتباری به مبلغ 4۰۰ میلیارد 
تومان برای احداث شبکه جدید فاضالب در خرمشهر اختصاص یافت.

محمدرضا کرمی نژاد افزود: این اعتبار با سرمایه گذاری بانک ملت 
انجام خواهد شد و 4۵درصد از فاضالب خرمشهر را نوسازی خواهد کرد.

نماینده مردم شهرستان خرمشهر در مجلس شورای اسالمی هم 
پیگیری برای حل مشکل آبرسانی به روستا های غرب کارون را از دیگر 

اولویت های مطرح شده در این نشست عنوان کرد.
سید لفته احمدنژاد گفت: تامین پایدار آب غرب کارون در این نشست 
مطرح و با بررسی های انجام شده نیز قرار شد یک آب شیرین کن با 
ظرفیت ۱۵هزار مترمکعب در خرمشهر نصب و وارد مدار آبرسانی شود.

وی همچنین بهبود وضعیت آب مناطق محرزی و مینوشهر را نیز 
از دیگر مصوبات این جلسه عنوان کرد.

ابراز  نشست  این  در  هم  خرمشهر  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
امیدواری کرد:با اختصاص اعتبار جدید، شبکه فاضالب خرمشهر بهسازی 

و قدری از مشکالت این حوزه کمتر شود.

فرماندار شوشتر در جلسه تکریم و معارفه رئیس تعزیرات 
حکومتی :

تعزیرات حکومتی در پایدار نگه داشتن بازار کمک کند
تعزیرات حکومتی شهرستان  رئیس جدید  بعنوان  پور  رضا حسن 

شوشتر معرفی شد.
ریاست   ، معاونین وی  و  فرماندار شوشتر  با حضور  ای  در جلسه 
اداره صمت ، معاون توسعه و منابع انسانی اداره کل تعزیرات حکومتی 
و هیات همراه  ، رئیس جدید تعزیرات حکومتی شوشتر معرفی گردید . 
در این جلسه ابتدا سید محمد حسن جعفری سرشت معاون توسعه 
تعزیرات حکومتی  بر شمردن وظایف  اداره کل ضمن  انسانی  منابع  و 
با مجموعه تعزیرات حکومتی تقدیر و  از همکاری فرماندار شهرستان 

تشکر نمود .
در ادامه فرماندار شوشتر با اشاره به وظایف  تعزیرات حکومتی ضمن 
تقدیر و تشکر از کاظمی نیا رئیس پیشین این اداره از حسن پور رئیس 
جدید اداره خواست تا تعزیرات حکومتی در کنار دیگر دستگاههای مرتبط 

نسبت به پایدار نمودن سطح بازار کمک نمائید .
وی گفت : در رسیدگی به پرونده های تعزیراتی نباید به اشخاص 
کار داشت بلکه باید با هر کسی که در برهم زدن نظم بازار فعالیت می 

نمائید برخورد الزم و قانونی صورت پذیرد .
پنبه دانه پور در پایان خاطر نشان کرد : با توجه به وضعیت حاکم 
بر جامعه و در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و معیشتی اهم از فروشنده یا 

تولید کننده و مصرف کننده باید تعادل را برقرار کرد .
گفتنی است در این جلسه از زحمات سیروس کاظمی نیا تقدیر و 

رضا حسن پور بعنوان رئیس جدید این اداره منصوب گردید .
حکومتی  تعزیرات  اداره  ریاست  این  از  پیش  پور  حسن  رضا 
شهرستانهای اندیمشک ، مسجد سلیمان و شوش را در کارنامه خود دارد .

آرایی مدیر منطقه ۳ شهرداری کالنشهرکرج:
ترافیک »ارم« یکی از طوالنی ترین بلوارهای ایران کاهش 

می یابد
مدیر منطقه 3 شهرداری کالنشهرکرج گفت:تعریض طوالنی ترین 
بلوار کالنشهر کرج در دستور کار مدیریت شهری است تا ترافیک در 

این شریان پرتردد کاهش یابد.
از طوالنی ترین  به عنوان یکی  ارم  بلوار  آرایی عنوان کرد:از  علی 
با  آزادراه کرج - قزوین آغازشده و  از  یاد می شود که  ایران  بلوارهای 
گذر از میان مهرشهر،در فرودگاه بین المللی پیام به پایان می رسد؛»کاخ 
جاذبه های  ازجمله  »هامون«  پارک  و  مهرشهر«  سیب  مروارید«،»باغ 

گردشگری هستند که در طول این بلوار قرار دارند.
مدیر منطقه 3 شهرداری مرکزاستان البرز اظهارداشت:حجم باالی 
تردد در منطقه مهرشهر باعث شده تا شهرداری کرج تعریض این بلوار 
این  در  ترافیک  اینکه معضل  امید  به  قرار دهد  کار خود  در دستور  را 

محدوده از شهر مرتفع شود.
آرایی اذعان کرد:ازآنجایی که شمال این بلوار جزو منطقه چهار و 
جنوب آن جزو منطقه سه شهرداری کرج است، آخرین وضعیت این پروژه 

را از مدیران این مناطق پیگیر شده ایم که در ادامه می خوانید.
آخرین  تشریح  ضمن  کالنشهرکرج  شهرداری   3 منطقه  مدیر 
و  کرد  اعالم  کیلومتر   ۷ را  پروژه  این  ارم،طول  بلوار  تعریض  وضعیت 
بیان داشت:بخشی از این پروژه در منطقه سه واقع شده که در دو جبهه 

شرقی و غربی قرار دارد.
مشکالت  از  بسیاری  ارم   بلوار  تعریض  اینکه  به  اشاره  با  آرایی 
ترافیکی  مهرشهر را مرتفع می کند؛وضعیت آزادسازی و تملک معارضین 
این پروژه را مورد توجه دانست و تصریح کرد:منطقه سه در سال های 
۷۵ تا 9۸ توانست با 43 درصد و در سال گذشته با 2۸ درصد پیشرفت 

در جبهه غربی این پروژه را پیش ببرد.
پیشرفت  همچنین  البرز  مرکزاستان  شهرداری   3 منطقه  مدیر 
جبهه شرقی این پروژه در سال گذشته را ۱۷ درصد اعالم کرد و ابراز 
داشت:پیشرفت کلی این پروژه 4۸ درصد بوده و در حال حاضر ۱2 هزار 

و ۶۰۰ متر از این بلوار بازگشایی شده است.
که  است  مواردی  از  دولتی  معارضین  شد:رفع  خاطرنشان  آرایی 

می تواند در روند پیشرفت این پروژه تأثیرگذار باشد.
مدیر منطقه 3 شهرداری کالنشهرکرج برخی از معارضین این پروژه 
را وجود ابنیه ارگان های دولتی شامل وزارت نیرو،هوا ناجا نیروی انتظامی 
و بنیاد تعاون سپاه اعالم کرد و خاطرنشان شد:در خصوص آزادسازی 

معارضین جلساتی برگزار و توافقاتی صوت گرفته است.  
به  دیگری  بخش  در  البرز  مرکزاستان  شهرداری   3 منطقه  مدیر 
اهمیت عقب نشینی دیوار پایگاه هوایی ناجا به عنوان یکی از مهم ترین 
معارضین این پروژه اشاره کرد و اظهارداشت:طبق توافقات صورت گرفته 

عقب نشینی دیوار این پایگاه در آینده نزدیک انجام خواهد شد.
ارم در  بلوار  آسفالت ریزی  اینکه ۶۰ درصد  بابیان  پایان  آرایی در 
جدول گذاری،  کرد:عملیات  اضافه  است،  انجام شده  شده  آزاده  مسیر 
زیرسازی،جمع آوری آب های سطحی و لوله گذاری در بخش هایی از این 

پروژه انجام شده است.

دانشگاه علوم پزشکی مازندران با کسب رتبه عالی جزو پنج 
دانشگاه برتر کشور شد  

مراکز  اعتباربخشی  جهت  بهداشت  وزارت  ارزیابی  جدیدترین  در 
مطالعات دانشگاه های علوم پزشکی  مازندران با کسب رتبه عالی جزو پنج 
دانشگاه برتر کشور شد بر اساس اعالم معاونت آموزشی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، در جدیدترین ارزیابی وزارت بهداشت برای 
تعیین رتبه بندی و اعتبار بخشی مراکز مطالعات دانشگاه های کشور ، 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ضمن کسب رتبه عالی توانست عنوان 
یکی از پنج دانشگاه برتر در میان ۶4 دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
را کسب نماید. ارتقای کیفی آموزش علوم پزشکی در مراکز مطالعات 
این  دستیابی  در  نوآوری  و  تحول  و  آموزشی  زیرساخت های  توسعه   ،

موفقیت نقش داشته است.

ایالم-    آذز یعقوبیان:    رئیس 
سازمان صمت استان ایالم گفت: در 
صنفی،9  اتحادیه   ۱۱۱ تعداد  استان 
هزار   3۷ به  نزدیک  و  اصناف  اتاق 
نسبت  به  که  داریم  صنفی  واحد 
نیروی کار  از  بزرگی  جمعیت بخش 

استان را در برمی گیرد.
مراسم  در  رحیمی  محمد  رضا 
تجلیل از خدمات اتاق اصناف ایالم 
به مناسبت روز اصناف که با حضور 
مجلس  در  یالم  ا مردم  ینده  نما
بیان  با  شد  برگزار  اسالمی  شورای 
های  تشکل  از  ایالم  اصناف  اینکه 
ارزشمند در استان محسوب می شود، 
در  ایالم  اصناف  اتاق  داشت:  اظهار 
اقتصادی  مختلف  جلسات  و  مجامع 
استان  سطح  در  قوی  ساختاری  از 
خود  تالش  تمام  و  است  برخوردار 
این  با  بیشتر  هرچه  تعامل  برای  را 

عزیزان به کار خواهیم بست .
از  تقدیر  ضمن  ادامه  در  وی 
ناشی  تعطیالت  در  اصناف  همراهی 
پیگیری  کرونایی خواستار  از شرایط 
خت  پردا ی  برا ه  ما شش  تنفس 
تسهیالت اقساط تسهیالت کرونایی 
برای اصناف از سوی نماینده محترم 

مردم در مجلس شورای اسالمی شد.
استان  صمت  سازمان  رئیس 
ایالم در ادامه در خصوص مشکالت 
مباحث  در  یان  ر ا ز با روی  پیش 
اصالح  لزوم  ای،  بیمه  و  مالیاتی 
روزرسانی  به  صنفی،  نظام  قانون 
نظارت  و  بازرسی  تعزیرات،  قانون 

اتحادیه های صنفی،  بازار توسط  بر 
بار  تره  و  میوه  میادین  راه اندازی 
توسط شهرداری ایالم و راه اندازی 
بیان  مواردی  ایالم  صنفی  شهرک 

کرد.
نماینده مردم ایالم در این مراسم 
ضمن حمایت از کسبه و اصناف به 
ضرورت  خصوص  در  مواردی  بیان 
اصالح   ،پیگیری  ر  بازا ز  ا حمایت 
بند  استفساریه  صنفی،  نظام  قانون 
۱ ماده 22 در خصوص ارکان نظام 
،بررسی  ها  استان  و  کشور  صنفی 
مسائل  و  صنفی  شهرک  مشکالت 
اصناف  حوزه  در  مالیاتی  و  بیمه ای 

مواردی مطرح نمودند.
در پایان این جلسه نماینده مردم 
در مجلس شورای اسالمی با اهدای 
زحمتکش  قشر  این  خدمات  از  لوح 

قدردانی به عمل آورد.

وجود ۳۷ هزار واحد صنفی در استان ایالم

علی اکبر بسطامی نماینده مردم 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  ایالم 
مرکزاستان  اصناف  اتاق  در  حضور 
گرامیداشت  ضمن   ، اعضاء  ودیداربا 
از  اصناف  روز  و  مهران  آزادسازی 
به  استان  بازاریان  و  اصناف  خدمات 

ویژه در دوران کرونا قدردانی نمود.
در این دیدار مسائل و مشکالت 
از  استان  بازار  و  اصناف  روی  پیش 
ابتدای شروع کرونا تاکنون مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
بسطامی ضمن حمایت از کسبه 
و اصناف به بیان مواردی در خصوص 
،پیگیری  بازار  از  حمایت  ضرورت 
اصالح  قانون نظام صنفی، استفساریه 

بند ۱ ماده 22 در خصوص ارکان نظام 
،بررسی  ها  استان  و  کشور  صنفی 
مسائل  و  صنفی  شهرک  مشکالت 
اصناف  حوزه  در  مالیاتی  و  بیمه ای 

مواردی مطرح نمودند.
های  تشکل  از  ایالم  اصناف 
ارزشمند در استان محسوب می شود.

ئیس  ر حیمی  ر محمد  ضا  ر
جلسه  این  در  ایالم  صمت  سازمان 
مردم  نماینده  حضور  از  تقدیر  ضمن 
ایالم در مجلس شورای اسالمی ، روز 
اصناف را به بازاریان ،تجار، و فعاالن 
اقتصادی در سطح استان تبریک گفت 
و افزود : اتاق اصناف ایالم در مجامع و 
جلسات مختلف اقتصادی از ساختاری 

قوی در سطح استان برخوردار است 
تعامل  برای  را  خود  تالش  تمام  و 
کار  به  عزیزان  این  با  بیشتر  هرچه 

خواهیم بست .
محمد رحیمی ادامه داد: در استان 
ایالم تعداد ۱۱۱ اتحادیه صنفی،9 اتاق 
واحد  هزار   3۷ به  نزدیک  و  اصناف 
جمعیت  نسبت  به  که  داریم  صنفی 
بخش بزرگی از نیروی کار استان را 

در برمی گیرد.
یر  تقد ضمن  حیمی  ر محمد 
تعطیالت  در  اصناف  همراهی  از 
خواستار  کرونایی  شرایط  از  ناشی 
پیگیری تنفس شش ماه برای پرداخت 
تسهیالت اقساط تسهیالت کرونایی 

برای اصناف از سوی نماینده محترم 
مردم در مجلس شورای اسالمی شد.

یالم  ا صمت  سازمان  رئیس 
همچنین در خصوص مشکالت پیش 
روی بازاریان در مباحث مالیاتی و بیمه 
ای ،لزوم اصالح قانون نظام صنفی، 
به روزرسانی قانون تعزیرات، بازرسی 
و نظارت بر بازار توسط اتحادیه های 
صنفی، راه اندازی میادین میوه و تره 
بار توسط شهرداری ایالم و راه اندازی 
بیان  مواردی  ایالم  صنفی  شهرک 
نماینده  جلسه  این  پایان  نمودند.در 
اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم 
قشر  این  خدمات  از  لوح  اهدای  با 

زحمتکش قدردانی به عمل آورد.

با حضور نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی صورت گرفت:

تجلیل از خدمات اتاق اصناف ایالم به مناسبت روز اصناف

کت  شر مل  عا یر مد _ م یال ا
مخابرات منطقه ایالم گفت: پوشش 
ینترنت  ا و  ه  همرا تلفن  رتباطی  ا
پرسرعت همراه نسل سوم )3G( در 
توابع شهرستان  از  شله کش  منطقه 

چرداول برقرار شد.
اعالم  با  اسدی  اهلل  حشمت 
و  نصب  با  داشت:  اظهار  خبر  این 
ارتقا  و  فنی  تجهیزات  راه اندازی 
ه  همرا تلفن  سایت  در  تکنولوژی 
روستای شله کش از توابع شهرستان 
تحت  آن  اطراف  مناطق  و  چرداول 
ول  ا ه  همرا  3g ینترنت  ا پوشش 

قرار گرفت.
و  نصب  ارتقا،  با  افزود:  وی 
راه اندازی سایت  جدید ضمن افزایش 
ه  همرا شبکه  دهی  نتن  آ پوشش 
و  ساکنان  کش،  شله  روستای  در 
ینترنت  ا ز  ا منطقه  این  مشترکان 

پرسرعت بهره مند شدند.
برات  مخا شرکت  مدیرعامل 

بمنظور  شد:  یادآور  ایالم  منطقه 
و  پرسرعت  اینترنت  خدمات  ارائه 
ایجاد پوشش تلفن همراه در مناطق 
محروم، با تالش و اهتمام همکاران 
سوم  نسل  استان،سایت  مخابرات 
)3G( در روستای شله کش نصب و 

راه اندازی شد.
و  به شیوع کرونا  اشاره  با  وی 
اعمال برخی محدودیت ها، تصریح 
به تالش شبانه روزی  توجه  با  کرد: 
پوشش  خصوص  در  شده  نجام  ا
گسترده  طور  به  مخابراتی  مناسب 

بیشتری  تعداد  نیز  نزدیک  آینده  در 
نات  مکا ا ز  ا استان  ییان  روستا ز  ا
گفته  شد.به  خواهند  مند  بهره  الزم 
سایت   2۷۸ حاضر  حال  در  اسدی، 
نصب  استان  سطح  در  همراه  تلفن 

و فعال است.

پوشش نسل سوم تلفن همراه در روستای شله کش چرداول برقرار شد

مدیر عامل شرکت شهرک های 
از  بیش  اردبیل گفت:  استان  صنعتی 
۶۵۰  واحد تولیدی در سطح شهرک 
دارای  اردبیل  استان  صنعتی  های 
چند  هر  هستند  برداری  بهره  پروانه 
واحدهای  این  از  برخی  است  ممکن 
نیمه  یا  و  راکد  صورت  به  تولیدی 

فعال باشند. 
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اردبیل،  استان  صنعتی  های  شهرک 
خبر  این  اعالم  ضمن  اهلی  محمد 
اظهار داشت: از مجموع ۱3۰۰ قرارداد 
منعقد شده با سرمایه گذاران تاکنون، 
بیش از ۶۵۰ واحد تولیدی موفق به 
مراجع  از  برداری  بهره  پروانه  اخذ 

قراردادها  مابقی  و  اند  شده  ذیصالح 
نیز در حال اجرای طرح صنعتی خود 

می باشند.
اهلی میزان سرمایه گذاری های 
انجام شده توسط بخش خصوصی در 
شهرک های صنعتی استان را بیش از 
۱۸۰۰۰ میلیارد ریال برشمرد و افزود: 
البته اگر این حجم از سرمایه گذاری 
ها را به قیمت روز محاسبه کنیم اعداد 

بسیار فراتر از این ارقام خواهد بود.
مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان اردبیل خاطر نشان کرد: 
عالوه بر واحدهای تولیدی، بیش از 
۶۵۰ طرح صنعتی نیز در شهرک های 
صنعتی وجود دارند که این طرح ها از 

مرحله انعقاد قرارداد و دریافت زمین 
متفاوت  ساختمان  احداث  مرحله  تا 
این  باشند که در صورت اجرای  می 
در  اشتغال  افزایش  امکان  ها،  طرح 
شهرکهای صنعتی استان به دو برابر 

ظرفیت کنونی وجود دارد.
اهلی از افزایش میل به سرمایه 
گذاری در شهرک های صنعتی استان 
خبر داد و افزود: با توجه به اعطای 
شاهد  ری،  گذا یه  سرما مشوقات 
افزایش روز افزون حضور متقاضیان 
به  هستیم  صنعتی  های  شهرک  در 
طول  در  بار  اولین  برای  که  نحوی 
دوران تاسیس شرکت شهرک های 
از  بیش  واگذاری  به  موفق  صنعتی 

قالب  در  صنعتی  زمین  هکتار   ۶۷
در  گذاران  سرمایه  به  قرارداد   ۱۸۸

سال 99 شدیم.
مدیرعامل شرکت شهرک های 
اینکه  بیان  با  اردبیل  استان  صنعتی 
واحدهای  از  درصد   ۵۰ از  بیش 
استان  متوسط  و  کوچک  صنعتی 
اردبیل در شهرک های صنعتی قرار 
سرمایه  رشد  منظور  به  افزود:  دارند، 
اشتغال، مشوق هایی  ایجاد  و  گذاری 
برای سرمایه گذاری در شهرک های 
صنعتی ارائه می شود و تالش می شود 
تا با تسهیل شرایط واگذاری حق بهره 
سرمایه  حضور  زمینه  زمین،  برداری 

گذاران در استان فراهم شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد:

فعالیت بیش از 650 واحد تولیدی در شهرک های صنعتی استان اردبیل
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و  ایمنی  اداره  رئیس 
کل  اداره  دریایی  حفاظت 
استان  دریانوردی  و  بنادر 
تخصصی  دوره  برگزاری  از  بوشهر 
تئوری خلبانی هواپیمای فوق سبک 
این  پرسنل  توانمندسازی  جهت  در 

اداره کل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، حجت 
خسروی رئیس اداره ایمنی و حفاظت 
دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  دریایی 
استان بوشهر در این باره گفت: اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
در  پیشرو  اجرایی  دستگاه  عنوان  به 
فعالیت  بر  هوایی  نظارت  و  پایش 
های دریانوردی بشمار می آید،از این 
رو برگزاری چنین دوره هایی میتواند 
گامی موثر در ارتقاء دانش هوانوردی 
پرسنل سازمانی و افزایش توانمندی 

اداره کل باشد.
کل  اداره  این  افزود:  خسروی 
حاکمیتی،  وظایف  ایفای  راستای  در 
ساحلی،  ساز  و  ساخت  بر  نظارت 
واکنش  و  دریانوردی  تردد های  رصد 

فروند  یک  از  دریا  اضطرارهای   به 
جایروپلن ملکی بهره می برد. از اینرو 
برگزاری این قبیل دوره ها و فرآهم 

هوانوردی،  های  زیرساخت  آوردن 
میتواند بستر مناسبی جهت گسترش 
دامنه  افزایش  و  هوایی   ناوگان 

بنادر  اداره کل  در  هوانوردی  فعالیت 
آینده  در  بوشهر  استان  دریانوردی  و 

نزدیک را فراهم آورد.

دوره تخصصی تئوری خلبانی هواپیمای فوق سبک 
در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برگزار شد 

گازرســانی به روســتاهای حائزشــرایط درســال ۱۴۰۰ 
اولویــت برنامــه هــای شــرکت گازاســتان مرکزی

دویســت ونودوهفتمیــن جلســه هیئــت مدیــره شــرکت گازاســتان 
مرکــزی بــا حضوراشــرفی رئیــس هیئــت مدیــره ،ســمیعی مدیرعامــل 
ــالن  ــره درس ــت مدی ــای هیئ ــره و اعض ــت مدی ــس هیئ ــب رئی ونای

کنفرانــس ایــن شــرکت برگزارشــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گازاســتان مرکــزی 
ــن  ــره ای ــت مدی ــس هیئ ــب رئی ــل ونای ــمیعی مدیرعام محمدرضاس
شــرکت عملکــرد شــرکت گاز اســتان را درسال۱399تشــریح نمــوده 
ــر شــبکه  ــا اجــرای ۱۰هــزار و ۷۵۰کیلومت وگفــت: درحــال حاضــر ب
ونصــب بیــش از 29۷هــزار انشــعاب بیــش از ۵۸2هــزار مشــترک از 

ــد. ــره مندن ــی به ــت گاز طبیع نعم
ــد  ــزی ۱۰۰درص ــتان مرک ــه در اس ــان اینک ــا بی ــه ب وی درادام
جمعیــت شــهری در 3۵شــهر این اســتان و99درصد جمعیت روســتایی 
در یکهــزار وهفــت روســتا از نعمــت گاز طبیعی برخوردار هســتند،گفت: 
اســتان مرکــزی ازلحــاظ پوشــش گازرســانی بعنــوان اولیــن اســتان 

ســبز درکشــور مــی باشــد.
براســاس همیــن گــزارش ســیدامیرقائم مقامــی رییــس برنامــه 
ریــزی و دبیــر هیئــت مدیــره شــرکت گازاســتان مرکــزی موضوعــات 
مطروحــه درایــن جلســه را بــه شــرح ذیــل توضیــح نمــود: گــزارش 
درتاریــخ  ســهام  صاحبــان  بــه  ارائــه  عملکردســال۱399جهت 
واعتبــارات  عملیــات  وحجــم  برنامــه  تیرماه۱4۰۰،تصویــب  دوم 
سال۱4۰۰،بررســی درخواســتهای دریافتــی بــه هیئــت مدیــره 
ومصوبــات گازرســانی اســتان ومناقصــات شــرکت گاز اســتان درایــن 

ــت . ــر قرارگرف ــادل نظ ــی و تب ــه دو روزه موردبررس جلس

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان اعالم کرد؛
ــد  ــن در خری ــاردی ذوب آه ــرمایه گذاری ۵۰۰ میلی س

ــهرهای اطراف ــاب ش پس
ــه در  ــان اینک ــا بی ــان ب ــن اصفه ــرداری ذوب آه ــاون بهره ب مع
حــال حاضــر ایــن مجموعــه در خریــد پســاب شــهرهای اطــراف ۵۰۰ 
میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری کــرده اســت، گفــت: طــی دو ســال 
ــر  ــا 4۰ درصــد دیگ ــده رود را ت ــه آب زاین ــن ب ــاز ذوب آه ــده نی آین

کاهــش خواهیــم داد.
ــی  ــه هــای صنعت ــان در خصــوص ورود مجموع مهــرداد توالئی
بــرای خریــد پســاب شــهرهای اطــراف، اظهــار کــرد: مجموعــه ذوب 
آهــن اصفهــان از ســال هــا قبــل، بخشــی از پســاب زریــن شــهر را 
خریــداری و اکنــون آن را بــه داخــل کارخانــه منتقــل کــرده اســت، 
ــه گــذاری  ــداری پســاب فوالدشــهر، در حــال لول ــا خری ــن ب همچنی

ــه داخــل مجموعــه اســت. ــرای انتقــال آن ب ب
توالئیــان بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ذوب آهــن اصفهــان 
امــکان تصفیــه پســاب را نــدارد و بــه همین منظــور فعــال از آب زاینده 
رود اســتفاده مــی کنــد، تاکیــد کــرد: اگــر آب حاصــل از پســاب هــای 
خریــداری شــده تامیــن شــود، تقریبــا نیمــی از نیــاز شــرایط اضطراری 

آب ذوب آهــن تامیــن خواهــد شــد.
ــا بیــان اینکــه ایــن  معــاون بهره بــرداری ذوب آهــن اصفهــان ب
ــا مشــارکت یــک شــرکت در حــال احــداث اســت،  ــه ب ــه خان تصفی
ــاب  ــر روی پس ــه ب ــه خان ــن تصفی ــرداری ای ــره ب ــد از به ــت: بع گف
ــی  ــه صنعت ــه بیولوژیــک و ســپس تصفی ــه تصفی ــی یــک مرتب انتقال
ــن  ــت تامی ــتفاده صنع ــل اس ــت آب قاب ــود و در نهای ــی ش ــام م انج
خواهــد شــد.وی بــه نقــش پســاب هــا و بازچرخانــی آب در صنایــع 
بــه خصــوص ذوب آهــن اشــاره کــرد و گفــت: در دنیــا ایــن چنیــن 
اســت کــه میــزان مصــرف صنعــت از آب طبیعــی کاهــش مــی یابــد 
و نمــی تــوان بــه صــورت صــد درصــد از آب بــی نیــاز شــد، بــا ایــن 
حــال پیــش بینــی مــی شــود طــی دو ســال آینــده نیــاز ذوب آهــن 

ــا 4۰ درصــد دیگــر کاهــش دهیــم. ــه زاینــده رود را ت ب
ــه آب ۱۶  ــاز ســاالنه ذوب آهــن ب ــا بیــان اینکــه نی توالئیــان ب
میلیــون مترمکعــب اســت، تاکیــد کــرد: در شــرایط فعلــی نیــاز ذوب 
آهــن بــرای کار کــردن نرمــال خــط تولیــد در هــر ســاعت نیــاز بــه 
2۵۰۰ مترمکعــب آب دارد تــا تمــام نیــروگاه هــا و خطــوط تولیــد خود 
را پوشــش دهــد، امــا در حــال حاضــر تنهــا ۱3۰۰ مترمکعــب آب مورد 

نیــاز ذوب آهــن تامیــن مــی شــود.
ــرد: وورد  ــد ک ــان تاکی ــن اصفه ــرداری ذوب آه ــاون بهره ب مع
ــور صــد درصــد  ــه ط ــت ب ــتفاده از آب پســاب در صنع پســاب و اس
ذوب آهــن را بــی نیــاز از آب زاینــده رود نمــی کنــد و بــه طــور کلــی 
صرفــه جویــی هــا، بازچرخانــی آب و ... تنهــا کمــک کننــده در حــال 
مصــرف آب رودخانــه اســت و طبیعتــا آســیب پذیــری ذوب آهــن را 
در برابــر فرایندهــای کــم آبــی کمتــر خواهــد کــرد، امــا بــه ایــن معنــا 

نیســت کــه ذوب آهــن بــی نیــاز از آب شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر ذوب آهــن در خریــد 
پســاب شــهرهای اطــراف ۵۰۰ میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری کرده 
اســت، افــزود: بــرای انتقــال پســاب بــه کارخانــه نیــز ۱۵۰ میلیــارد 
ــاخت  ــرای س ــر ب ــوی دیگ ــده و از س ــذاری ش ــرمایه گ ــان س توم
ــرمایه  ــان س ــارد توم ــن 2۵۰ میلی ــاب در ذوب آه ــه پس ــه خان تصفی

گــذاری شــده اســت.

افتتاح 2 واحد تولیدي در ناحیه صنعتي درونکال و شهرك 
صنعتي بابلکنار با حضور استاندار مازندران 

 همزمـان بـا گرامیداشـت هفته صنعت و معدن، با حضور حسـین 
زادگان اسـتاندار مازنـدران، معاونیـن اسـتاندار، نماینـدگان مـردم بابل 
در مجلـس شـوراي اسـالمي، امینـي مدیرعامـل شـرکت شـهرکهاي 
صنعتـي، فرمانـدار ویژه بابل، امـام جمعه بابلکنار و جمعي از مسـئولین 
دسـتگاههاي اجرایـي اسـتاني و شهرسـتاني، 2 واحد تولیـدي در ناحیه 
صنعتـي درونکال و شـهرک صنعتـي بابلکنار، افتتاح و بـه بهره برداري 

رسیدند. 
بـه گزارش روابط عمومی شـرکت شـهرکهای صنعتـی مازندران، 
احمـد حسـین زادگان اسـتاندار در آئیـن افتتاحیه واحد تولیدي شـیمي 
گسـتران مامطیـر ناحیـه صنعتي درونـکال بابل گفـت: صنعتگران عزیز 
کـه بـا مشـکالت فـراوان ناشـي از تحریمها، دسـت و پنجه نـرم کرده 
انـد، بایـد بـا مدیریت جهـادي خویش، در ایـن عزم ملي حضـور فعال 
داشـته باشـند تـا اقتصـاد و صنعت را در اسـتان نهادینه کنند. اسـتاندار 
مازنـدران بیـان داشـت: واحدهـاي تولیـدي در واقع بـه جامعه خدمت 
مـي کننـد و همـه باید قدردان زحمـات این عزیزان باشـیم. مدیرعامل 
شـرکت شـهرکهای صنعتـی مازنـدران نیـز در این مراسـم با اشـاره به 
پتانسـیل مناسـب ناحیه صنعتـي درونکال بابل گفت: وجـود ظرفیتهاي 
خوب، حضور سـرمایه گذاران داراي اهلیت و تأمین زیرسـاختهاي الزم 
در ایـن ناحیـه صنعتـي، آن را بـه مکان مناسـبي براي سـرمایه گذاري 

در بخـش تولیـد و صنعـت، تبدیل نموده اسـت. 
امیني بیان داشـت: شـرکت تولیدي شـیمي گسـتران مامطیر تولید 
کننده انواع سـموم و نهاده هاي کشـاورزي در زمیني به مسـاحت 4۶۰۰ 
مترمربـع احـداث و با حجم سـرمایه گذاري 2۵۰ میلیارد ریال و اشـتغال 
تعداد 4۰ نفر به بهره برداري رسـیده اسـت. همچنین با حضور اسـتاندار 
مازندران در شـهرک صنعتي بابلکنار، فاز اول واحد تولیدي پیشـرو پلیمر 
درخشـان کاسـپین تولیدکننده انواع بطري پت، پلي اتیلن و درب بطري 
بـا ظرفیـت تولید سـاالنه 9۵۰ میلیـون تن با دارا بودن زمیني به وسـعت 
۱۸۰۰ مترمربـع بـا حجـم سـرمایه گـذاري ۱2۰ میلیارد ریـال و ظرفیت 

اشـتغال 4۰ نفر، افتتاح و به بهره برداري رسـید.

پیشرفت ۷6 درصدی تعمیرات اساسی اسکله های مجتمع بندری امام خمینی)ره(
به دنبال انجام تعمیرات اساسی 
مجتمع  در  اسکله  پست   ۸ روی  بر 
بندری امام خمینی)ره(، توان و ظرفیت 
اسکله های مذکور برای بهره گیری در 

عملیات بندری افزایش می یابد.
بنادر  مدیرکل  دریس  عادل 
و  خوزستان  استان  دریانوردی  و 
بندرامام  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیر 
خبر  این  اعالم  ضمن  خمینی)ره( 
اساسی  تعمیرات  پروژه  داشت:  بیان 

از ۷۶  با بیش  تا 34  اسکله های 2۷ 
مطلوبی  مسیر  در  پیشرفت،  درصد 
قرار دارد و هم اکنون ۵ پست از اسکله 
برداری  بهره  حال  در  مذکور  های 
بهره برداری  شاهد  زودی  به  و  بوده 
اسکله ها  این  باقیمانده  پست   3 از 

خواهیم بود.
این  افزود:  ادامه  در  دریس 
بر  بالغ  اعتباری  با  تعمیراتی  پروژه 
۱۱۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات 

هدف  با  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 
تقویت  و  ظرفیت  افزایش  نوسازی، 
بهره گیری  با  بندری  زیرساخت های 
زبده  نیروهای  و  توانمند  پیمانکار  از 

انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه این مجتمع 
بزرگ بندری نقش عمده ای در تخلیه 
دارد،  اساسی  کاالهای  بارگیری  و 
زیرساخت های  تقویت  و  صیانت 
برای  را  اسکله ها  جمله  از  بندری 

پذیرش شناورها در ابعاد بزرگ را از 
تجاری  بزرگ  بندر  این  اولویت های 

عنوان کرد.
بندری  مجتمع  می شود  یادآور 
با برخورداری از 3۸  امام خمینی)ره( 
 ۱3 از  بیش  آبخور  با  اسکله  پست 
متر، توانایی پذیرش و پهلودهی انواع 
کشتی در ابعاد بزرگ دارد که به لحاظ 
مختلف  انواع  به  اسکله ها  کاال،  نوع 

اختصاص داده شده اند.

قرض الحسنه؛  تسهیالت  پرداخت  با  توانمندسازی مددجویان 
پرداخت ۶۰۰هزار فقره تسهیالت اشتغالزایی

با مرتضی  دیدار  ایران در  بانک مهر  اکبری مدیرعامل  دکتر مرتضی 
بختیاری رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( با اشاره به اقدامات بانک برای 
اشتغالزایی و توانمندسازی پایدار مددخواهان بیان داشت: بانک مهر ایران با 
هدف توانمندسازی دائمی نیازمندان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم 
تا کنون بیش از ۶۰۰ هزار فقره تسهیالت اشتغالزایی پرداخت کرده است.

در  اکبری  مرتضی  دکتر  مهرایران،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
این دیدار ضمن تشکر از همکاری های کمیته امداد امام خمینی )ره( اظهار 
نیازمندان  داشت: این دو مجموعه به عنوان 2 بال خدمت به محرومان و 

جامعه یک هدف را دنبال می کنند.
اجتماعی  مسئولیت  برنامه های  جزء  نیازمندان  به  کمک  افزود:  وی 
بانک مهر ایران به شمار می آید و حمایت کمیته امداد از این بانک منجر 
به تقویت و گسترش خدمات و پرداخت تسهیالت به اقشار کمتر برخوردار 

جامعه شده است.
اکبری ادامه داد: رویکرد این بانک در سال های اخیر از حوزه معیشت 
این راستا  تغییر کرده است و در  پایدار  ایجاد درآمد  به سوی اشتغالزایی و 
)ره(،  خمینی  امام  امداد  کمیته  مانند  نهاد  مردم  های  سازمان  همکاری  با 
بنیاد برکت، بنیاد مسکن انقالب و سازمان بهزیستی بیش از ۶۰۰هزار فقره 
تسهیالت قرض الحسنه به ارزش ۶۰هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی افزود: تا کنون بیش از 4۱۶هزار مددخواه تحت پوشش کمیته امداد 
از تسهیالت قرض الحسنه بانک مهر ایران به ارزش 3۶هزار میلیارد ریال و 

با هدف کمک به کارآفرینی و اشتغالزایی بهره مند شده اند.
مدیرعامل بانک مهر ایران ادامه داد: این تسهیالت با رویکرد توسعه 
کشاورزی، پرورش دام سبک و همچنین گسترش صنایع مربوط به انرژی 
تجدیدپذیر خورشیدی در مناطق کمتر برخوردار کشور پرداخت شده که با 
اقتصادی،  بر رفع دغدغه های  برای مددخواهان، عالوه  پایدار  ایجاد درآمد 

بهبود وضعیت معیشتی نیازمندان را نیز به همراه خواهد داشت.
در ادامه مرتضی بختیاری رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( با اشاره 
به نقش تسهیالت قرض الحسنه در توانمندسازی مددجویان تحت پوشش 
و  تسهیالتی  طرح های  خدمات،  با  ایران  مهر  بانک  داشت:  بیان  نهاد  این 
کمک های بالعوض خود حمایت های زیادی از مددجویان داشته که جای 

تقدیر و تشکر دارد.
وی افزود: ترویج فرهنگ قرض الحسنه در جامعه به تقویت همکاری و 
هم افزایی مردم در تجمیع منابع قرض الحسنه کشور کمک می کند و این امر 

سبب می شود تا نیازمندان بیشتری از این خدمات بهره مند شوند.
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( تصریح کرد: این بانک از سال ۱39۶ 
با این نهاد همکاری می کند و امسال نیز پیش بینی  به عنوان بانک عامل 
می کنیم که بانک مهر ایران بیش از آنچه به عنوان تعهدات در نظر گرفته 

شده، به مددجویان تحت پوشش این نهاد کمک کند.

مدیرعامل بیمه تعاون:
باید فرهنگ گسترش بیمه های زندگی در سطح جامعه نهادینه 

شود
مدیرعامل بیمه تعاون از ضرورت گسترش فرهنگ بیمه های زندگی 

و جبران عقب ماندگی صنعت بیمه در این رشته بیمه ای سخن گفت.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، یونس مظلومی، مدیرعامل شرکت 
بیمه  نماینده  بیمه های زندگی اظهار داشت: حدود هزار  به رشته  اشاره  با 
نمایندگی عمومی  آنها  باالتر  فعال هستند، که نسبت  تعاون در کل کشور 
و فعال در زمینه فروش کلیه رشته های بیمه ای هستند و تعدادی نیز به 

صورت خاص در بخش بیمه های زندگی فعالیت می کنند.
سرمایه  و  )عمر  تعاون  بیمه  زندگی  بیمه  امروز  البته  افزود:  وی 
متوسط صنعت  به حداقل  رسیدن  برای  که  است  گذاری( هدف جدیدی 
یک  روی  انحصاری  تمرکز  اما  ایم  کرده  گذاری  سرمایه  آن  روی 

نداریم. محصول 
مدیرعامل بیمه تعاون در ادامه گفت: یکی از عقب ماندگی های ما در 
صنعت بیمه بحث عدم گسترش بیمه های زندگی در سطح جامعه است. البته 

خوشبختانه در ۱۰ سال اخیر بیمه های زندگی رشد قابل قبولی داشته اند.
مظلومی تأکید کرد: بیمه های زندگی هم اکنون حیات و ممات فرد را 
تحت پوشش قرار می دهد به شکلی که فرد با خرید این بیمه نامه و پرداخت 
حق بیمه اگر در پایان قرارداد در قید حیات باشد مبلغ خوبی را که به عنوان 
سرمایه برایشان جمع آوری شده به صورت یکجا دریافت کرده و اگر بیمه 
شده در قید حیات نباشد و یا از کار افتاده باشد تمام سرمایه به خانواده وی 

پرداخت می شود.
وی اضافه کرد: عالوه بر این بیمه زندگی شرکت بیمه تعاون، بیماری 
قرار  پوشش  تحت  نیز  را  خاص  بیماری های  و  منزل  سوزی  آتش  کرونا، 

می دهد.
مدیرعامل بیمه تعاون ادامه داد: خوشبختانه استقبال از بیمه زندگی به 
عنوان یکی محصوالت بیمه تعاون خیلی خوب بوده و سودی که بیمه گذاران 
از  استقبال خوبی  باعث  بیمه  این  دریافت می کنند و همچنین پوشش های 
سوی بیمه گذاران شده است. در طی این سالها ما ساالنه به صورت میانگین 
است و  بانک ها  از سود  باالتر  پرداخت کردیم که  از 23 درصد سود  بیش 
پوشش های  شامل  می گیرند  ما  از  را  سود  این  سال  هر  آنکه  ضمن  افراد 

بیمه ای نیز هستند.
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شرکت گاز استان گیالن با هدف 
پیشگیری از گسترش بیماری کرونا و 
صرفه جویی در وقت و هزینه مشتریان 
و ذینفعان، با ایجاد و گسترش درگاه 
های  مختلف، توانسته است در بهار 
امسال 2 میلیون و 3۸۰ هزار خدمت 

به متقاضیان ارائه کند.
گاز  عمومی  روابط  گزارش  به 
مل  عا یر مد کبر  ا حسین  گیالن، 
اشاره  با  گیالن  استان  گاز  شرکت 
به ارائه 2 میلیون و 3۸۰ هزار خدمت 
سه  در  متقاضیان  به  گاز  با  مرتبط 

این  گفت:   ۱4۰۰ سال  ابتدایی  ماه 
غیرحضوری  های  درگاه  از  خدمات 
موبایلی،  افزار  نرم  سایت،  شامل 
تلفن گویای 34۱4 و همچنین دفاتر 
با  است.وی  شده  ارائه  پیشخوان 
اعالم این خبر اظهار داشت: نمایش 
قبض و بدهی، بیشترین خدمت ارائه 
شده به متقاضیان می باشد و پس از 
آن پرداخت قبوض و دریافت شماره 
اشتراک در رده های بعدی قرار دارند.

ز  گا کت  شر مل  عا یر مد
خدمات  درخصوص  گیالن  استان 

غیرحضوری این شرکت گفت: شیوع 
لزوم  و  استان  در  کرونا  ویروس 
استفاده از خدمات غیرحضوری سبب 
با گسترش درگاه  این شرکت  تا  شد 
های الکترونیک همانند سایت و نرم 
و  مشترکین  نیازهای  موبایلی،  افزار 
متقاضیان گرامی را به نحوه شایسته 

ای برطرف کند.
حسین اکبر افزود: در بهار امسال 
طریق  از  خدمت  هزار   ۷۷2 از  بیش 
سایت، ۷43 هزار خدمت از طریق نرم 
افزار موبایلی و حدود ۵2 هزار خدمت 

از طریق تلفن گویای 34۱4 به مردم 
شریف استان ارائه شده است که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل 

مالحظه ای داشته است.
از همه  بار دیگر  در خاتمه  وی 
تا  کرد  درخواست  مشترکین  و  مردم 
برای پیشگیری از انتقال و گسترش 
ویروس کرونا و همچنین صرفه جویی 
در وقت و هزینه، از مراجعه به ادارات 
خدمات  کلیه  و  کرده  خودداری  گاز 
مورد نیاز خود را از طریق درگاه های 

غیرحضوری دریافت نمایند.

بیش از ٢ میلیون و ۳80 هزار خدمت مرتبط با گاز در گیالن ارائه شده است 

در مراسم گرامیداشت روز دریانورد 
از حسین علی ثانی توکل بعنوان دریانورد 

نمونه ،تقدیر شد.
می  عمو بط  ا و ر ش  ر ا گز به 
با  دریانورد،  روز   گرامیداشت  ،مراسم 
و  راه  وزیر  اسالمی  مهندس  حضور 
مدیرعامل  راستاد  شهرسازی،محمد 
اعضای  و  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 
هیئت عامل ، مدیران ارشد ارگان های 
دریایی و دریانوردان و  کشور برگزار شد 
که در این آئین دریانورد بوشهری حسین 
علی ثانی توکل  بعنوان دریانورد نمونه 
معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.گفتنی 
است ، ثانی توکل فرمانده شناور عملیاتی 
ناجی 9 مستقر در جزیره خارگ میباشد 
که به پاس تالش های مستمر و انجام 
عملیاتهای متعدد امداد و نجات دریایی 
در سال 99 ۱3و ۱4۰۰ بعنوان دریانورد 

نمونه کشوری شناخته شده است.

در مراسم روز دریانورد، انجام شد:

تقدیر از دریانورد نمونه بوشهری با حضور مقامات کشوری و لشکری

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم زهرا کوهزادی هیکویی با ارائه وکالتنامه برابر اصل به شماره 293۰۵ – 
۱394/۰۱/۱۶ دفتر ۷ سمنان و به استناد 2 برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود و 
به گواهی دفترخانه شماره 23 سمنان رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت ششدانگ 
اعیان پالک 9۷۶۶/۷2۶۷ واقع در بخش یک سمنان مورد ثبت 9۰۵43 جلد ۶2۵ 
صفحه 34 و به شماره چاپی ۵42۷9۰ به علت اسباب کشی مفقود و مالک درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد ماده ۱2۰ آیین نامه قانون 
ثبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
اسناد مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید 
تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و در 
صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
اقدام خواهد شد ضمناً پالک مذکور برابر سند رهنی ۱۱۶3۵۱ – ۱392/۰۸/2۰ دفتر 2 

سمنان در رهن بانک مسکن می باشد. شناسه آگهی : ۱۱۵9242 
روانبخش قنبری 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیشابور
اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   هیات موضوع 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد۱و3وقانون تعیین 
تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱39۰/۰9/2۰ و برابر 
رای شماره ۱4۰۰۶۰3۰۶۰۰۵۰۰2۶49  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرف مالکانه وبالمعارض آقای جاوید رضا رضوانی  
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 3۰ مترمربع از پالک شماره 
۵4۷ فرعی 32۸ اصلی  واقع در اراضی سروستان بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور 
خریداری  از مالک رسمی آقای مسعود سعیدی محرز گردیده است  لذا به موجب 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 

صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست..  م الف 2۶۵۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰4/۱3
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰4/2۸

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

آگهی دعوت به افراز 
شماره  وکالتنامه  )برابر  امیری  بزرگی  آقا  حاجی  علی  آقای  اینکه  به  نظر 
دفترخانه ۱۶۰- سرخرود به وکالت آقای مهدی خلیلی از مالکین مشاعی پالک 
آباد واقع در سرخرود طی  ۱۸۶- فرعی از 3۶- اصلی بخش 2- ثبت محمود 
درخواست وارده به شماره ۱4۰۰/۵۵۰۸ مورخ ۱4۰۰/۰4/۰۷ تقاضای افراز حصه 
و سهمی موکل خویش به میزان ۱۵۰ سهم مشاع از کل ۱۸9۰۶۰ سهم مشاع 
از ششدانگ پالک مذکور را از این اداره نموده و از اعالم آدرس و محل سکونت 
مالکین مشاعی اظهار بی اطالعی و عجز نموده است لذا به استناد ماده ۱۸ آیین 
لیس  )به  مشاعی  مالکین  دیگر  به  االجرا  الزم  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه 
پیوستی بایگانی( ۸- اخطار و ابالغ می گردد راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه 
مورخ ۱4۰۰/۰۵/۰3 جهت عملیات افراز که توسط نماینده و نقشه بردار این اداره 
انجام می گیرد در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی است عدم حضور 
مالکان مشاعی مانع از اجرای عملیات افرازی نخواه شد. شناسه آگهی : ۱۱۵92۶۶

مرتضی خواجوی 
مدیر واحد ثبتی حوزه و ثبت ملک محمود آباد 

آگهی دعوت به افراز پالک 22 فرعی از ۱۱۸- اصلی بخش 2 ثبت محمود آباد

نظر به اینکه آقایان مهدی خلیلی و علی حاجی آقا بزرگی امیری از مالکین 
مشاعی پالک 22 فرعی از ۱۱۸- اصلی بخش 2 ثبت محمود آباد واقع در سرخرود 
تقاضای افراز حصه و سهمی مالکینی ملک خویش را از کل ششدانگ پالک مذکور 
از این اداره نموده اند و از اعالم آدرس اظهار بی اطالعی و عجز نموده است لذا 
به استناد ماده ۱۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به دیگر مالکین 
مشاعی پالک مزبور به نامهای ۱- آتیه الهی 2- ولی اله نانواکناری 3- حسین 
رضائی 4- عزیز فالح ولیک چالی ۵- محمود فانی حق ۶- بشیر رضائی ۷- بهنام 
خسروپور بروجنی ۸- هادی کرمی بروجنی 9- محمد زحمت کش ۱۰- علی 
اسالنی کتولی ۱۱- محمدرضا صفری ۱2- مصطفی تبریزی ۱3- جهانگیر کرمی 
بروجنی ۱4- زهرا بابائی دهکی ۱۵- زهرا یداللهی ۱۶- علی سلطانی ۱۷- کریم 
قلی پور اخطار و ابالغ می گردد جهت عملیات افرازی که راس ساعت ۱2 روز 
شنبه تاریخ ۱4۰۰/۰۵/۰2 توسط نماینده و نقشه بردار این اداره صورت می گیرد 
در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی است عدم حضور مالکان مشاعی 

مانع از اجرای عملیات افرازی نخواه شد. شناسه آگهی : ۱۱۵923۰
مرتضی خواجوی 

مدیر واحد ثبتی حوزه و ثبت ملک محمود آباد 

به نام خدا
آگهی دعوت سهامداران شرکت پاسارگاد  شیمی خاورمیانه سهامی خاص 
ثبت شده به شماره ۷۵2  و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۶۱۵2 جهت تشکیل مجمع 

عمومی عادی  به طور فوق العاده
تا در جلسه مجمع  از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود  بدینوسیله 
عمومی عادی  به طور فوق العاده که در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱4۰۰/4/24 در 
محل مرکز اصلی شرکت به آدرس قروه ،جاده همدان، کیلومتر ۱2، اول جاده 

میهم، کد پستی ۶۶۶4۱4۸4۷4 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

۱-استماع گزارش مالی هیئت مدیره و بازرس قانونی  
2-تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 99

3- تعیین روزنامه کثیراالنتشار آگهی های شرکت
4-تصمیم در مورد سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی می باشد.

هیئت مدیره



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1779- یکشنبه 13 تیر 61400 ورزش دنیای 

غالمرضا محمدی: 
سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد ایران افتخار بزرگی است

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران می گوید: چهار سال پیش نوید این 
نسل طالیی را داده بودم.

غالم رضا محمدی ۱2 تیر ماه در مراسم بدرقه ای که برای وی و مرتضی 
قیاسی در خرم آباد برگزار شد، اظهار کرد: دو سال و هفت ماه قبل برای 
دومین بار افتخار بزرگ سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد ایران نصیبم شد.

وی با بیان اینکه راه سختی در پیش داشتیم، اضافه کرد: در این مدت 
موفقیت های زیادی حاصل شده و تالش می کنیم این روند ادامه داشته باشد.

نسل طالیی  این  نوید  پیش  سال  چهار  اینکه  به  اشاره  با  محمدی 
کشتی ایران را داده بودم، تصریح کرد: زمانی که سرمربی تیم نوجوانان 
بودم این نوید را دادم و خیلی خوشحالم که نسل جدیدی به کشتی ایران 

معرفی شده و آینده خوبی دارند.
امسال  این کشتی گیران  از  لرستانی اضافه کرد: خیلی  این سرمربی 
به روی تشک خواهند رفت و خوشبین  المپیک  و  رقابت های جهانی  در 
هستیم که نتایج خوبی کسب کنند و تمام هدف ما نیز موفقیت در این دو 

رقابت  مهم است.
کرد:  تأکید  نداشته،  المپیک  مدال  لرستان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
امیدوارم مرتضی قیاسی بتواند این طلسم را بشکند و بدون شک توانایی 

این کار را دارد.
محمدی با تمجید از عملکرد هیئت کشتی لرستان، تصریح کرد: در 
آخرین ارزیابی فدراسیون، لرستان به عنوان فعال ترین هیئت استانی انتخاب 
شد و در این مدت کوتاه آقای فرید بهرامی عملکرد خیلی خوب و قابل 

تحسینی داشته است.
وی در پایان گفت: به خودم می بالم و افتخار می کنم که فرزندی از 

دیار لرستان هستم.

عجیب مانند فدراسیون شطرنج؛
صفحه و مهره های شطرنج فدراسیون غیب شد!

اتفاق  تیم مدیریتی همچنان  فرآیند جابجایی  فدراسیون شطرنج در 
های عجیبی را تجربه می کند که آخرین نسخه آن غیب شدن صفحه و 

مهره های سالن مسابقات است!
را  خود  های  هفته  آخر  داشتند  عادت  که شطرنجبازان  شرایطی  در 
در سالن مسابقات شطرنج به انجام مسابقه بپردازند این مسابقات بیش از 
یک سال است که به دلیل کرونا و البته اختالفات مدیریتی برگزار نمی 
شود. حاال در شرایطی که تیم جدید مدیریتی در فدراسیون مستقر شده 
خانواده اش مسئول  به همراه  ها  مسابقات که مدت  برگزاری  و مسئول 
برگزاری بود نیز عوض شده اتفاق جدیدی رخ داده است و ان نبودن تعداد 

زیادی صفحه و مهره است.
یکی از افراد حاضر در فدراسیون شطرنج درباره این اتفاق عجیب گفت: 
شرایط را فراهم کرده بودیم که مسابقات هفتگی فدراسیون از سر گرفته 
شود اما متوجه شدیم تنها 2۰ دست صفحه و مهره وجود دارد. زمانی که 
درباره بقیه صفحه و مهره ها پیگیری کردیم متوجه شدیم که مسئول قبلی 

عنوان کرده که صفحه ها مال خودش بوده و با خود برده است!
به این ترتیب فعال امکان برگزاری مسابقات فراهم نیست چرا که با 
2۰ دست صفحه و مهره نمی توان مسابقه برگزار کرد. البته سالن برگزاری 
مسابقه مرتب و آماده شده و پس از تهیه صفحه و مهره به اندازه کافی 
مسابقات مجددا برگزار خواهد شد. تعطیلی طوالنی مدت مسابقات فدراسیون 

باعث شده ریتینگ بسیاری از بازیکنان بیش از یک سال ثابت بماند.
طبق قوانین فدراسیون جهانی شطرنج، بازیکنی که یک سال بازی 
رسمی و ریتد انجام نداده باشد، نامش از لیست ریتینگ خارج می شود. 
البته فیده با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی مسابقات این زمان را به دو سال 
افزایش داد. اقدامی که اگر انجام نمی شد، بسیاری از بازیکنان آماتور و 
نیمه حرفه ای ایرانی از لیست بین المللی فدراسیون جهانی خارج می شدند.

خطر کرونا بیخ گوش المپیکی ها
با توجه به اینکه تهران از لحاظ شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز 
قرار گرفته است باید دید کمیته ملی المپیک مراسم بدرقه کاروان را لغو 

می کند یا خیر.
است  قرار  توکیو  المپیک  های  بازی  به  ایران  کاروان  بدرقه  مراسم 
چهارشنبه هفته جاری برگزار شود. زمان بندی در نظر گرفته شد برای این 
مراسم دو ساعت است و قرار است در این مراسم از لباس کاروان رونمایی 

و سوگندنامه ورزشکاران هم قرائت شود.
شیوع  لحاظ  از  دوباره  تهران  دارد  وجود  میان  این  در  که  ای  نکته 
ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرار گرفته است و در این شرایط جمع کردن 
ورزشکاران المپیکی و کادر فنی آن هم وقتی فاصله زیادی تا المپیک باقی 

نمانده، ریسک زیادی دارد.
درست است که کاروان واکسینه شده اند اما هنوز امکان ابتال به کرونا 
وجود دارد و قطعا افرادی که واکسینه نشده اند هم در مراسم حضور خواهند 
داشت، از طرفی ژاپن هم بسیار سخت گیرانه عمل می کند و اگر تست 
به ورزشکار  رقابت  اجازه  این صورت  کرونای ورزشکاری مثبت شود، در 
و حتی ورود به دهکده را نمی دهد. بنابراین در وضعیت قرمز کرونا، بهتر 
است ورزشکاران و کادر فنی به جای حضور در مراسم بدرقه، در قرنطینه 
ویروس  از سمت  ایران  کاروان  مراسم  برگزاری  یک  خاطر  به  تا  باشند 

کرونا ضربه نخورد.
از دست رفتن سهمیه بهمن عسگری به تنهایی ضربه بزرگی به کاروان 
ایران وارد کرد و دیگر جای سهل انگاری دیگری وجود ندارد و قطعا خود 
ورزشکاران هم راضی نیستند در این شرایط که خطر کرونا هر لحظه همه 
را تهدید می کند، در مراسمی حاضر شوند که  برگزاری آن می تواند خیلی 

هم ضرورت نداشته باشد.

دیوید ترزگه:
رونالدو با بازیکنان یوونتوس مشکل دارد

نظر  اختالف  شایعه  رسد  می  نظر  به 
کریستیانو رونالدو با برخی بازیکنان یوونتوس 

صحت دارد.
خارجی  گلزن  بهترین  که  ترزگه  دیوید 
سال  در  شود،  می  محسوب  یوونتوس  تاریخ 
باشگاه  این  تجاری  سفیر  عنوان  به   2۰۱۸
این  رسما  گذشته  هفته  البته  و  شده  معرفی 
در  اخباری  گذشته  در  کرد.  ترک  را  باشگاه 
ارکان رختکن  با برخی  مورد اختالف رونالدو 
بیانکونری منتشر شده بود و حاال دیوید ترزگه 
اعتراف کرد رونالدو با برخی از هم تیمی های 

خود در یوونتوس مشکل داشته است.
دیوید ترزگه گفت: »دلیل جدایی خود از یوونتوس؟ من می خواهم خودم 
را دوباره در دنیای فوتبال معرفی کنم، مربیان و مدیران جوان زیادی وجود دارند 

و من فکر می کنم ما در آغاز تغییر نسل هستیم.«
اما دیوید ترزگه اعتراف کرد که کریستیانو رونالدو با برخی از هم تیمی های 
خود در تورین مشکل داشته است. او گفت: »رونالدو بهترین خرید باشگاه بود و 
هیچ کس انتظار چنین اتفاقی را نداشت. اما برخی از مشکالت بین او و هم تیمی 
های رونالدو وجود داشته و شما می توانید این موضوع را ببینید، اما او با این حال 

۱۰۰ گل به ثمر رسانده است.
من فکر می کنم هیچ کس نمی توانند مانند زین الدین زیدان بازیکنی مانند 
رونالدو را کند و شاید در برخی موارد در یوونتوس دیالوگ های صحیحی برقرار 
نمی شد. یک مربی می تواند به یک بازیکن بگوید که در این بازی تو 9۰ دقیقه 
فقط راه رفتی، اما باید به من در مسیر کسب پیروزی کمک کنی. اما بازیکنانی 
وجود دارند که شما نمی خواهید با آنها درگیر شوید، زیرا آنها باعث موفقیت و 
کسب پیرزی می شوند و رونالدو و پائولو دیباال از آن دسته بازیکنان هستند. اما 

برخی دیگر با کمال احترام به همان اندازه تاثیرگذار نبوده اند.«

کمپینی برای بازسازی وجهه انگلیسی ها؛
حداقل ۱3 هزار پوند؛ تقدیم به دختر گریان آلمانی!

کمپینی برای کمک به هوادار گریان تیم ملی آلمان در جریان دیدار برابر 
انگلیس راه افتاده است.

یک بازیکن سابق فوتبال ولز تاکنون بیش از ۱3 هزار پوند برای یک دختر 
نوجوان آلمانی که مورد حمالت شدید آنالین قرار گرفته، جمع کرده است. جوئل 
هیوز ۵۱ ساله با دیدن توییت های تند و خشن بعد از دیدن تصویر گریان هوادار 
نوجوان آلمان در توئیتر که در لحظات پایانی دیدار انگلیس در مقابل آلمان در حال 
 JustGiving گریه بود، اقدام به راه اندازی یک کمپین کمک مالی در وب سایت
کرده است. در واقع هدف او دلجویی از این دختر نوجوان بوده و جوئل هیوز می 

خواهد ثابت کند همه در انگلیس اینقدر بدرفتار و وحشتناک نیستند.
امیدوار است والدین این دختر این هزینه را برای  جوئل هیوز مدعی شد 
آموزش رفتارهای خوب برای فرزند خود صرف کنند تا او متوجه شود همه در 
از  برخی  دهند.  می  اهمیت  اجتماعی  آداب  به  و  نداشته  رفتاری  چنین  انگلیس 
در  و  نژادپرست توصیف کرده  و  نازی  را  او  این دختر  با تمسخر گریه  کاربران 

توئیتر او را مورد حمله قرار دادند.
گری لینه کر، ستاره سابق فوتبال انگلیس و مجری فعلی تلویزیون از جمله 
افرادی بود که این حمالت آنالین توسط برخی هواداران را محکوم کرده و آن را 

زننده و منجر به بیگانه هراسی توصیف کرد.
جوئل هیوز نیز در گفت و گو با بی بی سی ولز مدعی شد بیگانه هراسی 
در انگلیس به اندازه کافی وجود داشته و در حال حاضر انگلیس به چنین کشوری 
غیر قابل تحمل تبدیل شده است. او گفت: »ما یک اقلیت واقعا نادان در انگلیس 
داریم که وجهه ما در صحنه جهانی را خراب کرده و به رابطه ما با دوستان خود 

در اروپا ضربه می زنند.«
همچنین هیوز مدعی شد اگر خانواده این دختر پیدا نشده یا نخواهند این 
پول را دریافت کنند، عواید این کمپین به گروهی با هدفی مشابه اهدا خواهد شد.

فریادی که گوش شیطان را َکر کرد؛
ایتالیا بیدار شده است!

ایتالیا بعد از غیبت در جام جهانی 2۰۱۸، دوباره با قدرت به مسابقات بازگشته 
و حاال به نیمه نهایی یورو صعود کرده است.

وقتی به جام جهانی 2۰۱۸ نرسیدند و در پلی آف مقابل سوئِد یان اندرسون 
دست ها را باال بردند، اوضاع بسیار ناامیدکننده بود؛ تیمی بدون هدف و پا به سن 
گذاشته که توانایی خلق یک موقعیت جدی را هم نداشت. تیمی که سرمربی اش 

یک ناکام زاده بود؛ جان پیرو ونتورا.
 No« آنها جام جهانی را حتی از تلویزیون هم ندیدند چرا که معتقد بودند
Italy no party«.  در نبود ایتالیا جام جهانی در حد پیتزایی بود بدون پنیر؛ 
همین قدر بی مزه و ناموزون. ضربه ناکامی در حضور در روسیه، ۶ ماه ایتالیایی ها 
را منگ کرده بود و در همین مدت لوئیجی دی بیاجیو هدایت تیم ملی را به عهده 

گرفته بود ولی سرانجام تصمیِم درست اتخاذ شد.
از آن روزهای کذایی حدود سه سال می گذرد. ایتالیاِی پیر و خسته ی ونتورا، 
جایش را به ایتالیاِی جوان و جذاب روبرتو مانچینی داده است. تیمی که یارای گل 
زدن به سوئد را نداشت و نتوانست به جام جهانی برسد؛ اکنون در یک قدمی فینال 

جام ملت های اروپا قرار دارد و تیم سوم جهان را کنار زده است.
این بازگشت و این رستاخیز جذاب در سایه یک اتحاد مثال زدنی رقم خورده 
است. کلیدواژه هایی که در سرود ملی این کشور برجسته و مشخص است. همان 
سرودی که ایتالیایی ها از اعماق وجودشان فریاد می زنند و به تک تک کلماتش 
باور دارند. » ای برادراِن ایتالیا،بله. ایتالیا بیدار شده است. حدود یک دهه پس از 
حضور در فینال یورو 2۰۱2، آنها بار دیگر به جمع بزرگان برگشته اند و در جمع 
چهار تیم پایانی حضور دارند. آتزوری برای رسیدن به دومین عنوان قهرمانی در 
باقی مانده  به قله موفقیت  تا رسیدن  بازی دیگر  یورو، مصمم است و فقط دو 
پیروزی در تک تک دیدارهای  بود.  ابتدا هدفشان مشخص  از همان  آنها  است. 
انتخابی و تسری این وضعیت ایده ال به مسابقات جام ملت های اروپا. برد، برد 
و برد. جوان های مانچو به این عادت شیرین، خو گرفته اند و حتی شیاطین سرخ 

اروپا با ستاره هایش نیز موفق به متوقف کردن آنها نشدند.
دادن  دست  از  و  بلژیک  مقابل  مصدومیت  از  پس  اسپیناتزوال  اشک های 
ادامه مسابقات نشان داد که چه انگیزه رشک برانگیزی در دل الجوردی پوشان 
برای رسیدن به قهرمانی وجود دارد. آنها بازگشته اند و به این زودی قصد کنار 
رفتن ندارند. حتی قهرمان نشدن در یورو هم نمی تواند ایتالیا را از مسیر درستی 
که در آن قرار گرفته است منحرف کند. آنها تا پای جان برای باال بردن پرچم 
ایتالیا تالش خواهند کرد. چیزی که در سرود رسمی شان هم به آن اشاره می شود:

»بیایید تا هم جوخه شویم
برای مرگ آماده ایم
برای مرگ آماده ایم

ایتالیا ما را فرا خوانده
بیایید تا هم جوخه شویم

آماده ایم برای مردن
برای مرگ آماده ایم

ایتالیا ما را فرا خوانده است«
در  تیمی که  بروند. همان  اسپانیا  به مصاف  این مرحله  در  باید  آنها حاال 
فینال یورو 2۰۱2 شکستشان داد. الروخا به بردهای بیشتر خود در این سال ها دل 
 خوش کرده اما به قول هواداران دوآتشه آتزوری »گوش شیطان کر« تیم مانچینی 
مدتهاست که باختن را فراموش کرده است. 32 بازی بدون شکست نشان می دهد 
که بردن آنها کاریست دشوار و تقریبا نشدنی؛ حداقل فعال. به قول گوفردو ماملی 

در سرود این کشور: »چه کسی می تواند بر ما چیره شود؟«

کارشناس  اقبالی،  مسعود 
به  اشاره  با  کشورمان  فوتبال 
گروه بندی مقدماتی جام جهانی 
برای  می تواند  کره جنوبی  گفت: 

ما مشکل ایجاد کند اما از
اگر  شد.  غافل  نباید  دیگر  تیم های   

هوشیار نباشیم دچار چالش می شویم.
مسعود اقبالی، تصریح کرد: تیم ملی 
فوتبال ایران با عراق، لبنان، سوریه، امارات 
و کره جنوبی هم گروه شد و روی کاغذ تنها 
تیمی که می تواند برای ما مشکل ایجاد کند 
همین تیم آسیایی شرقی است، اما نباید از 
سایر تیم های نیز به راحتی بگذریم. عراق 
برابر  در  اگر  تیم هایی هستند که  و سوریه 
آن ها هوشیار نباشیم دچار مشکل خواهیم 
شد و می توانند حریفی سخت برای کسب 

پیروزی باشند.
در  عدالت  نظرم  به  داد:  ادامه  وی 
تقسیم تیم ها رعایت شد، هر چند آن گروه 
و  خودمان  فکر  به  باید  اما  است  سخت تر 
صعود به جام جهانی باشیم. همه تیم هایی 
الزم  شایستگی  رسیدند  مرحله  این  به  که 
کم  دست  را  حریفی  هیچ  نباید  و  دارند  را 
گرفت. در گروه ایران تقریبا همسایه ها دور 
هم جمع شدند و کره از آن طرف آسیا به ما 
اضافه شده است. لبنان و امارات هم هستند 

که باید در برابر آن ها با درایت بازی کنیم 
مواجه  آن  با  قبل  دور  در  که  تا مشکالتی 

شدیم، تکرار نشود.
تصریح  کشورمان  فوتبال  کارشناس 
مسابقات  شروع  به  ماه   2 از  کمتر  کرد: 
مانده و باید تشکیالت و مدیریت تیم ملی 
دلیل  به  قبل  مرحله  در  بدهیم.  سامان  را 
دیدارهای  نتوانستیم  مشکالت  از  بسیاری 
اما  دهیم،  قرار  کار  دستور  در  را  تدارکاتی 
در این مرحله باید برنامه ریزی بهتری برای 
برگزاری دیدارهای تدارکاتی داشته باشیم. 
و  بازی  زمین  در  می خواهیم  که  سیستمی 
در برابر حریفان به اجرا در بیاوریم را تمرین 
کنیم که این مساله نیازمند حضور لژیونرها و 

همه بازیکنان در اردوها و تمرینات است که 
در زمان باقی مانده باید اجرا شود.

اقبالی همچنین با اشاره به صحبت های 
بار  زیر  اینکه  بر  مبنی  فدراسیون  رییس 
گفت:  نمی رود،  ویلتموس  قرارداد  خسارت 
این مساله را نباید ساده انگارانه دید، آن ها 
شخص را نمی شناسند و با فدراسیون فوتبال 
ایران طرف هستند. این نگرانی وجود دارد 
که به مشکل بخوریم و حتی در صورتی که 
محرومیت  با  حتی  شویم  دیگری  فاز  وارد 

نیز مواجه شویم.
وحید  و  باقری  کریم  به حضور  وی 
ملی  تیم  فنی  کادر  ترکیب  در  هاشمیان 
نیز اشاره کرد و افزود: هر 2 از چهره های 

و  هستنند  ایران  فوتبال  کاربلد  و  مطرح 
دیدیم حضورشان در کنار تیم ملی چقدر 
موثر بود. نکته دیگر این است که در فاز 
در  باید  اما  هستیم  خوب  خیلی  هجومی 
نیاز به کار بیشتری داریم؛ اما  خط میانی 
در خط دفاعی با توجه به بازیکنان خوبی 
و  نخوردیم  جدی  محک  هنوز  داریم  که 
ما  برای  بعدی  مرحله  در  می تواند  این 

کند. ایجاد  مشکل 
تیم ملی فوتبال ایران در گروه نخست 
با تیم های کره جنوبی، عراق، لبنان، سوریه 
استرالیا،  ژاپن،  و  است  همگروه  امارات  و 
عربستان، ویتنام، عمان و چین نیز در گروه 

دوم قرار دارند. 
برنامه کامل دیدارهای تیم ملی فوتبال 

ایران به شرح زیر است:
ایران - سوریه، ۱۱ شهریور ۱4۰۰
عراق - ایران، ۱۶ شهریور ۱4۰۰

امارات - ایران، ۱۵ مهر ۱4۰۰
ایران - کره جنوبی، 2۰ مهر ۱4۰۰

لبنان - ایران، 2۰ آبان ۱4۰۰ 
سوریه - ایران، 2۵ آبان ۱4۰۰ 
ایران - عراق، ۷ بهمن ۱4۰۰ 

ایران - امارات، ۱2 بهمن ۱4۰۰ 
کره جنوبی - ایران، 4 فروردین ۱4۰۱

ایران - لبنان، 9 فروردین ۱4۰۱

کارشناس فوتبال ایران:

باید مقابل تمام حریفان دور دوم مقدماتی هوشیار باشیم

دکتر زادمهر؛ پیشکسوت تیم فوتبال 
پرسپولیس، گفت: هر کدام از پنج دیدار آینده 
پرسپولیس حکم فینال را دارد اما بازیکنان 
و کادر فنی این تیم توانایی برتری در این 

دیدارهای مهم و حساس پیش رو را دارند.
روزها  این  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
پنج مسابقه  پایان فصل،  تا  برای قهرمانی 
حساس را پیش رو دارد. اختالف 2 امتیازی 
پرسپولیس و سپاهان در صدر جدول موجب 
قهرمانی  برای  را  تنگاتنگی  رقابت  تا  شده 

شاهد باشیم.
محمد زادمهر در مورد مسائل مختلف 

صحبت کرد که در زیر می خوانید:
پرسپولیس در دیدار حساس با گل گهر 
پرسپولیس  بر یک  برتری سه  به  سیرجان 

رسید. این دیدار را چطور می بینید؟
بازی با گل گهر نیز یکی از فینال های 
پیش رو پرسپولیس بود. پرسپولیس در این 
دیدار نیز مانند دیدارهای اخیر موفق ظاهر 
شد و یک گام دیگر به قهرمانی نزدیک شد.
عملکرد تیم در این دیدار چطور بود؟

بازی خوبی را شاهد بودیم. تیم با ارائه 
نمایشی تماشاگر پسند توانست در این دیدار 

به برتری برسد.
برای  جدول  صدر  در  رقابت  امسال 
قهرمانی بیشتر از سال های قبل جدی است. 
آیا سپاهان می تواند در راه پنجمین قهرمانی 
متوالی رقیب جدی برای پرسپولیس باشد؟

صدرنشین  تیم  تنها  ما  دیگر  االن 
است.  خودمان  دست  قهرمانی  و  هستیم 
دیدارهای حساسی پیش رو داریم و باید در 

همه آنها به موفقیت برسیم.
دیگر  فینال  پنج  پرسپولیس  زادمهر: 

برای قهرمانی در لیگ پیش رو دارد
به نظر شما دلیل اصلی موفقیت های 

متوالی پرسپولیس در چند سال اخیر چیست؟
قهرمانی  برای  پرسپولیس  این  ریشه 
قوی است و هر چه بیشتر پیش می رویم 
شویم.  می  تیم  این  قدرت  متوجه  بیشتر 
همانطور که دیدید تغییر چند سرمربی هم 

در این راه خللی ایجاد نکرد.
قهرمان  پرسپولیس  شما  دید  از  پس 

است؟
به موفقیت پرسپولیس شکی نداریم. 
رقبا نیز پیشرفت چشمگیری داشتند. سپاهان 
سایر  دارد.  خوبی  شرایط  نویدکیا  محرم  با 
پیکان  نکونام،  جواد  با  فوالد  مانند  ها  تیم 
فرهاد  با  استقالل  حتی  و  تارتار  مهدی  با 
همچنان  اما  اند  کرده  پیشرفت  مجیدی 
پرسپولیس راه قهرمانی را با وجود این رقبا 

طی خواهد کرد.
برخی  که  شنویم  می  روزها  این 
بازیکنان برای تمدید قرارداد با پرسپولیس 
پیشنهادات نجومی دادند. شما خودتان سابقه 
حضور در کادر مدیریتی باشگاه پرسپولیس را 

دارید. نظر شما در این باره چیست؟
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محمدرضا هاشمی کهندانی

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

برابرآراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد وامالک شهرستان سنندج،تصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضیان ذیل تایید گردیده،لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم در روز نامه کثیراالنتشارومحلی آگهی می گردد. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند،می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق درمحل تامدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضائی 
انقضای مدت مذکور  نمایند،بدیهی است در صورت  اداره ثبت  اخذ وتحویل  نموده وگواهی  تقدیم 
وعدم وصول اعتراض،اسناد مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/3/29                    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/4/۱3

بخش ۱۱:
۱- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره شناسنامه 
2۸4 صادره شویشه کد ملی 3۸2۰۷۰9۸۰۰ تحت پالک 2۵ فرعی از 2۶ اصلی بخش ۱۱ کالترزان 
به مساحت 4۷۱9 متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس سنندج 

روستای قلعه شیخان زمین مشهور به برده سوره
2- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره شناسنامه 
2۸4 صادره شویشه کد ملی 3۸2۰۷۰9۸۰۰ تحت پالک 2۶ فرعی از 2۶ اصلی بخش ۱۱ کالترزان 
به مساحت ۱4۰۱4متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس سنندج 

روستای قلعه شیخان زمین مشهور به برده سوره
3- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره شناسنامه 
2۸4 صادره شویشه کد ملی 3۸2۰۷۰9۸۰۰ تحت پالک 2۷ فرعی از 2۶ اصلی بخش ۱۱ کالترزان 
به مساحت ۱۸4۶ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس سنندج 

روستای قلعه شیخان زمین مشهور به برده سوره
4- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره شناسنامه 
2۸4 صادره شویشه کد ملی 3۸2۰۷۰9۸۰۰ تحت پالک 2۸ فرعی از 2۶ اصلی بخش ۱۱ کالترزان 
به مساحت ۵۱9۸۱ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس سنندج 

روستای قلعه شیخان زمین مشهور به کانی کانی له
۵- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره شناسنامه 
2۸4 صادره شویشه کد ملی 3۸2۰۷۰9۸۰۰ تحت پالک 29 فرعی از 2۶ اصلی بخش ۱۱ کالترزان 
به مساحت ۶999۵ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس سنندج 

روستای قلعه شیخان زمین مشهور به تشتوالغ یا پشت جاده
 ۶- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره شناسنامه 
2۸4 صادره شویشه کد ملی 3۸2۰۷۰9۸۰۰ تحت پالک 3۱ فرعی از 2۶ اصلی بخش ۱۱ کالترزان 
به مساحت ۷۷۱۰متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس سنندج 

روستای قلعه شیخان زمین مشهوربه 
۷- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره شناسنامه 
2۸4 صادره شویشه کد ملی 3۸2۰۷۰9۸۰۰ تحت پالک 32 فرعی از 2۶ اصلی بخش ۱۱ کالترزان 
به مساحت ۸۵2۵ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس سنندج 

روستای قلعه شیخان زمین مشهور به کانی برد
۸- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره شناسنامه 
2۸4 صادره شویشه کد ملی 3۸2۰۷۰9۸۰۰ تحت پالک 33 فرعی از 2۶ اصلی بخش ۱۱ کالترزان 
به مساحت ۶۵۷۵ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس سنندج 

روستای قلعه شیخان زمین مشهور به دراوده کن
9- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره شناسنامه 

2۸4 صادره شویشه کد ملی 3۸2۰۷۰9۸۰۰ تحت پالک 34فرعی از 2۶ اصلی بخش ۱۱ کالترزان 
به مساحت ۱۰2۵۰ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس سنندج 

روستای قلعه شیخان زمین مشهور به  کانی کانی له
۱۰- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره شناسنامه 
2۸4 صادره شویشه کد ملی 3۸2۰۷۰9۸۰۰ تحت پالک 3۵ فرعی از 2۶ اصلی بخش ۱۱ کالترزان 
به مساحت 2۶۰23 متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس سنندج 

روستای قلعه شیخان زمین مشهور به  دو دول زیارت
۱۱- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره شناسنامه 
2۸4 صادره شویشه کد ملی 3۸2۰۷۰9۸۰۰ تحت پالک 3۶فرعی از 2۶ اصلی بخش ۱۱ کالترزان 
به مساحت ۱432۷ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس سنندج 

روستای قلعه شیخان زمین مشهور به دول زیارت
۱2- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره شناسنامه 
2۸4 صادره شویشه کد ملی 3۸2۰۷۰9۸۰۰ تحت پالک 3۷ فرعی از 2۶ اصلی بخش ۱۱ کالترزان 
به مساحت ۵۰2۵۸ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس سنندج 

روستای قلعه شیخان زمین مشهور به 
۱3- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره شناسنامه 
2۸4 صادره شویشه کد ملی 3۸2۰۷۰9۸۰۰ تحت پالک 3۸ فرعی از 2۶ اصلی بخش ۱۱ کالترزان 
به مساحت ۱۸4۷۶ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس سنندج 

روستای قلعه شیخان زمین مشهور به تام مردگ
۱4- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره شناسنامه 
2۸4 صادره شویشه کد ملی 3۸2۰۷۰9۸۰۰ تحت پالک 4۰فرعی از 2۶ اصلی بخش ۱۱ کالترزان 
به مساحت ۵۰2۵۸متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس سنندج 

روستای قلعه شیخان زمین مشهور به 
۱۵- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره شناسنامه 
2۸4 صادره شویشه کد ملی 3۸2۰۷۰9۸۰۰ تحت پالک 4۱فرعی از 2۶ اصلی بخش ۱۱ کالترزان 
به مساحت ۶۷۵۵3 متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس سنندج 

روستای قلعه شیخان زمین مشهور به 
۱۶- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره شناسنامه 
2۸4 صادره شویشه کد ملی 3۸2۰۷۰9۸۰۰ تحت پالک 42فرعی از 2۶ اصلی بخش ۱۱ کالترزان 
به مساحت  ۸۰۱4متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس سنندج 

روستای قلعه شیخان زمین مشهور به تام مردگ
۱۷- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره شناسنامه 
2۸4 صادره شویشه کد ملی 3۸2۰۷۰9۸۰۰ تحت پالک 43 فرعی از 2۶ اصلی بخش ۱۱ کالترزان 
به مساحت 2۱۷۷4 متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس سنندج 

روستای قلعه شیخان زمین مشهور به بان تپ تشت والغ
۱۸- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره شناسنامه 
2۸4 صادره شویشه کد ملی 3۸2۰۷۰9۸۰۰ تحت پالک 44فرعی از 2۶ اصلی بخش ۱۱ کالترزان 
به مساحت ۸49۱ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس سنندج 

روستای قلعه شیخان زمین مشهور به 
۱9- ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به نام طارق سراج الدینی فرزند موالنا خالد شماره شناسنامه 
2۸4 صادره شویشه کد ملی 3۸2۰۷۰9۸۰۰ تحت پالک 4۸ فرعی از 2۷ اصلی بخش ۱۱ کالترزان 
به مساحت 24۷۸ متر مربع خریداری شده از مالک آقای موالنا خالد سراج الدینی به آدرس سنندج 

روستای قلعه شیخان زمین به کانی کانی له سرزالوه

بهنام قباد رئیس ثبت منطقه ۱ سنندج
م الف ۱۵94 از طرف موسوی نیا،معاون 

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس:

قهرمانی پنجم دست خودمان است 

گالره ناظمی به عنوان اولین داور زن ایرانی تاریخ ساز 
شد و از او دعوت به عمل آمد تا در رقابت های جام جهانی 

فوتسال مردان 2۰2۱ لیتوانی، قضاوت کند.
فیفا  سوی  از  ویژه  خبری  که  بود  پیش  هفته  اواخر 
مخابره شد و داوران قضاوت کننده در رقابت های جام جهانی 
فوتسال 2۰2۱ لیتوانی معرفی شدند؛ در لیست اسامی اعالم 
شده، نام یک داور برجسته بود و آن کسی جز گالره ناظمی 
بود. چرا که برای اولین بار یک داور زن از ایران نامش در 

میان قاضیان رقابت های جام جهانی به ثبت رسیده بود.
براساس خبری که از سوی فیفا اعالم شد گالره ناظمی 
و ابراهیم محرابی افشار از ایران داوران قضاوت کننده در 
بزرگ  تجربه ای  بود؛  خواهند   2۰2۱ لیتوانی  جهانی  جام 
دستاورد  این  از  پیش  که  ناظمی  برای گالره  فوق العاده  و 
و  بود  زده  رقم  هم  را  دیگری  سنت شکنی های  تاریخی، 
رقابت های المپیک جوانان و مقدماتی جام جهانی مردان را 

نیز قضاوت کرده بود.
به واسطه این انتخاب ویژه از سوی فیفا برای قضاوت 

در جام جهانی فوتسال، با او به صحبت پرداختیم.
تنها کشور آسیایی بودیم که چهار نامزد داشتیم

فوتسال،  جام جهانی  در  داوران حاضر  انتخاب  برای 
کنفدراسیون فوتبال آسیا با توجه به قضاوت ها و سوابقی 
که وجود داشت نامزدهای مورد نظر خود که ۱۶ داور بودند 
را به فیفا معرفی کردند و جالب اینکه چهار داور از شانزده 
نفر مورد نظر از ایران بودند و ما تنها کشوری بودیم که چهار 

داور برای معرفی به فیفا داشتیم. 
با تعامل FIFA و AFC داوران جام جهانی انتخاب 

شدند
بعد از آن هم با توجه به شرایط کرونا، کالس های 
آنالین و آموزش های از راه دور و وبینارهای مختلف برای 
برای   AFC از آن  برگزار شد و پس  همه معرفی شده ها 
قضاوت در بازی های مقدماتی جام جهانی و پلی آف که 
را فراخواند  برگزار می شد، داوران مورد نظر خود  در دبی 
و به این ترتیب با تعامل AFC و  FIFA نام های نهایی 
انتخاب شدند و به این ترتیب من و آقای محرابی افشار از 
ایران برای قضاوت در بازی های جام جهانی انتخاب شدیم. 

این موفقیت ثمره تالش داوران فوتسال است
بی اغراق باید بگویم این موفقیت برای فوتسال ایران و 
ثمره تالش همه داوران است، برای همه پیشکسوتان دلسوز 
است. در این دوره برای اولین بار است که دو داور از ایران 
برای قضاوت در جام جهانی انتخاب شدند و این هم نشان 
دهنده موفقیت داوران ایرانی و فعالیت های آنهاست که چه 
در فوتسال خانم ها و چه در فوتسال آقایان، داوران ایرانی 
مورد نظر فیفا و ای اف سی هستند و حاال هم که می بینم 

خود را مجاب می کنند تا دو داور از ایران انتخاب کنند. 
برای اولین بار از داوران خانم در جام جهانی مردان 

استفاده می شود
دو سال قبل و پس از قضاوت در المپیک، مسئوالن 
داوری فیفا و ناظرهای حاضر در آن بازی ها اعالم کردند 

برای رقابت های جام جهانی فوتسال آقایان تصمیم گیری 
استفاده شود،  از داوران خانم  بار  اولین  برای  تا  شده است 
البته به غیر از من که از آسیا به این بازی های خواهم رفت، 
داورهای خانم دیگری هم از نقاط مختلف اروپا و آمریکا و 
... حضور دارند تا برای اولین حضور خانم های داور برای 

قضاوت در جام جهانی مورد بررسی قرار بگیرد. 
هرگز بی خیال رقبایم نشدم

مهمی  های  تورنمنت  در  تاکنون  خداوند  لطف  به 
همچون جام باشگاه های جهان، بازی های المپیک، جام 
باشگاه های اروپا، جام دانشجویان جهان، جام ملت ها آسیا 
و ... سوت زده ام تا خودم را در جام جهانی ببینم و به همین 
دلیل سعی می کردم عالوه بر این قضاوت ها، با تالش بیشتر 
به این هدف برسم البته باید بگویم که حضور در بازی های 
المپیک باعث شد تا کمی برای حضور در جام جهانی دلگرم 
شوم اما هرگز باعث نشد که خیال من از رقبایم راحت باشد. 

بیست سال در انتظار این رقابت ها بودم
برای من به عنوان یک داور این اهمیت زیادی دارد 
که در دوران حرفه ای کارم به بازی های جام جهانی بروم 
و آنجا به قضاوت بپردازم و حاال با این انتخاب خوشحالم 
که به امید خدا به مهم ترین هدفم در دنیای داوری خواهم 
رسید. جام جهانی برای همه داوران، سقف همه آرزوهاست. 
در این بیست سالی که من دوران حضور در داوری و قضاوت 
را پشت سر گذاشتم، همیشه چشم به حضور در جام جهانی 

به عنوان بزرگترین آرزوی ورزشی داشتم.

اولین زن ایرانی در جام جهانی؛ 

گالره ناظمی: پس از ٢0 سال به آرزویم رسیدم
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آگاهی افزایی  پروژه  راستای  در   »۱9 »کو.کو  جشنواره 
مشارکتی درباره کووید ۱9 در دو بخش کودک و خانواده برگزار 

می شود.  
با  آشنایی  کانون  جشنواره،  رسانه ای  امور  از  نقل  به   
حیات وحش و موسسه فرهنگی هنری ودود در راستای پروژه 
آگاهی افزایی مشارکتی درباره کووید ۱9 و با محوریت مراقبت های 
فردی و گروهی در دوران همه گیری کووید ۱9، تجربه های دوران 
قرنطینه، احساسات نسبت به وضعیت موجود، شناسایی قهرمانانی 
که با کووید ۱9 مبارزه می کنند، تقویت روحیه همدلی و ایجاد 
نشاط در مبتالیان، امید به زندگی و... جشنواره فرهنگی هنری 
»کو.کو ۱9« را در دو بخش کودک و خانواده به دبیری شهره 

لرستانی برگزار می کنند.  
این جشنواره که از حمایت مالی و معنوی برنامه کمک های 
کوچک تسهیالت محیط زیست جهانی، برنامه توسعه ملل متحد و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برخوردار است، برای هر 
بخش )کودک و خانواده( موضوعات متنوعی را تعریف کرده است 

تا شرکت کنندگان بتوانند در حوزه دلخواه خود آثاری را ارسال کنند. 
جشنواره »کو.کو ۱9« عالوه بر جوایز برگزیدگان )نفرات 
اول هر رشته کودک تبلت و هدفون، نفرات دوم هر رشته کودک 
به 3 خانواده  و  نفرات سوم هر رشته کودک هدفون  و  تبلت 
برگزیده گوشی موبایل( به آثار برگزیده منتخب مردمی نیز جوایز 

ویژه ای اهدا  می کند. 
کودکان ۷ تا ۱۵ سال با ارسال  استنداپ کمدی، شعر، 
داستان نویسی و نقاشی و خانواده ها با ارسال فیلم کوتاه از مشارکت 
اعضای خانواده در خواندن شعر، بازی و هر نوع سرگرمی خالقانه 
در محیط خانه در دوران همه گیری کووید ۱9 می توانند حداکثر با 

ارسال دو اثر در این جشنواره شرکت کنند. 
عالقه مندان به شرکت در جشنواره می توانند آثار خود را از 
۱2 تیرماه تا پایان 22 مردادماه ۱4۰۰  به نشانی پست الکترونیکی 
سئواالت  همچنین  و  ارسال   info@coco19.i جشنواره: 
خود را با تلفن دبیرخانه  ۰9۱23۷۷۷9۱۸  مطرح کنند.  اختتامیه 

جشنواره اول شهریورماه سال جاری برگزار می شود.

جشنواره مجازی »کو.کو 1۹« برگزار می شود

کتاب  باغ  مدیرعامل 
تهران با تشریح تأثیر کرونا بر 
وضعیت این مجموعه، درحالی 
از تخفیف ۱۰ تا ۵۰ درصدی باغ کتاب 
وضعیت  وارد  تهران  که  می دهد  خبر 

قرمز کرونایی شده است.
محسن  رسیده،  خبر  اساس  بر   
کتاب  باغ  مدیرعامل  فراهانی،  جاللی 
این  کار  به  آغاز  سالگرد  چهارمین  در 
باغ  فعالیت های  از  گزارشی  مجموعه، 
از  و  کرد  ارائه  سال ها  این  در  کتاب 
تأثیر جدی شیوع ویروس کرونا بر این 

مرکز خبر داد.
باغ  طی شده  مسیر  درباره  و  ا
در  گفت:  سال  چهار  این  در  کتاب 
زمان راه اندازی باغ کتاب تهران، مقرر 
استراحت  و  فراغت  برای  مکانی  شد 
مسافران  البته  و  تهرانی  خانواده های 
شهرهای دیگر باشد. با این تفاوت جدی 
که نمی خواهیم یک شهربازی روبسته 
بسازیم و قرار است در پس زمینه همه 
فعالیت های تفریحی، میزانی از آموزش 
هم وجود داشته باشد. االن در باغ کتاب 
بازی های زیادی وجود دارد، ولی بازی 
خنثایی در بین آن ها نیست. به همین 
دلیل به شعار معروف باغ کتاب رسیدیم 
که می گوید »کشف کن، تجربه کن، یاد 
بازی ها،  همه  حین  است  قرار  بگیر«. 
بچه ها چیزهای تازه ای یاد بگیرند. بعد 
از چهار سال، تا حدودی به اهداف اولیه 
رسیده ایم و بسیاری از اشکاالت را هم با 
بازنگری برطرف کرده ایم. این اصالحات 
روز به روز انجام شده است و االن در 

همان مسیر حرکت می کنیم.

کمبود برق و مشکالت مالی؛ 
مهم ترین مشکالت باغ کتاب

مدیرعامل باغ کتاب تهران درباره 
مرکز  این  فعالیت های  گسترش  موانع 
هم گفت: مجموعه باغ کتاب هنوز به 
بهره برداری کامل نرسیده و بخش هایی 
از آن نیمه تمام است. البته همه تالشمان 
این بوده که این به چشم مردم نیاید و 
که  باشند  نشده  متوجه  خیلی ها  شاید 
بعضی بخش های پروژه ناقص است. به 
عنوان مثال بام باغ کتاب هنوز کامل به 
بهره برداری نرسیده، چون آب و برق و 
فاضالب آن تکمیل نشده است. حدود 
آمفی تئاتر  به  را  بام  فضای  یک دهم 
روزهای  که  کرده ایم  تبدیل  روباز 
اخیر هم بازی های یورو را برای مردم 
نمایش می دهیم. این موانع زیرساختی 
باعث شده برخی کارها را نتوانیم در باغ 

کتاب محقق کنیم.
او افزود: مشکل دیگرمان کمبود 
برق است و تقریبًا نیمی از میزان مورد 

مثاًل  داریم.  اختیار  در  را  برق  نیازمان 
و شهروندان  است  پله برقی ها خاموش 
مثاًل  یا  کنند.  استفاده  آسانسور  از  باید 
خاموش  بستان  تا در  ا  ر لستان  خیا

کرده ایم.
جاللی فراهانی مشکالت مالی را 
یکی دیگر از موانع باغ کتاب دانست و 
گفت: باید این را در نظر داشت که در 
هیچ کجای دنیا از مجموعه ای مانند باغ 
چنین  و  ندارند  سوددهی  انتظار  کتاب 
دارند  درآمد  در حدی  فقط  مکان هایی 
که بتوانند خودشان را اداره کنند. هزینه 
نیروی  انشعابات،  تاسیسات،  نگه داری 
انسانی و... باعث می شود درآمد ما فقط 
کفاف اداره مجموعه را بدهد و دیگر به 
ما  نرسد.  و...  جدید  بخش های  افتتاح 
خودمان  توانسته ایم  حالت  بهترین  در 

را اداره کنیم.

افتتاح پردیس تئاتر و موسیقی، 
آمفی تئاتر روباز و فروشگاه 

اینترنتی
مدیرعامل باغ کتاب تهران با بیان 
بخش های  سال  چند  این  در  این که 
شده  افتتاح  کتاب  باغ  در  متعددی 
سال  در  مجموعه  این  افزود:  است، 
۱39۶ با هفت بخش آغاز به کار کرد 
داریم.  مستقر  بهره بردار   3۰ امروز  و 
یک  عنوان  به  »فکربازیا«  مجموعه 
بر  متعدد  بازی های  با  تفریحی  مرکز 
روانشناسی و هوش های  مبانی  اساس 
سرمایه گذاری  با  گاردنر،  هشت گانه 
راه اندازی شد. بخش  بخش خصوصی 
»روبوکیدز« در سال گذشته افتتاح شد 
که در آن یک منطق رباتیک به همان 
بازی های کودکانه ساده خانه های بازی 
افزوده شده که باعث می شود در جریان 
بازی یک کشف و یادگیری هم برای 

کودک اتفاق بیفتد.
از  یکی  کرد:  بیان  ادامه  در  او 
بخش های مهمی که با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی به باغ کتاب اضافه شد، 
پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب بود که 
یک استودیو ضبط موسیقی بسیار بزرگ 

دارد و گروه های بزرگ تا ۷۰ نفر نوازنده 
می توانند از آن استفاده کنند. یک بلک 
باکس با ۱۸۰ نفر ظرفیت برای اجرای 
نمایش دارد و سالن اصلی تئاتر آن هم 
با یک سن بسیار بزرگ به مساحت ۱۵۰ 
متر مربع، 2۸۰ نفر ظرفیت تماشاگر دارد. 
ویروس  شیوع  اوایل  در  مجموعه  این 
کرونا آماده شد و در یک سال اخیر به 
گروه ها  اختیار  در  تمرین  سالن  عنوان 

قرار می گیرد.
به گفته جاللی فراهانی فروشگاه 
ماهی  چند  هم  کتاب  باغ  ینترنتی  ا
شهروندان  و  شده  راه اندازی  است 
و  کتاب  اینترنتی  صورت  به  می توانند 
سایت  از  را  کتاب  باغ  کاالهای  سایر 
 shop .bagheketab .com

خریداری کنند.

تاثیرات شیوع کرونا بر فعالیت 
باغ کتاب

ویروس  شیوع  تاثیرات  درباره  او 
کرد:  تصریح  هم  کتاب   باغ  بر  کرونا 
آسیب  کرونا  از  که  بخشی  بزرگ ترین 
لغو  سفرها  بود.  تفریحات  صنعت  دید، 
و  سینماها  کردند،  ضرر  هتل ها  شد، 
شهربازی ها تعطیل شدند و... باغ کتاب 
هم چون اولین کارکردش تفریح و فراغت 
خانواده هاست، خیلی آسیب دید. در طول 
زمان هایی که وضعیت شهر تهران قرمز 
می شد، تعطیل بودیم و درآمد مجموعه 

به شدت کاهش یافته است.
مدیرعامل باغ کتاب تهران اضافه 
را  تالشمان  همه  مدت  این  در  کرد: 
را  بهداشتی  شیوه نامه های  که  کردیم 
بلندی  سقف  کتاب  باغ  کنیم.  رعایت 
دارد و نظارت سخت گیرانه ای بر استفاده 
مراجعان  و  کارکنان  توسط  ماسک  از 
داریم. رعایت این نکات باعث می شود 
باغ  به  آسوده تری  خیال  با  شهروندان 
برخی  وجود  این  با  اما  بیایند،  کتاب 
درآمدهایمان حذف قطعی شدند. مثاًل 
با  صبح ها  که  دانش آموزی  اردوهای 
همکاری مدارس برگزار می شد، باعث 
شود.  شلوغ  بسیار  کتاب  باغ  می شد 

متاسفانه این ظرفیت با تعطیلی مدارس 
به کلی از بین رفت.

باغ  تعطیلی  دلیل  به  اشاره  با  او 
علم کودک گفت: باغ علم کودک تنها 
بخشی است که سقف آن مجزاست و 
از سقف اصلی باغ کتاب پایین تر است. 
اعضای ستاد مقابله با کرونا در بازدیدی 
که داشتند، گفتند صالح نیست تا زمانی 
خارج  نارنجی  وضعیت  از  تهران  که 
بر  عالوه  باشد.  باز  بخش  این  نشده، 
این، در شرایط کنونی برای فعال کردن 
باغ علم کودک کمبود برق داریم و حتی 
اگر وضعیت کرونا سفید بود، امکان این 

کار را نداشتیم.

تخفیف به مناسبت سالگرد 
افتتاح باغ کتاب

جاللی فراهانی کامل نگه داشتن 
منابع باغ کتاب را یکی از سخت ترین 
کارهای مدیریت این مجموعه دانست و 
توضیح داد: در یک کتابفروشی کوچک 
کم فروش  کتاب  دنبال یک  اگر کسی 
بگردد و پیدا نکند، تعجب نمی کند. اما 
باغ کتاب به دلیل بزرگ بودنش، اصواًل 
باید کارکرد کامل بودن منابع را داشته 
گونه ای  به  باید  کتاب  باغ  منابع  باشد. 
باشد که وقتی کسی کتابی می خواهد، 
بتواند بین ترجمه های مختلف آن کتاب 
انتخاب کند. تأمین کتابفروشی ای با این 
باغ  چون  است،  سختی  کار  ویژگی ها 
کتاب با پخش کار نمی کند و مستقیم 
با خود ناشران کار می کند. کتاب به روز 
گرفتن از ناشر هم کار ساده ای نیست.

او افزود: ما به طور مداوم تازه های 
این که  از  نشر را رصد می کنیم و قبل 
به  بگیریم،  ناشر  از  را  تازه  کتاب  یک 
سرعت چند نسخه اش را از دفاتر پخش 
تأمین می کنیم که در روزهای اول در 
کتابفروشی باشد. بعد از چند روز کتاب 
را در تعداد باال از ناشر می گیریم. این 
فرایند رو به بهبود است و گله از نبود 
یک کتاب در باغ کتاب کمتر از قبل شده 
است.مدیرعامل باغ کتاب در پایان گفت: 
در روزهای ۱2 و ۱3 تیر ماه به مناسبت 
باغ کتاب، تخفیف هایی  افتتاح  سالگرد 
در نظر گرفته شده است. این تخفیف 
برای کتابفروشی بزرگسال و کودک و 
نوجوان و فروشگاه آثار هنری ۱۰ درصد 
و برای خدمات خانه کودک، روبوکیدز، 
اتاق فرار، فکربازیا و باغ علم نوجوان ۵۰ 

درصد خواهد بود.
از  خبر  حالی  در  فراهانی  البته 
می دهد  خبر  مجموعه  این  در  تخفیف 
و  شده ایم  کرونا  پنجم  موج  وارد  که 
رنگ  شهر تهران به لحاظ شیوع کرونا 

به قرمز تغییر پیدا کرده است.

تأثیر کرونا بر باغ کتاب

انتشار »3۰ ثانیه روانشناسی« 
و »۵/۷ درس درباره مغز«

سایر  و  جارت  کریستین  نوشته  روانشناسی«  ثانیه   3۰« کتاب 
نویسندگان با ترجمه به یان رفیعی و »۵/۷ درس درباره مغز« نوشته لیزا 

فلدمن بارت با ترجمه میرجواد سیدحسینی منتشر شد.
سایر  و  جارت  کریستین  نوشته  روانشناسی«  ثانیه   3۰« کتاب 
نویسندگان با ترجمه به یان رفیعی در 2۰۰ صفحه با قیمت 4۵هزار تومان 

توسط نشر پارسه منتشر شده است. 
راه  سریع ترین  کتاب  این  می خوانیم:  کتاب  جلد  پشت   نوشته  در 
ممکن برای فهم پنجاه نظریه شاخص و تاثیرگذار در روانشناسی است. 
نویسنده مهم ترین اطالعات الزم درباره هر نظریه را در نهایت اختصار 
اما به زبانی روشن و آسان فهم در دسترس خواننده گذاشته است. ویژگی 
کتاب حاضر این است که برخی نظریه های مهم اما کمتر شناخته شده 
متوجه  را  خواننده  و  گذاشته  مشهورتر  نظریه های  کنار  در  را  ایران  در 

اهمیت آن ها می کند. 
همچنین کتاب »۵/۷ درس درباره مغز« نوشته لیزا فلدمن بارت با 
منتشر  یادشده  نشر  توسط  در ۱92 صفحه  میرجواد سیدحسینی  ترجمه 

شده است. 
در یادداشت پشت  جلد این کتاب نیز آمده است: لیزا فلدمن بارت، 
کوتاه  بخشی  )به عالوه  کوتاه  مقاله  هفت  در  اعصاب،  نامدار  دانشمند 
درباره نحوه تکامل مغز( با بیانی سرگرم کننده و آسان فهم، درس هایی از 
خطوط مقدم پژوهش های علم اعصاب ارائه می دهد که باعث گسترش 
افق فکری و افزایش شناخت مان از این عضو پیچیده و شگفت انگیز بدن 
می شود. در این اثر خواهیم آموخت که مغز چگونه تکامل یافته، به چه 
ترتیبی ساختاربندی شده )و چرا اهمیت دارد( و چگونه فعالیت های شما 
را می آفریند. همچنین خواهیم آموخت که برای شناخت دقیق رفتار خود 
باید افسانه های رایجی چون »مغز خزنده« و نبرد بین »عقل و احساس« 

یا حتی طبیعت و تربیت را فراموش کنیم.
این کتاب هم حس کنجکاوی خوانندگان عام را برانگیخته و هم 
نزد دانشمندان برجسته و کارآزموده محبوب شده است؛ کتابی سرشار از 
شگفتی، شوخ طبعی و اشارات مهم درباره ماهیت بشر.  فلدمن بارت در 
ارائه می دهد.  کتاب جدید خود دیدگاه های چالش برانگیز و حیرت آوری 
اصلی  هدف  است.  نیافته  تکامل  اندیشیدن  برای  ما  »مغز  می گوید:  او 
پیدایش این عضو بدن، از ابتدا مدیریت منابع فیزیکی و تضمین بقای ما 

بوده است.« وال استریت جورنال
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پروانه رسولی خوشبخت

مجله »چامه« ویژه شمس لنگرودی
ــن شــماره مجله  هجدهمی
ــژه شــمس  ــه« وی ــی »چام ادب

لنگــرودی منتشــر شــد.
ــه  ــن مجل ــی ای  در معرف
آمــده اســت: دوماهنامــه ادبــی 
ــه  ــماره ب ــن ش ــه« در ای »چام
ــمس  ــور ش ــعر و ش ــراغ ش س
ــد در  ــا دریاب لنگــرودی رفتــه  ت
ــذرد.  ــن او چــه می گ فکــر و ف
محمدصــادق رحمانیــان، مدیــر 
دوماهنامــه  ایــن  ســردبیر  و 
ادبــی در مطلبــی بــا عنــوان از 
ــتی«  ــه سرراس ــتگی ب »سربس
شــمس  «  : ســت ا گفتــه 
لنگــرودی، در مجموعه شــعرها 

و رمان هــا و آثــار موســیقیایی خــود بــه همــان فکــر اولیــه اش وفــادار 
بــوده اســت. محمــد شــمس در مــورد هنــر و ادبیــات یــک ایــده  کلــی 

ــت.« ــتن اس ــرح خویش ــال ش ــه دنب ــه او ب ــت ک ــن اس دارد و آن ای
همچنیــن در ایــن شــماره و در بخــش »شــعر زمــان« کــه 
ضیاءالدیــن خالقــی آن را سرپرســتی می کنــد، شــعرهای تــازه ای 
از ایــن شــاعران را می خوانیــم: ایــرج صف شــکن، ســیدمحمدرضا 
روحانــی،  علــی عبداللهــی، رجــب افشــنگ، ابراهیــم کارگرنــژاد، یاســین 
نمکچیــان، مصطفــی مرتضــوی، حمیدرضــا اکبــری شــروه، امیــد واقــف، 
محمــد اســماعیل دخت، مریــم علی اکبــری، حیاتقلــی فرخ منــش، کوثــر 

ــی. ــد معراج ــینخانی و حام ــن حس ــیخ نجدی، محس ش
ــن را  ــز بررســی داســتان امیرحســین چهل ت در بخــش داســتان نی
مهــدی میرابــی مینابــی بــه عهــده گرفتــه اســت. ســاحل رحیمی پــور، 
ــی  ــی و مجتب ــرو پیرحیات ــرد، مه ــوادی  ف ــام ج ــرد، اله ــا غارثی ف نیم
ــماره  ــن ش ــان در ای ــتان های آن ــه داس ــی هســتند ک بنی اســدی نام های

چــاپ شــده اســت.
بخشــی از داســتان امیرحســین چهل تــن: »تــوی پله هــای پانســیون 
بهبهانــی هیچ کــس نبــود، چنــدان از پله هــا بــاال رفتیــم کــه هیاهــوی 
خیابــان بــه کلــی قطــع شــد. در آخریــن پاگــرد مردی از پشــت پیشــخان 
بیــرون آمــد و مــا را بــه اتــاق صــد و نــوزده راهنمایــی کــرد، بــه گمانــم 
از لباس هــای نظامــی  و دوربینــی کــه اســتوار نقــوی بــه شــانه داشــت 

فهمیــده بــود بــرای چــه بــه آنجــا آمده ایــم.«
در بخــش ویژه نامــه ایــن »چامــه«، بــا تــالش ضیاءالدیــن خالقــی، 
در فصل هــای گفت وگــو، جســتارها، شــعرهای تــازه ای از شــمس 
لنگــرودی و شــعرهایی کــه بــه او تقدیــم شــده، آمــاده و آراســته شــده 
ــی از شــمس لنگــرودی  ــه مفصل ــی طــی مصاحب اســت. صــادق رحمان

زوایــای مختلــف زندگــی و هنــر او را واکاویــده اســت. 
ســیدعلی صالحــی نیــز مطلــب تــازه ای را بــا نــام »شــمس در لغــت 
یعنــی مــاه« بــه او تقدیــم کرده اســت. در بخشــی از یادداشــت ســیدعلی 
صالحــی چنیــن آمــده اســت:»به شــعر شــمس کــه می رســیدم نفــس 
ــزی  ــه چی ــدم ک ــک می تکان ــش را تک ت ــیدم و کلمات ــی می کش عمیق

از آن بیفتــد مثــل روشــنایی، شــوق، و یــک حــس پــر از آفریــن.«
در همیــن بخــش، یــک ســخنرانی از علی محمــد حق شــناس 
ــا و  ــت. نقده ــده اس ــاپ ش ــاب و چ ــرودی انتخ ــمس لنگ ــاره ش درب
یادداشــت هایی از عبــاس صفــاری، حافــظ موســوی، شــهاب مقربیــن، 
ــت.  ــده اس ــگارش درآم ــه ن ــاد ب ــن آریاپ ــدی و محس ــن مرش بهاءالدی
رحیــم چراغــی، نصــرت اهلل مســعودی، رضــا بروســان، کاظــم رســتمی، 
ــماعیل دخت،  ــد اس ــیجانی، محّم ــژاد ش ــادر نیک ن ــاری، ن علی اصغرغف
احمــد زاهــدی لنگــرودی و حامــد معراجــی شعرهایشــان را بــه شــمس 

ــد. ــم کرده ان ــرودی تقدی لنگ
ــادر  ــه به ــه، راحل ــماره از مجل ــن ش ــه ای ــعر و ترجم ــش ش در بخ
 )Virgilio Pinera( »شــش داســتان کوتــاه را از »ویرجیلیــو پینــرا
نویســنده، شــاعر و نمایشــنامه نویس کوبایــی بــه فارســی ترجمــه کــرده 
اســت. همچنیــن مســعود غفــوری پانزدهمیــن کارگاه ترجمــه شــعر را بــه 
خانــم »وندانــا خانــا« شــاعر آمریکایــی هندی تبــار اختصاص داده اســت. 
صالــح بوعــذار چنــد شــعر از علــی احمدســعید )آدونیــس( را ترجمــه کرده 
اســت و شــعرهایی از اکبــر ارشــن، ف. قربان پــور )بــاران(، اکــرم نــوری، 
ــق  ــم عابدینی مطل ــتمی، کاظ ــم رس ــرودی،  کاظ ــری لنگ ــه صاب عظیم

را خواهیــم خوانــد.
در بخــش »چامــک« کــه بــه جســتارها و مقــاالت اختصــاص دارد، 
مســعود خیــام مقالــه ای دارد بــا عنــوان »نــگاه نظامــی بــه فردوســی«. 
ــر  ــرار، دو اث ــی تک ــوان زیبایی شناس ــا عن ــتاری ب ــالور، در جس ــا س نادی
ــان« وولفگانــگ بورشــرت را نقــد و بررســی  »بیــرون پشــت در« و »ن

ــت. ــرده اس ــی ک سبک شناس
ــام »ضــد  ــا ن ــژاد در سلســله یادداشــت هایی ب ــن ن مســعود عابدی
خاطــرات« نقبــی بــه زندگــی احمــد فردیــد از دفتــر خاطرات دانشــجویی 
ــران  ــا و دیگ ــت، هویداه ــادق هدای ــای ص ــه نامه ه ــگاه ب ــا ن زده و ب

فضــای درس و کالس او را واکاویــده اســت.
شــماره آینــده دوماهنامــه ادبــی »چامــه« کــه هفتــه اول شــهریور 
ــناس  ــناس، زبان ش ــد حق ش ــه علی محم ــود، ویژه نام ــر می ش ــاه منتش م
فقیــد خواهــد بــود کــه فاطمــه عظیمی فــرد دبیــر ایــن بخــش خواهــد 

. د بو
ایــن شــماره از دوماهنامــه ادبــی »چامــه« در ۱92 صفحــه 
و بــا قیمــت ۵۰ هــزار تومــان در اختیــار عالقه منــدان قــرار دارد. 
ــا قیمــت ۱2  ــار ب ــو و ج ــی فیدیب ــه در فروشــگاه اینترنت ــن دوماهنام ای

هزارتومــان عرضــه می شــود.
ــی ها و  ــر کتابفروش ــالوه ب ــذی ع ــخه کاغ ــه نس ــدان ب عالقه من
دکه هــای معتبــر می تواننــد بــرای خریــد نســخه کاغــذی بــه طــور 
https://idpay.ir/chamehmag/  مســتقیم بــه ایــن نشــانی

shop  مراجعــه و آن را تهیــه کننــد.

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اول  99/۱2/2۵هیات   -۱399۶۰3۱9۰۱4۰۰۶۶24 شماره  برابررای   
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محسن رمانی چینه فرزند دادموال بشماره شناسنامه 9  صادره از 
جیرفت درششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۷9/3۰ متر مربع پالک-فرعی از 
۱۶۱۷-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک -فرعی از ۱۶۱۷-اصلی قطعه شش 
واقع در اراضی آستانه دلفارد جیرفت بخش 34 کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای اکبر شفیعی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت 
تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/3/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/4/۷

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱399۶۰3۱9۰۱4۰۰۶۶۱4- 99/۱2/2۵هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
قدرت اهلل قاسمی نراب فرزند اشرف بشماره شناسنامه ۵3۷  صادره از جیرفت 
درموازی سه دانگ مشاع یک باب خانه به مساحت ششدانگ 243 متر مربع 
پالک-فرعی از ۵۸۱-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک -فرعی از ۵۸۱-اصلی 
قطعه دو واقع در اراضی حسین آباد جیرفت بخش 4۵ کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای کیومرث منشی زاده  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
از اخذ  اداره تسلیم وپس  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 

رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/3/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/4/۷

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱4۰۰۶۰3۱9۰۱4۰۰۰۰4-۱4۰۰/۰۱/۷هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
نرگس مقبلی مهنی فرزند شیخعلی بشماره شناسنامه ۸2۷  صادره از جیرفت 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت 3۶3 متر مربع پالک-فرعی از ۵۷9-اصلی 
مفروز و مجزا شده از پالک ۱۶-فرعی از ۵۷9-اصلی قطعه دو واقع در اراضی 
از مالک رسمی آقای محمد علی  رهجرد جیرفت بخش 4۵ کرمان خریداری 
شریفی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ 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.

تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/3/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/4/۷
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آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱399۶۰3۱9۰۱4۰۰۶4۸۸-99/۱2/۱۶هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سلیم مددی نژاد فرزند محمود بشماره شناسنامه .  صادره از جیرفت درششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 2۶۰ متر مربع پالک-فرعی از ۵۷9-اصلی مفروز و 
مجزا شده از پالک 2۶-فرعی از ۵۷9-اصلی قطعه دو واقع در اراضی رهجرد 
جیرفت بخش 4۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای عباس دهقان  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز 
آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ 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.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/3/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/4/۷
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آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دوم  ۱4۰۰۶۰3۱9۰۱4۰۰۰۰۵۶-۱4۰۰/۰۱/۱4هیات  شماره  برابررای   
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای ارسالن آفتابی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 3۰2۰۰۶۷9۱۱  صادره از 
جیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت49۱ متر مربع پالک۱9۷-فرعی از 
۵۶۵-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک -فرعی از ۵۶۵-اصلی قطعه دو واقع در 
اراضی بهجرد جیرفت بخش 4۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمد 
علی آفتابی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ 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.

تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/3/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/4/۷
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تصویری دیده نشده از زنده یادان بزرگ علوی و سید ابوالقاسم انجوی شیرازی
اختصاصی دنیای جوانان

هم شعر گفته ای
هم بد شنیده ای

سجاد صادقی

دلگیری و عبوس ، غمگین و دلخوری
تردید می کنی ، از من که بگذری

هرچند تا ابد ، دنیا به کام توست
دنبال عشق نو ، با یار بهتری

هم شعر گفته ای ، هم بد شنیده ای
می خوانی از خودت ، با شعر انوری

آتش کشیده ای ، میخانه مرا
هم قد شعله یلدای آذری

معشوقه های تو ، در عالم عدد
با دردهای من، دارد برابری

ربط میان ما، بسیار اندک است
از یاد برده ای ، رسم برادری

حال و هوای تو ، کوک است دلبرم
من در مقابلت ، بیمار و بستری
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تجلیل از دست اندرکاران فیلم سینمایي خورشید

اولین لوح ویژه فرهنگستان هنر به مجید مجیدی
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هنر  ن  هنگستا فر ئیس  ر
سینمایی  فیلم  اکران  مراسم  در 
خورشید، و تجلیل از دست اندرکاران 

فرهنگستان  ویژه  لوح  اولین  فیلم، 
هنر را به مجید مجیدی اهدا کرد.

سینمایی  فیلم  اکران  مراسم 

فیلم،  عوامل  از  تجلیل  و  خورشید 
ایران  سالن  در  گذشته،  روز  عصر 
در  شد.  برگزار  هنر  فرهنگستان 

مورمطلق،  نا بهمن  سم  مرا ین  ا
غالمعلی  هنر،  فرهنگستان  رئیس 
ن  فرهنگستا ئیس  ر دل  عا د ا حد
مجید   ، سی ر فا ب  د ا و  ن  با ز
علی  فیلم،  ن  ا گرد ر کا مجیدی 
دی  تعدا فیلم،  زیگر  با نصیریان 
انقالب  عالی  شورای  اعضای  از 
ی  عضا ا ز  ا بعضی   ، هنگی فر
جمعی  و  هنر  فرهنگستان  پیوسته 
حضور  فیلم  ران  ندرکا دست ا ز  ا

داشتند.
ئیس  ر مطلق  ر مو نا بهمن 
اکران  از  پس  هنر،  فرهنگستان 
ضمن  کوتاهی  سخنان  در  فیلم 
گرامی  مهمانان  حضور  از  تشکر 
و دست اندرکاران تولید فیلم گفت: 
روبرو  استثنایی  و  خوب  فیلمی  با 
بردیم.  لذت  آن  دیدن  از  و  بودیم 
این فیلم نشان داد که کودکان کار 
گنج واقعی شهرند، همان هایی که 
وقتی به چهارراه می رسیم شیشه ها 
نزدیک  ما  به  که  می دهیم  باال  را 
که  تکان می دهیم  و دست  نشوند 
به شیشه دست نزنند و متاسفانه به 
آنها بی توجهی می کنیم. آقای مجید 
گنج شناس  و  گنج یاب  مجیدی 
است. او یکی از آسیب های جامعه 
را به بهترین شکل مطرح کرد و کار 
اصلی هنرمند نیز بیان زشتی ها به 
گفته  به  بنا  شیوه هاست.  بهترین 
از  نفر  هزار   3 او  مجیدی،  آقای 
این  تا  است  دیده  را  کار  کودکان 

بچه ها را برای فیلم انتخاب کند.
رئیس فرهنگستان هنر، مجید 
شرقی  مکتب  صاحب  را  مجیدی 
که  دانست  خود  خاص  معنوی  و 
است  اسالمی  انقالب  از  برخاسته 
و در ویژگی این مکتب گفت: این 
مکتب به محرومان و کودکان کار 
متعهد است و این تعهد را همیشه 
حفظ کرده است. به عنوان منتقدی 
راجع  آینده  در  مطمئنم  باتجربه 
خواهد  صحبت  مجیدی  مجید  به 

شد،  خواهد  نوشته  کتاب ها  و  شد 
راجع  ایرانی ها،  سوی  از  فقط  نه 
و  چینی ها   ، هندی ها یشان  ا به 
کرد.  خواهند  صحبت  نیز  غربی ها 
تی  جلسا حتما  هنر  فرهنگستان 
برای نقد این فیلم و دیگر فیلم های 
کرد.  خواهد  برگزار  مجیدی  مجید 
یکی از وظایف اصلی و اساسنامه ای 
فرهنگستان هنر ترویج الگوهاست 
و اگر به فرهنگستان امکانات داده 
شود و از آن حمایت شود، الگوهایی 
مانند فیلم های آقای مجیدی را، که 
در ژانر خود واقعًا بی نظیر است، در 

سطح جهان ترویج خواهیم کرد.
 ، ی مجید مجید  سپس 
سخنانی  در  فیلم،  این  کارگردان 
هدف ساخت فیلم را ایجاد پویشی 
کودکان  مدارس  ساخت  برای 
و  کرد  بیان  کشور  سراسر  در  کار 
کرونایی  شرایط  متاسفانه  گفت: 
با محدودیت مواجه  را  فیلم  اکران 
چنین  برگزاری  امیدوارم  و  کرده 
هدف  به  را  ما  بتواند  نشست هایی 

این فیلم نزدیک تر کند.
ن  هنگستا فر سته  پیو عضو 
ِدین  ادای  را  فیلم  این  تولید  هنر 
با  که  دانست  گمنامی  جوانان  به 
وجود سن کم و در نهایِت گمنامی 

کارهایی بزرگ انجام داده اند.
ی  سینما ه  و گر ئیس  ر
فرهنگستان هنر این فیلم را پیروی 
از کار آقای داوودی دانست که با 
که  است  سال   ۵-4 خود  دوستان 
راه اندازی  را  کار  کودکان  مدرسه 
کرده اند و بیش از ۱2۰۰ نفر از این 
کودکان و در واقع گنج ها را کشف 
کرده اند. او سپس از آقای داوودی، 
مدیر مدارس صبح رویش، دعوت 

کرد که به روی صحنه بیاید.
حسن  محمد سید مه  ا د ا ر  د
صبح  رس  مدا یر  مد وودی،  ا د
کوتاهی  سخنان  در  نیز  رویش، 
رویش  صبح  نسیم  موسسه  گفت: 

شد  ندازی  ه ا را  ۱393 سال  در 
از  نفر  ر  هزا از  بیش  تاکنون  و 
کودکان کار در مدارس آن مشغول 
بوده اند.  مهارت آموزی  و  تحصیل 
هیچ چیزی برای من و یاران صبح 
رویش جذاب تر و دوست داشتنی تر 
فیلم  ین  ا ر  د بچه ها  دیدن  ز  ا
یر  سا ی  فقیت ها مو همچنین  و 
نیست،  دیگر  در رشته های  بچه ها 
از کارهای خالف و  بچه هایی که 
مسائل پیرامون مواد مخدر و جرم 
االن  و  گرفته اند  فاصله  جنایت  و 
روی پای خود ایستاده اند و دست 
را  خودشان  از  کوچکتر  بچه های 

می گیرند.
از  تشکر  با  انتها  در  داوودی 
برای  بنان  امیر  و  مجیدی  مجید 
ساخت  بی نظیر  پویش  راه اندازی 
مدارس کودکان کار گفت: منتظرم 
با این پویش صدها مدرسه خورشید 
شود  راه اندازی  کشور  سطح  در 
کار  کودکان  با  جامعه  امیدوارم  و 
را  آنها  شرایط  و  باشد  مهربان تر 

بهتر درک کند.
همچنین  سم  ا مر ین  ا ر  د
 ، مطلق ر مو نا بهمن  ر  حضو با 
سیدمحمد  دعادل،  حدا غالمعلی 
ضا  علیر و  ی  ز ا بهشتی شیر
عوامل  از  نفر   ۱۵ از  اسماعیلی 
خورشید:  فیلم  دست اندرکاران  و 
 ، ) ن ا د گر ر کا ( ی  مجید مجید 
میر  ا  ، ) یگر ز با ( ن  یا نصیر علی 
جاویدی  نیما  )تهیه کننده(،  بنان 
)بازیگر(،  عزتی  جواد  )نویسنده(، 
شیرزاد،  ابوالفضل  زمانی،  روح اهلل 
و  غفوری  مانی  د،  شیرزا شمیال 
)بازیگران  موسوی  محمدمهدی 
نوجوان(، طناز طباطبایی )بازیگر(، 
صفر   ، ) یگر ز با ( بشی  غا علی 
مقدم  کیوان  )بازیگر(،  محمدی 
بهمنش  هومن  و  صحنه(  )طراح 
لوح  اهدای  با  فیلم برداری(  )مدیر 

تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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بابک خرمدین سوژه یک فیلم مي شود

پروانه ساخت مستند پدرکشتگی، 
با موضوع واکاوی جنبه های مختلف 
پرونده قتل بابک خرمدین صادر شد! 
پروانه ساخت این مستند به کارگردانی 
واکاوی  موضوع  با  میثاقی  سیامک 
بابک  قتل  پرونده  جنبه های مختلف 

به  پدرکشتگی  مستند  شد.  صادر  خرمدین 
سیدزاده  سیدامیر  مشترک  تهیه کنندگی  و  میثاقی  سیامک  کارگردانی 
و فاطمه پاقلعه نژاد تولید خواهد شد. در این مستند به ماجرای هولناک 
قتل بابک خرمدین کارگردان سینما از نگاه کارشناسی و زوایای مختلف 
بابک  شد.  خواهد  پرداخته  روان شناسی  و  جامعه شناسی  جرم شناسی، 
خرمدین کارگردان سینمای ایران بیست وپنجم اردیبهشت ۱4۰۰ توسط 
پدر و مادرش به قتل رسید و هر روز هم شاهد جزئیات بیشتري نسبت 

به این پرونده و البته اتفاقات خانوادگي پیش از آن هستیم.

گرشا رضایي: یادم هست...

عمومی  بط  روا اعالم  طبق 
کارگرداني  به  معمولي  مردم  سریال 
با  هست،  یادم  قطعه  جوان،  رامبد 
صدا،  و  بحرینی  علی  از  ترانه ای 
رضایی  گرشا  آهنگسازی  و  تنظیم 

پاکروان  رضا  آکوستیک  گیتار  نوازندگی  و 
معمولی  مردم  سریال  پایانی  تیتراژ  برای 
منتشر خواهد شد. مردم معمولی، در ژانر کمدی ساخته و هر هفته شنبه 
و پنجشنبه از پلتفرم فیلیمو پخش می شود. آتیال پسیانی، شبنم مقدمی، 
امیر نوروزی، الناز حبیبی، کمند امیرسلیمانی، لیلی رشیدی، خاطره اسدی، 
شادی کرم رودی، خسرو پسیانی و مهران غفوریان بازیگران این سریال 
هستند که در سبک سیت کام ساخته است. این سریال در قسمت هاي 
اولیه توفیق چنداني نداشت تا با ایجاد تغییراني اساسي به راه خود ادامه 

دهد و حاال سریالي محبوب شده است.

ساالر عقیلي و انتشار اثر جدید

اثر  آخرین  ابر،  پشت  ماِه  آلبوم 
و  عقیلی  ساالر  صدای  با  قمر  گروه 
بیپ  سایت  در  جاللی پور  مصطفی 
طی  که  آلبوم  این  گرفت.  قرار  تونز 
آنالین  صورت  به  گذشته  روزهای 

و  فروش  جهت  شد،  رونمایی  مجازی  و 
عرضه آنالین به عالقمندان هنر و موسیقی 
ایرانی در سایت بیپ تونز قرار گرفت.این آلبوم نهمین آلبوم منتشر شده 
از گروه قمر و نوید دهقان بوده که برای اولین بار در آن از 2 خواننده 

استفاده شده  است. 
نوید دهقان دلیل انتخاب 2 خواننده برای این آلبوم را استفاده 
صدا  هر  خاص  هوای  و  حال  متنوع،  صدایی  رنگ های  ظرفیت  از 
امیر  تصنیف های  بودن  طوالنی  دلیل  به  اثر  یکنواختی  از  پرهیز  و 

شمرد. بر  جاهد 
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اصغر فرهادي بازهم در بین برترین ها

از یک  فیلم کن پس  جشنواره 
 ۱۵ از  کرونا  دلیل  به  وقفه  سال 
را  خود  دوره  چهارمین  و  هفتاد  تیر، 
آثار کارگردان  از  نمایش فهرستی  با 
بخش  در  ویژه  به  سینما  سرشناس 
رقابتی کلید خواهد زد. دیوید رونی، 

به معرفی ۱۰  ریپورتر  ارشد هالیوود  منتقد 
فیلم برجسته و مهم در بخش رقابتی اصلی کن 2۰2۱ پرداخته که فیلم 

قهرمان، جدیدترین ساخته فرهادی یکی از این فیلم هاست. 
قهرمان، درباره شخصیتی به نام رحیم است که به دلیل عدم توانایی 
در پرداخت بدهی اش در زندان به سر می برد  اما طی 2 روز مرخصی 
به  از بدهی متقاعد  پرداخت بخشی  با  را  در تالش است، شاکی خود 
پس گرفتن شکایت خود کند، اما اتفاقات آنگونه که برنامه ریزی شده 

پیش نمی رود. 

ما
سین

 

وقتي بازیگران پیشکسوت دستمزدشان را نمي گیرند!
رضا فیاضي: تعدد شبکه هاي تلویزیون 

باعث دیده نشدن آثار مي شود
در سال هاي اخیر عدم پرداخت دستمزد و یا حداقل بخشي از دستمزد 
بازیگران از سوي تهیه کنندگان به یک امر عادي تبدیل شده است و اکثر 
بازیگران با این موضوع کامال آشنایي دارند و پاي صحبت هرکدام از آنها 
که بنشینید باالخره براي یکبار هم که شده این موضوع را تجربه کرده اند. 
اما هستند بازیگراني که تعداد این اتفاق برایشان بسیار بیشتر بوده و حاال 

برایشان کامال عادي شده است!
رضا فیاضی روز گذشته در گفتگویي پیرامون آخرین فعالیت های خود 
در عرصه بازیگری گفت: بازی من در سریال جزر و مد، به کارگردانی علی 
عبدالعلی زاده به تازگی به پایان رسیده است. قصه این مجموعه متناسب با 
فضای جنوب کشور بوده و عمده داستان در جنوب کشور می گذرد.  قصه 
سریال درباره آدمی با نام لطیف که اصالتا جنوبی و با زن و بچه خود در 
تهران زندگی می کند که در میان داستان سر او را کاله می گذارند و خانه 
او را می گیرند و وی به ناچار به اهواز و به خانه پدری خود بر می گردد تا 
دوباره به زندگی خود سر و سامان بدهد. ژانر این سریال اجتماعی است و 
خیلی خوب نوشته شده و فکر می کنم در اجرا هم خوب از آب درآمده باشد. 
به نظرم در زمان پخش مردم با این سریال که چهره های نام آشنایی هم 
در آن بازی دارند مورد توجه مردم ما قرار بگیرد. به جز سریال جزر و مد، 
در اسپینجر یا ایران ۱۵۰۰ به کارگردانی و تهیه کنندگی علیرضا کریم زاده 
هم بازی کرده ام و همچنین سریال دادزن، به تهیه کنندگی محمد شهبازی 
و کارگردانی سیامک خواجه وند را در دست دارم که قرار است پخش آن 

از رسانه ملی آغاز شود.
رضا فیاضی همچنین با اشاره به مجموعه خوش برگ، که از شبکه 
از  پخش  حال  در  مجموعه  یک  کرد:  بیان  است  پخش  حال  در  امید 
معرفی  موضوع  با  برنامه ای  که  نام خوش برگ،  با  دارم  هم  امید  شبکه 
کتاب است. این مجموعه هم قصه خوبی دارد و هم جذابیت تصویری. 
تبلیغی  پایین هستند و برای آن  متاسفانه تعداد مخاطبان این مجموعه 

نشده و کسی نمی بینند.
تلویزیون  ماندگار  آثار  به  اشاره  با  تلویزیون  بازیگر پیشکسوت  این 
در درهه های اخیر ابراز کرد: قبال 2 الی 3 شبکه تلویزیونی داشتیم که 
آثار همچون قصه های  از آنها پخش می شد،  سریال های خاطره انگیزی 
تا به تا، کاله قرمزی و پسر خاله نمونه هایی از این برنامه ها هستند که هم 
برای مجموعه خوش برگ  ما  خاطره انگیز هستند.  و هم  دیده می شدند 
خیلی زحمت کشیدیم و در حال پخش هم هست، ولی دیده نمی شود و 
مخاطبان از پخش آن بی اطالع هستند و امیدوارم مخاطبان این برنامه 
را ببینند. قصه این کار درباره آقای حکمت است که رستورانی راه اندازی 
کرده و در رستورانش کتاب معرفی می کند و من در این مجموعه نقش 
این مرد سالمند را بازی می کنم که با دختر و نوه هایش این رستوران را 
راه انداخته است. در حقیقت این مجموعه با بیان طنز سعی در عالقمندی 

کودکان و نوجوانان به مطالعه دارد.
این بازیگر پیشکسوت در بخش دیگري از صحبت هایش با تاکید بر 
اهمیت بیشتر دیده شدن سریال های تلویزیون بیان کرد: بعضا سریال هایی 
در تلویزیون پخش می شود که مخاطبان زیادی را جذب و عالقمند و پیگیر 
داستان و مجموعه می کند. می توان با الگوبرداری و نظرسنجی دقیق این 

تعداد مخاطبان را بیشتر کرد و ذائقه مردم را بیشتر شناخت. 
رضا فیاضی در پایان با اشاره وضعیت پرداخت دستمزد ها خاطرنشان 
کرد: شاید باورتان نشود در این مدت 4 کاری که قرارداد بستم و در این 
شرایط سخت بازی کردم هیچ پولی به بنده پرداخت نکردند. یکی از آنها 
همین مجموعه خوش برگ است که متاسفانه تهیه کننده هنوز دستمزدی 

نداده است!

زیادي  تئاتري هاي  اخیر  سال هاي  در 
و  ند  آمده ا سینما  و  تلویزیون  سمت  به 
ستاره هاي  به  آنها  از  برخي  حاال  که  البته 
شده اند  تبدیل  عرصه  این  بي چون وچراي 
سینما  سوپراستارهاي  از  را  سبقت  گوي  و 
ربوده اند. با این حال برخي از همین تئاتري ها 
شاید عمده دلیل حضورشان در عرصه تصویر، 
معموال  که  چرا  باشد  افتصادي  لحاظ  به 
آنها  و  نیست  جالب  تئاتري ها چندان  درآمد 
براي گذران زندگي ناچار مي شوند به عرصه 
از  تصویر کوچ کنند... شیوا خسرومهر یکي 
این تئاتري هاست که در سال هاي اخیر عالوه 
بر تئاتر در برخي از آثار سینمایي و تلویزیوني 
هم حضور داشته است ولي همواره سعي کرده 

حضورش در تئاتر را ثابت نگه دارد.
پیرامون  گفتگویي  در  خسرومهر  شیوا 
آخرین فعالیت های تئاتری خود گفت: آخرین 
کار تئاتری که اجرا داشتم پشت دیوار عمارت، 
ابراهیمی  حمید  کارگردانی  و  نویسندگی  به 
بود که در تماشاخانه سرو روی صحنه رفت 
این  از  پس  همزمان  بدانید  است  جالب  و 
تئاتر در سریال بچه  با همان گریم  نمایش 
مهندس4 نیز حاضر می شدم. با شیوع ویرس 
کرونا نتوانستیم هیچ کار تئاتری را انجام دهیم 
و تئاتر عمال تعطیل بود. تنها یک ماهی است 
که سالن های تئاتر باز شده و گروه ها نمایش 
اجرا می کنند. قرار بود افتتاحیه نمایش جدید 

من با نام ماه شرف، و محوریت زندگی امام 
هشتم در سالروز والدت امام رضا)ع( برگزار 
شود اما متاسفانه با شرایط نامناسب کرونایی 
والدت  سالروز  به  را  نمایش  این  نتوانستیم 
امام رضا)ع( برسانیم. خدارا شکر نمایشنامه 
ماه شرف، تایید شده و قطعا در سالروز شهادت 
امام رضا)ع( این نمایش را با حدود ۱3 بازیگر 
نمایش  نویسنده  برد.  خواهیم  صحنه  روی 
آن  کارگردانی  و  دانشمند  پیمان  ماه شرف، 
کارگردانی  دلیل  به  که  است  من  عهده  بر 
این نمایش در آن بازی نخواهم داشت. این 
تئاتر قصه جالبی دارد که در دهه 3۰ اتفاق 
می افتد یعنی زمانی که مردم با شتر و کاروان 

به مشهد می رفتند.
ابراز  شرف،  ماه  نمایش  پیرامون  وی 
کرد: ۵ سال پیش متن این نمایش را دوبار 
در قالب نمایشنامه خوانی روی صحنه بردم و 
آن زمان زیروبم کار را درآوردم و تحقیقات 
زیادی انجام دادم. در آن زمان تهیه کننده ای 
هم  شخصی  هزینه  با  خودم  و  نکردم  پیدا 
نمی توانستم آن را اجرا کنم بنابراین در حد 
نمایشنامه خوانی پرونده این نمایش بسته شد 
تا اینکه االن دوباره پرونده آن را باز کردم. 
ماه شرف، کار جالبی است و تاریخ مصرف 
آن نمی گذرد. به طور کلی کار های مذهبی 
تاریخ مصرف ندارند. بازیگران خیلی متن را 
دوست دارند و کل گروه هم منتظرند تا هرچه 

زودتر تمرین ها را شروع کنیم.
این بازیگر تئاتر و تلویزیون با اشاره به 
استقبال باالی مردم از تئاتر بیان کرد: با اینکه 
سالن های تئاتر با ظرفیت ۵۰ درصدی مشغول 
نمایش آثار هستند، ولی مخاطبان از باز شدن 
سالن ها خیلی خوشحال و راضی هستند. شما 
نمی دانید بچه هایی که کار تصویر نمی کنند و 
تنها فعالیت آنها تئاتر است چقدر از تمرین و 
بازگشایی سالن ها خوشحالند و چقدر انرژی 
برای ادامه کار می گیرند. اگر امثال من کمتر 
در عرصه تئاتر فعالیت می کنیم به این دلیل 
است که تئاتر عمال پولی ندارد و فقط عشق 
است و همه هم در این عرصه تنها با عشق 

فعالیت می کنند.
شیوا خسرومهر با اشاره به اینکه خیلی ها 
انجام  تئاتری  کار  سال  یک  هستند  مجبور 
بدهند تا دوماه مشغول فعالیت در تئاتر شوند 
اظهار کرد: خوشحالم بعد از یک سال و نیم 
و با فراز و فرود های زیاد و روز های سخت 
برگشتند.  تئاتر خود  فعالیت  به  دوستان من 
جلوی  هیچوقت  من  داشت  پول  تئاتر  اگر 
دوربین نمی رفتم. تئاتر عشق است و زندگی، 
اما دوربین صنعت است و نمی توان این 2 را 

با هم مقایسه کرد.
واکسیناسیون  باید  اینکه  بیان  با  وی 
گروه های تئاتری بدون نوبت و سریع تر انجام 
شود اضافه کرد: به نظر من باید واکسیناسیون 

گروه های تئاتری در اولویت اصلی قرار بگیرد. 
در این زمینه باید ساختارشکنی کنند و همانند 
برای  سنی  رنج  که  پزشکان  و  درمان  کادر 
آنها در نظر نگرفتند برای بچه های تئاتر هم 
این اتفاق بیفتد و فارغ از سن و سال همه 

را واکسن بزنند.
درباره  همچنین  تلویزیون  بازیگر  این 
این  در  سینما  کرد:  بیان  سینما  وضعیت 
استقبالی  مردم  و  رفته  حاشیه  به  شرایط 
نه  که  است  طبیعی  نمی کنند.  فیلم ها  از 
شده  ساخته  سینما  برای  جدیدی  فیلم های 
و نه اکران شده ها جذابیتی برای مخاطبین 
خیلی  رونق  خانگی  نمایش  شبکه  دارند. 
معادالت سینما  و فکر می کنم  دارد  زیادی 
در دوران پس از کرونا به کلی عوض شود 
با  قطعا  باشد.  باالتر  مخاطبین  انتظارات  و 
سینمایی  تولیدات  سراسری  واکسیناسیون 
و  می رود  بین  از  هم  مردم  ترس  و  بیشتر 
می توان با نمایش آثار خوب به گیشه سینما 
رونق خوبی داد. بعد از سریال ممنوعه، در 
شبکه نمایش خانگی کار نکردم و امیدوارم 
فعالیتی  این مدیوم  در  باز هم  فرصت کنم 
داشته باشم. البته باید بگویم برای من خیلی 
فیلمنامه  نقش،  اگر  و  نیست  مهم  مدیوم 
قبول  باشم  داشته  دوست  را  کارگردان  و 
می کنم. آن چیزی که مهم است کیفیت اثر 
و دیده شدن کار و رضایت مخاطبان است.

اجبار تئاتري هاي براي حضور در عرصه تصویر

شیوا خسرومهر: تئاتر براي من عشق است و زندگي...


