
حذف صفر از پولی ملی 
و تاثیر مثبت آن بر اقتصاد کشور

کارشناسان معتقدند، با توجه به تصویب حذف صفر از پول ملی 
بر  مثبتی  تاثیرات  امر  این  تومان،  به  کشور  ملی  پولی  واحد  تغییر  و 
عمومی  اعتماد  افزایش  پولی،  تورم  میزان  کاهش  همچون  اقتصاد 
و  مبادالت  تسویه  آسان سازی  تورم،  کاهش  ملی،  پول  به  نسبت 

... دارد.
تورم های  گذارندن  سر  از  پی  در  جهان  کشورهای  از  بسیاری 

انفجاری کوتاه مدت یا تجربه تورم فزاینده بلند مدت با پدیده کاهش 
باالیی  حجم  امر،  این  نتیجه  در  که  شده اند  روبرو  ملی  پول  خرید 
عالوه  که  شده  ایجاد  اقتصاد  در  ارزش  کم  مسکوک  و  اسکناس  از 
اجرایی  مشکالت  جامعه،  عمومی  افکار  بر  ناخوشایند  روانی  آثار  بر 
به  ناچار  کشورها  این  بنابراین،  است؛  داشته  دنبال  به  نیز  عدیده ای 

شده اند. مختلف  به صورت های  پولی  اصالح  برنامه  اجرای 

نام  تغییر  شامل  که  می گیرد  به سه صورت شکل  پولی  اصالح 
از هر  از واحد پول و ترکیبی  واحد پول یک کشور، حذف چند صفر 
دو روش است و اجرای هر یک از  این سه روش، نیازمند پیاده سازی 
آماده سازی  تورم،  کنترل  بر  عالوه  که  است  جامعی  سیاستی  بسته 

کند. فراهم  نیز  را  جدید  شرایط  پذیرش  برای  جامعه 
صفحه 4

تحلیلگر بازار سرمایه:

تا زمانی که پول تزریق شود
 رشد بازار سرمایه ادامه دارد!

برنامه ای برای برچیدن مدارس کپری وجود ندارد
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: تا پایان 
امسال ۱4 هزار کالس درس تکمیل و تحویل می شود و 
در حال حاضر ۲۶ هزار کالس دولتی و ۱4 هزار کالس 

مشارکتی طرح های ملی فعال هستند.
مهراله رخشانی مهر گفت: ۶۳ هزار بخاری گازی 
استاندارد در مدارس استفاده می شود، اما به علت ممنوع 
شدن استفاده از سامانه گرمایشی دارای شعله مستقیم در 

کالس، این موارد نیز جمع آوری می شود.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور بابیان اینکه 
در حال حاضر در هیچ جای کشور بخاری نفتی در مناطقی 
که علمک گاز به مدرسه رسیده است نداریم، افزود: در 
سامانه  نفت،  وزارت  بودجه سال ۹۹ مصوب شد  قانون 
گرمایشی ۱۰۰ هزار کالس درس را برای آموزش وپرورش 

در کشور استاندارد کند.
صفحه ۲

مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی

مصرف ۱/۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعي 
طي سال گذشته در استان خراسان جنوبی

6

اصرار، سخت کوشی، تسلیم نشدن در مذاکره

صفحه 3برون گراها در مقابل درون گراها

4

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1451- چهارشنبه ۱7  اردیبهشت ۱399- قیمت ۱000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
باالرفتن بلیت در 
دوران پساکرونا 

منطقي و اصولي 
نیست!

5ورزش
اصالحات نخستین 

قانون جامع ورزش 
در مجلس تصویب 

شد

هنگ 7فر

داریوش بابائیان تهیه كننده كهنه كار سینما با تحلیل و بررسی 
وضعیت سینماها در دوران پساكرونا و افزایش قیمت بلیت، 
در گفتگو با دنیاي جوانان گفت: با توجه به اینکه سینما پس 
از بازگشایی افت عجیبی خواهد كرد و اقتصاد مردم در این 
چند ماه اخیر به شدت تحلیل رفته و درآمدزایی نداشتند، اگر 

قیمت بلیت ها افزایش یابد ...

مدیركل دفتر امور مجلس وزارت ورزش و جوانان اعالم 
كرد كه اصالحات الیحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت 
ورزش و جوانان اعاده شده از شورای نگهبان امروز سه 
شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسالمی تصویب شد.

محمدرضا یوسفی در خانه  ماندن را بخشی از سرشت كار 
نویسندگی می داند و می گوید از قبل به خانه نشینی عادت 
داشته است. او همچنین می گوید روی رمان تاریخی ای كار 
می كند كه تاكنون ۳۰ جلدش منتشر شده و اگر كرونا اجازه 

دهد، ادامه پیدا می كند.

خانه نشینی  بخشی 
از سرشت کار 

نویسندگی است 

WWW.YOUTHWORLD.IR

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل
آگهی مزایده

نوبت دوم 

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل در نظر دارد حق بهره برداری تعداد یک قطعه زمین واقع در شهرک تخصصی 
آب شهرستان نیررا برای احداث واحد بسته بندی آب معدنی با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده به باالترین قیمت 
پیشنهادی بصورت 40 درصد نقد و مابقی طی ۱2 قسط 3 ماهه واگذار نماید. عالقه مندان حائز شرایط می توانند جهت دریافت 

اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراحعه نمایند.

شهرک موضوع مزایده
صنعتی 

قیمت پایه هر 
برآورد اولیه قیمت کاربریمتر مربع 

پایه )ریال(
مبلغ سپرده 
شرکت در 

مزایده )ریال(
شماره مزایده

 قطعه زمین شماره 
نود و یک )91( به 
مساحت 9035.31 

مترمریع 
6.505.423.200325.271.16099.1صنعتی 720.000 ریالتخصصی آب 

*مبلغ سپرده شرکت در مزایده بایدعالوه بر بارگزاری در سامانه به یکی از صورتهای زیر در پاکت الف به صورت  الک و مهر و امضائ شده به 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل تحویل گردد.

الف( اصل فیش واریز بشماره حساب 4۰۰۱۱۱8۹۰۶۳77۰۳۲ بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل ) شرکت های 
دولتی ( قابل واریز در بانک ملی شعبه مرکزی اردبیل 

ب( ضمانتنامه بانکی  به نفع شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل
پ( ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران 

ت( اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید 
ث( وثیقه ملکی معادل 85 درصد ارزش کارشناسی رسمی آن

ج( ضمانتنامه های صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند 
* محل تحویل پاکت الف: دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل

- مهلت دریافت اسناد از سامانه : از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه ۹۹.۲.۲5
- مهلت بار گزاری و تحویل اسناد: تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۹.۳.7 

-زمان بازگشایی : ساعت ۱۰ صبح  پنج شنبه مورخ ۹۹.۳.8
* مدت اعتبارپیشنهادات ۳ ماه پس از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود.
* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده  گذار ایجاد نمی کند.

* کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه ستاد ایران انجام خواهد شد.

تاریخ چاپ نوبت اول: سه شنبه – ۹۹.۲.۱۶
تاریخ چاپ نوبت دوم: چهار شنبه ۹۹.۲.۱7

Internet: Ardebil.isipo.ir
E-mail: : ardebil@isipo.ir

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

شهرداری جیرفت در نظر دارد بر اساس مجوز شماره 9- 99/2/9 شورای محترم اسالمی شهر، کرایه ماشین آالت سنگین جهت انجام امورات 
عمرانی )شن ریزی و آماده سازی معابر سطح شهر- ایجاد بستر معابر جدید، اعم از بارگیری، حمل و تخلیه شن مخلوط و ماسه بادی از مبادی 
تعیین شده طبق اسناد مناقصه- تسطیح و کوبیدن معابر شهر و انجام هرگونه عملیات عمرانی مرتبط( را با برآورد اولیه به مبلغ ۱0,000,000,000 
ریال)ده میلیارد ریال( از محل منابع داخلی شهرداری به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید. لذا خواهشمند است مناقصه گران ضمن رعایت 

موارد مشروحه ذیل در صورت تمایل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
موضوع مناقصه: شن ریزی و آماده سازی معابر سطح شهر-ایجاد بستر معابر جدید، اعم از بارگیری-حمل و تخلیه شن مخلوط و ماسه بادی از مبادی تعیین شده طبق اسناد 

مناقصه - تسطیح و کوبیدن معابر شهر و انجام هرگونه عملیات عمرانی مرتبط 
هزینه درج آگهی در دو نوبت و در صورت درج آگهی تجدید مناقصه طبق روال مقرر قانونی و با رعایت آیین نامه مالی شهرداری به عهده برنده مناقصه می باشد.

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز کاری از تاریخ ۹۹/۰۲/۱7 لغایت پایان وقت اداری ۹۹/۰۲/۲4 میباشد. 
مهلت تحویل اسناد و پیشنهادات: از تاریخ ۹۹/۰۲/۲۱ لغایت پایان وقت اداری ۹۹/۰۲/۲8 می باشد.

به شماره حساب  ریال  مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰  واریز  مناقصه  اسناد  دریافت  به ذکر است جهت  باشد.الزم  قراردادهای شهرداری جیرفت می  امور  و  پیمان  واحد  اسناد  دریافت  محل 
۰۱۰7۳۲7۲۳۰۰۰۱ بنام درآمد عمومی شهرداری نزد بانک ملی شعبه غدیر جیرفت و تحویل یک نسخه فیش واریزی به واحد پیمان و امورقراردادها و یک نسخه به امورمالی 

شهرداری الزامی است.
تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری صورت می گیرد و تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادات در تاریخ ۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱4:۰۰ در محل دفتر شهردار می باشد.بدیهی است 
پاکات پیشنهادات مشتمل بر سه پاکت جداگانه پاکت الف: تضمین شرکت در مناقصه پاکت ب: رزومه، سوابق، رتبه مرتبط سازمان برنامه و بودجه و مدارک تأیید صالحیت و اسناد 

تکمیل شده مناقصه مربوط به مناقصهگر واجدالشرایط و پاکت ج: اعالم قیمت مطابق فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه می باشد. 
در زمان انعقاد قرارداد ۱۰% مبلغ قرارداد به عنوان ضمانت نامه انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر اخذ می گردد.

مبلغ تضمین )سپرده( شرکت در مناقصه، با توجه به برآورد و اعتبار اولیه مبلغ 5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )پانصد میلیون ریال( می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا فیش 
واریز نقدی به حساب شماره ۰۱۰57۱5548۰۰۲ به نام سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه غدیر جیرفت، بایستی در پاکت الف تحویل دبیرخانه حراست شهرداری گردد.

چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است. ضمنًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن ۰۳44۳۳۱۲۲۲۶ آماده پاسخگوئی می باشد.

مدت اعتبار پیشنهادها یک ماه از تاریخ افتتاح پاکت پیشنهادات می باشد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده ۱۰ آیین نامه معامالت شهرداری میباشد. 
شهرداری جیرفت ضمنا متن آگهی مناقصه در شبکه اطالع رسانی شهرداری جیرفت به آدرس  www.Jiroft.ir درج گردیده است.

   آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
شماره مناقصه: 1-99

                                                                                                               نوبت دوم

آگهی تحدید مزایده
شهرداری درجزین در نظر دارد نسبت به واگذاری 6 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی بین شهری با ابعاد 8*3 واقع در 
بزرگراه شهید شوکت پور )سمنان – درجزین( به مبلغ هر دستگاه با قیمت پایه ماهانه 7.000.000 ریال اقدام نماید 
لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت و تحویل فرم شرکت در مزایده از تاریخ 99/02/15 لغایت 

99/02/24 به آدرس درجزین – خیابان شهرداری – ساختمان شهرداری – امور اداری مالی مراجعه نمایند.
سیدمحمد شاهمیری
شهردار درجزین

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

)نوبت دوم( شماره 99/3
اداره کل راه و شهرسازی خوزستان در نظر دارد خدمات مشاوره حقوقی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرح ذیل به مؤسسه حقوقی واجد 

شرایط دارای مجوز از قوه قضائیه، واگذار نماید.
مبلغ برآورد اولیه 7.۳7۰.۹۶5.۹87 ریال و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳۶۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 ir670100004001037106372777 انواع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر – واریز نقدی به حساب سپرده سازمان ملی زمین و مسکن به شماره شبا
)شناسه واریز: ۹۳۶۲8۶5۰۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰( بنام تمرکز وجوه سپرده سازمان ملی زمین و مسکن

)ستاد( دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  از طریق  لغایت ۹۹/۰۲/۲۰  تاریخ ۹۹/۰۲/۱5  از  اداری  در ساعت های  مناقصه:  اسناد   زمان، مهلت و محل دریافت 
 www.setadiran.ir 

 www.setadiran.ir زمان و محل ارائه پیشنهادها: تا ساعت ۱4 روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۳۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
می باشد. ضمانتنامه یا فیش واریزی، هم به صورت اسکن شده در سامانه فوق الذکر برگزاری گردد و هم به صورت فیزیکی )پاکت الف با درج شماره و موضوع مناقصه( به 

آدرس: امانیه – خ شهید مدرس – اداره کل راه و شهرسازی خوزستان – اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری تا ساعت ۱4 مورخ ۹۹/۰۲/۳۱ تحویل گردد.
توجه: زمان تحویل پاکت الف تا ساعت ۱4 می باشد و پس از آن هیچ پاکتی تحویل گرفته نمی شود.

زمان و محل بررسی پیشنهادها: ساعت 8 روز شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۰۳ به آدرس امانیه – خ شهید مدرس – اداره کل راه و شهرسازی خوزستان – سالن جلسات
به پیشنهادهای مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و فاقد مجوز از قوه قضائیه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدت قرارداد: ۱۲ ماه
مؤسسه مشاور موظف می باشد در  قیمت پیشنهادی خود کلیه کسورات قانونی از جمله بیمه )حوادث و تأمین اجتماعی(، مالیات حق بیمه، حسن انجام کار، سود و غیره 
را لحاظ نمایند و از این بابت هیچگونه عذر و بهانه ای قابل قبول نبوده و از مطالبات برنده مناقصه از هر صورت کارکرده اعم از موقت و قطعی کسر خواهد شد و فقط 

مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
مؤسسه مشاور می بایست بومی استان باشد.

مؤسسه مشاور می بایست توان پرداخت ۲ ماه حقوق پرسنل را داشته باشد.
مؤسسه دارای مجوز از قوه قضائیه باشد و مجوز مربوطه در پوشه )ب( بارگذاری گردد.

کلیه اسناد مربوط به مناقصه گر می بایست برابر اصل گردیده و در سامانه ستاد بارگذاری گردند. به مدارکی که برابر اصل نشده باشند، ترتیب اثر داده نشده و غیرقابل 
قبول خواهند بود.

شناسه آگهی: 8۳۱۰۲۱

اداره ارتباط و اطالع رسانی راه و شهرسازی خوزستان

عملکرد ایران در کنترل کرونا 
فراتر از استانداردهای بین المللی است

حجت االسالم حسن روحانی عصر روز دوشنبه در نشست مجازی سران کشورهای 
عضو گروه تماس جنبش عدم تعهد، با نکوهش اقدامات ضدایرانی و ضد حقوق بشری آمریکا 
اظهارداشت که با اقدامات ضدحقوق بشری آمریکا، تهیه ملزومات پزشکی مورد نیاز برای 
ایران معمواًل طوالنی تر و گاه ناممکن شده است و برنامه هدفمند ایران برای مقابله با شیوع 

این ویروس را با مشکل و چالش مواجه کرده است.
رئیس جمهور همچنین تضعیف سازمان جهانی بهداشت را به معنای تضعیف مبارزه 
مشترک جهانی علیه کرونا برشمرد و گفت که اقدام توجیه ناپذیر، شتابزده و غیرمسووالنه 
دولت آمریکا در محروم کردن سازمان جهانی بهداشت از مبالغ مالی مورد نیاز آن سازمان 

را باید یک اشتباه راهبردی دیگر این دولت دانست.
روحانی تاکید کرد که جمهوری اسالمی ایران به منظور همکاری با تمامی کشورهای 
جهان برای دستیابی به واکسن و درمان قطعی ویروس کووید- ۱۹ اعالم آمادگی کرده و 

از هرگونه درخواست همکاری استقبال می کند.
صفحه ۳

مسائل اقتصادی در اولویت مجلس یازدهم باشد
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد 
که نمایندگان دوره یازدهم باید فارغ از مسائل سیاسی به دنبال تحقق شعار جهش تولید و حل 

مسائل معیشتی مردم باشند. 
اصغر سلیمی با اشاره به اولویت هایی که مجلس دهم در یک ماه باقی مانده باید به آنها 
توجه داشته باشد، بیان کرد: مجلس دهم باید در فرصت باقی مانده به طرح ها و لوایحی که در 
کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی بر روی آنها کار کارشناسی شده توجه داشته 
و آن بخش از طرح ها و لوایحی که می تواند کمکی به مردم از بعد معیشتی و تامین کاالهای 

اساسی داشته را در اولویت قرار داده و به سرانجام رساند.
وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر در فرصت باقی مانده زمانی برای رسیدگی به 
طرح های جدیدی وجود ندارد. کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی باید اولویت خود 
را به سرانجام رساندن طرح ها و لوایح موجود قرار دهند. نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای 
اسالمی نیز پس از تحویل گرفتن مجلس باید خارج از مسائل سیاسی و حاشیه ای وارد میدان شوند.
صفحه ۳



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1451-چهارشنبه 17 اردیبهشت 21399 معه جا
برنامه ای برای برچیدن مدارس کپری وجود ندارد

رئیس سـازمان نوسـازی مدارس 
کشـور گفت: تا پایان امسـال ۱4 هزار 
کالس درس تکمیـل و تحویـل مـی 
شـود و در حال حاضر ۲۶ هزار کالس 
دولتـی و ۱4 هـزار کالس مشـارکتی 

طـرح هـای ملی فعال هسـتند.
مهراله رخشـانی مهـر گفـت: ۶۳ 
در  اسـتاندارد  گازی  بخـاری  هـزار 
بـه  امـا  می شـود،  اسـتفاده  مـدارس 
علت ممنوع شـدن اسـتفاده از سـامانه 
در  مسـتقیم  شـعله  دارای  گرمایشـی 
جمـع آوری  نیـز  مـوارد  ایـن  کالس، 

می شـود.
رئیس سـازمان نوسـازی مدارس 
کشـور بابیـان اینکـه در حـال حاضـر 
در هیـچ جای کشـور بخـاری نفتی در 
مناطقـی کـه علمـک گاز بـه مدرسـه 
رسـیده اسـت نداریم، افـزود: در قانون 
بودجـه سـال ۹۹ مصـوب شـد وزارت 
نفـت، سـامانه گرمایشـی ۱۰۰ هـزار 
کالس درس را برای آموزش وپرورش 

در کشـور اسـتاندارد کند.
اسـاس  بـر  د:  دا دامـه  ا وی 
»تجهیـز  هـدف  بـا  برنامه ریـزی 
ی  سیسـتم ها زی  دسـا ر ا ند ستا ا و 
گرمایشـی و سرمایشـی مدارس« ۳7 
میلیـارد ریـال بـرای سـال ۹۶، حدود 
4۰ میلیـارد ریـال بـرای سـال ۹7 و 
نزدیـک به ۱4۰ میلیارد ریال در سـال 
۹8 به اسـتان سـمنان اختصاص یافت 
کـه نسـبت بـه سـال قبـل از آن ۲۶8 

داشـت. افزایـش  درصـد 
رخشـانی مهـر بیـان کـرد: ابتـدا 
سـه هزار ۶۲۳ کالس درس در استان 
غیراسـتاندارد  سـامانه  دارای  سـمنان 
گرمایشـی و نفتـی بـود که بـا تجهیز 
در  درس  کالس   ۱74 و  هـزار   ۳
حـال حاضـر 44۹ کالس از سـامانه 
برخـوردار  گرمایشـی  غیراسـتاندارد 

. ست ا
* گسـترش فضای آموزشـی در 

مناطـق زلزله زده
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس کشـور گفت: همکاری 
اختصـاص  و  مدرسه سـاز  خیـران 
اعتبـارات دولتـی باعـث شـد پرونـده 
سـاخت مـدارس در مناطـق زلزلـه زده 
اسـتان کرمانشـاه بـه پایـان برسـد و 
78 مدرسـه در زلزله کرمانشاه تخریب 
و پـس از زلزلـه ۱۶۰ مدرسـه در ایـن 
اسـتان سـاخته شـد؛ به طوری کـه ۰.7 
مترمربـع بـه سـرانه فضای آموزشـی 

ایـن اسـتان اضافه شـد.
وضعیـت  خصـوص  ر  د وی 
فضاهـای آموزشـی مناطـق سـیل زده 
نیـز بابیـان اینکـه در مهـر ۹8 هیـچ 
دانـش آمـوزی بـدون کالس نمانـد، 
 ۲۱۰ سـاز  مدرسـه  خیریـن  گفـت: 
میلیـارد ریـال بـرای سـاخت مـدارس 
در مناطق سـیل زده مشـارکت کردند 
دولـت  توسـط  مقـدار  همیـن  بـه  و 
اعتبـار تخصیـص یافـت و امید اسـت 
در اسـتان هـای گلسـتان، لرسـتان و 
خوزسـتان تـا پایـان سـال ۹۹ پرونده 
سـاخت و تجهیز مـدارس این مناطق 

بسـته شـود.
* سـامانه مـکان یابـی سـاخت 
مـدارس بـه زودی رونمایـی می شـود

رئیس سـازمان نوسـازی مدارس 
کشـور گفت: در راسـتای تحقق سـند 
تحـول بنیادیـن و براسـاس تحـوالت 
جمعیت شناسـی، سـامانه تعیین مکان 
راه انـدازی  مـدارس  سـاخت  بـرای 
اسـاس  بـر  نیازسـنجی  تـا  می شـود 
اطالعـات جمعیتـی راهبـرد خوبـی را 
پیـش روی سـاخت مـدارس بگذارد و 
از سـاخت مـدارس کوچـک جلوگیری 

. د شو
رخشـانی مهر معیـار طراحـی این 
سـامانه را آمایـش سـرزمینی خوانـد و 
گفـت: ایـن نرم افـزار طـوری طراحی 
شـده اسـت کـه بـر اسـاس مطالعات 
سـاخت  نیـاز  و  سـاله   5۰ جمعیتـی 
مـدارس در مناطـق و جانمایـی آنهـا 
عمـل کنـد، این سـامانه پـس از تایید 
بـه  آموزش وپـرورش  وزیـر  توسـط 

زودی رونمایـی مـی شـود. 
تمـام  نیمـه  طـرح  هـزار   4۰*

کشـور در  آموزشـی 
 4۰ بـه  اشـاره  بـا  رخشـانی مهر 
هـزار طرح نیمه تمام در کشـور گفت: 
تا پایان امسـال ۱4 هزار کالس درس 

تکمیـل و تحویـل می شـود و در حال 
حاضـر ۲۶ هـزار کالس دولتـی و ۱4 
هـزار کالس مشـارکتی طـرح هـای 
ملـی فعـال هسـتند و طرحـی کـه از 
منابـع ملی به صورت رها شـده باشـد 

داشـت. نخواهیم 
وی افـزود: از سـال ۹۶ تـا ۹8 به 
ترتیـب هفـت هـزار ،۱۰ هـزار و ۱4 
هـزار کالس درس سـاخته شـد و در 
سـال ۹۹ نیـز تعـداد ۱4 هـزار کالس 
در حـال سـاخت اسـت، و بخش هایی 
ماننـد مـدارس بـزرگ بـا حیاط هـای 
بزرگ، مجتمع و امکاناتی نظیر سـالن 
ورزشـی و مسـاجد جزو تعـداد کالس 

هـا به حسـاب نمـی آید.
* اسـتان سـمنان در رتبه هشتم 

سـرانه فضای آموزشـی کشور
رئیس سـازمان نوسـازی مدارس 
فضـای  سـرانه  کـرد:  اظهـار  کشـور 
حـدود  سـمنان  اسـتان  در  آموزشـی 
سـرانه  میانگیـن  و  مترمربـع   ۶.۶۱
آموزشـی در کشـور نزدیـک بـه 5.۲۱ 
متـر مربـع مـی باشـد. البتـه سـرانه 
اسـتاندارد و مطلـوب سـرانه آموزشـی 
اسـتاندارد بـرای کشـور 8.4 مترمربـع 

در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
رخشـانی مهـر خاطرنشـان کرد: 
جمـع اعتبـارات ابـالغ شـده ملـی به 
استان سـمنان در سال ۹۶ حدود ۱۲۰ 
میلیـارد ریـال، در سـال ۹7 معادل ۳4 
میلیـارد ریـال و در سـال ۹8 بـه ۶8۰ 

میلیـارد ریال رسـید.
وی بـا بیان اینکه سـمنان از نظر 
سـرانه فضای آموزشـی در رتبه هشتم 
کشـور قـرار دارد به افزایـش اعتبارات 
پرداخـت  اسـتان  در  مدرسه سـازی 
اعتبـارات   ۹۶ سـال  در  داد:  ادامـه  و 
ملـی ابالغـی ایـن اسـتان ۱۲ میلیارد 
تومـان بـوده کـه در سـال ۹8 با ۱7۰ 
درصـد رشـد بـه ۳4 میلیـارد تومان و 

در سـال ۹8 با رشـد ۱۰۰ درصدی به 
۶8 میلیـارد تومان رسـیده اسـت و در 
مجمـوع اعتبـارات ایـن اسـتان از ۹۶ 
تاکنـون افـزون بـر 444 درصد رشـد 

است. داشـته 
* پایـان مدارس خشـتی و حذف 

سنگی مدارس 
رئیس سـازمان نوسـازی، توسعه 
و تجهیزمـدارس کشـور بـا اشـاره بـه 
در  خشـتی  کالس هـای  جمـع آوری 
کشـور گفـت: در ابتـدای ایـن طـرح 
یک هزار و ۶ کالس خشـتی در کشور 
و ۶ کالس خشـتی در اسـتان سـمنان 
وجـود داشـت که در حـال حاضر تمام 

آنهـا جمع آوری شـده اسـت.
بـه  اشـاره  بـا  مهـر  رخشـانی 
برنامه ریـزی بـرای برچیـدن مـدارس 
کـرد:  خاطرنشـان  کشـور  در  سـنگی 
بعـد از حـذف مـدارس گلـی و خشـتی 
در کشـور، امسـال برای حذف مدارس 
سـنگی برنامه ریـزی شـده اسـت؛ کـه 
هـر اسـتان با توجـه به اعتبـارات خود، 
یـک هدف گذاری بـرای حذف مدارس 
سـنگی خواهـد داشـت و تاکنـون دو 
اسـتان اصفهـان و سـمنان برنامه خود 
را بـرای حـذف ایـن مـدارس تـا پایان 

سـال ۹۹ ارائـه داده انـد.
ایـن  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
برنامـه حـذف و جمـع آوری مـدارس 
سـنگی دارای دانش آمـوز در اولویـت 
قـرار گرفتـه افـزود: برخـی از مدارس 
سـنگی در سراسـر کشـور که خالی از 
جمعیـت دانـش آموزی هم هسـتند با 
هـدف حفظ مالکیـت آموزش وپرورش 

جمـع آوری نخواهنـد شـد.
برچیـدن  بـرای  برنامـه ای   *

نداریـم کپـری  مـدارس 
وی بـه برگـزاری جشـن پایـان 
مـدارس کپـری در سـال 87 اشـاره و 
تصریـح کرد: در آن سـال کل مدارس 
کپـری کشـور برچیـده شـد و جشـنی 
هـم تحت عنوان جشـن پایان مدارس 
کپـری برگـزار شـد امـا با گـذر زمان 
بـا توجـه بـه نیـاز منطقـه به مـدارس 
کپـری، دوبـاره اینگونـه مـدارس کـه 
متناسـب بـا نیـاز اقلیمـی، فرهنگی و 
اجتماعـی جمعیـت عشـایری شـکل 
گرفتـه از نـو بنـا شـدند و از همین رو 
در حال حاضر نیز ۱5۰ مدرسـه کپری 
در سـطح کشـور داریم که بـا توجه به 
تجربـه قبلـی برنامه ای بـرای برچیدن 

نداریم. آنهـا 

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

مهلت ثبت نام وام های دانشجویی تا ۲۰ اردیبهشت تمدید شد
معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان از تمدید مهلت ثبت نام وام های 

دانشجویی تا ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۹ خبر داد.
الیاس منیری با اشاره به ثبت نام وام های دانشجویی از تمدید مجدد آن تا ۲۰ 

اردیبهشت ماه خبر داد.
وی گفت: به منظور رفاه حال دانشجویان و با توجه به اینکه دانشجویان در ایام 
کرونا به سر می برند صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مهلت ثبت نام وام های 

دانشجویی را تا ۲۰ اردیبهشت ماه تمدید کرد.
معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان خاطرنشان کرد: برای اینکه باید 

حساب ها رسیدگی و بسته شود این مهلت دیگر تمدید نخواهد شد.
وی همچنین با اشاره به حمایت از دانشجویان در نیم سال دوم سال تحصیلی 
۹۹-۹8 دوباره یادآور شد: عالوه بر اینکه در نیم سال دوم سال تحصیلی ۹8-۹۹ 
اعتباراتی را برای دانشجویان تخصیص داده بودیم و دانشگاه ها شروع به جذب آن 
کرده بودند معادل همان ۱۰۰ درصد وام شهریه و 5۰ درصد نیز وام تحصیلی را 

مجدد اضافه کرده ایم.
حال  رفاه  منظور  به  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  مهر، صندوق  گزارش  به 
دانشجویان مهلت ثبت نام وام های دانشجویی را ابتدا تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ 
تمدید کرد و سپس این مهلت را مجدداً تا ۱5 اردیبهشت ماه ۹۹ تمدید و این بار نیز 
این مهلت را تا ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۹ تمدید کرده و تاکید کرد مهلت مذکور پس از 

این تاریخ، مجدد تمدید نخواهد شد.

کالس های مجازی کیفیت الزم را ندارد 
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به جزئیات سامانه یکپارچه ملی 
آموزش و پژوهش، درباره کیفیت کالس های آموزش مجازی گفت: کیفیت الزم را 

ندارد و انتقال صدا است.
سعید رضا عاملی با اشاره به جزئیات تشکیل سامانه یکپارچه ملی آموزش و 
پژوهش گفت: در جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور مصوب شد یک کمیته ای 
متشکل از وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 
وزیر آموزش و پرورش، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی و دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی برای ایجاد یک »سامانه یکپارچه ملی 

آموزش و پژوهش« تشکیل شود.
* ایجاد »سامانه یکپارچه ملی آموزش و پژوهش« در دستور کار قرار گرفت

وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر ما فاقد این سامانه های ملی هستیم و هر 
دانشگاهی به صورت مستقل سامانه استفاده می کند و این محصول تفکر آنالوگ و 

کارکردن در محیط دیجیتال است.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی افزود: در محیط آنالوگ فرد بر مبنای مکان، 
مؤسسه و سازمان کار می کند ولی در محیط دیجیتال یک سامانه می تواند پاسخگوی 
همه نیازها باشد، در حال حاضر در اکثر نظام های کشور دچار این اشتباه هستیم در 
بانک ها هر بانکی یک سامانه تراکنش دارد در سرویس های مختلف این اشتباه در 
حال تکرار شدن است ولی بنای ما این است که به سمت ایجاد »سامانه یکپارچه 

ملی آموزش و پژوهش« است.
* کالس های مجازی فقط انتقال صدا است

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی درباره اینکه وی کالس آموزش مجازی 
برگزار می کند یا خیر و اینکه کیفیت این کالس ها به چه صورت است افزود: کیفیت 
الزم را ندارد و فقط انتقال صدا بوده، اما جوابگو است. اواًل می شود پاورپوینت و صدا 
را به راحتی به اشتراک گذاشت ولی تصویر مشکل دارد به مجموع باید گفت، به طور 

نسبی پاسخگو است ولی باید تقویت شود.

مجازی سازی آموزش علوم پزشکی در اولویت وزارت بهداشت 
در  نوآوری  و  تحول  سیاست های  گفت:  بهداشت  وزارت  آموزشی  معاون 
آموزش پزشکی در شرایط کرونا با کمترین تغییر پیگیری می شود و برای حوزه های 

مجازی سازی سیاست های بیشتری در نظر گرفته شده است. 
دکتر علی اکبر حق دوست درباره تاثیر شرایط کروناویروس بر برنامه های عادی 
دانشگاه های علوم پزشکی و سیاست های تحول و نوآوری آموزش پزشکی گفت: 
سیاست های تحول و نوآوری تغییر داده نشده است اما تاثیر آن در حوزه هایی که با 

این موضوع مرتبط است مشخص است.
وی گفت: به عنوان نمونه سیاست مجازی سازی در پی شیوع کروناویروس 
تسریع شده است و اکنون همه دانشگاه های علوم پزشکی این موضوع را به شدت 

پیگیری می کنند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: توسعه مجازی سازی موجب 
شده است که با سرعت بیشتری فرآیندها مجازی سازی شوند تا برای مهرماه با توان 

قوی تری ظاهر بشویم.
وی از تاثیر مجازی سازی بر حوزه آموزش پزشکی به عنوان یک نقطه عطف 
در آموزش نام برد و گفت: در اولین گام یک نقطه عطف مهم در آموزش پزشکی 
خواهیم داشت و همایش آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری به عنوان مهمترین 
گردهمایی ساالنه آموزش پزشکی که به دلیل شیوع کروناویروس قرار بود در اردیبهشت 

ماه برگزار شود احتمااًل مجازی برگزار شود.
حق دوست گفت: برگزاری مجازی همایش آموزش پزشکی یک تجربه مهم 

است که مسیر بسیاری از همایش ها را در آینده تغییر می دهد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: سیاست های تحول و نوآوری آموزش 
پزشکی در حیطه های مختلف ادامه دارد اما برای نمونه ممکن است در بحث مرجعیت 
که نیازمند بحث های طوالنی مدت است کمی آرام تر از گذشته پیش برود. اما حوزه های 
بین المللی سازی دانشگاه های علوم پزشکی با سیاست بسته های تحولی با کمترین 
تحوالت انجام می شود و برنامه های دانشگاه ها بر مبنای شرایط جدید بازنگری می شود.

شروع ثبت میهمانی و انتقالی دانشجویان علوم پزشکی 
سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور برای 
نیمسال اول ۱4۰۰-۱۳۹۹ از امروز ۱5 اردیبهشت ماه فعال شد. متقاضیان به مدت 

یک ماه فرصت دارند نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.
دانشجویان متقاضی انتقال و یا میهمانی در دانشگاه های علوم پزشکی می توانند 
برای نیمسال اول ۱4۰۰-۱۳۹۹ از ۱5 اردیبهشت تا ۱5 خرداد ۹۹ تقاضاهای انتقال 

و میهمانی خود را ثبت کنند.
بر اساس جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان، متقاضیان از 
۱5 اردیبهشت تا ۱5 خرداد ۹۹ فرصت دارند عالوه بر ثبت نام در دانشگاه های مبدا به 
بارگذاری مدارک الزم اقدام کنند.بررسی مدارک و اعالم نقص توسط دانشگاه مبدا و 
ویرایش توسط دانشجو در بازه زمانی ۱۶ خرداد تا ۲۶ خردادماه ۹۹ صورت می گیرد.

دانشگاه مبداء در روزهای ۲7 خرداد تا ۲7 تیرماه ۹۹ به تقاضای دانشجویان رسیدگی 
کرده و نتیجه را اعالم می کند.در صورت موافقت دانشگاه مبداء، بررسی مدارک و 
اعالم نقص توسط دانشگاه مقصد در بازه زمانی ۲8 تیرماه تا 7 مرداد ۹۹ صورت می 

گیرد و دانشجو موظف به ویرایش است.
فرصت ویرایش دانشجویان در 8 مرداد تا 7 شهریور ۹۹ به پایان می رسد و 

رسیدگی و اعالم نتیجه توسط دانشگاه مقصد در این زمان انجام می گیرد.

نحوه ثبت درخواست غیرحضوری دانشنامه دانش آموختگان پیام نور
ثبت در خواست  نور جزئیات نحوه  پیام  دانشگاه  آموزشی  مدیر کل خدمات 

غیرحضوری دانشنامه دانش آموختگان این دانشگاه را تشریح کرد.
با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت رفت و  رامین صادقیان گفت: 
آمد، دانشجویان باید تا اطالع ثانوی از مراجعه حضوری به سازمان مرکزی دانشگاه 
جهت دریافت دانشنامه خودداری کرده و برای دریافت دانشنامه و ریزنمرات به روش 

زیر اقدام کنند:
۱. دانش آموخته پس از مراجعه به وب سایت سیستم گلستان از طریق سربرگ 
پیشخوان خدمت و درخواست دانشنامه فوری، استان محل دریافت دانشنامه را تعیین 
کند. توجه شود که فقط دانشجویانی که بیش از یک سال از فارغ التحصیلی آنها 
گذشته است و نیاز فوری به دانشنامه دارند، می توانند از این طریق درخواست کنند.

۲. دانشنامه های فوری صادر شده به همراه ریز نمرات تایید شده در اولین زمان 
ممکن از طریق پست به ستاد دانشگاه پیام نور استانی که دانشجو در پیشخوان گلستان 

تعیین کرده است، ارسال خواهد شد.  
۳. دانش آموختگان می توانند بعد از حداقل ۱۰ روز کاری از دریافت پیام آماده 
بودن دانشنامه در همان پیشخوان گلستان، همراه با کارت ملی و گواهینامه موقت به 
امور دانش آموختگان ستاد استانی که دانشنامه شان ارسال شده است، مراجعه کرده 

و دانشنامه خود را تحویل گیرند.
4. دانشنامه عادی سایر دانش آموختگان به استان و مرکز محل تحصیل شان 

ارسال خواهد شد.
5.دانش آموختگان متقاضی دانشنامه فوری می توانند در صورت داشتن هر گونه 
سوال یا ابهامی، موضوع را از واحد صدور اداره دانش آموختگان با شماره ۲۳۳۲۲57۲ 

و ۲۳۳۲۲57۰ پیگیری کنند.

دستگیری زنی که سنگ قبر
 تخریب می کرد 

ــتان  ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی
مــرزی بنــدر آســتارا از دســتگیری زن مخــرب ســنگ 
قبــور آرامســتان بقعه متبرکه امامــزادگان ابراهیــم )ع( و 
قاســم )ع( خبــر داد. جمشــید مهــدوی اظهار کــرد: یک 
زن ۳7 ســاله کــه اقــدام به شکســتن و تخریــب تعدادی 
ــزادگان  ــه متبرکــه امام ــور آرامســتان بقع از ســنگ قب
ــس  ــود، توســط پلی ــرده ب ــم )ع( و قاســم )ع( ک ابراهی

دســتگیر و تحویــل مقامــات قضایــی شــد.
ــتارا و  ــهرهای آس ــان ش ــتانی بومی ــن آرامس در ای
لوندویــل و ســایر روســتاهای منطقــه مدفــون هســتند.

بازداشت سرایدار متجاوز 
یــک مــاه قبــل زنــی ۳5 ســاله بــه مأمــوران پلیس 
مراجعه و درخواســت بازداشــت ســرایدار ساختمان محل 

ســکونتش را مطــرح کرد. 
وی گفــت: مــن مجرد هســتم و در یک بــرج زندگی 
می کنــم. مدتــی بــود کــه پایــم شکســته بــود و بیشــتر 
اوقــات در خانــه بــودم. ســرایدار معمــوال کارهایــم را انجام 
مــی داد. روز حادثــه ســرایدار بــرج زنــگ در واحــدم را زد. 
مــن به تصــور این کــه آمــده تــا زباله هــا را ببــرد در را بــاز 
کــردم. او ناگهــان مــرا هــل داد و وارد خانــه شــد. بــا توجــه 
بــه اینکــه پایــم شکســته بــود، نتوانســتم مقاومــت کنم و 

بــه زمیــن خــوردم و او مــرا مــورد آزار و اذیــت قــرار داد.
بــا شــکایت ایــن زن، پرونــده بــرای رســیدگی بــه 

شــعبه ۱۱ دادگاه کیفــری اســتان تهــران فرســتاده و زن 
جــوان بــه پزشــکی قانونی معرفی شــد و آثــار تعرض در 
بــدن او مشــاهده شــد. با توجه بــه اتهــام وارده، مأموران 
مــرد ســرایدار را بازداشــت کردنــد. او اتهــام تعــرض بــه 
زن جــوان را رد کــرد و گفــت: این زن عاشــق من شــده 
ــرا دوســت داشــت، به همین خاطــر پیشــنهاد  ــود و م ب

داد او را صیغــه کنــم و بــا هــم رابطــه داشــته باشــیم.
متهــم کــه مــرد جوانــی اســت، گفــت: ایــن زن 
ــال  ــودش قب ــن را دارد. او خ ــاذی از م ــاال قصــد اخ ح

ــود عاشــق مــن شــده اســت. گفتــه ب
ــاکی  ــرد، قضــات از ش ــن م ــای ای ــد از گفته ه بع
ــه  ــا توضیحاتــی بدهــد. او صیغه نامــه ای ب خواســتند ت
ــه داد و گفــت: مــن چنــد ســال اســت کــه  دادگاه ارائ
ــا او رابطــه زناشــویی دارم.  ــردی هســتم و ب ــه م صیغ
مــن شــوهرم را دوســت دارم، البتــه به خاطــر شــرایطی 
ــن در  ــم و م ــی می کنی ــم زندگ ــدا از ه ــم ج ــه داری ک
خانــه مجــردی هســتم. شــوهرم بــه مــن ســر می زنــد 
و گاهــی شــب را در خانــه مــن می گذرانــد، امــا چــون 
بیشــتر اوقــات تنهــا هســتم، مــرد ســرایدار نمی دانســت 
کــه شــوهر دارم و چنیــن ادعایــی را مطــرح کــرد. حــاال 
هــم شــوهرم از ماجــرا خبــر نــدارد و اگــر متوجــه شــود، 
ــرد  ــرد. م ــرار می گی ــر ق ــا او تحت تأثی ــن ب ــه م رابط
ســرایدار وقتــی کــه دیــد مــن پایــم شکســته، از فرصت 
اســتفاده کــرد تــا به مــن تجــاوز کنــد. زمانــی کــه پایــم 
ــود، خــودم ســر ســاعت زباله هــا را پشــت در  ســالم ب
ــد  ــوهرم کلی ــردم. ش ــاز نمی ک ــتم و در را ب می گذاش

ــه شــود. داشــت و خــودش می توانســت وارد خان
ــوکه  ــا ش ــن گفته ه ــنیدن ای ــا ش ــه ب ــم ک مته
ــود، گفــت: مــن نمی دانســتم ایــن زن شــوهر  شــده ب
ــده  ــه دی دارد. مــن فکــر می کــردم مجــرد اســت، البت
بــودم گاهــی رفت وآمــد بــه خانــه اش می شــود، امــا از 
آنجایــی کــه مــردی را کنــار او ندیــده بودم نمی دانســتم 

متأهــل اســت.
متهــم درحالی کــه همچنــان اصــرار داشــت ایــن 
رابطــه بــا اصــرار زن جــوان بــوده، گفــت: او بــه دروغ به 

مــن ابــراز عالقــه کــرد و برایــم دام پهــن کــرده بــود.

 عامل تخریب بانک بازداشت شد
فرمانــده انتظامــی صومعه ســرا از دســتگیری عامل 

تخریــب بانــک در این شهرســتان خبــر داد. 
ســرهنگ رضــا کوهســتانی گفــت: در پــی تخریب 
ــک در شهرســتان صومعه ســرا،  ــوار دو بان شیشــه و دی
موضــوع بــه صورت ویژه در دســتور کار مامــوران پلیس 
آگاهــی شهرســتان قــرار گرفــت و در ایــن رابطــه یــک 

متهم ســابقه دار دســتگیر شــد.
ســرهنگ کوهســتانی گفــت: متهــم بــه دو فقــره 
تخریــب شیشــه و دیــوار بانــک بــا هــدف ســرقت در 
ــتان  ــره در شهرس ــک فق ــرا و ی ــتان صومعه س شهرس

فومــن اعتــراف کــرد.

ــواد  ــل م ــودرو حام ــش زدن خ آت
ــون  ــرار از قان ــرای ف ــدر ب مخ

فرمانــده انتظامی شهرســتان بیرجند از دســتگیری 
ــس از  ــه پ ــر داد ک ــدر خب ــواد مخ ــی م ــک قاچاقچ ی
ــود را  ــودرو خ ــوران، خ ــرار از دســت مام ــی در ف ناکام

بــه آتــش کشــید. 
ــوران  ــت: مام ــوالدی گف ــا ف ــرهنگ علیرض س
پاســگاه انتظامــی باقــران  هنــگام کنتــرل خودروهــای 
عبــوری در محورهــای فرعــی بــه یــک خــودرو پــژو 
ــتور  ــودرو دس ــده خ ــه رانن ــدند و ب ــکوک ش 4۰5 مش
ــان  ــه فرم ــا بی توجهــی ب ــده ب ــا رانن ــد ام ــف دادن توق
ایســت بــه ســرعت از محــل متــواری شــد که مامــوران 
ــده  ــافتی، رانن ــی مس ــس از ط ــب و پ ــودرو را تعقی خ
خــودرو را متوقــف کردنــد ولــی متهــم بالفاصلــه اقــدام 

بــه آتــش زدن آن کــرد.وی بیــان کــرد: مامــوران بــا از 
خودگذشــتگی آتــش را خامــوش کردند و راننــده خودرو 
کــه دچــار ســوختگی شــدید شــده بــود از خــودرو خارج 
و بالفاصلــه بــا اورژانــس ۱۱5 بــه بیمارســتان منتقــل 
ــو و ۳۰۰  شــد و مامــوران در بازرســی از خــودرو 8 کیل

گــرم هروئیــن کشــف کردنــد.

زندانی متوفی دستگیر شد! 
ــک  ــتگیری ی ــتان از دس ــی گلس ــده انتظام فرمان
ــش  ــی فوت ــواده اش مدع ــه خان ــراری ک ــی ف زندان

ــرداد.  ــد، خب بودن
ســردار روح االمیــن قاســمی گفــت: در پی کســب 
خبــری مبنــی بــر اینکــه زندانی فراری که از ســه ســال 
قبــل بنــا بــر اعــالم خانــواده اش فــوت کــرده بــود و 
هــم اکنــون زنــده اســت، مراتــب در دســتور کار پلیــس 

آگاهــی شهرســتان گنبــدکاووس قــرار گرفت.
وی افــزود: اقدامــات اطالعاتــی و تحقیقات میدانی 
پلیــس در ایــن راســتا آغــاز شــد و ســرانجام بــا پیگیری 
هــای بــی وقفه ماموران مشــخص شــد متهــم در یکی 

از روســتاهای اطراف شهرســتان اقامــت دارد.
فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا بیــان اینکــه 
ســوابق متعــدد ســرقت، آدم ربایــی و ایجــاد مزاحمــت 
ــراری  ــی ف ــن زندان ــده ای ــهروندان در پرون ــرای ش ب
وجــود دارد، تصریــح کــرد: مامــوران طــی هماهنگــی 
بــا مقــام قضائــی و در عملیاتــی غافلگیرانــه متهــم را 
در مخفیگاهــش دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل 

ــد. کردن
ــی  ــات مقدمات ــم در تحقیق ــت: مته ــمی گف قاس
پلیــس اعــالم کــرد پــس از اینکــه بــا قــرار وثیقــه از 
زنــدان آزاد شــد بــا تهیــه گواهی فــوت جعلی و مراســم 
ختــم، مدتــی متــواری شــده و بــا تغییــر چهــره زندگــی 

مخفیانــه ای را دنبــال کــرده اســت.
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آیسسکو به دانش آموزان خالق جایزه می دهد
غالمرضا کریمی گفت: سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جهان 
اسالم )آیسسکو( در راستای راهبرد »فرهنگ از راه دور«، اقدام به برگزاری 

مسابقات واختصاص جوایزی به دانش آموزان کرده است.
غالمرضا کریمی گفت: سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جهان 
اسالم )آیسسکو( در راستای راهبرد »فرهنگ از راه دور«، اقدام به برگزاری 
مسابقات و اختصاص جوایزی به دانش آموزان کشورهای اسالمی عضو 

سازمان نموده است.
وی افزود: این جوایز در سه زمینه داستان کوتاه، نقاشی، موسیقی 
یا یک کار خالقانه می باشد و به سه نفر از دانش آموزان برنده، جایزه 
اختصاص خواهد یافت. جوایز مورد نظر، برای داستان کوتاه ۶۰۰۰ دالر 
)شش هزار دالر(، نقاشی 4۰۰۰ دالر )چهار هزار دالر( و موسیقی یا یک 
آموزان  دانش  از  ایشان  است.  دالر(  هزار  )دو  دالر   ۲۰۰۰ خالقانه  کار 
سراسر کشور دعوت کرد از این فرصت به عنوان ورود به یک رقابت بین 
المللی بهره گرفته و استعدادهای خود را در این زمینه ها در سطح جهان 

اسالم به نمایش بگذارند.
دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو با اعالم اینکه آثار ارسالی باید به یکی 
از سه زبان کاری آیسسکو )انگلیسی، عربی، فرانسه( باشد، افزود: دانش 
آموزان عالقه مند به شرکت در این رقابت، آثار خود را حداکثر تا دهم 
خرداد ماه سالجاری به کمیسیون ملی آیسسکو ارسال تا ترتیب شرکت 

دادن آنها در این رقابت داده شود. 

تشریح نحوه طراحی سواالت امتحانات نهایی

پرورش  و  آموزش  آموزشی  کیفیت  پایش  و  سنجش  مرکز  رئیس 
گفت: سواالت امتحانات نهایی در ۱۶ نمره مشترک است و در 4 نمره به 

دو صورت متفاوت طراحی می شود.
خسرو ساکی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و 
پرورش در گفتگو با شبکه خبر درباره امتحانات پایان سال تحصیلی گفت: 
بنا به تصمیمات از تاریخ ۱7 خردادماه شروع می شود و تا ۱5 تیر ادامه دارد 

و ۱5 تیر تا پایان تیرماه نتایج امتحانات اعالم می شود.
مدنظر  امتحانات  برای  بهداشتی  پروتکل های  تمام  داد:  ادامه  وی 
شبکه های  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  بهداشت  مراقبین  از  و  هست 
بهداشت محل ها برای رعایت این پروتکل ها بهره می گیریم اما اگر تا ۱7 
خرداد باز هم نظر ستاد کرونا چیز دیگری باشد، مبنا نظر آنهاست ولی ما 
تمهیدات الزم را برای برگزاری امتحانات آماده کردیم و مصمم هستیم 
در این شرایط برگزار کنیم و دانش آموزان را به دو گروه تقسیم کردیم که 
فاصله صندلی بین ۱.8 صندلی تا ۲ متر رعایت شود و پیش بینی کردیم 
مراقبین بهداشت در مبادی ورودی باشند و ماسک و دستکش و… در 

اختیار دانش آموزان قرار بگیرد.
مناطق  به  نهایی  امتحانات  برگزاری  نامه  آئین  کرد  اعالم  وی 
می توانید  را  امتحانی  برنامه  و  نامه  آئین  این  که  است  شده  ابالغ 

ببینید. ینجا  ا
با  کرد:  بیان  نیز  نهایی  امتحانات  برای  دروس  مبنای  درباره  وی 
توجه به اینکه آموزش امسال به دلیل شیوع کرونا به دو بخش تقسیم 
شد و 8۰ درصد محتوای درسی اکثر کالس ها در پایه دوازدهم تا قبل 
به صورت  نیز  درصد   ۲۰ و  بود  شده  داده  آموزش حضوری  تعطیالت 
از آن محتوای  مجازی آموزشش پیگیری شد، ما ۱۶ نمره سواالت را 
8۰ درصد آماده می کنیم و برای 4 نمره باقیمانده به دو صورت عمل 
می کنیم. یک مدل از همان 8۰ درصد سوال خواهد بود و یک مدل از 
۲۰ درصد آموزش داده شده به صورت مجازی تا اگر دانش آموزی بر 
به سواالت  مربوط  نمره   4 آن  دارد  تسلط  درسی  کتاب  محتوای  تمام 
۲۰ درصد را پاسخ دهد و در غیر این صورت از سواالت مربوط به 8۰ 

درصد محتوای کتاب های درسی.
ساکی در پایان درباره احتمال تغییر زمان برگزاری امتحانات نهایی 
گفت: ما امیدواریم این برنامه تغییر نکند اما اگر تشخیص جدیدی ستاد 

ملی مبارزه با کرونا داشته باشد، برنامه جدید را متعاقبًا اعالم می کنیم

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
نحوه استخدام نیروهای خرید خدمات 
آموزشی، حق التدریسی و پیش دبستانی 

را تعیین تکلیف کردند. 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در جلسه علنی امروز، طرح استفساریه 
قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین 
تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی 
را  سوادآموزی  نهضت  آموزشیاران  و 
جهت تامین نظر شورای نگهبان بررسی 

و اصالح کردند.
در موضوع استفساریه آمده است 
ماده   )۱۰( تبصره  مشمولین  آیا  که 
معلمین  تکلیف  تعیین  نون  قا  )۱7 (
نهضت  آموزشیاران  و  التدریسی  حق 
و  آموزش  وزارت  در  آموزی  سواد 
شهریور   ۳ مصوب  اصالحی  پرورش 
۱۳۹5 که با وزارت آموزش و پرورش 
ا  ر خود  حقوق  و  شته  دا همکاری 

مشارکت های  و  مدارس  نه  سرا ز  ا
جمله  ز  ا ند،  کرده ا دریافت  مردمی 
آموزشی، حق  خدمات  خرید  نیروهای 
التدریسی غیر مستمر و پیش دبستانی 
و  آموزش  با   ۱۳۹۱ سال  از  قبل  که 
پرورش همکاری داشته اند و همچنین 

آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر 
فوق  قانون  در  سوادآموزی  نهضت 
الذکر، شامل استخدام در ماده الحاقی 
مصوبه ۱۳ شهریور ۱۳۹7 )قانون فوق 

االشاره( می شوند؟
پاسخ: بله. مشمولین تبصره )۱۰( 

ماده )۱7( قانون تعیین تکلیف معلمین 
نهضت  آموزشیاران  و  التدریسی  حق 
سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش 
اصالحی مصوب ۳ شهریور ۱۳۹5 که 
همکاری  پرورش  و  آموزش  وزارت  با 
داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس 
)سازوکار  مردمی  مشارکت های  و 
مربیان  و  اولیا  انجمن  مدرسه،  مدیر 
یا شرکت های طرف  مؤسس  کارفرما، 
دریافت  پرورش(  و  آموزش  با  قرارداد 
کرده اند از جمله نیروهای خرید خدمات 
التدریسی غیر مستمر و  آموزشی، حق 
پیش دبستانی که قبل از سال ۱۳۹۱ با 
داشته اند  همکاری  پرورش  و  آموزش 
آموزش  و  آموزشیاران  همچنین  و 
آموزی  سواد  نهضت  مستمر  دهندگان 
در قانون فوق الذکر، شامل استخدام در 
ماده الحاقی مصوبه ۱۳ شهریور ۱۳۹7 

)قانون فوق االشاره( می شوند.

تکلیف استخدام معلمان حق التدریس روشن شد
ها

ده 
گزی

صمد جعفری
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اصرار، سخت کوشی، تسلیم نشدن در مذاکره

برون گراها در مقابل درون گراها

ممکن  گراها  برون  نظریه،  یک  براساس 
مذاکره  اتاق  در  کنندگان  مذاکره  بهترین  است 

باشند اما چرا؟!
اصرار، سخت کوشی، تسلیم نشدن و ساکت 
نشدن جزو ویژگی های اساسی مذاکره کنندگان 

برون گرا است.
مذاکره  از  قبل  گرا  برون  کنندگان  مذاکره 
می  آماده  و کشمکش  چالش  برای  را  خودشان 
کنند که این یکی از بارزترین هنرهای آن هاست.

برون گراها و درون گراها در مقابل 
هم

افراد  معموال  گرا  درون  کنندگان  مذاکره 
خویشتن داری هستند که سعی می کنند در حین 

مذاکره بدین گونه عمل کنند:
صدای آرامی داشته باشند و با حالت آشتی 

حرف بزنند.
به سختی اجازه خوانده شدن ذهن شان را 

می دهند و او از همین موضوع سود می برند
اما همانطور که گفته شد، مذاکره کنندگان 

برون گرا بدین گونه عمل می کنند:
تسلیم  سادگی  به  و  هستند  کوش   سخت 

نمی شوند.
-در زمان برخورد با موانع آنقدر تالش می 

کنند تا ناراحتی رفع شود.
 

مذاکره کنندگان موفق زیر ذره بین
ما  بودن،  گرا  درون  یا  و  گرا  برون  از  فارغ 
باید تالش کنیم با تقویت توانایی هایمان به یک 

مذاکره کننده قوی تبدیل شویم.
پس الزم است بیش از پیش به این موارد 

دقت کنیم:

سخت ذهنی
مذاکره کنندگان موفق طاقت “نه” شنیدن 

را در خود تقویت کرده اند.
آن ها به این نتیجه رسیده اند که در یک 
بشنوند،  “نه”  زودتر  هرچه  نتیجه  بی  مذاکره 

بهتر است.

سواالت  دنبال  به  بزرگ  کنندگان  مذاکره 

کنندگان  مذاکره  از  بیش  و  روند  می  سخت 
پذیرند،  می  را  ها  درخواست  شدن  رد  متوسط، 
که  دانند  می  خوبی  به  موفق  کنندگان  مذاکره 
نباید انتظار داشته باشند در اولین تالش درخواست 

شان قبول شود.
اگر ما نیز می خواهیم به یک مذاکره کننده 
موفق تبدیل شویم، باید یاد بگیریم که بیش از 
یک بار درخواست مان را مطرح کنیم و درباره ی 

رد شدن شان، سخت ذهن شویم.

 مهارت شنیدن
قطعا در جریان یک مذاکره به دنبال نزاع و 
کشمکش نبوده و به دنبال برنده بودن هستیم، 
بزرگ و موفق  مانند مذاکره کنندگان  باید  پس 

شنونده خوبی باشیم.
مذاکره خوب اغلب با گوش دادن انجام می 

شود تا حرف زدن.

هدفمند بودن
مذاکره،  جریان  نرفتن  پیش  خوب  هنگام 
بدون  باید  بلکه  بدانیم،  مقصر  را  دیگران  نباید 
به  رسیدن  و  موفقیت  برای  راهی  مقصر  تعیین 

هدف بیابیم.
برای  را  راهی  خوب  های  کننده  مذاکره 
رسیدن به هدف پیدا می کنند و فعال و مالک 

جو مذاکره هستند.
بیاد داشته باشیم که ما مسئول نتایج هستیم. 
مذاکره کنندگان خوب خالق بوده و راه حل هایی 
را پیدا می کنند که هیچ کس دیگری به آنها فکر 

نکرده بود.

خویشتن داری
باید بیاموزیم که مانند مذاکره کنندگان قوی، 

جو زده و هیجان زده نشویم.
اول  پیشنهاد  هرگز  خوب  کنندگان  مذاکره 
را نمی پذیرند، حتی و اگر باالتر ازحد انتظارشان 

باشد.
حتی پیشنهادات خیلی خوب را نباید زود قبول 
کنیم. یک تاکتیک متداول مذاکره این است که 
اجازه دهیم طرف مقابل بحث های قبلی را پشت 

سر بگذارد و نتواند ما را از پا در آورد.
باید بیاموزیم که تسلیم نشویم و آنقدر صبر 

کنیم تا طرف مقابل پیشنهاد خوبی بدهد.

 خروج به موقع
بدیهی است که تمام مذاکره ها نمی توانند 
مقابل میل ما پیش بروند و ما نمی توانیم همیشه 

برنده مذاکره باشیم.
بهتر است که وقت مان را هدر ندهیم و اگر 
طرف مقابل مان مذاکره را متوقف نکرد ما تمامش 
کنیم، وقت مان را صرف مذاکره های مطلوب تر 
نموده و به طرف مقابل نشان دهیم که می خواهیم 

مذاکره را ترک کنیم.
به  برنده  این روش ممکن است یک برگ 
شما بدهد؛ اگر آنها برای انجام معامله خیلی جدی 

باشند، سعی می کنند که ما را برگردانند.
و اگر نه، وقتمان را هدر ندهیم و سرمان را 
درد نیاوریم و از “توافق به عدم توافق” حرکت 

نماییم.

مسائل اقتصادی در اولویت مجلس یازدهم باشد
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد که نمایندگان دوره یازدهم باید فارغ از مسائل سیاسی به دنبال تحقق 

شعار جهش تولید و حل مسائل معیشتی مردم باشند. 
اصغر سلیمی با اشاره به اولویت هایی که مجلس دهم در یک ماه باقی مانده 
باید به آنها توجه داشته باشد، بیان کرد: مجلس دهم باید در فرصت باقی مانده 
به طرح ها و لوایحی که در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی بر 
روی آنها کار کارشناسی شده توجه داشته و آن بخش از طرح ها و لوایحی که 
می تواند کمکی به مردم از بعد معیشتی و تامین کاالهای اساسی داشته را در 

اولویت قرار داده و به سرانجام رساند.
وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر در فرصت باقی مانده زمانی برای 
رسیدگی به طرح های جدیدی وجود ندارد. کمیسیون های تخصصی مجلس 
شورای اسالمی باید اولویت خود را به سرانجام رساندن طرح ها و لوایح موجود 
قرار دهند. نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی نیز پس از تحویل 

گرفتن مجلس باید خارج از مسائل سیاسی و حاشیه ای وارد میدان شوند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: مجلس 
یازدهم از آنجا که بیش از دو سوم نمایندگان آن از یک گرایش سیاسی هستند، 
می توانند تصمیمات مهمی را اتخاذ کنند. اولویت مجلس یازدهم باید مسائل 
معیشتی، اشتغال جوانان و هدفمند کردن یارانه ها باشد. از سوی دیگر سروسامان 
دادن به بازار مسکن با تصویب قوانین مالیاتی در حوزه خانه های خالی می تواند 

ثمربخش باشد و این نکته باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: در خصوص بازار خودرو نیز شاهد افزایش روزافزون قیمت ها 
هستیم. مجلس یازدهم می تواند به این حوزه ورود کرده و بر روی قیمت و کیفیت 
خودروها تمرکز داشته باشد. به عبارت دیگر هدف اصلی مجلس یازدهم باید توجه 
به شعار جهش تولید بوده و مسائل اقتصادی باید در اولویت این مجلس باشد.

شورای  مجلس  در  شوراها  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی 
اگر  بنده  بیان کرد:  از عملکرد مجلس دهم  ارزیابی  ادامه ضمن  اسالمی در 
بخواهم به عملکرد مجلس دهم نمره ای بدهم از ۲۰ به عملکرد این دوره از 

مجلس ۱5 می دهم.

مردم  غیرضروری  ترددهای  از  الکترونیک  دولت  تقویت  با 
جلوگیری شود

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی رعایت 
بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی را مهم ترین اقدام برای مقابله با کرونا 
دانست و گفت: باید با تقویت دولت الکترونیک از ترددهای غیرضروری مردم 

جلوگیری شود. آخرین نمونه آن نحوه دادن کد بورسی به متقاضیان است. 
عباسعلی پوربافرانی اظهار کرد: از آنجایی که هنوز هیچ نتیجه منطقی 
مستدل و علمی مربوط به سرانجام و فرجام ویروس کرونا وجود ندارد، مهم ترین 
مولفه برای مقابله با آن رعایت بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی است. باید 
این موارد مرتب در رسانه ها و حتی در فضای مجازی آموزش و یادآوری شود.

به گفته وی، مسائلی همچون شستن دست ها، استفاده از ماسک در اماکن 
شلوغ، مراجعه به مراکز مربوطه در صورت داشتن عالئم مشکوک به کرونا از 
جمله مواردی است که مردم باید همچنان رعایت کنند؛ چون در این بیماری 
یک نفر می تواند چند نفر را آلوده کند. ضمن آنکه کسانی هستند که علی رغم 
نداشتن هیچ عالئمی تست آنها مثبت اعالم شده به همین دلیل بهترین راه 
برای جلوگیری از شیوع و انتشار این بیماری فاصله گذاری اجتماعی و رعایت 

بهداشت فردی است.
برای  اقدامات دولت  نماینده مجلس شورای اسالمی در توضیح  این 
را  اقداماتش  باید  درمان  و  بهداشت  حوزه  در  دولت  گفت:  دولت  با  مقابله 
استمرار دهد. غربالگری، قرنطینه و درمان و شناسایی بیماران اقدامی مهم 
است. در بحث های علمی و دارویی هم باید مطالعات انجام شود. سایر نهادها 
همچون بسیج، سپاه و ارتش،خیریه ها و نهادهای مردمی هم همچنان پای 

کار باشند و کمک کنند.
از  سری  یک  کرونا  ویروس  شیوع  با  دیگر  طرف  از  داد:  ادامه  وی 
گردشگری  همچون  کسب وکارهایی  دید  زیان  و  شد  تعطیل  کسب وکارها 
و رستوران دارها که به نظر می رسد همچنان با آغاز مجدد فعالیت هایشان 
بیشتری در  باید مشوق های  لذا دولت  با مشکالتی مواجه شوند،  آینده  در 

بحث های مالیاتی و بیمه ای قرار دهد.
پوربافرانی با تاکید بر لزوم تقویت دولت و بانکداری الکترونیک توضیح 
داد: وقتی از مردم می خواهیم فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند یعنی مجبور 
به تردد در موارد غیرضرور نشوند؛ این موضوع شامل رجوع به بانک ها هم 
می شود؛ نمونه بارز آن هم با استقبال مردم سرمایه گذاری شان در بورس است، 
ولی آنها مجبور هستند به مراکزی همچون پیشخوان دولت برای کد بورسی 
مراجعه کنند، اما چرا باید این کار صورت گیرد؟ چون حساب ها مشخص است 
و به راحتی می توان هویت افراد را شناسایی کرد؛ پس در این وضعیت لزومی به 
مراجعه حضوری مردم وجود ندارد. این کار تنها باعث تجمع بیشتر مردم می شود.

اکثر نماینده های مجلس دهم خود را کارمند دولت می دانستند
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیات مجلس با بیان اینکه عملکرد 
مجلس دهم را ازجهاتی ضعیف می دانم؛اظهار کرد: اکثر نماینده ها تابع دولت 

بودند و خود را کارمند دولت می دانستند نه نماینده مردم. 
علیرضا سلیمی در تحلیل عملکرد مجلس دهم گفت: مجلس دهم را از 
جهاتی ضعیف می دانم اگرچه ممکن است یکسری نقاط قوتی هم در این مجلس 
بوده باشد ولی در برآوردی که دارم معتقدم مجلس دهم می توانست بهتر عمل 
کند؛ برای مثال نظام حاکم بر مجلس دهم ریاستی بود نه نظام مشورتی؛ رییس 
مجلس صرفا اداره کننده صحن مجلس است، نه به معنای واقعی کلمه واقعی 

رییس؛در واقع برخی خود را نماینده تر می دانستند.
وی افزود: مجلس دهم در پاره ای از موارد در بعد نظارتی نتوانست موفق 
عمل کند؛برای مثال در بحث برجام مجلس کارنامه روشن و موفقی نداشت ؛ 
از سوی دیگر نقطه ضعف دیگر مجلس دهم این بود که اکثر نماینده ها تابع 
دولت بودند و خود را کارمند دولت می دانستند نه نماینده مردم؛ و این موضوع 

آسیبی جدی به مجلس وارد کرد و مجلس را از حیز انتفاع انداخت.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد:این مجلس در 
بحث قانون گذاری اولویت ها را رعایت نکرد؛برای مثال اکنون کجای موضوع 
الحاق یک ماده به قانون انتخابات اولویت کشور بود؟برخی آقایان به دنبال رفع 

مشکل خودشان بودند نه رفع مشکل مردم.
وی عنوان کرد: در این مجلس هنگامی  که مقام معظم رهبری مطلبی را 
بیان می کردند اعالم آمادگی می کرد ولی در عمل به آن وارد نمی شد؛ نمونه 
آن موضوع اصالح ساختار بودجه بود؛ یا در موضوع دیگر کمیسیون ها برخی 
اوقات فرمایشی بود برخی ها هم که اتفاقا خیلی مدعی هستند حضور معنا داری 
در جلسات کمیسیون ها نداشتند که این نیز به مجلس آسیب زد؛ در واقع مجلس 
برنامه نداشت و دچار روزمرگی بود مشخص نبود مجلس چه برنامه ای را دنبال 
می کند ؛امیدوارم این مباحث در مجلس یازدهم برطرف شود؛ البته باید توجه 

کنیم که این مجلس نقاط قوتی نیز داشت.

دستگاه های نظارتی به افزایش قیمت کاالها و اجناس ورود کنند
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد که دستگاه های نظارتی باید به افزایش قیمت ها ورود کرده و اجازه ندهند 

دالل ها اقتصاد را در دست بگیرند. 
امیر خجسته در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس خطاب 
به تیم اقتصادی دولت، بیان کرد: کرونا شرایط سختی را برای کشور به وجود 
به  اجناس  اقالم و  افزایش قیمت  این شرایط شاهد گرانی و  آورده است در 

صورت صعودی هستیم .
وی در ادامه اظهار کرد:  شاهد افزایش قیمت ها هستیم و به دنبال آن 
قدرت خرید مردم کاهش یافته است. متاسفانه نظارت دقیقی بر روی قیمت ها 
نیست. تیم اقتصادی دولت و دستگاه های نظارتی باید با جدیت ورود کنند؛ چرا 

که فشار بر روی دوش مردم است.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: قیمت خانه و 
زمین چند برابر افزایش داشته است. دستگاه های نظارتی باید به افزایش قیمت 

ها ورود کرده و اجازه ندهند دالل ها اقتصاد را در دست بگیرند.

عملکرد ایران در کنترل کرونا فراتر از استانداردهای بین المللی است
حجت االسالم حسن روحانی عصر روز دوشنبه در نشست مجازی سران 
کشورهای عضو گروه تماس جنبش عدم تعهد، با نکوهش اقدامات ضدایرانی 
و ضد حقوق بشری آمریکا اظهارداشت که با اقدامات ضدحقوق بشری آمریکا، 
تهیه ملزومات پزشکی مورد نیاز برای ایران معمواًل طوالنی تر و گاه ناممکن 
شده است و برنامه هدفمند ایران برای مقابله با شیوع این ویروس را با مشکل 

و چالش مواجه کرده است.
رئیس جمهور همچنین تضعیف سازمان جهانی بهداشت را به معنای تضعیف 
مبارزه مشترک جهانی علیه کرونا برشمرد و گفت که اقدام توجیه ناپذیر، شتابزده 
و غیرمسووالنه دولت آمریکا در محروم کردن سازمان جهانی بهداشت از مبالغ 
مالی مورد نیاز آن سازمان را باید یک اشتباه راهبردی دیگر این دولت دانست.

روحانی تاکید کرد که جمهوری اسالمی ایران به منظور همکاری با تمامی 
کشورهای جهان برای دستیابی به واکسن و درمان قطعی ویروس کووید- ۱۹ 

اعالم آمادگی کرده و از هرگونه درخواست همکاری استقبال می کند.
متن سخنان رئیس جمهور در نشست مجازی سران کشورهای عضو گروه 

تماس جنبش عدم تعهد به این شرح است:
الهام علی اف رئیس جمهور محترم  آقای  از جناب  آغاز سخن  مایلم در 
آذربایجان برای ترتیبات این اجالس و نیز کمک به کشورم در مقابله با کووید 
۱۹ تشکر و قدردانی کنم. همچنین از همه اعضای جنبش عدم تعهد و دیگر 
کشورها که در مبارزه جهانی با تهدید بین المللی کووید ۱۹ همدیگر را یاری 

کرده اند، قدردانی می کنم.
تجربه جهانی مقابله با کووید -۱۹ نشان داد که چگونه یک بیماری واگیردار 
می تواند تمامی کشورهای جهان را صرف نظر از مرز، ملیت یا نژاد مورد تهدید قرار 
داده و سالمت تک تک مردم جهان را به خطر اندازد. این یک هشدار جدی به 
همه کشورها است که انسان ها به اندازه کافی در معرض تهدیدهای بزرگ مانند 
تخریب محیط زیست، افزایش دمای کره زمین و تهدیدهای طبیعی مانند ویروس 
کرونا هستند و وقت آن رسیده است که اعمال فشار و تهدید، تروریزم پروری، 
اعمال فشار به ملت ها در قالب تروریزم اقتصادی و تهدید نظامی، جای خود 
را به همکاری های دوجانبه، چندجانبه و بین المللی برای مبارزه با تهدیدهای 
واقعی و مشترک دهد. این تجربه نشان داد که آسیب پذیری قدرت های جهانی 
که زرادخانه های خود را از سالح های کشتار جمعی آکنده اند، در برابر تهدید یک 
بیماری واگیردار مانند کووید -۱۹ اگر از دیگر کشورها بیشتر نباشد، کم تر نیست.

جمهوری اسالمی ایران با چنین دیدگاهی از همان روزهای ابتدایی شیوع 
به  توجه  با  و  بهداشت  جهانی  سازمان  با  همکاری  جهان، ضمن  در  ویروس 
مقررات بین المللی بهداشت )IHR( نسبت به تهیه برنامه راهبردی ملی هدفمند 
برای مبارزه با این ویروس اقدام و با دیگر کشورهای جهان همکاری نمود. این 

برنامه راهبردی شامل موارد زیر است:
۱- پاسخ به بحران با مشارکت همه نهادهای مسؤول، مشارکت اجتماعی، 

همکاری بین بخشی و رویکرد تأمین سالمت برای همگان؛
۲- مبارزه ملی علیه بیماری کووید -۱۹ با روش های ثبت بیماری از طریق 
بررسی های تلفنی و اینترنتی، بکارگیری ۱7۰ هزار کارمند بخش درمان، تعیین 
هزار مرکز بهداشتی جامع و منتخب، ایجاد سامانه برای خود غربالگری و به 
راه انداختن واحدهای قرنطینه به منظور شناسایی موارد ابتالء به کووید -۱۹ 

و ارائه درمان های تکمیلی؛
۳- ایجاد شبکه تشخیص و مدیریت بیماری از جمله تست های آزمایشگاهی 

و الگوریتم تشخیصی؛
4- اجرای سیاست های فاصله گذاری اجتماعی؛

5- مدیریت تحقیقات سالمت و زیست پزشکی؛
از  آسیب پذیران  و  درآمد  کم  اقشار  برای  حمایتی  بسته های  ارائه   -۶

محدودیت های ایجاد شده؛
در نتیجه این اقدامات تاکنون جمهوری اسالمی ایران موفق به جلوگیری 
مؤثر شیوع ویروس در بسیاری از شهرها و مناطق کشور شده و عملکرد جمهوری 
اسالمی ایران در زمینه مبارزه و کنترل ویروس در مواردی فراتر از استانداردهای 
بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفته است. البته تدابیر هدفمند جمهوری اسالمی 
ایران برای مقابله با شیوع این ویروس همچنان در کشور و منطقه ادامه دارد.

خانم ها و آقایان؛
در زمانی که ویروس کرونا به صورت تهدیدی مشترک برای امنیت جهانی 
و سالمت عمومی درآمده و سازمان جهانی بهداشت در خط اول مبارزه جهانی با 
تهدید کرونا عمل می کند، تضعیف سازمان جهانی بهداشت به معنای تضعیف 
مبارزه مشترک جهانی علیه کرونا، اقدامی بسیار نابهنگام و توجیه ناپذیر است. 
آمریکا در محروم کردن سازمان جهانی  اقدام شتابزده و غیرمسووالنه دولت 
بهداشت از مبالغ مالی مورد نیاز آن سازمان را باید یک اشتباه راهبردی دیگر 
می کشد.  چالش  به  را  کرونا  با  جهانی  مشترک  مبارزه  که  دانست  دولت  این 
البته از دولت آمریکا که تاکنون بارها به صورت یک جانبه از توافق های معتبر 
بین المللی خارج شده و حقوق بین الملل را مکرراً نقض کرده است انتظاری جز 

این نمی توان داشت.
آمریکا سال ها است با تحریم های یک جانبه و غیرقانونی، نه تنها مردم 
تهدیدی  اقداماتش  بلکه  ساخته،  محروم  خود  حقوق  به  دسترسی  از  را  ایران 
حالی  در  می شود.  محسوب  بین المللی  همکاری های  و  چندجانبه گرایی  برای 
که همه کشورهای جهان در حال برنامه ریزی و همکاری برای مقابله با این 
تهدید هستند و نسبت به تهیه اقالم مورد نیاز خود از کشورهای دیگر اقدام 
می کنند، ایران نیز با توجه به نیازهای پزشکی خود در پی تهیه اقالم دارویی 
و تجهیزات پزشکی خود بوده، ولی متأسفانه به دلیل تحریم های غیرقانونی و 
یک جانبه آمریکا، شرکت های تولیدکننده این اقالم نمی توانند محصوالت خود 
را در زمان مورد نیاز به ایران ارائه کنند. به واسطه این اقدام ضد حقوق بشری 
ایران معمواًل طوالنی تر و گاه  نیاز برای  آمریکا، تهیه ملزومات پزشکی مورد 
ناممکن شده است و برنامه هدفمند ایران برای مقابله با شیوع این ویروس را 

با مشکل و چالش مواجه کرده است.
حوزه  کارکنان  و  پرستاران  پزشکان،  تمامی  از  همین جا  از  است  الزم 
بهداشت و سالمت در جمهوری اسالمی ایران و همه کشورها قدردانی کنم 
که در خط مقدم مبارزه با این ویروس قرار دارند. باید تاکید کنم که جمهوری 
اسالمی ایران به منظور همکاری با تمامی کشورهای جهان برای دستیابی به 
واکسن و درمان قطعی این ویروس اعالم آمادگی کرده و از هرگونه درخواست 

همکاری استقبال می کند.
در پایان، بار دیگر از دوست عزیزم جناب آقای الهام علی اف رئیس جمهور 
محترم آذربایجان و همچنین سایر سران و مقامات عالی رتبه شرکت کننده در 
این نشست تشکر می کنم و ضمن دعوت به همکاری و همیاری تمامی کشورها 
برای مقابله با این ویروس، برای شما عزیزان آرزوی سالمتی دارم و امیدوارم به 

زودی شاهد محو این ویروس در جهان باشیم.

دولت به دالالن اجازه مدیریت بر اقتصاد کشور را ندهد
نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه کرونای گرانی مردم را گرفتار 

کرده است، گفت: دولت اجازه ندهد دالالن، اقتصاد کشور را مدیریت کنند. 
امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس در جلسه علنی امروز مجلس 
در تذکری به تیم اقتصادی دولت، گفت: کرونای گرانی و افزایش قیمت کاالهای 
اساسی مردم را گرفتار کرده است؛ قیمت کاالهای اساسی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد 
افزایش یافته و مردم قدرت خرید ندارند. وی تاکید کرد: باید حقوق کارمندان و 
کارگران متناسب با تورم افزایش یابد، متاسفانه قیمت زمین و مسکن چند برابر 

شده است، اجازه ندهید دالالن، اقتصاد کشور را مدیریت کنند. 

اعضای کابینه از ترس کرونا در مجلس حاضر نمی شود
نماینده مردم الیگودرز گفت: وزرا از ترس کرونا حاضر به تشکیل جلسه با 

نمایندگان در کمیسیون ها نیستند.
شنبه  سه  روز  علنی  جلسه  در  الیگودرز  مردم  نماینده  خدابخشی  محمد 
مجلس در تذکری گفت: وزرا از ترس بیماری کرونا حاضر به تشکیل جلسه با 
نمایندگان نیستند.وی از هیئت رئیسه مجلس خواست محدودیت حضور معاونان 
پارلمانی را در مجلس بردارند تا نمایندگان بتوانند به مشکالت مردم رسیدگی 
کنند.در ادامه جلسه، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را 
برعهده داشت، اعالم کرد: هیئت رئیسه تصمیمی مبنی بر محدودیت حضور 

معاونان پارلمانی در مجلس نگرفته است.
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سربازان منقضی خدمت3۰فروردین 9۸ در ماهرسان ثبت نام کنند
فرمانده قرارگاه مهارت آموزی گفت: سربازان منقضی خدمت ۳۰ فروردین 
۹8 تا ۳۰ آذر ۹8 به منظور رصد، هدایت، تسهیل گری و دریافت حمایت مالی در 

سامانه ماهرسان ثبت نام کنند.
وظیفه  کارکنان  آموزی  مهارت  قرارگاه  فرمانده  فرحی  مهدی  سید  سردار 
نیروهای مسلح اظهار داشت: از آنجا که هدف قرارگاه مهارت آموزی، مهارت آموزی 
برای اشتغال است لذا برای اشتغال باید کارکنان وظیفه دارای پایان خدمت به 
مدت دو سال رصد، هدایت، تسهیل گری و حمایت مالی شوند تا به اشتغال برسند.

سردار فرحی افزود: هدف عمده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی آماده سازی 
جوانان سرباز برای ورود به بازار کار است در نتیجه برای مدیریت این موضوع 

سامانه ماهرسان راه اندازی شده است.
تصریح  مسلح  نیروهای  وظیفه  کارکنان  آموزی  مهارت  قرارگاه  فرمانده 
کرد: جوانان پس از پایان خدمت وارد این سامانه شده و قرارگاه تالش می کند 
در طول مدت دو سال بتواند با هدایت، تسهیل گری و حمایت از سربازان، آنها 

را به اشتغال برساند.
وی گفت: حمایت های مالی از سوی وزارتخانه ها و سازمان های مربوط به 
اشتغال مثل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک های طرف تفاهم و کلیه 

مراکزی که به نحوی با مسئله اشتغال ارتباط دارند، انجام می شود.
سردار فرحی ادامه داد: سامانه ماهرسان شروع کار آزمایشی داشته و افرادی 
که خدمت آنها از تاریخ ۳۰ فروردین ۹8 تا ۳۰ آذر ۹8 تمام شده در این سامانه 

ثبت نام می کنند.
به گفته وی افرادی که در این سامانه ثبت نام می کنند دو گروه هستند عده ای 

که از سوی قرارگاه مهارت آموزی آموزش مهارت ها را دیده اند و دومین گروه، 
عده ای که هنوز آموزش مهارت آموزی را ندیده اند.

فرمانده قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح گفت: در 
نتیجه به صورت آزمایشی از سربازان منقضی خدمت ۳۰ فروردین ۹8 تا ۳۰ آذر 
Http.//mahersan. ۹8 دعوت می شود تا در سامانه ماهرسان به نشانی

ansarbank.ir  ثبت نام کنند.

ترخیص  احتیاط  دوره  پیراپزشکی  و  پزشکی  گروه  سربازان 
می شوند

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از ترخیص 
سربازان رشته های گروه پزشکی و پیراپزشکی دوره احتیاط خدمت سربازی 

خبر داد. 
ناخدا غالمرضا رحیمی پور اظهارکرد: با شیوع ویروس کرونا و ایجاد 
شرایط بحرانی و نیاز جامعه به تخصص سربازان رشته های گروه پزشکی و 
پیراپزشکی، جمعی از آنان پس از اتمام دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی 
برای کمک به کادر درمان در سراسر کشورهمچنان تحت عنوان دوره احتیاط 
خدمت سربازی در مراکز بهداشتی مشغول به خدمت وجانفشانی به همنوعان 
خود بوده اند که با کنترل ویروس کرونا درسطح نیروهای  مسلح، دوره احتیاط 

این دسته از سربازان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه به اتمام رسیده است.
را  سربازی  خدمت  احتیاط  دوره  که  وظیفه  کارکنان  کلیه  افزود:  وی 
سپری می کنند می بایست تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری ترخیص 
شوند و نیازی نیست که  مدت سه ماه دوره احتیاط را دررده های نیروهای 
مسلح به طور کامل سپری کنند و در تاریخ مذکور از خدمت ترخیص می شوند.

ادامه  در  نیروهای مسلح  انسانی سرباز ستاد کل  اداره سرمایه  رئیس 
گفت: حقوق و مزایای این دسته از سربازان در دوره احتیاط معادل حقوق 
کادر پایور و براساس درجه از میانگین ۲5 تا 45 میلیون ریال در نظر گرفته 

شده است و به حساب آنان واریز می شود.
به گزارش پایگاه خبری پلیس رحیمی پور در پایان اظهارکرد: غربالگری 
سربازان در مراکز آموزش نیروهای مسلح به طور کامل صورت می گیرد و در 

صورت مشاهده موارد مشکوک مراحل تخصصی تشخیص انجام می شود.

علی بهرام پور
نویسنده  ومدرس

چه  باید  موفق  کننده  مذاکره  یک  نظر شما  از 
ویژگی هایی داشته باشد؟شما به عنوان مذاکره کننده 

برون گرا هستید یا درون گرا؟

آیا با تفاوت های مذاکره کنندگان برون گرا و 
درون گرا آشنایی دارید؟

در این مقاله در رابطه با مذاکره کنندگان “برون 
گرا” توضیح خواهیم داد و با این نوع مذاکره کننده ها 
آشنا خواهیم شد، همچنین خواهیم آموخت که چگونه 

می توانیم در جریان مذاکره پیروز و موفق باشیم.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1451-چهارشنبه 17 اردیبهشت 41399 انرژی اقتصاد- 

به  توجه  با  معتقدند،  کارشناسان 
تغییر  و  ملی  پول  از  صفر  حذف  تصویب 
امر  این  تومان،  به  کشور  ملی  پولی  واحد 
کاهش  همچون  اقتصاد  بر  مثبتی  تاثیرات 
عمومی  اعتماد  افزایش  پولی،  تورم  میزان 
نسبت به پول ملی، کاهش تورم، آسان سازی 

تسویه مبادالت و ... دارد.
بسیاری از کشورهای جهان در پی از 
سر گذارندن تورم های انفجاری کوتاه مدت 
پدیده  با  مدت  بلند  فزاینده  تورم  تجربه  یا 
که  شده اند  روبرو  ملی  پول  خرید  کاهش 
در نتیجه این امر، حجم باالیی از اسکناس 
و مسکوک کم ارزش در اقتصاد ایجاد شده 
که عالوه بر آثار روانی ناخوشایند بر افکار 
عمومی جامعه، مشکالت اجرایی عدیده ای 
این  بنابراین،  است؛  داشته  دنبال  به  نیز 
کشورها ناچار به اجرای برنامه اصالح پولی 

به صورت های مختلف شده اند.
شکل  صورت  سه  به  پولی  اصالح 
پول  واحد  نام  تغییر  شامل  که  می گیرد 
یک کشور، حذف چند صفر از واحد پول و 
ترکیبی از هر دو روش است و اجرای هر یک 
از  این سه روش، نیازمند پیاده سازی بسته 
بر کنترل  سیاستی جامعی است که عالوه 
تورم، آماده سازی جامعه برای پذیرش شرایط 

جدید را نیز فراهم کند.
از  صفر  چهار  حذف  اقتصادی  فواید 

پول ملی
طرح  است  چندی  که  ما  کشور  در 
ملی مطرح  پول  واحد  از  حذف چهار صفر 
شده است، نهایتا روز گذشته )۱5 اردیبشهت( 
تا  نمایندگان مجلس تصویب شد  از سوی 
طی سه سال آینده واحد پول ملی از ریال 
به تومان تغییر کند که به بهانه این اقدام، 

در این گزارش به تاثیرات اقتصادی حذف 
چهار صفر از پول ملی پرداخته شده است.

و  ید  فوا مجموعه  مرکزی  بانک 
هزینه های تغییر واحد پول را بررسی کرده 
فوایدی  پولی  اصالح  این  آن،  طبق  که 
همچون کاهش میزان توهم پولی، افزایش 
اعتماد عمومی نسبت به پول ملی، کاهش 
را  و...  مبادالت  تسویه  آسان سازی  تورم، 
در پی دارد که در ادامه جزئیات آن مطرح 

شده است.
گردش  جریان  در  کارایی  افزایش 

نقدینگی 
یکی از منافع تغییر واحد پول، دستیابی 
به کارایی بیشتر در جریان گردش نقدینگی 
است که براساس این منفعت، وقتی پول یک 
کشور تعداد زیادی صفر داشته باشد، بسیاری 
یا  تریلیون  میلیون،  مقیاس  در  مبادالت  از 
مانند ترکیه هزار تریلیون صورت می گیرد. 
بر مشکالتی که در  چنین شرایطی عالوه 
دفاتر  حسابداری  و  محاسباتی  زمینه های 

ایچاد می کند، ناامنی حمل مقادیر زیاد پول، 
معضالت  و  بانک ها  در صف  معطل شدن 
را  سکه  و  اسکناس  باالی  حجم  شمارش 
نیز در پی دارد که با حذف صفرهای اضافی 

برطرف می شود.
نیز  مبادالت  تسویه  شدن  آسان تر 
پول  واحد  تغییر  اقتصادی  منافع  دیگر  از 
موسسات  و  افراد  که  هنگامی  که  است 
کمتری  حجم  به  نیاز  خود  مبادالت  برای 
پول نقد داشته باشند، مشکالتی که در بند 
قبلی نیز اشاره شد، کمتر بوده و در نتیجه 
تسویه مالی مبادالت کاال و خدمت راحت تر 

انجام می شود.
کاهش میزان توهم پولی

زیادی  تعداد  کشور  یک  پول  وقتی 
توهم  معمول  طور  به  باشد،  داشته  صفر 
پول نزد آحاد جامعه بیشتر می شود که این 
امر انتظارات تورمی را افزایش می دهد و بر 
روند افزایش قیمت ها نیز موثر است که با 
اجرای برنامه اصالح پولی و حذف صفر از 

پول ملی، از اثر انتظارات تورمی کاسته شده و 
روند قیمت ها به سمت پایین تعدیل می شود 
که این کاهش میزان توهم پولی و از دیگر 

محسنات تغییر واحد پول است.
به  نسبت  عمومی  اعتماد  افزایش 

پول ملی
افزایش  مرکزی،  بانک  اعالم  طبق 
نیز،  ملی  پول  به  نسبت  عمومی  اعتماد 
از دیگر فواید تغییر واحد پول است. یکی 
کشور  هر  در  سیاست گذاران  مشکالت  از 
کاهش اعتماد عمومی نسبت به پول ملی 
در اثر تورم و وجود صفرهای متعدد در پول 
پول  جایگزینی  موجب  امر  این  که  است 
پرقدرت تر شده و به دالریزه شدن اقتصاد 
ختم می شود و با حذف صفرهای اضافی و 
زیادی  تا حد  این مشکل  پول  واحد  تغییر 

برطرف می شود.
کاهش تورم

ملی،  پول  واحد  تغییر  مزیت  آخرین 
این مزیت هنگامی  است که  تورم  کاهش 
در  پول  واحد  تغییر  که  است  وصول  قابل 
انجام شود.  اقتصادی  تثبیت  برنامه  انتهای 
شواهد تاریخی نشان می دهد که تغییر واحد 
پول در فضای مناسب بوجود آمده پس از 
اجرای برنامه اصالحات ساختاری یا تثبیت 
اقتصادی به مراتب موفق تر از سایر شرایط 
است و امکان دستیابی به نرخ های پایین تر 

تورم محتمل تر است.
این  شدن  عملیاتی  تفاسیر،  این  با 
فوایدی که بانک مرکزی در پی تغییر واحد 
بکارگیری  مستلزم  کرده،  اعالم  ملی  پول 
بر  عالوه  که  است  جامعی  سیاستی  بسته 
کنترل تورم، آماده سازی جامعه برای پذیرش 

شرایط جدید را نیز فراهم کند.

با حضور مدیر عامل سمات ومدیرعامل موسسه اعتبار ی ملل
احراز هویت سجام در موسسه اعتباری ملل آغاز شد

از سامانه احراز هویت مشتریان )سجام( و صدور کد بورسی در شعب 
موسسه اعتباری ملل رونمایی شد.

سامانه ثبت اطالعات مشتریان )سجام( و صدور کد بورسی در شعب 
موسسه اعتباری ملل با حضور دکتر فهیمی مدیرعامل سرمایه گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه و هیئت همراه و حجت االسالم جوادی مدیر 

عامل واعضای هیت مدیره معاونین و روسای ادارات موسسه اعتباری ملل در روز دوشنبه ۱5 
اردیبهشت ۹۹ در محل شعبه مرکزی رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل در راستای خدمات دهی هر چه بیشتر و 
بهتر به فعاالن بازار سرمایه، ثبت اطالعات احراز هویت مشتریان در سامانه جامع ثبت اطالعات 

مشتریان )سجام( و صدور کد بورسی در تمامی شعب موسسه اعتباری ملل آغاز به کار کرد
در این مراسم مدیرعامل موسسه بیان داشتند در ۳۳ سال خدمت همواره به دنبال کمک به 
پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بوده و خواهیم بود و تالش می کنیم تا به منویات 
و فرامین مقام معظم رهبری جامه ی عمل بپوشانیم، این موضوع سرلوحه کاری همه همکاران 
موسسه اعتباری ملل در سراسر کشور است و اکنون که مردم عزیز کشورمان رویکرد مثبتی به 
بازار سرمایه پیدا کرده اند با هدف کاهش دغدغه آنان و صرفه جویی در وقت آنها تفاهم نامه 
ایی با شرکت سپرده گذاری صورت گرفت که مقرر شد ثبت اطالعات و احراز هویت و صدور 

کد بورسی را در ۳4۰ شعبه موسسه به هموطنان عزیز ارائه نماییم.
وی افزود برای تکریم بیش از پیش هموطنان هیچگونه کارمزدی بابت عضویت و صدور کد 
بورسی از هموطنان دریافت نخواهد شد و صرفا هزینه ثبت نام در سجام را پرداخت خواهند نمود.

در خاتمه ایشان ضمن اظهار امیدواری بیان داشتند که خداوند توفیق دهد وظیفه مان را 
به مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و نسبت به کسانی که بر ذمه ما حق دارندشهداو 
باالخص شهید بزرگوار سردار سلیمانی به نحو احسن انجام دهیم و از این شهدای بزرگوار مدد 
و کمک می گیریم تا بتوانیم در کلیه شعب خود به مردم عزیز و گرانقدرمان خدمت رسانی 

درخور شأن آنها ارائه دهیم.
در ادامه این مراسم دکتر فهیمی مدیرعامل سرمایه گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه اظهار داشتند که اقبال عمومی نسبت به بازار سرمایه بیشتر شده و این نشان دهنده اعتماد 
مردم به میهنمان و مملکت اسالمی و مسئولین می باشد که وظیفه مارا سنگین تر نموده است 
و مارا برای خدمت رسانی به این مردم فهیم مشتاق تر کرده است ایشان افزود در پی دستورات 
مقام معظم رهبری و مسئولین نظام بر آن شدیم عالی ترین خدمات را در سطح جهانی به مردم 
ارائه کنیم تا آنها بتوانند در محل کار و منزل از این خدمات استفاده نمایند. در خاتمه ایشان از 

مساعدت و همکاری موسسه اعتباری ملل تشکرو قدردانی نمودند .
در پایان این مراسم، بهره برداری از این سامانه توسط هر دو مدیرعامل صورت پذیرفت 
شایان ذکر است ارائه این خدمات از روز شنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه در شعب سراسر کشور 

امکان پذیر خواهد بود.
در این رابطه از کلیه هموطنان عزیز که تا کنون نسبت به ثبت نام در سامانه سجام اقدام 
ننموده اند و یا کسانی که ثبت نام بعمل آورده و کد رهگیری مربوطه را در اختیار دارند دعوت 
می نماییم تا با دراختیار داشتن اوراق هویتی خود به شعب موسسه اعتباری ملل در سراسر کشور 

مراجعه و فرآیند احراز هویت را بدون پرداخت کارمزد تکمیل نمایند

تقدیر قائم مقام بانک مرکزی از مدیرعامل بانک سپه
تقدیر قائم مقام بانک مرکزی از مدیرعامل بانک سپه به دلیل حضور 

موثر بانک سپه در بازار بین بانکی در سال ۹8
قائم مقام بانک مرکزی طی نامه ای از مدیرعامل و مدیران بانک 

سپه تقدیر کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: اکبر کمیجانی طی نامه 
ای از محمدکاظم چقازردی و مدیران بانک سپه به جهت مدیریت و هدایت 
فعاالنه و مؤثر در بازار بین بانکی ریالی در سال های گذشته قدردانی کرد.

بالندگی نظام  در متن نامه تقدیر اکبر کمیجانی از مدیر عامل بانک سپه آمده است: 
مقدس جمهوری اسالمی ایران مرهون تالش های مدیران کارآمد و الیق است و در سالی که 
از سوی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( به نام سال »جهش تولید« نامگذاری شده، تحقق 
سیاست های دولت تدبیر و امید و توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور با همکاری 
و هماهنگی کلیه نهادها، سازمان ها و دستگاه ها میسر خواهد بود. با عنایت به نقش با اهمیت 
عملیات بازار بین بانکی ریالی در سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و مدیریت مطلوب نرخ سود 
در بازار مزبور طی سال های اخیر) از سال ۱۳۹4 تا پایان سال ۱۳۹8(، قطعاً بدون همیاری و 

همراهی شبکه بانکی میسر نمی گردید.
در بخش دیگری از نامه آمده است: اکنون، با توجه به معرفی عملیات بازار باز و تغییر 
رویکرد بانک مرکزی برای مدیریت بازار، بدینوسیله، از جنابعالی و همکاران گرامیتان در آن 
بانک بابت همراهی این بانک جهت مدیریت و هدایت فعاالنه و مؤثر در بازار بین بانکی ریالی 
در سال های گذشته، تقدیر و تشکر نموده و از خداوند متعال توفیق روزافزون شما را در جهت 

نیل به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران مسئلت می نمایم.

رونمایی از دو کتاب )راهنمای گشایش اعتبار اسنادی( و )سرمایه 
فکری( در بانک توسعه تعاون

با حضور عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون از کتاب های تألیفی 
دو نفر از کارکنان بانک توسعه تعاون تحت عنوان راهنمای گشایش اعتبار 

اسنادی و سرمایه فکری رونمایی شد.
سید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه 
رونمایی از این دو کتاب اظهار داشت: مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه 
تعاون، فعالیت های مناسبی را در راستای توسعه دانش بانکی و تخصصی 

هم به لحاظ کمی و به لحاظ کیفی میان همکاران داشته است.
وی با اشاره به اینکه نگاه و رویکرد مدیرعامل و اعضا هیات مدیره بانک توسعه تعاون 
به فعالیت های علمی و پژوهشی بر پایه سرمایه گذاری می باشد دراین ارتباط افزود: سازمان های 
دانش محور از پیشروترین سازمان ها محسوب می شوند که با به کارگیری تکنیک ها و روش های 

جدید و مبتنی بر پژوهش و دانش روز، سعی در ارتقاء سطح کارکنان خود رادارند.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون بر بهره مندی الزم از ظرفیت های انسانی متخصص 

و باتجربه پرسنل بانک به عنوان مدرس دوره های آموزشی تأکید کرد.
کریم میرزا خانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش گفت: یکی از اهداف مطرح شده در مرکز 
آموزش و پژوهش بسترسازی و کوشش در مسیر ساماندهی و مدیریت دانش سازمانی می باشد. 
بر این اساس یکی از استراتژی های رسیدن به یک چنین اهدافی; حمایت، تدوین، تولید و چاپ 
منابع، محتواها، فیلم ها و کتاب های آموزشی کاربردی از راهبردهای مرکز آموزش و پژوهش در 
یک سال گذشته بوده است.میرزاخانی هدف از تولید و چاپ کتاب راهنمای گشایش اسنادی را تولید 
یک راهنمای آموزشی و شعبه محور به منظور فراهم ساختن فرصت یادگیری و آموزش همکاران 
در واحدهای ارزی در شعب و مدیریت شعب دانست و همچنین هدف از تولید کتاب سرمایه 
فکری را حمایت از آثار همکاران و مدیریت دانش در بانک و اهتمام به رویکرد فرهنگ سازی 

برای مشهودتر نمودن ابعاد پنهان دارایی های سازمان دانست.
ابراهیمی این کتاب را در  گفتنی است مؤلف کتاب راهنمای گشایش اسنادی مهدیه 
هفت بخش و گام به گام نگاشته است و مراحل تشکیل پرونده اعتبار اسنادی، تنظیم متن پیام 
سوئیفت، واریز تسویه اعتبار، آشنایی با اسناد حمل، نحوه رفع تعهد در سامانه رفع تعهد ارزی 

ازجمله سرفصل های این کتاب می باشد.
همچنین مؤلفین کتاب سرمایه فکری، مریم والی زاده و وحید والی زاده این کتاب را 
در چهارفصل به رشته تحریر درآورده اند و مفهوم شناسی سرمایه فکری، اندازه گیری سرمایه 
این  ازجمله سرفصل های  فکری، گزارش گیری سرمایه فکری و حسابرسی سرمایه فکری 

کتاب می باشند.

بانک  توسط  وام مشاغل خانگی  فقره  از 1٧ هزار  بیش  پرداخت   
صادرات ایران در سال 9۸

حمایت بانک صادرات ایران از ایجاد مشاغل خانگی با اعطای بیش 
از ۱7 هزار فقره وام قرض الحسنه در سال ۹8 ادامه یافت.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، بیش از ۱7 هزار و ۲۳۹ 
نفر از متقاضیان دریافت وام مشاغل خانگی معرفی شده از سوی کمیته 
امداد، بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹8 موفق به 

دریافت چهار هزار میلیارد ریال تسهیالت از بانک صادرات ایران شدند.
اعطای وام  قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، وام مسکن اقشار ویژه، احداث حمام 
روستایی، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و بافت فرسوده و پرداخت وام به آسیب دیدگان 
حوادث غیرمترقبه از جمله سیل با نرخ های ترجیحی و همچنین وام های ضروری و وام زندانیان 

نیازمند از مهمترین موارد تخصیص این تسهیالت در سال ۹8 است.
همچنین بیش از ۲۶ هزار و ۶۲5 بنگاه کوچک و متوسط طی سال ۹8 بالغ بر ۱۳۳ 
دریافت  تسهیالت  بانک  این  از  مستقیم  غیر  و  مستقیم  طور  به  ریال  میلیارد   7۳ و  هزار 
بانک صادرات  حمایت  با  بنگاه ها  این  در  تولید«  »رونق  از  توجهی  قابل  که سهم  کردند 

ایران رقم خورده است.
بانک صادرات ایران در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و تالش برای ارتقای سطح 

معیشت اقشار آسیب پذیر پرداخت تسهیالت حمایتی را در دستور کار دارد.

با »بله« دست گیر نیازمندان باش!
    خیرین و افراد نیکوکار در ماه مبارک رمضان و روزهای پر دردسر 
کرونا می توانند با امکانات اپلیکیشن»بله« بی دردسر و در کمترین زمان 

کمک های خیر خود را به دست افراد نیازمند برسانند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بله این امکان را فراهم 
کرده تا از منزل یا هر مکان دیگری بدون نیاز به حضور فیزیکی و صرف 
زمان با هر مبلغ دلخواه بتوانید نیت خیر خود را عملی و در این ایام کرونایی 

و ماه پر برکت خداوند باری از روی دوش نیازمندان و افراد بی بضاعت بردارید.
https:// برای این منظور نیز میتوانید با پیوستن به پویش »دست یار« و از طریق بات

ble.ir/helalahmar_bot در تأمین مایحتاج ضروری و وسایل حفاظت فردی )ماسک، 
مایع ضدعفونی کننده، دستکش و …( برای خانواده های کم بضاعت، نقاط حاشیه ای و آسیب خیز 

و مناطق محروم کشور سهیم شوید. 
طرح پویش »دست یار« با هدف کمک به معیشت مردم به همت هالل احمر و برای مقابله 

با کرونا تشکیل شده و تاکنون مورد استقبال مردم پر مهر و خیرین بسیاری قرار گرفته است.

بازار نفت بعد از ریشه کنی کرونا احیا می شود
نسبی  بهبود  شاهد  پالس،  اوپک  گروه  تولید  کاهش  توافق  اجرای  ا  ب
قیمتهای نفت هستیم اما کارشناسان بر این باورند که برای بازگشت به دوران 
درآمدن  به حرکت  و  کرونا  ویروس  ریشه کن شدن  منتظر  باید  بازار،  گذشته 

موتور صنعت و اقتصاد ماند.
تحت توافق اوپک پالس که ۲۳ کشور در آن حضور دارند، قرار است 
تولید و عرضه ۹.7 میلیون بشکه در روز نفت طی ماههای مه و ژوئن کاهش 
داده شود و سپس محدودیت عرضه تا پایان سال ۲۰۲۰ به 7.7 میلیون بشکه 
در روز و از سال ۲۰۲۱ تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به 5.8 میلیون بشکه در 
روز برسد. البته گمانه زنی هایی مبنی بر عدم پایبندی کشورها به این توافق 
وجود دارد و بسیاری از تحلیلگران پیش بینی می کنند که این رقم برای جبران 
افت روزانه ۲۰ میلیون بشکه تقاضا برای نفت که ناشی از شیوع پاندمی ویروس 

کرونا در سه ماهه اول بوده است، کافی نخواهد بود.
اس اند پی گلوبال پالتس آنالیتیکس برآورد کرده که بازار شاهد کاهش 
حدود ۲.۱ میلیون بشکه در روز تولید غیراقتصادی بوده که به هیچ وجه برای 
جلوگیری از اشباع مخازن نفت تا چند هفته دیگر کافی نخواهد بود. همچنین 
کریس میگلی، مدیر بخش تحلیل »اس اند پی پالس« در این باره گفت: با 
وجود کاهش تولید اوپک پالس، کاهش تولید بیشتری به خصوص در آمریکا 
و کانادا ضروری است و قیمتهای اندک در یک تا دو ماه آینده ضروری هستند 

تا عرضه شکاف ۱5 تا ۲۰ میلیون بشکه در روز خود با تقاضا را پر کند.
تا پایان سال ۲۰۲۰ منتظر بهبود بازار نفت نباشید

با این وجود امید به بهبود تقاضا قیمت نفت را افزایش داده است. جهانبخش 
امینی - کارشناس حوزه انرژی - درباره وضعیت بازار نفت و عوامل موثر در 
بهبود شرایط گفت: قطعا تصمیم اوپک برای کاهش تولید نفت یک تصمیم 
درست بوده اما این تصمیم دچار اتفاقات گوناگونی شد که اگر شرایط عادی 
بود، این مساله می توانست بازار نفت را دچار تحرک کند، در شرایط فعلی که 
ویروس کرونا در دنیا شیوع پیدا کرده و شاهد کاهش حمل و نقل و حتی تولید 

هستیم، مصرف انرژی به شدت کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه این مساله موجب پر شدن مخازن و انباشت عرضه انرژی 
در دنیا شد، اظهار کرد: این موضوع کاهش قیمت ها را به دنبال داشت، حتی در 
برخی کشورها همچون آمریکا این مساله تا جایی پیش رفت که تولیدکنندگان 
برای فروش نفت امتیازاتی را قائل شدند تا بتوانند از ذخیره خود بکاهند. در 
آمریکا اینگونه است که تولیدکننده اگر بخواهد تولید خود را متوقف کند باید 
با  هزینه زیادی را به دولت بپردازد، به همین دلیل تولیدکنندگان این کشور 

مشکالت زیادی مواجه شدند.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه با روند کنترل وضعیت کرونا و 
راهکارهای جدید برای صنعت حمل و نقل و تولید، شاهد بهبود وضعیت قیمت 
ها در صنعت نفت هستیم، تصریح کرد: درحال حاضر  کشورهای مختلف سازو 
کارهایی را برای به حرکت درآمدن موتور صنعت و اقتصاد به کار گرفته اند که 
همین مساله موجب افزایش تقاضا شده است، اما نباید انتظار تغییر و تحول 

بزرگ در کوتاه مدت برای صنعت نفت را داشته باشیم.
امینی افزود: باتوجه به اینکه مخازن تا حد زیادی پر شده است، بی شک 
بهبود شرایط فعلی بازار زمان بر خواهد بود اما طبق برآوردهای صورت گرفته 
تا پایان سال ۲۰۲۰ این وضعیت اسفناک و رکود اقتصادی حاکم خواهد بود 
اما  پس از ریشه کن شدن ویروس کرونا به دلیل جبران عقب ماندگی ها، 
رشد مصرف به صورت فزاینده ای افزایش خواهد یافت و در آن زمان بازار 

نفت احیا خواهد شد.

امضا تفاهم نامه همکاری شرکت های پتروپارس و ملی حفاری 
شرکت پتروپارس و شرکت ملی حفاری ایران برای همکاری در اجرای 

پروژه های نفت و گاز تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش شرکت پتروپارس، در این تفاهم نامه که به امضای حمیدرضا 
مسعودی، مدیرعامل گروه پتروپارس و سید عبداهلل موسوی، مدیرعامل شرکت 
ایران رسید، طرفین بر فراهم کردن شرایط برای همکاری های  ملی حفاری 

مشترک در اجرای طرح ها و پروژه های آتی تأکید کردند.
پتروپارس به عنوان یکی از شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی با توجه 
به اجرای طرح و پروژه های متعدد در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی از ظرفیت 
ایرانی در راستای تقویت توان  از خدمات پیمانکاران  باالیی برای بهره گیری 

داخلی برخوردار است.
شرکت ملی حفاری ایران نیز با در اختیار داشتن 75 دستگاه دکل حفاری 
خشکی و دریایی، بزرگ ترین ناوگان ماشین آالت و تجهیزات حفاری را داراست 
که می تواند خدمات مورد نیاز حفاری را برای شرکت های نفتی ایرانی فراهم کند.

طرح نوسازی تأسیسات مناطق نفت خیز جنوب کلید خورد
با  جنوب  نفت خیز  مناطق  نفتی  تأسیسات  بازسازی  و  نوسازی  طرح 
انتخاب مجموعه بهره برداری و نمکزدایی اهواز-۱ )کریت( به عنوان پایلوت، 

وارد فاز اجرا شد.
فرخ  منظور  همین  به  جنوب،  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  گزارش  ه  ب
علیخانی، معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران به همراه مدیران مناطق 
نفت خیز جنوب از واحدهای بهره برداری و نمکزدایی اهواز-۱ )کریت( بازدید کرد.

وی در این بازدید با بیان اینکه طرح نوسازی تأسیسات، برنامه وزارت 
نفت و شرکت ملی نفت ایران است که در چند فاز اجرا خواهد شد، افزود: طرح 
نوسازی تأسیسات مناطق نفت خیز جنوب با توجه به فرسودگی و ظرفیت باالی 
فرآورشی آن در دستور کار قرار گرفته و مجموعه اهواز-۱ به عنوان پایلوت 

انتخاب شده است.
احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز عنوان 
کرد: طرح نوسازی تأسیسات به منظور دستیابی به تولید ایمن و پایدار تعریف 

شده است و شرکت ملی نفت ایران به طور جدی آن را پیگیری می کند.
وی ایمنی و افزایش بازدهی تاسیسات و توجه به محیط زیست و ذی نفعان 

را از اهداف این طرح عنوان کرد.

مدیر پاالیشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد:
افزایش 1۰۰ درصدی تولید بوتان در فازهای 1٧ و 1۸

مدیر پاالیشگاه هفتم پارس جنوبی از افزایش دو برابری تولید بوتان از 
فازهای ۱7 و ۱8 پارس جنوبی خبر داد.

و  شاخص  مهم ترین  داشت:  اظهار  گذشته)سه شنبه(  روز  اسعدی  حسن 
عملکرد این پاالیشگاه در سال ۹8 در حوزه تولید، بازیابی محصوالت با ارزش 
افزوده اتان، پروپان و بوتان در کنار تعمیرات اساسی موفق بود که از نکات بارز 
عملکردی در سال قبل به شمار می آید.اسعدی در ادمه با بیان اینکه در سال 
گذشته میزان تولید پروپان در پاالیشگاه هفتم 7۱ درصد افزایش داشته است، 

اظهار داشت: بوتان تولیدی فازهای ۱7 و ۱8 دو برابر شده است.
وی گفت: امسال نیز با تحقق فعالیت ها و راه اندازی کمپرسورهای صادرات 
رشد چشمگیری در تولید محصول گاز  و اتان فازهای ۱7 و ۱8 شاهد خواهیم بود.

فازهای ۱7 و ۱8 پارس جنوبی از فازهایی است که در سالیان اخیر راه اندازی 
و تحویل مجتمع گاز پارس جنوبی شده اند و روند مناسبی را در افزایش تولید 

و رفع محدودیت ها پس از تحویل و تحول سپری کرده اند.

موفقیت پتروشیمی پردیس در پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت 
انرژی

شرکت پتروشیمی پردیس موفق به دریافت دو تندیس نقره ای ۲ ستاره 
از پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی شد.

در  این شرکت در نخستین حضور خود  پردیس،  پتروشیمی  ه گزارش  ب
جایزه ملی مدیریت انرژی که پنجمین دوره آن به صورت مجازی برگزار شد در 
بین صنایع بزرگ کشور و سایر شرکت های صنعت پتروشیمی موفق به کسب 
دو تندیس نقره ای ۲ ستاره برای پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی و کاهش 

مصرف انرژی در تولید محصوالت آمونیاک و اوره شد.
این جایزه هر سال به منظور ترویج استانداردهای سیستم مدیریت انرژی، 
از سوی  زمینه  این  در  فرهنگ سازی  لزوم  و  انرژی  بهینه  عیارهای مصرف  م

سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود.
پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی ایزو 5۰۰۰۱ برای همه فرآیندهای تولید 
و کاهش چشمگیر مصرف انرژی در سه فاز تولیدی اوره و آمونیاک پتروشیمی 
پردیس از جمله شاخصه هایی بود که مورد توجه داوران این رویداد قرار گرفت.

نظر کارشناسان در مورد تغییر واحد پول به تومان؛

حذف صفر از پولی ملی و تاثیر مثبت آن بر اقتصاد کشور
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

اخطاریه دفترخانه
نام ونام خانوادگی مخاطب: میرسعید فاطمی، شغل آزاد ، آدرس: مجهول المکان 
بشماره  دادنامه  طی  رشید  فرزند  احمدلو  شیخ  کریمی  فریبا  خانم  جنابعالی  همسر   ،
۹8۰۹۹7۲۹884۰۱۹۳۲ و به کالسه پرونده ۹7۰۹۹8۲۹884۰۱8۱۰ و تاریخ ۱۳۹8/۱۱/۲۰ 
از سوی شعبه چهارم دادگاه حقوقی و عمومی شهرستان بهارستان ، جهت اجرای آن به 
این دفترخانه مراجعه نموده و پس از انقضاء مدت اعتراض حکم یاد شده قطعیت یافته و 
قابل اجرا است ، با توجه به مراتب فوق  به جنابعالی برای بار اول اخطار اداری و قانونی 
میگردد که تا ده روز پس از تاریخ ابالغ جهت اجرا و ثبت طالق همراه همسرتان خانم 
فاطمه کریمی شیخ احمدلو  با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی به دفترخانه 
طالق شماره 7 رباط کریم واقع در نسیم شهر ضلع شرقی میدان 7 تیر ) شهرداری( 
پالک 4۶۹ - طبقه دوم واحد ۳ مراجعه فرمایید در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی 

طالق مذکور صورت خواهد گرفت.
سیف اله رحیمی - سردفتر ازدواج 7۲ و طالق 7 رباط کریم

برگ سبز
نوع کاربری سواری سیستم فاو مدل ۱۳۹4 

رنگ سفید 
CA4GD5021092 شماره موتور

NAGS8CE22EA701652 شماره شاسی
پالک ایران 8۲-88۱ س ۶۳

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اخطاریه ماده ۱۰۱ آئین نامه اجرا
در خصوص پرونده اجرایی کالسه های ۹۶۰۲۲7۳ و ۹۶۰۲۲7۲ له بانک ملت مدیریت 
شعب گیالن بدینوسیله به آقای حجت حیدری بالینی و آقای غالمرضا شعبانی دافچاهی و 
خانم فریده شعبانی دافچاهی طبق گزارش مورخ ۰۰77۱۰-۹8/۱۰/۱4 کارشناس رسمی 
دادگستری پالک ثبتی ۳48۳ مجزی شده از 54۳۹ سنگ 4۳ بخش 4رشت مورد وثیقه 
سند رهنی شماره 4۳۱44 و 4۳۱4۳ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱5۱ شهر رشت 
استان گیالن به مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال ارزیابی گردیده چون مامور اجراء 
قادر به شناسائی آدرس شما در متن ابالغیه نبوده لذا حسب درخواست بستانکار موضوع 
ابالغیه یکنوبت دریکی ازروزنامه های محلی منتشر خواهد از تاریخ انتشار ظرف مدت پنج 
روز چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را به ضمیمه 

فیش بانکی دستمزد کارشناس هیات سه نفره تجدیدنظر به مبلغ بیست و یک میلیون ریال 
به شماره حساب ۰۱۰474۰7۹۹۰۰8 کانون کارشناسان رسمی دادگستری دفتر این اجرا 
تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس 

تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده  نخواهد شد.
مسئول شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی رشت

کلیه مدارک )سند کمپانی و برگ سبز و ...(
نوع وانت سیستم پیکان مدل ۱۳8۶

رنگ سفید روغنی
شماره موتور ۱۱48۶۰۳۹57۳

شماره شاسی ۳۱۶۳78۱۱
پالک ایران 8۲-4۲7 ن ۶8

متعلق به مجتبی روحانیان مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

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

برابر رأی شماره ۱۳۹8۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۶۳4۲ هیأت اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید یوردخانی فرزند عزیز 
محمد به شماره شناسنامه ۲۰8 صادره از در یک قطعه زمین با بنای احداثی که به مساحت 
۱۳۰.۲۰ مترمربع پالک 4 فرعی از ۲5 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4 فرعی از ۲5 
اصلی واقع در گرمسار خریداری از مالک رسمی آقای علی ابولی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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.م/الف ۱۲7۲  تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱/۱7  تاریخ انتشار 

نوبت دوم: ۹۹/۲/۱
حسن رامه رئیس ثبت اسناد و امالک

تاخت و تاز بازار سرمایه همه نگاه ها 
رشد  است.  کرده  جلب  خود  سمت  به  ا  ر
ثبت  حتی  که  است  صورتی  به  بازار  ین  ا
انتظار نیست  از  ارقام در آن دور  باالترین 
بورس  روزهای  این  سبز  همیشه  چراغ  و 
به  ورود  متقاضیان  صف  فرابورس،  و 
دیگری  زمان  هر  از  بیش  را  ازار سرمایه  ب
این  اما  میان  این  در  است.  طوالنی کرده 
سوال که بازار تا چه زمانی با این سرعت 
صعود خواهد کرد، در گوشه ذهن بسیاری 

از سهامداران جا خوش کرده است.
رشد بازار سرمایه در هفته جاری رنگ 
دیگری به خود گرفته است و در نخستین 
روز معامالت )شنبه( شاهد صعود بیش از ۳8 
هزار واحدی شاخص کل بورس و ورود آن به 
کانال ۹۰۰ هزار واحد بودیم. شاخص کل که 
روزگاری روی محور ۲۰۰ هزار واحد حرکت 
می کرد، این روزها به راحتی می تواند وارد 
کانال یک میلیون واحد شده و حتی از این 

رقم هم گذر کند.
بازار سرمایه،  رشد شاخص  با  همسو 
تعداد متقاضیان ورود به این بازار هم رشد 
می کند. اعداد و ارقام صعودی بازار سرمایه 
به قدری وسوسه انگیز است که هر فردی 
بار هم که شده شانس  برای یک  بخواهد 

خود را در این بازار امتحان کند. اما مشخص 
نیست رشد افسار گسیخته بازار تا چه زمانی 
ادامه داشته باشد و آیا برگ برنده در دست 

سهامداران بورسی است؟
 - منتظری  مهرزاد  راستا  این  ر  د
تحلیلگر بازار سرمایه درمورد روند صعودی 
بازارسرمایه اظهار کرد: مشخص نیست رشد 
بازار سرمایه، با این سرعت تا چه زمانی ادامه 
تواند  خواهد داشت. درواقع هیچکس نمی 
این موضوع را پیش بینی کند. تا زمانی که 
جریان پول به سمت بازار ادامه دارد، بازار 
رشد می کند و قیمتها به صورتی است که 

با ارزش ذاتی بنگاه ها هیچ رابطه ای ندارد.
دولت  حاضر  درحال  داد:  ادامه  ی  و
هم از این بازار حمایت و به بازار خبرهای 
مثبت تزریق می کند. البته نه اخباری که در 
سودآوری شرکتهای بورسی تاثیرگذار باشد، 
دولت  اختیار  حیطه  در  موضوع  این  یرا  ز
نیست بلکه منظور اخباری از این دست که 
بازار سرمایه رونق پیدا خواهد کرد و بورس 
امثال  و  است  دنیا  بورس  بهترین  یران  ا
بازار  طریق  از  دارد  قصد  دولت  است.  ن  آ
این  را جبران کند.  بودجه  سرمایه، کسری 
اخبار تمایل مردم به ورود به بازار سرمایه 

را بیشتر می کند.
به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه آخر 
این ماجرا ریزش بازار است اما اصال مشخص 

نیست این ریزش چه زمانی رخ دهد.
منتظری در ادامه به این سوال که در 
این شرایط چه توصیه ای می توان به مردم 
شرایط  این  در  توان  نمی  داد:  پاسخ  رد،  ک
توصیه خاصی کرد. اگر من به عنوان یک 
کارشناس چهارشنبه هفته گذشته به فردی 
توصیه کرده باشم سهام نخرد، آن فرد همین 
افتاده  از زندگی اش عقب  امروز ۱۰ درصد 
به فردی که ممکن  توانم  نمی  است. من 
است به سرمایه دو میلیون تومانی اش ۱۰ 
درصد اضافه شود توصیه کنم وارد بازار بشود 
یا نشود، زیرا احتمال می دهم که امکان دارد 

بازار بریزد.
گفته  بازار  در  زمانی  داد:  ادامه  ی  و
و  کوچک  و  بد  و  خوب  سهم  که  ی شد  م
بزرگ در بازار سرمایه وجود دارد و شرایط هم 
منطقی بود اما با رشد اخیر بازار، نمی توان 
چنین صحبت هایی را مطرح کرد. در حال 
حاضر، بسیاری از سهم ها، حتی سهمهای 
بزرگ بیشتر از ارزش ذاتی خود معامله می 
شوند و مشخص نیست این موضوع تا چه 

زمانی ادامه داشته باشد.

تحلیلگر بازار سرمایه:

تا زمانی که پول تزریق شود، رشد بازار سرمایه ادامه دارد!

به اعتقاد یک عضو خانه معدن ایران، با توجه به اینکه 
بزرگترین چالش های مطرح در  از  امین سنگ آهن یکی  ت
در شرایط  بنابراین  است؛  فوالد  افق ۱4۰4 صنعت  تحقق 
فعلی تولید فوالد با مواد اولیه وارداتی اقتصادی نخواهد بود؛ 
لذا پیشنهادات اصالحی برای توسعه زنجیره فوالد کشور در 

نظر گرفته شده است.
سجاد غرقی - عضو خانه معدن ایران و نایب رییس 
کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، ضمن 
تاکید بر اینکه تامین سنگ آهن مورد نیاز، بزرگ ترین چالش 
آینده خواهد بود،  طرح جامع فوالد کشور ظرف پنج سال 
اظهار کرد: باید معمای تامین مواد اولیه را به عنوان یکی 
 ۱4۰4 برنامه  تحقق  در  موجود  حلقه های  کلیدی ترین  ز  ا
و  اقتصادی  برد-برد  بازی  یک  در  کشور،  فوالد  صنعت 

منطقی حل کرد.
امروز  براساس واقعیات  افزود: سناریوی نخست  وی 
شکل می گیرد. در این سناریو، استخراج سنگ آهن با شیب 
اندکی افزایش یافته و قطعا پاسخگوی نیاز ۱5۰ میلیون تنی 
فوالدسازان در سال ۱4۰4 نخواهد بود. بنابراین چاره ای جز 
تامین مواد اولیه از بازارهای بین المللی و به قیمت های جهانی 
نیست. این در حالی است که مواد اولیه داخلی، چه با دخالت 
دولت قیمت گذاری شده و چه با نرخ های جهانی در اختیار 
فوالدسازان قرار گیرد، همواره ارزان تر از مواد اولیه صادراتی 

به دست صنعت فوالد خواهد رسید؛ چرا که تحریم ها، مسافت 
زیاد سایر تامین کنندگان و هزینه های بارگیری بندری و حمل 
آن، سرباری قابل توجه بر قیمت مواد اولیه وارداتی است. در 
شرایط فعلی، تولید فوالد با مواد اولیه وارداتی اقتصادی نبوده 
و این گزینه یک انتخاب پرریسک و ناپایدار برای صنعت 

فوالد کشور خواهد بود.
تامین  را  دوم  سناریو  ایران  معدن  خانه  عضو  ین  ا
گفت:  و  کرد  پیشنهاد  است،  داخلی  بازارهای  از  واداولیه  م
البته تامین مواداولیه از بازارهای داخلی سرمایه گذاری کافی 
و گسترده در معادن سنگ آهن کوچک و بزرگ کشور را 
می طلبد. این سناریو، عالوه بر تقویت کل زنجیره تولید فوالد 
پایدار و مطمئن را پیش روی صنعت  در کشور، پنجره ای 
فوالد کشور می گشاید. اما برای تحقق آن، به جای عملکرد 
شعاری و دخالت های دستوری، باید راه حل های شجاعانه و 

عملگرایانه ای را در پیش گرفت.
پیشنهادات اصالحی زنجیره فوالد کشور

غرقی اعالم کرد: کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق 
بازرگانی ایران، دو راهکار کوتاه مدت و بلند مدت را برای 
اصالح ساختارهای فعلی و توسعه همه جانبه زنجیره فوالد 
کشور پیشنهاد می کند تا با عمل به آن ها، از شکست طرح 
جامع فوالد کشور جلوگیری کرده و تولید 55 میلیون تنی 

فوالد در کشور در افق ۱4۰4 ممکن شود.

اتاق  معدنی  صنایع  و  معدن  کمیسیون  رییس  ایب  ن
گام  در  مدت  کوتاه  راهکار  در  داد:  ادامه  ایران  ازرگانی  ب
برای  شده  تعیین  دستوری  نرخ  فاصله  است  الزم  خست  ن
گندله و کنستانتره با قیمت های جهانی، با اصالح درصدهای 
اعالمی ترمیم شود. نسبت های تعیین شده از سوی دولت، 
فاصله ای ۱۰ تا ۱۲ درصدی با نسبت های جهانی داشته که 
اثر این فاصله در بلند مدت، بر روی همه زنجیره فوالد کشور 

خود را نشان خواهد داد.
اقتصاد  هر  در  نیز،  بلندمدت  راهکار  در  افزود:  ی  و
درصدبندی  سهمیه بندی،  هرگونه  حذف  پایداری،  و  الم  س
و سرکوب قیمتی است تا بازار ساختاری رقابتی پیدا کرده 
کشور،  فوالد  زنجیره  حلقه های  تمام  در  سرمایه گذاری  و 

جذابیت یابد.
ز  ا م  کدا هر  ر  یدا پا رشد  ینکه  ا بیان  با  رقی  غ
کارخانجات فوالد کشور، جز با گشایش افق های جدید با 
هدف تقویت همه زنجیره تولید فوالد کشور ممکن نیست، 
با نگاهی واقع بینانه، به  بنابراین الزم است  تصریح کرد: 
قیمت گذاری  سهمیه بندی،  حذف  ساختار،  اصالح  سمت 
صنایع  هم زمان  توسعه  و  تقاضا  و  عرضه  نظام  راساس  ب
باالدست و پایین دست گام برداشت. در غیر این صورت، 
کشور،  فوالد  جامع  طرح  اهداف  به  دستیابی  در  اکامی  ن

دور از انتظار نیست.

کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران خبر داد؛

پیشنهادات اصالحی زنجیره فوالد کشور
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رقیب سهراب و کیانوش قید وزنه برداری را زد
وزنه بردار مطرح قزاقستان با تعویق 
المپیک توکیو اعالم کرد از دنیای قهرمانی 

کنار می رود.
مطرح  بردار  وزنه  یلیا،  ا یلین  ا
قزاقستانی که چند دوره قهرمانی جهان و 
المپیک در کارنامه دارد، اعالم کرده دیگر 

قصد ندارد روی تخته برود. 
و  المپیک  ساله  یک  تعویق  یلیا  ا
فقط اختصاص یک سهمیه به تیم مردان 
قزاقستان برای المپیک پیش رو را دلیل 

اصلی تصمیم خود عنوان کرده است. 
او گفت: هنوز مشخص نیست که بازی های المپیک توکیو در سال ۲۰۲۱ برگزار 
می شود یا نه و من نمی توانم منتظر بمانم. شانس من برای کسب سهمیه المپیک کم 

بود اما تالشم را انجام دادم اما با تعویق المپیک نمی توانم صبر کنم.
ایلیا دو مدال طالی المپیک پکن و لندن را کسب کرد اما تست او در آزمایش 
دوباره نمونه ها توسط کمیته بین المللی المپیک مثبت شد و مدال المپیک لندن را از 

دست داد و دو سال هم از حضور در مسابقات وزنه برداری محروم شد.
این وزنه بردار قزاقستانی قصد داشت در المپیک توکیو در دسته ۹۶ کیلوگرم 
وزنه بزند که کیانوش رستمی و سهراب مرادی در این وزن شانس کسب مدال هستند.

واکنش غالم محمدی به شایعه قهر
غالمرضا محمدی گفت: در جلسه 
چرخه  بررسی  منظور  به  دیروز  که  ی  ا
انتخابی تیم ملی برگزار شد، نظرات خود 

را به مسئوالن فدراسیون اعالم کردم.
تیم  سرمربی  محمدی  غالمرضا 
و  گفت  در  بزرگساالن  آزاد  کشتی  لی  م
گویی با بیان این مطلب افزود: من قبال 
هم اعالم کردم بنده بعنوان سرمربی تیم 
ملی، آقای دبیر و سوریان رئیس و نایب 
رئیس فدراسیون و آقای کاوه مدیر تیم 
های ملی کشتی آزاد همه دغدغه کشتی 

را داریم و معتقد به برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی هستیم.
وی در مورد جلسه ی برگزار شده در مورد بررسی چرخه انتخابی تیم ملی اظهار 
داشت: این جلسات برگزار می شود تا مسئوالن فدراسیون نظرات ما را جویا شوند و 
در آن شأن و جایگاه همه نیز حفظ می شود و نهایت و برآیند برگزاری این جلسات 
این است که به یک جمع بندی برسیم و سیاست های فدراسیون کشتی نیز پیاده 

شود تا همه چیز در مجموع به نفع کشتی کشور تمام شود.
محمدی ادامه داد: قطعا یک جاهایی اختالف نظر در جزئیات طرح است و نیاز 
به جلسات متعدد و کار کارشناسی است و انشاء اله که این اتفاق به نحو احسن انجام 
شود و به نفع کشتی باشد چراکه چرخه انتخابی تیم ملی باعث ایجاد رقابت و انگیزه 

ها در کشتی گیران می شود.
سرمربی تیم ملی که با روابط عمومی فدراسیون کشتی حرف زده است، در مورد 
برگزاری این جلسات از سوی فدراسیون تصریح کرد: اتفاقا این جلسات خیلی خوب 
است و کار کارشناسی انجام می شود چراکه فدراسیون به دنبال این است که این 

طرح پخته تر و کم اشتباه تر بشود.
محمدی در پایان خاطرنشان: این جلسات نشست های کارشناسی است و قطعا 
اختالف نظر وجود دارد اما همه باید در چارچوب فدراسیون کشتی حرکت کنیم و 
حرف ما هم همین است چراکه سربلندی کشتی کشور هدف همه ی ما است. در 
جلسه دیروز نیز با کلیات موضوع کامال موافق بودیم اما در برخی از جزئیات اختالف 
نظر بود که من نیز حرف های خود را زدم و جلسه به پایان رسید، اما به نظرم قطعا 

این طرح نیاز به کار کارشناسی و جلسات بیشتر دارد.

سخنگوی فدراسیون تیراندازی: 
برای آغاز اردوها باید همه جوانب را سنجید

ناصر رسولی گفت: آغاز اردوهای تیم ملی تیراندازی منوط به موافقت و ابالغیه 
وزارت ورزش و ستاد مقابله با کروناست و بعد از آن باید همه جوانب را در نظر بگیریم.

سخنگوی فدراسیون تیراندازی، در مورد آغاز اردوهای رشته های انفرادی و آغاز 
اردوی تیم ملی تیراندازی اظهار کرد: فدراسیون آمادگی الزم جهت آغاز اردوها را دارد 
اما این منوط به موافقت و ابالغ وزارت ورزش و ستاد مقابله با کرونا خواهد بود. با توجه 
به ابالغیه جدید ادامه اردوها در مناطق سفید مجاز است. در صورت ابالغیه وزارت و 
اگر مربیان درخواست آغاز اردوها را داشته باشند، با حفظ پروتکل هایی که فدراسیون 

پزشکی ورزشی ارایه کرده است می توانیم اردوها را آغاز کنیم.
را  با مربیان جلسه بگذاریم، تمامی جوانب  اولین فرصت  باید در  وی گفت: 
بسنجیم. امکانات الزم را فراهم کنیم تا بدون مشکل و در کمال آرامش اردوها آغاز 
شود. سالمت ورزشکاران برای فدراسیون از همه چیز مهم تر است بنابراین باید همه 

جوانب را برای آغاز اردوها در نظر بگیریم.
سخنگوی فدراسیون تیراندازی افزود: تیراندازی تجهیز محور است و سخت 
افزارهای خاص خود را دارد. مجموعه آزادی تنها سالن استاندارد و مورد تایید فدراسیون 
جهانی است. ما هم به ناچار باید اردوهای را در مجموعه آزادی و با حفظ فاصله گذاری 
آغاز کنیم. در استان البرز که جزو مناطق سفید از نظر شیوع ویروس کرونا اعالم 
شده است تنها سالن ۱۰ متر را داریم و سالن 5۰ متر برای تمرین در دسترس نیست.

رسولی در مورد تعداد ورزشکاران دعوت شده به اردوهای تیم ملی در این شرایط 
اظهار کرد: قطعا اردوها با ورزشکاران المپیکی و تعداد اندکی از سایر ملی پوشان آغاز 
خواهد شد. پیشنهاد فدراسیون از اسفند ماه این بود که ورزشکاران در اتاق های تک 

نفره اسکان داده شوند، تا سالمتی آنها حفظ شود.  
وی در خصوص تامین مهمات مورد نیاز برای اردوهای تیم ملی تا المپیک گفت: 
این محدودیتی است که چندین سال فدراسیون تیراندازی درگیر آن است. با توجه 
به اینکه المپیک هم بیشتر از یک سال تعویق داشته است قطعا اردوهای تیم ملی با 
کمبود فشنگ مواجه خواهد بود. اما فدراسیون از اسفند تاکنون بیکار نبوده و اقداماتی 
را برای تامین فشنگ انجام داده است تا با آغاز اردوها مشکلی از این بابت وجود نداشته 
باشد. دغدغه شدید فدراسیون همین تامین تجهیزات اولیه ملی پوشان است. راه هایی را 
بررسی کرده ایم که ان شاءاهلل به نتیجه برسد و مشکلی از این بابت وجود نداشته باشد.

اصالحات نخستین قانون جامع ورزش در مجلس تصویب شد
وزارت  مجلس  امور  دفتر  دیرکل  م
ورزش و جوانان اعالم کرد که اصالحات 
الیحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت 
شورای  از  شده  اعاده  جوانان  و  ورزش 
نگهبان امروز سه شنبه در صحن علنی 

مجلس شورای اسالمی تصویب شد.
این الیحه که  داود عزیزی گفت: 
با چهار ایراد شورای نگهبان مجدد اعاده 
شده بود، در کمیسیون فرهنگی بررسی و 
ایرادات جهت تامین نظر شورا و مجمع 

تشخیص مصلحت نظام اصالح شد. 
وی درباره جزییات اصالح ایرادات 

الیحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان توضیح داد: در ماده یک 
عبارت »ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوا« اضافه 
شد و در بند الف ماده چهار »عبارت تهیه و تدوین برنامه میان مدت و ساالنه ورزش 
کشور با استفاده از ظرفیت دستگاه های زیر ربط  و نظارت بر ُحسن اجرای آنها« 

اصالح شده است.
مدیرپارلمانی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: در جز ۲ بند پ ماده چهار هم 
اصالحاتی در زمینه پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی جوانان، ستاد ملی ساماندهی 
امور جوانان و سیاست های کلی جمعیت در بخش جوانان صورت گرفت و ۲ جز با 

عنوان جزهای  ۹ و ۱۰ به بند ماده چهار الحاق شد.
عزیزی اضافه کرد:  اتخاذ تدابیر مناسب برای تسهیل تشکیل خانواده و ترویج 
دستگاه های  تمامی  ظرفیت  از  استفاده  با  جوان  زوج های  در  فرزندآوری  فرهنگ 
اجرایی ذیربط و خیرین او حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی 
مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست در کل جمعیت از دیگر موارد 

اصالح شده است.
وی گفت: اصالح بعدی صورت گرفته در تبصره یک ماده پنج است که سایر 
وزیران بر َحَسب موارد با دعوت دبیر شواری عالی جوانان با حق رای در جلسات حضور 
می یابد و در ماده ۶ مربوط به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش آمده 

است عبارت »معلوالن و جانبازان« به بعد از کلمه ناشنوایان اضافه شود.

سان: فرزند پنچم کریس در راه است!

به نظر می رسد کریستیانو رونالدو به زودی فرزند دیگری خواهد داشت.
دوران قرنطینه برای بازیکنان بزرگ دنیای فوتبال رو به پایان است و کریستیانو 
رونالدو، ستاره پرتغالی و ۳5 ساله یوونتوس با جت شخصی اش از مادیرا به تورین 
سفر کرد تا بعد از طی کردن دوره قرنطینه ۱4 روزه در ایتالیا، آماده بازگشت به 

تمرینات یوونتوس شود.
اما جورجینا رودریگز، همسر این ستاره پرتغالی تصویری در صفحه رسمی اش 
منتشر کرده که حاکی از باردار بودن اوست و بدین ترتیب به نظر می رسد فرزند 

پنجم کریستیانو رونالدو نیز در راه است.
رونالدو در حال حاضر چهار فرزند دارد، اما او مدتی قبل اعالم کرد عالقمند 
است تعداد فرزندانش بیشتر شده و تا مرز هفت نفر نیز برسد. همچنان جورجینا 
رونالدو عالقمند  کریستیانو  و  او  مدعی شد  در جوالی سال ۲۰۱8  نیز  رودریگز 
هستند تعداد فرزندانشان بیشتر شود و احتمال دارد این اتفاق در آینده رخ دهد. به 
جز جونیور، رونالدو یک دو قلوی دیگر به نام های اوا و متئو دارد و فرزند چهارم 
او به نام آالنا نیز از جورجینا است. بدین ترتیب فرزند جدید، دومین بچه کریستیانو 

رونالدو از جورجینا خواهد بود.
با توجه به ثروت هنگفت بازیکنان بزرگ در دنیای فوتبال، عموما آنها عالقه 
زیادی به افزایش تعداد فرزندانشان دارند و این یک امر عادی و مرسم در بین ستاره 

های دنیای فوتبال است.
در سال های اخیر جونیور، فرزند ارشد رونالدو بارها در کنار این بازیکن در 
محافل مختلف ظاهر شده و به نظر می رسد آینده خوبی نیز در انتظار او باشد. جونیور 
در حال حاضر در تیم نونهاالن یوونتوس به میدان رفته و هر از چند گاهی آماری 

درخشان از گلزنی های متوالی او منتشر می شود.
در طول تازیخ معموال فرزندان ستاره های بزرگ موفق به تکرار موفقیت های 
پدرانشان نبوده اند، اما شاید این قاعده در آینده در مورد جونیور تغییر کرده و او نیز 

روزی بتواند جای پای پدرش بگذارد.

پیشنهادی عجیب برای ادامه این فصل لیگ برتر
گوردون تیلور، رئیس اتحادیه فوتبال 
جزیره پیشنهاد عجیبی برای ادامه این فصل 

لیگ برتر ارائه داده است.
های  تیم  برخی  اخیر  های  هفته  در 
انگلیسی تمرینات شان را آغاز کرده اند و 
اخباری در مورد احتمال از سرگیری مسابفات 
در هفته های آتی شنیده شده است. البته هنوز 
تاریخی دقیق در این رابطه مشخص نشده 
است. گوردون تیلور، رئیس اتحادیه فوتبال 
جزیره مدعی شد شاید رقابت های لیگ برتر 
در نیمه هایی کمتر از 45 دقیقه برگزار شود.

گوردون تیلور گفت: »باید صبر کنیم 
و ببینیم چه می شود. من در مورد پروتکل 

های آتی و در رابطه با آینده صحبت می کنم. ما از آینده خبر نداریم، آنچه می دانیم 
این است که چه گزاره هایی ارائه شده است و چه ایده هایی در پیش رو خواهد بود.. 
تعویض های بیشتر، نیمه هایی که احتماال 45 دقیقه ای نباشند، استادیوم های خالی 
از تماشاگر و برگزاری بازی ها در پشت درهای بسته، ایده ها زیادی مطرح شده است.

ما صبر می کنیم تا ببینیم چه پیشنهادی نظر مساعد بازیکنان و کادرهای فنی 
را جلب خواهد کرد. نکات زیادی وجود دارد که باید انجام شود ، اما مهمتر از همه 

باید فصل تمام شود و اولویت اصلی حفظ امنیت و سالمت همه است.«

ژاوی: آرزو دارم روزی سرمربی بارسلونا شوم

ژاوی، اسطوره بارسلونا مدعی شد آرزو دارد روزی هدایت بارسلونا را بر عهده 
گیرد.در فصل زمستان و بعد از برکناری ارنستو والورده، مدیران بارسلونا با ژاوی برای 
پذیرش هدایت این تیم مذاکره کردند که سرمربی السد این پیشنهاد را رد کرد. حاال 
ژاوی مدعی شد فعال نیاز به تجربه بیشتری دارد، اما در آینده امیدوار است روزی 

هدایت بارسلونا را بر عهده گیرد.
ژاوی گفت: »ژانویه زمانی مناسب برای پذیرش پیشنهاد بارسلونا نبود. من با 
آبیدال و اسکار گفت و گو داشتم و پیشنهادی هم به من ارائه شد، اما احساس کردم 
آن مقطع زمان مناسبی نیست. من به تجربه بیشتری نیاز دارم. مربیگری بارسا رویای 

من است و  بارها گفته ام دوست دارم روزی این اتفاق رخ دهد.«
ژاوی همچنین در مورد احتمال انتقال نیمار به نوکمپ گفت: »شکی نیست 
که او در بین سه بازیکن برتر جهان جای دارد و نیمار بازیکنی ست که می تواند 
سرنوشت یک بازی را رقم بزند. من امیدوارم نیمار به بارسلونا بازگردد. من هوادار 
بارسا هستم و بهترین ها را برای این تیم می خواهم. نیمار شخصیت مثبتی دارد و 

یک خرید فوق العاده خواهد بود.
آینده لیونل مسی؟ او قطعا در جام جهانی قطر بازی خواهد کرد. لیونل مسی 
هنوز 5 الی 7 سال فصل خوب دیگر را پیش رو دارد و با توجه به مراقبت مناسب، 

مسی می تواند تا ۳8 یا حتی ۳۹ سالگی بازی کند.«

واکنش یورگن کلوپ به شایعه خرید امباپه و سانچو
یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول در مورد 
سانچو  یادون  و  امباپه  کیلیان  خرید  احتمال 

صحبت کرد.
مورد  در  زیادی  اخبار  اخیر  های  ماه  در 
تمایل لیورپول به خرید امباپه و سانچو و حتی 
فرانسوی  ستاره  پدر  با  کلوپ  یورگن  تماس 
منتشر  آنفیلد  به  انتقال  برای  ژرمن  پاری سن 
شده است. اما یورگن کلوپ مدعی شد عالقه 

ای ندارد تیتر یک روزنامه ها شود و ممکن است هرگز فرصت تمرین دادن چنین 
بازیکنانی را پیدا نکند.

یورگن کلوپ در مورد سوال در خصوص گمانه زنی های مربوط به تقویت 
خط حمله لیورپول گفت: »سادیو مانه و محمد صالح به اندازه کافی جوان هستند 
که برای چند سال آینده در ترکیب لیورپول حضور یابند. من از در اختیار داشتن این 

بازیکنان رضایت داشته و به فکر دیگر بازیکنان نیستم.
وقتی من در یک باشگاه حضور داشته و با بازیکنانی که در اختیار دارم کار می 
کنم، دیگر رویای خرید بازیکنان دیگر را در سر ندارم. باید دید آیا می توانیم یکی از 
آنها را در آینده جذب کنیم، اما ما از وضعیت موجود بهترین استفاده را خواهیم کرد.

من نمی خوام با پاسخ دادن به چنین سواالتی تیتر یک روزنامه های روز بعدی 
شوم و به همین دلیل چنین کاری نخواهم کرد. آنها همه بازیکنان استثنایی هستند. 
این بازیکنان به دلیل توانایی ها و نگرش شان به این جایگاه رسیده اند و من نیز 

به آنها عالقه دارم، اما مشکلی نیست اگر هدایت آنها را بر عهده نداشته باشم.«
کلوپ در مورد این سوال که آیا او فرصتی برای هدایت بازیکنانی چون لیونل 
مسی، کریستیانو رونالدو و سرخیو آگوئرو را خواهد داشت گفت: »نیمار در این لیست 
کجاست؟ رابرت لواندوفسکی کجاست؟ این اسامی بازیکنان خوبی هستند و من 
روزی سرمربی لواندوفسکی بودم. امباپه آینده بزرگی پیش رو دارد. ما می توانیم در 
مورد یادون سانچو نیز صحبت کنیم، زیرا چنین بازیکنانی در حال ظهور هستند.«

شــیوع ویــروس کرونــا و تعطیلی 
لیگ هــای مختلــف فوتبــال در سراســر 
جهــان پیامدهــای مختلفــی داشــته اما 
نکتــه جالــب توجــه، واکنــش متفــاوت 
ــن  ــه ای ــبت ب ــی نس ــگاهای ایران باش
ــورهای  ــا کش ــه ب ــوع در مقایس موض
اروپایــی و بــه خصــوص 5 لیــگ 

معتبــر دنیاســت.
ــگاه های  ــر باش ــد روز اخی در چن
مختلــف از جملــه فــوالد، صنعــت 
نفــت آبــادان، تراکتــور، ماشین ســازی 
و شــهرخودرو اعــالم کردنــد کــه 
ــه برگــزاری ادامــه لیــگ  عالقــه ای ب
ــان  ــد و جــان و ســالمتی بازیکن ندارن
ــر از ۹  ــان مهم ت ــای باشگاهش و اعض
ــم  ــگ نوزده ــده لی ــی مان ــازی باق ب
اســت امــا ســوال اصلــی ایــن اســت 
ــگاه های  ــت باش ــا اولوی ــا واقع ــه آی ک
ایرانــی ســالمت بازیکنانشــان اســت؟

اگر جای پرسپولیس بودند
ایرانــی  باشــگاه های  از  یکــی 
ــم  ــگ نوزده ــن لی ــه یافت ــه از ادام ک
ــت  ــپولیس اس ــد پرس ــتقبال می کن اس
زیــرا قهرمانــی احتمالــی اش در لیــگ 
برتــر را در خطــر از دســت رفتــن 
برگــزاری  بــه  اصــرار  و  می بینــد 
لیــگ دارد. بــر خــالف ســرخ های 
لیــگ  تیم هــای  دیگــر  پایتخــت، 
مدعیــان کســب  جملــه  از  ایــران 
ــه  ــگ ادام ــد لی ــت دارن ــهمیه دوس س
پیــدا نکنــد و رقیــب سرســخت آن هــا 
یعنــی شــاگردان گل محمــدی نتواننــد 
قهرمــان شــوند و تعــداد قهرمانی هــای 
ــه  ــر ب ــگ برت ــخ لی ــم در تاری ــن تی ای
عــدد شــش نرســد. شــاید اصلی تریــن 
ــه  ــی ب ــگاه های ایران ــه باش ــل نام دلی
ــال  ــگ و فدراســیون فوتب ــازمان لی س
همیــن موضــوع باشــد و بــا توجــه بــه 
ــی  ــدی مبن ــهیل مه ــای س صحبت ه
بــر آغــاز دوبــاره لیــگ در ۱5 خــرداد، 
تیم هــای دیگــر تــالش خــود را انجــام 

ــود. ــزار نش ــا برگ ــا بازی ه ــد ت دهن
ــل  ــی مث ــن تیم های ــن بی در ای
کــه  پیــکان  و  بوشــهر  شــاهین 
ــتند  ــقوط هس ــی س ــای اصل گزینه ه
هــم در حالــی ســنگ برگــزاری لیــگ 
ــا در  ــه باره ــد ک ــینه می زنن ــه س را ب
مصاحبه هــای مختلــف اعــالم کردنــد 
بــا تعطیلــی لیــگ مخالفنــد. شــاید اگر 
ــا لغــو لیــگ نوزدهــم، بقــای آن هــا  ب
ــران  ــال ای ــطح فوتب ــن س در باالتری

تضمیــن شــود، آن هــا هــم بــه جمــع 
ــه  ــه ب ــد ک ــی بپیوندن ــر تیم های دیگ
ــه ای  ــر عالق ــگ برت ــن لی ــه یافت ادام

ــد. ندارن
بــا تیم هــای  بــزرگ  تفــاوت 

اروپایــی
ــورهای  ــگاه های کش ــام باش تم
اروپایــی بــه ویــژه پنــج لیــگ معتبــر 
دنیــا عالقــه ای بــه تعطیلــی لیگشــان 
ندارنــد و بــه دنبــال ادامــه پیــدا کردن 
اصلی تریــن  بودنــد.  بازی هایشــان 
اروپایــی،  تیم هــای  درآمــد  منبــع 
و  پخــش  حــق  بلیت فروشــی، 
ــزار  ــت و برگ ــی اس ــات محیط تبلیغ
ــی  ــده حت ــث ش ــا باع ــدن بازی ه نش
ــلونا و  ــون بارس ــی چ ــای متمول تیم ه
یوونتــوس هــم دچــار مشــکل شــوند 
ــی  ــد بخش ــان بخواهن و از بازیکنانش
ــن  ــد. ای ــر کنن ــان را کس از قراردادش
ــا  ــی ب ــگاه های اروپای ــی باش درآمدزای
شــیوع ویــروس کرونــا و تعطیلــی 
ــگاه ها را  ــات باش ــه حی ــال، ادام فوتب
ــی  ــرار داده و تعطیل ــعاع ق ــت الش تح

لیگ هــای اروپایــی می توانــد ایــن 
باشــگاه ها را دچــار بحــران کنــد. 
هلنــد،  و  فرانســه  لیگ هــای  در 
ــن  ــن ژرم ــاری س ــون پ ــی چ تیم های
و آژاکــس کــه متمول تریــن تیم هــای 
می شــوند  محســوب  کشورشــان 
ــاری  ــی )پ ــم اعــالم قهرمان ــی رغ عل
ســن ژرمــن( و کســب ســهمیه اروپــا 
)آژاکــس( بــاز هــم بــه خاطــر برگــزار 
نشــدن بازی هــا و کاهــش درآمدشــان 
ــای  ــال و نهاده ــیون فوتب ــه فدراس ب
ــد. ــراض کردن ــی کشورشــان اعت دولت

بــر خــالف اروپــا در ایــران، 
ــدزا نیســت و باشــگاه ها  ــال درآم فوتب
از برگــزار نشــدن لیــگ  اســتقبال 
ــر  ــان کمت ــرا هزینه هایش ــد زی می کنن
نیســتند پــول  می شــود و مجبــور 
ــی  ــد. عل ــل بدهن ــل و هت حمــل و نق
رغــم وجــود منابــع درآمــدی مختلــف 
مثــل تبلیغــات محیطــی و حــق پخش 
تلوزیونــی، پــول این هــا هیچ وقــت 
ــد و  ــی نمی رس ــگاه های ایران ــه باش ب
ــد.  ــر می کن در فیلترهــای مختلــف گی

ــه  ــود ک ــب می ش ــر موج ــن ام همی
ــتقبال  ــگ اس ــه لی ــا از ادام ــه تنه ن
نشــود بلکــه رای بــه تعطیلــی آن داده 
ــب  ــا غری ــه در اروپ ــی ک ــود؛ اتفاق ش
اســت و حتــی بســیاری از تیم هــا 
ســعی می کننــد بــه صــورت مخفیانــه 

ــد. ــزار کنن ــود را برگ ــات خ تمرین
باالخــره تکلیــف لیــگ چــه 

؟ د می شــو
ســهیل مهــدی و همکارانــش 
ــالش  ــال ت ــگ در ح ــازمان لی در س
ــر مجــوز  هســتند کــه هــر چــه زودت
ــد  ــا را بگیرن ــی تیم ه ــات گروه تمرین
ــگ  ــریع تر لی ــه س ــر چ ــد ه ــا بتوانن ت
نوزدهــم را برگــزار کننــد؛ اتفاقــی کــه 
عامــل  و  پرسپولیســی ها  خوشــایند 
ناراحتــی برخــی تیم هاســت. البتــه 
ــان  ــد حواسش ــگ بای ــان لی کارشناس
بــه بعدهــای مختلــف ایــن موضــوع از 
ــکان  ــا و ام ــردگی بازی ه ــه فش جمل
مصــدوم شــدن زیــاد بازیکنــان باشــد 
و برنامــه ای تدویــن کننــد کــه صــدای 

ــاورد. ــی را در نی ــچ تیم هی

باشگاه ها به دنبال لغو لیگ؛
جای پرسپولیس بودند چه می کردند!؟

لیس  پرسپو ه  شگا با پرست  سر
مذاکره  حال  در  باشگاه  این  می گوید 
برای بررسی بهترین شرایط برای باشگاه 

پرسپولیس است.
پرسپولیس،  باشگاه  گزارش  به 
روند  خصوص  در  رسول پناه  مهدی 
مذاکرات صورت گرفته برای وضعیت 
کارگزار باشگاه گفت: ما در این روزها 
بهترین  بررسی  برای  مذاکره  حال  در 
شرایط برای باشگاه پرسپولیس هستیم. 
که  کارگزاری  هر  از  وضعیت  این  در 
مالی  منابع  از  گیری  بهره  در  بتواند 
کند  بیشتری  کمک  پرسپولیس  به 
دالیلی  از  یکی  کرد.  خواهیم  استفاده 
به  شده  طوالنی  مذاکرات  روند  که 

همین خاطر است.
رئیس  و  مدیرعاملی  سرپرست 
ادامه  پرسپولیس  باشگاه  مدیره  هیات 
نگران  اصال  پرسپولیس  هواداران  داد: 
نباشند. برخی قصد دارند گرایش منفی 
را به آنها تزریق کنند اما دغدغه اعضای 
هیات مدیره در این شرایط حساس این 
است که پرسپولیس آسیب نبیند. تمرکز 
ما تامین منابع مالی با کمک گرفتن از 

از این شرایط  تا  اسپانسر باشگاه است 
از  روزها  این  در  کنیم.  عبور  حساس 
محترم  وزارت  معاونت های  سوی 
معاون  مدیره،  هیات  اعضای  ورزش، 
حقوقی باشگاه و ... پیگیری زیادی انجام 
می دهند تا بهترین اتفاق برای باشگاه 

بزرگ پرسپولیس رخ دهد.
دات  پیشنها  : فزود ا ه  رسول پنا
باشگاه  با  همکاری  برای  مختلفی 
پرسپولیس به دست ما رسیده اما منافع 
تا  کرد  خواهیم  لحاظ  حتما  را  باشگاه 
این  بگیرد. در  انتخاب صورت  بهترین 

زمینه باید بگویم چون برخی از آقایان 
فقط با یک کارگزار در ارتباط هستند به 
همین خاطر اطالع دقیقی از مذاکرات 
صورت گرفته با سایر شرکت ها ندارند. 
شانس  که  می کنم  اضافه  هم  را  این 
همه کارگزارها برای همکاری با باشگاه 
پرسپولیس یکسان است اما قول می دهم 
که تحت تاثیر جوسازی ها قرار نخواهیم 
گرفت. به هواداران محترم پرسپولیس 
این تضمین را می دهم که هیچ اختالفی 
و  ندارد  وجود  باشگاه  مدیره  هیات  در 
همه تالش ما بر این است تا بهترین 

کارگزار را برای همکاری با پرسپولیس 
انتخاب کنیم. ما با کارگزاری همکاری 
تضمین  درآمدی  که  کرد  خواهیم 
داشته  پرسپولیس  برای  پایدار  و  شده 
باشد. مطمئنا در اسرع وقت و از میان 
را  تصمیم  بهترین  مختلف  گزینه های 

خواهیم گرفت.
این  در  حاال  کرد:  تصریح  وی 
حاشیه  با  رند  دا قصد  برخی  میان 
پراکنی و تفرقه اندازی مانع از رسیدن 
به اهداف بزرگ برای پرسپولیس شوند 
اما ما همه تالش خود را خواهیم کرد 
تا مصلحت پرسپولیس فدای مصلحت 
گفتم  که  طور  همان  نشود.  شخصی 
تخلف هایی در این زمینه وجود داشته 
پیگیری  و  کرده  گزارش  را  آن ها  که 

خواهیم کرد.
مشاور  اظهارات  درباره  رسول پناه 
باشگاه هم  ارتباطات  مدیر  و  رسانه ای 
گفت: با توجه به عدم رعایت شئونات 
شغلی و حرفه ای، ایشان مسئولیتی در 
نشر  بابت  و  ندارند  پرسپولیس  باشگاه 
باشگاه  برای  قانونی  پیگیری  اکاذیب، 

پرسپولیس محفوظ است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

رسول پناه: 

بهترین اتفاق را برای پرسپولیس رقم می زنیم

ملی پوش فوتبال نابینایان گفت: 
جنش عروسی برای یک زوج روزی به 
یاد ماندنی رقم می زند اما من تصمیم 
یک  آزادی  هزینه  پرداخت  با  گرفتم 

زندانی خانواده ای را شاد کنم.
بهزاد زادعلی اصغر اظهار داشت: 
زندگیم  آغاز  مناسبت  به  بود  ر  قرا
مشترکم یک جشن تدارک ببینم و به 
همراه همسرم یک روز به یاد ماندنی 
داشته باشیم اما  تصمیم گرفتم هزینه 
زندانی  یک  آزادی  صرف  جشن  این 
تحقیقات  ر  ینکا ا برای  باشد.  لی  ما
آن  شد  معلوم  و  دادم  انجام  را  الزم 
یک  اقدام  این  با  است.  مستحق  فرد 
در  خانه  اجاره  خاطر  به  که  زندانی 
و  همسر  کنار  در  و  آزاد  بود  زندان 

فرزند قرار گرفت.
وی در زمینه همراهی همسرش 
با همفکری  این کار شایسته گفت:  با 
اما  دادم  انجام  را  کار  این  همسرم 

همسرم یک شرط مهم برای انجامش 
داشت و شرط این بود که این کارهای 
یک  به  منتهی  و  باشد  دار  ادامه  خیر 

فرد نشود.

او که با تیم ملی فوتبال نابینایان 
ایران مدال نقره پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو 
را کسب کرد افزود: معلولیت محدودیت 
است اما نباید در این محدودیت ماند. با 
وجود نابینایی تا کنون توانستم عناوین 
فراوانی در قاره آسیا و جهان کسب کنم 
که بزرگترین آن مدال نقره پارالمپیک 

در سرزمین برزیل بود.
نابینایان  فوتبال  لژیونر  نخستین 
ایران در پایان با اشاره به سطح عدتبال 
ترکیه و ایران گفت: وقتی که شرایط 
فوتبال نابینایان ایران که دوم المپیک 
است با فوتبال ترکبه مقایسه می کنم 
افسوس می خورم. ما با کمبود امکانات 
توانستیم مدال نقره کسب کنیم و آنان 
با ان امکانات فوق العاده پنجم شدند.

ملی پوش فوتبال نابینایان:

خوشحالم که هزینه عروسیم را صرف آزادی یک زندانی کردم

با جدایی مهدی تاج و حضور محمد نبی ساختار 
فدراسیون به شرایط قبل از قدرت گرفتن ساکت در 
فدراسیون فوتبال نزدیک می شود و این تغییر الجرم 

و قطعی است.
ماه  در  فوتبال  فدراسیون  که  اساسی  تحوالت 
های پیش رو با آن ها روبرو می شود ممکن است به 
معنای پایان کار سازمان تیم های ملی باشد. سازمان 
تیم های ملی از سال ۱۳۹۶ در فدراسیون فوتبال به 
وجود آمد و محمدرضا ساکت ریاست آن را به عهده 

داشت. سازمانی که به همراه رئیسش از همان روزهای 
اول شکل گیری در معرض انتقاداتی هم بودند و در 
نهایت عملکرد این سازمان در طول این سال ها یک 

عملرد با فراز و نشیب تفسیر می شود.
با این وجود بعد از اجرای قانونی منع به کارگیری 
بازنشستگان و کنار رفتن محمدرضا ساکت از پست 
در  برایش  جانشینی  هیچگاه   ، فدراسیون  در  هایش 
هرچند  نشد  انتخاب  ملی  های  تیم  سازمان  ریاست 
در ماه های اخیر زمزمه هایی از حضور سعید فتاحی 

مسئول سابق برگزاری مسابقات سازمان لیگ در این 
پست به گوش می رسید.

تغییرات  آغاز  رسد  می  نظر  به  وجود  این  با 
حذف  معنای  به  تواند  می  فدراسیون  در  ساختاری 
محمد  مهدی  باشد.  هم  ملی  های  تیم  سازمان 
افزایی نقش کمیته ها و  به قدرت  بیشتر  نبی شاید 
دپارتمان ها دست بزند و مسئولیت تیم  های ملی 
ملی  های  تیم  دپارتمان  به  گذشته  مثل  دیگر  بار 

سپرده شود.

برنامه های جدید نبی؛

آغاز تغییرات ساختاری در فدراسیون فوتبال



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1451-چهارشنبه 17 اردیبهشت 61399 زمین ایران 

دنیـای جوانان ، گروه شهرسـتان 
باقرزاده:مدیرعامـل  سـمیه  مشـهد 
شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی 
گفـت: سـال گذشـته در مجمـوع یک 
میلیـارد و 4۹8 میلیـون متر مکعب گاز 
طبیعـی در بخش های مختلف اسـتان 

بـه مصرف رسـیده اسـت.
سـید محمـود هاشـمی  با اشـاره 
بـه سـهم 45 درصـدی مصـرف گاز 
طبیعـی در بخـش نیروگاهـی نسـبت 
به مصرف کل اسـتان در سـال گذشته 
افـزود : بخـش نیروگاهـی اسـتان در 
ایـن مـدت بـا مصـرف ۶7۳ میلیـون 
و  مصـرف  بیشـترین   ، مکعـب  متـر 

 ، خانگـي  هـاي  بخـش  آن  از  پـس 
تجـاري و عمومـي بـا مصـرف بالغ بر 
4۹۹ میلیـون متـر مکعـب ، ۳۳ درصد 

میـزان مصـرف گاز طبیعی در اسـتان 
در سـال گذشـته را به خـود اختصاص 

داده اسـت .

 وی افـزود: همچنیـن در بخـش 
هـاي صنعتي ، سـیمان و حمل و نقل 
نیـز در مجمـوع ۲۲درصـد گاز طبیعي 

در اسـتان مصرف شـده است .
مدیـر عامـل شـرکت گازاسـتان 
خراسـان جنوبـی با اشـاره بـه کاهش 
گاز  مترمکعبـی مصـرف  میلیـون   ۲4
طبیعـی نسـبت بـه سـال ۹7 افـزود: 
ایـن کاهـش مصرف ناشـی از اعمال 
و  هـا  نیـروگاه  بـه  هـا  محدودیـت 
صنایـع سـیمان در زمسـتان جـاری و 
بـه منظور ایجـاد پایداری و اسـتمرار 
خانگـی  مشـترکین  بـه  گاز  جریـان 

اسـت. بوده 

مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی
مصرف ۱/۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعي طي سال گذشته در استان خراسان جنوبی

مدیر مخابرات منطقه سمنان: 
بر 14 میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال برای توسعه  بالغ 

شبکه همراه اول در استان سمنان هزینه شد

دنیای جوانان ، گروه شهرستان  سمنان  رضا تبیانیان : مدیر مخابرات 
منطقه سمنان از هزینه اعتباری بالغ بر ۱4 میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال در 
راستای توسعه و بهبود پوشش شبکه همراه اول در استان سمنان خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه سمنان، مهندس مجید دارائی، 
مدیر مخابرات منطقه سمنان، ضمن عنوان این خبر اضافه کرد: به همت 
بهبود  با هدف  و  ارتباطات در مخابرات منطقه سمنان  تالشگران عرصه 
پوشش آنتن دهی همراه اول، تکنولوژی های نسل ۲G( ۲(، نسل ۳ )۳G( و 
نسل 4G( 4( همراه اول در ۱۰ سایت BTS استان نصب و راه اندازی گردید.

مجید دارائی با ابراز رضایت از پوشش آنتن دهی همراه اول در مسیرهای 
جاده ای و ریلی استان، خاطرنشان کرد: در راستای بهبود وضعیت پوشش 
آنتن دهی و با بررسی های بعمل آمده از سوی کارشناسان مخابرات منطقه 
 BTS )۲G( در ۲ سایت  راه اندازی تکنولوژی نسل ۲  سمنان، نصب و 
استان، تکنولوژی نسل ۳G( ۳( در ۳ سایت  BTSاستان و تکنولوژی 

نسل 4G( 4( در 5 سایت  BTSاستان انجام شد.
راه اندازی  و  نصب  به  توجه  با  افزود:  سمنان  منطقه  مخابرات  مدیر 
تکنولوژی نسل ۳G( ۳( و نسل 4 )4G( همراه اول در سایت هاي مذکور، 
نقاط تحت پوشش از ظرفیت مکالمه و سرعت اینترنت قابل قبولي برخوردار 

مي باشد.
وی اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و نیاز بیشتر مردم 
به اینترنت در ایام ماندن در خانه جهت قطع زنجیره انتقال این ویروس، 
تالشگران ارتباطات در مخابرات منطقه سمنان به عنوان حافظان ارتباطات، 
با حفظ شبکه ارتباطی استان در بخش های تلفن ثابت، همراه و دیتا و ارائه 
ارتباطی بصورت غیرحضوری و آنالین، تمام تالش  خدمات مخابراتی و 

خود را جهت خروج از این بحران به کار گرفتند.

عملیات تثبیت بستر رودخانه تاالر در بازه شیرگاه با 
حضور جمعی از مسئولین شهرستان سوادکوه شمالی 

آغاز شد
دنیای جوانان-گروه شهرستان مازندران-درخشنده:به گزارش روابط 
عمومی آب منطقه ای مازندران در آیین کلنگ زنی این پروژه که فرماندار 
علی  مهندس  آقای  ابتدا  داشتند،  مسئولین شهرستان حضور  از  جمعی  و 
حبیب زاده مدیر منابع آب شهرستان های قائمشهر و سوادکوه شمالی با 
اشاره به اهمیت اجرای این پروژه ها جهت حفظ رودخانه و ایمن سازی 
مناطق مسکونی گفت: با احداث این پروژه بستر رودخانه تاالر در ابن بازه 
تثبیت شده و دیواره ای به طول ۳۰۰ متر در ساحل چپ و راست رودخانه 

و همچنین جریان آب احداث می شود
حبیب زاده افزود: دراین طرح بالغ بر ۱7۰۰۰ هزار متر مکعب عملیات 
خاکی، بالغ بر 4۰۰۰ متر مکعب عملیات گابیون بندی و سنگی و حدود 

۱۳۰۰ متر مکعب عملیات بتنی انجام می شود.
ایشان با اشاره به اقدامات گسترده شرکت در بخش مهندسی رودخانه 
به ویژه در حوزه رودخانه تاالر و سیاهرود گفت: به دلیل فرسایش شدید 
رودخانه تاالر باید  در سه بازه رستم بند، مسکن مهر، سازه تثبیت بستر باید 
اجرا شود و تثبیت بستر زیوال نیز باید بهسازی گردد که نیازمند اعتبارات و 

حمایت دستگاه های ذیربط هستیم.
مدیر منابع آب شهرستان سوادکوه در پایان با تشریح چگونگی طراحی 
و اجرای این طرح از سوی بخش دفتر طرح های زودبازده و فنی آب منطقه 
ای مازندران، هزینه اجرای این طرح را بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال اعالم کرد و 

اظهار امیدواری نمود این پروژه در مدت یک سال به اتمام برسد.

شهردار کرج: کنار نیازمندان هستیم

دنیای جوانان ، گروه شهرستان کرج: .شهرداری کرج همگام با سایر آحاد جامعه 
برای دستگیری از نیازمندان تالش می کند.به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، علی 
کمالی زاده در مراسم ارسال یکهزار بسته معیشتی برای نیازمندان، عنوان کرد: انجام 
کارهای جهادی و کنار هم بودن یکی از ویژگی های انقالب اسالمی است.وی با 
اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درخصوص رزمایش مواسات همدلی و کمک 
مومنانه، گفت: امیدوارم بتوانیم فرمایش مقام معظم رهبری را جامه عمل بپوشانیم. 
این مسئول اضافه کرد: در شرایط بحرانی به ویژه شیوع ویروس کرونا، قطع یقین 
کمک و مهربانی اثرگذار است و امیدوارم همدلی و کمِک مومنانه ما را در انجام 
واجبی که مقام معظم رهبری فرمودند یاری کند.شهردار کرج با بیان اینکه شهرداری 
همگام با سایر آحاد مردم برای دستگیری از نیازمندان تالش می کند، گفت: در روز 
والدت امام حسن مجتبی )ع( 5۰۰ بسته معیشتی دیگر به نیازمندان اهدا خواهد شد. 

با تالش کارکنان آب وفاضالب استان مازندران:
در  سوادکوه  متری  میلی   4۰۰ آب  انتقال  خط  شکستگی 

سریع ترین زمان ممکن برطرف شد
دنیای جوانان -گروه شهرستان مازندران-درخشنده :مدیرعامل آبفا مازندران 
با اشاره به شکستگی خط انتقال آب 4۰۰ میلی متری در محدوده مرجانسر جاده 
اثر رانش زمین و تخریب جاده رخ داد،  دراسله سوادکوه طی روز گذشته که در 
گفت: با تالش اکیپهای عملیاتی شرکت و نیز مشارکت پرسنل راهداری شهرستان 

سوادکوه این شکستگی در سریع ترین زمان ممکن برطرف شد.
به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران، مهندس مجیدعبدالهی با اعالم خبر 
باال افزود: به دلیل رانش زمین در محدوده مرجانسر جاده دراسله سوادکوه به طول 
تقریبی5۰ متر، خط انتقال آب  4۰۰میلی متری چشمه های گلناب دره و دراسله به 

سوادکوه )زیراب وپل سفید( و سوادکوه شمالی)شیرگاه(، تخریب شد.
وی ادامه داد: در شرایطی کنونی جامعه و لزوم مردم به آب شرب سالم و 
بهداشتی، برای جلوگیری از قطع آب شرب ساکنانی که در مسیر این خط انتقال 
قرار دارند، تدابیر الزم از جمله استفاده از منابع تامین جایگزین در شهرهای زیراب 
و شیرگاه و نیز استقرار۳  تانکر سیار آبرسانی در شهر زیراب و روستاهای مسیرخط 

انتقال تا شیرگاه  اندیشیده شد.
مدیرعامل آبفا مازندران با بیان اینکه شرایط دشوار منطقه و رانش زمین، آغاز 
عملیات ترمیم و رفع شکستگی را با سختی مواجه نمود، افزود: به محض مساعد 
شدن شرایط، عملیات رفع شکستگی خط انتقال مذکوربا تالش اکیپهای عملیاتی 
امور سوادکوه، سوادکوه شمالی و قائمشهر و نیز مشارکت راهداری شهرستان سوادکوه 

آغاز و این شکستگی تا قبل از ساعت ۲۲ ترمیم شد.
و  زیراب  شهرهای  محترم  مشترکین  همراهی  از  عبدالهی  مهندس 
شیرگاه در مدیریت مصرف و اجتناب از مصارف غیرضروری قدردانی کرد 
و اظهار داشت: با تعامل ساکنان این مناطق با کمترین چالش قطع آب در 

این مدت مواجه بودیم

معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی

صادارات ۲4میلیارد تومانی وتولید بیش از 4٧۰۰ عنوان 
کتاب در خراسان رضوی

باقرزاده: معاون فرهنگی و  رسانه ای  گروه شهرستان مشهد سمیه 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: سال گذشته بیش 
از 4 هزار و 7۲۶ عنوان کتاب برا ی اخذ مجوز به دبیرخانه نظارت بر نشر 

کتاب رسید.
افشین تحفه گر با بیان این خبر افزود: ۲۶۹۱ عنوان کتاب مجوز انتشار 

گرفتند و ۳ هزار و 48۰ عنوان کتاب چاپ شده اعالم وصول شد. 
وی در خصوص شمارگان این کتاب ها گفت: ۶ میلیون و ۶4۰ هزار و 

4۹ جلد شمارگان کتاب های چاپ شده در سال ۹8 می باشد.
معاون فرهنگی ارشاد خراسان رضوی ادامه داد: ۱۳۲۱ عنوان تعداد 
عناوین کتاب با شمارگاه یک میلیون و ۶۱۹ هزار و ۱۳4 جلد تعداد عناوین 

خروج کتاب از گمرک می باشد.
وی ارزش ریالی صادرات کتاب در استان خراسان رضوی را بیش از 
۲4 میلیارد توامان عنوان کرد و گفت: این مقدار صادرات کتاب برای اولین 

بار در سال ۹8 اتفاق افتاده است.
تحفه گر در خصوص چاپ کتاب در فروردین ماه ۹۹ گفت: علیرغم 
شیوع کرونا و با توجه به این که سال گذشته، برای نخستین بار در خراسان 
رضوی سیستم صدور مجوز اینترنتی کتاب راه اندازی شد، و این خدمات به 
صورت غیر حضوری انجام می شد، ۱۹8 عنوان کتاب به دبیرخانه جهت 
اخذ مجوز رسیده است که ۱۱5 عنوان کتاب مجوز چاپ گرفتند و ۹7 عنوان 

با شمارگان ۲۱۳ هزار و 85۱ جلد به چاپ رسید.
وی در پایان با اشاره به نامگذاری سال به عنوان جهش تولید افزود: 
امید داریم با توجه به این که در سال جهش تولید هستیم، تولیدات فرهنگی 
به ویژه کتاب از جهش خوبی برخوردار شود و در کنار آن نیز فرهنگ مطالعه 

و کتابخوانی در بین مردم گسترش یابد.

شهردار قدس عنوان کرد:
شهرداری آماده اجرای مدول ۲ تصفیه خانه قدس است/ 
آبفا دو برابر آورده تبصره 3 عملیات اجرایی انجام دهد

شهردار قدس از آمادگی شهرداری برای اجرای مدول ۲ تصفیه خانه 
خبر داد و گفت: آبفا دو برابر آورده تبصره ۳ عملیات اجرایی انجام دهد.

دنیای جوانان ، گروه شهرستان شهر قدس-زهرا قره باغی: به نقل 
ازاداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری قدس، مهندس 
مسعود مختاری در جلسه رسمی شورای اسالمی شهر قدس که با حضور 
مدیرعامل آبفای شهرها و شهرک های غرب استان تهران و مدیر آبفای 
بعنوان  شهر  شورای  اعضای  خواسته  مهمترین  گفت:  شد،  برگزار  قدس 
نمایندگان مردم از آبفا این است که دو برابر ورودی و آورده تبصره ۳، در 

شهر عملیات اجرایی داشته باشد.
پروژه  رسیدن  پایان  به  زمان  کردن  مشخص  همچنین  افزود:  وی 
زیرا حفاری  آبفا است،  از شرکت  فاضالب دیگر خواسته مدیریت شهری 
های پی در پی و تحمیل بار مالی به شهروندان بدون نصب انشعاب موجب 

نارضایتی شهروندان شده است.
مختاری اظهار داشت: در خصوص احداث مدول ۲ تصفیه خانه فاضالب، 
شهرداری سال گذشته مطالعاتی انجام داد که می توانیم با دریافت وام به مبلغ 
۲۰۰ میلیارد تومان به صورت کامل این پروژه را اجرا و از محل فروش پسآب آن 
 که متعلق به شهرداری باشد طی مدت هشت سال بازپرداخت وام را انجام دهیم.

وی ادامه داد: البته باید احداث مدول دوم و شبکه فاضالب همزمان صورت 
گیرد زیرا این اقدامات الزم و ملزوم یکدیگر هستند.

شهردار قدس عنوان کرد: آبفا برای احداث مدول دوم تصفیه خانه می 
تواند از دو طریق به تامین منابع مالی اقدام کند، که یا از منابع دولتی در 
این زمینه استفاده نماید که همه می دانیم در شرایط موجود هیچ اعتباری 
وجود ندارد و مورد دوم استفاده از بخش خصوصی، وام و فاینانس است که 
وام و فاینانس با شرایط تحریم و قیمت دالر مشکل است و بخش خصوصی 
بهترین راهکار است که در این زمینه این بخش می تواند شهرداری یا هر 

متقاضی دیگری باشد.

سیستم اطفاء حریق خودکار انبار کاالی شرکت گاز استان 
ایالم راه اندازی شد

دنیای جوانان -گروه شهرستان ایالم-  آذر یعقوبیان:  عباس شمس اللهی 
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: به جهت باال بردن ضریب ایمنی و بازدارنگی 

در مقابل حوادث...
سیستم اطفاء حریق خودکار انبار کاالی شرکت گاز استان ایالم راه اندازی شد 
به گزارش روابط عمومی؛ عباس شمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم 
گفت: به جهت باال بردن ضریب ایمنی و بازدارنگی در مقابل حوادث آتش سوزی 
و نیز پشتیبانی عملی از سیستم اعالن حریق BEEM DETECTOR نصب 
شده در انبار مرکزی کاال ، واحد HSE اقدام به راه اندازی سیستم اطفاء حریق 
خودکار نمود. وی افزود سیستم اطفاء حریق خودکار اسپرینکلر نصب شده از لحاظ 
ماهیت و کیفیت کار در سطح استان بی نظیر بوده و توسط شرکت مهندسی زاگرس 
غرب از شرکتهای مهندسی بومی استان طراحی و اجرا گردیده است. این پروژه 
پس از تست های نهایی با حضور شمس اللهی و تعدادی از روسای ستادی شرکت 

در فاز عملیاتی قرار گرفت.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج:
کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند

 دنیای جوانان -گروه شهرستان – البرز چرخش دست و بازوی کارگران 
موجب چرخش چرخ های جامعه است.به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، 
علی اصغر همتی در مراسم قدردانی از تالش های کارگران، اظهار داشت: 
کارگران در جامعه ما منشای خیر و برکت بوده اند و نام آنها با تالش، خدمت 
اینکه چرخش دست و بازوی  با بیان  و سختکوشی گره خورده است.وی 
کارگران موجب چرخش چرخ های جامعه است، گفت:  فرهنگ کار، عالی 
ترین تصویر سازندگی و تحول است که حضرت محمد )ص( پیامبر مهر 
گستر اسالم در روند زندگی انسان ها، بر دستان توانمند کارگر بوسه زده و 
با این عمل به احسن وجه، منزلتی عظیم به این قشر بخشیده است.معاون 
خدمات شهری شهرداری کرج افزود: نکوداشت روز جهانی کار و کارگر به 
پاس خدمات صادقانه و بی دریغ کارگران شریف، مؤمن و صبور، فرصتی 

مغتنم و بی نظیر است تا زحمات بی بدیل آنان را ارج نهیم

 – اصفهان   – گروه شهرستان   ، جوانان  دنیای 
مریم کربالیی :کارکنان بلندهمت شرکت فوالد سنگان 
با تولید ۳8۱ هزار و ۹۳ تن گندله در فروردین ماه و 
محصول  این  از  تن   ۲۰۰ و  هزار   ۱۶ روزانۀ  ارسال 
توسط ناوگان ریلی به دو رکورد بی نظیر دست یافتند.

مدیرعامل فوالد سنگان با اعالم این خبر گفت: 
کسب این افتخارات غرورآفرین در سال جهش تولید با 
توجه به برنامه ریزی مدون و عملیاتی کردن نقشه های 
شبانه روزی  همت  با  و  شرکت  تولید  استراتژیک 
تالشگران فوالد سنگان به ثبت رسید و برگ زرین 

دیگری را به کتاب افتخارات این شرکت افزود.
داشت:  اظهار  خصوص  همین  در  امرائی  علی 

تالشگران شرکت فوالد سنگان با سرلوحه قرار دادن 
منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تالش مضاعف 
و با هدف محقق کردن شعار جهش تولید، علی رغم 
دشواری های موجود در تأمین مواد اولیه، توانستند به 
باالترین رکوردهای تولید ماهانۀ گندله و حمل ریلی 
از ابتدای راه اندازی کارخانه تاکنون دست یابند و گام 
موفق دیگری در تحقق اهداف بزرگ ترین فوالدساز 

خاورمیانه بردارند.
ریلی  حمل  مزیت های  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
ارتقای  ریلی،  ظرفیت های  از  استفاده  کرد:  تصریح 
و  محصول  تمام شدۀ  قیمت  کاهش  جاده ها،  ایمنی 

فواید ارزشمند دیگری به همراه دارد.

مدیرعامل فوالد سنگان تأکید کرد: مسلما نقش 
راهبردی و بی بدیل فوالد سنگان در تأمین مواد اولیۀ 
سرعت بخشی  موجب  فوالدی،  کارخانجات  خوراک 
چرخۀ تولید در فوالد مبارکه و جهشی عظیم در زنجیرۀ 
فوالد خواهد بود و این مهم ارمغان پیشرفت، تولید و 

اشتغال مولد در کشور خواهد شد.
ضمن  خود  سخنان  پایانی  بخش  در  امرائی 
خاطرنشان  شرکت  این  کارکنان  زحمات  از  قدردانی 
کرد: این موفقیت که با همدلی تمامی ارکان شرکت 
صنایع معدنی فوالد سنگان در فروردین ماه به دست 
آمده مطمئنا سرآغاز دستاوردهای ارزشمندتری در سال 

جهش تولید خواهد بود. 

ثبت باالترین رکوردهای تولید ماهانۀ گندله و حمل ریلی در فوالد سنگان 

خارج سازی خطوط و شبکه های قدیمی از مدار توزیع در شهرستان بهارستان
، گروه شهرستان  دنیای جوانان 
آبفای  در  احسان همتی:  بهارستان - 
سازی  خارج  تهران  استان  جنوبغربی 
ز  ا قدیمی  های  شبکه  و  خطوط 
بهارستان  شهرستان  در  توزیع  مدار 

انجام شد
با هدف افزایش کّمی و پیشگیری 
از هر گونه کمبود و افت احتمالی فشار 
آب ، عملیات اصالح شبکه و انشعابات 
درمناطق مختلف شهرک همدانک نسیم 

شهر انجام شد . 
با  شهر  نسیم  آبفای  امور  مدیر 
با   : داشت  اظهار  مذکور  خبر  اعالم 
بهسازی  و  ساماندهی  لزوم  به  عنایت 
بدلیل  آبرسانی  های  شبکه  و  خطوط 
قدمت و فرسودگی و همچنین توسعه 
عملیات   ، جدید  مناطق  در  شبکه 

اصالح و توسعه شبکه در این مناطق 
مطابق  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در 

برنامه انجام شد . 

یح  تشر ضمن  ی  صبر صغر  ا
این  در  شده  انجام  پروژه  مشخصات 
عملیات  این   : شد  آور  یاد  خصوص 

محل  از  الزم  های  هزینه  صرف  با 
درشهرک  استانی   عمرانی  اعتبارات 
همدانک کوچه بوستان ۱ ، خیابان زین 
 ۳۰ خیابان  و   ۱ باران  کوچه  العابدین 
متری بوستان جمعا به طول 48۰ متر و 
با استفاده از لوله های ۱۱۰ میلی متری 
اردیبهشت  و  فروردین  طی  اتیلن  پلی 
مدار  وارد  و  اتمام  و  انجام  امسال  ماه 

بهره برداری شد.
مهندس صبری با اشاره به اینکه 
اصالح و توسعه شبکه در سایر مناطق 
مطالعات   : گفت  شد  خواهد  انجام  نیز 
توسعه  و  اصالح  خصوص  در  الزم 
شبکه در مناطق دیگر انجام شده است 
و به محض تامین اعتبارات الزم مطابق 
صورت  بندی  اولویت  و  ریزی  برنامه 

گرفته عملیاتی خواهد شد.

شهرستان   گروه   ، جوانان  دنیای 
کمیته  دبیر   : تبیانیان  رضا  سمنان  
استان  برق  توزیع  شرکت  تحقیقات 
اعالم کرد: ۲۱ پروژه تحقیقاتی از سوی 
محققان در طی سال گذشته دریافت و 
۱۹ مورد در کمیته تحقیقات این شرکت 

بررسی شده است.
که  این  بیان  با  خسروی  حسین 
یا  اجرا  در حال  تحقیقاتی  پروژه  شش 
خاتمه یافتن است گفت: دو پروژه نیز 
قرار است در سال جاری مجدداً در کمیته 

مطرح و تصمیم گیری شود.

وی بیان داشت: ویرایش و به روز 
رسانی منوی تحقیقات در سایت شرکت 
به منظور اطالع رسانی شفاف مسائل 
دستورالعمل  تدوین  و  تهیه  تحقیقاتی، 
های  پروژه  برای  نیاز  مورد  های 
وصول  و  پیگیری  ارسال،  تحقیقاتی، 
فرم های داوری و اظهار نظر کارشناسی 
پروژه ها ، مکاتبه با دانشگاه ها و مراکز 
علمی به منظور تعامل و همکاری های 
مناسب تحقیقاتی و پژوهشی و شناسایی 
ظرفیت های تخصصی و گفتگو با افراد 
عالقمند به منظور ساماندهی و توسعه 

علمی و تشویق آنها برای تعریف پروژه 
نگارش  و  نیاز  مورد  تحقیقاتی  های 
مقاالت در مجامع علمی، به عنوان اهم 
فعالیت های انجام شده حوزه تحقیقات 

این شرکت به شمار می روند.
ترویج  کرد:  اضافه  همچنین  وی 
و توسعه فرهنگ استاندارد در شرکت، 
فراهم نمودن شرایط مناسب دسترسی 
نظارت  یافته،  تدوین  استانداردهای  به 
ی  ا شور بات  مصو جرای  ا برحسن 
تحقیقات در شرکت و نظارت عالیه و 
کنترل بر حسن اجرای ضوابط قرارداد 

پیگیری  ها،  پروژه  اجرای  حین  در 
پروژه ها و هماهنگی با محققان برای 
تعریف  مخصوص  های  فرم  تکمیل 
پروژه به منظور طرح در جلسات کمیته 
تحقیقات و تعیین اولویت های تحقیقاتی 
و فناوری به تفکیک حوزه تخصصی در 
چارچوب سیاست ها و محورهای کالن 
تحقیقاتی با توجه به مشکالت شرکت و 
نظر واحدهای تخصصی و پتانسیل های 
منطقه ای ، از دیگر اقداماتی است که از 
سوی کمیته تحقیقات شرکت توزیع برق 

استان به انجام رسیده است.  

بررسی ۱9 پروژه تحقیقاتی در شرکت توزیع برق استان سمنان

شهرستان  گروه   ، جوانان  دنیای 
گزارش  به   : نوروزی  حامد   _ مرکزی 
سازمان  از  نقل  به  و  عمومي  روابط 
پاالیش  ، شرکت  ایران  استاندارد  ملي 
نفت امام خمیني )ره( شازند در بین ۹ 
پاالیشگاه نفت کشور به لحاظ وضعیت 
بهینه مصرف انرژي در جایگاه نخست 

قرار گرفت .
رئیس سازمان استاندارد ملي ایران 
گفت : ›› بر اساس گزارش نظارت بر 
مصرف  تعیین  استانداردهاي  اجراي 
پاالیشگاه  تولید  فرایندهاي  در  انرژي 
ملي  استانداردهاي  با  متناظر   ( نفت 

امام  نفت  پاالیش  شرکت   )  ۱۳۳۶۹
خمیني )ره( شازند ، بهینه ترین مصرف 
ارزیابي  سال  شش  طول  در  را  انرژي 

مستمر داشته است . 
نیره پیروز بخت با اشاره به انجام 
سازمان  توسط  دقیق  هاي  ارزیابي 

سالهاي  بین  در  ایران  استاندارد  ملي 
میزان   ‹‹  : افزود   ۱۳۹7 تا   ۱۳۹۲
نفت  پاالیش  واحدهاي  کل  مصرف 
کشوردر طي شش سال مورد نظر برابر 
نفت  بشکه  واحد   ۹۶۶،۲۹۰،457 با 
اساس  این  بر  و  است  بوده   )BOE(
هرچند مصرف انرژي تمامي پاالیشگاه 
معیار مصرف  در حد  نفت کشور  هاي 
ملي  استاندارد  در  شده  تعیین  انرژي 
نفت  پاالیشگاه  اما  دارد  قرار   ۱۳۳۶۹
ترین  بهینه  با  شازند  )ره(  امام خمیني 
جدول  صدر  در  انرژي  مصرف  میزان 

ارزیابي قرار گرفته است .

رئیس سازمان استاندارد ملي ایران خبر داد :
شرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند بهینه ترین مصرف کننده انرژي

 در بین پاالیشگاه هاي کشور 

دنیای جوانان-گروه شهرستان ایالم-  آذر یعقوبیان:   
و  آب  مدیران شرکت  و  معاونین   ، مقام  قائم  عامل،  مدیر 
فاضالب استان ایالم با حجت االسالم و المسلمین کریمی 
تبار نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم 

دیدار  و گفتگو کردند.
در این دیدار مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
ایالم گزارشی از فعالیتهای انجام شده در حوزه های مختلف 
آب و فاضالب را  ارائه نمودند.مهندس تیموری بیان داشتند: 
در شهرهای و روستا های  استان ، فعالیتهای خوبی صورت 
گرفت، که تأثیر بسزایی در توسعه استان و رفع مشکالت 

ناشی از کمبود منابع آب شرب داشته است.
وی افزود: در سنوات گذشته تعداد ۱۲5روستا با تانکر 
آبرسانی می شد که اکنون به ۱۲ روستا رسید و انشااهلل این 

عدد را به صفر می رسانیم.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب گفت: هم اکنون 
آب  پوشش  روستایی تحت  و  ۱۰۰ درصد جمعیت شهری 

هستند  و بیش از ۶۰ درصد از جمعیت شهری استان نیز  
تحت پوشش خدمات بخش فاضالب هستند، که این میزان، 

از متوسط کشوری  باالتر است.
مهندس تیموری در بخش دیگری از سخنان خود به 
حماسه اربعین پرداختند و بیان داشتند : اربعین یک حماسه 
ملی و جهانی است که خوشبختانه در ایالم به نحو احسن 
مدیریت می شود   و این شرکت برای تقویت آب پایانه مرزی، 
یک مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی ۹ کیلومتر خط انتقال و حفر 
یک حلقه چاه در دست اقدام دارد.وی با اشاره به اقدامات این 
شرکت در مقابله با ویروس کرونا افزود: کرونا باعث  افزایش 
۲۰ درصدی مصرف آب در استان ایالم شد اما با این اوصاف 

هیچگونه خللی در بحث آبرسانی بوجود نیامد
ضمن  خود  سخنان  در  پایان  شرکت  عامل  مدیر 
درخواست از نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم 
برای تبلیغ و فرهنگ سازی مناسب در مدیریت مصرف آب 
از  طریق تریبون های نماز جمعه گفت: امامان جمعه با توجه 

به سطح تأثیرگذاری شان در میان مردم  می توانند  شرکت 
آب و فاضالب را در زمینه صرفه جویی و مدیریت مصرف 

یاری نمایند.
در ادامه این دیدار نماینده ولی فقیه در استان و امام 
عبادات  و  طاعات  قبولی  و  مقدم  خیر  ضمن  ایالم  جمعه 
ابراز  با  خدیجه)س(   وفات حضرت  مناسبت  به  تسلیت  و 
رضایت از عملکرد مجموعه شرکت آب و فاضالب در امر 
خدمت رسانی به مردم شریف استان مخصوصا تامین آب 
شرب زائرین کربال اظهار داشت: در بخش مقابله با ویروس 
کرونا شرکت آبفای استان با تولید و توزیع آب ژاول کار بسیار 

خوبی انجام داد که جای تشکر دارد
حجت االسالم والمسلمین کریمی تبار  با بیان اینکه  
تامین آب بلند مدت شهر ایالم در دستور کار قرار گیرد افزود:  
صرفه جویی در مصرف آب باید مد نظر همگان باشد و باید 
حساسیت و سختی کار تامین آب را از هر طریق ممکن برای 

مردم اطالع رسانی نمود

دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان ایالم 
با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم 

دنیای جوانان-گروه شهرستان مازندران-درخشنده :به 
گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، 
بمنظور رسیدگي به پرونده هاي زمینهاي خالي و راکد در 
خود  قرارداد  تعهد  براساس  که  صنعتي  نواحي  و  شهرکها 
اختالف  داوري و حل  نکردند، جلسه  در موعد مقرر عمل 

برگزار شد.
اولین جلسه داوري و حل اختالف شرکت در سال ۹۹ با 
حضور صبوري نژاد نماینده حقوقي سازمان صنایع کوچک و 
شهرکهاي صنعتي ایران بعنوان داور و حکم مرضي الطرفین 

در محل شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران برگزار شد.

از مجموع  که  رسیدگي شد  پرونده   ۹ این جلسه  در 
4۳5۰۰ مترمربع، رأي ۶ فقره فسخ قرارداد به متراژ ۲۲۰۰۰ 
مترمربع و براي ۳ فقره قرارداد به متراژ ۲۱5۰۰ مترمربع نیز 

رأي به اعطاي مهلت مجدد صادر شده است.
سید مصطفي موسوي مدیرعامل شرکت شهرکهاي 
صنعتي مازندران با اشاره به اهمیت برگزاري جلسات داوري 
در  زمین  کمبود  به  توجه  با  داشت:  اظهار  اختالف  حل  و 
استان، تعیین تکلیف زمینهاي راکد و غیرفعال و واگذاري 
زمین به سرمایه گذاران جدید، زمینه ورود سرمایه گذاران و 
کساني که داراي اهلیت سرمایه گذاري در طرحهاي تولیدي 

و صنعتي هستند را فراهم مي کند.
موسوي با بیان اینکه در سال گذشته نیز 5 جلسه داوري 
و حل اختالف در استان برگزار شد تصریح کرد: با برگزاري 
این جلسات ۱۲۶ هزار مترمربع زمین فسخ، 87 هزار و ۹۳۲ 
مترمربع اعطاي مهلت مجدد، ۶ مورد فسخ مشروط، ۶ مورد 
رأي خاص مالي و ۲ فقره قرارداد انصراف را دربرداشته است.

وي خاطرنشان کرد: فسخ قراردادهاي راکد و غیرفعال 
در شهرکهاي صنعتي استان، در دستور کار جدي شرکت قرار 
دارد و با جدیت تمام، در راستاي تعیین تکلیف قراردادهاي 

راکد و غیرفعال حرکت مي کنیم.

فسخ 22000 مترمربع زمین راکد در شهرکهاي صنعتي مازندران
 در اولین جلسه داوري سال 99
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تصویری دیده نشده از زنده یاد نجف دریابندری و هوشنگ ابتهاج )سایه(
اختصاصی دنیای جوانان

مثل نسیم صبحدم 
از خود رها شدم 

محمدعلی عجمی )شاعر تاجیک(

یک پرده در سکوت شکستم، صدا شدم
رفتم دعای ندبه بخوانم، دعا شدم

چون الله در سپیده دم از خون دمیده ام
مثل نسیم صبحدم از خود رها شدم

می خواستم به چرخ در آیم به گرد دوست
پیش از طواف کعبه سوی کربال شدم

از عشق دوست، خاک وجودم بلند شد
از عشق دوست، آینۀ کبریا شدم...

می خواستم رضا شود از من خدای من
گردی ز آستان اماِم رضا شدم

می خواستم به سمت حرا دل روان کنم
یک پرده در سکوت شکستم، صدا شدم

محمدعلی عجمی، شاعر تاجیک درگذشت. 
در  و  استان »وخش«  در  در سال ۱۹5۶ میالدی  وی 
شهر »قرقان تپه« متولد شد و چند سالی را در ایران زیست.

تاجیکی  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشته  در  او  تحصیالت 
تا  و  بازگشت  به شهر خود وخش  از تحصیل  او پس  است. 
سال استقالل جمهوری تاجیکستان در این شهر زندگی کرد.

شعر عجمی در قیاس با شعر هموطنانش بسیار پخته تر 
و امروزی تر است. او از تجربه شاعران نوپرداز و غزل سرایان 
نواندیش این سال ها به خوبی بهره برده است و در مجموعه 
اندوه  است.  آشکار  بسیار  تأثیر  این  سبز«  »اندوه  خود  سوم 
بهترین  از  و  بهترین مجموعه شعری عجمی  بی گمان  سبز 
مجموعه های این سال ها در میان شاعران تاجیکستان است. 

عجمی در دفتر شعر اندوه سبز خود به مثنوی، غزل و 
چهار پاره عنایت خاصی داشته است.

غزلی از این شاعر معروف تاجیک را در همین صفحه 
می خوانید.

شاعر معروف تاجیک ازدنیا رفت

محمود دولت آبادی 
کم نظیر  ی  هوش ها ز  ا یکی 
تاریخی گفته است »انسان در ذهنش 
او  دنیا  این که  می کند« جالب  زندگی 
را همچون باورمندترین شخصیت های 
ماتریالیست به یاد می آورد. هرچه باشد 
صدق این عبارت را شخصًا به تجربه 
مرور  مدام  من  ذهن  و  در  دریافته ام 
می شود دوستاِن دور و نزدیکم هستند 
و البته نادوستانی در مسیر این زندگانی 
زخم  من  به  سهو  به  یا  عمد  به  که 
زده اند. به این ترتیب زندگی در ذهن 
بُعد شاخص که به  جریان دارد در دو 
فرزانگان و فرومایگان حساسیًت ویژه 
چهره هایی  هستند  میانه  این  در  دارد. 
با نسبت هایی از نیکی و ناخوبی که در 
رفتار موجِب آزردگی هایی شده اند، اما 
اندیشیده ام  از زمانه که  ناشی  به علل 
اضطرار  روی  از  که  رسیده  نظرم  به 
نجف  اما  گذشته ام.  و  شده اند  چنان 
که  بوده  آدمیانی  زمره  از  دریابندری 
همواره در مدار ذهن و خیالم بوده است 
جا به جا. در همین ماجرای فلج کننده  
کرونا از نخستین کسانی که به ایشان 
فکر کردم نجف دریابندری بود. دریغ 
این که نه دیدار ممکن بود و نه می شد 
به او تلفن زد، زیرا چندی بود که دیگر 
دیدار  آخرین  در  را  این  و  نمی شنید 

متوجه شدم که سخن هم نمی گوید.
کنارش  بودم  نشسته  که   مدتی 
این  و  یکدیگر  به  داشتیم  نگاه  فقط 
مفهوم مشترک در ذهن می گذشت که 
»بله ، چنین است!« و آن چه هنوز در 
نجف دریابندری زنده بود چشم هایش 
در  را  خاموش  خنده   همان  که   بود 
تو که  به  نمی داد  اجازه  و  داشت  خود 
به  این  شاید  بنگری.  او  در  غمگین 
که  اشخاصی  برای  بیاید  عادی  نظر 
چنان  بودند  ندیده  را  نجف  نزیک  از 

و  زیبایی  سراپا  و  قامت  به  و  افراخته 
سلیقه در پوشیدِن لباس که این همه 
از انضباط شخصیتی وی می آمد. دفتِر 
کارش در ضلع جنوبی حیاط بود تا به 
یاد می آورم، و نجف برای رفتن به دفتر 
مرتب   لباس  با  ریش تراشیده  کارش، 
حیاط  متر  چند  آن  از  می پوشید  که 
می نشست  می رفت  و  می کرد  عبور 
در  انضباطی  چنین  کار.  میز  پشت 
نسل نجف دریابندری عادت شده بود، 
دکتر  زنده یاد  می آورم  یاد  به  چنان چه 
ابراهیم یونسی هم چنین بود و کم و 
بیش شاملو و احمد محمود نیز با همان 

امکانات محدود، و همچنین آن  دوست 
گرامی مشترک نجف و من، دکتر حسن 
مراسم  در  رفیقی  که  مرندی قصر - 
زبان  تأثر  شدت  نجف از  درگذشتش 
و  بزند  نتوانست  حرفی  و  شد  کام  به 
هر  پس  آن  ز  و  ترکاندم   بغض  من  
افتادیم در سکوت و حسرت  دو به راه 
از دست رفتن مرندی که یگانه بود از 
هر جهت در دوستی و انسانیت و مدارا. 
اما برای نجف زندگی همیشه اهمیت 
پا  سِر  تا  سرزندگی  و  داشت  را  خود 
بگذرانیم  را  شبی  که  افتاد  اتفاق  بود. 
بر  سال هایی  به  این  و  سرخوشی،  به 

می گردد که برشت گویا بدان مناسبت 
نوشته بوده “آن که می خندد هنوز خبر 
فاجعه را نشنیده است« و در آن شب 
نجف با یک - دو دوست دیگر گفتند و 
خندیدند، و خنده های نجف معروف بود 
به رسایی و بلندصدایی و اتاِق کوچک 
را  شلیِک خنده ها  آن   ظرفیت  من 
نمی داشت. شب تمام شد و صبح فردا 
دوازده ساله   - ده  که  سیاوش  فرزندم 
بود پرسید »بابا این دوستت کی بود؟” 
چطور  دریابندری،  نجف  »آقا  گفتم 
بابا؟« سیاوش گفت »آخه خنده هاش 
نگذاشت تا صبح بخوابم!« من لبخند 
زدم و شاید گفته باشم البته تیغه  دیوار 
نیست!  ضخیم  زیاد  هم  اتاق  دو  بین 
او  هنرهای  از  دیگرانی  باشد  باری... 
سخن بگویند و اگر زمانه ای رسید که 
ارباب  زندگانی  در  پژوهش  و  وارسی 
فرهنگ ضروری تشخیص داده بشود، 
البد پرداخته خواهد شد به مجموع زیر 
نجف  مثل  شخصیت هایی  بم های  و 
انجام  او  که  کارهایی  و  دریابندری 
گذرانیده   از سر  زندگی ای که  و  داده 
که  پژوهندگانی  شد  خواهند  یافت  و 
وی  در  نجف  خوِد  بینی  واقع  نوع  از 
جهت  بنویسند  کتاب  و  کنند  ه  نگا
 اصِل یادگیری که نجف استاد آن بود.

شوق  ز  ا پر  چهره   یاد  با  من  پس 
ایستاده   و  رشید  قامت  آن  و  زندگی 
با  می برم  به پایان  را  یادداشت  این 
کار  از  شخصًا  که  نکته  این  افزودِن 
نثرنویسی ،  در  نجف  توانایی های  و 
در ادبیاتی که او برای ترجمه انتخاب 
می کرد، از داوری صریح او در ادبیات 
و اندیشه،  و از دقِت او در بیاِن مفاهیم 
-که به قدر بضاعت خود آموخته ام - 
یکی  را همچون  دریابندری  نجِف  یاِد 
از ناخدایان زبان و ادبیات ایران گرامی 

می دارم.

انسان در ذهنش زندگی می کند 

»چخوف مهمان تابستانی« کتابفروشی ها شد
ترجمه  ر  نتشا ا ز  ا نع  قا علی 
مهمان  »چخوف  نام  با  جدیدش 
هندرسون  آلیسون  ثر  ا تابستانی« 

خبر داد. 
گی  ز به تا  : گفت نع  قا علی 
ترجمه جدیدم توسط انتشارات کتاب 
نشر  بازار  راهی  و  منتشر  کوله پشتی 
هندرسون  آلیسون  از  اثری  که  شده 
با عنوان »چخوف مهمان تابستانی« 
واقعیت  تلفیق  که  داستانش  و  است 
یک اتفاق  از  الهام  با  است،  خیال  و 
تاریخی، زندگی ۳ زن را به یکدیگر 

متصل می کند.
وی افزود: شخصیت های زن این داستان، یک پزشک اوکراینی در حال 
مرگ، یک ناشر در شهر لندن و یک مترجم هستند. پزشک اوکراینی که زینیدا 
نام دارد، به واسطه بیماری، ناچار به بازنشستگی زودهنگام و استراحت در 
منزل می شود. او که از دوستان آنتوان چخوف است، باید پس از بیماری 
در  کند.  زندگی  روستا  در  خانوادگی اش  ملک  در  به مرگ،  رو  نابینایی  و 
همین حال که زینیدا با بیماری دست و پنجه نرم می کند، چخوف به عنوان 
یک نویسنده داستان کوتاه در حال معروف شدن است و برای اقامت تابستانی، 
ویالی خانوادگی زینیدا را اجاره می کند. این ماجرا مربوط به سال ۱۹88 
است و زمستان سال ۲۰۱4 دفترچه خاطرات زینیدا توسط یک ناشر کوچک 

در لندن، برای شخصیت مترجم یعنی آنا هاردینگ می رسد.
این مترجم در ادامه گفت: همان طور که پیش تر گفتم، ما بیشتر، آثار 
داستانی نویسندگان را می بینیم و شناخت چندانی از خودشان نداریم. من 
درباره زندگی چخوف خواندم، دیدم  را  این کتاب و مطالب دیگری  وقتی 
چه جایگاهی عجیبی بین مردم روسیه، اوکراین و کشورهای اقماری شوروی 
داشته و دارد. کار زیبایی که نویسنده کتاب مورداشاره انجام داده، این است 
که از نامه های چخوف در واقعیت، الهام گرفته است. چخوف عادت داشته 
برای تعطیالت تابستانی به ییالق برود. در این ییالق هم یک خانم دکتر 
حضور داشته که میزبان مهمان سرای چخوف بوده و آلیسون آندرسون، از 
شخصیت اش استفاده کرده و قصه اش را این طور پیش برده که یک رابطه 

عاطفی بین چخوف و خانم دکتر نابینای داستانش به وجود بیاورد.
قانع گفت: در ادامه ماجرا، آنا برای فرار از مشکالت زندگی زناشویی و 
حرفه اش، تصمیم می گیرد در قبال مبلغی، دفترچه خاطرات زینیدا را ترجمه 
کند. و با شروع ترجمه است که شیفته نوشته های این زن درباره چخوف و 
مبارزه اش با بیماری می شود. این عالقه موجب جستجوی آنا در واقعیات 
در  به چخوف می شود. همه مطالبی که گفتم،  مربوط  تاریخی  و مسائل 

یک رمان 4۰۰ صفحه ای گردآوری شده اند.
مترجم رمان »اتاق« گفت: اتفاقی که موجب افسوسم شد، حذف ۲ 
صحنه احساسی و عاطفی مهم از رمان، برای گرفتن مجوز بود که هرچه 
به مسئوالن زیربط توضیح دادیم که صحنه های مذکور، صرفا مربوط به 
احساسات بشری هستند، در نهایت این دوبخش از کتاب حذف شدند. اما 
به عنوان یک کتاب  تابستانی«  مهمان  فارسی »چخوف  ترجمه  درمجموع 

خوب منتشر شد که به تازگی با قیمت 5۲ هزار تومان عرضه شده است.

ویژگی ترجمه های نجف دریابندری
سیروس پرهام با بیان ویژگی  ترجمه های نجف دریابندری می گوید: 

نجف دریابندی ترجمه های پاکیزه و تقریبًا بی نیاز از ویرایش داشت. 
این مترجم و ویراستار اظهار داشت: من با نجف دریابندری حدود 5۰ 
سال آشنایی و دوستی داشتم. از زمانی که او در فرانکلین سرویراستار بود. 
اما همکاری  با هم همکاری داشتیم.  از 5۰ سال پیش ما  می توان گفت 
عمده ای که خیلی هم مدیونش هستم در ترجمه و ویرایش »سیری در هنر 

ایران« نوشته آرتور پوپ بود.
این  داد:  توضیح  ایران«  هنر  در  »سیری  مجموعه  درباره  سپس  او 
کتاب سال ۱۹۳۹ میالدی چاپ شده و درباره هنر و فرهنگ ایران است. 
اما متأسفانه نه در دوره قبل از انقالب و نه بعد از انقالب به علت مشکالت 
زیادی که این کار داشت کسی از عهده سرپرستی و انتشار آن برنمی آمد. 
باالخره در سال ۱۳77، رییس جمهور وقت اعتباری در اختیار فرهنگستان 
هنر گذاشت؛ حدود ۳۰۰ میلیون، تا این کتاب به زبان فارسی ترجمه شود. 
فرهنگستان مدت ها دنبال این کار بود تا امکانات و کسانی را که بتوانند 
این پروژه به  بعد هم  اما  نمی توانست.  پیدا کند  این کار شوند،  عهده دار 
انتشارات علمی فرهنگی واگذار شد. من آن زمان در این انتشارات بودم. 
بعد از گرفتاری ها و رفت وآمدهای زیاد در سال ۱۳8۲ سرپرستی این پروژه 

بر عهده من گذاشته شد.  
دانشمندان،  از  نفر  را حدود 55  کتاب  این  مقاالت  داد:  ادامه  پرهام 
هنرشناشان و ایران شناسان بزرگ دنیا نوشته اند؛ مثال کسی که تخصص 
معماری داشت، مقاله ای نوشته و ما دیدیم راهی نداریم جز این که برای هر 
مقاله متخصص همان رشته را پیدا کنیم که هم به انگلیسی مسلط باشد و 
هم به زبان فارسی. کار پرزحمتی بود و وقت می گرفت.  باالخره ۱۹ مترجم 
را پیدا کردیم. ابتدا کار را با هایده مشایخ شروع کردم. ابتدا مترجم شایسته 
این کار را پیدا می کردیم، بعد ترجمه باید ویرایش می شد آن هم توسط 
کسی که در آن رشته تخصص داشت و با اصطالحات آن رشته آشنا بود. 
کار دشواری بود و  ۱۹ مترجم داشت. یکی از مترجمان نجف دریابندری 
بود. او چهار مقاله را از  جلد اول دوره ۱5 جلدی »سیری در هنر ایران« 
ترجمه کرد. زمانی که شناسنامه کتاب را تهیه می کردیم مانده بودیم چطور 
نام ۱۹ مترجم و ۱۲ ویراستار را بیاوریم که باالخره به این نتیجه رسیدیم 
دیگران«.  »و  بنویسیم  و  ببریم  اسم  را  مترجم   شایسته تریم  و  تواناترین 
نتیجه به این شکل شد که روی این دوره ۱5 جلدی نوشته شده »ترجمه 
نجف دریابندری و دیگران«. البته »و دیگران« مترجمان برجسته ای هم 

بین شان بود، اما از همه برجسته تر مرحوم دریابندری بود.
این مترجم و ویراستار درباره ویژگی های ترجمه نجف دریابندری نیز 
گفت: نجف دریابندری می گشت و معادل خیلی از اصطالحاتی  را که معادل 
فارسی نداشت، پیدا می کرد؛ مثال »مکانیزم« که خیلی هم مصطلح بود، 
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یکی   ن«  گا ر بز کنند  »چنین 
نجف  ز  ا نده  ما به جا ترجمه های  ز  ا

دریابندری است. 
فرزین پورمحبی -  طنزپرداز -  در 
پی درگذشت نجف دریابندری، نویسنده 
و مترجم پیشکسوت، نگاهی داشته به 

این کتاب که می خوانید:
و   » چ سر گل  گو « عصر 
مزایایی  همه  علی رغم  »ویکی پدیا« 
آنها  از  که دارد معایبی هم دارد؛ یکی 
این است که وقتی رویدادی با موضوع 
خاصی سوژه شد همه اظهارنظرات در 
یکپارچه  و  هماهنگ  دم،  از  رابطه  آن 
می شوند! یعنی فقط کافی است یکی از 
ده ها نظرات درباره آن سوژه را بخوانی و 
از خیر بقیه شان که »کپی پیست« همان 
دست  از  حسرت   در  و  بگذری  هستند 
دادن چیزی هم نمانی! بعد از کوچ عزیز 
دلی همچون »نجف دریابندری بزرگ« 
به عالم ناز، تقریبا چنین اتفاقی افتاد... 
چراکه در یادنامه ها و گرامی داشت های 
منتشرشده در سوگ این نویسنده کمتر 
به شاهکار طنز این مترجم بزرگ اشاره 
شد؛ اثری به نام »چنین کنند بزرگان«.

بزرگ  این  فقدان  مناسبت  به 
کتاب  این  به  نگاهی  دست رفته  از 

می اندازیم.
از  یکی  بزرگان«  کنند  »چنین 
مانند  است  حاشیه ای  ترجمه های  آن 
و  منصوری«  اهلل  »ذبیح  ترجمه های 
نشده  معلوم  هنوز  که  همراه«  »رضا 
این  بزرگان باالخره آثارشان را ترجمه 
با  جا  در همین  ما  اقتباس!  یا  کرده اند 
کسب اجازه از بزرگان ادب و فرهنگ، 
یک سبک نویسندگی جدیدی با عنوان 
»ترجمه اقتباسی« ابداع می کنیم و این 

لقب را به افرادی از این دست همچون 
می دهیم؛  نسبت  دریابندری«  »نجف 

نوش جان شان! 
البته چیزی که ترجمه متن »ویل 
و  حذف  فقط  می کند  خاص  را  کاپی« 
اضافات عجیب و دخل و تصرفات جالب 
در متن اصلی نیست )همان گونه که خود 
اعمال سلیقه  به  مقدمه  در  مترجم هم 
امانت  اصل  زیرپاگذاشتن  و  شخصی 
در ترجمه و اصوال عدم پایبندی به هر 
اصل دیگری و همچنین تغییر نام کتاب 
می کند!(  اعتراف  بدون ضرورت خاص 
بلکه زبان خاص طنز این کتاب آن را 
به عنوان یکی از شاخص ترین آثار طنز چه 
به لحاظ زبان و فرم و چه به لحاظ محتوا 
و نکات نغزی که رندانه در پانویس کتاب 

ذکر شده اند، شاخص می کند.
چند  زندگی  روایت  کتاب  این 
زبان طنز  به  تاریخی  بزرگ  شخصیت 
است که تلفیق جالبی از واقعیت و نگاه 
زندگی  داستان  به  نویسنده  طنزآلود 
ترجمه  کنار  در  ترکیب  این  آن هاست. 
نجف  هوشمندانه  البته  و  دلبخواهانه 

آموزشی  طنز  اثر  یک  به  دریابندری 
تبدیل شده است!

ز  ا کتاب  ین  ا بزرگان  بیشتر 
یخی  ر تا ر  ا خون خو ی  شخصیت ها
گونه ای  به  روایت  شکل  اما  هستند 
است که علی رغم شرح قساوت، کشت 
و کشتار و شکنجه دادن آن ها، نه تنها 
نمی شود  و مکدر  ذهن خواننده معذب 
نقاط  تمامی  عالقه،  و  خنده  با  بلکه 
پیگیر  را  تاریخ  خونین  و  وحشتناک 
مدتی  از  این خنده پس  البته  می شود! 
به تفکر و اندیشه در خصوص انسان  و 
بی رحمی ها و خوهای پست تر از حیوانی 
در وجود او تبدیل می شود! در اصل ذات 
طنز نیز همین است؛ خنده توام با اندیشه 
و توجه ویژه به انسان هایی که بویی از 

انسانیت نبرده اند!
در زیر و به عنوان حسن ختام چند 
در  عام  قتل  نحوه  توصیف  از  عبارت 
فصل مربوط به اسکندر را از این کتاب را 
می آوریم تا ببینید چگونه می توان با زبان 
طنز خونین ترین فجایع را طوری نشان 
داد که ضمن دور کردن خوانندگان از 

فضایی سیاه و خوفناک، آن ها را در عین 
حال با لبخندی به غور و تفکر در فلسفه 
بی سرانجام  کشتارهای  و  کشت  این 
خندان  دریابندری  نجف  روح  واداشت. 

با این چنین آثاری درخشان.   
اسکندر  به  مقدونی  اسکندر    -
بقیه  از  بیش  چون  است  معروف  کبیر 

اسکندرها آدم کشت!
-  روزی اسکندر با کسی که او 
رفت.  پرتگاه  لب  به  نداشت  دوست  را 
دره  ته  را  فرد  آن  جسد  مردم  ناگهان 
را  او  اسکندر  این که  البته  کردند.  پیدا 
هل داده، سهل ترین نتیجه ای است که 

می توان از آن قضیه گرفت!   
-  اسکندر یک بار سیزده نفر را 
اسکندر  نظر  برخالف  اعدام کرد چون 
اعتقاد داشتند: »او نمی تواند زاده یک مار 
باشد«! مسلما اگر آن ها خوب فکرش را 
می کردند این حرف را نمی زدند! بیشتر 
اتفاقات بدی که برای آدم پیش می آید 

از بی فکری است!
زیرنظر  که  همین  اسکندر    -
ارسطو کتاب »اخالق نیکوماخوس« را 
تمام کرد شروع کرد به آدم کشتن! او با 
کشتن تراسی ها و ایلیری ها تمرین های 

این کتاب را دوره کرد!
-  آسیا برای اسکندر آمد داشت، 
آدم  آن جا  در  هم  کلی  توانست  چون 

بکشد!
-  اسکندر اسیرانش را یا شکنجه 
همه  از  و  می کشت  را  آن ها  یا  می داد 
بدتر این که آن ها را مجبور می کرد زبان 

یونانی یاد بگیرند!
دوستانش  به ندرت  اسکندر    -
کلی  می کشت  هم  اگر  و  می کشت  را 

برای شان گریه می کرد! « 

چنین رفتند بزرگان!

خانه نشینی  بخشی از سرشت کار 
نویسندگی است 

محمدرضا یوسـفی در خانه  ماندن را بخشـی از سرشت کار نویسندگی 
می داند و می گوید از قبل به خانه نشـینی عادت داشـته اسـت. او همچنین 
می گویـد روی رمـان تاریخی ای کار می کند که تاکنون ۳۰ جلدش منتشـر 

شـده و اگر کرونـا اجازه دهد، ادامـه پیدا می کند. 
ایـن نویسـنده ادبیـات کـودک و نوجـوان دربـاره حـال و هوایـش در 
ایـن روزهـای کرونایـی ، اظهـار کـرد: کرونا شـرایط ویـژه خـود را دارد. ما 
نویسـنده ها از قبـل بـه خانه نشـینی عادت داشـته ایم در واقع خانه نشـینی  
بخشـی از سرشـت کار نویسـندگی اسـت. من هم همراه با مردم به ناچار 
خانه نشسـته ام و همان کارهای قبلی ام را انجام می دهم؛ بیشـتر می خوانم 
و می نویسـم. آن چه به لحاظ شـخصی باور دارم این اسـت که تحت تأثیر 
هـراس ژورنالیسـتی ایـن اتفـاق قرار نگیـرم، زیرا هراسـی که رسـانه های 
مختلـف بـه آدم هـا منتقـل می کننـد گاه از خود کرونـا خطرناک تر اسـت. 
سـعی می کنـم با حـس آرامش نسـبی بتوانم کارهـای  روزمـره ام را انجام 

دهـم و تاکنـون این  کار را انجـام داده ام.
او دربـاره فعالیت هایـش در ایـن روزهـا نیـز گفت: من »شـاهنامه« و 
تاریـخ ایـران را بـرای کـودکان و نوجوانـان به صورت رمان می نویسـم که 
۳۰  جلـد آن  بـرای نوجوانـان و 5۶ جلـد بـرای کودکان چاپ شـده اسـت. 
بقیـه مجلدهـا هـم کرونا سـراغش آمـد که نمایشـگاه کتـاب را هم به هم 
ریخـت. البتـه پـروژه را ادامـه می دهم و روی همـان کار می کنم و حاال در 
بخـش قائم مقـام هسـتم و آرام آرام به انقالب مشـروطه می رسـم. ویژگی 
ایـن رمان هـا ایـن اسـت که داسـتان  با داسـتان های »شـاهنامه« شـروع 
می شـود، سـپس »شـاهنامه« تمام می شود و رستم و فردوسـی وارد تاریخ  
می شـوند، سلسـله ها رمـان می شـود  و جلـو می آیـد. االن بـه قائم مقـام 

رسـیده ام و اگـر جنـاب کرونـا اجازه دهـد، ادامه پیـدا می کند.
یوسـفی درباره نوشـتن در خصوص  کرونا هم بیان کرد: هر حادثه ای 
کـه پیش بیاید خود به خود شـاخک های حسـی هنرمنـدان را از هر صنفی 
بـه خـود جلـب می کنـد. طبیعتـا در حال حاضر مـا  یک حالـت هیجان زده 
بـه سـوژه ها داریـم امـا تجربـه ثابت کـرده هرچـه از  حادثه بگـذرد و بیات 
شـود و ذهـن  برخورد احساسـی اولیـه را فراموش کند  و بـه ژرفای حادثه 
بپـردازد، آثـاری کـه بـه وجـود می آیـد خـود به خـود عمیق تر اسـت. مثال 
دربـاره انقـالب مشـروطه نخسـتین کاری کـه نوشـته شـده، بافـت روایی 
دارد و بافـت رمانـی نـدارد »انقالب مشـروطه« کسـروی اسـت، اما هرچه 
زمـان می گـذرد و آثـار بعـدی کـه دربـاره آن روزگار به وجـود می آید خود 
بـه خـود عمیق تر اسـت؛ مثـال مباحـث عشـایر را در »کلیـدر« می بینیم و 
بـا یـک شـاهکار روبـه رو می شـویم. علت ایـن اسـت کـه آن برخوردها و 
آن  سـال ها بـه حافظـه جمعـی مردم  آمـده اسـت و این حافظـه جمعی از 
زبان های بسـیار متکثری روایت شـده و نویسـنده این روایت های گوناگون 
را می شـنود یـا اگـر منابـع مکتوب  باشـد به آن هـا مراجعه می کنـد و خود 

بـه خـود دریافت هایـش عمیق تر می شـود.
 او در ادامه خاطرنشان کرد: ما درون حادثه کرونا هستیم و ناخودآگاه 
بیشـتر برخوردهای مان احساسـی اسـت. بایـد بتوانیم از ایـن ماجرا  بیرون 
بیاییـم و از بیـرون بـه آن نگاه کنیـم. این ماجرا فجایـع گوناگونی به وجود 
آورده اسـت؛ حوادث تلخ داریم و اگر نگوییم حوادث شـیرین، حوادث  قابل 
تأمـل داریـم. کرونا حادثه ای اسـت که بعد از قرون و اعصار بشـر را مجبور 
بـه تعقـل کـرده اسـت.  کرونـا یـک حادثـه شـگفت انگیز و نقطـه عطف 
تاریخـی اسـت؛ این که مـا چطور با حـوادث برخورد کنیم. چنیـن حادثه ای 
بـا ایـن ابعـاد جهانـی تـا بـه االن طاعـون، ماالریا و وبـا بوده اسـت، اما نه 
بـه ایـن معنـا جهانـی شـده و نـه جهـان به ایـن شـکل از آن مطلـع بوده 
اسـت. مـردم جهـان به دلیـل رسـانه های جمعـی مطلع اند کـه کرونا مثال 
در اسـپانیا و یـا در فـالن کشـور دورافتـاده چـه کرده اسـت. ایـن حادثه در 
تاریـخ بشـر پیش نیامـده بود و واکنش هایـی که به این ماجـرا بوده، جالب 
اسـت. این کـه بخشـی از جهان  تعطیل می شـود و رشـد فرهنگـی مردم و 
بشـریت بـه قدری بـاال رفته که این تعطیلـی را می پذیـرد. در هیچ کجای 
تاریـخ  نتوانسـته اید 5۰ درصـد چرخه  اقتصاد را متوقـف کنید مگر به دلیل 
جنگ هـا؛ امـا بـه شـکل انتخابـی و دموکراتیـک تا به حـال نتوانسـته اید. 
اتفاقـات ایـن شـکلی و عجیب و غریـب رخ می دهد  و ایـن اتفاقات هرچه 
در حافظـه هنرمنـدان رسـوب کند و اتفاقات از خودشـان بشـود، بازخوردها 

را در آثارشـان می بینیـم و در آینـده آثار شـگفت انگیزی خواهیم داشـت.
محمدرضـا یوسـفی دربـاره این کـه فکر می کنـد دنیای پـس از کرونا 
بـه چـه شـکل خواهـد بـود، گفـت: در اقشـار و طبقـات مختلـف متفاوت 
اسـت. طیفـی از مـردم کـه بـه لحـاظ  سـواد حداقـل هسـتند، شـاید این 
اتفـاق روی شـان تأثیـر نگـذارد و مثـل حوادث دیگـر با  آن برخـورد کنند. 
مثـال شـنیده کسـی بیمـاری گرفتـه و خـوب شـده اسـت. او فکـر می کند 
ایـن بیمـاری هم چیزی شـبیه آن اسـت و چند ماه دیگر واکسـنش تولید  
و ایـن بیمـاری هـم تمـام می شـود.  چیـزی کـه جالب اسـت ارتقـا یافتن 
اندیشـمندان و عالمـان حـوزه علـم اسـت. جهـان علـم زنـده شـد و همه 
مجبـور شـدند ببیننـد فـالن پزشـک چـه می گویـد، وزارت بهداشـت چـه 
می گویـد،  سـازمان بهداشـت جهانـی چـه می گوید. ایـن آرزویـی بود که 
دانشـمندان از  قـرن ۱8 و ۱۹ میـالدی داشـتند کـه مـردم بـه حرف شـان 
گـوش دهنـد، امـا ایـن اتفـاق به جبـر کرونـا افتاد. امـروزه مـردم به حرف 
سیاسـیون زیـاد گـوش نمی دهنـد، با وجود این کـه تریبـون در اختیار آن ها 
اسـت. اما حواس شـان را جمع می کنند که فالن دانشـمند، فالن پزشـک و 
فـالن کاشـف چـه می گوید. ارتقای جایـگاه علم در طیف وسـیعی از مردم 
خیلـی موثـر اسـت و نقطـه عطفی خواهد بـود. همچنین در نگاه انسـان ها 
بـه هسـتی هـم تغییراتـی بـه وجـود می آیـد و فکـر می کنـم نظریه هـای 
دیگـری پیـش می آیـد که ما هسـتی را چگونه شـناخته ایم. من فـردا را در 

برخـی از اقشـار خیلـی شـگفت انگیز می بینم.

علی اصغر حداد 
و  برجسته  مترجمان  از  دریابندری  نجف   :
حق  مترجم ها  ما  همه  گردن  به  و  بود  پیشکسوت 
در  او  است.  کرده  زیبایی  بسیاری  کارهای  و  دارد 
عالم ترجمه به »مولف« تبدیل شده است. آثاری که 
او ترجمه کرده برای جوان ترها بسیار راه گشا است و 
راه ترجمه درست را با ترجمه های خوبش به دیگران 

آموزش داده است. 
روش ترجمه دریابندری این بود که لغت  به لغت 
ترجمه نمی کرد، او محتوای اثر را درمی آورد و مهم 
برایش این بود که اثر ادبی را در زبان فارسی به یک 

متن ادبی جدید تبدیل کند تا خواننده عادی بتواند تا 
حد ممکن نزدیک ترین دید را نسبت به متن اصلی 
پیدا کند و از عهده این کار خیلی خوب برمی آمد چون 
زبان بسیار خوبی داشت و می توانست متون مختلف 

را در قالب های مختلف بریزد.
بسته  بلکه  نبود  یگانه  نثری  دریابندری  نثر 
به متنی که ترجمه می کرد، نثر و نحوه نگارشش 
فارسی  زبان  انتخاب می کرد. چون دستش در  را 
را  کار  این  می توانست  راحتی  به  بود،  باز  خیلی 

دهد. انجام 
می کرد  ترجمه  که  را  کاری  دریابندری  نجف 

خوب می شناخت و می توانست در ارتباط با کتابی که 
ترجمه می کند، مقاله و مطلب بنویسد. به عنوان مثال 
کتاب »پیرمرد و دریا«، کتاب خیلی قطوری نیست اما 
او بر این کتاب مقدمه ای حدود 7۰ صفحه  نوشته و آن 
اثر را معرفی کرده که آن مقدمه راجع به همینگوی 
و کتاب، شناخت ایشان را از ادبیات آمریکایی نشان 
می داد. پس به این ترتیب او کسی نبود که فقط قالب 

جمله ها را به فارسی برگرداند.
نجف دریابندری با اثر ارتباط خیلی عمیقی برقرار 
می کرد و آن را خوب می شناخت تا بتواند آن را به 

ایرانی ها هم بشناساند.

مردی که به گردن همه حق داشت
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محمد حسین زاده

اخیر جلسات مختلفي  در روزهاي 
سینما  سالن هاي  بازگشایي  پیرامون 
ارشاد،  وزارت  مسئوالن  و  شده  برگزار 
سازمان سینمایي، خانه سینما و همینطور 
در  بارها  عرصه  این  دست اندرکاران 
پیرامون  بررسي مسائل  به  این جلسات 
نظرات  و  پرداخته اند  بازگشایي سینماها 
مختلفي در این رابطه مطرح شده است، از 
بازگشایي کامل و یا با رعایت فاصله گذاري 
اجتماعي گرفته تا عدم بازگشایي سینماها 
تا پایان دوران کرونا... اما در این بین یک 
نکته دیگر هم وجود دارد و آن هم قیمت 
بلیت سینماها بعد از بازگشایي مي باشد، 
آن  به  کسي  کمتر  شاید  که  موضوعي 
حالي که  در  باشد.  کرده  اشاره  و  توجه 
ویروس کرونا اکران و ساخت فیلم های 
حالت  به  را  ایران  سینمای  در  جدید 

بازگشایی مجدد  زمان  و  تعلیق درآورده 
سینما ها مشخص نیست، گویا قرار است 
در بازگشایی سینماها، مردم با رقم های 
جدید بلیت های سینما شگفت زده شوند 
قیمت  که  گفته مي شود  از هم اکنون  و 
بلیت سینما براي سال ۹۹ معادل ۳۰هزار 
تومان خواهد بود! حال درنظر بگیرید که 
از  ترس  کنار  در  بلیت  گران شدن  این 

شیوع بیماري که ممکن است مخاطب را 
از سینماها دور کند، ۲موضوعي هستند که 
درآمد آتي سینما را دچار مشکالت اساسي 
خواهند کرد. افزایش قیمت بلیت سینما در 
ایران باالتر از رقم رسمی تورم بوده و حتی 
معافیت های مالیاتی فعالیت های هنری که 
می تواند مانعی برای افزایش لجام گسیخته 
قیمت ها باشد، در این قیمت گذاری ها هیچ 

تاثیر مثبتی نداشته و در عین حال سطح 
کیفي و کمي فیلم ها نیز روزبه روز نزول 
پیدا کرده است! حال در این بین اکران 
آنالین نیز کار خود را آغاز کرده و طبیعتا 
براي یک خانواده بسیار به صرفه تر است 
تا با اکران آنالین فیلم ها را تماشا کنند و 
با باالرفتن قیمت رسمي بلیت در سینماها 
قطعا استقبال از اکران آنالین بیشتر هم 
خواهد شد و این یعني تعطیلي تدریجي 

سالن ها...
داریوش بابائیان تهیه کننده کهنه کار 
سینما با تحلیل و بررسی وضعیت سینماها 
در دوران پساکرونا و افزایش قیمت بلیت، 
در گفتگو با دنیاي جوانان گفت: با توجه به 
اینکه سینما پس از بازگشایی افت عجیبی 
خواهد کرد و اقتصاد مردم در این چند ماه 
درآمدزایی  و  رفته  تحلیل  به شدت  اخیر 
نداشتند، اگر قیمت بلیت ها افزایش یابد 
به جای سوددهی، شاید بالغ بر 5۰ درصد 
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در  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط 
دیار  مردم  آگاهی  سطح  ارتقاء  و  اطالع رسانی  راستای 
همیشه سبز مازندران با توجه به آغاز فصل کشاورزی توصیه 
هایی بهداشتی را برای جلوگیری از ابتالی کشاورزان به کرونا 
اعالم کرده است که توجه به انها می تواند ریسک این بیماری 

در بین کشاورزان عزیز را به حداقل برساند.

مقدمه : کاهش ریسک ابتال به کرونا با رعایت فاصله ها
وقتی سد های تعبیه شده برای مقابله با کرونا نتوانست سپری مطمئن 
بر سر راه این میهمان ناخوانده ایجاد کند، فاصله گذاری اجتماعی به عنوان 

طرحی قابل اعتنا در مازندران به اجرا در آمد.
مرحله نخست این طرح به منظور قطع موثرتر زنجیره انتقال کرونا 
از سوی دولت از بامداد جمعه 8 فروردین ۹۹ به صورت جدی وارد فاز 
اجرایی  شد. هدف اساسی این طرح افزایش ضریب اطمینان از کنترل 

شیوع ویروس کرونا بود.
این طرح با رویکرد کاهش تماس ها، عدم برگزاری اجتماعات و 

حذف ترددهای غیرضروری در سطح استان اجرا شد.
دور دوم اجرای این طرح همزمان با آغاز فصل کشاورزی استان 
همراه شد. با توجه به فصل نشاء شالی زاری های مازندران در صورت بی 
توجهی به توصیه های بهداشتی و بی اعتنایی به فاصله گذاری اجتماعی 
می تواند تبعات فاجعه باری به دنبال داشته باشد. هم اکنون در 4۶۰ 
هزار هکتار اراضی کشاورزی مازندران ، تقریبا 45۰ هزار نفر مشغول به 

کار هستند که بخش زیادی از آنان را افراد غیربومی تشکیل می دهند.
دانشگاه علوم پزشکی مازندران که همواره از زمان ورود کرونا در 
خط نخست مقابله با این ویروس قرار دارد، برای جلوگیری از اتفاقات 
ناگوار در این برهه زمانی نیز با اتخاذ تمهیداتی تالش دارد تا شرایط را 
به گونه ای پیش ببرد که احتمال ابتالی کشاورزان زحمت کش استان 

به کرونا به حداقل برسد.

کشاورزان در تیر راس کرونا:
بر اساس آمار های موجود هم اکنون تقریبا نیمی از ساکنان استان 
را روستائیان تشکیل می دهند که اغلب آنان به  فعالیت های کشاورزی 
و دامداری مشغولند. این افراد بواسطه ماهیت کاری همواره در معرض 
مخاطرات ناشی از انتقال بیماری از حیوانات قرار دارند، به عنوان مثال 
آنفلونزای پرندگان که در سالهای اخیر از حیوانات به انسان منتقل می 
گردید یکی از بیماریهای ویروسی است که سالمت کشاورزان را تهدید 
می کرد. اما طی این فصل زراعی با اپیدمی شدن ویروس کرونا ، حضور 
کارگران غیر بومی در زمان نشاء و کار گروهی در اراضی کشاورزی باعث 

می شود،ریسک انتقال ویروس میان کشاورزان باال برود. 
بحث اطالع رسانی و هشدار دهی در این باره زمانی اهمیت بیشتری 

پیدا می کند که بدانیم.
 ریسک مرگ در بخش کشاورزی تقریباً دو برابر سایر مشاغل است. 
به عالوه مطالعات بی شماری در باره مرگ و میر ناشی از بیماریهای تنفسی 
در بین کشاورزان و کارگران مزرعه انجام شده که حکایت از آن دارد، علی 
رغم این که استعمال دخانیات در بین کشاورزان در مقایسه با سایر افراد 
جامعه کمتر شایع است، اما آمار بیماریهای تنفسی و ریوی در کشاورزان 
به علت مواجهه با عوامل بیولوژیکی زیان آور محیط کار نظیر ویروس 
ها، قارچ ها و انگلها ونیز تماس کشاورزان با گرد و غبار گیاهی، گرد و 
غبار ناشی از غالت، حبوبات و آفات و مواجهه با انواع سموم وکودهای 

شیمیایی باال است.
همین باال بودن شیوع بیماری های تنفسی و ریوی در کشاورزان و 
نیز زیاد بودن ریسک ابتال به این بیماری ها در بین افراد مذکور می تواند 
پیامدهای وخیم تری را در پی ابتال به بیماری کووید- ۱۹ ناشی از کرونا 
ویروس که عمدتا سیستم تنفسی را هدف قرار می دهد بهمراه داشته 
باشد و لذا الزم است تمهیدات ویژه ای برای پیشگیری از این بیماری در 

میان کشاورزان اتخاذ گردد.

عالیم بیماری: 
این بیماری دارای عالئم تب و لرز ( دمای اندازه گیری شده بیمار 
۳8 درجه سانتیگراد یا باالتر که برای بیش از48 ساعت ادامه داشته است 

) ،سرفه خشک، تنگی نفس و ناخوشی مشهود است .

راههای انتفال: 
از طریق ترشحات یا قطرات تنفسی  از فرد به فرد  این ویروس 
بیمار منتقل می شود . این ویروس می تواند از فاصله حدود ۲ متری نیز 
در صورت تماس با این قطرات منتقل شود . شیوه انتقال همانند بیماری 
آنفلوانزا است . یعنی این قطرات ممکن است در بینی، دهان یا چشم این 
قطرات ممکن است در بینی، دهان یا چشم فرد قرار بگیرند واز آنجا وارد 

ریه شوند و ایجاد بیماری کنند.

هشدار نسبت به ورود به پیک دوم کرونا 
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در صورت عدم رعایت 
همگانی بهداشت و ورود به پیک دوم ویروس کرونا، آمار مبتالیان و تعداد 

مرگ و میر افزایش می یابد
 سید عباس موسوی در حاشیه نشست فوق العاده ستاد مقابله با 
ویروس کرونا مازندران افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر نیز تعدادی 
از بیماران مشکوک ابتال به ویروس کرونا در مراکز درمان و بیمارستان 
های استان بستری هستند ، در صورت عدم رعایت با سرعت بیشتری به 

پیک دوم خواهیم رسید. 
در صورت  داشت:  اظهار  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
ورود به پیک دوم،  مراجعه بیماران افزایش یافته و معموال مرگ و میر 
بیماران باال خواهد رفت و در واقع این مسئله به نوعی آسیب جدی به 

سالمت مردم خواهد زد.

کادر درمانی خسته اند:
موسوی با اشاره به اینکه کادر درمانی مازندران پس از عبور از پیک 
نخست خسته و از نظر روحی آسیب پذیر هستند ،گفت: تداوم تعداد زیاد 
بیماران و مراجعت به بیمارستانها کیفیت خدمات بیمارستانی را نیز کاهش 

خواهد داد و آسیب جدی به کادر درمان وارد می کند.
وی تاکید کرد: اگر مردم پروتکل های بهداشتی را درست انجام 
ندهند و بخواهند فعالیت گذشته و عادی را در پیش بگیرند ، هیچ دلیل 
وجود ندارد بیماری هم روند گذشته را دنبال نکرده و اینکه ممکن است 

به صورت شدیدتری بروز کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به تردد و رفتارهای 
دو روز گذشته پس از پایان طرح فاصله گذاری اجتماعی ابراز نگرانی کرد 
و گفت: عادی شدن ترددها و حضور مردم در اماکن عمومی اثرات خود 

را حتما نشان خواهد داد. 

در خانه بمانید:
حضور  برای  را  خود  تالش  حداکثر  تا  خواست  مردم  از  موسوی 
بیشتر درمنازل خود داشته باشند و افزود: موضوع باید از سوی همه مردم 
جدی گرفته شود و نباید آن را شوخی گرفت  زیرا این ویروس و بیماری 
دارای مرگ و میر است و بر کسی پوشیده نیست که تاکنون چه میزان 
آسیب و خسارت به تمامی بخش های زیرساختی ، اقتصادی و اجتماعی 

وارد کرده است .
ترین  عادی  در  کرونا  ویروس  انتقال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شرایط انجام می شود ، افزود: نباید تصور شود که در شرایط خاص 
و  شود  می  منتقل  دیگر  به شخص  از شخصی  بیماری  این  ویژه  و 

این باور اشتباه است.

دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنید:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: بر اساس تاکید سازمان 
بهداشت جهانی اگر در مواجهه با این بیماری حداکثر رعایت نکات بهداشتی 
انجام نشود ، دوباره کشورها و مناطق مبتال مجبور به اعمال چند باره 
محدودیت ها و تعطیالت خواهند بود و این مسئله نه تنها به اقتصاد 

مازندران بلکه به جان افراد بیشتری صدمه خواهد زد.
دستورالعمل های  که  است  این  ما  کرد: خواهش  تاکید  موسوی 
بهداشتی از سوی مردم ، نهادهای اجرایی و به خصوص اصناف رعایت 
شود و کسانی که می خواهند کسب و کار خود را راه بیاندازند حتما باید 

نکات بهداشتی را رعایت کنند.

نگرانی از موج دوم کرونا:
در صورت قرارگیری در موج دوم شیوع بیماری کرونا کنترل آن برای 
مراکز درمانی استان بسیار سخت خواهد بود. در ۲ماه اخیر شاهد ترافیک 
بیماران مبتال به ویروس کرونا مازندران بودیم که منجر به فشارهای زیادی 

به پرسنل مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی  شد.
در دوهفته اخیر نیز با کاهشی شدن مراجعت بیماران و همچنین 
کاهش تعداد مبتالیان جدید به ویروس کرونا کادر درمانی در حال نفس 

کشیدن و استراحت هستند و بار زیادی از دوش آنها برداشته شد.

نگرانی از پیک دوم کرونا:
اما با گشایش واحد های صنعتی و تولیدی و اصناف، صف های 
مقابل دادگستری، باز شدن برخی پاساژها ، صف های طوالنی بانک ها 
، مطب های پزشکان خصوصی و فروشگاه ها ، نگرانی هایی را برای 

مراکز درمانی و دانشگاه علوم پزشکی ایجاد کرد.
مردم باید توجه داشته باشند، اگر دور دوم این بیماری عاید استان 

بشود کنترل آن در بیماستان ها بسیار سخت خواهد بود.
بر اساس آخرین بررسی های جهانی در پیک دوم شیوع کرونا 
ممکن است داروهای قبلی تاثیر گذار نباشند زیرا نه تنها سرعت بیماری 
افزایش می یابد ، بلکه ممکن است ویروس نسبت به داروهای اولیه 

مقاومت نشان دهد.
در آستانه دومین ماه از مبارزه با این ویروس هستیم که انرژی زیادی 
را ازجامعه گرفته و توان عمومی و درمانی را به شدت کاهش داده است .

در صورت حضور  اینکه  و  بهداشتی  نکات  رعایت  گرفتن  جدی 
در اماکن عمومی ،حفظ فاصله ، عدم لمس یکدیگر و اشیای اطراف و 
استفاده از تجهیزات بهداشتی می تواند به عبور بی خطر تر از این دوره 

بحرانی کمک کند.

از تجمعات بپرهیزید:
 توصیه می کنیم همچنان از تجمعات و خروج غیر ضرور از منزل  
پرهیز شود تا بتوانیم این بیماری را کنترل کنیم. ممکن است بسیاری از 

ما ناقل بدون عالمت باشیم و بدون آنکه از این مسئله اطالع داشته باشیم 
باعث انتقال بیماری شویم.

اگر مجبور شدید برای تهیه نیازهای روزانه تان وارد مراکز خرید  
و فروشگاه ها شوید، از دست زدن به وسایل قفسه ها و اجناس بدون 
دستکش اجتناب کنید و سعی کنید هنگام پرداخت از کارت های عابر 

بانک استفاده کنید.
قبل از ورود به این مکان ها از دستکش و ماسک استفاده کنید و 
بعد از خارج شدن از این فروشگاه ها آنها را داخل یه سطل در دار بیاندازید.

هنگام خرید  توجه داشته باشید که فاصله الزم را با فروشنده و 
سایرین رعایت کنید.

ویژه  کرونا  از  پیشگیری  بهداشتی  دستورالعمل 
شالیکاران: 

نشاء برنج در شمال کشور معموال در اردیبهشت ماه آغاز می شود 
که از سخت ترین و طاقت فرساترین کارهای کشاورزی است و این روزها 
با سختی جدیدی به نام مقابله با ابتالی احتمالی به ویروس کرونا نیز 
آمیخته شده است. در حالی که استانداری مازندران، بهره برداران را تشویق 
به استفاده از ماشین آالت مکانیزه کاشت برنج کرده است و از اعطای 
تسهیالت برای خرید ۳۰۰ دستگاه نشاکار در استان خبر داده است، اما 
نشا به شکل سنتی با حضور زنان و مردان و کاشت دانه دانه نشا در آب 

و خاک همچنان برقرار است.
۲۱4 هزار و 45۹ هکتار از اراضی مازندران زیر کشت شالیکاری است 

و حدود ۱48 هزار هکتار آن به صورت سنتی کشت می شود.
دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای آگاهی شالیکاران از اقدامات 
پیشگیرانه ای که الزم است در مورد کارگران و ماشین آالت انجام دهند، 

دستورالعمل بهداشتی صادر کرده است:
- از به کارگیری کارگران متفرقه و غیربومی برای نشاکاری و سایر 

عملیات کشاورزی خودداری کنید.
با توجه به ضرورت عدم تبادل کارگر در بین استانها یا حتی   -
شهرستانها و روستاهای همجوار و با اولویت قراردادن استفاده از نیروی 
کار خانوادگی و هم محله، نسبت به احداث خزانه در چند نوبت طبق تقویم 
زراعی اعالم شده به جهاد کشاورزی شهرستانها اقدام شود، تا به دلیل 
عدم ورود کارگر در اوج زمان نشاکاری، با طوالنی کردن دوره نشاء امکان 

استفاده از نیروی کار خانواده یا کارگرهای محلی و بومی فراهم باشد.
-برنج کاران با مالکیت باال نیز خزانه گیری خود را متناسب با شرایط 
جاری به چند مرحله تقسیم نمایند، تا در زمان نشاء با مشکل کارگر مواجه 
نشوند. همچنین، استفاده از ماشین های نشاکار در این شرایط ارجحیت دارد.

- برنجکاران از اعضای خانوار خود در امر کشت و کار برنج به 
خصوص در مرحله نشاکاری استفاده نمایند.

- فاصله ایمنی )حداقل یک و نیم متر( توسط کارگران نشاکار حین 
کار و استراحت در مزرعه رعایت شود.

کشاورزی  ماشین آالت  و  ادوات  با  ارتباط  در  پیشگیرانه  اقدامات 
چطور باید باشد

- بدون دستکش، عینک و ماسک مناسب از دست زدن به کیسه های 
کود شیمیایی و بذر، قوطی سم، باز کردن در مخزن سمپاش و سمپاشی 
خودداری کنید. قبل از استفاده از سمپاس پشتی، محل دسته سمپاش را 

کامال ضدعفونی کنید.
- پس از اتمام کار روزانه با استفاده از محلول گندزدای مناسب، 

تراکتور و سایر ماشینهای کشاورزی را از آلودگی احتمالی پاک کنید.
- استفاده از دستکش کار مناسب برای کار با ماشین آالت کشاورزی 

یا حین تنظیم ادوات ضروری است.
- بعد از هر مرحله سرویس و نگهداری ماشین آالت، دستها را با 

آب و صابون بشویید.
- از به تاخیر انداختن عملیات آماده سازی مزارع شالیکاری برای 

جلوگیری از ترافیک کاری در روزهای آخر خودداری شود.
- قبل و بعد از استفاده از ابزاری همچون بیل، داس، ماشین آالت 
و ادوات کشاورزی، همچنین در هنگام تردد در انبار و دیگر محل ها، آنها 

را با مواد گندزدای استاندارد ضدعفونی کنید.
- از استفاده مشترک از ابزار کار یا ادوات و وسایل شخصی خودداری 
کنید. چنان که حین کار در مزرعه مجبور به استفاده مشترک از یک ابزار 

هستید، به طور مرتب آن را ضدعفونی کنید.

توصیه های مهم در ارتباط با شالیزار:
- در این شرایط تا حد ممکن از ماشین کاشت نشاء برای نشاکاری 
استفاده کنید. کاشت مکانیزه برنج موجب کاهش هزینه تولید و عدم استفاده 
از کارگرهای نشاکار و افزایش ایمنی و سرعت در انجام کار و خروج هر 

چه سریعتر از مزرعه می شود.
- با استفاده بیشتر از ظرفیت بانکهای نشاء در سطح روستا و توسعه 
آن، همچنین تشویق و ترغیب کشاورزانی که در پرورش نشاء مکانیزه برنج 
مهارت دارند، در افزایش سطح کاشت مکانیزه اقدام اساسی صورت پذیرد.
- از دست زدن به صورت حین کار در مزرعه جدا خودداری کنید.

- با توجه به امکان تردد انسان، دام، حیوانات، طیور و پرندگان آلوده و 
ناقل بیماری در سطح شالیزارها، توصیه  های بهداشتی را کامال رعایت کنید.

- از هر گونه رفت و آمد غیرضروری و تجمع در سطح روستا و 
مزارع خودداری کنید.

توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا در میان کشاورزان و شالیکاران

فراخوان
 مناقصه عمومی

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه زیر را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید.

پروژه باقیمانده عملیات اجرایی بهسازی مسیر کامیاران، مریوان در شهرستان سروآباد با مبلغ برآورد ۱۰۰.۳4۲.7۶7.۰۲۹ ریال و 
فهرست تجمیع شده راه و باند فرودگاه سال ۹۹

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
نشانی دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس: کردستان – سنندج – بلوار آزادگان – اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
هزینه چاپ کلیه آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
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ضرردهی خواهیم داشت
. شاید سینما تا مرداد و یا شهریور 
به رونق خود برسد، بنابراین امسال باید 
از گران کردن قیمت ها صرف نظر کنیم 
ادامه  را  اکران ها  قبلی  مبالغ  با همان  و 
دهیم و برای سال بعد برنامه ریزی انجام 
بدهیم. متاسفانه دولت از سوبسیدی که 
ارزان بخرد  بلیت  تماشاگر  تا  بدهد  باید 
شانه خالی می کند. در کل باید حوا س مان 
و  مخاطب  یعنی  مقوله  اصلی ترین  به 
حفظ آن باشد و برنامه ریزی ها به نحوی 
انجام شود تا سینما از رونق نیفتد. درباره 
ترکیب فیلم ها براي اکران پس از دوران 

جذب  نیت  با  اگر  نظرم  به  نیز  کرونا 
خانواده ها فیلم های طنز بیشتری اکران 
کنیم، ریسک بزرگی انجام داده ایم، چون 
خانواده ها از رفتن به سینما وحشت دارند 
و این ترس روی اکران فیلم کودک نیز 
نیز  را  خود  فرزندان  چون  گذاشته  تاثیر 
به سالن ها نخواهند برد و فکر نمی کنم 
آموزش و پرورش نیز اجازه چنین کاری 
را بدهد. در این شرایط جوان ها بیشتر به 
سینما خواهند رفت و سلیقه آنها نیز بیشتر 
به سمت موضوعات اجتماعی و خانوادگی 
است و کمتر با فیلم های کمدی ارتباط 
می گیرند. بنابراین بهتر است سینماها با 

سنگین تر  اثر  و ۳-۲  کمدی  فیلم  یک 
اجتماعی فعالیت خود را آغاز کنند و فعال 
تا زمان اعتماد مجدد خانواده ها، از اکران 
در  که  چرا  کنند  خودداری  کودک  آثار 
چنین شرایطی این فیلم ها صددرصد زمین 
می خورند. به این دلیل از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی می خواهیم پروانه ساخت 
جدید صادر نکنند و از برگزاری جشنواره 
دور  فجر ۳۹  و  نوجوان  و  کودک  فیلم 
شوند تا سرمایه اقتصادی تهیه کنندگان، 
سرمایه گذاران و بالغ بر ۱5۰ فیلمی که 
پشت اکران هستند از بین نرود. اگر هم قرار 
است جشنواره ای برگزار کنند با فیلم های 
موجود و پروانه ساخت هایی باشد که قبال 
صادر کردند. قطعا در صورت صادر کردن 
پروانه ساخت جدید سیستم به هم می ریزد 
چون سینما با آمدن کرونا یک سال عقب 
افتاده و یک سال تولید جدید و ماراتن 
عجیب و غریبی به داشته های قبلی اضافه 
می شود و این باعث خواهد شد فیلم های 
بسیاری از تهیه کنندگان و صاحبان آثار از 
بین برود، چرا که سینما گنجایش چنین 

حجمی از تولید و اکران را ندارد.
تهیه کننده  دیگر  علیخانی  عبداهلل 

موفق سال هاي اخیر سینما نیز با تحلیل 
موضوع گران شدن قیمت بلیت سینما در 
گفتگو با دنیاي جوانان گفت: در خصوص 
اینکه می شود یا نمی شود قیمت بلیت را 
گران کرد باید گفت کار نشدنی وجود ندارد، 
اما مهمتر بازخورد دوجانبه این کار خواهد 
بود. هنوز ۲ ماه از سال نگذشته تورم 4۰ 
درصدی داشتیم، این یعنی به طور طبیعی 
روی هزینه های همه مشاغل تاثیر مستقیم 
دارد از طرفی مردم نیز یک جنس را باید 
با همین تورم بخرند. با این اوصاف سینما 
سویی  از  یعنی  دارد،  قرار  دوراهی  سر 
هزینه هایش چند برابر شده و به باال رفتن 
قیمت بلیت نیاز دارد، اما از سوی دیگر با 
افزایش قیمت بلیت، امکان ریزش مخاطب 
بیشتر خواهد بود چون با نگاهی به حذف 
برخی کاالها از سبد بیشتر خانواده ها متوجه 
می شویم اقالمی مانند گوشت قرمز و مرغ 
و ماهی برای آنها رویا شده است. پس 
زمانی که خوراکی حذف می شود، سینما 
نیز می تواند خط بخورد. فعال در شرایط 
اقتصادی کنونی منطقی پشت باالرفتن 
قیمت بلیت ها نیست، اما سینمادار مجبور 

است قیمت را باال ببرد.

فراخوان 
مناقصه عمومی

 مشارکت در ساخت
اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه زیر را  از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .
پروژه مجتمع مسکونی، تجاری روناکی شار واقع در ورودی مجموعه آپارتمانهای ادب با مبلغ برآورد 54۶.۲54.44۹.574 ریال  
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  

نشانی دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس:کردستان- سنندج- بلوار آزادگان- اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان 

هزینه چاپ کلیه اگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد.
شناسه آگهی : 8۳۱7۹8


