
وعده تو خالی بهبود وضعیت بازار سرمایه؛

از حل مشکل بورس در 3 روز، 19 ماه گذشت!

ایستگاه  گفت:فاصله  هواشناسی  سازمان  رییس 
است  ۲۵کیلومتر  فته  یا توسعه  کشورهای  در  ها 
۱۰۰ کیلومتر  ایران حدود  این فاصله در  درحالی که 

دارد. مغایرت  استانداردها  با  این وضعیت  و  است 
اظهار  اعتبارات سازمان هواشناسی  تاج بخش درباره  سحر 
بخش  و  است  حاکمیتی  سازمان  یک  هواشناسی  سازمان  کرد: 
طی  می شود.  تامین  دولت  طریق  از  آن  هزینه های  از  اعظمی 

نبود  مساعد  خیلی  ما  عمرانی  اعتبارات  شرایط  گذشته  سال  دو 
اعتبار تالش شد. تامین  در جهت  اما 

خارج  از  تجهیزات  بیشتر  ورود  به  توجه  با  افزود:  وی 
یافته  افزایش  آن ها  خرید  برای  ارزی  های  هزینه  کشور   از 
شبکه  بهبود  مسیر  در  ما  ساله   سه  تالش  حال  این  با  است، 

است. بوده  ایستگاه ها 
صفحه ۲

معاون رئیس جمهور:

مأموریت  ما، رفع محرومیت
 و درمان آسیب های اجتماعی است

جزئیات آغاز آموزش  حضوری در مدارس تهران
وزرای  سوی  از  گذشته،  هفته  شنبه  سه 
کشور و آموزش و پرورش، اعالم شد که آموزش 
و  بود  خواهد  حضوری  پس  این  از  مدارس  در 
درس  ملزم هستند سرکالس های  دانش آموزان 
حاضر شوند. این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش 
اوایل هفته گفته بود حضور دانش آموزان »اختیاری« است. 
بیان  یکدیگر  از  کمی  فاصله  به  که  متناقض  اظهارات  این 

شدند، موجب سردرگمی خانواده ها شد.
شهر  آموزش وپرورش  مدیرکل  کریمیان،  علیرضا 
کیف  و  کم  درباره  پرسش  چند  به  راستا،  همین  در  تهران 
پاسخ  مدارس  کامل  بازگشایی  و  آموزش ها  حضوری شدن 
مدیران  و  مناطق  مدیران  با  کرد:  اظهار  باره  این  در  و  داد 
مدارس جلسه گذاشته و روی حضور حداکثری دانش آموزان 
و برگشت آنها به مدرسه و حضور در فضای مدرسه و تدریس 

حضوری تاکید کردیم.
صفحه ۲

در شرکت توزیع برق استان سمنان برگزار شد؛

همایش آموزشی بهینه سازی مصرف برق
 در ساختمان های اداری ویژه فرماندهان پایگاه های بسیج
4

صفحه 5نقش و نگار در شهرهای سفال

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1936- شنبه 2  بهمن 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
غريب پور: ادامه 
حیات جشنواره 
تئاتر فجر به نفع 

خانواده تئاتر است

6ورزش
گل محمدی: مشکل 
ما مالی نیست، بحث 
بی تفاوتی مديران 

است

1رسانه

 بهروز غريب پور كه يكي از چهره هاي شاخص عرصه هنر به 
فجر،  تئاتر  حیات جشنواره  ادامه  معتقد است  مي رود  شمار 
كه  خبر می رسید  اگر  و می گويد  تئاتر است  خانواده  نفع  به 
جشنواره به داليل متعدد امسال برگزار نخواهد شد، بسیار 

قابل تامل و تاسف بود.

يحیی گل محمدی؛ برابر تیم خوبی كه هم در حمالت و دفاع 
خوب است. بازی كردن برابر اين تیم برای همه دشوار است. 
ما بازی خوبی در حذفی برابر ذوب آهن انجام داديم و بايد 

همان روند را ادامه بدهیم.

پدرام پاک آئین، نماينده مديران مسئول در هئیت نظارت بر 
مطبوعات كشور در اولین سفر كاری خود، استان خوزستان را 
به عنوان اولین استان انتخاب و در ديداری با اعضای هیئت 
مديره خانه مطبوعات با مسائل و مشكالت اهالی رسانه از زبان 

هیئت مديره آشنا شد.

امروز نیاز به رسانه 
های تخصصی در 

حوزه های مختلف 
داريم

تجهیزات هواشناسی با استانداردها فاصله دارند توسعه تعامالت انرژی ایران و روسیه
 و تاثیر آن بر تجارت جهانی

افزایش تعامالت ایران و روسیه در زمینه انرژی به عنوان 
ذخایر  از  درصد   ۱۵ و  گاز  ذخایر  از  درصد   ۳۷ که  کشوری  دو 
تعامالت  از  دالر  حذف  با  می تواند  هستند،  دارا  را  جهان  نفت 
به  را  جهانی  تجارت  در  دالر  حاکمیت  و  پترودالر  تضعیف  اقتصادی، 

باشد. داشته  دنبال 
صفحه ۳

رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از اشراف 
اطالعاتی پلیس بر اراذل و اوباش خبر داد و تاکید کرد 

که این افراد جایی در تهران ندارند.
سرهنگ پیام کاویانی، درباره برخورد پلیس با مراکز فساد و 
جرم گفت:  برخورد با کانون های جرم در حوزه هایی که منجر به 
سلب آسایش و امنیت مردم می شود با تمرکز بر اراذل و اوباش، 
به آن وارد می شود و در همین  امنیت  پلیس  موضوعی است که 

نقاط  پاکسازی  به  اقدام  مختلف  اجرای طرح های  با  ما  نیز  راستا 
آلوده می کنیم.

وی با اشاره به اجرای طرح هایی مانند »اقتدار« برای برخورد 
با اراذل واوباش، افزود:  اجرای چنین طرح هایی قطعا ادامه دارد و 
ما آن را در زمان و مکان های نامعلوم اجرا می کنیم تا با باندهای 

مجرمانه و به خصوص اراذل و اوباش برخورد کنیم. 
صفحه ۲

آسايش و امنیت مردم خط قرمز ما است!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

 تجدید مناقصه عمومی
)1400-157  ( 

) موضوع ماده 7 آیين نامه اجرایي نظام مستند سازي(

اداره کل راه وشهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد عملیات تکمیل ساختمان ثبت احوال بندرعباس بشرح جدول ذیل و بر اساس مشخصات فني منضم 
به اسناد مناقصه را از طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحلهای  به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید:

 برآورد اولیه بر اساس فهرست بها ابنیهشهرستاننام پروزه
سال ۱4۰۰ )ریال(

 مدت اجراي
پروژه

 نوع تضمین شرکت در
مناقصه

 مبلغ تضمین شرکت در
مناقصه )ریال (

 تکمیل ساختمان ثبت احوال
بندرعباس

 تمام موارد مجاز بر اساس۱۶ماه ۱۶,۱۸۲,۷۵۵,۲۶4بندرعباس
آیین نامه تضمین

۸۰9/۱۳۷/۷۶۳

نوع فراخوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای
نام ونشاني دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان

موضوع فراخوان : اجراي عملیات تکمیل ساختمان ثبت احوال  بندرعباس و سایر آیتم هاي مورد نیاز بر اساس نقشه ها و مشخصات فني اجرایي.
زمان و محل توزیع/فروش

-       زمان شروع توزیع اسناد مناقصه : روز  چهار شنبه مورخ ۱4۰۰/۱۰/۲9 ساعت ۱4
-       زمان پایان توزیع اسناد مناقصه:   روز  سه شنبه مورخ ۱4۰۰/۱۱/۰۵  ساعت ۱4

محل دریافت اسناد مناقصه : کلیه مراحل فروش و تحویل و بازگشایی اسناد از طریق سایت تدارکات الکترونیکی دولت 
) ستاد ایران (  انجام می گردد.

مهلت تحویل اسناد از سوي مناقصه گران : سایت تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران ( 
 -  مهلت و زمان ارسال پیشنهادات:  روز  شنبه مورخ ۱۶/ ۱۱ /۱4۰۰  ساعت ۱4

۷- شرایط مناقصهگران:
 الف(  داشتن شخصیت حقوقي ب(داشتن توانایي ارائه ضمانتنامه بانکي شرکت در مناقصه و ضمانتنامه انجام تعهدات پ( داشتن ظرفیت خالي   د( داشتن حداقل رتبه ۵ ابنیه 

۸- تاریخ بازگشایي پاکت ها :ساعت ۱۰ روز  یکشنبه مورخ ۱۷/ ۱4۰۰/۱۱  در محل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان 
جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانید به سایت هاي زیر مراجعه نمایید : 

Setadiran.ir, http://iets.mporg.ir
شناسه اگهی۱۲۶۲۵4۳

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی هرمزگان

پدرام پاک آئین، نماینده مدیران 
مسئول در هئیت نظارت بر مطبوعات 
کشور در اولین سفر کاری خود، استان 
استان  اولین  عنوان  به  را  خوزستان 
انتخاب و در دیداری با اعضای هیئت 
و  مسائل  با  مطبوعات  خانه  مدیره 
زبان هیئت  از  اهالی رسانه  مشکالت 

مدیره آشنا شد.
در  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
آئین  پاک  پدرام  نشست  این  ابتدای 
پرمسئله  حوزه  به  رسانه  حوزه  گفت: 
ای تبدیل شده است و به دنبال رفع 
از  رویم  می  ای  مسئله  و  مشکل  هر 
دیگر  مسئله  و  موضوع  چند  آن  دل 
و  مسئله  شناخت  و  آید  می  بوجود 
حل آن کار ساده ای نیست و نیاز به 
همراهی همکاران و مسئولین در این 

داریم. زمینه 
وی بیان داشت: یکی از سیاست 
های کاری ما در حوزه نظارت آزادی 
مطبوعات  و  ها  رسانه  بر  حداکثری 
زمینه  این  در  دولت  انصافا  و  است 
سعه  با  و  د  ر ا د ز  با نگاهی  ر  بسیا
و  کند  می  نگاه  ها  رسانه  به  صدر 
نه  رسا به  نسبت  حتی  دیدگاه  ین  ا
به  را هم  انتقادات  تندترین  که  هایی 
دولت دارند وجود دارد و نگاه نگاهی 

است. مهربانانه 
نماینده مدیران مسئول در هئیت 
ن  بیا ر  کشو مطبوعات  بر  رت  نظا
مشکل  دو  رسانه  حوزه  در  داشت: 
اصلی در زمینه حمایت و گردش کار 
اینکه  همچنین  دارد  وجود  اقتصادی 
بیشتر حمایت ها از رسانه های مرکز 
رسانه  از  حمایت  بین  تعادلی  و  بوده 
های مرکز و پیرامون نیست، در کنار 
این مسائل موضوعی به عنوان کثرت 
داریم  هم  را  پائین  تیراژ  با  رسانه 
تیراژ  با  عنوان  هزار   ۱4 امروز  که 
همین  و  هستند  کار  مشغول  پایین 
جذب  بین  تعادل  عدم  باعث  مسائل 
در  ای  حرفه  نیروهای  نگهداشت  و 
شاهد  مرتب  و  است  شده  ها  رسانه 
حال  در  ها  رسانه  که  هستیم  این 
نیرو  دادن  دست  از  و  نیرو  گرفتن 
حرفه  نیروهای  نه  متاسفا و  هستند 
جذب  یا  پائین  درآمدهای  بدلیل  ای 
به  یا  و  شوند  می  ها  عمومی  روابط 

فکر صاحب رسانه شدن هستند.
وی گفت: ما امروز نیاز به رسانه 
های تخصصی در حوزه های مختلف 
داریم و فکر می کنم بخشی از یارانه 
ها و آگهی های دولت را باید به این 
سمت و سو ببریم، اکنون ما در حوزه 

و  ایم  پرداخته  فوتبال  به  تنها  ورزش 
رسانه  دیگر  های  ورزش  زمینه  در 
حوزه  در  یا  ندارد،  وجود  تخصصی 
زیست  محیط  و  کودک  و  ن  نوا با
که  رد  ندا وجود  تخصصی  روزنامه 
روند  می  شمار  به  کشور  نیازهای  از 
آمایش  عدم  باعث  فوق  موضوع  و 
و  است  شده  ها  نه  رسا سرزمینی 
شده  باعث  قات  تفا ا ین  ا نه  متاسفا
علیرغم  هم  دولتی  های  آگهی  که 
می  استفاده  دولت  بودجه  از  اینکه 
بدانند  مختار  را  خود  بعضا  ولی  کنند 
هستند  عالقمند  که  طریقی  هر  به  و 

کنند. عمل 
در  متاسفانه  گفت:  ئین  آ پاک 
اتفاقی شاهد هستیم یکی از هولدینگ 
یک  با  قراردادی  در  اقتصادی  های 
اجتماعی  فرآیندهای  بابت  ماهنامه 
بسته  تومانی  میلیارد   ۱۷ قراردادی 
که  ها  دستگاه  از  بسیاری  و  است 
بودجه مسئولیت های اجتماعی دارند 
از آن در رسانه  بایست بخشی  و می 
شود  هزینه  سازی  فرهنگ  بابت  ها 
در بخشی این اتفاق رخ می دهد که 
این  دانیم،  نمی  مناسب  را  آن  زیاد 
و  فرهنگ  وزارت  که  است  حالی  در 
ارشاد با یک بودجه نحیف می بایست 
مقابل چنین هولدینگ هایی از رسانه 

ها حمایت کند.
میزان  که  معتقدیم  ما  همچنین 
حمایت از رسانه ها باید توسط دستگاه 
ها اعالم و در سایت ادارات نشان داده 
آن  عادالنه  توزیع  مکانیزم  تا  شود، 

طراحی شود.
از  دیگر  یکی  داشت:  بیان  وی 
از  حمایت  راستای  در  ما  های  نگاه 
پذیری  تحریک  به  توجه  مطبوعات 

یا  و  نه  رسا ید  خر ی  برا مخاطب 
جهت  ینترنتی  ا سایت  در  عضویت 
باید شرایطی  و  است  روزنامه  مطالعه 
رسانه  درون  محتوای  که  شود  ایجاد 
بکشاند،  این سمت  به  را  ها مخاطب 
اما اکنون رسانه ها با توجه به مسائل 
رد،  دا وجود  که  مالی  مشکالت  و 
دهنده  آگهی  که  رند  دا مخاطبینی 
دوری  باعث  مسائل  همین  و  هستند 

مردم از رسانه ها شده است.
نماینده مدیران مسئول در هئیت 
بخش  در  مطبوعات کشور  بر  نظارت 
با  د  خو های  صحبت  ز  ا یگری  د
بندی  رتبه  نامه  اینکه شیوه  به  اشاره 
مطبوعات دارای ایراداتی است و باید 
این ایرادات برطرف شود گفت: اینکه 
یکی از بخش های امتیاز دهی جهت 
روزنامه  توزیع  مطبوعات  بندی  رتبه 
قابل  است  استان   ۱۷ در  سراسری 
دنبال  منطقی  چه  و  نیست  پذیرش 
و  نه  رسا ید  شا ست،  ا مسئله  ین  ا
چند  در  رقابت  توان  تنها  ای  روزنامه 
استان را دارد و چرا باید با این اقدام 
هزینه های باالیی را بر دوش رسانه 
ها بگذاریم و در غیر این صورت آگهی 

آن را قطع کنیم.
وی ادامه داد: ما نباید برای رتبه 
بندی روزنامه ها عناصر محدود کننده 
لحاظ کنیم و اینکه یا روزنامه و هفته 
 ۳ تا  را  گرفته  مجوز  تازه  های  نامه 
سال از دریافت یارانه و آگهی محروم 

کنیم و این یک تبعیض ناروا است.
می  یم  معتقد ینکه  ا همچنین 
مناطق  در  که  نشریاتی  به  بایست 
نشریات  به  یا  و  دارند  فعالیت  مرزی 
نشریات  و  جوانان  بانوان،  کودک، 
و  داشت  ای  ویژه  ه  نگا تخصصی 

داریم  انتظار  و  کنیم  تقویت  را  آنها 
اداره ارشاد در توزیع یارانه مطبوعات 
به  یارانه  که  کند  عمل  ای  گونه  به 
نگاهی  با  نیاز کشور و مخاطب  نقطه 

پرداخت شود. تر  مهربانانه 
عضو  نی  علیجا رضا  همچنین 
هیئت مدیره خانه مطبوعات خوزستان 
گفت: انتظار دولت از روابط عمومی ها 
به  بیشترنگاه  و  است  نادرستی  انتظار 
روابط عمومی این گونه است که نقص 
وعملکردها  باشد  ها وضعفها کمرنگ 

بزرگ نمایی شود.
و  امتیاز  زمینه  در  داد:  ادامه  وی 
از  داریم  انتظار  ها  رسانه  بندی  رتبه 
رسانه  دارای  که  بگیرید  بهره  افرادی 
با این موضوع در هر استانی  هستند و 
آشنا هستند و آیتم های امتیاز بندی را 
با در نظر گرفتن شرایط هر استان مد 
انتظار  اینکه  همچنین  دهند،  قرار  نظر 
می رود هیئت نظارت در دادن مجوزها 
دقت نظر داشته باشند و بعضا شاهد این 
هستیم پیمانکاران، مسئولین و نمایندگان 
و فرمانداران صاحب رسانه و مجوز می 
شوند و بعدها بدلیل اشنا نبودن به کار 
رسانه خود را به دیگران کرایه می دهند 
و در مواقع مختلف از امتیاز آن به نفع 
خود در مسائل مختلف استفاده می کنند.

علیجانی گفت: متاسفانه بسیاری 
صاحب  شناخت  بدون  که  افرادی  از 
رانت  دریافت  مشغول  اند  شده  امتیاز 
در  هوچیگری  بدلیل  ها  دستگاه  از 
ما  انتظار   ، هستند  مختلف  فضاهای 
به سمت  نظارت  این است که هیئت 
رسانه های تخصصی  به  دادن مجوز 
توسط  مجوز  دریافت  از  مانع  و  برود 
اتفاق بسیار  این  دستگاه ها شوند که 

به رسانه ها آسیب وارد کرده است.

پدرام پاک آئین در نشست اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان خوزستان:

امروز نیاز به رسانه های تخصصی در حوزه های مختلف داريم

 رئیـس سـازمان اورژانس کشـور 
در حاشـیه جلسه روسـای دانشگاه های 
علـوم پزشـکی چالـش هـای اورژانس 

کشـور را بیـان کرد.
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان اورژانس کشـور دکتر میعادفر 
در ایـن همایش گفـت : اورژانس ۱۱۵ 
بعنـوان خـط مقـدم در نظـام سـالمت 
در دوسـال بحـران کرونـا ۱9 شـهید 
سـالمت بـه کشـور تقدیـم کـرد و در 
از  نفـر  ایـن مـدت  ۱۰ هـزار  طـول 
جمعیـت ۲4 هزار نفـری اورژانس ۱۱۵ 

بـه کرونـا مبتـال شـدند
میعادفـر افـزود : کمبـود نیـروی 
انسـانی یکـی از مهمترین دغدغه های 
ما در اورژانس پیش بیمارسـتانی اسـت 
کـه امیـد داریـم با اضافه شـدن رشـته 
فوریت های پزشـکی در دانشـگاه های 
تیـپ یـک و بومی گزینی این مشـکل 

رفع شـود.
وی نـاوگان فرسـوده آمبوالنـس 
هـای  چالـش  از  دیگـر  یکـی  نیـز  را 
 : افـزود  و  دانسـت  کشـور  اورژانـس 
در سـال های اخیـر بدلیـل مشـکالت 

بـه  آمبوالنسـی  نتوانسـتیم  اعتبـاری 
نـاوگان اورژانـس اضافـه کنیـم و در 
حال حاضـر ۵۵۰۰ آمبوالنس اورژانس 
۱۱۵ بطور عملیاتی اسـتفاده می شـوند 
کـه ۳ هـزار دسـتگاه بـاالی ۱4 سـال 
دیگـر  دسـتگاه   ۲۵۰۰ و  دارنـد  عمـر 
پاسـخگوی نیـاز سـازمان نیسـت کـه 
بایـد در ایـن خصوص تدابیـر ویژه ای 

شـود. اتخاذ 
رئیـس سـازمان اورژانس کشـور 
در ادامـه گفـت: برگـزاری  برنامه های 
آموزشـی و طـرح رتبـه بنـدی پرسـنل 
فوریت های پزشـکی را در دسـتور کار 
داریـم و در کنار آن اسـتفاده از فناوری 
هـای IT و پزشـکی از راه دور و نیـز 
تقویـت کدهـای ۷۲4)سـکته مغزی( و 
۲4۷)سـکته قلبـی( از مهمترین برنامه 
هـای پیـش رو در سـازمان اورژانـس 

است. کشـور 
دانشـگاه های  روسـای  اجـالس 
علـوم پزشـکی سراسـر کشـور دیمـاه 
سـال جـاری در مشـهد مقـدس برگزار 
شـد و رئیس سـازمان اورژانس کشـور 

نیـز در ایـن نشسـت حضـور داشـت.

مهمترین چالش های اورژانس کشور اعالم شد؛

کمبود نیروی انسانی و ناوگان 
فرسوده آمبوالنس 

دریافت جایزه ملی مدیریت مالی ایران توسط 
بانک ایران زمین

بانک ایران زمین در دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران، موفق 
به دریافت تندیس این مراسم شد.

 ۲۸ شنبه  سه  روز  ایران،  مالی  مدیریت  ملی  جایزه  دوره  دوازدهمین 
و  ها  شرکت  مدیران  کشوری،  مسؤوالن  از  جمعی  حضور  با   ۱4۰۰ سال  دی 
مجید  مراسم  این  در  که  شد  برگزار  سران،  اجالس  سالن  در  دانشگاه  اساتید 
تندیس  بانک  این  نماینده  عنوان  به  بانک  پشتیبانی  و  مالی  معاون  زاده  رضی 
کرد. دریافت  را  ایران  مالی  مدیریت  ملی  جایزه  دوره  دوازدهمین   بلورین 
جایزه ملی مدیریت مالی ایران که از سال ۱۳۸9 هر ساله برگزار می شود، بسترساز بهبود و 
 ارتقای سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شرکت ها و سازمان های شرکت کننده است.
حمایت مدیریت مالی حرفه ای در مسیر دستیابی به جایگاه واقعی در شرکت ها و 
سازمان ها، تشویق و ترغیب شرکت ها برای انجام خودارزیابی و شناخت نقاط قوت 
و ضعف و زمینه های بهبود، ایجاد فضای رقابتی مناسب و حرفه ای شرکت ها و 
سازمان های ایرانی، تعریف راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی سازمان در جهت 
دستیابی به اهداف استراتژیک، معرفی و قدردانی از شرکت ها و سازمان های برتر 
در حوزه مالی و اقتصادی، فراهم کردن امکان تبادل تجربیات موفق مدیران مالی 

از جمله اهداف برگزاری این جایزه عنوان شده است

صفحه ۳
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نماینده نیشابور:
حذف ارز ترجيحی بزرگ ترین جراحی اقتصادی ایران است

نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان گفت: حذف ارز ترجیحی بزرگ ترین 
ایران است و برای عملی کردن آن 4۰۰ هزار میلیارد تومان  اقتصادی  جراحی 

اعتبار نیاز است.
احسان ارکانی افزود: این طرح تنها در صورت اختصاص حداقل ۵۰درصد 
از منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به مردم راهگشاست و اگر نه عواقب خوبی 

نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: درخصوص عملکرد تعدادی از وزرا سواالتی مطرح است 
و در حال حاضر پرونده استیضاح وزیر کشور، بهداشت، صنعت و معدن و تعاون 
کار و رفاه اجتماعی روی میز است و من استیضاح وزیر بهداشت را امضا کرده ام.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان گفت: بودجه محرومیت  زدایی برای 
نخستین بار در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده و سهم نیشابور، فیروزه و 
زبرخان از این بودجه 9۸ میلیارد تومان در چهار حوزه نوسازی مدارس، بهداشت، راه 
و آب است و از این بودجه ۵۷ میلیارد تومان مربوط به نیشابور،۱۰ میلیارد مربوط به 
زبرخان و ۳۱ میلیارد از آن فیروزه است.ارکانی افزود: از پارسال با آغاز طرح مسکن 
ملی با مشکل کمبود زمین در نیشابور مواجه بودیم و پارسال با پیگیری های انجام 
شده زمینی در این خصوص تعیین شد و در حال حاضر مرحله اول مسکن ملی 
در حال انجام است، چند قطعه زمین بزرگ هم که متعلق به آستان قدس رضوی 
و اداره اوقاف است شناسایی شده که به محدوده شهر نیشابور اضافه شود که در 

صورت موافقت، برخی مشکالت طرح تفصیلی نیشابور حل می شود.
وی ادامه داد: برای حل معضل داللی محصول آلو در شهرستان زبرخان که 
مدتهاست از سوی کشاورزان مطرح می شود طرح خرید حمایتی با قیمت هر کیلو 
۸۰ هزار تومان برای آلوی ممتاز و ۷۰هزار تومان برای آلوی درجه یک در این 
شهرستان ابالغ شد و اعالم همین نرخ بر روی قیمت های دالالن تاثیر گذاشت.

منطقه  در  دام  بازار  برای  گفت:  زبرخان  و  فیروزه  نیشابور،  مردم  نماینده 
میان جلگه نیشابور زمینی از سوی دامداران منطقه معرفی شده است و در مرحله 
صدور اخذ مجوز نهایی هستیم و این بازار بر روی اقتصاد منطقه بسیار موثر است.

ارکانی افزود: پیگیری اخذ مجوز تفکیک حساب واریز درآمدهای شرکت 
اداره آب  و فاضالب نیشابور و استقالل شماره حساب نیشابور از مشهد در دستور 
کار قرار داشت تا کل درآمد این حوزه به نیشابور بازگردد که در نهایت طی دیدار 

با وزیر نیرو این موافقت گرفته شد.
وی اضافه کرد: از اعتبارات ملی برای چهار نقطه حادثه خیز نیشابور بودجه 
در نظر گرفته شده و کارهای اجرایی آن هم آغاز شده است و تا کنون برای کمک 
به نیازمندان از بنیاد علوی، مستضعفان و کمیته امداد بیش از ۸۰۰ میلیون تومان 
در قالب جهیزیه، لوازم التحریر و هزینه پزشک و کمک هزینه مسکن اختصاص 
یافته است .نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسالمی در 
خصوص شفافیت برخی مسووالن و مدیران گفت: خبرنگاران فارغ از مشکالتی 
که متحمل می شوند مانند برخورد نامناسب برخی از مسووالن و مدیران یکی از 
ویژگی های جذابشان شفافیت است.ارکانی افزود:امروز خبرنگاران ما شفاف ترین 
اشخاص جامعه هستند و هر خبری که منتشر می کنند با نام و مسوولیت خودشان 
است و این شفافیت ستودنی است و ای کاش همه ما این طور بودیم و این نکته 

ظریف نشان دهنده اوج شجاعت خبرنگاران است.
وی ادامه داد: البته شفافیت هزینه دارد و خبرنگاران این هزینه را می پردازند 
اما ترسوها توان و جرات آن را ندارند و مجبورند در پستوها حرف بزنند و اگر 
هم حرفشان منتقل شد مسوولیت آن را نمی پذیرند که این اوج بزدلی است ولی 
خوشبختانه خبرنگاران ما در نیشابور اوج این شفافیت هستند و جا دارد به آنها 

دستمریزاد عرض کنم.

کمیسیون تلفیق تصویب کرد؛
15 هزار یورو؛ مبلغ خرید خدمت سربازی برای مشموالن خارج 

از کشور
یک عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱4۰۱ گفت که طبق مصوبه این 
کمیسیون مشموالن غایب خارج از کشور با پرداخت ۱۵ هزار یورو می توانند جهت 

خرید خدمت سربازی اقدام کنند.
خرید  برای  تلفیق  کمیسیون  مصوبه  توضیح  در  الدینی  میرتاج  محمدرضا 
خدمت سربازی در سال آینده گفت: طبق این مصوبه آن دسته از مشموالن غایب 
خارج از کشور که پنج سال از زمان فراخوان آنان به خدمت زیر پرچم می گذرد، 
در سال آینده با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی می توانند خدمت سربازی شان 
افزود: این شامل مشموالنی می شود که حداقل ۵ سال  را خریداری کنند.وی 
از غیبت آن ها گذشته باشد. آن ها می توانند با پرداخت ۱۵ هزار یورو نسبت به 
خرید خدمت سربازی اقدام کنند. هدف از این مصوبه این است که این افراد برای 

تردد به کشور با مشکلی مواجه نشوند.

رییس سازمان هواشناسی:
تجهيزات هواشناسی با استانداردها فاصله دارند

رییس سازمان هواشناسی گفت:فاصله ایستگاه ها در کشورهای توسعه 
یافته ۲۵کیلومتر است درحالی که این فاصله در ایران حدود ۱۰۰ کیلومتر 

است و این وضعیت با استانداردها مغایرت دارد.
سحر تاج بخش درباره اعتبارات سازمان هواشناسی اظهار کرد: سازمان 
هواشناسی یک سازمان حاکمیتی است و بخش اعظمی از هزینه های آن از 
طریق دولت تامین می شود. طی دو سال گذشته شرایط اعتبارات عمرانی 

ما خیلی مساعد نبود اما در جهت تامین اعتبار تالش شد.
وی افزود: با توجه به ورود بیشتر تجهیزات از خارج از کشور  هزینه 
های ارزی برای خرید آن ها افزایش یافته است، با این حال تالش سه ساله  

ما در مسیر بهبود شبکه ایستگاه ها بوده است.
تاج بخش ضمن بیان این که در سازمان هواشناسی هنوز با استانداردها 
فاصله داریم، اظهار کرد: اگر روند افزایش اعتبارات ادامه یابد، با اعتباراتی 
و  رادارها  از  اعم  دیدبانی  شبکه های  می شود  داده  قرار  اختیارمان  در  که 
ایستگاه های خودکار و ایستگاه جو باال را می توانیم تقویت و به روزرسانی 

کنیم.
وی با بیان این که ضرورت توسعه تجهیزات کامال محسوس است، گفت: 
طی بررسی های انجام شده در ۱۲کشور توسعه یافته دریافتیم که ایستگاه های 
هواشناسی حدود ۲۵ کیلومتر از هم فاصله دارند این درحالیست که در ایران 
این فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتر است و این میزان فاصله با استانداردهای 

پایش مغایرت دارد.
تاج بخش ادامه داد: کار اصلی سازمان هواشناسی پایش جو است. هرچه 
ایستگاه های بیشتری وجود داشته باشد، جو را بهتر مانیتور می کنیم و به تبع 
آن پیش بینی های بهتر و دقیق تری را می توانیم انجام دهیم و اگر داده ها 
پیش بینی  برای مدل های  ورودی خوبی  آرشیو جمع آوری شود،  به صورت 
بعدی است بنابراین اساس فعالیت ما توسعه شبکه پایش است که نیاز به 

زمان دارد تا به سرانجام برسد.
اقدامات  گذشته  سال  چندین  طی  افزود:  هواشناسی  سازمان  رییس 
خوبی انجام شده است اما به دلیل کمبود اعتبارات اتفاقات مثبتی نیفتاد و 
ما به توسعه نرسیدیم البته امیدواریم  با توجه دولت، اعتبارات تامین شود تا 

بتوانیم تجهیزات الزم را تامین کنیم.
وی با اشاره به تالش برای استفاده از ظرفیت ها و توان  داخلی گفت:  
منابع مالی سازمان هواشناسی محدود است و استفاده از ظرفیت  شرکت های 
دانش بنیان به تنهایی برای ما مقدور نبود بنابراین با حمایت معاونت علمی 
فناوری رییس جمهوری و حمایت فنی سازمان هواشناسی ۸۷ پروژه را برای 

ساخت تجهیزات داخلی در دستور کار قرار دادیم.
و  شوند  ساخته  داخلی  تجهیزات  تا  کرد:  تصریح  پایان  در  تاج بخش 
بتوانند این استانداردها را کسب کنند، زمان می برد بنابراین تا آن زمان باید 

همچنان به روش های قدیمی ادامه دهیم.

معاون رئیس جمهور:

مأموریت  ما، رفع محروميت و درمان آسيب های اجتماعی است
معاون امور زنان رئیس 
جمهور گفت: رفع محرومیت و 
درمان آسیب ها مانند افزایش 
جمله  از  زندگی  سبک  تغییر  و  طالق 
مادران  و  زنان  ماست،  مأموریت های 
ما، حرکت تمدنی کشور را با ِخرد ورزی 

سرعت خواهند بخشید.
آغاز  از  پیش  در  خزعلی  انسیه 
میالد  گفت:  جمعه،  نماز  خطبه های 
دهه  از  استقبال  )س(  زهرا  حضرت 
مبارک فجر است، این روز شایسته به 
زنان تعلق گرفت و الگوی جامع برای 

زنان و مردان است.
شرایط  در  ایشان  داد:  ادامه  وی 
سخت در دفاع از والیت چالش ها را به 
فرصت تبدیل کردند، زنان مورد ستایش 
قرآن هم در شرایط سخت تدابیر مهم 
و شایسته اتخاذ کردند و مسیر تاریخ را 

تغییر دادند.
معاون رییس جمهور در امور زنان 
و خانواده خاطرنشان کرد: مادران شهدا، 
جوانان رشید خود را به  راحتی و با دلی 
الهی  رضای  به  خورده  پیوند  و  آرام 
تقدیم کردند، استوار  هستند و چگونه 
می توان این قهرمانی ها را توصیف کرد 

و مردانه ترین مرحله دفاع مقدس، این 
شهداست.  همسران  و  مادران  حرکت 
زنان  عالم،  در  جنگ ها  همه  برخالف 
و  مدافع  مشوق،  مقاومت،  جبهه  در 
همراهان گمنام هستند که دل شهدا را 

محکم نگه می دارند.
ز  مرو ا ینکه  ا ن  بیا با  خزعلی 
حضور  نیازمند  دیگر  روز  هر  از  بیش 
هستیم،  درصحنه  نان  ز بصیرت  با 
تصریح کرد: دشمن، زنان و خانواده ها 
در این جنگ به ظاهر نرم، ولی سخت 
گرفته  ناجوانمردانه هدف  را  دشوار  و 
است و اگر دشمن در دل خانواده به 
پیروزی برسد، شکستی سخت را باید 

کرد. تحمل 
جنگ  ر  د ن  نا ز  : گفت ی  و
رسانه ای باید مجهز به سالح روزآمد 
و تأثیرگذار شوند، زیرا بَنای دشمن به 
تعبیر قرآن کریم نابودی سرمایه های 
مادی و معنوی است، بانوان نخواهند 
خدادادی  و  واال  ارزش های  گذاشت 
شود،  تبدیل  رزش  ا ضد  به  آن ها 
الی  ا و قعیت  مو شت  گذا هند  ا نخو

تحقیر شود. مادری 
به  دشمن  اینکه  بابیان  خزعلی 
خوبی سرمایه های مادی و معنوی جهان 
اسالم را شناخته و آن ها را هدف گرفته 
است، تصریح کرد: کشور های غربی با 

همه ادعای دموکراسی، از حضور زنان 
در مسابقات ورزشی جلوگیری می کنند، 
برای  باحجاب اسالمی  زنان ما  حضور 
آن ها زنگ خطر است و به شدت برای 
دشمن هزینه دارد و این الگوی جدید 
به جهان نشان داد که باحجاب می توان 

از سرمایه های زن دفاع کرد.
رئیس جمهور  زنان  امور  معاون 
در  وظیفه دارند  زنان  کرد:  خاطرنشان 
هر دو سنگر از تمام توان و داشته های 
معنوی خود استفاده کنند، سنگر اجتماع 
یکی از این سنگرهاست، خانواده سنگر 
دوم است و ستون خیمه را زنان جهادگر 

باید بر دوش بکشند.
وی با بیان اینکه ماموریت معاونت 
و  ارتقا  جمهوری  ریاست  و  زنان  امور 
زدایی  آسیب  و  خانواده  و  زنان  تعالی 
در راستای توانمندی سازی زنان است 
گفت: رفع محرومیت و درمان آسیب ها 
سبک  تغییر  و  طالق  افزایش  مانند 
مأموریت هاست،  این  جمله  از  زندگی 
باید زنان را دریابیم و قدردان زحمات 
آن ها باشیم و زنان و مادران ما، حرکت 
ورزی سرعت  ِخرد  با  را  کشور  تمدنی 

خواهند بخشید.
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یک مقام مسئول در دانشگاه فرهنگیان:
آموزش مطلقا مجازی را به تدریج از مدار خارج می کنيم

سرپرست معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان گفت: 
ورودی های سال ۱۳9۷ و ۱4۰۰ در رشته آموزش ابتدایی کامال در ترم آینده 

حضوری خواهند شد.
آموزشی و تحصیالت تکمیلی  دوست محمد سمیعی، سرپرست معاونت 
دانشگاه فرهنگیان، درباره جزییات حضوری شدن ترم آینده دانشگاه فرهنگیان 
و نحوه مدیریت دانشجویان شهرستان ها بیان کرد: روز دوشنبه ۲۷ دیماه جلسه 
هیئت رئیسه داشتیم؛ پیرامون آنچه که ریاست محترم جمهوری و وزارت علوم 
اعالم کردند به این جمع بندی رسیدیم که ورودی های سال ۱۳9۷ و ۱4۰۰ در 

رشته آموزش ابتدایی کامال حضوری باشند. 
رشته  دانشجویان  که  است  این  دلیل  به  شدن،  داد: حضوری  ادامه  وی 
ابتدایی بومی هستند و در همان استان خود درس می خوانند یا شاید  آموزش 
هم ممکن است فاصله خیلی زیادی با دانشگاه نداشته باشند و اگر دورتر هم 
باشند خوابگاه برایشان تامین می شود بنابراین گروهی که عنوان شد می توانند 

حضوری آموزش ببینند. 
سمیعی درباره شرایط سایر دانشجویان برای ترم آینده گفت: تعیین تکلیف 
یعنی هر مرکز  واگذار کردیم؛  استان ها  به  را  مابقی ورودی ها و رشته ها  برای 
پردیس به تناسب شرایط استان و شرایطی که مرکز دارد باید بررسی کند تا 
ببیند چه رشته هایی را می تواند به شکل فشرده و حضوری برگزار کند. سپس با 

ما مکاتبه می کند و ما بررسی می کنیم و به آن ها مجوز می دهیم. 
فرهنگیان  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاونت  سرپرست 
گفت: شرایط اجرای کالس حضوری در دانشگاه ها برای ترم آتی باید با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و هم رعایت فاصله اجتماعی باشد. در مورد فاصله اجتماعی 
هم باید بگویم از آنجا که کالس های ما با هم فرق می کند و ممکن است یک 
کالس ۱۸ نفره و یک کالس بزرگ تر و دارای جمعیت ۲4 نفر باشد. از این رو 
تاکید کردیم که آیین نامه ای در رابطه با پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 

اجتماعی باید رعایت شود. 
وی درباره شرایط خوابگاه های دانشگاه فرهنگیان در پی حضوری شدن 
دانشگاه ها گفت: ما مدیریت هر اتاق در خوابگاه را با ظرفیت اولیه خوابگاه در 
نظر نگرفته ایم بلکه جمعیت را نسبت به ظرفیت کاهش داده ایم. به عنوان مثال 
اگر خوابگاهی شش نفره باشد اکنون در آن خوابگاه دو نفر حضور پیدا می کنند.
سمیعی در پاسخ به این سوال که آیا با این سقف از ظرفیت در خوابگاه ها 
نخواهید شد؟  مواجه  در خوابگاه ها  اتاق  با کمبود  و حضوری شدن کالس ها، 
گفت: خیر، زیرا همه رشته ها با هم حضوری نیستند. ما در 9۸ نقطه کشور مرکز 
آموزشی داریم اما تعدادی از واحدها را کامل حضوری کردیم و تعدادی را در 

اختیار پردیس ها گذاشتیم تا به شکل فشرده کالس برگزار کنند. 
در  فرهنگیان  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاونت  سرپرست 
ادامه توضیح داد: به عنوان مثال ممکن است بگوید فالن رشته یک ماه بیایند 
و یک رشته دیگر ماه بعد بیایند. این برنامه ریزی ها فعال ادامه دارد. روز یکشنبه 
۲۶ دیماه نیز یک جلسه مشترک با مدیران استانی گذاشتیم تا برنامه ریزی های 

اولیه شان را انجام دهند و انتخاب واحد دانشجویان را شروع کنیم. 
وی در پاسخ به این سوال که آموزش مجازی برای چه گروه هایی باقی 
خواهد ماند؟ گفت: آموزش مجازی مطلق نیست؛ مثال ممکن است بگویند چهار 
واحد درسی از رشته شیمی مجازی خواهند بود و سه واحد درسی به طور فشرده 
و حضوری است؛ یعنی آموزش مطلقا مجازی را به تدریج از مدار خارج می کنیم. 
این  معموال  گفت:  و شهرستانی  بومی  دانشجویان  میزان  درباره  سمیعی 
گونه است که دانشجویان ما ۳۰٪ بومی و ۷۰٪ بومی نیستند. البته دانشجویان 

آموزش ابتدایی همه بومی هستند. 
سرپرست معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان در پایان 
در پاسخ به این سوال که آیا برای حضور دانشجویان در دانشگاه کارت واکسن 

الزامی است؟ گفت: بله، بدون کارت واکسن حضور امکان پذیر و میسر نیست.

افشای راز مرگ مرموز دختر 19 ساله پس از 21 سال
فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه از کشف راز قتل دختر ۱9 ساله روستایی 

پس از ۲۱ سال در این شهرستان خبر داد.
برابر گزارش واصله به ماموران آگاهی فردی پس از مصرف مواد مخدر در 
جمع دوستان اعالم کرده سال ها پیش دختری را از باالی کوه به پایین پرتاب 

کرده و به قتل رسانده است.
فرمانده انتظامی فیروزکوه گفت: پس از کسب خبر بالفاصله ماموران به 
جستجوی پرونده های قتل سال های قبل پرداختند ولیکن هیچ گونه شکایت و 

پرونده ای در این خصوص پیدا نکردند.
با پیگیری های صورت گرفته و تحقیقات از ریش سفیدان و اهالی روستا های 
شهرستان، ماموران پی بردند که در سال ۱۳۷9 دختری ۱9 ساله از باالی کوه 
به پایین پرتاب شده و خانواده مقتول به خیال اینکه فوت دخترشان بر اثر سانحه 

بوده جنازه مقتول را خاکسپاری نمودند.
سرهنگ شاکری افزود: با هماهنگی با مقام قضایی و انجام تحقیقات فنی 
– پلیسی باالخره پس از ۵ روز متهم لب به سخن گشود و به قتل اعتراف کرد.
وی گفت: در اردیبهشت سال ۱۳۷9 حدود ساعت ۲ الی ۳ بعدازظهر در کوه 
مشغول چیدن سبزی و قارچ کوهی بودم که در مسیر برگشت با مقتول روبرو شدم 
و پس از جر و بحث و درگیری فیزیکی اقدام به هل دادن مقتول نمودم که به 

علت شیب زیاد کوه، مقتول به پایین پرت شد و من نیز صحنه جرم را ترک کردم.
به خاطر اینکه سایر محلی ها به من شک نکنند همپای اهالی روستا اقدام 
از ۲4 ساعت اهالی روستا  به جستجو در راستای پیدایش مقتول نمودم و بعد 
موفق به کشف جسد مقتول که کاماًل دچار جراحت و شکستگی بوده در پایین 
کوه شدند و خانواده مرحومه به گمان اینکه دخترشان در اثر حادثه از کوه پرت 

شده بدون تشکیل پرونده قضایی و پزشکی به خاک سپردند.
پرونده  از تشکیل  افزود: متهم پس  فیروزکوه  انتظامی شهرستان  فرمانده 

برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شد.

دستگيری قاتل دختر عکاس تنگستانی
با انجام اقدامات پیچیده اطالعاتی، قاتل که در یکی از استان های همجوار 
از پلیس  اعزامی  و حوالی مرز های جنوبی کشور مخفی شده بود توسط اکیپ 

آگاهی استان و با هماهنگی قضایی، طی یک عملیات ضربتی دستگیر گردید.
فرمانده انتظامی استان بوشهر از دستگیری قاتل دختر عکاس تنگستانی در 

کمتر از 4 روز پس از وقوع قتل خبر داد.
سردار حیدر سوسنی اظهار کرد: در پی وقوع قتل دختر جوان عکاس تنگستانی 
در ۲۶ دی ماه ۱4۰۰ در شهر بوشهر و با توجه به اهمیت موضوع، پیگیری این 
پرونده در اولویت اقدامات کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفته که 

در پی جویی تخصصی، هویت متهم به قتل در ساعات اولیه شناسایی شد.
وی افزود: با انجام اقدامات پیچیده اطالعاتی، قاتل که در یکی از استان های 
همجوار و حوالی مرز های جنوبی کشور مخفی شده بود توسط اکیپ اعزامی از 
پلیس آگاهی استان و با هماهنگی قضایی، طی یک عملیات ضربتی دستگیر گردید.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه، پلیس استان با مجرمینی که امنیت 
روانی و جانی خانواده های گرانقدر استان را به مخاطره بیاندازند برابر قانون، برخورد 

جدی و قاطعانه خواهد کرد.
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صدها حساب کاربری در صرافی 
Crypto.com هک شده  است

Crypto.com به هک شدن صدها حساب کاربری  مدیرعامل 
در این صرافی اعتراف کرد.

در  چهارشنبه  روز   Crypto.com مدیرعامل  مارسالک  کریس 
این  کاربری مشتریان  بلومبرگ گفت حدود 4۰۰ حساب  با  مصاحبه ای 
صرافی در یک هک به  خطر افتاده است. این خبر در  حالی اعالم شده که 
پیش از این برخی از مشتریان این صرافی، گزارش هایی مبنی   بر سرقت 
وجه از حساب خود منتشر کردند؛ شکایت هایی که تا  کنون با پاسخ های 

مبهم Crypto.com مواجه شده بود.
در  مورد  جزئیاتی  مارسالک  حالی که  در   تک کرانچ،  گزارش  به 
بلومبرگ گفت  تلویزیون  به  اما وی  ارائه نکرده،  نحوه ی وقوع هک 
حادثه ی  از  پس  ساعت   ۱4 تا   ۱۳ حدود  کریپتوکام  صرافی  که 
آسیب دیده  حساب های  همه  و  گرفته  سر  از  را  خود  فعالیت  هک، 

شده اند. بازپرداخت 
بیانیه ی مارسالک اولین تأیید رسمی Crypto.com مبنی   بر وقوع 
یک هک است. این صرافی اولین   بار روز یکشنبه پس از اینکه از  طریق 
توییتر اشاره کرد تعدادی از کاربران فعالیت های مشکوک را در حساب های 
خود گزارش می دهند، امکان برداشت را در پلتفرم خود متوقف کرد. وی 
همچنین از مشتریان خواست تا احراز هوّیت دو مرحله ای خود را به دلیل 

افزایش امنیت، بازنشانی کنند.
این شرکت در ارتباطات خود چندین   بار به کاربران اطمینان داد که 
 Crypto.com وجوه آن ها امن است و این گمانه زنی را ایجاد کرد که

هرگونه ضرر و زیان مشتریان را پوشش می دهد.
PeckShield یکی ارائه دهندگان امنیت بالک چین، روز دوشنبه 
اتر برسد.  در توییتی نوشت که این ضررها ممکن است به ۱۵ میلیون 
PeckShield در توییت خود مدعی شد که حدود نیمی از وجوه به منظور 
 Tornado Cash .ارسال شده است Tornado Cash پولشویی به
تراکنش های ناشناس غیرقانونی را روی بالک چین اتریوم ارائه می کند 
و این یعنی محل ارسال رمزارز در این پلتفرم پنهان می شود. تحلیلگر 
اعالم   OXT Research چین  بالک  داده های  شرکت  از  دیگری 
 Crypto.com کرده که این هک احتمااًل حدود ۳۳ میلیون دالر برای

هزینه داشته است.
به  شد،  پرسیده  خسارت ها  گستره ی  در  مورد  مارسالک  از  وقتی 
روی  کار  حال  در   هنوز   Crypto.com که  گفت  بلومبرگ  تلویزیون 
برآورد خسارت های حادثه ی اخیر است و نتیجه ی آن طی چند روز آینده 

در وبالگ این شرکت منتشر خواهد شد.
در  حالی که Crypto.com چهارمین صرافی بزرگ ارز دیجیتال در 
جهان است، در ماه های اخیر فعالیت خود را در بازارهای ایاالت افزایش 
داده و تبلیغاتی با حضور بازیگر معروف مت دیمون منتشر کرده است. 
این صرافی همچنین ۷۰۰ میلیون دالر برای حقوق نام گذاری لس آنجلس 
لیکرز و کلیپرز هزینه کرده است. این صرافی خود را به عنوان پلتفرمی 
است.  نامیده  دارد  دیجیتال  ارز  بین صرافی های  را  رشد  سریع ترین  که 
Crypto.com همچنین سرمایه ی بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر خود 
را برای حمایت از استارتاپ های اولیه در فضای رمزارزها به ۵۰۰ میلیون 
دالر گسترش داد. پیامدهای مربوط به هک این هفته می تواند بر سرعت 

رشد این صرافی تأثیر منفی داشته باشد.

سوی  از  گذشته،  هفته  شنبه  سه 
وزرای کشور و آموزش و پرورش، اعالم 
پس  این  از  مدارس  در  آموزش  که  شد 
حضوری خواهد بود و دانش آموزان ملزم 
هستند سرکالس های درس حاضر شوند. 
و  آموزش  وزیر  که  است  حالی  در  این 
پرورش اوایل هفته گفته بود حضور دانش 
اظهارات  این  است.  »اختیاری«  آموزان 
متناقض که به فاصله کمی از یکدیگر بیان 

شدند، موجب سردرگمی خانواده ها شد.
کل  یر مد  ، ن یمیا کر ضا  علیر
همین  در  تهران  شهر  آموزش وپرورش 
راستا، به چند پرسش درباره کم و کیف 
بازگشایی  و  آموزش ها  شدن  حضوری 
باره  این  در  و  داد  پاسخ  مدارس  کامل 
مدیران  و  مناطق  مدیران  با  کرد:  اظهار 
حضور  روی  و  گذاشته  جلسه  مدارس 
آنها  برگشت  و  دانش آموزان  حداکثری 
و  در فضای مدرسه  به مدرسه و حضور 

تدریس حضوری تاکید کردیم.
حضور کامل معلمان در مدارس

وی افزود: مدیران ما در سطح شهر 
شاهد  که  کرده اند  برنامه ریزی  تهران 
صورت  به  مدارس  در  همکاران  حضور 
آموزشی  فعالیت های  با  و  بوده  کامل 
دانش  خدمت  در  حضوری  صورت  به 

آموزان باشیم.
شهر  آموزش وپرورش  مدیرکل 
برای  مدارس  آمادگی  درباره  تهران 
گفت:  دانش آموزان  حضوری  پذیرش 
تا  انجام شده است  تمهید مقدمات الزم 
از شرایطی که در این دوسال داشته ایم به 
شرایط عادی برگردیم و در فضایی بسیار 
تحصیلی  پیشرفت  و  رشد  شاهد  خوب 
آنها  مهارت های  ارتقای  و  دانش آموزان 

به ویژه در حوزه اجتماعی باشیم.
همکاران  اینکه  بیان  با  کریمیان 
درصدی   ۱۰۰ صورت  به  و  کامل  ما 
اولیای  گفت:  دارند  حضور  مدارس  در 
دانش آموزان به مسئولین بهداشتی کشور 
آموزش وپرورش  در  خودشان  خادمان  و 
به  نیز  آموزان  اعتماد کامل دارند. دانش 
صورت کامل و صد در صدی در مدارس 
هستند و ما به زودی شاهد برقراری شرایط 
عادی و تدریس حضوری در تمام مدارس 

کشور به ویژه شهر تهران خواهیم بود.
برخی  اینکه  به  واکنش  در  وی 
با توجه به شرایط و تراکم باال،  مدارس 
دانش  و  داشتند  مجازی  آموزش  صرفا 
آموزان به مدرسه نمی رفتند عنوان کرد: 
از این پس، کالِس درِس صرفا مجازی 
درس  کالس های  و  نداشت  نخواهیم 
حضوری می شود. در کنار آن، همکارانم 
هم کالس حضوری و هم مجازی را اداره 
می کنند و آموزش ترکیبی است و تحت 
هیچ شرایطی صرفا کالسی را به صورت 

غیرحضوری نخواهیم داشت.
سرویس مدارس فعال می شوند

مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران 
با  ایاب وذهاب  درباره مشکالت سرویس 

چندماه  در  آموزش  کم  ساعات  به  توجه 
اخیر گفت: برنامه ریزی به گونه ای انجام 
ساعات  دانش آموزان  که  است  شده 
مدرسه  داخل  و  سرکالس  را  بیشتری 
دانش آموزان  حداکثری  حضور  با  باشند. 
مدرسه،  در  حضور  طوالنی تر  ساعات  و 
از سرویس مدارس هم نهایت استفاده را 
خواهیم کرد. با انجمن اولیاء و مربیان هم 
صحبت کردیم و مدیران مدارس توجیه 
بیشتری  ساعات  به  توجه  با  که  شده اند 
که دانش آموزان در کالس درس هستند، 

سرویس مدارس هم فعال شوند.
برنامه و ساعات حضور دانش آموزان 

اطالع رسانی  می شود
و  آموزش  ساعات  درباره  کریمیان 
حضور دانش آموزان در مدرسه نیز عنوان 
مدارس،  مدیران  برنامه ریزی  با  کرد: 
ساعت های طوالنی و حتی کامل از صبح 

تا ظهر پذیرای دانش آموزان هستیم.
طول  در  حضور  میزان  درباره  وی 
اکنون نمی توانیم نسخه  نیز گفت:  هفته 
واحدی برای تمام 4۸۰۰ مدرسه در سطح 
به  مدرسه  شرایط،  بپیچیم.  تهران  شهر 
مدرسه و پایه با پایه متفاوت است، مدیران 
برای  و  شیوه  یک  ابتدایی  دوره  برای 

متوسطه اول و دوم شیوه های دیگری را 
به  برنامه ریزی می کنند و  به کار گرفته، 

استحضار اولیاء می رسانند.
شهر  آموزش وپرورش  مدیرکل 
تهران در پاسخ به اینکه آیا پروتکل های 
بهداشتی جدیدی در مدارس اعمال خواهد 
وزارت  اختیار  در  ها  پروتکل  شد؟ گفت: 
اعالم  ما  به  را  هرچه  و  است  بهداشت 

شود، انجام می دهیم. 
تزریق  بودن  الزامی  خصوص  در 
واکسن برای حضور در مدرسه، تابع نظر 

ستاد کرونا هستیم
یا  بودن  الزامی  درباره  کریمیان 
نبودن تزریق دو دز واکسن برای حضور 
در مدرسه نیز توضیح داد و اظهار کرد: با 
همت دولت، شاهد کار بزرگ و ویژه ای 
در سطح کشور بودیم و خوشبختانه آحاد 
کرده اند  تزریق  را  واکسن  دز  دو  جامعه 
خوبی  آمار  هم  سوم  دز  تزریق  در  و 
نداریم،  زمینه  این  در  مشکلی  ما  داریم. 
شده  ایجاد  که  خوبی  خاطر  اطمینان  با 
می شوند.  حاضر  سرکالس  دانش آموزان 
آنها که به لحاظ سنی مشمول هستند و 
وزارت بهداشت اعالم کرده حتما واکسن  
یا خیر،  باشد  الزامی  اینکه  می زنند ولی 
به تصمیم وزارت بهداشت بستگی دارد و 
ما تابع پروتکل ها و سیاست های اعالمی 

ستادملی مقابله با کرونا هستیم.
تا  من  همکاران  کرد:  اضافه  وی 
را  بیماری  ظاهری  عالئم  که  زمانی 
حضورش  مانع  نبینند  آموز  دانش  در 
عالئم  دانش آموز  آنکه  مگر  نمی شوند، 
در  که  باشد  داشته  را  بیماری  ظاهری 
می کند  استراحت  منزل  در  صورت  این 

تا بهبود یابد.

از سوی مدیرکل آموزش  و پرورش شهر تهران اعالم شد؛

جزئیات آغاز آموزش  حضوری در مدارس تهران 

ی
هر

ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

رییس پلیس امنیت عمومی تهران: 
آسایش و امنیت مردم خط قرمز ما است!

رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از اشراف اطالعاتی پلیس بر اراذل 
و اوباش خبر داد و تاکید کرد که این افراد جایی در تهران ندارند.

گفت:   جرم  و  فساد  مراکز  با  پلیس  برخورد  درباره  کاویانی،  پیام  سرهنگ 
برخورد با کانون های جرم در حوزه هایی که منجر به سلب آسایش و امنیت مردم 
می شود با تمرکز بر اراذل و اوباش، موضوعی است که پلیس امنیت به آن وارد 
می شود و در همین راستا نیز ما با اجرای طرح های مختلف اقدام به پاکسازی 

نقاط آلوده می کنیم.
وی با اشاره به اجرای طرح هایی مانند »اقتدار« برای برخورد با اراذل واوباش، 
افزود:  اجرای چنین طرح هایی قطعا ادامه دارد و ما آن را در زمان و مکان های نامعلوم 

اجرا می کنیم تا با باندهای مجرمانه و به خصوص اراذل و اوباش برخورد کنیم. 
کاویانی با تاکید بر اینکه اوباش در تهران جایی ندارند، تصریح کرد: اگر  کسی 
بخواهد در تهران ناامنی ایجاد کند باید بداند که جایش در تهران نیست. آسایش و 
امنیت مردم خط قرمز ما است و اجازه نمی دهیم کسی به آن خدشه ای وارد کند.

رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ درباره اشراف پلیس بر فعالیت های 
اراذل و اوباش نیز گفت:  اگر این افراد تحت رصد و نظر نباشند که دیگر پلیس 
اشرافی بر آنها ندارد، ما بر اراذل و اوباش اشراف داریم و با کمک همین اشراف 

نیز برخورد هوشمندانه ای با اشرار انجام می دهیم.
وی همچنین از روند نزولی شرارت در تهران خبر داد و افزود:  اگر شرارت 
است  است. خوب  پلیس  اطالعاتی  اشراف  از  ناشی  دارد  نزولی  روند  تهران  در 
مردم بدانند که امروز بسیاری از افعال مجرمانه قبل از عینیت و وقوع در همان 
نطفه خفه می شود، در واقع ما براساس اشراف اطالعاتی از وقوع جرم پیشگیری 

می کنیم و مانع از وقوع آن می شویم.
به گفته کاویانی حدود ۸۰ درصد موضوعات و اقدامات پلیس امنیت در مورد 
اراذل و اوباش از نوع پیشگیرانه است و پلیس با اشرافی که بر آنها دارد، قبل از 

ارتکاب جرم با آنان برخورد می کند.
رییس پلیس امنیت عمومی پایتخت در پایان پلیس امنیت را پلیسی گمنام 
توصیف کرد و گفت:  ماموران پلیس امنیت گمنام هستند اما آسایش و آرامشی 

که امروز برای مردم ایجاد شده است، درپی هوشیاری و اقدامات پلیس است.
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یا  بود  آتش سوزی  اگر 
میزان  هر  با  زلزله،  و  سیل 
خرابی پس از مدت مشخصی 
می توانست  باخته  مال  و  می شد  تمام 
اقدام  خود  سرمایه  ساختن  نو  از  برای 
کند. اما ریزش بورس بدتر از هر بالی 
طبیعی دیگر برای مدت نامشخصی ادامه 
دارد و حتی سهامدار نمی تواند تصور کند 

آخر این همه خسارت کجاست!؟
سرمایه  بازار  صعود  همه  آن  اگر 
هم  سقوط  همه  این  بود،  غیرطبیعی 
غیرطبیعی است. سقوطی که عمر آن به 
۱9 ماه رسیده است در حالی که برخی 
مدعی بودند می توان مشکالت آن را سه 
روزه حل کرد! وعده بهبود وضعیت بازار 
از وعده هایی  یکی  روز،  در سه  سرمایه 
جمهوری  ریاست  کاندیداهای  که  بود 
در روزهای پیش از انتخابات برای داغ 
کردن تنور قول و قرارهای خود با مردم 

به کار می گرفتند.
تا  ببخشیم  عمق  بورس  به  باید 

بورس بتواند استخر عمیق تری باشد
ابراهیم  که  بود  روزها  همان  در 
صندلی  بر  حاضر  حال  در  که  رئیسی 
گفته  است،  زده  تکیه  ریاست جمهوری 
بود: از وضعیت بورس متاثر بودم اما بعد 
از دیدار با برخی سهام داران متاثرتر شدم 
به  رفتن  برای  عمومی  دعوت  چرا  که 
بورس همراه با اقداماتی نیست؟ طبیعتا 
بود  نشده  مدیریت  دعوت  این  چون 
مشکالت جدی برای مردم ایجاد کرده 
راهکار  است. خصوصا سهامداران خرد. 
چیست؟ راهکار این است که اوال نظارت 
شود.  فعال  بورس  سازمانی  درون  های 
و  توسعه  صندوق  باید  حتما  اینکه  دوم 
در  تکانه ها  از  جلوگیری  برای  تثبیت 
برای  باید  حتما  فعال شود.  مردم  سهام 
مخصوصا  مخاطرات،  به  دادن  پوشش 
برای سهامداران خرد ساز و کاری ایجاد 
شود که بتواند مخاطرات را پوشش دهد. 
حتما دولت باید ساز و کاری فراهم کند 
که سهام این عزیزان از خطر نجات دهد.
وی بر این نکته تاکید کرده بود که 
از نکاتی که حتما باید توجه شود موضوع 
تا   ۵۰ چرا  است.  بورس  به  دادن  عمق 
۶۰ شرکت همیشه پشت در بورس آماده 
اما  کنند  عرضه  را  سهامشان  تا  هستند 
کارهای اولیه اش سریع انجام نمی شود؟ 
گرفتار شدند.  اداری  بروکراسی  در یک 
انجام شود. ما  باید سریع  حتما این کار 
بورس  تا  ببخشیم  عمق  بورس  به  باید 
وقتی  باشد.  تری  عمیق  استخر  بتواند 
کمتر  ها  تکانه  حتما  باشد،  تر  عمیق 
قضیه  این  در  من  نظر  به  شد.  خواهد 
نوعی بی تدبیری صورت گرفت. بورس 
کسری  تامین  برای  محلی  نباید  که 
بودجه یا قلکی برای این موضوع باشد. 
باید یک طراحی کرد که مردم ما  آسیب 
نبینند. بورس قلکی برای رفع مشکالت 
دولت نیست. در همه دنیا هم بانک هم 
بورس دو محل تامین سرمایه برای تولید 
تامین  محل  بورس  باید  یعنی  هستند. 
باشد  اینطور  اگر  و  باشد  تولید  سرمایه 

مردم دیگر دچار مشکل نخواهند شد.
بورس، اولویت فوری

که   بود  کرده  تاکید  همچنین  وی 
»رفع مشکل هم نیاز به انجام اقدامات 
سریع و هم نیاز به انجام اقداماتی زمان 

بر دارد تا اعتماد را به بازار برگردانیم. اگر 
توفیق پیدا کردم و رای مردم به من تعلق 
گرفت کاری که در ابتدا انجام می دهم 
به مردم عزیزم  را  اعتماد  این است که 
را  ها  سومدیریت  و  نواقص  و  برگردانم 

جبران کنم. “
خرداد   ۲۵ در   همچنین  رئیسی 
کاندیداهای  از  یکی  عنوان  به  که  ماه 
بلندپایه  مقامات  و  جمهوری  ریاست 
تا  رفت  آباد  سعادت  در  بورس  تاالر  به 
سهامداران  های  صحبت  به  نزدیک  از 
حرف های  شنیدن  از  پس  کند،  گوش 
کار  متاسفانه  گفت:  بورس  مالباختگان 
به  ران  سهامدا که  داشت  اشکاالتی 
کرده  نگران  را  ُخرد  سهامداران  ویژه 
گوش  پشت  را  مشکالت  نباید  است. 
مشکالت  دل  در  باید  بلکه  نداخت  ا
کمک  با  و  کرد  پیدا  را  راه حل ها  رفت، 
آفرین  نقش  می توانند  که  کسانی  همه 
باشند، وضعیت را به سرعت اصالح کرد.  
بازار بورس و مسائل آن مثل نرخ گذاری 
دستوری  نمی توان  را  نوسان  دامنه  و 
برای  باید سازوکارهایی  بلکه  اداره کرد 
اعتماد  عامل  مهم ترین  شود.  ایجاد  آن 
بازار  این  ثبات  را  بورس  بازار  به  مردم 
از شرایط  ثبات در مقررات  عنوان کرد. 
مهم بازار سرمایه است تا سهام دار بتواند 

وضع بازار را پیش بینی کند.
گالیه های  به  واکنش  در  رئیسی 
عدم   از  بورس  مالباختگان  از  تن  چند 
هنگی  هما ی  ا ر شو به  مصو ی  ا جر ا
 ۲۰۰ تزریق  برای  قوا  سران  اقتصادی 
داد  قول  بورس  بازار  به  میلیون دالری 
این موضوع را با جدیت پیگیری کند و 
جلسه  در  مصوب  مبلغ  که  کرد  اعالم 
سرمایه  بازار  به  زودتر  باید  قوا  سران 
چه  هر  بورس  وضعیت  تا  شود  تزریق 

یابد. سریع تر سامان 
 ۱۲ که  تنفیذ  سم  مرا در  وی 
ز  ا کثیری  جمع  حضور  با  ه  دما ا مرد
برگزار شد،  و کشوری  لشکری  مقامات 
ثبات بازار سرمایه و بورس را به عنوان 

اولویت فوری دولت اعالم کرد.
بهبود  برای  خاندوزی  وعده های 

وضعیت بورس
به  از آن و زمانی که رئیسی  پس 
سیزدهم  دولت  جمهوری  رئیس  عنوان 
انتخاب شد، سید احسان خاندوزی را به 
عنوان وزیر اقتصاد برگزید. خاندوزی هم 
وضعیت بازار سرمایه را نادیده نگرفت و 
رسیدگی به این بازار را جزو برنامه های 
وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم برشمرد.
وی در همان روزهای نخست بعد از 
معرفی اعالم کرد هفت سیاست افزایش 

نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با 
ابزارها  متنوع سازی  بدهی،  بازار  توسعه 
سرمایه،  بازار  در  مالی  محصوالت  و 
و  غیرضروری  گری های  تنظیم  حذف 
بازار  به  شرکت ها  ورود  تسهیل  مضر، 
با  اوراق  انتشار  هزینه  کاهش  سهام، 
تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات 
خدمات  ارائه  در  مجوزدهی  تسهیل  و 
مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، 
بازارگردانی و کارگزاری و اصالح نظام 
مدیریت  منظور  به  شرکتی  حکمرانی 
تعارض منافع میان سهامداران عمده و 
ارائه مشوق برای سرمایه گذاری  خرد و 
غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه را برای 

این بازار به کار خواهد گرفت.
در نهایت خاندوزی در تاریخ سوم 
شهریور رای اعتماد مجلس را از آن خود 
کرد و طبق انتظار بخشی از دفاعیه خود 

را هم به بازار سرمایه اختصاص داد.
برنامه های  از  دفاع  در  خاندوزی 
و  اهداف  از  دیگر  یکی  خود  بورسی 
اعتماد  بازگرداندن  را  خود  های  برنامه 
به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه 
اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته 
مردم به این بازار و ایجاد تجربه مثبت 
و  کرد  عنوان  خرد  داران  سهام  برای 
داد  ارائه  این مهم  برای  را  راهکارهایی 
و  صمت  وزارت  همکاری  با  گفت:  و  
سرمایه  می کنیم  تالش  خارجه  وزارت 
خارج  ایرانیان  سرمایه  و  خارجی  های 
دهیم،  قرار  توجه  مورد  را  کشور  از 
خارجی،  گذاران  سرمایه  از  بیش  البته 
مورد  گذاری  سرمایه  به  آماده  ایرانیان 

توجه خواهند بود.
جدید  رئیس  عمل  تا  حرف  ز  ا

سازمان بورس
قاعده  این  از  هم  عشقی  مجید 
های  صحبت  از  پس  و  نبود  مستثنی 
وزیر، در دهم ابان و حدود ۲۰ روز بعد 
از آنکه  به عنوان رئیس سازمان بورس 
انتخاب شد، در اولین اظهار نظر خود در 
مورد بازار گفت که قرمزی بازار ناگهانی 
ایجاد نشده که ناگهانی هم از بین برود، 
بلکه وضعیت به مرور بهتر خواهد شد.

پس از آن عشقی در مورد حمایت 
اعتماد  بازگرداندن  خرد،  سهامداران  از 
جامع  طرح  تدوین  خرد،  سهامداران  به 
برای  بازارگردان  معرفی  عدالت،  سهام 
که  داد  زیادی  وعده های  و...  ها   ETF
این وعده ها  از  تاکنون هیچکدام  تقریبا 
به  البته  است.  نرسیده  عمل  مرحله  به 
متوجه  ن  چندا عشقی  می رسید  نظر 
که  چرا  است  نشده  بورس  فاجعه  عمق 
هفته قبل و در حضور نمایندگان مجلس 

اعالم کرد که تنها پنج یا ۶ میلیون نفر 
در بازار سرمایه متضرر و مابقی با سود 

از این بازار خارج شده اند!
۱۰ بندی که روی سر بازار آوار شد
و  س  شنا ر کا د  فر هر  لبته  ا
سرسری  نگاه  یک  با  غیرکارشناسی 
به وضعیت بازار سرمایه می تواند متوجه 
وعده های  هنوز  که  شود  موضوع  این 
دولت در مورد بازار سرمایه که قرار بود 
است.  نشده  محقق  باشد  اول  اولویت 
و سوخت  گاز  قیمت  نیز  دولت  آخر  تیر 
تصمیم  تعدد  بود.  بودجه  در الیحه  گاز 
تغییر  این موضوع و در نهایت  در مورد 
قطره های  آخرین   ،9۰ دقیقه  در  آن 
هم خشکاند.  را  بورس  به  مردم  اعتماد 
روز  در  بورس  کل  شاخص  طوریکه  به 
را  ماه کف خود  از شش  سه شنبه، پس 
شکست و به کانال یک میلیون و ۲۰۰ 

هزار واحد سقوط کرد.
زاده،  کاظم  حسن  راستا،  این  در 
با  گفت وگو  در  سرمایه  بازار  تحلیلگر 
اینکه وعده هایی که قبل  بیان  با  ایسنا، 
از  سیزدهم  دولت  آمدن  کار  روی  از 
شد  ارائه  فعلی  مسئوالن  برخی  سوی 
که  زمانی  کرد:  اظهار  بود،  کلی  بسیار 
این وعده ها داده می شد انتظار می رفت 
جدید،  دولت  آمدن  کار  روی  از  بعد 
به  بود  شده  داده  که  کلی  وعده های 
اما  شوند.  تبدیل  عملیاتی  وعده های 
داد.  زیادی رخ  تاخیر  با  برنامه عملیاتی 
از مردادماه که دولت سیزدهم مستقر شد 
تا حدود یک ماه قبل که بسته حمایتی 
شد  پیشنهاد  دولت  سوی  از  بندی   ۱۰

شاهد هیچ اقدامی نبودیم.
وی ادامه داد: امید می رفت ۱۰ بند 
ثبات تر  با  و  بهتر  را  بازار  شرایط  بتواند 
بازار  به  را  اعتماد  دیگر  از طرف  و  کند 
برگرداند. زیرا مشکل بازار بحث اعتماد 
هم  بندی   ۱۰ بسته  همین  اما  است. 
و  اطمینان  عدم  برای  مبنایی  به  تبدیل 
عدم اعتماد شد. در ابتدا در مورد نرخ گاز 
و سوخت شایعاتی مطرح شد. بعد الیحه 
بودجه سال آینده ارائه شد که نرخ گاز و 
سوخت در آن بسیار گران دیده شده بود 
که مزیت رقابتی شرکت های پتروشیمی 

ایران را زیر سوال می برد.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره 
به برنامه حمایتی ۱۰ بندی که از سوی 
بود  قرار  کرد:  اظهار  شد  ارائه  دولت 
نهایت  در  اما  شود  حل  الیحه  مشکل 
االن  بود.  چه  آن  نتیجه  نشد  مشخص 
گاز  برای  سقفی  نیست  مشخص  هم 
یا  است  شده  گرفته  نظر  در  خوراک  و 
برنامه  این  بود  قرار  که  حالی  در  خیر! 
به  اما  کند  برطرف  را  اطمینان  عدم 
بازار تبدیل شده است.  آواری روی سر 
مشکل  این  نیست  مشخص  هم  اصال 
وزارت  یا  است  بورس  از سازمان  ناشی 
اقتصاد و یا دولت! هیچکس زیر بار این 
گفت  باید  نهایت  نمی رود.در  موضوع 
وضعیت  ندارد  انتظار  هیچکس  قاعدتا 
بورس مشابه ماه های نخست سال ۱۳99 
شود، حداکثر انتظار سهامداران این است 
که حداقل بتوانند اصل سرمایه خود را از 
بازاری که مانند چاه ویل پول های انان 
که  موضوعی  بگیرند،  پس  می بلعد،  را 
ابهامات پیش روی بازار آن را غیرممکن 

ساخته است.

اختصاص 1000 ميليارد ریال تسهيالت بانک توسعه تعاون به دو 
واحد صنعتی خراسان رضوی

به  تعاون  توسعه  بانک  مدیره  هیات  عضو  سفر  در 
خراسان رضوی، اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد ریال تسهیالت به 
دو واحد صنعتی به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندگان قهوه و 

سرم ایران مورد تصویب واقع شد.
تعاون،  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
تعاون  بانک توسعه  ایرانی عضو هیات مدیره  محمدجعفر 
در سفر به استان خراسان رضوی، در بدو ورود به مشهد 

به زیارت شهدای گمنام شتافت. وی در زیارت از قبور مطهر این سه شهید که به 
تازگی در این مکان خاکسپاری شده اند اظهار امیدواری کرد اقدامات توسعه ای بانک 
توسعه تعاون در میدان اقتصادی بتواند در روند توسعه ای کشور نقش مهمی ایفا نماید.

هلدینگ  زیرمجموعه  کافی  مولتی  کارخانه  به  ریال  میلیارد   ۵۰۰ اختصاص 
پارت سازان

ایرانی در بازدید از خط تولید بزرگ ترین تولیدکننده قهوه فوری در ایران گفت: 
فعالیت تولیدی در اقتصاد کشور بسیار ارزشمند است و بانک توسعه تعاون نیز با آگاهی 
از وضعیت تولید در کشور، عمده تمرکز عملیات توسعه ای را به حمایت از واحدهای 

تولیدی و تعاونی معطوف نموده است.
وی افزود: برای کمک به فرآیند تولیدی و کمک به حفظ و اعتالی سطح اشتغال، 
اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال به کارخانه مولتی کافی زیرمجموعه هلدینگ پارت سازان 

مورد تصویب واقع می شود.
ایرانی گفت: با توجه به اشتغال سیصد نفری شرکت در بخش قهوه فوری و 
اشتغال صدها نفری در بخش های دیگر، این مصوبه اعتباری می تواند در حمایت از 

چرخه تولیدی مؤثر واقع شود.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به این که تولید، موتور محرک سایر 
حوزه های اقتصادی در سطح کالن می باشد طی پیشنهادی به مدیران پارت سازان 
گفت: وظیفه ما تقویت بخش تعاون است و پیشنهاد این است که فعالیت اقتصادی 
شرکت در قالب تعاونی ادامه یابد، و بر اساس تکلیف نیز بانک ۷۰ درصد خدمات 

اعتباری را به بخش تعاون اختصاص می دهد.
ایرانی در بخشی از اظهارات با اشاره به فاز جدید توسعه ای ۲۰۰۰ میلیارد ریالی 
این هلدینگ گفت: در مجموعه خدمات توسعه ای بانک تالش بر این است که از همه 
سبد محصوالت به مشتریان ارائه خدمات شود و ازاین رو تسهیالت، صدور ضمانت نامه 

و سایر خدمات تخصصی به شرکت قابل ارائه است.
حمیدرضا البرزی مدیر امور اعتباری بانک توسعه تعاون با اشاره به فاز جدید 
توسعه ای قهوه پارت سازان گفت: این طرح توسط ارکان اعتباری بانک مورد بررسی 
قرار می گیرد و در صورت تصویب، بانک آمادگی حمایت مراحل تولیدی شرکت را دارد.
تصویب حد اعتباری ۵۰۰ میلیارد ریالی به بزرگ ترین تولیدکننده سرنگ کشور

در ادامه ایرانی در بازدید از مجموعه تولید سرم و سرنگ ورید اظهار داشت: 
بانک توسعه تعاون در پی انتفاع و کسب منافع اقتصادی صرف نیست و بانک تالش 
می کند تا با ارائه عملکرد مناسب، به گونه ای عملیات توسعه ای را راهبری نماید تا 

منافع حاصل از تولید و اشتغال به عموم مردم منطقه سرازیر شود.
وی با اعالم تصویب حد اعتباری ۵۰۰ میلیاردریالی به بزرگ ترین تولیدکننده 
سرنگ کشور گفت: این واحد محصول مهمی را تولید می نماید که در حفظ و ارتقای 
سالمت جامعه مؤثر است و شبکه بانکی کشور نیز در محوری هدایت می شود تا تمرکز 

اصلی عملیات بانکی از جریان های مفید تولیدی باشد.
بازدید از شرکت های مورد حمایت بانک توسعه تعاون

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در بازدید از کارخانه آرد اتحادیه تعاونی 
نانوایان مشهد گفت: جای بسی افتخار است که بانک توسعه تعاون طی پنج سال 
اخیر با حمایت از فعالیت راهبردی آرد و کشاورزی موجبات شکل گیری و فعالیت این 
واحد تولیدی را فراهم ساخته است و هزار نانوای عضو این تعاونی از محصول این 

کارخانه به فعالیت مشغول هستند.
ایرانی در بازدید از گروه صنعتی قائم تولید کننده انواع پیستون و بوش گفت: 
این شرکت نیز با اتکا به اخذ تسهیالت دویست میلیارد ریال حد اعتباری و سرمایه در 
گردش و ۱۵۰ میلیارد ریالی ایجاد خط تولید و تهیه ماشین آالت از بانک توسعه تعاون 
موجب اشتغال ۷۵۰ نفر اشتغال مستقیم و صدها نفر اشتغال غیر مستقیم شده است.

در این دیدارها مهدی امین بیدختی مدیر شعب استان خراسان رضوی، معاونین 
استان و مصطفی منتظری مقدم رئیس اداره کل مدیریت ریسک نیز حضور داشتند.

دیدار دکتر احمدی با نماینده مرجع عاليقدر حضرت آیت اهلل 
سيستانی

آیت اهلل  شهر،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
اقدامات  از  با قدردانی  این دیدار  سید علی شهرستانی در 
بانک شهر، گفت: داشتن روحیه  قوی مدیران و کارکنان 
که  شهروندان  و  شهرها  مشکالت  برای حل  شهر  بانک 
تقدیر  بر جای می گذارد، شایسته  برکتی در جامعه  با  آثار 
 است و قطعا اجر آن در دنیا و آخرت محفوظ خواهد بود.

در ادامه دکتر سید محمد مهدی احمدی نیز با ارائه گزارشی 
از روند فعالیت های بانک شهر، گفت: کارکنان این بانک 

همواره با خدمات رسانی شایسته به شهروندان توانسته اند در جلب اعتماد عمومی 
 به خوبی عمل کرده و با کیفیت ترین خدمات بانکی را در اختیار مشتریان قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به نقش این بانک در کمک به رفع محرومیت شهرهای کوچک و 
تالش برای رفع مشکالت کالنشهرها، افزود: در طی بیش از یک دهه فعالیت، توانسته 
 ایم به عنوان حامی مهم و تاثیرگذار در پیشبرد اهداف شهرداری ها معرفی شویم.

دکتر احمدی کمک به توسعه حمل و نقل عمومی و حمایت از ابر پروژه های شهری 
را از دیگر اقدامات بانک شهر عنوان کرد و گفت: خوشحالیم که امروز تمامی اقشار 
 جامعه به نقش بانک شهر در ارائه بهتر خدمات شهرداری ها به شهروندان واقف هستند.

مدیرعامل بانک همچنین به بیان سیاست های کلی این بانک در سال »تولید، پشتیبانی 
ها و مانع زدایی ها« پرداخت و افزود: حمایت از بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی 
 در تمامی شهرها را از ابتدای سال جاری به صورت جدی در برنامه خود داشته ایم.

دکتر احمدی با اشاره به کمک های همه جانبه بانک به پیشبرد برنامه های فرهنگی 
و اجتماعی، گفت: در جهت توجه به مسئولیت اجتماعی خود، تالش کرده ایم از برنامه 
های فرهنگی در شهرها حمایت ویژه داشته و همچنین تعامل گسترده ای با مجموعه 

های فقهی و مراکز حوزوی داشته باشیم.
 

بخشنامه اخذ کد سياح برای جلوگيری از افتتاح حساب های مازاد 
به شعب و باجه های بانکی روستایی پست بانک ایران ابالغ شد

بخشنامه تاکید بر اخذ کد سیاح در هنگام افتتاح حساب برای جلوگیری از افتتاح 
حساب های مازاد، به شعب و باجه های بانکی روستایی پست بانک ایران ابالغ شد.

و  سازمان  معاونت   ۲۶/۱۰/۱4۰۰ مورخ  ۲۱۷/۰۰/ب  شماره  بخشنامه  طی 
مورخ   ۱۱۳۶۸4/۱۳99 شماره  بخشنامه  اساس  بر  ایران  بانک  پست  برنامه ریزی 
۲۷/۱/۱4۰۰ معاونت بانک مرکزی ج.ا.ایران، تمامی شعب و باجه های بانکی روستایی 
پست بانک ایران می بایست نسبت به اخذ کد سیاح در هنگام افتتاح حساب سپرده برای 
جلوگیری از افتتاح حساب های مازاد از سامانه سیاح بانک مرکزی به صورت آنالین 
اقدام نمایند.بر این اساس تمامی شعب مکلفند؛ در هنگام افتتاح حساب های سپرده 
قرض الحسنه پس انداز و کوتاه مدت عادی عالوه بر اخذ کد سیاح آنالین از سامانه 
بانک مرکزی، سامانه بنکو نسبت به کنترل مضاعف حساب های مازاد این سپرده ها 
اقدام نمایند، لذا افتتاح حساب مازاد و فاقد کد سیاح از این نوع سپرده ها به هر نحو 
از تاریخ راه اندازی کد سیاح آنالین )ابتدای سال جاری ( برای مشتریان حقیقی مجاز 

نبوده وتخلف محسوب می شود.
همچنین در سامانه سیاح بانک مرکزی، حساب سپرده قرض الحسنه جاری با 
دسته چک و حساب سپرده قرض الحسنه جاری با کارت،  یک نوع حساب )جاری ( 
محسوب می شود، لذا افتتاح هر دو حساب مذکور برای یک شخص حقیقی مجاز نبوده 
و مازاد تلقی می شود و شعب می بایست تا راه اندازی کنترل مضاعف توسط سامانه بنکو 

برای سپرده های جاری از افتتاح حساب  مازاد خوداری نمایند.
از اینرو افتتاح حساب مازاد از تاریخ راه اندازی کد سیاح آنالین از این نوع سپرده 
برای اشخاصی که دارای یک فقره حساب جاری )با دسته چک یا صرفا با کارت ( نزد 

بانک می باشد به هر نحو مجاز نبوده و تخلف محسوب می شود.
گفتنی است: در راستای اعمال محدودیت افتتاح حساب مازاد از تاریخ ۱/۳/۱۳99، 
با توجه به ماده ۱9 از فصل چهارم )سایر الزامات ( بخشنامه شماره ۱۶۵۶۵۰/9۶ مورخ 
۳۰/۵/۱۳9۶ بانک مرکزی ابالغی طی بخشنامه داخلی شماره ۲۷-۰۲۱4/۱/ب مورخ 
۱۳/۰۶/۱۳9۶ موضوع ابالغ “دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای 
مطالبه نشده و مازاد” که اشعار می دارد “هر موسسه اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری 
بیش از یک فقره حساب سپرده انفرادی و یک حساب مشترک برای هر شخص 
حقیقی نمی باشد، از اینرو تمامی شعب و باجه های بانکی روستایی پست بانک ایران 
همچنان مکلفند در هنگام افتتاح حساب برای مشتریان نسبت به حسن اجرای این 

مهم نظارت الزم را داشته باشند.

توسعه تعامالت انرژی ایران و روسيه و تاثير آن 
بر تجارت جهانی

افزایش تعامالت ایران و روسیه در زمینه انرژی به عنوان دو کشوری 
که ۳۷ درصد از ذخایر گاز و ۱۵ درصد از ذخایر نفت جهان را دارا هستند، 
می تواند با حذف دالر از تعامالت اقتصادی، تضعیف پترودالر و حاکمیت 

دالر در تجارت جهانی را به دنبال داشته باشد.
ایران و روسیه به عنوان دو کشوری که باالترین ذخایر نفت و گاز را 
در اختیار دارند حاال به فکر توسعه تعامالت خود در زمینه انرژی افتاده اند.

افزایش همکاری های دو جانبه ایران و روسیه در صنعت نفت و گاز 
اگرچه از جنبه اقتصادی بسیار اهمیت دارد و می تواند به افزایش سهم دو 
کشور در بازارهای جهانی نفت و گاز منجر شود، ابعاد سیاسی گسترده ای 

را نیز شامل می شود.
ان موضوع آنجا اهمیت بیشتری پیدا می کند که هر دو کشور)ایران و 
روسیه( شامل تحریم های آمریکا هستند و از همین رو همکاری دو کشور 

می تواند در عبور از این تحریم ها کارگشا باشد.
 با روی کار آمدن دولت بایدن، سند راهبرد امنیت ملی آمریکا تغییر 
کرد و در این سند ایران و روسیه و البته چین جزو کشورهای غیردموکراتیک 

دسته بندی شده اند.
در مقابل، در سند استراتژی امنیت ملی روسیه با توجه به سند راهبرد 

امنیت ملی آمریکا، تاکید شده که آمریکا به دنبال جنگ سرد است.
همچنین روسیه به دنبال آن است که برای کاهش تکانه های مربوط 
به تحریم آمریکا به سمت سیستم تراکنش های غیردالری برود. در این 
میان استفاده از پول ملی در روابط دو جانبه و چند جانبه تاکید شده است.

آمریکا  تحریم های  سنگین ترین  مورد  که  است  سال ها  نیز  ایران 
از هر  به بهانه پرونده هسته ای قرار گرفته است. تحریم هایی که بیش 
بخش دیگری، صنعت نفت و گاز را هدف گرفته و با جلوگیری از ورود 
تکنولوژی و سرمایه و همچنین کاهش صادرات نفت در تالش است تا 

اقتصاد ایران را تضعیف کند.
از سوی دیگر چین که در زمان ترامپ حتی به توافق اولیه با آمریکا 
با آمریکا  یافته بود، حاال در معرض جنگ دو قطبی جدیدی  نیز دست 
قراردارد زیرا می داند اکنون دیگر مشکل آمریکا ورود چین به بازارهای 

تجاری آمریکا نیست بلکه ذات حکومت این کشور نشانه رفته است.
دنبال  به  را  نگرانی هایی  اول می تواند  نگاه  در  اگرچه  اتفاقات  این 
داشته باشد اما در صورت ایجاد همکاری های موثر، فرصتی است تا سلطه 

پترودالر بر بازار نفت کم شود.
آمریکا  تبدیل دالر  قابلیت  آمریکا  آنکه در ۱۵ اوت ۱9۷۱  از  بعد   
به طال را به شکل یک طرفه فسخ کرد و به طور عملی به نظام »برتون 
وودز« پایان داد ، باید به دنبال پشتوانه جدیدی برای حفظ ارزش دالر 

در بازار می گشت.
آن زمان عربستان در حال افزایش ظرفیت تولید نفت خود بود و در 
ایران نیز هنوز انقالب نشده بود. آمریکا از همین رو تالش کرد تا سیستم 
جدیدی راه اندازی کند که دالر به جای پشتوانه طال، به پشتوانه نفت در 
جهان مبادله شود و این گونه بود که  پترو دالر پا به عرصه اقتصادی و 

سیاسی جهان گذاشت.
و هر کجا که  نکرد  دریغ  از هیچ حمایتی  زمینه عربستان  این  در 
دالر در معرض خطر سقوط قرار می گرفت، تولید نفت خود را افزایش و 

کاهش می داد.
این موضوع باعث می شد تا دالر به عنوان اصلی ترین ارکان تجارت 

جهانی همچنان قدرت خود را حفظ کند.
حاال اما با توجه به اینکه چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان 
و ایران و روسیه به عنوان بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز دنیا در 
معرض تحریم های آمریکا قرار دارند، می توان با تقویت روابط اقتصادی 

و تعامالت استراتژیک، قدرت پترودالر را کاهش داد.
ایران و روسیه در مجموع بیش از ۳۵ درصد از ذخایر گاز جهان را به 
خود اختصاص داده اند. این موضوع در نفت بیش از ۱۵ درصد است. از سوی 
دیگر چین نیز بزرگترین واردکننده منابع هیدروکربوری دنیا شناخته می شود. 
همچنین بیشتر صادرات نفت و گاز ایران و روسیه به اروپا انجام می شود.
می تواند  گسترده  بازارهای  وجود  کنار  در  منابع  بودن  دارا  بنابراین 
این فرصت را در اختیار ایران، چین و روسیه قرار دهد تا نقش خود را در 

بازارهای نفت و گاز و همچنین قیمت گذاری ایفا کنند.
گذشته  ایران سال  استراتژیک،  تعامالت  وجود  اهمیت  به  توجه  با 
توافقی ۲۵ ساله با چین به امضا رساند. اگر چه هنوز این تفاهم نامه به 
عقد امضا در صنعت نفت منتهی نشده اما بستری مناسب برای افزایش 

تعامالت در این بخش است.
از سوی دیگر، با سفر آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری 

ایران به روسیه، ایران آماده امضای توافقی ۲۰ ساله با روسیه است.
همچنین در همان روزهای نخست روی کار آمدن دولت سیزدهم، 
که  سازمانی  درآمد.  شانگهای  همکاری های  سازمان  عضویت  به  ایران 
روسیه و چین اعضای اصلی آن به شمار می رود و در تالش است تا با 
کاهش هزینه های تجارت، امکان افزایش مبادالت اقتصادی را فراهم کند.

وعده تو خالی بهبود وضعیت بازار سرمایه؛

از حل مشکل بورس در 3 روز، 19 ماه گذشت!
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چین واردات نفت از ایران را افشا کرد
در اقدامی کم سابقه، چین آمار رسمی را منتشر کرد که نشان داد این 

کشور با وجود تحریمهای آمریکا، از ایران نفت وارد می کند.
برای نخستین بار در یک سال گذشته چین که بزرگترین واردکننده 
نفت جهان است، آماری را به صورت عمومی منتشر کرد که نشان داد این 
کشور در دسامبر مجموعا ۱.9 میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده است. 
اطالعاتی که از سوی گمرک چین منتشر شد، نخستین افشای علنی خرید 

نفت ایران از سوی چین از دسامبر سال ۲۰۲۰ است.
چین در زمان تحریمها که در سال ۲۰۱۸ از سوی دونالد ترامپ، رییس 
جمهور وقت آمریکا علیه ایران به اجرا درآمد، از ایران نفت وارد کرده است با 

این حال به ندرت به خرید نفت خام از ایران اذعان کرده است.
هنوز علت این که چین چرا به ادامه خرید نفت از ایران علنا اذعان 
ادامه مذاکرات  افشاگری در بحبوحه  این  اما  نیست  کرده است، مشخص 
هسته ای در وین صورت گرفته است. ایران و چین اخیرا به دنبال پیشبرد 
همکاری در حوزه انرژی تحت قرارداد همکاری استراتژیک ۲۵ ساله بوده اند.

نفت ارزانتر ایران و ونزوئال در مقایسه با قیمتهای جهانی که صعود 
چشمگیری داشتند، انگیزه کافی را فراهم کرد تا چین ریسک مجازات نقض 
تحریمها را نادیده گرفته و در سال ۲۰۲۱ بیشترین میزان خرید را از این 
دو کشور داشته باشند که صادراتشان در سه سال گذشته هدف تحریمهای 

آمریکا قرار گرفته است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، بلومبرگ در گزارشی به نقل از برآورد 
در   ۲۰۲۱ سال  چینی  پاالیشگاههای  نوشت:  کپلر  بازار  تحقیقات  شرکت 
ونزوئال  و  ایران  از  بیشتری  نفت  درصد   ۵۳ حدود  سال ۲۰۲۰  با  مقایسه 
خریداری کردند. در مجموع، چین طی سال میالدی گذشته ۳4۲ میلیون 
بشکه نفت از ایران و ونزوئال وارد کرد که باالترین حجم از سال ۲۰۱۸ بود.
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یارانه انرژی عادالنه می شود؛

مشترکان پرمصرف تنبیه و کم مصرف ها 
تشویق می شوند!

مصوبه دولت در خصوص اجرای بند »ی« تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱4۰۰ 
درباره آیین نامه تعرفه برق از اول بهمن اجرا می شود که بر اساس آن یارانه انرژی برق 

از این پس عادالنه و هدفمند خواهد بود.
یارانه برق تاکنون بر اساس میزان مصرف پرداخت می شد و مشترکانی که برق 
بیشتری مصرف می کردند از یارانه بیشتری برخوردار بودند، اما از این پس، آن بخش از 
انرژی برق که در چارچوب الگو مصرف می شود یارانه دریافت می کند و یارانه پرمصرف ها 

برای آن بخشی که بیش از الگو مصرف می کنند به صورت پلکانی کاهش می یابد.
بر اساس این آیین نامه که با هدف ترغیب پرمصرف ها برای مصرف بهینه و در 
چارچوب الگوی برق اجرا می شود، تعرفه مشترکانی که در چارچوب الگوی برق انرژی 

مصرف می کنند با یارانه کامل و بدون تغییر محاسبه خواهد شد.  
بر اساس این  گزارش، پنجم دی ماه هیئت وزیران با استناد به حکم مندرج در بند 
)ی( تبصره )۸( قانون بودجه سال ۱4۰۰ کل کشور، نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی 

مشترکان را تعیین و اجرای آن از اول بهمن را به وزارت نیرو ابالغ کرده است.
هر  برای  شده  تعیین  مصرف  الگوی  زیر  که  مشترکانی  آیین نامه،  این  طبق 

منطقه برق مصرف می کنند، مشمول هیچ افزایش قیمتی نشده و همچنان برق را به 
قیمت یارانه ای استفاده می کنند؛ اما مشترکانی که بیشتر از الگو برق مصرف می کنند 
ایشان کاهش  یارانه  الگو،  برابر  از دو  ۱.۵، ۲ و بیش  پلکانی و در سطوح  به صورت 

یافته و حذف می شود.
گفتنی است، در حال حاضر بر اساس آخرین آمار و اطالعات، بیش از ۷۵ درصد 
مشترکان این صنعت تا سقف الگو، برق مصرف کرده و مابقی مصرف کنندگان باالتر از 
سقف الگو از این انرژی مهم استفاده می کنند، که تعداد بسیار معدودی از این مشترکان 
با بی توجهی به میزان استفاده خود از انرژی کلیدی برق، بیش از ۲ تا چندین برابر باالتر 

از الگوی تعیین شده، برق مصرف می کنند.
البته در این آئین نامه تغییرات انجام شده در بخش نظام تعرفه گذاری برق نسبت 
به تشویق مشترکان کم مصرف نیز اقدام کرده است، به طوری  که اگر مشترکان در 4 
ماه گرم سال مصرف خود را زیر الگوی مصرف منطقه خود قرار داده و نسبت به دوره 

مشابه سال قبل کمتر برق مصرف کنند، از پاداش مدیریت مصرف بهره مند می شوند.
بر اساس این گزارش، برای نمونه اگر مشترکی که امسال ۳۰۰ کیلووات ساعت در 
ماه در فصل گرم برق مصرف کرده است و سال آتی در زمان مشابه ۲۰۰ کیلووات ساعت 
برق مصرف نماید و در نتیجه ۱۰۰ کیلووات ساعت کمتر از الگو از برق استفاده کند، از 
یک پاداش کم مصرفی برابر نرخ هزینه تامین برق برای هر کیلووات ساعت صرفه جویی 
بهره مند خواهد شد، و در صورتی که این کاهش مصرف در ایام پیک مصرف برق کشور 
باشد این پاداش به ۲ برابر افزایش می یابد و حتی امکان رایگان شدن قبض برق مصرفی 

این مشترک وجود دارد.
طبق اعالم وزارت نیرو، تمامی مشترکان برق می توانند با پیش بینی و انتخاب پله 
مصرف خود کمتر از مصرف سال گذشته، ۵ درصد تخفیف در کل مبلغ صورتحساب 

خود دریافت کنند.
الزم به ذکر است، الگوی مصرف در ماه های غیر گرم سال برای کل کشور ۲۰۰ 
کیلووات ساعت در ماه بوده و در فصل گرم برابر ۳۰۰ کیلووات ساعت در مناطق عادی 
و برای مناطق گرمسیر با توجه به میزان دمای هوا و پایداری گرما و میزان رطوبت تا 

چندین برابر مناطق عادی تعیین شده است.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم 
تحول در نظام بانکی و کنترل تورم گفت: 
بانکی در راستای  قوانین و مقررات  اصالح 
بانک  خدمات  به  مردم  دسترسی  تسهیل 

ها در دستور کار جدی بانک مرکزی است.
هم  نشست  اولین  در  آبادی  صالح 
اساتید  و  اقتصادی  صاحبنظران  با  اندیشی 
و  تورم  کنترل  راهکارهای  موضوع  با  که 
اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  ها  قیمت  ثبات 
استفاده  هدف  با  ها  نشست  این  برگزاری 
تداوم  کشور  اقتصادی  نخبگان  نظرات  از 
خواهد داشت، اظهار کرد: هدایت تسهیالت 
بانکی به سمت بخش های مولد در حوزه 
اقتصادی، اولویت کنونی شکبه بانکی باید 
ایجاد  و  بانکداری  نظام  اصالح  با  و  باشد 
اصول  به  بیشتر  توجه  نیز  و  آن  در  تحول 
گام  مسیر  این  در  باید  اسالمی  بانکداری 
برداریم. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به 

تاکیدات رییس جمهوری در خصوص تسهیل 
دسترسی مردم به خدمات بانکی،  ادامه داد: 
پرداخت تسهیالت خرد به مردم بر اساس 
نیاز کمتر به طی تشریفات  اعتبارسنجی و 

موجود توسط بانکها باید انجام شود.
سرمایه  کفایت  کرد:  خاطرنشان  وی 

بانکها، اصالح ناترازی نظام بانکی در کنار 
عدالت بانکی و تحول در فرآیندها از دیگر 
در  مرکزی  بانک  پیگیری  مورد  مباحث 
راستای اصالح نظام بانکی با هدف کنترل 
خلق پول و نقدینگی است. قائم مقام بانک 
مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه ریشه 

تورم در عدم تعادل ها در عرضه و تقاضای 
اقتصاد و نیز عملکرد سیستم بانکی است، 
اقتصاد مقاومتی در بخش  بازتعریف  گفت: 
بانکی و اصالح نظام بانکی در راستای رفع 
ناترازی بانک ها و اصالح روند چرخش پول 
در سیستم بانکی برای کنترل تورم ضروری 
به  نیز  نشست  در  حاضر  است.صاحبنظران 
مورد  در  پیشنهادات خود  و  دیدگاهها  ارائه 

رفع مشکالت نظام بانکی پرداختند.
بانکها،  در  یکپارچه  ریسک  مدیریت 
سیستم  بر  مرکزی  بانک  هوشمند  نظارت 
بانکی، لزوم ورود ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصادی کشورو راهکارهای موجود، 
بانکی،  سیستم  در  جدید  ابزارهای  تعریف 
بر  تاکید  و  ریال  حکمرانی  به  توجه  لزوم 
از  مرکزی  بانک  از  دولت  استقراض  عدم 
توسط   شده  مطرح  موارد  مهمترین  جمله 

صاحبنظران اقتصادی در این جلسه بود.

صالح آبادی: کنترل تورم، در دستور کار جدی بانک مرکزی است

خشایار بوذرجمهر

زیر نظر: صمد جعفری

زیر نظر: رضا بهشتیزیر نظر: محمدرضا الهی
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  : ن  بیا یعقو ر  ذ آ   
پخش  ملی  شرکت  مدیر 
منطقه  نفتی  فرآورده های 
ایالم گفت: تامین نفت سفید ۱۷ هزار 
خانوار این استان به صورت مطلوب در 

حال انجام است.
پخش  ملی  شرکت  – یالم  ا
گفت:  ایالم  منطقه  نفتی  فرآورده های 
این  خانوار  هزار   ۱۷ سفید  نفت  تامین 
استان به صورت مطلوب در حال انجام 
جمع  در  اصغرچاغروندی  است.علی 
شرکت  این  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
به  سوخترسانی  برای  کامل  آمادگی 
بیش از ۱۷هزار خانوار نفت سفید سوز 
استان در فصل زمستان و سرما را دارد.

افزود: سهمیه زمستانی نفت  وی 
گاز  فاقد  خانوارهای  مایع  گاز  و  سفید 
نام  ثبت  سدف  سامانه  در  که  طبیعی 

بانکی شارژ  کارت  از طریق  اند،  کرده 
و با مراجعه به فروشندگی یا تاسیسات 

محل سکونت قابل تحویل است.

پخش  ملی  کت  شر یر  مد
فرآورده های نفتی منطقه ایالم  گفت: 
سوخت رسانی بی وقفه در حال انجام 
و ذخیره سازی در انبارهای نفت شهید 
سلیمانی ایالم و انبار شهید رضایی نژاد 

دره شهر مطلوب است.
شرکت  این  کرد:   تاکید  وی 
آمادگی کامل تأمین سوخت در شرایط 
نامساعد جوی یا بحرانی و قطعی گاز 

را دارد.
چاغروندی  یادآور شد: نفت سفید 
طی سه مرحله به مقدار 9۰۰ لیتر برای 
مناطق سردسیر استان و در دو مرحله 
به مقدار 44۰ لیتر  برای مناطق گرمسیر 

تخصیص داده شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایالم :

تامين نفت سفيد 17 هزار خانوار استان ایالم در حال انجام است
تعرفه های برق مشترکين پر مصرف افزایش یافت

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان  جریمه بد مصرف 
ها و پر مصرف ها ی برق از بهمن ماه آغاز می شود و در آیین نامه جدید 
تعرفه برق مشترکان خانگی بر اساس بند ی تبصره ۸ قانون بودجه سال 
۱4۰۰ به تصویب هیات وزیران رسیده و هدفش اصالح مصرف پر مصرف 
ها بوده است و به عبارت دیگر فقط ۲۵ درصد مشترکان مشمول این جریمه 
ها خواهند شد البته این بخش نیز اگر مصرف خود را اصالح کنند دوباره 

هزینه قبض آنها کاهش خواهد یافت .
 با اشاره به اینکه بخش کمی از مشترکان مصرف باالتر از الگو دارنداین 
گروه تاکنون از یارانه بیشتری بهره مند می شدند که بر اساس مصوبه جدید، 
از این پس یارانه یکسانی که برای کل مشترکان لحاظ شده است نیز به 
آنها تعلق خواهد گرفت و مشترکان پرمصرف بابت مصرف بیشتر از الگو، 

هزینه بیشتری باید بپردازند .
این اقدام به منظور برقراری عدالت در توزیع یارانه های انرژی صورت 
گرفته و از آنجا که بیشترین برق مورد نیاز کشور توسط بخش خصوصی 
تولید می شود، دولت می بایست برق را با قیمت واقعی خریداری و با نرخ 
یارانه ای به مشترکان تحویل دهد که در این شرایط، مشترکانی که از برق 

بیشتری استفاده می کردند، از یارانه بیشتری نیز بهره مند می شدند.
کارشناسان و متخصصان صنعت برق پس از بررسی دقیق مصارف 
مشترکان بر اساس چندین مولفه، برای میزان مناسب مصرف برق مشترکان 
الگویی طراحی کردند که یک اقدام اصولی بوده و معموال جزو برنامه های 

اصلی برای ارائه خدمات بهتر به مشترکان است
این الگو ابتدا بر اساس آب و هوا و اقلیم کشور و با توجه به میزان 
متوسط دمای هوا به مناطق مختلف »معتدل یا عادی« و »گرمسیری« 
تقسیم شده، سپس در راستای نیاز خانوارهای مختلف به استفاده از انرژی 
برق، وسایلی مانند روشنایی، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، اتو، یخچال و 
غیره که به طور معمول برای رفاه مورد نیاز بوده، درنظر گرفته شده است. 
این الگو برای مشترکان ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه های غیرگرم سال و 
۳۰۰ کیلووات ساعت برای ماه های گرم است و مناطق گرمسیر کشور هم 

متناسب با شرایط آب و هوایی الگوی خاص خود را دارند.
بر این مبنا اگر مشترکان برق بتوانند در ماه های گرم سال مصرف 
خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داده و به زیر الگوی مصرف 
برسانند، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف معادل قیمت مصوب 
پاداش گرفته و از دولت بستانکار می شوند؛ البته این در حالی است که دولت 
در چارچوب الگوی مصرف، برق را به نرخ یارانه ای و کمتر از یک سوم این 
قیمت در اختیار مشترکان قرار می دهد و پاداش کاهش مصرف در زمان 
پیک و اوج بار شبکه، می تواند تا دو برابر قیمت تامین برق هم افزایش یابد.
عالوه بر این، آئین نامه هیئت دولت پیش بینی کرده که تعرفه برق 
مشترکان تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی در 
صورت کاهش به میزان ۵۰ درصد الگوی مصرف، رایگان در نظر گرفته شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای :
ميانگين عمر مينی بوس های اصفهان 25.5 سال است

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان با 
اشاره به اینکه میانگین عمر ناوگان حمل ونقل بار استان اصفهان در بخش 
سنگین حدود ۲۰ سال، نیمه سنگین ۳۰ سال و نیمه سبک ۱9.۶ سال است، 
ادامه داد: همچنین میانگین عمر ناوگان حمل ونقل مسافر اصفهان در بخش 
اتوبوس حدود ۱۲ سال، مینی بوس ۲۵.۵ سال و سواری ۱۱.4 سال است.

وی با بیان اینکه پیگیری نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر 
را در دستور کار داریم، تصریح کرد: درصدد دریافت تسهیالت بلند مدت 

برای این امر هستیم.
صلواتی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۶۰ شرکت مسافربری در 
روی  بر  مستمر  نظارت  داشت:  ابراز  دارند،  فعالیت  اصفهان  استان  سطح 

ناوگان این شرکت ها در دستور کار است.
خودروهای  فنی  معاینه  مراکز  و گسترش  توسعه  اینکه  بیان  با  وی 
نیز در دستور کار است، گفت: در حال حاضر ۱۰ مرکز  سبک و سنگین 
معاینه فنی در استان اصفهان فعال است و تا پایان امسال این مراکز به 

۱۳ عدد افزایش می یابد.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان 
با اشاره به برنامه ویژه امسال اداره کل راهداری به مناسبت ۲9 دی ماه 
روز هوای پاک اشاره کرد و ادامه داد: به این مناسبت هزینه بلیت اتوبوس 
درصد  میزان ۳۰  به  فنی خودروها  معاینه  مراکز  در  ارائه شده  و خدمات 

کاهش خواهد یافت

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم :
مانور لحظه صفر در پاالیشگاه گاز ایالم برگزار شد

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از برگزاری مانور لحظه صفر به 
منظور تمرین آموخته ها و آمادگی، سرعت عمل و افزایش توان عملیاتی 

نیروهای در این پاالیشگاه خبر داد.
 روح اله نوریان با اعالم این خبر اظهار داشت: مانور مذکور در یکی از 
شیفت های نوبت کاری شب و با فراخوان اعضای کمیته مدیریت شرایط 
اضطراری این واحد صنعتی برگزار و جلسه ارزیابی پس از انجام مانور در 

محل سالن جلسات اتاق کنترل عملیات نوبتکاری انجام شد.
وی افزود: این مانور با اهداف از پیش تعیین شده از جمله تمهیدات 
الزم برای استمرار تولید گاز طبیعی در فصل سرد زمستان و در زمان حوادث 
احتمالی، ارزیابی سطح آمادگی و حضور به موقع اعضای کمیته مدیریت 
بحران ، آماده به کار بودن نفرات، تجهیزات و ادوات اطفا حریق، تجهیزات 

لجستیکی، ترابری، امداد و نجات و درمانگاه انجام شده است.
این  برگزاری  اهداف  دیگر  به  ایالم  گاز  پاالیش  مدیرعامل شرکت 
مانور اشاره و تصریح کرد: این رزمایش به منظور سنجش میزان آمادگی 
و هماهنگی پرسنل نوبتکاری در واحدهای عملیاتی، HSE، حراست و 
دیگر واحدهای پشتیبانی پاالیشگاه برای مقابله و کنترل حوادث محتمل 

برگزار شد.
و  پرسنل  قبلی  اطالع  و  هماهنگی  بدون  مانور  این  داد:  ادامه  وی 
مسئولین پاالیشگاه و در سطح ۲ برگزار و علیرغم غیر منتظره بودن مانور، 
عملکرد تیم های عملیاتی درگیر در حادثه از جمله آتش نشانی، ایمنی، 
درمانگاه، حراست، مخابرات و واحدهای بهره برداری و تعمیرات مطلوب 

ارزیابی گردید.
نوریان خاطرنشان کرد: در این مانور، پس از فراخوان اعضای کمیته 
مدیریت شرایط اضطراری توسط مخابرات پاالیشگاه که راس ساعت ۱9 
شب اعالم گردید، کلیه اعضای کمیته در ساعت مقرر در محل پاالیشگاه 

حضور پیدا کردند.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم در پایان ابزار امیدواری کرد، که 
با برطرف شدن نقص ها و نقاط ضعف این گونه مانورها توسط واحدهای 
مانور، شاهد  در  درگیر  تیم های  قوت  نقاط  ارتقای  و همچنین  ربط  ذی 
برگزاری مانورهایی با کیفیت و سطح باالتر از آمادگی تیم های شرکت 

کننده در آینده باشیم.

مراکز  به   115 اورژانس  توسط  مصدوم   1۸ انتقال 
درمانی استان ایالم

  روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ ایالم از انتقال ۱۸ مصدوم به مراکز 
درمانی استان ایالم خبر داد.

عباس زیدی در گفت و گو با خبرنگاران  اظهار داشت: طی فعالیت 
سامانه بارشی اخیر و در روزهای ۲۷ و ۲۸ دی ماه در مجموع ۵4۸ تماس 
با اورژانس ۱۱۵ برقرار و در این راستا ۱۸ مصدوم بدلیل لغزنده بودن زمین 

با شرایط شکستگی و آسیب به مراکز درمانی منتقل شده است.
وی افزود: از ابتدای آذرماه و با آغاز طرح زمستانی، نیروهای اورژانس 

۱۱۵ ایالم با لوازم و تجهیزات کامل در آماده باش هستند.
روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ ایالم گفت: برای اجرای این طرح، ۱۳ 
مصدومان  به  عملیاتی  نیروی   ۳۶۰ با  ای  جاده  پایگاه  پایگاه شهری،۳۰ 

احتمالی امداد رسانی خواهند کرد.

نشست مدیران عامل شرکت نفت و گاز اروندان و پاالیشگاه 
نفت آبادان

صبح امروز ۲۸ دی ماه ۱4۰۰، نشست مشترک مدیرعامل شرکت نفت و 
گاز اروندان، فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر و مدیرعامل جدید شرکت پاالیش 

نفت آبادان برگزار شد.
در این دیدار که به منظور تبریک انتصاب مدیرعامل جدید شرکت پاالیش 
آبادان انجام پذیرفت، مدیران عامل دو شرکت با ارائه توضیحاتی از عملکرد و شرح 
مختصری از فعالیت های انجام شده شرکت نفت و گاز اروندان و پاالیشگاه نفت 

آبادان برهم افزایی و تعامالت بیشتر دو مجموعه تاکید نمودند.
مهندس عذاری اهوازی در این دیدار ضمن تبریک انتصاب مهندس حکیم 
قیم به عنوان مدیرعامل شرکت پاالیش نفت آبادان، برای ایشان آرزوی موفقیت 
نمودند و خواستار تداوم همکاری ها و باال بردن تعامالت، در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی خدمت به مردم فهیم خرمشهرو آبادان و همچنین بهره مندی پرسنل 
شرکت نفت وگاز اروندان ساکن در شهرهای خرمشهر و آبادان از امکانات رفاهی 

و خدماتی موجود این پاالیشگاه شد.
در ادامه، مهندس قیم با بیان کمبودهای زیرساختی در شهرستان های آبادان 
و خرمشهر، به اهتمام شرکت پاالیش نفت آبادان در انجام مسئولیت های اجتماعی 
خود نسبت به منطقه تأکید داشت و رویکرد جدی دولت سیزدهم در توجه به مناطق 

کمتر توسعه یافته را فرصت مغتنمی برای خدمت بیش از پیش ارزیابی کرد.
مهندس قیم در خصوص هم افزایی و تعامالت وسیع تر با شرکت نفت و گاز 
اروندان در حوزه های مختلف به ویژه رفع مشکالت رفاهی-خدماتی، تفریحی و 
افزایش سهم منازل سازمانی پاالیشگاه آبادان جهت پرسنل شرکت اروندان مطالب 
و نکاتی بیان داشت، و مقرر گردید گروه هایی از هر دو شرکت جهت پیشبرد 

تصمیمات این نشست اقدامات و پیگیری الزم را انجام نمایند.
در ادامه این نشست نادر عمیدزاده فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر، با اشاره 
به پروژه های عمرانی پیش روی شهرستان خرمشهر راه برون رفت از کمبودهای 
زیر بنایی را هم افزایی و مشارکت همه سازمان ها در انجام مسئولیتهای تعریف 

شده دانست.
پاالیشگاه نفت آبادان از مهمترین شرکتهای پاالیشگاهی در حوزه تولید 
بنزین، گازوئیل، نفت گاز و گاز مایع با ظرفیت پاالیش 4۳۰ هزار بشکه در روز از 
بزرگترین پاالیشگاه های نفت کشور محسوب می شود و با شرکت نفت و گاز 
اروندان به عنوان تامین کننده نفت خام و خوراک پاالیشگاه خود تعامالت بسیار 

خوب و طوالنی دارد.

انتخاب طرح EMP سيميدکو به عنوان طرح پژوهشی برتر 
صنعتی سال 1400

انتخاب طرح EMP سیمیدکو به عنوان طرح پژوهشی برتر صنعتی سال 
۱4۰۰ از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

طرح مطالعات مدیریت محیط زیست )EMP( شرکت سیمیدکو با همکاری 
دانشگاه خوارزمی به عنوان طرح پژوهشی برتر صنعتی در سال ۱4۰۰ توسط وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری شناخته شد.
 در همایش گرامی داشت هفته پژوهش و تکریم مقام پژوهشگران که 
روز سه شنبه بیست و یکم دی ماه ۱4۰۰ در سالن ابوریحان دانشگاه خوارزمی با 
حضور دکتر خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
برگزار شد، طرح مطالعات مدیریت محیط زیست )EMP( شرکت سیمیدکو به 
عنوان طرح پژوهشی برتر صنعتی در سال ۱4۰۰ انتخاب شناخته شد و در همین 

راستا از محمد مدنی فر مدیرعامل شرکت سیمیدکو تجلیل شد.
 گزارش خبرنگار ما حاکی است، این طرح به بررسی وضعیت محیط زیستی 
کارخانجات سیمیدکو و منطقه صنعتی سنگان، راهکارهای کنترل آالینده های 
موجود و کاهش میزان آن ها پرداخته است که پس از بررسی در کمیته ارزیابی 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی، به تصویب رسید. همچنین 
با توجه به نحوه نمونه برداری، نقاط نمونه گیری، روش های آنالیز داده ها و ارائه 
راهکارهای استاندارد کنترلی به منظور کاهش آالینده های محیط زیستی در راستای 
حفظ محیط زیست در کنار تولید مستمر و پایدار، توسط تیم تحقیقاتی شرکت 
سیمیدکو و اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی )دانشکده علوم زیستی(، این 
طرح مطالعاتی به عنوان طرح پژوهشی برتر توسط وزارت علوم انتخاب و اعالم شد.

 گفتنی  است، شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد )سیمیدکو(، 
همراه با تولید پایدار، اصل صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست را  در اولویت 
برنامه های خود قرار داده و طبق برنامه ریزی صورت گرفته گام های مؤثری را 
بر خواهد داشت. این شرکت با اقداماتی موثر نظیر راه اندازی کارخانه فیلتراسیون 
و آبگیری از باطله که یکی از بزرگترین طرح های زیست محیطی کشور است و 
همچنین آغاز به کار پروژه احداث شبکه جمع آوری، تصفیه خانه و شبکه فاضالب 
شهر خواف در سال جاری، گام های بزرگی در حفظ و حراست از محیط زیست 

و منابع آبی شهرستان انجام داده است.
سیمیدکو از تولید کنندگان فعال کنسانتره و گندله کشور است که در منطقه 
معدنی سنگان شهرستان خواف استان خراسان رضوی به فعالیت می پردازد. این 

مجموعه از شرکت های تابعه گروه فوالد خوزستان است.

استاندار خوزستان در همایش بزرگداشت هفته شوراهای آموزش 
و پروش تاکید کرد؛

توسعه کشور حول محور آموزش و پرورش، به عنوان 
پرورش دهنده سرمایه انسانی می چرخد

همایش بزرگداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش سراسر کشور با حضور 
احمد وحیدی، وزیر کشور و یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش به صورت ویدیو 
کنفرانس با حضور صادق خلیلیان، استاندار خوزستان و استانداران سراسر کشور، 

رؤسای آموزش و پرورش کشور و خیران مدرسه ساز برگزار شد.
دکتر خلیلیان در حاشیه این آیین با تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه آموزش و 
پرورش بیان کرد: رکن و محور توسعه هر کشور بر پایه آموزش و پرورش استوار 
است چراکه در این حوزه سرمایه انسانی کشور که عاملی مهم در توسعه به شمار 

می رود پرورش و رشد می یابد.
وی خاطرنشان کرد: در واقع سرمایه انسانی در دیدگاه  ها و نگرش  های جدید 

توسعه، به عنوان یکی از محورهای اصلی قلمداد می گردد.
در پایان این آیین به صورت همزمان با سراسر کشور با حضور استاندار 
خوزستان از  مدیران برتر حوزه فعالیت های آموزش و پرورش و اشخاصی موثر 

در این حوزه تقدیر به عمل آمد.

شناسایی 120 هزار هکتار از مراتع در معرض آسيب
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان  گفت: همه مراتع تحت سرپرستی 
منابع طبیعی دارای بهره بردارانی همچون دامداران و مرزنشینان هستند و وظیفه 
ما مدیریت چرای دام و جلوگیری از چرای غیرمجاز و بی رویه است که در این 

زمینه هر روز تذکرهای الزم به بهره برداران داده می شود.
عبدالرحیم لطفی افزود: مراتع در شهرستان های آق قال، گمیشان، مراوه 
تپه و گنبدکاووس و کالله به دلیل قرار داشتن در منطقه ریزگردها مورد توجه 
بیشتر قرار دارند. وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۲۰ هزار هکتار از مراتع در منطقه 
کولیجه و داشلی برون شناسایی شده و با توجه به اعتباراتی که تامین می شود، 
طرح های بیابان زدایی را برای آنها تهیه کرده و با مشارکت بهره برداران، وارد 

عملیات اجرایی هم شده ایم.
لطفی اضافه کرد: در سال های گذشته بر روی ۱۷ هزار هکتار کار از این مراتع 
برنامه های خوبی از جمله انجام ۶ هزار هکتار بوته کاری، چهار هزار هکتار هاللی 

آبگیر و هفت هزار هکتار بوته کاری و بذر پاشی انجام شده است.
وی تصریح کرد: در مجموع تاکنون حدود ۲۳ میلیارد تومان برای مقابله با 
بیابان زدایی هزینه شده که از این بین ۱۳ میلیارد تومان توسط اداره منابع طبیعی 

و ۱۰ میلیارد تومان هم توسط مردم تامین شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: تالش می کنیم در آینده 

با انجام بوته کاری برای حفظ و نگهداری مراتع گام های بیشتری را برداریم.
وی با بیان اینکه اراضی کشاورزی و مراتع کم بازده از جمله مناطق نیمه 
بحرانی در استان به شمار می روند، افزود: برخی از این اراضی تحت نظارت 
سازمان های نیمه دولتی مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت و تعاونی های زیر نظر 

نیروی انتظامی قرار داشته که باید به آنها توجه شود.
 پدیده ریزگرد یک بالی تدریجی و پیش رونده است که امیدواریم گلستان 

با تصمیمات و برنامه ریزی های درست، از این بحران رهایی یابد

سازی  بهینه  آموزشی  همایش   
مصرف برق در ساختمان های اداری، 
مقاومت  های  پایگاه  فرماندهان  ویژه 
توزیع  شرکت  در  کل،  ادارات  بسیج 

نیروی برق استان سمنان برگزار شد.
برق  توزیع  شرکت  سرپرست   
استان در این همایش با تبیین اهمیت 
نقش  کرد:برق  بیان  الکتریکی  انرژی 
و  ایفا می کند  امروز  زندگی  کلیدی در 
انتقال صحیح  و  برق  مدیریت مصرف 
این انرژی بی بدیل به نسل آینده، یک 

ضرورت محسوب می شود.
 سید محمد حسینی نژاد با اشاره 
های  پایگاه  فرماندهان  که  این  به 
بسیج دستگاه های اجرایی، نقش مهم و 
اثرگذاری در هماهنگی و اجرای برنامه 
های مدیریت مصرف در ساختمان های 
اداری دارند و می بایست تالش وافری 
داشته  مصرف  سازی  بهینه  زمینه  در 
الگوی  اصالح  زمینه  در  گفت:  باشیم 
مصرف در تعرفه های برق، می بایست 
توجه بیشتری صورت پذیرد و مشارکت 
همگانی در این زمینه، کمک شایانی به 

اقتصاد خانواده ها و کشور می نماید.
این که یک چراغ  اظهار  با   وی 
تا  در طی شب  که  وات  خیابانی ۲۵۰ 
نزدیک های صبح در معابر روشن است، 
می شود  آن  صرف  گازوئیل  لیتر  یک 
افزود: با یک در میان کردن چراغ های 
معابر اصلی، حدود ۳۵۰ مگاوات انرژی 

در کشور صرفه جویی شده است.
بسیج  سازمان  ریاست  ادامه  در   
کارمندان و ادارات سپاه قائم آل محمد 
»عج« استان سمنان با بیان این که در 
بسیج دو ماموریت ویژه در سند اعتالی 

بسیج گنجانده شده که پیگیری می کنیم 
اظهار کرد: مهم ترین موضوعی که می 
تواند در هر دو مأموریت، هم در تحقق 
دولت اسالمی و جامعه اسالمی نقش 
آفرینی کند، اقتصاد است و فرماندهان 
پایگاه های بسیج و مردم، می بایست 
در این زمینه نقش تاثیرگذار خود را به 

نحو شایسته ای ایفا نمایند.
با  امامی  پاسدار محمد   سرهنگ 
عنوان این که مهمترین راهبرد در بخش 
اقتصاد، اقتصاد مقاومتی است که طی 
یک دهه گذشته نامگذاری سال از سوی 
مقام معظم رهبری بر اساس این موضوع 
مقاومتی،  اقتصاد  در  یادآورشد:  است 
تبیین آن برای مردم که اقتصاد مقاومتی 
بر مبنای بهینه و درست مصرف کردن 

می  موثر  که  دیگری  موضوع  و  است 
است  انرژی  حاملهای  کاهش  باشد، 
یک  اندازه  به  برق  مشترک  هر  اگر  و 
المپ اضافی، صرفه جویی را در دستور 
کار قرار دهد، رقم قابل توجهی خواهد 
شد و جملگی می بایست این مهم را از 

خودمان شروع کنیم.
همایش  این  دیگر  بخش  در   
معاون  نصرتیان«،  »جعفر  آموزشی 
مجری طرح انتقال شرکت توانیر مطالبی 
پیرامون ضرورت مصرف، سبد تولید برق 
تولید و  کشور، آالیندگی و هزینه های 
توزیع برق، انواع روشهای اصالح الگوی 
بار، فرصت های کلیدی مدیریت مصرف، 
خانگی،  بخش  در  انرژی  مصرف  تراز 
راهکارهای بهینه سازی مصرف در لوازم 

توصیه  انرژی،  برچسب  خانگی،  برقی 
های هنگام مصرف سیستم روشنایی و 
گرمایشی و سرمایشی، یخچال و فریزر، 
و  ادارات  روشنایی  لباسشویی،  ماشین 

ممیزی انرژی را ارائه نمود.
 گفتنی است: این همایش آموزشی 
که با حضور معاون امور استانهای حوزه 
فرمانده  توانیر،  شرکت  بسیج  مقاومت 
و  ا...  روح  بسیج  مقاومت  های  حوزه 
ثارا... و فرماندهان پایگاه های مقاومت 
میزبانی  به  استان،  کل  ادارات  بسیج 
شرکت توزیع برق استان سمنان برگزار 
شد، از سه فرمانده پایگاه بسیج اداری 
که بیشترین همکاری را در گذر از پیک 
بار تابستانی به عمل آورده اند، با اعطای 

لوح و هدایایی تجلیل شد.

در شرکت توزیع برق استان سمنان برگزار شد؛

همایش آموزشی بهینه سازی مصرف برق
 در ساختمان های اداری ویژه فرماندهان پایگاه های بسیج

بدنبال بارندگی 4 روز گذشته ۱۰ 
سازه های  در  آب  مکعب  متر  میلیون 
دشتستان   شهرستان  در  آبخیزداری 

آبگیری شد.
 به گزارش ایرنا، رضا نیکنام روز 
چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: 
در این هفته شاهد دو توده بارشی  بودیم 
که در تمام نقاط شهرستان فعال بود و 
خوشبختانه  همه سازه های آبخیزداری 
تحت  را  نزوالت  ذخیره  های  پروژه  و 
تاثیر خود قرار داده است. که براساس 
واحدهای  از  آمده  دست  به  اطالعات 
متر  میلیون  تابعه شهرستان حدود ۱۰ 
مکعب تخمین زده میشود . وی اظهار 
کرد  : در شهرستان بیش از ۳۱۵ مورد  
بند سنگی مالتی و ۳ مورد بند خاکی 
هکتار   ۱۲۶۷ و  آبخیزداری  بخش  در 
هاللی آبگیر در بخش فنی احداث شده 
متر  میلیون   ۱۱ از  بیش  ظرفیت  که 
مکعب استحصال آب را دارا می باشند . 
و  طبیعی  منابع  ره   دا ا رئیس 
با   دشتستان  شهرستان  آبخیزداری 
تاکید بر اهمیت سازه های آبخیزداری 
بخش  در  کرد:  تصریح  بوشهر  استان 
مرکزی ۵۲ مورد ، بخش بوشکان 9۰ 

مورد ، بخش ارم ۷۵ ، بخش شبانکاره 
9 مورد و بخش سعدآباد ۱4 مورد بند 
سنگی مالتی احداث گردیده است که 
عمدتا از محل اعتبارات صندوق توسعه 

ملی میباشند.
وی همچنین اضافه کرد: ۲ مورد 
جاری  سال  دوم  نیمه  در  جدید  سازه 
دست  در  آن  احداث  و  اجرا  مراحل 
سال  پایان  تا  امیدواریم  که  اجراست 

جاری به بهره برداری برسد. 
پیش  به  توجه  با  کرد:  بیان  وی 
بینی های هواشناسی و بررسی مدل های 
در  باران  بارش  وضعیت  برای  مختلف 
استان بوشهر، انتظار می رود همه سازه 
ها تا پایان سال  حداقل دو  بار و در 

برخی نقاط تا سه بار آبگیری شود.
کنترل  باران،  آب  مهار   ، نیکنام 
زمینی،  زیر  سفره های  تغذیه  سیل، 
منابع  تقویت  آب ها،  روان  مدیریت 
درحفظ  آن  پایداری  به  کمک  و  آبی 
های  عرصه  احیای  و  اشتغال  تولید، 
منابع طبیعی، حفاظت خاک و مقابله با 
خشکسالی را از مهم ترین هدف های 
اجرای سازه های آبخیزداری در استان 

بوشهر عنوان کرد.

سازه های آبخیزداری شهرستان دشتستان آبگیری شدند

زهرا قره باغیدکتر جعفری  سرپرست  
شرکت عمران شهرهای جدید با حضور در 
شهر جدید اندیشه از پروژه های مسکونی 
در دست اجرای این شرکت از جمله ره باغ 
شهر  مختلف  نقاط  در  بنفشه   و  لیلیان   ،
نماینده  وردی  حق  دکتر  اتفاق  به  اندیشه 
مردم شهرستان های شهریار ،قدس ومالرد 
درمجلس شورای اسالمی ،مهندس غراوی و 
رحمانی اعضا هیات مدیره ،جمعی از مدیران 
شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید ،مدیر 
عامل ، اعضاء هیات مدیره و مدیران شرکت 

عمران شهر جدید اندیشه بازدید نمود.
مزار  در  از حضور  جعفری پس  دکتر 
تجدید  و  گمنام شهر جدیداندیشه  شهداي 
میثاق با آرمان های شهدا و امام شهدا  از 
پروژه فاخر بازار ایرانی اسالمی نقش اندیشه 
بازدید و با حضور میدانی در پروژه های  یاد 
شده از نزدیک ضمن بررسی مسائل پیش 
روی آنها در جریان روند و سرعت اجرایی 

این پروژه ها قرار گرفت.
شهرهای  عمران  شرکت  سرپرست 
جدید پس از بازدید و بررسی پروژه ها ضمن 
سیاست¬های  سازنده،  نظرات  نقطه  ارائه 
شرکت مادر را برای مدیران شرکت تبیین 
و راهکارهای رسیدن به اهداف  وزارت متبوع 

را مشخص نمود.

وی افزود:  شهرهای جدید با فراهم 
برای زیست مطلوب  مناسب  بستر  سازی  
هموطنان در اطراف کالن شهرها با قابلیت 
های زیربنایی و روبنایی مهندسی شده می 
جمعیت  مناسب  توزیع  و  استقبال  با  توانند 
فرصت  این  از  می¬شود  که  شوند  روبرو 
شهرها  کالن  در  جمعیت  مدیریت  برای 
از  خرسندی  ابراز  با  کرد.جعفری  استفاده 
این موضوع که  شهر جدید اندیشه با یک 
الگوی ساختاری و سیستمی مناسب توسعه 
در  که  مثبتی  داشت:نکته  بیان  است  یافته 
این بازدید در کنار بحث سکونت شهروندان 
ظرفیت  است  ملموس  و  بسیار چسشمگیر 

به  که  باشد  می  شهری  جنبی  فعالیتهای 
همت مدیران گذشته و تالش همه همکاران 
فعلی در شرکت عمران شهرهای جدید این 
مهم مورد توجه ویژه ای قرار گرفته و می 
توان گفت همه ابعاد سکونت در این شهر 
با به روز ترین روش های مناسب  مطابق 

سازي محیط شهري شکل گرفته است.
شهرهای  عمران  شرکت  سرپرست  
ساخت  در  اندیشه  داد:مدیریت  ادامه  جدید 
آن تنها به دنبال تولید و ایجاد مسکن نبوده 
بلکه همزمان به دیگر پروژه¬های مورد نیاز 
شهر از جمله پروژه¬های مختلف زیربنایی و 
زیرساختی، توجه به سرانه های مورد نیاز شهر 

و کیفیت ساخت و ساز و احداث پروژه¬های 
امر  این  فاخر و خاص توجه شده است که 
شهرهای  برای  مناسب  الگویی  می¬تواند 
جدید در سایر نقاط کشور باشد. و از دیگر نقاط 
قوت شهراندیشه می¬توان به رویکرد مناسب 
در مدیریت بهره ¬وری از زمین¬های موجود 

با کاربری های مختلف اشاره داشت.
همچنین از طرح¬های ایجاد شده در 
مجموعه مرکز شهر اعم از مسکونی، تجاری، 
فرهنگی که بر اساس الگوی ایرانی اسالمی 
مدلی  عنوان  به  می¬توان  است  شده  بنا 
دیگر  تکثیر  برای  و  برد  نام  موثر  و  موفق 
شهرهای جدید نیز از آن الگو برداری نمود.
شهرهای  عمران  شرکت  سرپرست 
امیدواری  بازدید اظهار  این  پایان  جدید در 
نمود که با توجه به رویکرد شهرهای جدید، 
وزارت راه و شهرسازی در خصوص توسعه 
پایدار و مقدماتی که در شهر جدید اندیشه 
شکل گرفته است باید وارد گام دوم تحول 
عرصه  به  ورود  همان  که  منطقه  رشد  و 
هوشمند سازی و ایجاد ظرفیتهای متناسب 
با فناوری ها و تکنولوژی نوین در فضاهای 
مختلف شهری است شود که حتمًا با توجه 
به استقبال جمعیت ساکن در این شهر این 

امر بزودی آغاز خواهد شد.

دکتر جعفری سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید در بازدید از شهر جدید اندیشه مطرح کرد:

ورود به عرصه هوشمند سازی شهری گام دوم تحول و رشد شهر جدید اندیشه
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نقش و نگار در شهرهای سفال

دنیای جوانان/ ناظم رام
قدم زدن در شهرهای ایران  لطف و صفای خاصی دارد که در هیج جای 
جهان نمی توان نمونه هایی از آن را دید. از شمالی ترین تا جنوبی ترین شهر 
ایران پر است از جلوه های هنر و معماری و زیبایی. در کنار هنرهای این مرز و 
بوم، مهمترین و قدیمی ترین هنر ایران زمین ، هنر سفال و سفالگری است.

ظرف های سفالی،  یکی از قدیمی ترین ساخته های آدمی است. انسان های 

اولیه از آن زمان که به فکر ذخیرٔه آب و غذا افتادند و به خاصیت چسبندگی 
و شکل گیری گل رس پی بردند ظرفهای سفالی را به شکل های گوناگون 
با گذشت زمان و گسترش زندگی، سفال گری هم تکامل یافت.  ساختند. 
انسان های آفریننده با دستهای شان بر ظرفهای گلی نقش و نگارهایی کشیدند 
و آنها را با رنگ های گوناگون آراستند. هم اینک در نقاطی از ایران از جمله 
در: مند گناباد، اللجین همدان، میبد یزد، شهرضای اصفهان، زنوز آذربایجان، 

بلوچستان، جویبار مازندران و سیاهکل گیالن ظروف  و  کلپورگان سیستان 
سفالین تهیه می شود. تولید وسایل و محصوالت سفال و سرامیک در هر یک 
از نقاط نامبرده با اختالفی اندک در نوع مواد اولیه، رنگ و طرح تهیه می شود 
و به همین دلیل محصوالت هر ناحیه به خوبی قابل تشخیص از فراورده های 

سایر نقاط است.
 با هم به مهمترین شهرهای سفال ایران سفر می کنیم.

سفال اللجین
از  به بیش  ایران قدمت سفالینه ها  در 
چرخ  قدیمی  ترین  می رسد.  سال   ۱۰٬۰۰۰
سفال گری و کوره پخت سفال در جهان در 
شوش یافت شده  است. همچنین قدیمی ترین 
ظروف سفالی منقوش مربوط به ایران است. 
صنایع  های  ظرفیت  از  بخشی  دیدن  برای 
آبگینه  موزه  به  بایستی  زمین،  ایران  دستی 
تهران بروید که ده ها نمونه از سفال های 
دید  معرض  در  جا  آن  در  کشور  باستانی 

عالقمندان قرار گرفته است.
برای  ایران،  سفال  پایتخت  اللجین، 
ما ایرانی ها، همان اندازه ناشناخته است، که 
شهر سوخته  )بهشت باستان شناسان جهان( 
زابل، سوباتان )بهشت اردیبهشت ایران( تالش 
و مازیچال مازندران و تخت سلیمان غریب 
است! شغل بیشتر مردم این شهر سفالگری و 
بعد از آن کشاورزی است. اللجین اکنون یکی 
از مقصد های گردشگری به خصوص در ایام 
نوروز در استان تاریخی همدان است. قرار است 
در ۲۸ مرداد، جشن انتخاب اللجین به عنوان 

شهر جهانی سفال برگزار شود.
این شهر به عنوان مرکز سفال ایران 
معرفی شده و رتبه اول صادرات سفال را در 
کشور به خود اختصاص داده است. وقتی وارد 
شهر می شوید، میدان بزرگی وجود دارد که 
در ان، مردی سفال گر که نماد مردمان سفال 
گر این خطه به نظر می رسد، بر روی سنگی 
ایستاده و سفالی در دست دارد. چند سفال آبی 
رنگ زیبا که یکی کوزه بزرگ دهانه تنگ 
این مجسمه خود نمایی می  است، در کنار 
کند که منظره جالبی برای تازه واردان به شهر 

برای عکاسی خلق می کند.
هنر سفالگری نسل به نسل به مردم 
آبا  هنر  سفالگری،  و  رسیده  اللجین  شهر 
برخالف  و  است  این شهر  مردم  اجدادی  و 
ایران  بازار  در  اکنون  که  چینی  سفال های 
فراوان شده اند، سفال های تولیدی این منطقه 
از کیفیت و اصالت بسیاری برخوردارند و هنوز 
هم مردم اللجین برای ساخت سفال  از چرخ 

 های دستی استفاده می  کنند.
شهرهای  از  یکی  )الله جیْن(  اللِجیْن 
بخش  در  که  است  همدان  استان  شمالی 
اللجین شهرستان بهار واقع شده است. برپایٔه 
خورشیدی، اللجین  سال ۱۳۸۵  سرشماری 

جمعیتی بالغ بر ۱4٬۷۲4 نفر را در خود جای 
داده و به عنوان دومین شهر شهرستان بهار 
شناخته می شود. اللجین در ادبیات گفتاری 
مردم استان همدان اغلب به صورت »لَلین« 
 ۵ در  اللجین   . می شود  تلفظ  »اللون«  و 
بهار و ۱۵کیلومتری همدان قرار  کیلومتری 

گرفته  است.
هنر صنایع دستی و سفال گری مردمان 
این خطه، سابقه ای چند هزار ساله دارد و حتی 
گفته شده که چنگیز خان مغول را در حیرت 
هنر سفال گری اللجینی ها قرار داد و دستور 
دارد که از هنرمندان اللجینی، هنر سفال گری 

آموخته شود.

سفال میبد
هنر سرامیک میبد با طرح ویژه ی خود 
که نشأت گرفته از حال و هوای کویر است از 
شمار صنایع دستی با ارزش استان یزد است.

نقوشی که روی سفال های میبد به چشم 
می خورد یکی تصویر خورشید است که در واقع 
از خورشید درخشان مناطق حاشیه کویر الهام 
گرفته شده و به صورت زنی نقاشی می شود که 

اصطالحاً خورشید خانم نامیده می شود، و دیگر 
عناصر تصویری سفال میبد گل های تزئینی، 

ماهی و پرنده است.
خورشید سمبل آفتاب درخشان کویر و 
مرغ، تصویر یک گونه گنجشک که زیستگاه 
آن نواحی کویری است و ماهی کنایه از کم آبی 
است. این نقش ها دست به دست هم داده و 
جلوه ای وزین به تولیدات سرامیکی بسیار زیبای 

استان یزد به ویژه میبد داده است.
طرح سرامیک میبد با نقش خورشید، 
مرغ و ماهی، در نمایشگاه بین المللی مونیخ در 
سال ۱9۷۱میالدی / ۱۳۵۰ هجری شمسی، 
برنده ی مدال طال شد و در سایر نمایشگاه های 
بین المللی، فرآورده های سفال سرامیک استان 
یزد همواره با استقبال بازدیدکنندگان و تأیید 

صاحب نظران روبه رو بوده است.
این نقش ها بیشتر با رنگ های آبی ، سبز 
، زرد و خطوط ظریف سیاه نقاشی می شود و از 
اصالت و زیبایی خاصی برخوردار است. نقاشی 
با رنگ های آبی و سبز بر زمینه سفید رنگ 
بدنه این ظروف، نشانه خاص سفال میبد است.

شطرنجی و شویدی از دیگر طرح های 
مطرح سفال میبد است.

از  میبد  ساخت  کاسه های  و  کوزه ها 
در  برخوردارند که  ویژه ای  زیبایی  و  ظرافت 
سفال سازی دیگر نقاط ایران دیده نمی شود. 
کباره نیز گونه ی دیگری از سفال است که 
با آن کاسه، گلدان، بشقاب و لیوان می سازند. 
سفالگری در این شهرستان به علت وفور مواد 

خام و خاک مستعد به ظهور رسیده است.
میبد  سفال  های  نشانه   قدیمی ترین 
تکه هایی از سفال است که گهگاه در جرزهای 
قطور نارین قلعه، به دست آمده است.حتی در 
روزگار  از  که  قلعه  بزرگ  خشت های  الی 
ساسانی است،می توان خرده سفال های رنگی 
را دید.در گذشته نه چندان دور سفال برای 
تولید ظروف منازل مثل کوزه و سبو، دیگ 
و دیزی، کاسه، ظروف لعاب دار مثل بشقاب، 
فرش  برای  معماری  در  و...  لیوان،  قندان، 
بادگیرها،  بدنه  بام ها، ساخت  پوشش  حیاط، 
تزیین سردرها، سبک سازی بام ها و آب روها 
در  یزد  استان  است.هرچند  می شده  استفاده 
خصوص تولید سفال و سرامیک در کشور حرف 
اول را می زند اما چند سالی است که این هنر با 
ارزش و چندهزارساله از رونق چندانی برخوردار 

نیست و رو به رکود می رود.

کلپورگان
پیشینه هنرسفالگری در مناطق باستانی 
بلوچستان به عصر پارینه سنگی و پیش از تاریخ 
می رسد. در شهر سوخته و در ۳۲۰۰ سال پیش 
از میالد مسیح تولید سفال بسیار چشمگیر بوده 
شباهت  کلپورگان  سفالهای  تولیدات  است. 
بسیاری به سفالهای به دست آمده از کاوشهای 
باستان شناسی در هزاره سوم پیش از میالد 
دارد. شاید بارزترین وجه تمایز سفال کلپورگان 
با سایر موارد مشابه طریقه ساخت این سفال 
است که همچنان براساس الگوهای قدیمی 
و باستانی ساخته می شود. روش ساخت این 
نوع سفال، مرسوم به روش لوله ای )فتیله ای( 
است. این سفال بدون لعاب و با نقوشی سیاه 
رنگ تزیین می شود. سفالگری در کلپورگان 
کاری خاص زنهاست و مردها فقط کارهای 
آماده  از معادن و  سنگین مثل آوردن خاک 
کردن گل را انجام می دهند. آنان ترجیح می 
دهند که سفالگری را به همان شیوه سنتی 
خود انجام دهند و کار ساختن سفال صرفاً با 
دست انجام می گیرد و ندرتاً از چرخ دستی نیز 

کمک می گیرند.

»کلپوره« نام گیاهی با مصرف دارویی 
کلپورگان  و  است  بلوچستان  منطقه  ویژه 
کیلومتری شهرستان  در ۲۵  است  روستایی 

سراوان و در ۳9۰ کیلومتری جنوب زاهدان.
است  کشاورزی  مردم  اکثریت  شغل 
نقش  کنار  در  دیار  این  مردم  و هنر دستان 
آفرینی هنر، محصوالتی چون خرما، مرکبات و 
سبزی است، اما تنها مشخصه ای که کلپورگان 
را از بقیه مناطق متمایز کرده، آفرینش تمدن 
بلوچستان،  زنان سرزمین  هنرمند  دستان  از 
سفالگری است که به گفته یکی از بزرگان 
روستا شیوه ساخت آن با قدمتی حدود 4 تا ۶ 
هزار سال قبل هنوز دست نخورده باقی مانده 
و تنها کارگاهی که هنوز به شیوه بدوی فعال 
و پا برجا کارش را ادامه می دهد کارگاه سفال 

کلپورگان است!
کلپورگان شاهکار هزاران ساله  سفال 
آفتاب کلپورگان  زنان و مردان دیار نخل و 
با شهرت جهانی و منحصر به فرد در میان 
سفالینه های تاریخی، عالقه مندان فرهنگ 
در  ِگل  رقص  تماشای  به  را  ایران  تمدن  و 
میان دستان هنرمند زنان بومی فرا می خواند.
شاهکار  جایگاه  کلپورگان،  روستای 
اندیشه، ذوق، فرهنگ و هنر زنان بلوچستان 
در سرزمین ایران است، زنان بومی منطقه یگانه 
خالقان سفال کلپورگان هستند که نسل به نسل 
و سینه به سینه از مادران به دختران بلوچ منتقل 
شده و گذشت زمان و حوادث تاریخ نه تنها 
از اصالت آن کم نکرده بلکه بیش از پیش بر 

ارزش های هنری آن افزوده است.
آنچه سفالگری کلپورگان را از سایر نقاط 
متمایز کرده ویژگی های منحصر بفرد آن است 
به گونه ای که در ساخت سفال تمام مراحل 
ظریف سفالگری به وسیله زنان انجام می گیرد 
و مردان فقط کارهایی مثل حمل خاک رس از 
معدن مسکوتان واقع در دو تا سه کیلومتری 
را  سفال  پختن  و  گل  کردن  آماده  کارگاه، 

انجام می دهند.
سفال  به  را  جهانیان  توجه  آنچه  و 
کلپورگان جلب کرده استفاده نکردن از چرخ 
سفالگری در تهیه سفال است به گونه ای که 
تمام سفالینه ها با روشهای سنتی ابتدایی، بدیع 

و به کمک دست انجام می شود.
طرحها و نقشهای سفال کلپورگان نیز 
کامال هندسی است و تداعی نقشهای باستانی 

بوده، تــزیینــات روی سفالینه ها با نمادهای 
تجریدی است که از نسلی به نسل دیگر به 
یادگار مانده و حکایت از راز و رمــز و خواهش 
های روحی و درونی هنرمند از محیط اطراف 
و اعتقادات و باورهای او دارد و اغلب نمادها 
شبیه به نقوش سفال های ماقبل تاریخ و آغاز 

دوره تاریخی است.
در این سفالینه ها لعاب به کار نمی رود 
بلکه برای تزیین و نقاشی از سنگ »تیتوک« 
استفاده می شود، این سنگ در منطقه تپه آچار 
در کهوران مهرستان یافت می شود و رنگ آن 
معموال قهوه ای یا سیاه بوده، این سنگ نوعی 
سنگ منگنز است و رنگی که از آن به دست 

می آید قهوه ای است.
از نکات جالب درباره این سفال می توان 
به دسته آن ها اشاره کرد به طوری که این 
دسته ها بر خالف سفال های امروزی دیرتر 

از بخش های دیگر سفال می شکنند.
سفال کلپورگان اغلب به شکل کاسه، 
کوزه، جام، قدح، پارچ و لیوان و قلک ساخته 
می شود و اغلب ظرف های ساخته شده آن 
نیز دارای سرپوش است که گاه خود به عنوان 

ظرفی مستقل مورد استفاده قرار می گیرد.

سفال در  میناب 
از  یکی  در  و  میناب  در   سفال  تولید 
روستای آن به نام شهوار به مرحله پیش از 
اختراع چرخ پایی تعلق دارد کوره های زمینی 
که از شاخ و برگ درختان شکل گرفته و نیز 
ابتدایی بودن ابزار و روش های تولید در این 
منطقه یادآور شیوه تولید سفال در دنیای باستان 
است . محصول کارگاه های سفالگری بومی 
روستای شهوار ظرف های ذخیره آب است 
که جهله نامیده می شود. ساخت »جهله« با 
و طرح  است. شکل  روش ساده چرخکاری 
چرخهای سفالگری در شهوار مربوط به حدود 

۳۰۰۰ سال قبل از میالد است. جهله یکی از 
دست ساخته های سفالی میناب در گذشته به 
عنوان کوزه آبخوری استفاده می شده است. 
این کوزه با توجه به فرم خاص و سایر مواد 
افزودنی موجود در گل سفال )خاکستر(، در 
خنک نگه داشتن آب کارائی خارق العاده ای 
داشته است. استفاده کاربردی از آن امروزه با 
توجه پیشرفت و تغییر در نوع زندگی مردم، 
توجهی  قابل  میزان  به  و…،  ورود یخچال 

کاهش یافته و خریداران شهری بیشتر برای 
تزیین از آن استفاده می کنند. ساخت این ظرف 
منحصربفرد در دو مرحله با چرخ دستی و کار 
با دست انجام می شود و به مراتب سخت تر 
و پیچیده تر از ساخت یک کوزه عادی است و 

نیاز به مهارت و تجربه خاصی دارد.
 ، شهوار  روستاهای  در  نیز  سفالگری 
گوربند و حکمی میناب سابقه ی کهن دارد ، 
کوره های زمینی و چرخ سفالگری دستی که 
شکل و فرم آن به دوران کهن برمی گردد خود 

گواه این مدعاست.
سفالگران روستای شهوار هنوز به شیوه 
ای که از نیاکانشان آموخته اند به حرفه ی 
سفالگری مشغولند این حرفه در این منطقه 
دارای پیشینه ای بس کهن می باشد ، شکل 
و فرم چرخ های سفالگری ساده دستی، کوره 
های زمینی ، ابزارهای ابتدائی و نیز نحوه ی 
ساخت سفالینه ها چهره ی زندگی  مینابیان 
دنیای باستان را در ذهن ا نسان تداعی می کند.

سفال »مند« در گناباد
این  آید  بر  آن  نام  از  که  چنان  آن 
از روستا های گناباد موسوم  سفال در یکی 

به روستای مند تولید می شود . سفالگری در 
گناباد با پیشینه ای پنج هزار ساله و همچون 
تمدن های هم عصر از شیوه ای یکسان در 
ساخت پیروی می کند اما سفال مند با مصالح 
و تزیینات متفاوت به شکل پدیده ای نو ظهور 
از اواخر قرن یازدهم هجری در مند به لحاظ 
نوع مواد سازنده دو گروه جسمی و چینی تقسیم 
میگردد. ماده اولیه ی سفال جسمی خاک رس 
و سفال چینی ترکیبی از پودر سنگ وگل سر 
شور می باشد . سفال مند معموال لعاب دار است 
.اما مهم ترین مشخصه ی سفال مند عناصر 
تزیینی بر گرفته از طبیعت است.این عناصر 

و  ،حیوانی،گیاهی  انسانی  گروه  چهار  شامل 
مشهور  نقوش  جمله  از  باشند.  می  هندسی 
سفال مند )) نفش ماهی(( است که جایگاه 
واالیی در روایات اسطوره ای دارد. ماهی در 
اعتقادات ایرانیان سرور آفریدگان اورمزد در برابر 
وزغ بزرگترین آفریدگان اهریمن است. نقوش 
خورشید خانم ،پرنده،پروانه،بته،جقه،گل ومرغ 
،گل و پروانه،گل کدو،کتیبه،ابرو گل،محرمات، 
خونه کی و انواع اسلیمی از دیگر نقوش بکار 
گناباد  مند  های  سفالینه  ی  بدنه  بر  رفته 
هستند،که انواع این ظروف و نحوه ی ساخت 
و پرداخت آنان در یکی از غرفه ها به نمایش 

گذارده شده اند.

سفال زنوز
سرامیک  زنوز  دستی  صنایع  بین  در 
سازی بیش از صنایع دیگر دارای اهمیت می 
باشد و سابقه طوالنی دارد ظروف کارگاهها 
به همان شکل سابق ساخته می شود و در 
سالهای اخیر نیز با توسعه راه های ارتباطی 
و  به شهرها  آنان  و دسترسی  روستاها  اکثر 
توسعه ظروف پالستیکی و ارزانی انها سبب 

شده است میزان تولید کارگاهها کمتر گردد.
تا مدت های مدید ، سفالگران مناطق 
می  استفاده  زنوز  سفید  خاک  از  هم  دیگر 
کیفیت  وابستگی  دلیل  به  طرفی  از  کردند. 
هنرهای بومی به امکانات منطقه، اهالی زنوز 
به خوبی از این کیفیت که ناشی از محدودیت 
و  بردند  بهره  بود،  گذشته  در  زندگی  های 
میان  از  ماهری  هنرمندان  و  تولیدکنندگان 

آنها برخاست.در زمانی که ظروف چینی نایاب 
بود و تکنولوژی ساخت این ظروف در اختیار 
کشور چین قرار داشت، از خاک زنوز به دلیل 
سفیدی اش برای ساخت بدل چینی استفاده 
می کردند و ظروفی که از آن بدست می آمد، 
شباهت هایی هم به چینی داشت. سفالگری با 
خاک سفید بومی منطقه با پیشینه سفالگری در 
زنوز پیوند تنگاتنگی دارد، چرا که حدود شصت 
سال پیش استاد عباس و احمد قابچی از زنوز به 
تبریز رفته بودند و با تأسیس کارگاه سفالگری 
در محله سرخاب تبریز این روش تولید را آغاز 
و تا به امروز پی گرفتند. استاد قابچی در سال 
۱۲9۸ شمسی در خانه استاد محمد قابچی در 
شهر زنوز بدنیا آمد و بهمراه برادران خود هنر 

سفالگری را نزد پدر خود فرا گرفت
استاد عباس قابچي با حدود ۸۰ سال 
فعالیت جدي در ساخت سفالینه هاي لعاب دار 
زیادي  خدمات  ارزشمند  شاگردان  تربیت  و 
براي حفظ فرهنگ و هنر بومي و ملي انجام 

داده است.

سمنان
از  استان سمنان  در  صنعت سفالگری 

پیشینه ای معتبر برخوردار است. به طوری که 
اطراف  در  اشمید هنگام حفاری  اریک  دکتر 
دامغان امیدوار به کشف شهر افسانه ای هکاتوم 
پلیس یا شهر صد دروازه بود، اگرچه موفق به 
کشف بقایای شهر مورد نظرش نشد،  ولی به 
مجموعه ای از بهترین فرآورده های صنعتگران 
دو تا سه هزار سال قبل از میالد مسیح دست 
یافت. این فرآورده ها شامل کوزه های بزرگ به 
اشکال هندسی و دارای لعاب قهوه ای روشن و 
کرم بودند.از آنجا که زمینه های الزم برای صنعت 
سفالگری در اکثر نقاط استان فراهم بوده، این 
صنعت با وجود فراز و نشیب های تاریخی، به 

سال های  است.در  داده  ادامه  خویش  حیات 
اخیر، راه اندازی واحدهای آموزش سفالگری و 
سرامیک در شهرهای سمنان و شاهرود موجب 
احیا و رشد بیشتر این صنعت در استان شد و هم 
اکنون ضمن تولید و ارسال مقادیر بسیاری از 
تولیدات این رشته به استان های دیگر، زمینه های 
تولید کاالهایی برای بخش صادرات خارجی نیز 
فراهم شده است. در حال حاضر سفالگران استان 
سمنان در کارگاه های سفالگری و سفالسازی 
در سطح استان به ساختن گونه های ارزشمند 
سفال مشغولند، در این میان، کارگاه سفالگری 
و سفال  سازی قان بیگی در شاهرود از اهمیتی 

ویژه برخوردار است.

سفال گیالن و مازندران
سفالگری از نخستین فعالیتهای صنعتی 
انسان بوده که در کشور ما نیز سابقه بسیار 
ایران  احتمال قوی، فالت  به  دارد.  طوالنی 
زادگاه اولیه ظروف سفالین به شمار می رود. 
از  آمده  بدست  آثار  قدمت   ، مدعا  این  گواه 
در  سفال  گذشته،  در  باشد.  می  ها  حفاری 
گیالن و مازندران به علت فراهم بودن بستر 
مناسب تولید آن، مصارف فراوانی داشته است 

که شامل انواع ذیل می باشد :
مراکز مهم سفالگری در استان گیالن 
رودسر، الهیجان، رشت،  اسالم،  شهرهای  
لنگرود، تالش، آستارا ، سیاهکل و صومعه سرا و 
در استان مازندران مکالگر محله جویبار در ۱9 
کیلومتری قائم شهر، چالوس، تنکابن و برخی 
از روستاهای بابل و آمل را می توان نام برد.

سفال اللجین

سفال کلپورگانسفال میبد

سفال  میناب 

سفال  گناباد

سفال   زنوز

سفال  گیالن و مازندرانسفال  سمنان
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هياهوی فدراسيون دووميدانی با مدال های کم اعتبار!

با اینکه هدف از حضور در مسابقات بین المللی تجربه سطحی باالتر از رقابت 
است اما تعدادی از دوندگان ایران در مسابقات ترکیه با رکوردهایی ضعیف مقام 

کسب کرده اند که نشان از سطح پایین رقابت ها دارد.
مدتی است که سه دونده ایران در اردوی ترکیه به سر می برند تا خود را برای 
رقابت های پیش رو آماده کنند. اولین مسابقه پیش روی دوومیدانی ایران قهرمانی 
داخل سالن آسیا بود که فدراسیون رکوردهایی به عنوان ورودی در نظر گرفت و 
قهرمانی باشگاه های کشور را برگزار کرد اما مسابقات قهرمانی آسیا به تعویق افتاد 
و اکنون تنها مسابقه داخل سالن مورد نظر فدراسیون، قهرمانی جهان است که فقط 

حسن تفتیان و فرزانه فصیحی موفق به کسب سهمیه آن شده اند.
سجاد هاشمی، میالد ناصح جهان و مهدی پیرجهان سه دونده ای هستند که 
از آبان ماه اردوی خود را آغاز کرده اند. این سه همراه با تعدادی دیگر از ورزشکاران 
تاکنون در چند مسابقه داخل سالن ترکیه شرکت و اکثر آنها مقام های اول تا سوم 
را کسب کرده اند اما نکته قابل توجه ثبت رکوردهایی ضعیف است که نشان می دهد 

مسابقات سطح باالیی ندارد.
مقایسه رکوردهایی که ورزشکاران ایران در مسابقات داخلی ثبت کردند، نشان 
می دهد که ورزشکاران در ایران رقابت سخت تری را پشت سر گذاشتند و در اکثر 

مواد رکوردهای بهتری هم ثبت کردند.
رضا قاسمی دو مسابقه در ماده ۶۰ متر در ترکیه شرکت کرد و در مسابقه اول 
با رکورد ۶.94 ثانیه و در مسابقه دوم با زمان  ۶.۸۱ ثانیه به مقام قهرمانی رسید اما 
در ایران این ورزشکار زمان ۶.۷۰ ثانیه را ثبت کرد و و محمد حسین ابارقی هم با 

۶.۷۷ ثانیه در جایگاه دوم ایستاد.
امیر مردای در ماده ۱۵۰۰ متر  ترکیه با رکورد ۳:۵۲.۶۶ ثانیه قهرمان شد 

اما در ایران امیر زمانپور با رکورد ۳:۵۲.۰۸ ثانیه در جایگاه نخست قرار گرفت.
اما  کرد  شرکت  ترکیه  مسابقات  در  محبی  مریم  تنها  هم  زنان  بخش  در 
رکوردش ضعیف تر از حدنصابی بود که در ایران به جای گذاشت. در حالی که در 
قهرمانی باشگاه های کشور کژان رستمی از سپاهان اصفهان با ۵۶.۳4 ثانیه، شهال 
محمودی از چادرملو اردکان با ۵۶.۸۵ ثانیه و مریم محبی از پلیمرخلیج فارس با 
۵۶.9۵ ثانیه به ترتیب اول تا سوم شدند، اما محبی در ترکیه با زمان ۵۷.۱۷ ثانیه 

در جایگاه نخست قرار گرفت.  
در ۶۰ متر مانع هم با اینکه رضا بحرینی با ۷.9۰ ثانیه چهار صدم ثانیه بهتر از 
رکورد خود در مسابقات باشگاه های کشور )۷.94 ثانیه( دوید اما باز هم رکورد خوبی 
را ثبت نکرده است. میالد سیار هم که در این ماده موفق نشد زیر ۸.۰۲ ثانیه بدود.  
از عناوینی  انعکاس خبر عملکرد این ورزشکاران  با این حال فدراسیون در 
چون »درخشش نمایندگان ایران« استفاده کرده  است اما کدام درخشش؟ آیا سطح 
مسابقات ترکیه مورد تایید کارشناسان دوومیدانی است؟ اگر قرار به ثبت نتایجی 
کشورهای  به  ارزی  هزینه  با  ورزشکاران  چرا  است  داخلی  مسابقات  از  ضعیف تر 
دیگر سفر کنند؟ مگر هدف از شرکت در مسابقات خارجی تجربه سطح باالتری 

از رقابت نیست؟
هرچند تنها سجاد هاشمی، میالد ناصح جهانی و مهدی پیرجهان با هزینه 
فدراسیون در ترکیه حضور دارند و بقیه ورزشکاران با هزینه شخصی در مسابقات 
شرکت کرده اند اما اگر فدراسیون چندین مسابقه داخلی برگزار می کرد، این ورزشکاران 
راهی مسابقاتی سطح پایین نمی شدند. البته دوومیدانی کاران هم باید به این موضوع 
توجه داشته باشند که برای شرکت در مسابقات با دقت بیشتری عمل کرده و سود و 
زیان آن را به درستی بررسی کنند. از طرفی دیگر باید دید با تعویق قهرمانی داخل 
سالن آسیا فدراسیون برای سه ورزشکاری که به ترکیه اعزام کرده چه تصمیمی 

می گیرد و آیا با ادامه اردوی آنها موافقت می کند یا خیر.
درست است که تنها دو ورزشکار موفق به کسب سهمیه قهرمانی داخل سالن 
جهان شده اند اما فدراسیون با برگزاری چند مسابقه داخل سالن می تواند به آماده سازی 
ورزشکاران کمک کند تا با شرایط بهتری وارد فصل فضای باز شوند و شرایطی 
فراهم شود که ورزشکاران به جای صرف هزینه ارزی و شرکت در مسابقاتی سطح 
پایین، در رقابت های داخلی محک بخورند. البته این به معنای ممانعت فدراسیون 
از حضور در مسابقات خارجی نیست بلکه باید مسابقات دستاوردی برای ورزشکار 

داشته باشد و امکان رقابت در سطحی باالتر را فراهم کند.

نبود ویلچرهای مدرن و استاندارد مشکل بانوان بسکتباليست 

سرمربی تیم ملی بسکتبال باویلچر بانوان یکی از مشکالت بانوان را برای 
شرکت در مسابقات آسیا و اقیانوسیه و بازیهای پاراآسیایی چین برخوردار نبودن از 

ویلچرهای به روز و استاندارد عنوان کرد.
مهری یوسف زاده، درباره وضعیت تیم بانوان بسکتبال با ویلچر برای شرکت 
در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه، اظهار کرد: سومین مرحله اردوی آمادگی 
بانوان بسکتبال با ویلچر در حالی از روز یکشنبه سوم بهمن با حضور ۲۰ بازیکن 
در مشهد مقدس برگزار می شود که این تیم ۲ سال به دلیل کرونا شرایط حضور 
در تمرینات و مسابقات را نداشت.وی گفت: برای این که بتوانیم در قهرمانی آسیا 
و اقیانوسیه سهمیه ورود به بازیهای پاراآسیایی چین را کسب کنیم، سعی داریم با 
جوانگرایی در تیم، تحول اساسی در بسکتبال با ویلچر بانوان ایجاد و تیم خوبی را 

برای قهرمانی آسیا و اقیانوسیه آماده کنیم.
بر روی شناسایی  اصلی  تمرکز  قبلی  اردوی  در ۲  پور تصریح کرد:  یوسف 
و  تیم  تاکتیکی  و  تکنیکی  بعد  ارتقای  اردوی سوم هدفمان  در  اما  بود،  بازیکنان 
اقیانوسیه در  شناسایی بازیکنان اصلی برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و 

تایلند است.
وی در پاسخ به این پرسش که چقدر امیدوار به کسب سهمیه در تایلند هستید، 
گفت: در تایلند ۵ سهمیه برای شرکت در بازیهای پاراآسیایی چین توزیع می شود 

که هدف گذاری ما شکست تیم میزبان و قرار گرفتن در جایگاه چهارم است. 
سرمربی تیم ملی بسکتبال باویلچر افزود: اگر تا زمان اعزام به قهرمانی آسیا و 
اقیانوسیه، هدفمند کار کنیم و تیم خوبی را از بین بازیکنان باتجربه و جوان تشکیل 

دهیم، کسب جایگاه سوم در پاراآسیایی چین دور از انتظار نیست.
وی در پایان یکی از مشکالت بانوان بسکتبال با ویلچر بانوان را نبود ویلچرهای 
مدرن و استاندارد عنوان کرد و افزود: از بازیهای پاراآسیایی جاکارتا تاکنون تغییری در 
ویلچرهای بازیکنان ایجاد نشده و اکثر آنها قدیمی و از رده خارج شده اند، امیدوارم 
با حمایت فدراسیون جانبازان و معلوالن و کمیته ملی پارالمپیک قبل از شرکت در 
پاراآسیایی چین، ویلچرهای استاندارد و مدرن برای بانوان بسکتبال با ویلچر تهیه 

شود تا مشکلی برای رقابت با حریفان آسیایی خود نداشته باشند.

تغيير مداوم برنامه هندبال قهرمانی آسيا توسط ميزبان
دوم  دور  برنامه  آسیا،  قهرمانی  هندبال  مسابقات  میزبان  به عنوان  عربستان 

این رقابت ها را تغییر داد.
از روز نخست رقابت ها  در حالی که برنامه مسابقات هندبال قهرمانی آسیا 
اعالم شده و در اختیار تیم ها قرار گرفته بود، اما باز هم کشور میزبان در آغاز دور 

دوم مسابقات برنامه ها را تغییر داد. 
این تغییرات اواخر پنجشنبه شب گذشته به تیم ایران اعالم شد. حتی زمان 

تمرین تیم ملی کشورمان نیز با تغییرات میزبان همراه بوده است.
بر این اساس و با تغییرات مجدد میزبان در برنامه مسابقات، زمان رقابت های 

ایران در دور دوم به شرح زیر است:
ایران - عراق شنبه )۲ بهمن( ساعت ۱۲:۳۰

ایران - کویت دوشنبه )4 بهمن( ساعت ۱4:۳۰
ایران - بحرین چهارشنبه )۶ بهمن( ساعت ۱۲:۳۰

انتقاد از مرد آلمانی بابت نرمش نسبت به فوق ستاره؛
رونالدو یا رانگنيک؟ یکی باید برود!

کریستیانو رونالدو، ستاره منچستریونایتد، با اعتراض شدید به تصمیم رالف 
رانگنیک بحران جدیدی را در این تیم رقم زده است.

رالف رانگنیک در جریان پیروزی برابر برنتفورد تصمیم گرفت که در دقیقه 
۷۱ کریستیانو رونالدو را بیرون کشیده و هری مگوایر را جانشین او کند، تصمیمی 

که با اعتراض شدید این بازیکن همراه شد.
احتمال دارد کریستیانو رونالدو در این تابستان از منچستریونایتد جدا شود و این 
در صورتی است که مدیران این باشگاه به این نتیجه برسند که رانگنیک فرد درستی 

برای ادامه کار در این باشگاه نیست. و در حال حاضر همینطور به نظر می رسد.
هیچ سرمربی ای نباید پس از انجام یک تعویض از سوی فوق ستاره تیمش 
مورد اعتراض قرار بگیرد اما در عین حال هیچ سرمربی ای هم نباید از کنار خط 

به روی نیمکت آمده و دلیل انجام این کار را برای بازیکنش شرح دهد.
چنین درگیری ها و بحث ها و توضیحاتی بین تمام مربیان و بازیکنان وجود 

دارد اما این چیزی است که باید در فضای خصوصی رختکن حل و فصل شود.
و  رونالدو  اعتراض  داشت.  او  از ضعف  نشان  بدون شک  رانگنیک  اقدام   
عبور از کنار او با مطرح کردن این سوال که »چرا من؟« باید به صورت کامل 

نادیده گرفته می شد.
این کاری است که پپ گواردیوال، یورگن کلوپ و آنتونیو کونته بارها انجام 

داده اند و روندی است که هر سرمربی درجه یکی با آن آشنایی دارد.
با چنین مسائلی باید بعدتر و در خلوت برخورد شود. در آن لحظه در جریان 
بازی باید تمام تمرکز سرمربی روی بازیکنانی باشد که در زمین حضور دارند و 

کار را پیش می برند.
اما این مربی آلمانی توجهش را به بازیکنی معطوف کرد که با عصبانیت و 
ناراحتی و به شکلی غیرمحترمانه از زمین بازی بیرون رفت و نشان داد که خودش 

را باالتر از سایر هم تیمی هایش می داند.
این در حالی است که رونالدو هفته قبل به این موضوع اعتراض کرده بود 
این  نمی کنند.  پیروی  او  توصیه های  و  راهنمایی  از  یونایتد  جوان  بازیکنان  که 
حرف کسی است که خودش نگاهی از باال به پایین به هم تیمی هایش دارد و این 

رفتارهایش به هیچ وجه نمی تواند الگوی مناسبی باشد.
این اولین بار نبود

هرچند این اولین بار نبود که رونالدو چنین رفتاری را در پیش می گرفت. او 
ماه گذشته نیز پس از تساوی ۱-۱ برابر نیوکاسل توجهی به هواداران و سایر هم 

تیمی هایش نکرد و مستقیما زمین را ترک کرده و وارد رختکن شد.
واکنش های او به پاسی که اشتباه ارسال شده یا موقعیتی که توسط بازیکنی 
دیگر به سمت دروازه رفته نشان داده که او عالقه زیادی به روحیه تیمی ندارد. 

چنین اتفاقاتی نشان می دهد که او فقط به خودش عالقمند است.
او پیش از این نیز در مصاحبه اش گفته بود:» من دوست ندارم پنجم، ششم 
یا هفتم باشم. من اینجا هستم تا رقابت کنم و پیروز باشم. نمی توانم بپذیرم که 

جایگاهمان در لیگ برتر پایین تر از رده سوم باشد.«
این یعنی او هشداری به باشگاه داده که به خاطر نبود بلندپروازی کافی ممکن 
است در تابستان پیش رو از جمع بازیکنان این تیم جدا شود. شاید او باور داشته که 
به تنهایی می تواند شرایط تیمی را تغییر داده و آنها را به جایگاهی باالتر برساند.

دو راهی یونایتد
احتماال یکی از این دو اتفاق در پایان فصل رخ می دهد.

این که رونالدو بر اساس گفته های خودش تصمیمش برای جدایی از این 
تیم را گرفته و در تابستان راهی تیم دیگری خواهد شد. یا هرکسی که سرمربی 
جدید یونایتد شدید به وضوح از آغاز مشخص خواهد کرد که او حرف اول و آخر 

را در این تیم می زند.
در این صورت رونالدو باید نظراتش را برای خودش نگه داشته و تنها کارش 

را انجام دهد. اما اگر با چنین شرایطی سازگار نباشد باید از این تیم جدا شوئد.
آیا او واقعا حاضر است با چنین شرایطی کنار بیاید؟ تا به حال چنین اتفاقی 

در زندگی رونالدو رخ نداده است.
او حتی در سن ۳۷ سالگی نیز پیشنهادات بسیاری دارد و ۱4 گلی که در این 

فصل به ثمر رسانده نیز شاهدی بر همین قضیه است.
با این حال او در این فصل در دیدارهایی مانند شکست ۰-۵ برابر لیورپول 
تاثیر خاصی روی عملکرد تیمش  و شکست ۰-۲ برابر منچسترسیتی نتوانست 

داشته باشد.
هرچند رفتار نامحترمانه چیزی نیست که هیچ مربی بپذیرد، چه موقت باشد 

و چه سرمربی جدید و دائمی.
سرمربی جدید یونایتد مطمئنا چنین رفتاری را نخواهد پذیرفت.

منبع: سان

هازارد، ناجی آنچلوتی در کوپا دل ری
رئال مادرید با پیروزی مقابل 
کوپا  نهایی  چهارم  یک  به  الچه 

دل ری صعود کرد.
در  الچه  و  مادرید  رئال  
چارچوب مرحله یک هشتم نهایی 
گوپا دل ری به مصاف هم رفتند که 
این دیدار با پیروزی دو بر یک رئال 
مادرید در پایان ۱۲۰ دقیقه به پایان 

رسید تا این تیم به یک هشتم نهایی این رقابت ها صعود کند.
در دقیقه ۱۰۳ و یک دقیقه پس از اخراج مارسلو، وردو روی توپ بازگشتی 
از ضربه ایستگاهی شوتی روانه دروازه کرد که در میانه راه به دیواره دفاعی رئال 

برخورد کرد و وارد دروازه لونین شد.
اما این پایان کار نبود و ایسکو ۵ دقیقه بعد در میانه راه، ضربه سبایوس را 

قطع کرد و به گل تبدیل کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.
پایان بازی هازارد گل دوم بازی را به ثمر  ادامه چهار دقیقه مانده به  در 
رساند. او با فرار از میان مدافعان الچه و عبثر از دروازه بان حریف گل دوم رئال 

را زد تا ناجی رئال شود.

ژاوی: هنوز الليگا و ليگ اروپا را داریم
کرد  امیدواری  ابراز  بارسلونا  سرمربی 

تمش در ادامه فصل جبران مافات کند.
به گزارش نقل از آس، بارسلونا و اتلتیک 
بیلبائو بامداد جمعه در مرحله یک هشتم نهایی 
کوپا دل ری به مصاف هم رفتند که این دیدار 
در پایان ۱۲۰ دقیقه با نتیجه ۳ بر ۲ به سود 
بیلبائو به پایان رسید تا این تیم به مرحله یک 

چهارم نهایی صعود کند.
ژاوی هرناندز بازی جام حذفی را خیلی 
بد تمام کرد. نه تنها به دلیل حذف در وقت 
اضافه، بلکه به دلیل مصدومیت آنسو فاتی که 

به مصدومیت جدی دچار شد.
او بعد از این دیدار گفت: راستش اتلتیک بازی فوق العاده ای انجام داده 
است. ما از هر لحاظ تالش کرده ایم، اما آنها با شدت دفاع کرده اند، در دوئل ها 
هستیم.  حذفی  جام  قبل  دوره  قهرمان  ما  کرده ایم.  تالش  بوده اند.  برتر  خیلی 
روزهای سختی در راه است زیرا همه چیز برای ما خوب نیست. نتایج حاصل نمی 
شود، اما باید به این باور ادامه دهید. هضم این نتیجه برای ما هزینه دارد. این 

لحظات بسیار سخت است.
اختیار  را در  بازی کنیم و توپ  آنها  ایم در زمین  توانسته  ادامه داد: ما  او 
داشته باشیم. باید به تمرین و کار ادامه دهید. ما باید ریکاوری کنیم زیرا حذف از 
سوپرجام و جام حذفی دو شکست سخت هستند اما ما هنوز اللیگا و لیگ اروپا 

را داریم. ما نمی توانیم بازوهایمان را پایین بیاوریم. برای ما روز سختی است.

ل  تبا فو تیم  سرمربی 
نشست  ر  د لیس  سسپو پر
تیمش  دیدار  از  پیش  خبری 

برابر فوالد حاضر شد.
تیم فوتبال پرسپولیس در جریان 
هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران 
شنبه از ساعت ۱۸ در ورزشگاه آزادی 
یحیی  است.  خوزستان  فوالد  میزبان 
ل  تبا فو تیم  بی  سرمر گل محمدی 
پیش  خبری  نشست  در  پرسپولیس 
یکی  شنبه  کرد:  اظهار  دیدار  این  از 
در  را  فصل  بازی های  مهمترین  از 
هم  که  خوبی  تیم  برابر  داریم؛  پیش 
بازی  است.  دفاع خوب  و  در حمالت 
کردن برابر این تیم برای همه دشوار 
برابر  حذفی  در  خوبی  بازی  ما  است. 
همان  باید  و  دادیم  انجام  ذوب آهن 

روند را ادامه بدهیم.
ادامه داد: فوالد فضای زیادی  او 
از  باید  نمی دهد.  قرار  تیم ها  اختیار  در 
عمق و کناره ها تالش کنیم به دروازه 
حریف برسیم. فکر می کنیم شاهد بازی 
فنی و تاکتیکی از دو تیم خواهیم بود 
باید تالش کنیم سه امتیاز را به دست 
به شرایط جدول سه  توجه  با  بیاوریم. 

امتیاز خانگی به ما کمک می کند.
بعد   خود  استعفای  درباره  وی 
این  گفت:  هم  فوالد  برابر  دیدار  از 
صحبت ها قبل از بازی برابر فوالد تمرکز 
ما را بهم می زند. به این سوال بعدا هم 

می توان جواب داد.
فوالد  گفت:  هم  همچنین  و  ا
بازیکنانی دارد که می توانند بازی را از 
زیر فشارخارج  کنند و توپ را به حمله 

انتقال دهند.
هم  مالی  مشکالت  درباره  وی  
آقای درویش  با  گفت: دیشب دیداری 
داشتم و قرار است به بازیکنان پرداختی 
داشته باشند. بحث ما مالی نیست، بحث 
این  قهرمانی  از  بعد  است.  تفاوتی  بی 
اتفاق زیاد رخ داد. االن دنبال حداقل ها 
هستم. ما  استادیوم برنابئو را نخواستیم. 
فقط زمین تمرین مناسب داشته باشیم و 
پرداختی ها هم انجام شود. تیم 4۰ و ۵۰ 
میلیون هوادار دارد. برخی می گویند ما 
پولکی هستیم اما همه زندگی خودمان 
را گذاشتیم. کسی که از بیرون نگاه می 
بازیکنان  این  نمی کند  فکر  اصال  کند 
مشکالت داشته باشند. خواسته زیادی 
می خواهیم  را  حداقل ها  فقط  و  نداریم 
به  می گوییم  هرکس  به  باشد.  فراهم 
دنبال زمین تمرین هستیم و انقدر پول 
باورش  نداریم،  مدیرعامل  و  داده اند 
آقای  با  می کند  فکر  برخی  نمی شود. 
درویش زاویه داریم اما اینگونه نیست. 

او  و همه  است  قدیمی  پرسپولیسی  او 
را می شناسند. او از خیلی از مشکالت 
خبر نداشت و وقتی آمد در جلسه با ما 

از مشکالت با خبر شد.
گل محمدی در ادامه درباره نقل و 
نیم فصل هم  در  پرسپولیس  انتقاالت 
گفت: همه تیم ها در نیم فصل تغیراتی 
موضوعات  این  درباره  داشت.  خواهند 
خواهد  رخ  اتفاقاتی  و  کردیم  صحبت 
در  باشیم  بازیکنی  دنبال  اگر  داد. 
باشگاه مطرح می کنیم نه در رسانه ها. 
روی  اسامی صحبتی  ندارم چون اسامی 

زیادی مطرح شده است.
اظهارات  درباره  دامه  ا در  و  ا
هیات مدیره  عضو  ذوالفقارنسب  بیژن 
صحبت ها  این  گفت:  هم  پرسپولیس 
مربوط به کنفرانس قبل از بازی نیست. 

ان شاءاهلل خیر است.
برابر  تیمش  مصاف  درباره  وی 
فوالد در سوپرجام هم گفت: تیم فوالد با 
تیمی که برابر ما بازی می کند قهرمان 

جام حذفی شده، این  نشان می دهد تیم 
خوبی هستند و امکانات خوبی دارند و 
گذاشته  را  خود  مثبت  تاثیرات  نکونام 
است. آنها با نظم هستند. بازی شنبه از 
همه چیز مهم تر است. مهم ترین بازی 
است.  شنبه  بازی  داریم  پیش  در  که 
که  هست  فرصت  هم  سوپرجام  برای 

صحبت کنیم.
او درباره حضور مربیان جوان در 
لیگ برتر و همینطور حضور رجب زاده 
هر  باالخره  گفت:  هم  مربی گری  در 
روز  یک  بوده  ما  لیگ  در  که  فردی 
هستند  باشد.  خوبی  مربی  می تواند 
رند  دا ا  ر نسیل  پتا ین  ا که  کسانی 
آقای  دارند.  را  مربی گری   واستعداد 
رجب زاده هم از افراد با استعداد است. 
فکر می کنم آینده خوبی در مربیگری 
مربیان  همه  امیدوارم  داشت.  خواهد 
جوان زمینه پرورش استعدادی که در 
آنها  باشند.  داشته  را  است  وجودشان 
مربیان  دارند.  برنامه ریزی  به  احتیاج 
مظلوم  آسیا  خود  به  نسبت  نی  یرا ا
ندارند  امکاناتی  واقع شدند چون هیچ 
است.  نشده  آنها  برای  برنامه ریزی  و 
شما نمی بینید گروهی از مربیان را به 
ژاپن و کره ببرند تا لیگ آنها را ببینند. 
هر مربی اگر کاری کرده، خودش برای 

خودش کرده است.
او درباره  عملکرد تیم ملی بانوان 
را  مهمی  امتیاز  گفت:  هم  هند  برابر 
تبریک  ایراندوست  خانم  به  گرفتند. 
می گویم. واقعا چشم به راه این هستیم 
پشت  ما  دعای  و  بگیرند  خوبی  نتایج 

سر آنهاست.

فعال به دیدار سوپر جام فکر نمی کنم؛

گل محمدی: مشکل ما مالی نيست، بحث بی تفاوتی مدیران است

مثبت  نکات  به  گزارش  این  در 
ایران  زنان  فوتبال  ملی  تیم  منفی  و 
جام  رقابت های  در  هند  با  جدال  در 

ملت های آسیا نگاهی انداخته ایم.
یران  ا زنان  فوتبال  ملی  تیم 
تیم  به مصاف  پنجشنبه شب گذشته  
در  و  رفت  هندوستان  یعنی  میزبان 
در  خود  دیدار  اولین  و  حضور  اولین 
جام ملت های آسیا به تساوی ارزشمند 
صفر بر صفر رسید تا نخستین امتیاز را 

دشت کند.
تیم  بین ۲  این گروه  بازی  دیگر 
چین و چین تایپه برگزار شد که نهایتا 
تیم مدعی چین حریف خود را با نتیجه 
تا  کوبید  هم  در  صفر  بر  چهار  پرگل 
نخست،  گروه  در  صدرنشینی  ضمن 
نشان دهد عزم خود را برای شکستن 
ملت ها  جام  در  نشدن  قهرمان  طلسم 

جزم کرده است.
۱۶ شوت در مقابل سه شوت

ارقام ثبت شده  آمار و  به  نگاهی 
در جدال هند و ایران می اندازیم. جایی 
که درصد مالکیت توپ برای شاگردان 
تیم  و  بود  درصد   ۶۲ ِدنِربی  توماس 
در  را  تملک  درصد   ۳۸ ایراندوست 
به  شوت   ۱۶ هندی ها  داشت.  اختیار 
ایران روانه کردند و این  سمت دروازه 
برای تیم ملی زنان ما سه شوت بود. تیم 
میزبان ۶ شوت داخل چارچوب داشت 
و سهم تیم ایران یک سوم آن یعنی ۲ 
شوت بود که یکی از این شوت ها به تیر 

دروازه اصابت کرد.
نمایش شگفت انگیِز کودایی

مسابقه  این  ستاره  کودایی  زهره 
دقیقه  در  فوق العاده اش  سیو  جز  به 
۷۷، پنج بار دیگر نیز با واکنش های به 
موقع دروازه ایران را نجات داد و کمک 
کرد که کلین شیت به ثبت برسد. البته 
که در کنار او باید به عملکرد درخشان 
دیگر عناصر خط دفاعی خصوصا غزاله 
بنی طالبی، فاطمه عادلی و ملیکا متولی 

هم اشاره کنیم که با درک باالی فوتبالی 
و همچنین تکل های به موقع و مناسب، 

جلوی گلزنی هند را گرفتند.
ایران، نیازمنِد جسارت بیشتر

در  بازی  اولین  خاص  موقعیت 
میزبان  تیم  بیشتر  آشنایی  تورنمنت ها، 
دیدارهای  بودن  با وضعیت جوی، کم 
تدارکاتی، کم تجربگی و ... عواملی بود 
با  ایراندوست  مریم  تیم  باعث شد  که 
نتوانند در کل  امتیاز  وجود کسب یک 
نمایش درخشانی داشته باشند. فراموش 
ضعیف ترین  نوعی  به  هند  که  نکنیم 
طرفی  از  بود.  گروه  این  در  ما  رقیب 
تیم ملی فوتبال زنان ایران در شرایطی 
فوتبالدوستان  که  رفته  ملت ها  جام  به 
از  نمایش شگفت انگیز  و  انتظار صعود 
مهمترین  تجربه،  کسب  و  ندارند  آنها 
خروجی این رقابت ها برای فوتبال زناِن 
اما چیزی که مشخص  بود.  ما خواهد 
ارائه  در  ایران  بازیکنان  توانایی  بود 
فوتبالی بهتر خصوصا در ۵۰ متر جلوی 

زمین است.
هندوستان  با  جدال  در  ایران 
با  و  باشد  جسورتر  کمی  می توانست 
برنامه ریزی  و  باالتر  نفس  به  اعتماد 
بهتر در فاز تهاجمی خلق موقعیت کند. 
نگین زندی، مهاجم باتکنیک ایران در 
نمی توانست  و  بود  تنها  مسابقه  این 

از  کاری  هندی  بازیکنان  تجمع  بین 
قابل  تکنیک  که  حالی  در  ببرد؛  پیش 

قبولی داشت.
تیمی  قهرمانی؛  مدعی  با  مصاف 

که رحم ندارد
ایران در بازی بعدی خود باید روز 
برود. دیداری  به مصاف چین  یکشنبه 
دشوار و سخت مقابل یکی از مدعیان 
میدان دیده  بازیکنان  از  که  قهرمانی 
برای  است.  برخوردار  باتجربه ای  و 
نیاز  صعود  شانس  داشتن  نگه  زنده 
ایراندوست در فاز تدافعی  است تا تیم 
کم اشتباه تر از جدال با هند عمل کند و 
در تمام طول 9۰ دقیقه تمرکز خود را 
حفظ کند تا گل های زیادی رد و بدل 
ضدحمله ها  در  برنامه  داشتن  نشود. 
تمام  با  حریف  تیم  تا  می شود  باعث 
نفراتش روی دروازه ایران خیمه نزند و 
نیم نگاهی به حفظ دروازه خود داشته 
جای  عقب تر  کمی  مدافعانش  و  باشد 
بگیرند. چین در جدال با تایپه پیش از 
به ۲ گل دست  فرا رسیدن دقیقه ۱۰ 
مثل شوانگ  بازیکنانی  بود.  کرده  پیدا 
و  وانگ، شان شان وانگ، ژین ژانگ 
... از فرصت های به دست آمده به راحتی 
نمی گذرند و زهره کودایی هم همیشه 
نمی تواند با سیوهای بی نظیرش ما را از 

گل خوردن نجات دهد.

توماس ِدنِربی، سرمربی تیم زنان 
هند پس از دیدار با تیم ملی فوتبال زنان 
و  تمام شده  بازی  داشت:  اظهار  ایران 
نتیجه چیزی است که مشاهده می کنید. 
دیدار  به  باید  برنمی گردیم.  عقب  به 
مقابل چین تایپه فکر کنیم و اینکه آنها 
را شکست دهیم و به سه امتیاز برسیم.

ما مقابل ایران دفاع بسیار خوبی داشتیم 
و اجازه زدن ضدحمله را به آنها ندادیم. 
گرفتن امتیازدر اولین بازی همیشه خوب 
است. در این شرایط وضعیت خوبی برای 
بعدی خواهید داشت.  به مرحله  صعود 
و  دهیم  ادامه  را  خود  برنامه های  باید 
به  بگیریم.  تایپه  چین  از  را  امتیاز  سه 
جدول نباید کاری داشته باشیم و تنها 
نگاهمان باید حریف بعدی باشد. تایپه 
به چین باخت اما تیم بسیار خوبی است.

دالیما چهیبر، وینگر تیم ملی زنان 
هندوستان نیز تصریح کرد: بازی خوبی 
مقابل ایران انجام دادیم اما از نظر تیمی 
سه  به  حاال  باشیم.  بهتر  می توانستیم 
امتیاز پیش رو فکر می کنیم که می تواند 
ما را به مرحله بعدی بفرستد. ما مقابل 
ایران موقعیت های زیادی را خلق کردیم 
و این نکته بسیار مهم و مثبتی است. 
ما هدف بزرگی داریم و باید با اعتماد 
به نفس به مصاف رقیب بعدی برویم.

مقابل  بعدی  دیدار  به  باید  حاال 
نتیجه  یک  کسب  کنیم.  فکر  چین 
تیم، فرصت خوبی  این  مقابل  آبرومند 
را در اختیار ملی پوشان قرار خواهد داد تا 
با رفع نواقص قبلی برای متوقف کردن 
چین تایپه شانس خود را برای صعود به 

یک چهارم نهایی افزایش دهند.
ز  ا دوره  این  در  است  گفتنی 
تیم   ۱۲ آسیا  ملت های  جام  مسابقات 
با  رقابت  به  تیمی  چهار  گروه  سه  در 
هر  برتر  تیم   ۲ و  می پردازند  یکدیگر 
برتِر  تیم  از سه  تیم   ۲ اتفاق  به  گروه 
نهایی  چهارم  یک  مرحله  راهی  سوم 

می شوند.
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مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از این طریق انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند .
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه)ریال(مبلغ برآورد اولیه )ریال(                       شرح مناقصهشماره مناقصه 

4۰۰/۱-۸۳
)تجدید مناقصه(

خرید ۳۰دستگاه نمایشگر صنعتی )تبلت( از محل 
اعتبارات داخلی 

۷/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰۷۱۵/۰۰۰/۰۰۰

توضیحات :  
نوع تضمین شرکت در مناقصه )ضمانت نامه بانکی ، واریز وجه نقد و ... به شرح مندرج در اسناد مناقصه( . 

مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت ۱۱:۳۰روز دوشنبه مورخ ۱4۰۰/۱۱/۱۸، دبیر خانه شرکت )پاکت الف( و بارگذاری در سامانه ستاد 
 زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت ۳۰/۱۲روز دوشنبه مورخ ۱4۰۰/۱۱/۱۸ ، اتاق کنفرانس شرکت در سامانه ستاد 

 به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن مطلقًا ترتیب اثر 
داده نخواهد شد. 

به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل می شود ، مطلقًا 
ترتیب اثر داده نخواهد شد 

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . 
 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳۸۲۵۵۵۷۵-۰۸۳ تماس حاصل فرمایید . 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

سایه روشن های دیدار هند و ایران؛

 جسورتر باشید تاریخ سازها!
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آگهی فقدان سند مالکیت 
مورخه   ۲۷۶۲۵ شماره  تقاضانامه  برابر  فرد  کیانی  فاطمه  اینکه  به  نظر 
۱4۰۰/۱۰/۲۸ منضم به دو برگ گواهی استشهادیه و شهادت شهود تقاضای المثنی 
نوبت اول را نموده و مدعی است که سند مالکیت شش دانگ یکباب آپارتمان 
تحت پالک ۱49۵ فرعی از ۵ اصلی بخش ۱۲ نیشابور به علت جابجایی مفقود 
گردیده که به حکایت دفتر امالک شش دانگ پالک فوق ذیل دفتر الکترونیک 
به شماره چاپی 4۷9۸۸۲ ب 9۵ ثبت و  به شماره ۱۳9۷۲۰۳۰۶۰۰۵۰۰4۰4۷ 
سند مالکیت به نام فاطمه کیانی فرد صادر و تسلیم سپس برابر سند رهنی شماره 
9۸۲۳۲ مورخه ۱۳9۵/۱۰/۱۲ در رهن بانک انصار قرار گرفت و دفتر امالک بیش 
از این حکایتی ندارد لذا چنانچه سند مالکیت مزبور جهت انجام هرگونه معامله ای 
به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری سند مربوطه را اخذ و جهت 
ابطال به این اداره ارسال فرمایید لذا به استناد ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده یا مدعی سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف مدت 
۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
با سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی قائم شهر 

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/9/۲۰ و برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۸۱۱۳ 
مورخ ۱4۰۰/۰9/۲4 هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور 
 / آقای  مالکانه و بالمعارض متقاضی  ثبتی چمستان تصرفات  مستقر در واحد 
خانم ملیحه حاجی مومجی فرزند علی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 4۵۲/۰۳ متر مربع که مقدار ۸۰ سیر مشاع عرصه وقف 
می باشد به شماره پالک ۱۳۸ فرعی از ۲4 اصلی واقع در قریه رزک بخش یک 
واگذاری شده از آقای / خانم غالمعلی اثباتی مالک رسمی محرز گردیده است 

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق این روزنامه محلی / سراسری 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 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 ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۱۱/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۱۱/۱۶

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
شناسه آگهی ۱۲۶۳۰۷۷

ثبتی  حوزه  ملک  ثبت  تقاضای  اختصاصی  حدود  تحدید  و  نوبتی  آگهی 
سوادکوه شمالی 

امالکی که مطابق ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و آیین نامه مربوطه در هیات حل اختالف هیئت منجر به صدور رای 

می گردد به شرح زیر آگهی می شود 
امالک متقاضیان واقع در قریه سرین پالک 4 فرعی ۳9۱ اصلی بخش 
۱۲ حوزه ثبت سواد کوه شمالی با مالکیت مهران رامی نسبت به دو دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۸۲۳/۳۶ متر مربع خریداری بدون واسطه 

از آقای ابراهیم رامی مالک رسمی 
لذا از کسانی که نسبت به امالک فوق اعتراض دارند می توانند به استناد 
ماده ۱۶ قانون ثبت از تاریخ اولین انتشار به مدت 9۰ روز درخواست واخواهی 
خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارند اگر بین تقاضا کننده و دیگری 
قبل از انتشار این آگهی دعوایی در مراجع قضایی اقامه شده باشد معترض باید 
گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تحویل دهد در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
تسلیم نگردد و یا گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل به این اداره 
تحویل نشود اداره ثبت اقدام به صدور سند مالکیت می نماید این آگهی در ۲ 
نوبت به فاصله ۳۰ روز منتشر خواهد شد ضمنا امالک مذکور که طبق ماده ۱۳ 

فوق آگهی گردید تحدید حدود آ» به صورت هم زمان انجام می شود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۱۱/۰۲ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۱۲/۰۲ 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سواد کوه شمالی 
۱۲۶۲۳4۵

آگهی نوبتی سه ماهه سوم  سال ۱4۰۰ حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان فارسان

نظر به دستورماده ۱۱ قانون ثبت اسناد وامالک و مواد ۵۳ و۵9 آئین نامه 
قانون پیشگفت ، امالکی که در سه ماهه سوم سال ۱4۰۰ )مهر ، آبان ، آذر ( 
تقاضای ثبت آنها در اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فارسان پذیرفته شده 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
 امالکی که تقاضای ثبت آنها در سه ماهه سوم سال ۱4۰۰ پذیرفته شده و 
مهلت اعتراض به آنها از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی به مدت نود روز میباشد .

۱-امالک واقع در روستاي حاجي آباد هیرگان به شماره پالک ثبتی  ۸۵4 
اصلی چهارمحال وبختیاری و فرعی های ذیل

4۲9 فرعي- آقاي نبي اهلل باقري گله فرزند لطف علي نسبت به ششدانگ 

یکبابخانه 
این آگهی نسبت به امالک مندرج در دو نوبت به فاصله سی روز در این  
روزنامه منتشر میشود . لذا طبق ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و امالک هرکس 
نسبت به امالک مندرج اعتراضی دارد باید از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتی تا 
9۰ روز اقامه دعوی نماید  واعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک  
قانون   ۱۷ ماده  مطابق  نماید.و  دریافت  رسید  و  تسلیم  فارسان   شهرستان   
ثبت اسناد وامالک هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضا کننده 
و دیگری قبل از انتشار اولین اعالن نوبتی دعویی اقامه شده باشد کسی که 
طرف دعوی یا تقاضا کننده است باید از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتی تا نود  
روز تصدیق محکمه را مشعر بر جریان دعوی به اداره ثبت محل تسلیم نماید  
قانون  اصالحی  نامه  آیین   ۸۶ ماده  مطابق  و  شد   خواهد  ساقط  او  واال حق 
ثبت معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تسلیم دادخواست را به 
قانونی وی  نماینده  یا  ثبت  متقاضی  اینصورت  غیر  در  نماید  تسلیم  اداره  این 
میتواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت  وبه اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 
ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. همچنین طبق ماده ۵۶ آیین نامه قانون 
ثبت  اسناد وامالک حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس منظور 
میگردد که اگر معترضی باشد مطابق مقررات در مدت ۳۰ روز از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدید حدود  دادخواست اعتراض بدهد 
تاریخ انتشار نوبت اول: روز شنبه مورخ ۱4۰۰/۱۱/۲  

تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه مورخ ۱4۰۰/۱۲/۰۲
شناسه اگهی: ۱۲۶4۲۷9

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
اکبر یزداني

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
ملی  شماره  به   ۳9۱۷ شناسنامه  شماره  به  پاقلعه  میردار  سمانه  خانم   / آقای 
پرونده  کالسه  متقاضی  اله  عین  فرزند  گرگان  از  صادره    ۲۱۲۱۷۷9۰۲۷
۱4۰۰۱۱44۱۲4۸۰۰۰۰۲۶4 در ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به انضمام پنج 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه که مابقی آن وقف است به مساحت 4۶ متر مربع 
از ۸۸ اصلی واقع در اراضی جعفرآباد بخش ۳ حوزه ثبت ناحیه ۲ گرگان طبق 
رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت 
به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی 
دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 

را به این اداره ارائه نمایند. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۱۱/۰۲ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۱۱/۱۸ 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان 
م / الف 99۷۸

باسمه تعالی
آگهی نوبتی

برابر ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد وامالک کشور ورعایت مواد اصالحی ۵9 و۶4 
آیین نامه قانون ثبت اسناد وامالک  اسامی اشخاصی که درسه ماهه دوم  سال 
۱4۰۰ یا قبل از آن درخواست ثبت آنها نسبت به امالک ثبت نشده واقع درحوزه 

ثبتی شهرستان دلفان بررسی وپذیرش شده اند بشرح  ذیل آگهی می شوند:
بخش ۱۲استان لرستان شهرستان دلفان
قریه پاچال رحمت آباد پالک ۱۸۶ اصلی

آقای نصرت اهلل چراغی یوسف آباد فرزند شاطر علی نسبت به ششدانگ 
یکباب گاوداری به مساحت ۲۱۶۵,4۳ متر مربع تحت پالک ۸۶ فرعی مجزا شده از 
پالک ۳۲ فرعی از پالک ۱۸۶ اصلی روستای پاچال رحمت آباد  بخش ۱۲ لرستان 

پالک ۱۵۵ اصلی موسوم به نورآباد دم آویزه
آقای  حمید رضا ابراهیمی کمره  فرزندمیرزا ولی نسبت به یک دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت   ۱۰۳,9۱ مترمربع تحت پالک  ۶۳9۸ 

فرعی از ۱۵۵ اصلی  واقع در نورآباد دم آویزه بخش ۱۲   
آقای شیر مراد  رمضانی فر فرزند حاجی مراد  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۲۳۱,۱۱ مترمربع تحت پالک۶۵۲۰  فرعی از۱۵۵ اصلی  

واقع در نورآباد دم آویزه بخش ۱۲
آقای جواد سبزیان  فرزند درویش   نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت   ۱۶۱,۷۵    مترمربع تحت پالک۷۸۱۲  فرعی از۱۵۵ اصلی  واقع 

در نورآباد دم آویزه بخش
خانم فاطمه داودیان دار کولی   فرزند قلی خان نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت   به  مساحت  ۱۳۰,۰4مترمربع تحت پالک  ۷۸۶۲ فرعی از ۱۵۵ اصلی  

واقع در نورآبا دم آ,یزه بخش ۱۲
آقای یارمراد چراغی فرزند جان محمد نسبت به ششدانگ یکباب عمارت   
به مساحت ۲4۶,۵۵ مترمربع تحت پالک ۷۸۶۳  فرعی از ۱۵۵ اصلی  واقع در 

نورآبا دم آیزه بخش ۱۲
آقای یارمراد چراغی فرزند  جان محمد  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 4۱,۵9 مترمربع  تحت پالک فرعی ۷۸۶4 از ۱۵۵ اصلی  واقع در 

نورآباد دم آویزه بخش ۱۲
از  دانگ مشاع  به سه  نسبت  مراد  فرزند حسن  مرادیان   خانم شکوه   )۷
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت   ۱۵  مترمربع تحت پالک  ۷۸۶۵ فرعی از 

۱۵۵ اصلی  واقع در نورآباد دم آویزه بخش ۱۲   
از  مشاع  دانگ  به سه  نسبت  رضابگ  فرزند  مرادیان   آقای هوشنگ   )۸
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت   ۱۵  مترمربع تحت پالک  ۷۸۶۵ فرعی از 

۱۵۵ اصلی  واقع در نورآباد دم آویزه بخش ۱۲   

9( آقای موالمراد خادمیان سرکشتی فرزند یارمراد نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت       ۱۶۳,۶۳مترمربع تحت پالک ۷۸۶۶ فرعی از۱۵۵ اصلی  

واقع در نورآباد دم آویزه بخش
۱۰( آقای یداله رضائی فرزند ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب عمارت   به  مساحت ۱94,۶۳مترمربع تحت پالک  ۷۸۷۰فرعی از ۱۵۵ 

اصلی  واقع در نورآبا دم آ,یزه بخش ۱۲
۱۱( آقای محمد نوری فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب عمارت   به  مساحت ۱94,۶۳مترمربع تحت پالک  ۷۸۷۰فرعی از ۱۵۵ 

اصلی  واقع در نورآبا دم آ,یزه بخش ۱۲
۱۲( آقای علی باقر امیری فتح آباد فرزند عزیز نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت ۱۳,۰۸ مترمربع  تحت  پالک ۷۸۷۳ فرعی از ۱۵۵ اصلی  واقع 

در نورآباد دم آویزه بخش ۱۲
آبادی فرزند بگ محمد نسبت به  ۱۳( آقای میرزا محمد محمدیان علی 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده الحاقی به پالک ۱۳۱۰ 
فرعی از ۱۵۵ اصلی  به مساحت ۵۳,4۰ مترمربع تحت پالک  ۷۸۷۸ فرعی از 

۱۵۵ اصلی  واقع در نورآباد دم آویزه بخش ۱۲   
۱4(آقای هادی زیدی منفرد فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت ۱۰۱,۷۳ مترمربع تحت پالک ۷۸۷9 فرعی از۱۵۵ اصلی  واقع در 

نورآباد دم آویزه بخش ۱۲
۱۵(آقای احمد رضا خزائی فر فرزند عبدعلی نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۱9۷,۵۳ مترمربع تحت پالک ۷۸۸۱ فرعی از۱۵۵ اصلی  

واقع در نورآباد دم آویزه بخش
۱۶(خانم سیم طال سیف  فرزند عبداهلل نسبت به ششدانگ یکباب عمارت   
به  مساحت ۱۵۶,۰9مترمربع تحت پالک ۷۸۸۷ فرعی از ۱۵۵ اصلی  واقع در 

نورآبا دم آ,یزه بخش ۱۲
۱۷(آقای خداداد چراغی عسگرآبادی فرزند نورمحمد نسبت به ششدانگ 
یکباب دکان به مساحت ۳۳,۷۸ مترمربع تحت پالک  ۷۸۸9 فرعی از ۱۵۵ اصلی  

واقع در نورآبا دم آیزه بخش ۱۲
۱۸(آقای خداداد چراغی عسگرآبادی فرزند نورمحمد نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت  به مساحت 99,۷۳ مترمربع تحت پالک  ۷۸9۰ فرعی از ۱۵۵ 

اصلی  واقع در نورآبا دم آیزه بخش ۱۲
۱9(آقای علی محمد چراغی عسگرآبادی فرزند نورمحمد نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 4۳,۸۰ مترمربع تحت پالک  ۷۸9۱ فرعی از ۱۵۵ اصلی  

واقع در نورآبا دم آیزه بخش ۱۲
۲۰(آقای علی محمد چراغی عسگرآبادی فرزند نورمحمد نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت 9۱,9۳ مترمربع تحت پالک  ۷۸9۲ فرعی از ۱۵۵ 

اصلی  واقع در نورآبا دم آیزه بخش ۱۲
۲۰(آقای محمد منتی فرزند ولی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت۲۳۳  مترمربع تحت پالک ۷۸9۳ فرعی از۱۵۵ اصلی  واقع در نورآباد 

دم آویزه بخش
۲۱(آقای حمید فالحیان فرزند مراد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به  
مساحت 4۳,۱۵مترمربع تحت پالک ۷۸94 فرعی از ۱۵۵ اصلی  واقع در نورآبا 

دم آ,یزه بخش ۱۲
۲۲(آقای حمید حسن پور چشمه فرزند صیدمراد نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت   به مساحت ۱4۶,۶۶مترمربع تحت پالک  ۷۸9۷ فرعی از ۱۵۵ اصلی  

واقع در نورآبا دم آیزه بخش ۱۲
۲۳(آقای عباس نوریان  فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت  ۸۷,۰۵مترمربع تحت پالک  ۷9۰4 فرعی از ۱۵۵ اصلی  واقع در 

نورآباد دم آویزه بخش ۱۲   
لذاهرکسی نسبت به امالک مندرج دراین آگهی اعتراض دارد میتواند مطابق  
ماده ۱۶ قانون اعتراض نماید ومطابق مواد ۸۶و۷4 آیین نامه اصالحی قانون 
ثبت از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 9۰روز  اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت مربوطه و دادخواست تنظیمی خودرابه مراجع ذی صالح قضایی 
تقدیم نماید وگواهی طرح دعوی خود را ظرف مدت یک ماه به واحد ثبتی ارائه 
نماید، درغیراینصورت متقاضی ثبت یانماینده قانونی  میتواندبه مراجع ذی صالح 
قضایی مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت ،وبه اداره  مربوطه تسلیم 
نماید واداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی رابرابر مقررات ثبتی 

ادامه خواهدداد../.م الف ۲۳9
تاریخ انتشارنوبت اول۱4۰۰/۱۱/۰۲                                 

تاریخ انتشارنوبت دوم  :۱4۰۰/۱۲/۰۲     
رضا پوالدوندي

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان                       

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/9/۲۰ و برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۷۲۵۵ 
مورخ ۱4۰۰/۰9/۰۸ هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور 
 / آقای  مالکانه و بالمعارض متقاضی  ثبتی چمستان تصرفات  مستقر در واحد 
بنای  با  خانم سعید مصباح فرزند مسعود نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
احداثی به مساحت۱۸۷/۰۰ متر مربع به شماره پالک 49۸ رعی از ۲ اصلی واقع 
در قریه شیر کال بخش یک خریداری شده از آقای / خانم یداله شکری مالک 
تعیین تکلیف وضعیت  قانون  به موجب ماده ۳  لذا  رسمی محرز گردیده است 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / سراسری 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 یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
اقدامات  این صورت  اداره ثبت محل تحویل دهد که در  به  تقدیم دادخواست 
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. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۱۰/۱۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۱۱/۰۲

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان 
م / الف ۱۲۵۵4۱۶

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر 

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/9/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه تاج الدین کال پالک 4 اصلی بخش 4 قشالقی 
۲۱۶ فرعی آقا / خانم صابر ترک تاج الدین کال فرزند نادر نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۸۳ متر مربع خریداری بدون واسطه 

/ با واسطه از نادر ترک 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
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 ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید  صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی 
از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس 
از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به 
صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک درجریان ثبت و 
فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۱۰/۱۸ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۱۱/۰۲ 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 
شناسه آگهی ۱۲۵۵۰9۳

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

برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰۳۰۶۲۶۷۰۰۰4۵۶ – ۱4۰۰/۰۶/۰۱ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای فاطمه محرابی فرزند رمضانعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۲۱۵/۵۶ متر مربع قسمتی از پالک شماره ۷۱- اصلی واقع در اراضی 
خان سعادت خراسان رضوی بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار از 

محل مالکیت مشاعی رمضانعلی محرابی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۱۱/۰۲ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۱۱/۱۷ 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 مشهد 
م / الف 4۳۰

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای جواد نعمت الهی به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی 
امضا شده دفتر اسناد رسمی ۳۵۵ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند 
مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع 
سهم   ۲۵۰ مقدار  گردید  مشخص  ثبتی  پرونده  سوابق  و  الکترونیک  امالک 
مشاع از ۱۵۰۰ سهم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع 
با شماره دفتر  از ۱۷۶ اصلی بخش ۱۰ مشهد  به شماره پالک ۱۶۲۵ فرعی 
امالک الکترونیکی ۱۳99۲۰۳۰۶۲۶۷۰۱۱۰۸۱ به نام آقای جواد نعمت الهی 
ثبت و سند مالکیت به شماره ۰۱۱4۷۲/ه9۸ به نامش صادر و تسلیم گردیده 
سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد 
مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل 
نماید بدیهی است در  اداره تسلیم  این  به  یا سند معامله رسمی  سند مالکیت 
ارائه  صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد 

م / الف ۳۵۸

عملکرد  تحلیل  و  تجزیه  جلسه 
اهداف  اساس  بر  ها،  حوزه  و  مناطق 
قائم  مدیرعامل،  حضور  با  شده  تعیین 
مقام مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، 
و  مناطق  ادارات،  روسای  و  معاونان 
با  و  ملل  اعتباری  موسسه  حوزه های 
رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی، 
در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱4۰۰ در ساختمان 

مرکزی موسسه برگزار شد.
به گزارش  روابط عمومی موسسه 
جلسه،  این  ابتدای  در  ملل:  اعتباری 
به  تسلیت  عرض  جوادی ضمن  آقای 
ام  گونه  شهادت  بزرگداشت  مناسبت 
چهار  مادر  عنوان  به  اهلل  سالم  البنین 
شهید و ضرورت ارج نهادن به مقام مادر 
با ذکر روایتی از رسول گرامی اسالم از 
مقام شامخ مادر تجلیل کردند و گفتند: 
احترام و نگهداشت حرمت پدر و مادر 
از ضروریات است. و وظیفه ماست که 
قدردان این نعمت ها باشیم و در صورت 
یادشان  و  نام  باید  عزیزان  این  فقدان 
فرزندانمان  شاید  تا  داریم  نگه  زنده  را 
ما  از  و  بیاورند  بیاد  را  ما  آینده  در  هم 
یاد کنند. و همچنین به روز پاسداشت 
مادران شهدا پرداختند و ضمن قدردانی 
از مقام مادران شهدا گفتند: مادران شهدا 

جایگاه بسیار باالیی دارند. همه ما باید 
قدردان این همه ایثار و لطف آنها باشیم.

گزارش  افزودند:  ادامه  در  ایشان 
نشانگر  جلسه،  این  در  شده  ارائه  های 
موفقیتهای چشمگیر و اخبار امیدوارکننده 
است. پیشکسوتان با تکیه بر سخاوت، 
ز  ا اخالص،  معرفت،  نفس،  عزت 
خودگذشتگی و هدفمندی، این امکان را 
فراهم آورند تا نیروهای جوان با کسب 
آموزش های الزم به مراتب باالتر شغلی 
ارتقا یابند. جای امیدواری است؛ چراکه 
آموزش و نیز پرورش، می تواند زمینه ساز 
رشد و توسعه شود. به سهم خود به تمام 
عزیزانی که با آموزش و تربیت نیروی 
انسانی، بسترساز ارتقای نیروهای جوان 
شرایط  در  می گویم.  “آفرین”  شده اند، 
حاضر، الزم است تا موضوع آموزش را 
در هر زمان و موقعیتی همواره مد نظر 

داشته باشیم.
روح  تقویت  موسسه،  مدیرعامل 
ضروریات  از  را  قدردانی  و  قدرشناسی 
زندگی شخصی و شغلی دانست و گفت: 
در زنجیره شغلی ما، کسانی هستند که با 
سپرده های خود در نزد موسسه و دریافت 
تسهیالت و پرداخت به موقع آن، سفره 
نعمت را برای تک تک ما گستراندند. باید 

با احترام و خلوص نیت، قدردان مشتریان 
و سپرده گذاران باشیم.

نیت  خلوص  با  و  بگذاریم  احترام 
به آنان خدمت کنیم؛ چراکه اگر آنان در 
چرخه شغلی ما نباشند، در واقع ما هم 

نخواهیم بود.
همکاران عزیز، چشم، زبان و گوش 
نهال  ما هستند. در بحث عملکرد، هر 
خدمتی که بکاریم، خیر و برکت برداشت 
خواهیم کرد. همیشه کاشت دانه های 
خیر، با برداشت خیرات همراه خواهد بود.

تحول  و  رشد  به  اشاره  با  وی 
مثال زدنی در حوزه بانکداری گفت: این 
مهم از افتخارات موسسه اعتباری ملل 
است که ، در ۲۶ سال پیش زمانی که 
هنوز هیچ بانکی در ایران سیستم رایانه 

ای نداشت، موسسه اعتباری ملل جهت 
 ، مشتریان  به  مطلوب  خدمات  ارائه 
سیستم رایانه را وارد چرخه عملیات بانکی 
کارشناسانه  پیش بینی های  کرد.  خود 
نشانگر این مهم است که در چند سال 
رفت که  پیش خواهیم  به سمتی  آتی، 
خواهد  رشد  به سرعت  نوین  بانکداری 
کرد. لذا با اندیشه های درست، کوشش، 
تالش، جهاد و همت، در مسیری حرکت 
و  موفقیت  ما  تالش  ویترین  که  کنیم 
پیروزی باشد. باید با جسارت و شهامت، 
در مسیر تحقق هدف همت کنیم؛ چرا 
که عدم دقت ما، زمینه ساز عقب ماندن 

در عرصه رقابت خواهد شد.
مدیرعامل موسسه، کمک، حمایت 
و همراه شدن در مسیر برنامه های دولت 

را الزمه توسعه کشور دانست و گفت: از 
آنجا که موفقیت دولت، افتخار ما خواهد 
بود، لذا یکی از کارهای ارزشمندی که 
می توانیم در این مسیر انجام دهیم، مبارزه 
جلوگیری  و  پولشویی  بحث  با  جدی 
نظام  در  پولهای کثیف  و  افراد  از ورود 
بانکی کشور است. باید پذیرا باشیم که 
بهترین  مواظبتی،  خود  و  مراقبتی  خود 
است. موضوع  و ضروری ترین عملکرد 
مباحث  جمله  از  پولشویی،  با  مبارزه 
باید مدام  تأکیدی است که  و  آموزشی 
به همکاران جوان اعالم شود تا خدای 
ناکرده یک اتفاق کوچک، باعث حوادث 

غیرقابل جبران نشود.
حجت االسالم والمسلمین جوادی، 
می  بخواهیم،  “اگر  اینکه  به  اشاره  با 
ایجاد  رقابت  در عرصه  گفتند:  توانیم” 
سهم  کسب  بانکی،  سیستم  در  شده 
به  توجه  با  منابع  به  دستیابی  و  بازار 
تورم ، یکی از سرفصل های مهم است 
که به نظر می رسد با توجه به درایت و 
مدیریت تک تک همکاران، این هدف 
دست یافتنی است. با ارتباط، احترام و 
هدف  سمت  به  هموطنان  به  خدمت 
پیش برویم، بدون شک تحقق هدف، 
پایان  در  شد.ایشان  خواهد  امکانپذیر 

مدت  بلند  اهداف  باید  داشتند:  اظهار 
داشته باشیم و ارائه خدمات را تنها منوط 
به کشور ایران ندانیم بلکه باید بتوانیم 
با حضور در عرصه های بین المللی و 
کشور  برای  ای  افزوده  ارزش  جهانی، 
که  چرا  باشیم  داشته  ایران  عزیزمان 
از این طریق، حتی می توانیم با بانک 
های خارج از کشور رقابت کنیم. بیاییم 
بهره گیری  نیز  و  توان خود  بر  تکیه  با 
از دیدگاه های قابل دسترسی مدیران 
موسسه  ارتقاء  موجبات  میانی،  و  ارشد 
توکل  با  بدون شک،  آوریم.  فراهم  را 
 ، همت  تالش،  و  رحمان  خداوند  به 
تعصب، حمیت، نظم، انضباط، همیاری، 
دست  مهم  این  همراهی  و  همکاری 

یافتنی خواهد بود.
مقام  قائم  جلسه،  این  ادامه  در 
محترم  عضو  مروجی،  جناب  موسسه 
حیدرزاده،  آقای  جناب  مدیره  هیئت 
حاکمیت  حوزه  در  مدیرعامل  مشاور 
شرکتی و سایر معاونین و مدیران ارشد 
بیاناتی ایراد نموده و در ادامه نیز عملکرد 
مناطق و حوزه ها مورد بررسی و تجزیه 
و تحلیل دقیق واقع و روسای مناطق و 
حوزه ها نیز به بیان دیدگاه های خود 

پرداختند.

اعضای جدید هیئت مدیره بانک دی را بشناسیدمدیر عامل موسسه ملل: قدردان سپرده گذاران هستیم
در این جلسه که صبح روز چهارشنبه ۲9 دی ماه ۱4۰۰ با حضور نمایندگان 
بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سهامداران حقیقی و 
حقوقی بانک دی برگزار شد، اعضای جدید هیئت مدیره بانک دی انتخاب شدند.
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک دی با حضور دارندگان ۵۶,۳۳ درصد 
از سهام به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید تشکیل شد.به گزارش روزگار 
پرس ، در این جلسه که صبح روز چهارشنبه ۲9 دی ماه ۱4۰۰ با حضور نمایندگان 
بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سهامداران حقیقی و 
حقوقی بانک دی برگزار شد، اعضای جدید هیئت مدیره بانک دی انتخاب شدند.
در این جلسه جواد وکیلی، نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران و رییس مجمع با 
تشریح فرآیند انتخاب هیئت مدیره بانک دی گفت: پس از درج آگهی انتخاب اعضای 
هیئت مدیره در روزنامه رسمی بانک، داوطلبین جهت اخذ تائیدیه های الزم به بانک 
مرکزی معرفی شدند که پس از بررسی های به عمل آمده در خصوص تحصیالت و 
تجربیات مرتبط بانکی و اخذ استعالم از مراجع ذی صالح، در مجموع شش نفر به 

مجمع عمومی بانک برای رأی گیری و انتخاب اعضاء معرفی شدند.
جواد وکیلی همچنین ضمن تقدیر از اعضای هیئت مدیره پیشین بانک دی 
که در شرایط اقتصادی موجود توانستند بانک را هدایت و رهبری کنند، اظهار کرد: 
امیدواریم با انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره، شاهد فصلی نو همراه با موفقیت و 

تحوالت چشمگیر برای بانک دی باشیم.
در ادامه این جلسه که در سالن همایش های بین المللی هتل المپیک تهران 
برگزار شد، پس از طی مراحل قانونی، رأی گیری به صورت کتبی از سهامداران 
انجام شد و پس از شمارش آرا، اعضای جدید هیئت مدیره بانک دی به شرح ذیل 

انتخاب شدند:
۱. علیرضا قیطاسی  ۲. فریدون رشیدی ۳. سیدمحمود احمدی 4. امیرعباس 

هاشمی نژاد ۵. برات کریمی
انتخاب موسسه حسابرسی بهمند به  این جلسه  از دیگر مصوبات  همچنین 
عنوان بازرس و حسابرس قانونی اصلی و مؤسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس 

علی البدل انتخاب شدند.
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نازنین بیاتي و همکاري با کاله قرمزي

و  محبوب  بازیگر  بیاتی  نازنین 
سینمایی  فیلم  کشور  سینماي  پرکار 
ایرج  ساخته  پسرخاله  و  کاله قرمزی 
طهماسب را برای نابینایان توضیح دار 
کرد. گروه هنري سوینا نسخه ویژه 
و  پرطرفدار  سینمایی  فیلم  نابینایان 

ساخته  پسرخاله،  و  قرمزی  کاله  محبوب 
ایرج طهماسب را در چارچوب برنامه فیلمخانه منتشر می کند.  این فیلم 
از رادیو سوینا پخش می شود و پس از آن روی سایت این مجموعه در 

دسترس مخاطبان قرار می گیرد.  
نظارت متن و ضبط این برنامه به عهده کیوان کثیریان بوده و متن 
روایت آن را شیدا محمدطاهر نوشته است. این برنامه در استودیو شهر 
صدای پارسیان ضبط شده و مرجان طبسی آن را با صداي نازنین بیاتي 

میکس و تدوین کرده است.

احمدرضا درویش و ساخت یک سریال

ز  فیلمسا درویش،  احمدرضا 
ز  ا پس  کشور  سینماي  برجسته 
قصد   ، سینما ز  ا دوری  ل ها  سا
موضوع  با  تلویزیونی  سریال  دارد 
و  ن  سیستا ن  ستا ا ی  یی ها یبا ز

این  که  دارابی  علی  بسازد.  بلوچستان 
و  فرهنگی  میراث  وزیر  معاون  روزها 
گردشگری است از ساخت سریالی به کارگردانی احمدرضا درویش خبر 
داد و اعالم کرد در دفتر معاونت میراث فرهنگی میزبان فیلمنامه نویس 
و کارگردان شهیر ایران احمدرضا درویش و دکتر مهدی فرجی مدیر 
سابق سیما و تهیه کننده امروز تلویزیون بوده و درصدد ساخت سریالی 
به نام کندو هستند که عمدتا به زیبایی ها و پاکی های خطه سیستان 
و بلوچستان که معموال از قاب دوربین ها گم بوده است، مي باشند که 

به زودي آغاز خواهد شد.

رضا یزداني و شروع فیلمي جدید

یی  سینما فیلم  ی  ر ا د فیلمبر
به  نی،  ا غو ر ا لباس  با  ختری  د
نویسندگی و کارگردانی خداداد جاللی 
روز  از  نشاط  محمد  تهیه کنندگی  و 
گذشته در تهران آغاز شد و گروه در 

منطقه  در  واقع  لوکیشنی  در  حاضر  حال 
حکیمیه تهران حضور دارند. 

رضا یزدانی به تازگي به این پروژه پیوسته و با انجام تست گریم مقابل 
دوربین رفته است. سامان صفاری، سمانه نصری، علیرضا استادی، پوریا 
پورسرخ، قربان نجفی، حدیث فوالدوند، شهین تسلیمی، ماهرخ رضاپور، 
فائزه کرمی، فرناز فضلی، مبینا زیدی، زهرا شعبان نژاد و با حضور فریبا 
این  بازیگران  دیگر  هندوستان،  از سینمای  زیدی  راویش  و  متخصص 
فیلم هستند. طي روزهای آتی قرار است یکی دو بازیگر دیگر نیز به این 

پروژه سینمایي اضافه شوند.
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آیا جشنواره تئاتر فجر مفید است!؟
بهروز غریب پور: ادامه حیات جشنواره 

تئاتر فجر به نفع خانواده تئاتر است

این روزها هنرمندان متعددي درباره مثبت با منفي بودن برگزاري 
جشنواره هاي هنري در کشور سخن مي گویند ولي اکثریت آنها معتقد هستند 
که جشنواره ها حتي اگر کاستي و محدودیت هایي داشته باشند، بازهم براي 
هنر الزم هستند. بهروز غریب پور که یکي از چهره هاي شاخص عرصه هنر 
به شمار مي رود معتقد است ادامه حیات جشنواره تئاتر فجر، به نفع خانواده 
تئاتر است و می گوید اگر خبر می رسید که جشنواره به دالیل متعدد امسال 

برگزار نخواهد شد، بسیار قابل تامل و تاسف بود.
بهروز غریب پور، نویسنده و کارگردان تئاتر و موسس و سرپرست 
با  جشنواره  برگزاری  از  خوشحالی  ابراز  با  آران  مکتب  عروسکی  اپرای 
وجود تغییر مدیران و شرایط تئاتر می  گوید: ما نمی توانیم نیت خوانی کنیم 
که مدیران چه تصمیمی برای آینده جشنواره ها در ذهن دارند و اساسا 
نگاه شان به جشنواره های پیش رو چگونه است اما نکته مهم این است 
که روال چندین ساله موجود در خصوص تئاتر که جشنواره ای برای آن 
برگزار شود در حال ادامه پیدا کردن است و این خود، خبری خوب است 

و نشان دهنده این که اتفاقات به روال قبل رخ خواهند داد.
او با بیان اینکه ما از این نظر اطمینان خاطر پیدا کرده ایم که این 
روال ادامه پیدا خواهد کرد، تماشاخانه ها کار خواهند کرد و جشنواره برگزار 
خواهد شد، می افزاید: انشااهلل مدیران از این درک و دریافت برخوردار باشند 
که خانواده تئاتر چه در تهران و چه در دیگر استان ها به بلوغ رسیده است 
و تعامل با آن ها و اعمال سیاست های فرهنگی باید به گونه ای صورت 

بگیرد که اهالی تئاتر احساس آزادی نسبی کنند.
این مدیر باسابقه و شناخته شده فرهنگی در ادامه صحبت هاي خود 
مي گوید: نکته مهم به نظرم این است که خانواده تئاتر امروز می داند که 
قرار نیست راه افراط را برای جلب نظر تماشاگران طی کند و این نکته 
در این سال ها کامال بر او روشن شده است. تماشاگران نیز به نقطه ای 
تئاتر در  ندارند و خانواده  رادیکال  تند و  رسیده اند که توقع نمایش های 

عرضه کارها به نوعی تعادل نسبی دست یافته است.
بهروز غریب پور با تاکید بر اینکه ادامه حیات جشنواره به نفع خانواده 
تئاتر است می گوید: حال تصور کنیم خبر می رسید که جشنواره تئاتر فجر، به 
دالیل متعدد، امسال برگزار نخواهد شد، این خبر بسیار قابل تامل و تاسف 
بود و همین که این خبر هست که سازوکار جشنواره مجددا راه خواهد افتاد 
و سالن ها تحرکی پیدا می کنند مسرت بخش است آن هم در شرایطی که 
حقیقتا کرونا بنیه و توان جماعت اهل تئاتر را بسیار ضعیف کرده است. 
تئاتری ها اگر کارهای دیگری در دوران کرونا انجام نمی دادند قطعا دچار 
خسرانی بزرگ می شدیم و هر دقیقه می شنیدیم که یا مهاجرت کرده اند و 
یا مشکالت دیگری داشتند و فضای یاس می توانست ما را با چنین اخباری 
مواجه کند. خوشبختانه این فضای کرونایی که در همه دنیا پیامدهایی 
داشت به تدریج رو به پایان است و روشن شدن چراغ جشنواره نویدبخش 
این است که تئاترها در سال پیش رو دوباره فعالیت خود را آغاز می کنند.

الزم به ذکر است که چهلمین دوره از جشنواره تئاتر فجر از ۱۰ تا 
۲۰ بهمن برگزار خواهد شد.

قهرمان برنده 3 جایزه از پالم اسپرینگز

ساخته  قهرمان،  سینمایی  فیلم 
اصغر فرهادی، شب گذشته برنده ۳ 
جایزه از جشنواره پالم اسپرینگز شد. 
پالم  جشنواره  نفره   ۸ داوران  هیات 
مرزها،  فراز  بر  پلی  جایزه  اسپرینگز، 
چون  بزرگانی  به  گذشته  در  که  را 

آندره وایدا اهدا شده بود، به خاطر استادی 
فیلم  به  جهانی،  و  انسانی  و  مهم  مسئله ای  سینمایی  بیان  در  کم نظیر 

سینمایی قهرمان اهدا کرد. 
هیات داوران جایزه فیپرسی، نیز جایزه بهترین فیلمنامه را به اصغر 
فرهادی برای فیلمنامه قهرمان اهدا کرد و امیر جدیدی را برای بازی در 
همین فیلم به عنوان بهترین بازیگر مرد شناخت. برگزاری مراسم اهدای 
جوایز پالم اسپرینگز به دلیل شیوع سویه جدید ویروس کرونا به تعویق 

افتاد و شب گذشته اسامی برندگان اعالم شد.
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همگام با چهلمین جشنواره تئاتر فجر
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محمد حسین زاده

ه  ر ا همو فجر  تر  تئا ه  ر ا جشنو
تئاتر  اهالي  براي  مهم  بسیار  رویدادي 
ز  ا خارج  هنرمندان  براي  خصوصا 
به شمار مي رود چرا  و جوان ها  تهران 
هنرشان  ارائه  براي  محل  بهترین  که 
در  و  حاال  مي باشد.  تئاتر  عرصه  در 
چهلمین  شروع  تا  چندروزي  که  حالي 
مانده  باقي  فجر  تئاتر  جشنواره  دوره 
است، اساتید بزرگ این هنر با جشنواره 

همگام شده اند.
نصیریان  علی  استاد  گذشته  روز 
چهلمین  برگزارکنندگان  با  دیدار  در 

جشنواره تئاتر فجر، با تاکید بر اهمیت 
مدیریت فرهنگی در ارتقای تئاتر، گفت 
مدیریت فرهنگی در پروسه پیشرفت و 
بسیار  تئاتر  و  هنر  به  بخشیدن  عمق 
اثرگذار است و با حضور مدیرانی دلبسته 

به تئاتر، این اتفاق ممکن خواهد بود.
برنامه دیدار با استاد علی نصیریان، 
روز گذشته با حضور قادر آشنا )مدیرکل 
هنرهای نمایشی( و حسین مسافرآستانه 
)دبیر چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر( و وحید لک )مدیر روابط عمومی، 
 ارتباطات و تبلیغات جشنواره( در منزل 
این هنرمند پیشکسوت برگزار شد. در 
دیدار، حسین مسافرآستانه  این  ابتدای 

گزارشی از وضعیت این دوره جشنواره 
فکر  گفت:  و  کرد  ئه  را ا فجر  تئاتر 
نمی کردیم که با توجه به تداوم شرایط 
کرونایی، امسال انقدر گروه تئاتری در 
که  طوری  به  باشند.  کرده  کار  کشور 
بیش از ۶۰۰ گروه متقاضی حضور در 

این دوره جشنواره بودند.
از  دیدار  این  در  نیز  آشنا  قادر 
جوان  گروه های  حمایت  برای  تالش 
کار  ادامه  برای  آنها  به  دادن  امید  و 
و  داد  خبر  اقتصادی  دشوار  شرایط  در 
گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، 
امسال از هزینه کرد بودجه در بخش های 
جنبی کاسته شده و در تالش هستیم 

تا بزرگترین بخش بودجه این دوره از 
جشنواره را به کمک هزینه حمایت از 
جشنواره  در  کننده  شرکت  گروه های 

اختصاص دهیم.
مدیر کل هنرهای نمایشی در ادامه 
با اشاره به تعداد قابل توجه هنرمندان 
جشنواره  از  دوره  این  در  شرکت کننده 
به ویژه گروه های جوان، گفت: خانواده 
تالش  سختی ها،  تمام  وجود  با  تئاتر 
و  دهد  ادامه  خود  حیات  به  می کند 
جشنواره تئاتر فجر نیز این تالش ها و 

ایستادگی را ارج می نهد.
قادر آشنا همچنین خطاب به استاد 
به  نگاه  با  تئاتر  گفت:  نصیریان  علی 

اساتید و بزرگانش زنده است و نفس گرم 
شما می تواند مشوق حرکت رو به جلوی 
هنرمندان جوانی باشد که تازه قدم در 
راه تئاتر گذاشته اند و پیام شما را برای 
ادامه این مسیر سرلوحه کار قرار دهند.
نصیریان  علی  استاد  ادامه  در 
در  شرکت کننده  جوان های  به  خطاب 
جشنواره گفت: من درود می فرستم به 
همه جوان ها و هنرمندانی که برای هنر 
تئاتر تالش می کنند، برای تئاتری که 
از بخش های زیبا، تاثیرگذار و دلنشین 
و  به فرد  هنر است. یک هنر منحصر 
تکثیر نشدنی است. یک آیین است که 
انسانی دیگر  انسان مقابل  در آن یک 

و  مصایب  و  مسائل  تا  می گیرد  قرار 
گرفتاری هایش را عریان کند، بشکافد 
و مقابل انسان دیگری جراحی کند. همه 
این  زخم ها در تئاتر باز می شود، بنابراین 

تئاتر یک هنر زنده است.
تر،  تئا پیشکسوت  هنرمند  ین  ا
سینما و تلویزیون تاکید کرد: شما یک 
کار غیر قابل تکثیر و بسیار انسانی انجام 
می دهید، چرا که انسان را مقابل انسان 
جراحی می کنید. شما کسانی هستید که 
با نگاه و سواد و انرژی تازه وارد عرصه 
تئاتر شدید و برخی از شما بسیار خوب 
درخشیدید و کار کردید. حتی اگر ۵ اثر 
درخور توجه از بین ۶۰۰ گروه متقاضی 
در جشنواره تئاتر فجر بیرون بیاید، بُرد 
با جشنواره است چراکه خالقیت مقوله 
وجود  با  جشنواره  این  نیست.  ساده ای 
تمام مشکالت کشور، فرصتی در مسیر 
پیشرفت شماست، امیدوارم این رویداد 
کمکی باشد تا بتوانید خالقیت های خود 

را به نمایش بگذارید.
اهمیت  بر  تاکید  با  همچنین  او 
مدیریت فرهنگی و نقش آن در ارتقای 
یک جشنواره، گفت: از پیش از انقالب 
تا امروز، مدیرانی بوده اند که اصال تئاتر 
را دوست نداشتند. اما برخی دیگر، عاشق 
دادند.  ارتقا  را  آن  و  بودند  و هنر  تئاتر 
مسافرآستانه  آقای  و  آشنا  قادر  آقای 
جزو دسته دوم هستند، چراکه دلبسته 
هنر و تئاتر هستند.استاد علي نصیریان 
کرد:  تصریح  خود  سخنان  پایان  در 
پیشرفت  پروسه  در  فرهنگی  مدیریت 
و عمق بخشیدن به هنر و تئاتر بسیار 
اثرگذار است و با حضور مدیرانی دلبسته 

به تئاتر، این اتفاق ممکن خواهد بود.
از  نسخه ای  دیدار،  این  پایان  در 
پرتره استاد علی نصیریان با عکسی از 
مهدی آشنا به ایشان اهدا و نسخه ای 
دیگر توسط این هنرمند امضا شد تا در 
دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر قرار بگیرد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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باعث  اخیر  سال   ۲ در  کرونا 
آموزشي  از مسائل  بسیاري  تا  شده 
فضاي  و  آنالین  آموزش  چرخه  به 
این  حاال  و  شوند  متوسل  مجازي 
موضوع فارغ از تمام مشکالتي که 
زیرساخت هاي  نبود  و  کرده  ایجاد 
مناسب در کشور، به نظر مي رسد که 
باشد.  ایجاد کرده  فرصت هایي هم 
هنرمنداني  از  یکي  رفیعی،  حسین 
است که معتقد است فضای مجازی 
از  بسیاری  تا  است  آمده  به وجود 
پس  دهد  تغییر  را  ما  عادت های 
این شرایط که مردم نمی توانند  در 
برگزاری  شوند  حاضر  تجمعات  در 
نمایشگاه مجازی کتاب اتفاق خوبی 

است.
حسین رفیعی بازیگر و مجری، 
درباره مجازی شدن نمایشگاه کتاب، 
به  با توجه  به دنیاي جوانان گفت: 
اینکه برگزاری نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران به خاطر شیوع ویروس 
کرونا در سال های اخیر به تعویق افتاد 
نمی توانند  شرایط  این  در  مردم  و 
برگزاری  تجمعات حاضر شوند،  در 
نمایشگاه مجازی کتاب اتفاق خوبی 

است.
او با اشاره به اینکه در سال های 
مناطق  اغلب  در  کرونا  از  پیش 
جهان مردم نگران تاثیرات مخرب 
و  کودکان  روی  مجازی  فضای 
داشت: پس  اظهار  بودند،  نوجوانان 

از همه گیری ویروس کرونا، بچه ها 
بیش از پیش با فضای مجازی آشنا 
از  بسیاری  که  بپذیریم  باید  شدند. 
مشاغل و کارها که پیش تر از کرونا 
مجازی نشده بودند، امروز به شکل 
زندگی  بنابراین  درآمده اند،  مجازی 
خواهد  مجازی  زندگی  پساکرونا، 
کشورها  از  برخی  در  امروزه  بود. 
اعضای خانواده از طریق پلتفرم ها با 
هم ارتباط برقرار می کنند، این یعنی 
دنیا شروع شده  در  زندگی مجازی 
است. ما یا باید برای آن برنامه ریزی 
کنیم یا بنشینیم طوفان بیاید و بعد 

برایش فکری کنیم.
این  با  کهنه کار  بازیگر  این 
توضیح که در سال های اخیر ناشران 
کتاب  خرید  به  مردم  کم  از عالقه 
گالیه داشتند اما هنوز افراد بسیاری 
هستند،  عالقمند  کتاب  تورق  به 
را  کتاب  ورق  بوی  آنها  افزود: 
شرایطی  هر  در  و  دارند  دوست 
مطالعه می کنند. برگزاری نمایشگاه 
فوق العاده  مجازی  به صورت  کتاب 
که  برویم  سمتی  به  باید  اما  است 
کتابخوانی، مطالعه  بتوانیم فرهنگ 
و  نوجوانان  بین  در  را  آموختن  و 
بعضی  کنیم.  احیا  کهنساالن  حتی 
مواقع در فضای مجازی می بینم که 
افرادی مردم را تشویق می کنند که 
با حل سودوکو و جدول از ابتال به 
بیماری آلزایمر جلوگیری کنند. کسی 

به مردم نمی گوید کتاب بخوانید.
حسین رفیعی با بیان اینکه به 
یاد دارم همراه با دوستانم در قطار 
رجا در طرح نذر کتاب شرکت کردم، 
ادامه داد: دوستانم در قالب این طرح 
مسافران  به  را  کتاب هایی  مبدا  در 
را  آنها  مقصد  در  و  می دادند  هدیه 
مسافران  اینگونه  می گرفتند.  پس 
در مسیر سفرشان کتابی می خواندند. 
به نظرم می توانیم چنین طرحی را در 
مترو، بانک ها و هر جایی که مردم در 
اجرا  آنجا زمانی را صرف می کنند، 
کنیم. اکنون در مطب دکتر نیز کتاب 

و مجله ای دیده نمی شود.
محبوب  چهره  و  مجري  این 
با اشاره به اینکه بهتر است افرادی 
بیشتر  می کنند  فرهنگی  کار  که 
نی  ا بخو کتا و  کتاب  مبحث  به 
امروزه حتی  کرد:  تصریح  بپردازند، 
در دکوراسیون خانه مردم هم جای 
خالی کتابخانه حس می شود. سابق 
بر این وقتی نوعروسان می خواستند 
در  کتابخانه  حتما  بیاورند،  جهزیه 
میان وسایل شان بود اما اکنون حتی 
و  شهری  مبلمان  فروشگاه های  در 
خانگی هم کتابخانه دیده نمی شود 

و شاید خود این معضل است.
او با این توضیح که بهتر است 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به 
۲ صورت مجازی و حضوری برگزار 
مجازی  فضای  قطعا  گفت:  شود، 
از  بسیاری  که  است  آمده  به وجود 
باید  دهد.  تغییر  را  ما  عادت های 
با  رویارویی  جریان  در  را  خودمان 
آن مسلح کنیم تا هم به خود و هم 

دیگران آسیبی نزنیم.
حسین رفیعي با اشاره به افرادی 
که کتاب می خرند و آن را همچون 
تمبر سال های سال در کتابخانه شان 

از  نمی تواند  کسی  و  می دارند  نگه 
آن استفاده کند، اظهارداشت: کتاب 
تمبر نیست و باید خوانده شود زیرا 
دردی  هیچ  به  نشود،  خوانده  اگر 
نمی خورد. ما در سال های اخیر دیوار 
مهربانی را در سطح شهرها داریم. 
برای  باید  اینچنینی  کار  به نظرم 
شهرداری  و  شود  انجام  هم  کتاب 
اقدام کند، مثال در  انجام آن  برای 
سطح شهر اتاقک هایی درست کند 
تا مردم به آسانی بتوانند کتابی را از 

آنجا بردارند و بخوانند.
در  دوست داشتني  چهره  این 
اشاره  با  خود  صحبت هاي  پایان 
زمینه  در  ده ها  نوا خا جایگاه  به 
بیشتر  مروزه  ا گفت:  ني  کتابخوا
بتوانند  اینکه  بهانه  به  خانواده ها 
بهترین امکانات را برای فرزندشان 
فراهم کنند تک فرزند هستند یا نهایتا 
۲ فرزند دارند اما به جای آن که برای 
آنها  اتاق  فرزندانشان کتاب بخرند، 
را با اسباب بازی، لوازم و بازی های 
رایانه ای اشباع کرده اند. فکر می کنم 
ترویج  برای  تالشی  باید  خانواده ها 
فرهنگ مطالعه کنند. آرزو دارم آنها 
ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی را 
از خودشان شروع کنند. در گذشته 
و  عیدها  بود  رسم  خانواده ها  در 
تولدها به بچه ها کتاب هدیه بدهند. 
می توانیم این حرکت فراموش شده 

را احیا کنیم.

کرونا، فضاي مجازي و کتاب...

حسین رفیعي: باید از فرصت هاي ایجادشده در فضاي مجازي براي ترویج کتابخواني استفاده کرد


