
اقتصاد ایران به تصمیمات شجاعانه نیاز دارد 
 مدیرکل انتخابات وزارت کشور گفت: ثبت نام 
انجام  اپلیکیشن  طریق  از   ۱۴۰۰ انتخابات  اولیه 
می شود و داوطلب برای نهایی شدن ثبت نام باید 

در وزارت کشور، فرمانداری ها و بخشداری ها حضور یابد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، چهارمین 
نشست ستاد هماهنگی انتخابات ۱۴۰۰ با حضور جمال عرف 

رییس ستاد  ذوالفقاری  انتخابات کشور، حسین  رییس ستاد 
امنیت انتخابات و سید اسماعیل موسوی مدیرکل انتخابات 
وزارت کشور و سایر اعضا در محل وزارت کشور با دستورکار 
نحوه انجام فرایندهای انتخابات الکترونیک از مرحله ثبت نام 
تا شمارش آراء و مسائل مالی و امنیتی انتخابات برگزار شد.
صفحه 2

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان
 وام کرونا به کسب و کارها

سقوط ۹ پله ای ایران در شاخص آزادی اقتصادی
وزارت  سوی  از  شده  منتشر  گزارش 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد 
ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در سال 
2۰2۰ از بین ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۴ قرار داشته که 
نسبت به سال 2۰۱۷ معادل ۹ پله سقوط کرده و از بین 22 
کشور منطقه نیز بعد از ترکمنستان بدترین رتبه را کسب 
کرده است.شاخص آزادی اقتصادی به بررسی میزان آزادی 
فعالیت های اقتصادی هر کشور براساس اصول اقتصاد بازار 
آزاد می پردازد. این شاخص همواره به عنوان عامل موثر در 
بهبود رشد اقتصادی کشورها مورد تحلیل و تبادل نظر قرار 
می گیرد. بر اساس گزارش ساالنه بنیاد هریتیج، برای محاسبه 
آزادی اقتصادی در هر کشور از ۱2 مولفه اصلی که در چهار 
گروه: قانونمندی، کارایی قانون، اندازه دولت، بازارهای آزاد 

تقسیم بندی شده اند، استفاده می شود.
صفحه 3

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل:

افزایش مصرف برق در صنعت
 نشانگر جهش تولید در صنعت استان است

4
پایان نمایشگاه مجازی، آغاز پرواز پستی کتابها

صفحه 7

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1668- دوشنبه 13 بهمن  1399- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
طباطبایي نژاد: برگزار 

جشنواره با رعایت 
تمام پروتكل هاي 

بهداشتي

6ورزش
امیدوارم پیكارهای 
انتخابی به صورت 
عادالنه برگزار شود

نک 1با

نشست رسانه ای سید محمدمهدی طباطبایی نژاد دبیر 
سی  و نهمین جشنواره فیلم فجر بعدازظهر دیروز در 
رعایت  دلیل  به  نشست  این  شد.  برگزار  میالد  برج 
بسترهای  از  زنده  به صورت  بهداشتی  پروتکل های 

ارتباطی جشنواره در فضای مجازی پخش شد.

دارنده ۲ مدال طالی کشتی آزاد قهرمانی آسیا گفت: امیدوارم 
شرایط به گونه ای باشد که پیکارهای انتخابی به صورت کامال 
با دعای  انتخاب می شود  برگزار شود و هر کسی که  عادالنه 
سایر مدعیان راهی توکیو شود؛ نه اینکه دلخوری و ناراحتی 

به وجود بیاید.

رئیس اداره کل ارز بانک صادرات ایران گفت: با گذشت 
دو دهه از شکل گیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نظام 
بانکی و فضای تعاملی بانکی به طور متناسب عمق نیافته 
است. به همین دلیل ایجاد یک هاب منطقه ای در اوراسیا 

برای پیگیری جدی این موضوع ضرورت دارد.

ایجاد هاب منطقه ای 
و بانكی برای تسهیل 

مبادالت ارزی در 
اوراسیا

نام نویسی انتخابات ۱۴۰۰ موبایلی است شیب آرام رشد قیمت نفت
 در اولین ماه سال ۲۰۲1

قیمت نفت در اولین ماه سال 2۰2۱ با افزایش همراه شد که بیش از 
هر چیز تحت تاثیر افزایش امید به رشد اقتصادی با ساخت واکسن کرونا 
و همچنین کاهش تولید نفت از سوی کشورهای عضو اوپک پالس بود. 
اولین ماه از سال 2۰2۱ به پایان رسید. در این ماه اگرچه همچنان سایه ویروس کرونا 
بر بازارهای جهانی پررنگ بوده اما افزایش واکسیناسیون در کشورهای مختلف جهان 

باعث شد تا امید به رشد اقتصادی بیشتر شود.

رییس جمهوری با یادآوری فرمایشات امام )ره( در 
۱2 بهمن ۵۷ در بهشت زهرا درباره آب و برق مجانی، 
گفت: دولت دوازدهم افتخار می کند در سایه فداکاری 
مسووالن و تالش وزارت نیرو و نفت این پیش بینی را محقق 
کرد و معلوم شد دولت جمهوری اسالمی ایران، حامی مستضعفان 
است.حجت السالم والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در آیین 

افتتاح ۱3 پروژه بزرگ صنعت آب و برق در استان های خراسان 
شمالی و کردستان که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، با بیان 
اینکه امروز روز مبارکی برای کل ملت ایران و آزادی خواهان جهان 
است، گفت: روزی است که برخالف پیشگویی های قدرت های 

بزرگ، امام )ره( با استقبال بی نظیر وارد کشور شد.
صفحه 2

روحانی: پیش بینی های امام در تاریخ تثبیت شد
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رئیـس اداره کل ارز بانـک صـادرات ایران گفت: 
بـا گذشـت دو دهه از شـکل گیری اتحادیـه اقتصادی 
اوراسـیا، نظـام بانکـی و فضای تعاملـی بانکی به طور 
متناسـب عمـق نیافتـه اسـت. بـه همین دلیـل ایجاد 
یـک هـاب منطقه ای در اوراسـیا بـرای پیگیری جدی 

ایـن موضوع ضـرورت دارد.
بـه گـزارش روابط عمومی بانک صـادرات ایران، 
افشـین خانـی در پنـل تخصصی نشسـت دیپلماسـی 
اقتصـادی ایـران و اوراسـیا که با هدف بررسـی و رفع 
مشـکالت و موانـع نقـل و انتقـال ارز و تسـویه وجوه 
بانکـی برگزار شـد، با بیان این پیشـنهاد، افـزود: نظام 
بانکـی ایـران و کشـورهای ایـن منطقـه ظرفیـت و 
قابلیت هـای الزم بـرای تشـکیل و تحقـق ایـن امر و 

افزایـش تعامـالت را دارند.
تأسـیس  سـمت  بـه  بایـد  کـرد:  تصریـح  وی 
بانک هـای مشـترک حرکـت کنیم و نقـش بانک های 

مرکزی هـای عضـو بسـیار تسـهیل کننده اسـت.
رئیـس اداره کل ارز بانـک صـادرات ایران تاکید 
کـرد: ایجـاد بانک مرکـزی مشـترک و افزایش تعامل 
بین کشـورهای اتحادیه اقتصادی اوراسـیا سـهولت در 

نقـل و انتقـال ارز را فراهـم می کند.
وی امکان مبادالت تهاتری کاال بین کشـورهای 
ایـن اتحادیـه را نیز مثبت ارزیابی کـرد و در عین حال 
گفـت: بایـد دید چه طـور می توان تهاتر گرهـا را به هم 
متصـل کـرد. بزرگترین مشـکل موجـود در این زمینه 
ذخیـره ارزش اسـت کـه بایـد از طریـق ایجـاد توازن 

تـراز تجـاری حوزه واردات و صادرات برقرار شـود.
خانـی همچنیـن با اشـاره به ضرورت اسـتفاده از 
ارز محلـی و مشـترک در بیـن اعضـای ایـن اتحادیه، 
گفـت: انتظار داریم شـرایط اسـتفاده از ارزهای محلی 
بیـن  تجـاری  مبـادالت  بـرای  تبـادالت  پوشـش  و 

بانک هـای ایـن اتحادیـه فراهم شـود.
خانـی در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور مقامـات، 
سـفرا و رایزن هـای اقتصادی و مدیران و کارشناسـان 
اقتصـادی کشـورهای عضـو اتحادیـه اوراسـیا برگزار 
شـد، ظرفیت هـای بانـک صـادرات ایـران در حـوزه 
مبـادالت ارزی و حضـور شـعب خارجـی ایـن بانـک 
را مـورد اشـاره قـرار داد و تاکیـد کرد: بانـک صادرات 
ایران در ۱۱ کشـور جهان شـعبه دارد.بزرگترین شبکه 
شـعب خارجـی را در بیـن بانک هـای ایرانـی دارد و از 
پیشـینه بیش از ۶۰ سـال در حوزه بانکداری بین الملل 

برخوردار اسـت.
رئیـس اداره کل ارز بانـک صادرات ایران  حضور 
شـعبه این بانک در شـهر تاشکند پایتخت ازبکستان را 

خاطرنشـان کـرد و افـزود: بانـک صادرات تاشـکند به 
عنـوان یک بانک مسـتقل، پتانسـیل قابـل توجهی در 
ارائـه خدمـات ارزی از جملـه صـدور ضمانت نامه های 
شـرکت در مناقصـه و خدمـات فنـی - مهندسـی، 
پذیـرش بـروات صادراتـی و ثبـت بـروات اسـنادی 

دارد. وارداتی 
وی در عیـن حـال تاکید کرد: تـا زمانی که هاب 
منطقـه ای و بانکی به منظور تسـهیل مبـادالت ارزی 
بین بانک های کشـورهای عضو شـکل نگیرد،  چندان 

نمی تـوان به گسـترش فضای همـکاری امیدوار بود.
خانـی خواسـتار تعیین یک شـعار بانکـی و مالی 
بـرای قـرار گرفتن در دسـتور کار  تفاهم نامه همکاری 

کشـورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسـیا شـد.
ایـران  صـادرات  بانـک  ارز  کل  اداره  رئیـس 
همچنین در حاشـیه برگزاری این نشست در خصوص 
کمـک ایـن بانـک به حـل مشـکالت ارزی بازرگانان 
ایرانـی در منطقـه اوراسـیا گفـت: با وجـود تنگناهای 
بین المللـی، بانک صادرات ایـران در حوزه فعالیت های 
ارزی رشـد قابـل توجهـی دارد. در کنـار ایـن فعالیتها، 
شـبکه گسترده صرافی سـپهر بانک صادرات ایران نیز 
فضایـی را ایجـاد کرده که در کنار مدیریت وجوه ارزی 
صادرکننـدگان، می توانیـم فرآیندهـای نقـل و انتقـال 
ارزی را کـه امـروز مشـکل عمـوم تجـار و بازرگانـان 

اسـت، بـرای واردات کاال انجـام دهیم.
وی اظهـار کـرد: ایـن خدمـت نـه تنهـا بـرای 

مشـتریان بانک صـادرات ایران بلکه بـرای چند بانک 
دیگر کشـور نیز توسـط صرافی سـپهر بانک صادرات 
ایـران انجـام می گیـرد. عالوه بـر ایـن، در فرآیندهای 
فـروش، انتخـاب ابـزار پرداخت و مشـاوره  مختلف در 
حـوزه تجـارت بین الملـل، امکانـات مناسـبی در بانک 
صـادرات ایـران وجـود دارد کـه می تـوان بـرای نقـل 
و انتقـاالت ارزی بـه فعـاالن اقتصـادی و بازرگانـی 

ارائـه کرد.
خانـی تاکید کـرد: بانک صادرات ایران در فضای 
رقابتـی ارئـه خدمـات ارزی، همـواره تـالش کـرده تا 
امـکان نقـل و انتقـال ارز را بـا توجـه بـه تجربـه و 
پتانسـیل همـکاران ارزی خود، سـریع تر و کم هزینه تر 

از رقبـا بـرای مشـتریان خـود فراهم کند.
رییـس اداره کل ارز بانـک صـادرات ایران اظهار 
کـرد: روش ما برای کاهـش دادن هزینه مبادالت این 
اسـت کـه تنها به صـورت انتفاعی به ایـن فرآیند نگاه 
نکنیـم و نگاهـی برنده - برنده ترسـیم کرده، صرافی 
را بـرای کمـک به رفـع محدودیت های موجـود مورد 
اسـتفاده قـرار  دهیـم تـا خأل هـای موجود را پـر کنیم 

و تنهـا دنبال انتفاع بانکی نیسـتیم.
وی از چنـد برابـر شـدن حجم فعالیتهـای ارزی 
صرافی سـپهر بانک صادرات ایران در سـال ۹۸ و ۹۹ 
خبـر داد و گفـت: ایـن نتیجه نشـآت گرفتـه از همین 
سیاسـت اسـت کـه بانک صـادرات ایـران همـواره به 
دنبـال کاهـش هزینه ها و ارایه بهترین خدمات اسـت.

 رئیس اداره کل ارز بانک صادرات ایران در نشست دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا پیشنهاد کرد:

 آگهي مناقصهایجاد هاب منطقه ای و بانکی برای تسهیل مبادالت ارزی در اوراسیا
 دومرحلهای 99/29 

نوبت دوم 
شرکت توزیع نیروي برق استان سمنان در نظر دارد تابلو لوازم اندازه گیری موردنیاز خود را از را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید و کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( انجام می گردد ، لذا از کلیه فروشندگان و تولیدکنندگان داخلی دارای صالحیت 
از شرکت توانیر دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ 2۵۰.۰۰۰ ریال به حساب  ۰۱۰۱۸۵۷2۹3۰۰۵ بانک صادرات شعبه میدان سعدی از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ۵ 

روز از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir ، از تاریخ انتشار این آگهي به مدت  ۵ روز ، اسناد را دریافت نمایند.
شرکت کنندگان در مناقصه عالوه بر بارگذاری کامل اسناد مناقصه و الزامات آن در سامانه مذکور، اسناد را به صورت فیزیکی در مهلت مقرر به آدرس سمنان- شهرک گلستان- بلوار کاشف– 

نبش میدان الغدیر- شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان ارسال نمایند.ضمناً شرکت در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار است و هزینه های مربوط به برگزاري مناقصه را از برنده اخذ خواهد نمود. 
  الف - نوع ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار:

۱- ضمانت نامه بانکي قابل تمدید و معتبر بااعتبار سه ماه از تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم
2- واریز وجه نقد به حساب ۰۱۰۱۸۵۷2۹3۰۰۵ بانک صادرات شعبه میدان سعدی به نام شرکت توزیع برق استان سمنان و ارائه رسید وجه

ب-  به پیشنهادهای مخدوش ، مشروط و مبهم و بدون مهر و امضاء و یا فاقد ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و پیشنهادهایي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود 
به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ج( به پیشنهادهای فاقد سپرده،سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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مدیرکل بین الملل مجلس:
قالیباف بر تسریع دریافت واکسن کرونا از پکن تاکید دارد

تاکید  از  مجلس  بین الملل  مدیرکل  و  مجلس  رییس  ویژه  دستیار 
رییس مجلس بر سرعت بخشیدن به دریافت واکسن کرونا از پکن خبر داد.

حسین امیرعبداللهیان گفت: متعاقب پیگیری های بعمل آمده جهات 
اخیر روسای  ایران، در جریان نشست رسمی  ذیربط جمهوری اسالمی 
مجالس ایران و چین که بصورت وبینار برگزار شد، آقای دکتر قالیباف 
تجربه  را  کوید ۱۹  ویروس  با  مبارزه  زمینه  در  پکن  و  تهران  همکاری 
موفقی خواند و دریافت فوری واکسن کرونا از چین را مورد تاکید قرار داد.

وی افزود: آقای لی جان شو رییس کنگره خلق چین نیز ضمن تاکید 
بر ارسال اولین محموله واکسن در آینده نزدیک، بر پیگیری موضوع و 

توجه جدی به درخواست ایشان تاکید کرد.
به گفته امیرعبداللهیان، مقرر شد متخصصان و شرکت های ایرانی و 
چینی به روند همکاری های خود در مبارزه با ویروس کرونا و تولید انبوه 

واکسن سرعت ببخشند.

سخنگوی هیات رییسه مجلس خبر داد؛
ارجاع پرونده عنابستانی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان 
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی از ارجاع پرونده علی 
اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس به هیات نظارت به رفتار 
نمایندگان خبر داد و گفت: نتیجه بررسی های هیات نظارت حداکثر تا ۱۰ 

روز دیگر اعالم می شود.
»محمدحسین فرهنگی« افزود: حواشی رخ داده برای نماینده مردم 
سبزوار در مجلس شورای اسالمی دو بعد داشت؛ بعد اول رفتار نماینده 
سبزوار بود که هیات نظارت به این موضوع ورود کرده و در حال بررسی 

آن است.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی افزود: بعد دوم این 
ماجرا توهینی است که به مجلس شده است. چرا که توهین های انجام 
شده فقط مربوط به آن سرباز نیست. بلکه مامور دیگری که چهره او در 
فضای مجازی منتشر نشد، توهین های زیادی به نماینده مجلس انجام 

داده و یکی از مسببان راه بندان مسیر نیز او بوده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: این دو 
موضوع باید به صورت موازی بررسی شود. یعنی هم حواشی مربوط به 
نماینده مجلس و هم توهین هایی که مامور نیروی انتظامی انجام داده است، 

باید در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی بررسی این موضوع را آغاز کرده و نتیجه آن ظرف مدت یک هفته 

تا ۱۰ روز آینده اعالم می شود.
انتشار فیلمی از نحوه برخورد علی اصغر عنابستانی با مامور وظیفه 
راهور )نیروی انتظامی( هفته گذشته حاشیه های زیادی را در فضای رسانه 

ای و مجازی در پی داشته است.
بر اساس این فیلم که این هفته به شکل گسترده در فضای مجازی 
منتشر شد، خودروی این نماینده حین عبور غیرقانونی از خط ویژه در یکی 
از خیابان های تهران با هشدار مامور راهور مواجه شده و به گفته یکی از 
شاهدان فیلم، سرانجام این مواجهه به جر و بحث و سیلی این نماینده بر 

صورت سرباز منجر شده است.
عنابستانی بعد از چند روز و در پی واکنشهایی گسترده شهروندان،  در 
ویدئویی از مردم به خاطر رفتار خود عذرخواهی کرد. پلیس راهور اعالم 

کرده است که این موضوع را به شکل حقوقی پیگیری می کند.

روحانی: پیش بینی های امام در تاریخ تثبیت شد
رییس جمهوری با یادآوری فرمایشات امام )ره( در ۱2 بهمن ۵۷ در بهشت 
زهرا درباره آب و برق مجانی، گفت: دولت دوازدهم افتخار می کند در سایه فداکاری 
مسووالن و تالش وزارت نیرو و نفت این پیش بینی را محقق کرد و معلوم شد دولت 

جمهوری اسالمی ایران، حامی مستضعفان است.
حجت السالم والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در آیین افتتاح ۱3 پروژه 
از طریق  بزرگ صنعت آب و برق در استان های خراسان شمالی و کردستان که 
ویدیو کنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه امروز روز مبارکی برای کل ملت ایران و 
آزادی خواهان جهان است، گفت: روزی است که برخالف پیشگویی های قدرت های 

بزرگ، امام )ره( با استقبال بی نظیر وارد کشور شد.
ایران زیاد بوده  تاریخ  اینکه استقبال ها در طول  با اشاره به  رییس جمهوری 
از جمعیت  مملو  زهرا همه خیابان ها  بهشت  تا  فرودگاه  از  اینکه  داد:  ادامه  است، 
شود و در خود بهشت زهرا آن جمعیت عظیم میلیونی اجتماع کنند، یک روز بسیار 

شکوهمندی در تاریخ ایران بود.
روحانی با اشاره به حکمت و تدبیر امام )ره( در بدو ورود به کشور، اظهار کرد: 
امام )ره( وقتی وارد کشور شد نخست به دیدار شهدا رفت و این مساله بسیار حائز 
اهمیت است. امام )ره( در آغاز به دیدار آنانی رفت که خون خود را در این راه نثار 
کردند و در کنار قبور مطهر آنها قدم گذاشت.  امام )ره( به نوعی خواست بگوید 
دعوت کننده واقعی اش فداکاران این سرزمین و در راس آن شهدا هستند و نخست 

بر تربت پاک شهدای عزیز قدم گذاشت.
وی افزود: بقیه کارهای امام )ره( هم فوق العاده بود که به منزل کسی نرفت. 
در نوفل لوشاتو بحث بود وقتی امام )ره( وارد کشور می شود به کجا برود و امام خود 
بهترین انتخاب را انجام داد و بسیار حائز اهمیت بود و همین ساعت هایی که داریم 

می گذرانیم ساعت های بسیار حساس در تاریخ کشور ما بود.
روحانی با اشاره به سخنرانی بسیار حساس امام راحل در بهشت زهرا )س(، 
گفت:  بعد از این سخنرانی خناسان یک بخش از این سخنان که آب و برق مجانی 

شود را دنبال می کردند و می گفتند چه شد.
رییس دولت تدبیر و امید تصریح کرد: این دولت یعنی دولت دوازدهم افتخار 
می کند که این کار را در سایه فداکاری و تالش مسئوالن و تالش وزارت نیرو و 
وزارت نفت انجام داد و امروز توانستیم برای افراد کم مصرف که از اقشار کم درآمد 
هم هستند، برق و آب و گاز را مجانی کنیم و همه آن پیش بینی های امام در تاریخ 

تثبیت شد و درست از آب درآمد.

نام نویسی انتخابات ۱۴۰۰ موبایلی است
 مدیرکل انتخابات وزارت کشور گفت: ثبت نام اولیه انتخابات ۱۴۰۰ از طریق 
اپلیکیشن انجام می شود و داوطلب برای نهایی شدن ثبت نام باید در وزارت کشور، 

فرمانداری ها و بخشداری ها حضور یابد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، چهارمین نشست ستاد هماهنگی 
انتخابات ۱۴۰۰ با حضور جمال عرف رییس ستاد انتخابات کشور، حسین ذوالفقاری 
وزارت  انتخابات  مدیرکل  موسوی  اسماعیل  سید  و  انتخابات  امنیت  ستاد  ییس  ر
فرایندهای  انجام  نحوه  دستورکار  با  کشور  وزارت  محل  در  اعضا  سایر  و  شور  ک
امنیتی  و  مالی  مسائل  و  آراء  شمارش  تا  ثبت نام  مرحله  از  الکترونیک  نتخابات  ا

انتخابات برگزار شد.
در این نشست موسوی مدیرکل انتخابات وزارت کشور افزود: با توجه به در پیش 
بودن بیماری کرونا در کشور، پیش فرض ستاد انتخابات کشور بر برگزاری انتخابات 
۱۴۰۰ در شرایط کرونایی است و برای همین در نشست امروز چگونگی برگزاری 
انتخابات از مسائل سیاسی، امنیتی و مالی مورد بحث و بررسی مفصل قرار گرفت.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهمی که ستاد 
انتخابات وزارت کشور انجام داده؛ مطالعه کشورهایی است که در شرایط کرونایی، 
انتخابات ملی و محلی برگزار کرده اند. طبق مطالعات و تحقیقات انجام گرفته طی 

بازه یک ساله اخیر ۱۹ کشور در دنیا در شرایط کرونا انتخابات برگزار کردند.

نتایج جالب یک تحقیق پزشکی در مورد کووید 19؛

تاثیر مسائل اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی بر ابتال به کرونا
ممکـن اسـت چنـد روز 
و  کنیـد  ودماغـی صحبـت  ت
یـا  تمـام شـود.  همـه چیـز 
اینکـه تب کـرده و ۵ یا ۱۰ روز سـرفه 
کنید و دایما احسـاس خسـتگی شـدید 
داشـته باشـید. یـا احتمـال دارد کارتان 
بیمارسـتان کشـیده و ریه هایتـان  ـه  ب
از  ناشـی  عفونـت  درگیـر  ه شـدت  ب
آن شـود.  عواقـب  و  کرونـا  ـروس  ی و
امـا چرا شـدت بیمـاری کرونـا در افراد 

متفـاوت اسـت؟
ویـروس کرونـا، برخـی از افـراد 
را بیـش از دیگـران بیمـار می کنـد و 
برخـی دیگـر فقـط عالیـم خفیفـی از 
ایـن بیمـاری بـروز می دهند. پزشـکان 
افـرادی را کـه در معرض خطر بیشـتر 
ایـن بیمـاری قـرار دارنـد، دسـته بندی 
کرده انـد کـه عبارت اند از: افراد مسـن، 
بیماری هـای  مردهـا و کسـانی کـه 
زمینـه ای و خـاص دارنـد. محققـان 
وضعیـت بیولوژیکـی و اجتماعـی ایـن 
افـراد را بررسـی کـرده تـا علـت ایـن 
آسـیب پذیری را عمیق تـر شناسـایی 

  . د ن ن ک
تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه 
بـه  سـن،  بـا  مرتبـط  الی  ا ـ ب ر  خطـ
تغییـرات سیسـتم ایمنـی بـدن در گذر 
زمان مربوط اسـت و در مورد جنسـیت، 
واکنـش سیسـتم ایمنـی بـدن زن ها و 
مردهـا با یکدیگر متفاوت اسـت. برخی 
از محققـان ژنتیک را دلیل متغیر بودن 
شـدت این بیمـاری در افـراد می دانند. 
برخـی دیگـر هـم مسـائل اجتماعـی، 
زیسـت محیطی و عوامـل اقتصـادی 
را در افزایـش خطـر دخیـل می داننـد.

محققـان خطـر ویـروس کرونـا 
را الیه الیـه می داننـد. داخلی تریـن 
الیـه، ژن ها، جنسـیت و سـن هسـتند. 
در کنـار ایـن مـوارد عوامـل سـلولی و 
هورمونـی هـم روی مقـدار حساسـیت 
در برابـر میکروب های عفونی، از جمله 
ویـروس کرونـا اثـر گذاشـته و موجب 

ایـن عالم گیـری شـده اسـت.
و  ا  ـ ه ی  ر ا م ی ب  ، ی د ـ ع ب ه  ـ ی ال
مشـکالت مزمنـی اسـت کـه به مـرور 
زمـان افـراد بـه آن گرفتار می شـوند و 
ایـن شـرایط ورود ویروس به سـلول ها 

را آسـان می کنـد.
الیـه سـوم کـه بیرونی ترین الیه 
اسـت، وضعیـت زندگی افـراد از جمله، 
شـرایط کار و خانه، دسترسـی به مراکز 
درمانـی، نـوع تغذیـه و قرار داشـتن در 
معرض مواد سـمی و آلوده کننده است. 
در برخـی از کشـورها بیمـاری افرادی 
کـه تحـت مشـکالت تبعیـض نـژادی 
واضطراب هـای ناشـی از آن هسـتند، 

معموال شـدیدتر از دیگران اسـت.
ز هـم  ا یـن الیه هـا مسـتقل  ا
نیسـتند. مثـال، افـراد در سـنین بـاال 
معمـوال بـه بیماری هـای مزمـن مبتال 
هسـتند و برخـی از آنهـا در زمینـه 
مسـکن، حمایـت اجتماعـی و امنیـت 
غذایـی بـا مشـکالتی مواجـه هسـتند 
کـه این مـوارد شـدت بیمـاری در آنها 

را افزایـش مـی دهـد.
عامـل سـن در شـدت بیمـاری 

کرونـا
پرریسـک ترین  از  ی  کـ ی ن  سـ

عامـل در ابتـال به ویروس کروناسـت. 
امـا چـرا بیمـاری افراد مسـن شـدیدتر 

از دیگـران اسـت؟
بـا گذر سـن، بـدن در برابر مبارزه 
بـا عفونت هـا ضعیف تـر عمـل می کند. 
در واقـع در کهنسـالی از تنـوع و تعداد 
سـلول های دفاعی بدن کاسته می شود 
و سیسـتم دفاعـی بدن بیشـتر در برابر 
بیماری های شناخته شـده مجهز اسـت 
و آشـنایی کمـی بـا بیماری های جدید، 

مانند ویـروس کرونا، دارد.
بـا افزایـش سـن، لنفوسـیت های 
د  ـ ن ن ک ی  م د  ـ ی ل و ت ن  ـ ت د ا پ ه  ـ ک  B
ا  م ی ق ت مسـ ه  ـ ک  T ی  ها یت  وسـ ف ن ل و 
سـلول های آلـوده را از بیـن می برنـد 
در مغـز اسـتخوان و غده هـای تیموس 
به انـدازه کافـی تولیـد نمی شـوند. ایـن 
رونـد کاهـش آنقـدر ادامـه می یابـد تا 
تولیـد ایـن لنفوسـیت ها کـه انواعـی 
از سـلول های سیسـتم ایمنـی بـدن 
هسـتند، متوقف می شـود. این سلول ها 
در ۸ سـالگی درسـت ماننـد شـیر آب 
آتش نشـانی فـوران می کننـد اما در ۸۰ 
سـالگی قطره ای است. همچنین بیشتر 
این سـلول های ایمنی در کهنسـالی در 
غـدد لنفاوی و طحال ذخیره می شـوند 
کـه ایـن اندام هـا هـم در سـنین بـاال 

به خوبـی کار نمی کننـد.
ن  ـ س ه  ـ ب ه  ـ چ ر  ـ ه ن  ـ ی چن هم
افـراد اضافـه می شـود، از انعطـاف 
مولکول هـای Yشـکل پادتن هـا، کمتر 
شـده و در نتیجـه از توانایـی آنهـا در 
تغییـر شـکل یافتن هنـگام برخـورد با 
یـک مهاجم کاسـته می شـود. بنابراین 
نمی تواننـد جلـوی نفـوذ مهاجـم را 
نفوسـیت های  ل ز طرفـی،  ا ـد.  بگیرن
ز  ا ا  ر ده هـای خـود  رن گی نـوع  ت  ،T
دسـت می دهنـد و بـه همیـن دلیـل 
نمی تواننـد در برابـر بیماری زاهـای 
متنـوع واکنش هـای مناسـب داشـته 
باشـند.در ضمـن افـراد مسـن بیـش از 
افـراد در سـنین دیگـر مسـتعد ابتال به 
بیماری هـای مزمنی هسـتند که منجر 
بـه التهـاب در بدن آنها می شـود و این 
التهـاب سیسـتم ایمنـی را ضعیف تـر 
می کنـد. بـه همیـن دلیـل ویـروس 
کرونـا افـراد مسـن را بـه شـدت بیمار 

می کنـد.
جنسیت و بیماری کرونا

در بررسـی های بیماران مشخص 
شـده کـه مردهـا تقریبـا دو برابر زن ها 
در اثـر عفونـت ویروس کرونا جان خود 

را از دسـت داده انـد. البتـه این وضعیت 
در مناطـق مختلـف دنیـا متغیـر بـوده 
اسـت. محققـان ابتـدا معتقـد بودند که 
مردهـا کمتـر از زن هـا در برابـر ایـن 
ویـروس از خـود مراقبـت می کنند. اما 
برخـی از محققـان بـرای ایـن تفـاوت 

سـه دلیـل مهـم می آورند:
اول اینکـه، سیسـتم ایمنـی بدن 
زن هـا، بـه دلیـل هورمـون  اسـتروژن 
قوی تـر از مردهاسـت. در حالی کـه 
هورمـون  آنـدروژن در مردهـا کـه 
اصلی تریـن آن تستوسـترون اسـت، 
سیسـتم ایمنی بـدن را ضعیف می کند. 
البتـه از طرفـی دیگـر سیسـتم بسـیار 
فعـال ایمنـی بـدن زنـان همچـون 
شمشـیر دولبـه اسـت. چراکـه آنهـا 
را بیـش از مردهـا در خطـر ابتـال بـه 
بیماری هـای خودایمنـی قـرار می دهد.

وقتی سیسـتم ایمنـی بدن زن ها، 
با ویروسـی روبه رو می شـود، به سرعت 
واکنش نشـان می دهد و جلوی شـدت 

بیمـاری را تا حد ممکـن می گیرد.
دوم اینکـه، مردهـا وقتـی به دهه 
۵۰ یا ۶۰ سـالگی خود می رسـند، بیش 
از زن هـا بـه بیماری هـای زمینـه ای 
ماننـد ناراحتی هـای قلبی، فشـار خون 
بـاال و دیابـت مبتـال می شـوند که این 
وضعیـت آنهـا را در برابـر بیماری هایی 
ـا آسـیب پذیر  نـد ویـروس کرون ن ما
می کند.دلیل سـوم به تفـاوت ژنی بین 
زن هـا و مردهـا و کروموزوم هـای X و 
Y مرتبـط اسـت. بیـش از ۶۰ ژن روی 
کرومـوزوم X وجـود دارد کـه عملکرد 
ایمنـی دارنـد. برخـی از ایـن ژن هـا، 
پروتئیـن اینترفـرون تولیـد می کننـد 
کنـش سیسـتم  تنظیم کننـده وا کـه 
ایمنـی بـدن بـه ویروس هاسـت. ایـن 
ژن هـا در بـدن زن هـا بسـیار بیشـتر از 

مردهـا وجـود دارد.
البتـه نـوع رفتـار هـم مردهـا را 
بیـش از زن هـا بـه خطـر می انـدازد. 
مثـال، مردهـا بیـش از زن هـا سـیگار 
روتکل هـای  پ ـه  ب ا  هـ ن آ د.  می کشـن
بهداشـتی و اسـتفاده از ماسـک کمتـر 
اهمیـت می دهنـد و بـه همیـن دلیـل 
در برابـر بیمـاری کرونـا بیـش از زن ها 

آسـیب پذیر می شـوند.
تفاوت ژنتیکی

موجـب  ـه  ک ی  ر گـ ی د ل  ـ ی ل د
در  یمـاری کرونـا  ب می شـود شـدت 
افـراد یـک جامعـه متغیر باشـد، تفاوت 
ژنتیکی اسـت. در بررسـی ۱۹۸۰ بیمار 

در ایتالیـا و اسـپانیا مجموعـه ای متنوع 
از ژن هـا روی کرومـوزوم3 پیـدا شـد 
کـه شـدت بیمـاری کرونا و مشـکالت 
تنفسـی در فـرد را افزایـش می دهـد.

ر  د ن  ا ـ ق ق ح م ن  ـ ی ن چ م ه
بررسـی های بیشـتر دریافتنـد ژن های 
روی کرومـوزوم ۹ کـه گـروه خونی را 
تعییـن می کننـد می تواننـد افـراد بـا 
گـروه خونـی نوع A را در خطر شـدت 
بـاالی ویروس کرونـا قرار دهـد. البته 
بـه دلیـل اینکـه ایـن مـورد به طـور 
گسـترده آزمایـش نشـده اسـت هنـوز 
نمی تـوان آن را کامـال تاییـد کـرد. اما 
ژن های کروموزوم3 که شـدت بیماری 
را افزایـش می دهند، تاییدشـده اسـت.

بیماری هـای مزمـن و زمینـه ای 
و چاقـی

بیماری هـای  بـه  کـه  دی  ا ر ـ ف ا
مزمـن مبتـال هسـتند معمـوال در بدن 
التهـاب دارند و این التهـاب از عملکرد 
سیسـتم ایمنـی بدن می کاهد و شـدت 
را  کرونـا  ویـروس  ری   ا مـ ی ب ـاالی  ب
رقـم می زند.همچنیـن تنظیـم واکنش 
سیسـتم ایمنـی بـدن افـراد مبتـال بـه 
چاقـی، بـه  دلیـل وجـود بیـش از حـد 
بافت هـای چربـی بهـم می ریـزد و در 
نتیجـه از عملکرد این سیسـتم کاسـته 
شـده و نمی توانـد بـا عفونت ویروسـی 

به خوبـی مبـارزه کنـد.
همچنیـن بیماری هـای دیابـت، 
پرفشـاری خـون، ناراحتی هـای قلبی-

عروقـی و چاقـی در یک چیز مشـترک 
هسـتند و آن باال بودن سـطح آنزیم 2 
مبدل آنژیوتانسین )ACE2( است. این 
آنزیـم به ویروس اجازه ورود بیشـتر به 

تمـام بـدن می دهد.
2 مبـدل آنژیوتانسـین،   آنزیـم 
معمـوال بـه سـطح بیرونی سـلول های 
ریـه، رگ هـای خونـی، قلـب، کلیه هـا 
و روده متصـل می شـود و ایـن آنزیـم، 
نقطه ورود برخـی از انواع ویروس های 
کرونـا بـه سـلول های بـدن اسـت. 
بررسـی های بیشـتر نشـان داده ایـن 
آنزیـم موجب شـدت بیماری در کلیه ها 
و قلـب و در نهایـت منجـر بـه سـکته 
قلبـی، لختـه خـون، نارسـایی کلیـوی 
و تپـش نامنظـم قلب در فرد می شـود.

مـوارد دیگـر همچـون تبعیـض 
نـژادی، نابرابـری اجتماعـی و عـدم 
دسترسـی افـراد بـه مراکـز درمانـی و 
بهداشـتی می توانـد شـدت بیمـاری در 
افـراد و عواقـب بـد آن را افزایش دهد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

ثبت نام کنکور از امروز آغاز می شود
ثبت نام برای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ از امروز یکشنبه ۱2 بهمن 

سال ۹۹ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز می شود.
ثبت نام متقاضیان  و شرکت  در آزمون  سراسری سال ۱۴۰۰ برای پذیرش 
نیمه حضوری،  )شبانه (،  دوم  نوبت  روزانه،  دوره های  در  آزمون  با  ته های  ش ر ر  د
مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالی، دانشگاه  پیام  نور 
و مؤسسات  آموزش  عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین رشته های تحصیلی 
با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی از امروز یکشنبه، ۱2 بهمن منحصراً از طریق درگاه 
 www.sanjesh.org اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی

آغاز می شود و  روز شنبه ۱۸ بهمن ماه پایان می پذیرد.
با توجه به تایید مجدد مصوبه هفدهمین جلسه 2۶ اسفند سال ۹۷ شورای 
سنجش و پذیرش دانشجو برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، سنجش 
فقط با یک آزمون و بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید 3-3-۶  انجام می شود.

برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی که در گروه آزمایشی علوم 
انسانی شرکت می کنند، منابع درس امتحانی »فرهنگ و معارف اسالمی« کتاب های 
»اصول عقاید ۱، 2 و 3«، منابع دروس امتحانی »زبان عربی عمومی و تخصصی« 
کتاب های »عربی، زبان قرآن ۱، 2 و 3« و منابع درس امتحانی »تاریخ« کتاب های 

»تاریخ اسالم ۱ و 2 و تاریخ 3 )ایران در دوره اسالمی(« درنظر گرفته می شود.
در زمان ثبت نام آزمون سراسری در گروه علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم 
از دفترچه سواالت  به یکی  انتخاب کنند که صرفا  باید  علوم و معارف اسالمی 
پاسخ  انسانی«  علوم  دیپلم  »منابع  از  انسانی  علوم  گروه  تخصصی  و  ی  م و م ع
می دهند یا به دفترچه سواالت گروه علوم انسانی که »منابع چهار درس الهیات و 
معارف اسالمی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن، کتاب های دیپلم علوم 

و معارف اسالمی« است.
بر این اساس متقاضیان در مهلت تعیین شده می توانند برای شرکت در آزمون 
سراسری سال ۱۴۰۰ ثبت نام کنند. دفترچه راهنما به همراه اطالعیه تکمیلی ثبت نام 
در آزمون مذکور همزمان با شروع ثبت نام از طریق درگاه اطالع رسانی سازمان 
سنجش قابل دسترس خواهد بود و آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ در تاریخ های ۱۰ 

و ۱۱ تیر ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
 بر اساس مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ همانند سال 
۱3۹۹ حداکثر 3۰ درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و 

دروس مؤثر سوابق تحصیلی آزمون سال ۱۴۰۰ همانند سال ۱3۹۹ است.

ثبت نام تکمیل ظرفیت دستیار تخصصی پزشکی تمدید شد
ثبت نام تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش 
دستیار تخصصی پزشکی از امروز - شنبه تا دوشنبه این هفته )۱۱ تا ۱3 بهمن 

۹۹( تمدید شد.
مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور امروز اعالم کرد: مرحله تکمیل ظرفیت 
چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی برای آن دسته از 
داوطلبان این دوره از آزمون که در مرحله اصلی مجاز به انتخاب رشته محل بوده 
و در اعالم نتایج مردود اعالم شده اند یا به هر دلیل موفق به انجام انتخاب رشته 

نشده بودند، اجرا می شود.
انتخاب  برای  آزمون دستیاری دوره چهل و هفتم  ین اساس، داوطلبان  را ب
رشته محل جدید یا ویرایش فرم انتخاب رشته خود می توانند از شنبه ۱۱ بهمن 
تا دوشنبه ۱3 بهمن ۹۹ با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی 

sanjeshp.ir نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
این مرکز یادآور شد: مطابق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی 
منصرفین از ثبت نام به هر دلیل، از شرکت و پذیرش در آزمون پذیرش دستیار 

تخصصی پزشکی سال آینده )دوره ۱۸( محروم می شوند.
چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی پنج شنبه 
۱۶ مرداد ۹۹ با رقابت ۱۴ هزار و ۶۷۸ نفر برگزار شد و نتایج نهایی ۱۹ مهرماه ۹۹ 

اعالم شد. در این دوره از آزمون 3 هزار و ۴۷۹ نفر پذیرفته شدند.

کشف ۱٣۰ دستگاه استخراج بیت کوین در بابلسر 
ارز  استخراج  دستگاه   ۱3۰ کشف  از  مازندران  انتظامی  فرمانده  شین  ن ا ج
در شهرستان  ریال  میلیارد  ارزش ۴۰  به  آن  متعلقات  و  بیت کوین  یا  دیجیتال 

بابلسر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی نیروی انتظامی مازندران ، سرهنگ سیدموسی 
حسینی گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان بابلسر با انجام اقدامات 
اطالعاتی موفق به شناسایی یکی از مخالن امنیت اقتصادی و کشف دستگاه 

استخراج ارز دیجیتال شدند.
وی افزود : ماموران متهم را که با مقاصد سودجویانه اقدام به نصب دستگاه 
های تولید ارز دیجیتال بیت کوین دریکی از واحدهای صنعتی کرده بود، شناسایی 

و درعملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
جانشین فرمانده انتظامی از کشف ۱3۰ماینر قاچاق به همراه متعلقات آن 
در بازرسی از محل مورد نظر خبر داد واظهار داشت:برابر نظر کارشناسان ارزش 

ریالی تجهیزات کشف شده بالغ بر۴۰ میلیارد ریال برآوردشده است.
وی قاچاق و هرگونه فعالیت های اقتصادی غیر قانونی را موجب اخالل 
درنظام اقتصادی کشور دانست وتصریح کرد:خرید ومصرف کاالی قاچاق و هرگونه 
فعالیت اقتصادی غیرقانونی باعث اخالل درعرضه تولیدات داخلی،تعطیلی کارخانه 

ها وافزایش بیکاری است.
پیش این نیز منابع رسمی مازندران اعالم کردند که در یک ماه اخیر حدود 
سه هزار و دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در استان کشف و ضبط شد.

ارز  بته طبق اعالم شرکت توزیع برق مازندران چهار مزرعه  استخراج  ل ا
دیجیتال دارای مجوز رسمی در مازندران فعال هستند که به دلیل کاهش انرژی 

برق آنان فعاًل قطع است. 
اداره کل صنعت ، معدن و تجارت نیز اعالم کرد که تا کنون 2۰۰ درخواست 
دریافت مجوز استخراج ارز رسمی در استان تایید شد که البته تا زمان دریافت 

پروانه بهره برداری حق فعالیت ندارند.

دستگیری یکی از عوامل شهادت مرزبان هرمزگانی 
از عامالن شهادت مرزبان  از دستگیری یکی  جانشین مرزبانی هرمزگان 

شهید »حسن واعظی تختی« در یک عملیات اطالعاتی خبر داد.
سرهنگ عبداهلل لشکری در تشریح جزئیات این حادثه افزود: درپی درگیری 
مرزبانان پایگاه دریابانی قشم با قاچاقچیان کاالی ممنوعه که منجر به شهادت 

عامالن  فرماندهی شد، موضوع دستگیری  این  مرزبانان  از  واعظی  ستواریکم  ا
شهادت به طور ویژه در دستورکار فرماندهی مرزبانی استان قرار گرفت که در 

تحقیقات به عمل آمده، یکی از متهمان شناسایی و دستگیر شد.
به گفته وی، تالش برای دستگیری سایر همدستان این متهم ادامه دارد.

پیکر استواریکم حسن واعظی تختی شهید مرزبان پایگاه دریابانی قشم که 
بود، روز جمعه در  با قاچاقچیان به شهادت رسیده  نهم بهمن ماه در درگیری 

بندرعباس تشییع شد.
این مراسم با حضور سردار سرتیپ دوم حسین دهکی فرمانده مرزبانی استان 
هرمزگان، سردار سرتیپ دوم جعفری فرمانده انتظامی استان، فرماندهان نظامی 
ستاد  از محل  معظم شهید،  خانواده  و  همرزمان  استان،  مسووالن  انتظامی،  و 
فرماندهی انتظامی استان هرمزگان برگزار و برای خاکسپاری به زادگاه شهید در 

گلزار شهدای شهر تخت منتقل شد.

BRT دستگیری زن جیب بر اتوبوس های
جیب بر  زن  دستگیری  از  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  سوم  پایگاه  یس  ئ ر
حرفه ای ایستگاه های اتوبوس مرکز شهر خبر داد و گفت: متهم به همراه ۵۰ 

شاکی روانه دادسرا شد.
سرهنگ قاسم دستخال اظهارکرد: با وقوع چند فقره سرقت از مسافران 
اتوبوس های BRT در مرکز شهر تهران، پرونده ای در کالنتری ۱۰۷ فلسطین 
تشکیل شد و 22 دی ماه امسال ماموران کالنتری ۱۰۷ فلسطین موفق شدند 

متهم را در پرسه زنی در ایستگاه اتوبوس شناسایی و دستگیر کنند.
وی افزود: متهم که هویت خود را به نام »شهره« معرفی کرده، مدعی بود 
مرتکب جرمی نشده است. او برای بررسی دقیق تر موضوع در اختیار کارآگاهان 

پایگاه سوم پلیس آگاهی قرار گرفت.
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ اضافه کرد: کارآگاهان با بررسی 
سوابق متهم دریافتند که هویت واقعی وی، »سمیرا«  3۶ ساله و دارای سوابق 
متعدد جیب بری و آخرین سابقه دستگیری وی در این پایگاه  مربوط به سال 
۱3۹۶ است.دستخال با بیان اینکه متهم با دستور قضائی به مدت یک هفته تحت 
نظر پایگاه سوم قرار گرفت، گفت: در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی مشخص 
شد به موجب دادنامه ای در سال ۹۷ به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری 

محکوم شده و اکنون تحت تعقیب است.
وی با  اشاره به اینکه متهم در ادامه تحقیقات پلیسی به جیب بری از مسافران 
اتوبوس های BRT در مدت دو سال اخیر معترف شد، اظهارکردد: تاکنون ۵۰ 
تن از مالباختگان وی را شناسایی و اظهار کردند، این خانم را در روز سرقت در 

داخل اتوبوس مشاهده کرده اند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، دستخال با بیان اینکه  شهروندانی که بدین 
شیوه در دو سال اخیر در اتوبوس های BRT  مرکز تهران از آنان سرقت شده 
است می توانند برای پیگیری به پایگاه سوم پلیس آگاهی مراجعه کنند، در پایان 
خاطر نشان کرد: با تکمیل تحقیقات پلیسی متهم برای سیر مراحل قانونی به 

همراه ۵۰ شاکی روانه دادسرا شد.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  حصوالت  م
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر 2/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

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

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   خی  ر ب
البته به قطع نمی توان پیروزی  پوزخندی به نشانه ی پیروزی می زند )تِک رادار(؛ 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

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

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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بازرگانی  اتاق  ئیس  ر
تهران معتقد است برای حل 
که  بسیاری  مشکالت  شدن 
امروز اقتصاد ایران با آنها مواجه است، 
اتخاذ تصمیمات شجاعانه و  راهی جز 

جدی وجود ندارد.
به  اشاره  با  خوانساری  سعود  م
اهمیت هدف گذاری دقیق و بر مبنای 
نگاهی  کرد:  بیان  ایران،  در  اقعیت  و
طول  در  کشور  اقتصادی  وضعیت  ه  ب
می دهد  نشان  گذشته  دهه های  مام  ت
که با وجود طوالنی مدت بودن برخی 
و  دولت  هیچ  مشکالت  و  حران ها  ب
مجلس و نهاد تصمیم گیری نتوانسته 
برای برون رفت از این شرایط راهکاری 
کشوری  اینکه  وی،  گفته  کند.به  یدا  پ
گذشته  سال   ۴۰ طول  در  ایران  انند  م
همواره با معضل تورم دو رقمی مواجه 
باشد و هیچ عزم سیاسی و کالنی برای 
برطرف کردن این معضل دیده نشود، 
قطعا در نهایت به ضرر اقتصاد ملی و 

مردم خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان 
اینکه امروز اقتصاد ایران به تصمیمات 
شجاعانه نیاز دارد، بیان کرد: یکی از این 
تصمیمات باید به واقعی سازی سه عدد 
مهم معطوف شود. نخست واقعی شدن 
نرخ ارز، دوم واقعی شدن نرخ سود بانکی 

و سوم واقعی شدن نرخ سوخت. تداوم 
غیر واقعی ماندن نرخ ها در هر یک از 
این حوزه، به ضرر مردم و اقتصاد ایران 

تمام می شود.
نرخ  وقتی  داد:  ادامه  وانساری  خ
حاصلی  هیچ  می شود،  نرخی  چند  رز  ا
زدن  کنار  و  فساد  و  رانت  ایجاد  ز  ج
بخش خصوصی واقعی ندارد. همانطور 
که ما در سال های گذشته نیز دیده ایم، 
انواع ارزهای حمایتی نه تنها گره ای از 
حتی  که  نکرده اند  باز  تولید  مشکالت 
دامن  نیز  به دشوار کردن شرایط  خود 

زده اند، از این رو باید به سمت واقعی 
شدن نرخ ارز حرکت کنیم.

وی با اشاره به حجم بسیار باالی 
یارانه ای که در ایران از سوی دولت به 
شکل غیر مستقیم در حوزه سوخت و 
انرژی پرداخت می شود، توضیح داد: بر 
اساس براوردهایی که از عملکرد سال 
2۰۱۹ منتشر شده، میزان یارانه ای که 
دولت ایران به نفت، گاز و برق می دهد 
زده  تخمین  دالر  میلیارد   ۸۶ دودا  ح
حوزه صدرنشین  این  در  ما  و  می شود 
جهان هستیم. پس از ما چین قرار دارد 

که با حدود ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت حدود 
32 میلیارد دالر یارانه پرداخت کرده و 
در  نرخ ها  بودن  غیرواقعی  میزان  ین  ا

ایران را نشان می دهد.
اگر  کرد:  خاطرنشان  وانساری  خ
در  نکنیم،  فکری  حوزه ها  این  رای  ب
و  شدیدتر  مشکالت  آینده  ال های  س
ایران  در  اینکه  شد.  خواهند  یچیده تر  پ
میزان رشد  از  گاز  میزان رشد مصرف 
خطر  زنگ  یک  رفته  باالتر  گاز  ولید  ت
است که در آینده نه چندان دور، گریبان 

گیر اقتصاد ایران خواهد شد.

تسهیالت طرح پایانه های گردشگری در دستگاه های کارت 
خوان

متوسط  و  کوچک  کارهای  و  کسب  احبان  ص
از  می توانند   )POS( کارتخوان  دستگاه  ارای  د
تسهیالت و مزایای بانک گردشگری بهره مند شوند.

گردشگری،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
اساس  بر  تخفیفی  خدمات  و  تسهیالت  عطای  ا

پایانه  طرح  مزیت های  از  کارتخوان  دستگاه  به  متصل  سپرده  اندگاری  م
گردشگری است.

قیمت،  ارزان  سپرده  جذب  گردشگری،  پایانه  طرح  اجرای  از  هدف 
افزایش تراکنش ها و موجودی حساب های متصل به دستگاه »پوز« است.

طبق طرح مذکور به ازای میانگین ۱۰ میلیون ریال مانده در سپرده 
حساب جاری 2 امتیاز و به ازای ۱۰ میلیون ریال مانده مشتری در سپرده 

حساب کوتاه مدت یک امتیاز به دارنده حساب تعلق می گیرد.
بر اساس این گزارش، مشتری می تواند متناسب با امتیازات کسب شده، 

از خدمات تسهیالتی و تخفیفات ویژه مراکز طرف قرارداد استفاده نماید.

از فجر تا فجر
آمار تسهیالت دهی حوادث غیرمترقبه در یکسال

کارنامه  مسکن  بانک  مدیره  هیات  ییس  ر
»فجر  از  غیرمترقبه  حوادث  حوزه  دهی  سهیالت  ت

۹۸ تا فجر ۹۹« را تشریح کرد.
نادر قاسمی، رییس هیات مدیره بانک مسکن 
ضمن تبریک ایام فرخنده فجر انقالب اسالمی، با 
بیان اینکه یکی از مهم ترین محورهای تسهیالتی 

پیش بینی شده در بسته اعتباری بانک مسکن، پرداخت تسهیالت به آسیب 
دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه در کشور است، به پایگاه خبری بانک 
مسکن-هیبنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه در چند سال اخیر در چندین 
نوبت وقوع زلزله در غرب کشور و همچنین وقوع سیل گسترده در ابتدای 
را به واحدهای مسکونی هموطنان وارد کرد،  سال ۹۸، خسارات وسیعی 
یکی از مهم ترین محورهای تسهیالتی پیش بینی شده برای سال گذشته 
و امسال، اعطای تسهیالت به متقاضیان آسیب دیده در جریان وقوع این 

حوادث ناگوار بود.
وی ادامه داد: با توجه به آنکه حوادث غیرمترقبه طی یکسال گذشته، 
سطح وسیعی از استان های کشور را درگیر کرده، بنابراین بررسی کارنامه 
جبران  برای  تسهیالت  پرداخت  حوزه  در  مسکن  بانک  یکساله  ملکرد  ع
تا  ابتدای دهه فجر سال گذشته  )از  از حوادث غیرمترقبه  ناشی  خسارات 
ابتدای دهه فجر سال جاری( نشان می دهد مجموعا به 2۹ استان کشور 
بابت جبران این خسارات مطابق با تقاضاهای دریافت شده در مدیریت شعب 

استان ها، پرداخت تسهیالت ارزان قیمت صورت گرفته است.
قاسمی در عین حال با بیان اینکه از جمله مهم ترین انواع این تسهیالت 
مربوط به خسارات ناشی از وقوع سیل، زلزله و.... بوده است، تصریح کرد: 
مطابق با آمار به دست آمده طی بازه زمانی مذکور، مجموعا ۱3 هزار و 223 
فقره تسهیالت بابت جبران خسارات حوادث غیرمترقبه از سوی مدیریت 
شعب بانک مسکن به متقاضیان اعطا شده است. به طوریکه ارزش ریالی 

این تسهیالت بالغ بر 3۱۸ میلیارد و ۵۴2 میلیون تومان بوده است.
وی به باالترین آمار پرداخت تسهیالت این حوزه در میان استان های 
کشور اشاره کرد و افزود: باتوجه به آنکه طی یکی دو سال اخیر برخی از 
استان های کشور به طور گسترده با حوادث ناگواری همچون سیل و زلزله 
تقاضا و  استان ها حجم  این  به طور طبیعی در  بنابراین  اند،  بوده  مواجه 
میزان تسهیالت پرداختی در این استان ها نسبت به سایر شهرها و استان 
لیست  در  که  استانی   2۹ میان  از  بنابراین  است.  بوده  باالتر  کشور  های 
دریافت تسهیالت حوادث غیرمترقبه قرار داشته اند به ترتیب استان های 
میزان  بیشترین  مرکزی  و  لرستان  غربی،کرمانشاه،  آذربایجان  خوزستان، 

دریافت تسهیالت به لحاظ تعداد را داشته اند.
وی با تاکید بر آنکه مطابق با پیش بینی های انجام شده روند تشکیل 
پرونده و پرداخت تسهیالت به این گروه از متقاضیان با توجه به حساسیت 
موضوع با حداقل زمان موردنیاز پیگیری شده است، گفت: مطابق با آمار 
ابتدای دهه فجر  از  استان های مذکور،  از مدیریت شعب  آمده  به دست 
سال گذشته تا ابتدای دهه فجر سال جاری، در استان خوزستان مجموعا 
یک هزار و ۸۱۱ فقره، در استان آذربایجان غربی یک هزار و ۶۰۹ فقره، 
در استان کرمانشاه یک هزار و ۵۹۹ فقره، در استان لرستان یک هزار و 
۴۰3 فقره و در استان مرکزی مجموعا ۶۵۶ فقره تسهیالت حوزه حوادث 

غیرمترقبه پرداخت شده است.
رییس هیات مدیره بانک مسکن با بیان اینکه پرداخت تسهیالت به 
سیل زدگان و زلزله زدگان کشور در سه بخش بازسازی، تعمیر و خرید لوازم 
خانگی در مناطق شهری و روستایی پیش بینی شده است، گفت: بیشترین 
رقم ریالی پرداخت شده در قالب تسهیالت مربوط به استان کرمانشاه بوده 

که معادل ۴۷ میلیارد و ۹۹3 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است.

رییس کل بیمه مرکزی در آیین گشایش شعبه مرکزی بیمه 
تجارت نو اهواز:

جوانگرایی از ابزار مهم تحول گرایی در صنعت بیمه است

شرکت های دانش بنیان و اپلیکیشن های مختلف با تکیه بر برندسازی 
و توسعه خدمات دیجیتالی، سرنوشت آینده کسب و کار را تعیین خواهند کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر 
غالمرضا سلیمانی در آیین گشایش شعبه مرکزی شرکت بیمه »تجارت 
نو« ضمن تبریک آغاز دهه فجر انقالب اسالمی و همچنین با اعالم این 
مطلب افزود: گزارش های شفاف و عملکرد توسعه محور، ضریب امیدواری 
به رشد و توسعه صنعت بیمه را افزایش خواهد داد.رییس کل بیمه مرکزی، 
تجارت نو را به مفهوم دستیابی به افق های جدید کسب و کار دانست و 
افزود: صنعت بیمه از نیروهای جوان و مبتکر خود انتظار دارد که با اجرای 

چند طرح نوین در سال به رشد ضریب نفوذ بیمه کشور کمک کنند.
دکتر سلیمانی از گسترش اختیارات شرکت های بیمه برای افزایش 
نمایندگی ها خبر داد و گفت: رشد کیفی نمایندگی ها باید در کنار رشد 
کمی با دقت ارزیابی شود تا بازارسازی هوشمندانه در ظرفیت های خالی 
به  از سخنان خود نسبت  ین صنعت، شکل گیرد.وی در بخش دیگری  ا
در  خرد  های  سرمایه  جذب  برای  بیمه  صنعت  مضاعف  تالش  ضرورت 
قالب فروش بیمه نامه های زندگی اشاره کرد و گفت: تعامل صنعت بیمه 
با تکیه بر توان شوراهای سرمایه گذاری می توانند سودسازی چشمگیری 
را رقم بزنند و خود را برای توسعه ای رویایی آماده کنند.شایان ذکر است 
در این آیین، نیما نوراللهی_ مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو_ با ارائه 
گزارش مفصلی از عملکرد شرکت در دوسال گذشته از حضور رییس کل 

بیمه مرکزی و هیات همراه قدردانی کرد.

پنج پیش بینی انرژی برای سال 2۰2۱
شیوع ویروس کرونا در سال 2۰2۰ پیامدهای کم سابقه ای در سراسر صنعت 
انرژی به دنبال داشت و تحوالت مربوط به همه گیری کووید ۱۹ در سال 2۰2۱ 

بزرگترین عامل تاثیرگذار بر این بخش خواهد بود.
روند همه گیری کووید ۱۹ حتی از سیاستهایی که دولت جدید آمریکا به 

اجرا می گذارد، تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.
بخش انرژی در ابتدای سال میالدی جاری عملکرد خوبی داشت که تحت 
تاثیر انتظار سرمایه گذاران برای بازگشت به وضعیت عادی بود. اما این انتظارات 
ضعیفتر شده و تحت کنترل قرار گرفتن همه گیری مدت طوالنیتری زمان خواهد 

بود و همچنان ریسک عقب نشینی قابل توجه وجود دارد.
پایگاه خبری اویل پرایس با توجه به این موضوع، پیش بینی هایی درباره 

روندهای مهم انرژی مطرح کرده که عبارتند از:
دالر  تا ۵۵   ۵۰ بین  امسال  اینترمدیت  تگزاس  قیمت وست  میانگین   -۱

خواهد بود
نفت همچنان مهمترین کاالی جهان است. معلوم نیست چه مدت طول 
خواهد کشید تا همه گیری ویروس کرونا تحت کنترل قرار گیرد و ابهامات زیادی 
پیرامون روند قیمتهای نفت وجود دارد. قیمتهای نفت در سه ماهه چهارم صعود 
کردند و اکنون نزدیک به سطح قیمت یک سال پیش قرار دارند. این نشان دهنده 
احیای قوی است اما در صورت رشد تقاضا، اوپک می تواند ظرفیت مازاد تولید 

خود را آزاد کند و این امر مانعی برای رشد بیشتر قیمت نفت ایجاد خواهد کرد.
میانگین قیمت وست تگزاس اینترمدیت در سال 2۰2۰ حدود 3۹ دالر و 
۱۶ سنت در هر بشکه بود که حدود 2۰ دالر کمتر از میانگین سال 2۰۱۹ بود. 
بود.  خواهد  گذشته  سال  از  باالتر  آمریکا  نفت  شاخص  امسال  قیمت  یانگین  م
قیمت اسپات این شاخص در حال حاضر حدود ۵3 دالر است. تقاضا نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته پایینتر است و این به منزله ریسکی برای کاهش بیشتر 
قیمتهاست. پیش بینی می شود  میانگین قیمت وست تگزاس اینترمدیت در سال 
2۰2۱ بین ۵۰ تا ۵۵ دالر باشد. با این حال اگر واکسنهای فعلی نتوانند بر انواع 
جدید ویروس کرونا موثر باشند یا کنترل همه گیری مدت طوالنیتر از حد انتظار 
طول بکشد، قیمت نفت ممکن است پایین ۵۰ دالر را بشکند. اما اگر همه گیری 
سریعا تحت کنترل قرار گیرد، شاهد روند احیای قوی قیمتهای نفت و صعود آنها 

به باالی ۵۵ دالر خواهیم بود.
2- مجموع تولید نفت آمریکا برای دومین سال پیاپی کاهش خواهد یافت

طبق گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا، تولید نفت آمریکا در نیمه دوم 
سال 2۰2۰ کاهش پیدا کرد و بر مبنای ساالنه دو میلیون بشکه در روز کمتر 
از سال 2۰۱۹ بود. شمار دکلهای حفاری نفت در هفته های اخیر رشد کرده اما 

همچنان ۵۷ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.
جو بایدن، رییس جمهور آمریکا لیزینگ جدید حفاری نفت و گاز و مجوزهای 
حفاری در زمینها و آبهای فدرال را به مدت ۶۰ روز معلق کرده است. وی همچنین 
مجوز خط لوله نفتی کی استون ایکس ال را لغو کرد و نشان داد که دولت وی با 

صنعت نفت میانه ای نخواهد داشت.
تمامی این موارد احتمال ادامه کاهش تولید نفت که در اواخر سال 2۰2۰ 
شروع شد را نشان می دهد. با این حال این کاهش آهسته خواهد بود و شاید 

تولید نفت آمریکا تثبیت شود.
 2۰2۰ سال  از  باالتر  درصد   2۵ حداقل  طبیعی  گاز  قیمت  میانگین   -3

خواهد بود
سال گذشته پیش بینی شده بود میانگین قیمت گاز طبیعی به پایینترین حد 
در بیش از 2۰ سال گذشته نزول کند و چنین اتفاقی یهم افتاد. میانگین قیمت 
اسپات گاز طبیعی در هاب هنری در سال 2۰2۰ حدود دو دالر و سه سنت به 
ازای هر واحد MMBtu بود که پایینترین میانگین قیمت ساالنه از زمان آغاز 

رصد آمار توسط اداره اطالعات انرژی آمریکا در سال ۱۹۹۷ بود.
 اما کاهش تولید نفت به معنای کاهش عرضه گاز طبیعی مرتبط با تولید 
نفت است. این امر روند عرضه را محدودتر کرده و عاملی در بهبود قیمت گاز 
طبیعی در اواخر سال 2۰2۰ بود. انتظار می رود روند بهبود قیمت گاز طبیعی در 
سال 2۰2۱ بهبود پیدا کند و به دو دالر و ۵۰ سنت در هر واحد MMBtu برسد 

که به منزله رشد 2۵ درصدی در مقایسه با سال 2۰2۰ خواهد بود.
۴- افزایش واردات نفت آمریکا در سال 2۰2۱

واردات نفت آمریکا از سال 2۰۰۵ که به ۱۰.۱ میلیون بشکه در روز رسیده بود، 
به طور پیوسته کاهش داشت و تنها در سالهای 2۰۱۶ و 2۰۱۷ که سقوط قیمتهای 
نفت روی تولید داخلی تاثیر منفی گذاشت، این روند معکوس شد اما تا پایان سال 

2۰2۰ واردات نفت به آمریکا به شش میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد.
انتظار می رود این روند در سال 2۰2۱ مجددا معکوس شود. ریزش قیمتها 
رفتن سطح  پایین  باعث  احتماال  بایدن  دولت  مقررات جدید  و  در سال گذشته 
تولید نفت آمریکا در سال میالدی جاری می شود  اما مجموع تقاضا بهبود پیدا 
خواهد کرد و در نتیجه واردات بیشتری برای جلوگیری از کمبود انجام می گیرد.

۵- سوددهی 3۰ درصدی شرکت کونوکوفیلیپس
سوددهی شرکت کونوکوفیلیپس که بزرگترین شرکت سهامی عام تولیدکننده 
نفت و گاز در جهان است، سال گذشته 2۰ درصد پیش بینی شده بود و پیش از 
شیوع ویروس کرونا در موقعیت خوبی قرار داشت اما همه گیری کووید ۱۹ باعث 
سقوط تقاضا برای نفت شد و در نتیجه کونوکوفیلیپس سال 2۰2۰ را با حدود ۴۰ 
درصد افت به پایان برد. اگر ریزش قیمت نفت امسال تکرار نشود بازار این شرکت 

به ارزش واقعی خود بازخواهد گشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

اقتصاد ایران به تصمیمات شجاعانه نیاز دارد 
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و بی
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زیر نظرشبنم هوشمندراد
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زیر نظر: محمد امامی

شیب آرام رشد قیمت نفت در اولین ماه سال 
۲۰۲1

قیمت نفت در اولین ماه سال 2۰2۱ با افزایش همراه شد که بیش از 
هر چیز تحت تاثیر افزایش امید به رشد اقتصادی با ساخت واکسن کرونا 
و همچنین کاهش تولید نفت از سوی کشورهای عضو اوپک پالس بود.

اولین ماه از سال 2۰2۱ به پایان رسید. در این ماه اگرچه همچنان سایه 
ویروس کرونا بر بازارهای جهانی پررنگ بوده اما افزایش واکسیناسیون در 
کشورهای مختلف جهان باعث شد تا امید به رشد اقتصادی بیشتر شود.

موضوعی که بر تقاضای نفت موثر بوده و از همین رو افزایش قیمت 
را به دنبال داشت.

در کنار آن توافق اعضای اوپک پالس بر تمدید توافق کاهش تولید 
نفت و افزایش تدریجی تولید نیز بر کنترل عرضه نفت اثرگذار بود و این 

دو عامل، توازن بیشتر در بازار نفت را به دنبال داشت.
هر چند در ماه گذشته میالدی، افزایش ذخیره سازی نفت و همچنین 
شیوع گونه های جدید از ویروس کرونا در گوشه و کنار جهان، اجازه رشد 

بیشتر قیمت ها را نداد.
در این ماه همچنین تولیدکنندگان نفت نیم نگاهی نیز به بازگشت 
نفت ایران بازارهای جهانی داشتند. هر چند به اعتقاد اغلب فعاالن این 

حوزه، بازگشت نفت ایران تاثیر زیادی بر قیمت ها نخواهد داشت.
وزیر نفت ایران نیز در حاشیه نمایشگاه نفت گفت که صادرات نفت 

ایران در این مدت به شدت افزایش داشته است.
این عوامل باعث شد تا نفت برنت که با قیمت ۵۱ دالر و ۸۰ سنت 
وارد سال جدید میالدی شده بود،   رشدی ۶.۵ درصدی را در این ماه تجربه 

کند و به قیمت ۵۵ دالر و ۱۰ سنت در هر بشکه برسد.
نفت شاخص آمریکا نیز ۷.۵ درصد گران شد و از ۴۸ دالر و ۵2 سنت 

تا ۵2 دالر و ۱۴ سنت باال رفت.
قیمت نفت با توجه به کاهش ریسک های سیاسی و همچنین افزایش 

امید به رونق اقتصادی در جهان، روند افزایشی دارد.
روندی که به گفته کارشناسان می تواند قیمت طالی سیاه را تا ۶۰ 

دالر در هر بشکه افزایش دهد.
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

سقوط 9 پله ای ایران
 در شاخص آزادی اقتصادی

گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان 
می دهد ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در سال 2۰2۰ از بین ۱۸۰ کشور 
جهان در رتبه ۱۶۴ قرار داشته که نسبت به سال 2۰۱۷ معادل ۹ پله سقوط کرده 
و از بین 22 کشور منطقه نیز بعد از ترکمنستان بدترین رتبه را کسب کرده است.

شاخص آزادی اقتصادی به بررسی میزان آزادی فعالیت های اقتصادی هر 
کشور براساس اصول اقتصاد بازار آزاد می پردازد. این شاخص همواره به عنوان 
قرار  نظر  تبادل  و  تحلیل  مورد  اقتصادی کشورها  رشد  بهبود  در  موثر  عامل 
می گیرد. بر اساس گزارش ساالنه بنیاد هریتیج، برای محاسبه آزادی اقتصادی 
در هر کشور از ۱2 مولفه اصلی که در چهار گروه: قانونمندی، کارایی قانون، 

اندازه دولت، بازارهای آزاد تقسیم بندی شده اند، استفاده می شود.
در بررسی و مقایسه جهانی طی سال های 2۰۱۷ تا 2۰2۰ کشورهای هنگ 
کنگ و سنگاپور در شاخص آزادی اقتصادی بین ۱۸۰ کشور دارای رتبه یک یا 
دو بوده اند. بررسی روند تغییرات رتبه ایران در این شاخص طی سال های مورد 
بررسی نشان می دهد که رتبه ایران از ۱۸۰ کشور بین ۱۵۵ تا ۱۶۴ در نوسان 
بوده، بهترین رتبه ۱۵۵ بوده که در سال های 2۰۱۷ و 2۰۱۹ کسب شده است.

بر اساس این گزارش که از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت 
منتشر شده، در سال 2۰2۰ از بین ۱۸۰ کشور جهان، سنگاپور، هنگ کنگ و 

نیوزلند رتبه اول تا سوم، آمریکا رتبه ۱۷، روسیه ۹۴ و چین رتبه ۱۰3 شاخص 
آزادی اقتصادی را کسب کرده اند و کره شمالی نیز رتبه ۱۸۰ را کسب کرده که 

بدترین رتبه در جهان است. 
همچنین ایران در این شاخص در سال 2۰2۰ در مقایسه با 22 کشور منطقه 
با رتبه ۱۶۴ در جایگاه 2۱ قرار دارد. همچنین در زیرشاخص های »هزینه های 
دولتی«، » سالمت مالی« و » فشارمالیاتی » نسبت به سایر زیرشاخص ها 
از امتیاز بهتری برخوردار بوده و در » آزادی سرمایه گذاری« بدترین امتیاز را 

داشته است.
در بین کشورهای منطقه، سه رتبه اول به گرجستان، امارات و اسرائیل با 
رتبه های ۱2، ۱۸ و 2۶ شاخص آزادی اقتصادی در بین کشورهای جهان اختصاص 
دارد. بدترین رتبه بین کشورهای منطقه نیز مربوط به ترکمنسان است که رتبه 

۱۷۰ را در بین کشورهای جهان دارد.
همچنین کشورها بر مبنای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی بین صفر تا 
۱۰۰ در پنج سطح قرار می گیرند که که سطح یک بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی 
و باالترین امتیاز، یعنی بین ۸۰ تا ۱۰۰ و سطح پنج نشان دهنده بسته بودن اقتصاد 
و با کمترین امتیاز یعنی صفر تا ۴۹.۹ است که ایران در سطح پنجم قرار دارد.

وزیـر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفـت: ۴۰ هـزار میلیـارد تومـان منابع 
وام ۱2 درصـد بـه تمـام واحدهایی که 
در دوران کرونـا آسـیب دیـده بودنـد 

اختصـاص پیـدا کرد.
از  بـه گـزارش دنیـای جوانـان   
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، 
»محمـد شـریعتمداری« اظهارداشـت: 
سـوی  از  شـده  انجـام  ررسـی های  ب
موسسـات تحقیقات جهانی، ۸۷ درصد 
دولت هـای  معتقدنـد  دانـان  قتصـاد  ا
متبوعشـان سیاسـت های مدونی برای 
مقابلـه با آثار فقر ناشـی از کرونا ندارند 
و ایـن نگرانی هـا را دو چنـدان می کند.

وی بـه تاریخچه و تجربه تاریخی  
نظـام رفاه اجتماعی در کشـور پرداخت 
و گفـت: در دهـه پنجـاه قدم هایـی در 
ایـن زمینه برداشـته شـد و وزارت رفاه 
تشـکیل  و قرار شـد بر پایه آن مسـائل 
رفاهـی دنبـال شـود. سـپس از ابتدای 
دهه ۸۰  اندیشـمندان و صاحب نظران 
ایـن حـوزه به جمع بنـدی رسـیدند که 
جدیـدی   سـاماندهی  دارد  ضـرورت 
اجتماعـی  رفاهـی  مسـائل  حـوزه  ر  د

انجام شـود.
وزیـر تعـاون افـزود: در ادامـه بـا 
ادغـام وزارتخانه هـای  تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی حـوزه وسـیعی پیـش 
روی کشـور قـرار گرفـت  و بـا قوانین 
و برنامه هایـی کـه در جریـان  بودجـه 
بـه صـورت یک سـاله تصویب شـد به 
تدریـج این قانون مـادر نیز از بین رفت 
و شـورای عالـی رفاه از جایـگاه واقعی 

خـود تنـزل پیـدا کرد.
منابـع  ینکـه  ا ـان  ی ب ا  ـ ب ی  و
هزینـه  رفـاه  حـوزه  در  ی  ا ه  رد ت گسـ
می شـود اما نتایج ارزشـمندی در حوزه 
برخـورد بـا چهره های خشـن فقر،  فقر 
آموزشـی، بهداشـتی، درمانـی و تغذیـه 
نمی بینیـم، افـزود: سـهم منابعـی کـه 
بـه صندوق هـای تامیـن اجتماعـی و 
بازنشسـتگی در بودجـه اختصـاص می 
یافـت ظـرف کمتـر از یک دهـه تقریبا 
۱۰ برابر شـده  و در بودجه سـال جاری 
۱2۰ هـزار میلیـارد تومـان منابـع فقط 
صرف کمک به صندوق ها شـده اسـت 
و افزایـش ایـن سـهم ریشـه در فقدان 

آینـده نگری گذشـته اسـت.
شـریعتمداری گفـت: عـالوه بـر 
آن نظـام یارانـه ای که در کشـور وجود 
دارد بسـیار متنـوع اسـت و در جاهـای 
مختلـف هزینه هایـی را انجـام می دهد 
کـه منسـجم و یکپارچـه نیسـت. نظام 
جامـع تصمیم گیـری و سیاسـت گذاری 
در زمینـه اجتماعـی رفـاه اجتماعـی در 
کشـور وجـود نـدارد و دسـتگاه ها و 
بخش هـا هریـک متکفـل امـوری در 

ایـن حوزه هـا هسـتند.
وی بـا بیـان اینکه با وجـود همه 
تالش هایـی کـه صـورت گرفتـه فاقد 
مطالعـه مبتنـی بر شـواهد در خصوص 
پیامدهـای اجتماعـی در حـوزه کرونـا 
هسـتیم گفـت: در ایـن حـوزه مطالعـه 
جامـع بـر اسـاس شـواهد در حـوزه 
پیامدهـای اجتماعی کرونا را در دسـتور 

کار قـرار داده ایـم .
وزیـر تعاون بـه مجموعه اقدامات 
انجـام شـده دربـاره ارتقـای وضعیـت 
معیشـتی مردم گفت : آسیب شناسسی 
و حـل مسـایل  در ایـن حوزه هـا  در 
دسـتور کار قرارگرفـت بـه طـور مثـال 
طی دو سـال حداقل دسـتمزد کارگران  

۸۷ درصـد  افزایـش یافت.
وی افـزود : طـی دو سـال  منابع  
مربـوط به حوزه  معلـوالن، مددجویان، 
افراد دارای معلولیت شـدید و پرستاران 
آنهـا در بهزیسـتی ۵ برابـر افزایـش 

یافت .
شـریعتمداری تصریـح کـرد : در 
زمینـه شناسـایی گروه هـای هـدف و 

طراحی سـامانه ای که بتواند اطالعات 
دقیـق از اقشـار مختلـف جامعـه ارائـه 
کنـد هـم قدم هـای جـدی برداشـته 

شـده است.
بـه گفتـه وزیر تعاون بـرای اولین 
بار به حدود سـه میلیون نفر در شـرایط 
کرونـا منابع بالعوض بین 2۰۰ تا ۶۰۰ 
هـزار تومـان پرداخـت شـده اسـت که 
ایـن سـه میلیـون نفـر جزو هیـچ کدام 
از گـروه های شناسـایی شـده نبودند و 
هیچگونـه بیمـه ای نداشـتند و تحـت 
پوشـش هیچ نهـاد امدادی نیـز نبودند.

 : ت شـ ا د ر ا ظه ا ی  ر ا د م ت ع ی ر ـ ش
اطالعـات بسـیار وسـیعی از پایـگاه 
اطالعـات رفـاه ایرانیـان بـه دسـت 
آورده ایـم کـه این داده ها امـروز مبنای 

تصمیـم گیری هـا اسـت .
وی توضیـح داد: زمانـی که اولین 
بـار کمک معیشـتی را توزیع کردیم دو 
نمـودار مصـرف بنزیـن و توزیـع یارانه 
معیشـتی کـه بـر پایـه افزایـش قیمت 
بنزیـن صـورت گرفتـه بود بـا هم یک 
ضربـدر درسـت کـرد. در تهـران کـه 
بیشـترین مصـرف یارانـه  بنزیـن وجود 
دارد کمتریـن میـزان یارانـه معیشـتی 
توزیع شـد اما در سیسـتان و بلوچستان 
تقریبـا همـه افـراد یارانـه معیشـتی 
دریافـت کردنـد یعنی بـرای آنهایی که 
کمتریـن میزان یارانه بنزین را داشـتند 
بیشـترین کمـک هزینـه معیشـتی را 

دریافـت کردند.
خصـوص  ر  د ی  ر ا د م ت ع ی ر ـ ش
کارکردهـای دیگـر پایـگاه اطالعـات 

رفـاه ایرانیـان نیز گفـت: در این پایگاه 
اطلـس شناسـایی  بانـوان سرپرسـت 
خانـوار  تهیـه شـد و اکنـون وضعیـت 
آنـان در همـه مناطـق کشـور روشـن 
اسـت،  یـک میلیون و 2۰ هـزار نفر از 
ایـن جمعیت کسـانی بودنـد که از هیچ 
بیمـه ای برخـوردار نبودنـد و هیچگونه 

حقوقـی  دریافـت نمی کننـد.
ز  و ر ـ م ا ه  ـ ک ن ی ا ن  ا ـ ی ب ا  ـ ب ی  و
اطالعـات دقیـق و عمیقـی از بخـش 
هـای مختلف در پایـگاه اطالعات رفاه 
ایرانیـان وجـود دارد اظهار داشـت: این 
پایـگاه مبنـای تصمیـم گیری اسـت و 
معتقدیـم  تصمیـم گیـری و حکمرانی 
داده محـور برپایـه اطالعـات دقیق به 

دسـت می آیـد.
وزیـر تعـاون تصریـح کـرد :بـا 
شناسـایی دقیـق جامعـه هـدف  23 
هـزار میلیارد تومان منابـع یک میلیون 
تومانـی به صـورت وام قرض الحسـنه 
میان کسـانی که متقاضـی بودند توزیع 
شـد، ۴۰ هـزار میلیـارد تومـان منابـع 
وام ۱2 درصـد بـه تمـام واحدهایی که 
در دوران کرونـا آسـیب دیـده بودنـد 

اختصـاص پیـدا کرد.
وی ادامـه داد: در حـوزه بیمـه 
بیـکاری نیـز  بـا راه انـدازی سـریع 
سـامانه درخواسـت بیـش از ۸۶۰ هزار 
نفـر متقاضـی بیمـه بیـکاری ثبـت نام 
کردنـد و بیـش از سـه هـزار و ۵۰۰ 
میلیـارد تومـان بـرای چهار مـاه عالوه 
بـر بیمـه بیکاری کـه بر اسـاس قانون 

تعلـق می گرفـت، پرداخـت شـد.
 وزیـر تعـاون خاطرنشـان کـرد: 
پایـگاه اطالعـات رفـاه ایرانیـان قشـر 
محـور نیسـت، بلکـه  اطالعـات آن بر 
مبنـای داده های دقیق مالی و تقسـیم 

بنـدی در دهک بنـدی اسـت .
شـریعتمداری بورسی شدن شستا 
نیز اشـاره کرد و گفت: بورسـی شـدن 
شسـتا بـا  دارا بـودن سـهام جزیـی یـا 
عمـده در ۶۰۰ شـرکت در راسـتای 
شـفاف سـازی صـورت گرفـت و  در 
همیـن شـرایط درآمـد ایـن شـرکت ها 
2 تـا ۱2 برابـر افزایـش پیـدا کـرد بـه 
گفتـه وی هفـت میلیون کارگر رسـمی 

بیمـه نشـده داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان وام کرونا به کسب و کارها
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محمد طاهری روز شنبه 
نشست  در  ماه  بهمن   ۱ ۱
خبری با اصحاب رسانه اظهار 
و  آب رسانی  پروژه  میزان  این  اشت:  د
 ۵۶ صرف  با  فاضالب  دفع  خدمات 
افتتاح شده  آماده  اعتبار  تومان  یلیارد  م

است.
ز  ا برخی  به  ه  ر شا ا با  ی  و
شرکت  تأثیرگذار  و  مهم  روژه های  پ
گفت:  سمنان  استان  فاضالب  و  ب  آ
شبکه  کیلومتر   23 توزیع  و  صالح  ا
باب   ۱2 احداث  شرب،  آب  وزیع  ت
ظرفیت  با  شرب  آب  ذخیره  خزن  م
توسعه   ۶۴۰۰ مترمکعب،   ۶ ۶۶۰
توسعه  و  فاضالب  جمع آوری  بکه  ش
 ۱۱ میزان  به  آب شرب  توزیع  شبکه 
شاخص  پروژه های  از  برخی  یلومتر  ک
این شرکت است که افتتاح می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
همچنین  کرد:  اضافه  سمنان  ستان  ا
آب رسانی  پروژه   ۱۶ اجرایی  ملیات  ع
و  میلیارد   ۱۶۷ بر  بالغ  اعتباری  ا  ب
آغاز  فجر  دهه  در  ریال  میلیون   2۰۰

ی شود. م
طاهری گفت: اصالح خط انتقال 
آب شرب به طول ۸۶۰۰ متر، اجرای خط 
انتقال آب شرب به طول 3۰۰۰ متر، حفر 
و تجهیز ۴ حلقه چاه آب شرب، احداث 
سامانه های تله متری مجتمع آب رسانی 

روستایی، برق رسانی به مخازن و چاه به 
طول ۱۶۰۰ متر و اصالح شبکه توزیع 
آب شرب به طول ۱۷۰۰ متر برخی از 
پروژه هایی است که عملیات اجرایی آن 

در دهه فجر آغاز می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان سمنان ۸2 درصد مشترکین این 
شرکت را مشترکین بخش خانگی عنوان 
کرد و گفت: بیشترین آب مصرفی این 

استان در این بخش است.
درصد   ۱۵ اینکه  بیان  با  طاهری 

مشترکین زیر ۵ مترمکعب آب مصرف 
این  برای  آب  بهای  گفت:  ی کنند  م
مشترکین رایگان است؛ چرا که پایین تر 

از الگوی مصرف قرار دارند.
درصد   ۴۹ اینکه  بیان  با  ی  و
بین  سمنان  استان  خانگی  شترکین  م
پنج تا ۱۵ مترمکعب آب مصرف می کنند 
الگوی  رنج  در  مشترکین  این  فزود:  ا
مصرف قرار دارند و درمجموع می توان 
گفت ۶3 درصد مشترکین خانگی الگوی 

مصرف را رعایت می کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
ز  ا درصد   ۶ گفت:  سمنان  ستان  ا
مشترکین بخش خانگی استان سمنان 
در واقع بد مصرف بوده و مصارف باالی 

2 برابر الگوی مصرف دارند.
طاهری با بیان اینکه خوشبختانه 
مردم استان سمنان شرایط کم آبی این 
استان را می دانند و در الگوی مصرف 
قرار دارند تصریح کرد: در شرایط کرونا 
میزان مصرف آب در استان ۱۷ درصد 

افزایش یافت.

۱۰۱ پروژه آب رسانی در استان سمنان به بهره برداری می رسد      مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل:
تولید  نشانگر جهش  برق در صنعت،  افزایش مصرف 

در صنعت استان است 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: بر اساس 
آمار شرکت توزیع نیروی برق استان، میزان برق مصرفی در بخش صنعت 
استان در ۱۰ ماه گذشته از رشد ۱2.۶ درصدی برخوردار بوده است که نشان 

از شکوفایی بخش تولید و صنعت استان دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، 
محمد اهلی ضمن اعالم این خبر گفت: بسیار خوشحالیم تا اعالم کنیم 
مصرف برق استان از چنین جهشی در سال ۹۹ برخوردار بوده است که در 

مقایسه با آمار کشوری بسیار جلوتر هستیم.
اهلی ادامه داد: این افزایش برق نشان از افزایش حجم سرمایه گذاری 
ها و تولیدات واحدهای صنعتی استان دارد که در سایه تالش وافر واحدهای 

تولیدی و مسئوالن استانی اتفاق افتاده است.
وی افزود: نمونه بارز این افزایش سرمایه گذاری ها، واگذاری بیش از 
۵۰ هکتار زمین صنعتی در ۹ ماهه اول سال جاری به سرمایه گذاران بوده 
است که این امر یک اتفاق مهم و تاریخی برای صنعت استان محسوب 

می شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل با اشاره به اینکه 
صنایع کوچک انعطاف پذیری بیشتری در بحران ها و تحوالت اقتصادی از 
خود بروز می دهند بیان کرد: رشد اقتصادی نیازمند حمایت همه جانبه از 
بنگاه های اقتصادی است و صنایع کوچک و متوسط نیز به نوبه خود در 
راستای توسعه صنایع نقش مهمی را ایفا می کنند که به همین منظور نیاز 

است توجه ویژه ای به این بخش از صنعت استان گردد.
وی ایجاد شرایط الزم برای سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی 
صنعتی استان را یکی از اهداف مهم این شرکت دانست و افزود: راه رسیدن 
به این هدف نیازمند ایجاد زیرساخت های الزم در شهرک های صنعتی است 
که در این راستا، گام های بلندی در جهت تکمیل و توسعه زیر ساخت های 

الزم برای توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی استان انجام پذیرفته است.

افتتاح ۱٣ پروژه عمرانی بمناسبت دهه فجردر شهرک 
های صنعتی مازندران

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتي مازندران از بهره برداری ۱3 
پروژه عمرانی همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شرکت شهرک های صنعتي مازندران، سید 
مصطفي موسوي گفت: برای اجرای این  پروژه های عمرانی  ۶۴ میلیارد 

ریال هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتي مازندران افزود: این پروژه ها 
شامل احداث شبکه فیبر نوری، اجرای شبکه داخلی گاز، خط انتقال برق 
k2۰، اجرای شبکه روشنایی جاده دسترسی، اجرای شبکه توزیع آب، روکش 
آسفالت راه دسترسی و همچنین ساخت تابلوی ورودی شهرک هاي صنعتی 

گلوگاه، شورمست سوادکوه و ساری2 است.
موسوي  بیان کرد: در مجموع برای اجرای این پروژه های عمرانی 
۶۴میلیارد ریال هزینه شده است که ۱۰ میلیارد ریال از محل منابع استانی 

و ۵۴ میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت هزینه شده است.
موسوی با اشاره به اینکه با توجه به منابع پروژه های عمرانی متناسب 
با هر شهرک برنامه ریزی و اجرایی می شود بیان داشت: دهه فجر فرصتی 

مناسب برای ارائه دستاورد های انقالب اسالمی است.

با اعتباری بالغ بر ۴55 میلیارد ریال؛
مشعل گاز ٣۴روستای مازندران در دهه فجر روشن 

می شود
گاز رسانی به مناطق کوهستانی و دورافتاده مازندران از مهرماه سال 
۹۶ همزمان با بهره برداری از طرح بزرگ خط ۴2 اینچ دامغان - کیاسر 
- ساری در دستور کار دولت قرار گرفت و حذف مصرف سوخت فسیلی 
و پایان دادن به برداشت چوب از جنگل برای سوخت از اهداف گازرسانی 

به این مناطق اعالم شد.
»حمزه  مازندران،  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
گاز  برای  این که  اظهار  با  مازندران  گاز  امیرتیموری« سرپرست شرکت 
رسانی به این روستاها ۴۵۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است، افزود: 
با گازدار شدن این روستاها و انجام فرایند اشتراک پذیری، 2  هزار و ۱۰۰ 
طبیعی  گاز  نعمت  از  مسکونی  واحد  هزار   3 از  بیش  و  روستایی  خانوار 

بهره مند می شوند.
وی از طرح های گازرسانی به روستاهای مازندران به عنوان بزرگترین 
طرح دهه فجر امسال استان نام برد و بیان داشت:مازندران اولین استانی 

است که بیشترین شمار روستاهای دارای نعمت گاز طبیعی را دارد.
سرپرست شرکت گاز مازندران گفت: در ایام دهه فجر امسال، طرح 
گازرسانی به ۱۰ روستا در بخش  هزارجریب شهرستان بهشهر، ۱۵ روستا 
در بخش کوهستانی شهرستان سوادکوه، ۴ روستا در شهرستان میاندرود، 
3 روستا در شهرستان بابل و 2 روستا در شهرستان رامسر به بهره برداری 
می رسد. امیرتیموری با بیان اینکه برای پروژه گازرسانی به 3۴ روستای 
مازندران در دهه فجر مجموعًا ۱۷2 هزار و ۶۰۰ متر شبکه گذاری انجام 
شده است، اظهار کرد: در این روستاها بیش از 3 هزار علمک روی شبکه 
گازدار نصب می شود. بنابراین آمار در حال حاضر از ۶۱ شهر بزرگ و کوچک 
مازندران، ۵۹ شهر و از 2هزارو ۹۶3 روستای استان که قابلیت گاز رسانی 

دارند ،2 هزار و 322 روستای پرجمعیت از نعمت گاز برخوردارند.
سرپرست شرکت گاز مازندران  با اعالم این که ۹۴.۵ درصد جمعیت 
روستایی از نعمت گاز بهره مند هستند،تصریح کرد: گازرسانی به روستاهای 

باالی 2۰ خانوار در دستور کار قرار دارد.
با بیان اینکه ۹۹.۹ درصد جمعیت شهری استان تحت  امیرتیموری 
پوشش شرکت گاز هستند،گفت: گازرسانی به شهر کوهستانی بلده در حال 

انجام است و شهر گزنگ نیز در دستور برنامه گازرسانی قرار دارد.

تقدیر شریعتمداری از عملکرد اداره کل اردبیل
تقدیر محمد شریعتمداری از عملکرد موفق استان اردبیل در اجرای 

موثر برنامه های وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عملکرد موفق استان اردبیل به 
جهت اجرای موثر برنامه  طرح یارانه دستمزد، طرح مشوق بیمه ای، طرح 
کارورزی، اجرای قانون حمایت از ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی، 
پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی، پرداخت تسهیالت حمایتی به کسب و 

کارهای آسیب دیده از کرونا تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اردبیل؛ براساس ارزیابی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، پنج استان مورد تقدیر دکتر محمد شریعتمداری قرار گرفتند.

برنامه های  موثر  اجرای  میزان  اساس  بر  ارزیابی  این  شاخص های 
مختلف این معاونت از جمله: طرح یارانه دستمزد، طرح مشوق بیمه ای،طرح 
کارورزی، پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی، پرداخت تسهیالت مشاغل 

خانگی، پرداخت تسهیالت کرونا و ... بوده است.
در این ارزیابی اردبیل، اصفهان، فارس، همدان و گیالن پنج استان 

موفق در اجرای طرح های سیاست های فعال بازار معرفی شدند.

ــک  ــات الکترونی ــامانه خدم ــانی س ــروز رس   ب
ــمنان  ــهرداری س ش

ــهرداری  ــل ش ــن المل ــور بی ــات و ام ــت ارتباط ــزارش مدیری ــه گ ب
ســمنان، سرپرســت  ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری 
ســمنان اظهارکــرد: بــه منظــور تحقــق اهداف شــهر الکترونیــک و افزایش 
ســطح کیفیــت خدمــت رســانی بــه مــردم، نســخه جدیــد ســامانه خدمــات 
الکترونیک شــهرداری ســمنان و ســامانه شناســه شــهروندی ســمنان من 
بــا قابلیــت احــراز هویــت هوشــمند راه انــدازی شــد، تــا عالوه بر تســهیل 
و گســترش دســتیابی شــهروندان بــه خدمــات شــهروندی، اصــل مهــم 

تکریــم اربــاب رجــوع نیــز بیــش از پیــش برقــرار شــود.
وی افــزود: یکــی از مهمتریــن ارکان کســب موفقیت در هر دســتگاه، 
میــزان ارتبــاط مشــتریان و مخاطبــان بــا ســازمان و حــوزه مربوطــه اســت 
کــه اغلــب بــه واســطه تبلیغــات گســترش می یابــد؛ امــا در حقیقــت آنچه 
بیشــترین نقــش را در حفــظ ایــن ارتبــاط دو ســویه و متقابــل ایفــا مــی 

کنــد، ســطح پاســخگویی و کیفیــت ارائــه خدمات اســت.
وحیــد پرویــزی بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: راه انــدازی ســامانه های 
ارتباطــی، بخشــی از تــالش بــرای حفظ و گســترش ارتباطات بوده اســت. 
ســامانه هایــی کــه بــه دوران ارتبــاط یــک ســویه و عملکرد یــک جانبه از 
ســوی مدیریــت شــهری خاتمــه داده و بــه نوعــی مخاطبــان را در اجــرای 
ــا، ســامانه  ــن ســامانه ه ــد. یکــی از ای ــی کن ــراه م ــور شــریک و هم ام
خدمــات  الکترونیــک شــهرداری مــی باشــد کــه بــا هــدف شــهر ســازی 
و اطــالع رســانی بــه موقــع و جامــع از وضعیــت پرونــده هــا در مراحــل 
کاری، تســریع فرآیندهــا و جلوگیــری از رفــت و آمدهــای غیــر ضــرور، 

راه انــدازی و در دســترس شــهروندان قــرار گرفتــه اســت.
ــراز امیــدواری تصریــح کــرد: همشــهریان شــهر ســمنان  ــا اب وی ب
ــه ســامانهe.semnan.ir    از ایــن خدمــات  ــا مراجعــه ب می تواننــد ب

اســتفاده نماینــد. 
پرویــزی بــا اشــاره بــه امــکان ثبــت درخواســت هــای شــهروندان 
ــرد: درخواســت  ــح ک ــامانه الکترونیکــی شــهرداری ســمنان، تصری در س
هــای ثبــت شــده در ســامانه توســط شــهرداری پیگیــری مــی شــود و در 
صــورت نیــاز بــه مراجعــه حضــوری فــرد، از طریــق پیامــک بــه شــهروند 

اطــالع رســانی مــی شــود.
ایشــان همچنیــن عنــوان کــرد امیدواریــم بتوانیــم در آینــده ای نــه 
چنــدان دور خدمــات شــهر ســازی شــهرداری ســمنان و همچنیــن خدمات 
بیــن دســتگاهی کــه مرتبــط بــه خدمــات ارائه شــده توســط شــهرداری به 
ســازمانها و ارگانهــای دولتــی مــی باشــد نیــز انجــام شــود زیــرا تمهیــدات 
الزم در ایــن خصــوص برقــرار شــده اســت و نســخه جدیــد ســامانه ارائــه 

شــده شــامل کلیــه ایــن خصوصیــات مــی باشــد .

احداث  با  مرتبط  عمرانی  پروژه   ۱۰ از  برداری  بهره 
راهها با اعتباری بالغ بر ۵۰۶ میلیارد ریال 

ــه  ــاره ب ــن اش ــان ضم ــتان اصفه ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
ــی  ــیدن برخ ــر رس ــه ثم ــن اداره کل از ب ــرا ای ــت اج ــای در دس پروژه ه
ــم،  ــرایط تحری ــا در ش ــن پروژه ه ــف ای ــدم توق ــی و ع ــای عمران طرح ه

ــرداد. ــا خب ــروس کرون ــا وی ــه ب ــی و مقابل ــع مال ــل مناب تقلی
ــان  ــتان اصفه ــازی اس ــرکل راه و شهرس ــرآن مدی ــا قاری ق علیرض
ضمــن تشــریح پروژه هــای عمرانــی در حــال اجــرا و آمــاده افتتــاح ایــن 
ــن طرح هــا، ترانزیــت و حمــل و نقــل  اداره کل اظهــار کــرد: اجــرای ای

ــد. ــعه می ده را توس
ــر  ــه فج ــده از ده ــل آم ــت گذاری های بعم ــا سیاس ــزود: ب وی اف
ــا تــالش و  ســال گذشــته، اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان ب
برنامه ریــزی بــه عملیــات اجرایــی تمامــی پروژه هــای اولویــت دار 
ــالروز  ــن س ــل و دومی ــر و چه ــه فج ــک در ده ــید. و این ــرعت بخش س
پیــروزی شــکوهمند انقــالب اســالمی شــاهد بــه ثمــر رســیدن بخشــی 

ــتیم. ــا هس ــن پروژه ه از ای
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بیــان داشــت در حــال 
ــرداری  ــره ب ــه به ــان ب ــتان اصفه ــمندی در اس ــای ارزش ــر طرح ه حاض
رســیده و یــا در شــرف افتتــاح، اجــرا و توســعه اســت کــه از ایــن میــان 
پــروژه هــای )کنارگــذر شــرق اصفهــان بــه طــول ۶3 کیلومتــر، بانــد دوم 
بــادرود کاشــان بــه طــول 2۶ کیلومتــر، بانــد دوم ناییــن انــارک بــه طــول 
۴۰ کیلومتــر، بانــد دوم تیــران ســامان بــه طــول پنــج کیلومتــر، بانــد دوم 
ندوشــن ورزنــه بــه طــول ۹ کیلومتــر، تقاطــع غیرهمســطح چنــار واقــع 
ــاد- ــاده محمدآب ــر، ج ــه طــول ۱.۵ کیلومت ــال ب در کاشان-مشــهد ارده

سفیدشــهر بــه طــول ۱۰ کیلومتــر و جــاده بــرزک کاشــان بــه طــول ۱2 
کیلومتــر( مــورد افتتــاح قــرار گرفتــه و بــه بهره بــرداری رســیده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه ۱۰ پــروژه عمرانــی مرتبــط بــا احــداث راههــا 
در ســطح اســتان بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۵۰۶ میلیــارد ریــال تکمیــل و در 
انتظــار افتتــاح و بهــره بــرداری اســت تشــریح کــرد: تقاطــع غیرهمســطح 
گلشــن یکــی از ایــن پــروژه هاســت کــه بــا توجــه بــه حجــم ترافیــک، 
ــی  ــه راه دسترس ــاز ب ــد و نی ــدد رفت وآم ــی، تع ــرایط اجتماعی -سیاس ش
در ورودی و خروجــی شــهر، ایــن پــروژه مــورد بررســی قــرار گرفــت و 

بــه مرحلــه اجــرا درآمــد.
وی افــزود: ایــن پــروژه یکــی از پروژه هــای شــاخص راهســازی ایــن 
اداره کل اســت کــه ارتبــاط بیــن شهرســتان خوانســار بــا شهرســتان بوئین 
میاندشــت را بــا توجــه بــه راه صعــب العبــور موجــود، تســهیل می بخشــد 
همچنیــن در ایــن منطقــه بــه دلیــل وجــود گردنــه بــا شــیب های طوالنی 
ــا طبقه بنــدی و شــرایط  ــود مشــخصات فنــی منطبــق ب ــاد، نب بســیار زی
هندســی راه و لغزندگــی شــدید مســیر، تکمیــل هــر چــه ســریعتر ایــن 

تونــل بســیار ضــروری اســت.

۴۴ پــروژه تولیــدی و خدماتــی بخش کشــاورزی 
ایــالم دهــه فجــر افتتــاح می شــود

محمدعلــی اقدســی رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ایالم، 
ــی  ــدی و خدمات ــروژه تولی ــداد ۴۴ پ گفــت: در دهــه فجــر ســالجاری تع
بخــش کشــاورزی بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۹۱۷ میلیــارد و ۶3۰ میلیــون ریال 

بــه بهــره بــرداری مــی رســد.
وی افــزود: بــا افتتــاح ایــن پــروژه هــا زمینــه اشــتغالزایی ۱۴2۱ نفــر 
و تعــداد ۱۹2۱ خانــوار فراهــم مــی شــود.مدیر ســازمان جهادکشــاورزی  
ایــالم اظهــار داشــت: همچنیــن تعــداد ۸ پروژه شــاخص بخش کشــاورزی 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۵۷ میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون ریــال بــا اشــتغالزایی 

۵۶ نفــر و تعــداد ۱۴۰ خانــوار بهــره منــد نیــز کلنــگ زنــی خواهــد شــد.
ــای  ــال ه ــداث کان ــامل اح ــا ش ــرح ه ــن ط ــه داد: ای ــی ادام اقدس
انتقــال آب کشــاورزی ســایت باغبــات پرواربنــدی بــره، گاوداری شــیری، 
پــرورش گوســفند، مجتمــع گلخانــه ای، خــوراک دام و طیــور، ســردخانه، 
طــرح آبخیــزداری، انتقــال آب عشــایر و فــرآوری انجمــاد محصــول باقــال 

و … میباشــد.

افتتاح ۱۰ پروژه ورزشی به مناسبت ده فجر در ایالم
مظفــر علــی شــائی مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان ایــالم، گفــت: 
در دهــه فجــر ســالجاری ۱۰ پــروژه ورزشــی در ســطح ایــن اســتان افتتاح 
و بــه بهــره بــرداری مــی رســد.وی افــزود: ایــن پــروژه هــا در شهرســتان 

هــای دهلــران، دره شــهر، ســیروان و آبدانــان قــرار دارد.
مدیــرکل ورزش و جوانــان ایــالم اظهــار داشــت: از جملــه ایــن پروژه 
هــا افتتــاح زمیــن جمــن مصنوعــی در روســتاهای  گلســیری، نهــر عنبــر، 

مملــح، حمــزه، میمــه، زریــن آبــاد، چمــژاب و شــیخ مکان اســت.
علــی شــایی ادامــه داد: همچنیــن در ایــن ایــام ســالن ورزشــی رزمی 
لومــار  ســیروان و ســاختمان اداری آبدانــان افتتــاح و بــه بهره بــرداری می 
رســد.وی گفــت: گــود زورخانــه شــهر ایــالم  در مرحلــه پایانــی ســاخت 
قــرار دارد کــه پیــش بینــی مــی شــود ایــن پــروژه مهمــی ورزشــی تــا 
پایــان ســال افتتــاح شــود.مدیرکل ورزش و جوانــان ایــالم گفــت: بــرای 

افتتــاح ایــن پــروژه هــا ۹۷۰ میلیــارد ریــال هزینــه شــده اســت.

علی اصغر  دکتر  ایرنا،  به گزارش 
نمازگزاران  جمع  در  جمعه  روز  خانی 
میامی در مسجد جامع این شهر، افزود : 
مهم ترین اقدام یک ماه گذشته مجلس، 
راستای حل  در  بودجه ۱۴۰۰  تصویب 
مشکالت اقتصادی و حرکت به سمت 

رفع مشکالت معیشتی مردم است.
مناطق  به  ویژه  نگاه  گفت:  وی 
محروم در اولویت مجلس قرار دارد، حل 
مشکالت مردم در این مناطق دغدغه 

نمایندگان مجلس است.
 دکتر خانی اظهار داشت: آن دسته 
از افرادی که نسبت به انقالب و نظام 
جمهوری اسالمی ایران نقشه کشیدند 
و اعالم می کردند چهل سالگی انقالب 
از  خارج  در  امروز  افتاد،  نخواهد  اتفاق 
کشور دچار اختالف های زیادی شده اند.

شهرستان های  مردم  ینده  نما
شورای  مجلس  در  میامی  و  شاهرود 
اسالمی با اشاره به اینکه ظرفیت های 

دارد،  وجود  استان  شرق  در  فراوانی 
و  گردشگری  صنعت  کرد:  تصریح 
در  بومگردی  گاه های  اقامت  احداث 
شهرستان های شاهرود و میامی نیازمند 
مشارکت مردمی و کمک و هم افزایی 

مسئوالن است.
ورود  برای  : مسئوالن  وی گفت 

کنند  پهن  قرمز  فرش  سرمایه گذاران 
سرمایه گذاران  پای  پیش  مشکالت  و 

رفع شود.
مجلس  تلفیق  کمیسیون  عضو 
افرادی   : داد  ادامه  اسالمی  شورای 
برای  رند  دا شرکت  ثبت  توان  که 
سرمایه گذاری در سطح شهرستان میامی 

اقدام  کاردان  و  موثر  جوانان  با حضور 
کنند، مسئوالن هم مشکالت اداری را 

برطرف نمایند.
اینکه  به  اشاره  با  خانی  دکتر 
منطقه  بیکاری  درصد   3۰ معضل  رفع 
مسئوالن  و  مردم  مشارکت  نیازمند 
برای  مناسب  راهکارهای  گفت:  است، 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  جذب 

فراهم شود.
مردم  نماینده  اینکه  بیان  با  وی 
تنهایی  به  اسالمی  در مجلس شورای 
نمی تواند اثرگذاری داشته باشد، افزود: 
ارائه  و  مسئوالن  و  مردم  هم افزایی 
راهکارهای مناسب برای حل مشکالت 

در سطح شهرستان ها ضرورت دارد.
دیدار و نشست صمیمی با جمعی 
از مردم بخش های کالپوش و مرکزی 
دیگر  از  روستاها  مشکالت  بیان  و 
مردم  نماینده  یکروزه  سفر  برنامه های 

به شهرستان میامی بود.

بهبود وضعیت اقتصادی محور اصلی بودجه سال آینده است

مدیرعامل  رباب زاده،  ا محمود 
تکمیل  سفیددشت،  فوالد  شرکت 
و  فوالدسازی  پروژۀ  ندازی  ه ا را و 
ریخته گری مداوم را یکی از مهم ترین 

اهداف این شرکت اعالم کرد. 
پروژه  این  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
فوالد  شرکت  همکاری  و  پشتیبانی  با 
مبارکه و سازمان ایمیدرو در حال حاضر 
۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته گفت: 
با بهره برداری از پروژۀ مذکور می توان 

به ظرفیت ساالنۀ تولید
 ۸۰۰ هزار تن اسلب دست یافت.

ارباب زاده از وارد شدن جرثقیل های 
سقفی سنگین این پروژه به فاز راه اندازی 
خبر داد و گفت: با بهره برداری از این 
تجهیزات  نصب  عملیات  جرثقیل ها، 
سنگین کوره ها نیز آغاز خواهد شد.وی 
پروژه های  داشت:  اظهار  ادامه  در 
انتقال  خط  شامل  طرح،  این  زیربنایی 
پساب و پروژۀ خط انتقال برق و پست 
۴۰۰ کیلوولت با ۹۹.۵ درصد پیشرفت با 
هدف تأمین پایدار آب و انرژی الکتریکی 
موردنیاز واحدهای تولیدی شرکت، آمادۀ 

برق دار شدن است.
توسعۀ شرکت  و  تکنولوژی  مدیر 
خصوص  در  نیز  سفیددشت  فوالد 
شرکت،  این  توسعۀ  پروژه های  اجرای 
ازجمله پیشرفت ۵۶ درصدی تصفیه خانۀ 
مرکزی آن گفت: در حال حاضر پروژۀ 
خط انتقال پساب شهر بروجن راه اندازی 

و در حال فعالیت است.
خط  گفت:  بابایی  علی  جمشید 

انتقال پساب شهر بروجن و تصفیه خانۀ 
مرکزی فوالد سفیددشت، تأمین پایدار 
راهبری  برای  موردنیاز  صنعتی  آب 
واحدهای آهن سازی و فوالدسازی و در 
کنار آن تحقق مالحظات زیست محیطی 
 ISO۱۴۰۰۱ مصرف آب، با استاندارد

را به دنبال خواهد داشت.
بهینۀ  ساماندهی  و  مدیریت  وی 
دغدغه های  از  یکی  را  تولید  ضایعات 
سفیددشت  فوالد  مجموعۀ  صلی  ا
راه اندازی  با  کرد:  تصریح  و  دانست 
حاضر  حال  در  که  بریکت سازی  واحد 

رد،  دا فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۸۴
عالوه بر تحقق بخشی از این اهداف با 
در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی، 
ارزش آفرینی  گامی اساسی در راستای 
برداشته  تولید  بهره وری  افزایش  و 
توسعۀ  و  تکنولوژی  شد.مدیر  خواهد 
خاطرنشان  سفیددشت  فوالد  شرکت 
کرد: شرکت فوالد سفیددشت در سال 
۹۹ موفق به پیاده سازی سیستم مدیریت 
کیفیت بر اساس استاندارد ۹۰۰۱:2۰۱۵ 
ISO  و دریافت گواهینامه از شرکت 
ضمن  است؛  شده   SGS بین المللی 

اینکه سیستم های مدیریت محیط زیست 
)ISO ۱۴۰۰۱:2۰۱۵( و مدیریت ایمنی 
 )ISO ۴۵۰۰۱:2۰۱۸( و سالمت شغلی

نیز در مرحلۀ پیاده سازی است.
وی گفت: همچنین پروژۀ تأمین 
دیتاسنتر  و  شبکه  زیرساخت  ارتقای  و 
تکمیل و راه اندازی شده که از مزایای 
افزایش  به  می توان  پروژه  این  انجام 
در  جاری  اطالعات  امنیت  ضریب 
شرکت در کنار تأمین زیرساخت مناسب 
اطالعات  فناوری  سرویس های  برای 

اشاره کرد.

با همکاری فوالد مبارکه میسر شد؛ 

پیشرفت ۸۷ درصدی پروژۀ فوالدسازی شرکت فوالد سفیددشت 

آب امید پس از برق رایگان دومین طرحی 
است که دولت تدبیر و امید به منظور کمک به 
اقشار کم درآمد و در عین حال کم مصرف در 

دستور کار قرار داده است.
استان   فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
درصد  دستکم 2۰  که  است  کرده  برآورد  ایالم 
مشترکان این استان در قالب طرح آب امید  از 

آب رایگان برخوردار خواهند شد.
دکتر تیموری اجرای طرح »آب امید«  بیان 
داشت: دولت در طرح آب امید تشویق مشترکان 
به رعایت الگوی مصرف بهینه را دنبال می کند 
تا مصرف درست آب نهادینه شود. در این طرح نیز 
مشترکان به سه دسته خوش مصرف، کم مصرف 

و پرمصرف تقسیم می شوند.
اساس صورتحساب  براین  داد:  ادامه  وی 
مشترکانی که تا یک سوم الگوی مصرف تعیین 

شده آب مصرف کنند مشمول تخفیف ۱۰۰درصدی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم با بیان 
اینکه میزان مصرف آب در اقلیم های متفاوت کشور مختلف 
ماهانه  مصرف  الگوی  مصوبه  آن  براساس  گفت:  است، 

۱۶مترمکعب برای استان ایالم  در نظر گرفته می شود.
دکتر تیموری ادامه داد: اگر الگوی مصرف به ازای هر 

مشترک ۱۶ مترمکعب در ماه در نظر گرفته و نیز متوسط تعداد 
خانوار  3.۴ نفر ،هر نفر حدود ۱۶۰ لیتر در شبانه روز  محاسبه 
می شود که این میزان مطابق شاخص های بهداشت جهانی 

برای رفع نیازهای روزانه هر فرد مناسب است.
هر  شد  مقرر  اساس  براین  ساخت:  خاطرنشان  وی 
کند،  آب مصرف  الگوی مصرف  تا یک سوم  اگر  مشترک 
صورت حسابش مشمول تخفیف ۱۰۰درصدی شود البته این 

باغ  دائم،  غیر  گاه های  سکونت  شامل  موضوع 
ویالها و ساختمان های غیر مسکونی نخواهد شد.

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
ایالم ، تعداد مشترکان آب استان را 2۱۰ هزار 
نفر اعالم کرد و افزود: با توجه به این که متوسط 
الگوی مصرف در شهرهای استان 2۰ متر مکعب 
و در روستاها ۱۸ متر مکعب است ، پیش بینی می 
شود حداقل  2۰ درصد از مشترکان از این فرصت 
بهره مند شوند.وی با بیان اینکه  این طرح باعث 
کاهش درآمد شرکت می شود اظهار داشت: البته 
توقع داریم مشترکان ضمن رعایت الگوی مصرف 
نسبت به پرداخت بموقع قبوض  نیز اقدام کنند ، 
چرا که شرکت در قبال دریافت قبوض  آب بهاء 
مصرفی طرح های نگهداری ، تعمیر و اجرای طرح 

های جدید را عملیاتی می کند.
قبوض  حذف  به  اشاره  با  تیموری  دکتر 
کاغذی آب  در قالب طرح سبز گفت: در حال حاضر بیش از 
۹۸ درصد مشترکان قبض کاغذی دریافت نمی کنند و سعی 

داریم که تا پایان سال این عدد را به ۱۰۰ درصد برسانیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم، در پایان 
از مشترکان خواست تا با رعایت الگوی مصرف از تخفیفات 

طرح های تشویقی آب امید بهره مند شوند.

آغاز اجرای طرح »آب امید« در استان ایالم
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مدیر صندوق کارآفرینی 
امید اردبیل گفت: این صندوق 
از سال ۱3۹2 و در دولت تدبیر 
امید ۱۱ هزار و ۹۱۱ فرصت شغلی  و 
ایجاد  استان  این  محروم  مناطق  در 

کرده است. 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
در  افزود:  بابایی مهر  هادی  اردبیل؛ 
ریال  میلیارد   ۱۶ و  هزار   2 مدت  این 
فرصت های  ایجاد  هدف  با  تسهیالت 
شغلی و حمایت از طرح های اشتغال زایی 
و تولیدی روستایی پرداخت شده است.

وی با اشاره به رویکرد این صندوق 
از آغاز دولت تدبیر و امید خاطر گفت: با 
توجه به اینکه تاکید صندوق کارآفرینی 
امید بر فرآیند محوری در تولید است، 
بدین ترتیب پرداخت تسهیالت به تدریج 
از کسب و کارهای فرد محور خارج شده 
و به سمت کسب و کارهای بازار محور 
و تولید محور حرکت می کند و بر این 
اساس پرداخت تسهیالت به واحدهای 
شبکه های  و  خوشه ها  عضو  تولیدی 
در  تولید  زنجیره های  و  کار  و  کسب 

اولویت کار صندوق قرار دارد.
امید  کارآفرینی  صندوق  مدیر 
استان اردبیل بیان کرد: تاکنون توسط 
این صندوق در حوزه کشاورزی به تعداد 
یک هزار و ۸۴۷ طرح تسهیالتی به مبلغ 
۵2۵ میلیارد ریال، در حوزه صنعت تعداد 

سه هزار و ۴۴۴ طرح با تسهیالتی به 
مبلغ ۹۱۵ میلیارد ریال، در حوزه خدمات 
تعداد چهار هزار و 33۹ طرح تسهیالتی 
حوزه  در  و  ریال  میلیارد  مبلغ ۵۷۶  به 
پنج  تعداد  ازدواج  و  معیشت  ضروری، 
هزار و  ۹3 فقره به مبلغ 3۱۶ میلیارد 

ریال پرداخت شده است.
و  م  دا تولید  و  پرورش  وی 
و  قالی بافی، مجتمع گردشگری  طیور، 
بوم گردی، تولید پوشاک، بسته بندی مواد 
غذایی، پرورش و تولید قارچ خوراکی، 

تولید سبد میوه و محصوالت گلخانه ای 
و گیاهان دارویی، صنعت و معدن بویژه 
معادن کوچک، فناوری اطالعات، صنایع 
دستی، صندوق های خرد محلی، مشاغل 
روستایی و توانمندسازی زنان روستایی 
را از جمله موارد مورد حمایت صندوق 
کارآفرینی امید استان اردبیل ذکر کرد.

بابایی مهر با بیان اینکه در مجموع 
امید  کارآفرینی  صندوق  مدت  این  در 
تسهیالت  فقره   ۷23 و   هزار   ۱۴
 2 مبلغی  رزش  ا با  لحسنه  قرض ا

میلیارد و  332 میلیارد ریال در استان 
طرح های  گفت:  است،  کرده  پرداخت 
استراتژی محور جزو عمده فعالیت های 
تسهیالت  پرداخت  در  صندوق  این 
قرض الحسنه بوده که در قالب سه طرح 
»روستای بدون بیکار« ، »صندوق های 
»هر  و  روستایی«  زنان  محلی  خرد 

روستا یک محصول« اجرا می شود.
امید  کارآفرینی  صندوق  مدیر 
این  اجرای  کرد:  اضافه  اردبیل  استان 
از  حمایت  برای  روستاها  در  طرح ها 
به  معکوس  مهاجرت  و  روستاییان 
روستاها انجام می شود و برای نمونه در 
تسهیالتی  خلخال  در  برندق  روستای 
بالغ بر یک میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان 
برای ۱۱۷ فقره طرح کشت بادام زمینی 
قطب  به  روستا  این  که  شده  پرداخت 

پرورش بادام زمینی تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: در روستای موئیل 
یک  بر  بالغ  تسهیالتی  مشگین شهر 
برای  تومان  میلیون   2۰۰ و  میلیارد 
تسهیالت  بوم گردی  طرح  فقره   3۸

قرض الحسنه پرداخت شده است.
بابایی مهر تشریح کرد: در روستای 
یک  بر  بالغ  تسهیالتی  نمین  سوها 
برای  تومان  میلیون   3۰۰ و  میلیارد 
22 طرح در حوزه گیاهان دارویی و در 
حوزه صندوق های خرد محلی نیز برای 
۷۷ فقره طرح 2 میلیارد و ۸۰۰ میلیون 

تومان تسهیالت پرداخت شده است.

صندوق کارآفرینی امید حدود ۱2 هزار فرصت شغلی
 در استان اردبیل ایجاد کرد 

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری:
کرج برای دهه فجر آذین بندی شد/ اکران طرح های 

فرهنگی
رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج از آذین 
بندی و اکران طرح های فرهنگی در سطح شهر به مناسبت دهه فجر خبر 
داد.پیمان بضاعتی پور در گفت وگو با پایگاه خبری کرج امروز، اظهار کرد: 
در آستانه چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران 
فضاسازی گسترده در معابر و میادین اصلی مناطق دهگانه شهر انجام شده 
است.وی گفت: تالش مجموعه مدیریت شهری و معاونت زیباسازی سازمان 
این است تا با اکران تبلیغات فرهنگی، آذین بندی خیابان ها و معابر، نصب 
بنر و اِلمان های مناسب و فضاسازی جذاب، شور و حال انقالبی را در شهر 
ایجاد کند.رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج 
با اشاره به نصب کتیبه، پرچم رنگی و پرچم ایران در میدان ها و عرصه 
مفاهیم  انعکاس  راستای  در  سازمان  اقدامات  گفت:  شهر،  پل های سطح 
ارزشمند انقالب و دستاوردهای آن برای شهروندان در سطح شهر است.

بضاعتی پور در پایان بابیان اینکه شور و حال ایام اهلل دهه مبارک فجر باید 
زنده نگه داشته شود، افزود: ایام اهلل فجر دهه میثاق و عهد با شهدا و فرصتی 

مناسب برای تداعی خاطرات ایام انقالب است.

در  الغدیر  و  صالح  کمال  سدهای  آب  حجم  کاهش 
استان مرکزی

مرکزی - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی گفت: در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میزان آب پشت سدهای کمال صالح و 

الغدیر استان کاهش یافته است.
عزت اهلل آمره ای در خصوص وضعیت سدهای استان با توجه به کاهش 
بارندگی در زمستان امسال اظهار کرد: سد الغدیر ساوه و سد کمال صالح شازند 
در واقع دو منبع اصلی آب استان به شمار می روند که حجم مخازن آنها در 

قیاس با مدت مشابه سال گذشته قدری کاهش داشته است.
وی افزود: سد کمال صالح شازند دارای ۹۵ میلیون مترمکعب حجم کل 
مخزن است که در حال حاضر ۷۴ میلیون مترمکعب آن پر است در حالی 
که در مدت مشابه سال گذشته این رقم به ۸۰ میلیون مترمکعب می رسید.

پایان دیماه ورودی سد کمال  تا  اینکه سال گذشته  بیان  با  آمره ای 
صالح ۱.3۰ مترمکعب در ثانیه بود، اما این رقم امسال به ۰.۸۹ مترمکعب 
در ثانیه رسیده است، گفت: در سال گذشته میزان پر بودن سد ۸۴.۵ درصد 

بود که امسال ۷۷.۸ درصد سد پرآب است.
وی در خصوص وضعیت سد الغدیر ساوه بیان کرد: از 2۷۷ میلیون متر 
مکعب حجم کل مخزن سد الغدیر در حال حاضر 2۰3 میلیون مترمکعب 
آن پر است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 2۱۸ میلیون مترمکعب 

از مخزن سد پر بوده است.
اینکه  به  اشاره  با  مرکزی  استان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
ورودی سد در حال حاضر بالغ بر 3.۸3 مترمکعب در ثانیه است، گفت: تا 
پایان دیماه سال جاری، ۷3 درصد از سد الغدیر ساوه پرآب است که این 

رقم در قیاس با بازه زمانی مذکور در سال گذشته ۷۸ درصد بوده است.

پیام مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
 بانک مهرایران به مناسبت آغاز دهه فجر

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک مهرایران طي پیامي فرارسیدن 
ایام ا... دهه فجر را به ملت شریف ایران تبریک و تهنیت گفتند.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، در متن این 
پیام آمده است:

نهال انقالب اسالمی ایران در بهمن ماه سال ۱3۵۷ با رهبری امام 
خمیني)ره(، روحیه انقالبي و آزادي خواه ملت ایران و بر پایه ایمان و اعتقاد 
به خون هزاران شهید در این سرزمین پاي گرفت و اکنون در حالي چهل 
و دومین برگ زرین تاریخ انقالب اسالمي ایران را ورق مي زنیم که با 
وجود تحریم ها و فشارهاي اقتصادي، شاهد دستاوردهاي شایسته اي در 

اقصي نقاط کشور هستیم.
بانک مهر ایران یکی از دستاوردهای انقالب است که با ترویج سنت 

الهي قرض الحسنه براي حل مشکالت مردم تالش مي کند.
امروز، بانک مهرایران با کمک و سعی و تالش تمامی سهامداران، 
مشتریان و کارکنان جایگاه خود در نظام بانکي کشور را به دست آورده و 
عملکرد بسیار شایسته و مطلوبي در حوزه هاي مختلف بانکي و خدمت به 

ملت شریف ایران ارائه داده است.
تالش برای توانمندسازی نیازمندان جامعه از طریق پرداخت تسهیالت 
با  قرض الحسنه با هدف بهبود معیشت، تامین مایحتاج ضروري، مقابله 
آسیب هاي اجتماعي و ایجاد رونق اقتصادي از جمله برنامه هاي ترسیمي 
با اهتمام جدي در این  بانک در این سال ها بوده است که همکارانمان 

مسیر، گام هاي موثري برداشته اند.
خانواده بزرگ بانک مهر ایران برای خدمت رسانی در مسیر توسعه 
اقتصادي کشورهم پیمان و هم قدم شده اند و مفتخر است که کارنامه اي 
درخشان از اثرگذاري در رونق تولید و شکوفایي اقتصادي کشور در کنار 
پشتیباني از نیازمندان و اقشار ضعیف جامعه و جایگاهي پیشرو در شبکه 

بانکي را در دست دارد.
در  امیدواریم  و  گوییم  می  تهنیت  و  تبریک  را  فجر  دهه  اهلل  ایام 
سایه الطاف پروردگار بیش از پیش در تحقق آرمان هاي بلند اجتماعي و 
به سراسر  نوع دوستي  پیام همدلي و  انقالب اسالمي و صدور  اقتصادي 

جهان، پیروز باشیم.

شهردار کرج عنوان کرد؛

دو ایستگاه متروی کرج در مرحله نازک کاری
گفت:  کرج  کرج-اکبری-شهردار 
دو ایستگاه گلشهر و آیت اهلل طالقانی در 
مراحل پایانی نازک کاری و آماده سازی 
جهت بهره برداری قرار دارد.به گزارش 
کمالی  علی  امروز،  کرج  خبری  پایگاه 
پروژه های  از  هفتگی  بازدید  در  زاده 
کرج  متروی  از  شهر،  سطح  عمرانی 
صفحه  در  کرج  کرد.شهردار  بازدید 
هشتگ  با  اینستاگرام  در  خود  رسمی 
»برگزاری  نوشت؛  مردم،  به  گزارش 
پیشرفت  بررسی  و  هفتگی  جلسات 
شده  باعث  کرج  مترو  پروژه  در  کار 
پیش  زمان بندی  طبق  فعالیت ها  تا 
دیگری  بخش  در  زاده  برود.«کمالی 

نوشت؛ »دو ایستگاه گلشهر و آیت اهلل 
نازک کاری  پایانی  مراحل  در  طالقانی 

قرار  بهره برداری  جهت  آماده سازی  و 
دارد.«پروژه زیرگذر شرق به غرب واقع 

شهردار  بعدی  مقصد  ماهان،  بلوار  در 
کرج در بازدید هفته گذشته بود، وی در 
این  در  خود  اینستاگرام  رسمی  صفحه 
خصوص نوشت؛ »با تکمیل این پروژه، 
ترافیک تقاطع بلوار ماهان با بلوار آزادی 
مدیریت خواهد شد.«کمالی زاده همچنین 
با جدیت  خبر داد؛ »هم اکنون همکارانم 
مشغول به کار هستند و به فضل خداوند 
پروژه را در موعد مقرر به شهروندان تقدیم 
در خصوص  خواهیم کرد.«شهردار کرج 
پروژه میدان جمهوری گفته است؛ »درباره 
ُپست مجزا،  در یک  به زودی  پروژه  این 
توضیحات الزم و اقدامات صورت گرفته را 
به خدمت همشهریان ارائه خواهم کرد.«

در راستای رفع موانع تولید، طی 5سال اخیر صورت گرفت؛
امهال بیش از ۱29 هزار پرونده تسهیالتی توسط بانک توسعه تعاون

با هدف حمایت از فعالین اقتصادی و رفع موانع تولید و اشتغال، طی چهار 
سال اخیر، بیش از ۸۹ هزار میلیارد ریال تسهیالت اعطایی به بخش های مختلف 

اقتصادی توسط بانک توسعه تعاون امهال شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، موضوع بازپرداخت تسهیالت در 
شرایط رکود اقتصادی و تورمی یکی از چالش های مهم کسب و کارها در سطوح و 
بخش های مختلف اقتصادی است و ضرورت حمایت بانک ها از فعالین اقتصادی 
در چنین شرایطی بیش از همیشه، ضروری و الزم االجرا است، اگرچه بانک ها نیز 
به عنوان نهادهایی اقتصادی با شرایط پیچیده ای در خصوص تجهیز و تامین منابع 
برای تداوم حیات و ارائه خدمات به مشتریان مواجه هستند اما ضرورت حمایت از 
فعالین اقتصادی و کسب و کارها به عنوان یک اولویت اصلی، همواره در دستور کار 

نظام بانکی قرار داشته است.
بانک توسعه تعاون نیز با درک این ضرورت و در راستای سیاستهای حمایتی 
خود به منظور مساعدت با تولید و حمایت از کسب و کارهای مختلف با کسب مجوز 
از بانک مرکزی، تاکنون در بخش رفع موانع تولید و بخشودگی و امهال تسهیالت 

خصوصا در بخش های تولیدی اقدامات قابل توجهی صورت داده است.
بر اساس گزارش های موجود، بانک توسعه تعاون طبق تمهیدات اندیشیده شده 
و به منظور کمک به فعالیت های اقتصادی از ابتدای سال ۱3۹۵ تا پایان آذر ماه سال 
جاری بیش از ۱2۹.۵۰3 پرونده بالغ بر ۸۹.۱۸3 میلیارد ریال تسهیالت اعطایی به 
بخش های مختلف اعم از کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، خدمات و 
بازرگانی را مشمول امهال نموده است که از این میان، سهم تعدادی بخش کشاورزی 
با ۸۱.۴۹۹ پرونده بیش از سایر بخش های اقتصادی بوده و صنعت و معدن نیز با 
3۹.2۱۸ میلیارد ریال بیشترین میزان تسهیالت امهالی را به خود اختصاص داده است.

همچنین تنها طی ۹ ماه ابتدای سال جاری، بیش از ۴۰۰۰ پرونده تسهیالتی 
در بانک توسعه تعاون امهال شده که مجموع این تسهیالت رقمی بالغ بر ۸۰۰۰ 

میلیارد ریال بوده است.
گفتنی است با توجه به تاثیرات اقتصادی منفی شیوع ویروس کرونا بر کسب 
و کارها، پرونده های متعدد دیگری نیز در بانک توسعه تعاون در دست بررسی است 
که با رویکرد حمایت حداکثری از فعالین اقتصادی و رفع موانع تولید پیگیری و به 

انجام خواهد رسید.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات اعالم کرد:
تامین مالی ۵ درصد صادرات غیر نفتی در سال آینده

دکتر صالح آبادی گفت: بانک مطابق سال های گذشته و بر اساس شاخص های 
اختصاصی تنظیمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هدف تامین مالی ۵ درصد از 
صادرات غیرنفتی کشور را برای سال ۱۴۰۰ تنظیم کرده و سال آینده نیز قرار است 

همراه با افزایش صادرات غیرنفتی کشور، تسهیالت بانک نیز افزایش یابد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در گفتگو با خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد 
مالی  تامین  بازوی  عنوان  به  مشتریان  رضایت مندی  رویکرد  با  بانک  این  گفت: 
با  اکوسیستم صادرات غیرنفتی کشور همواره سعی در بهبود فضای کسب و کار 

تکیه بر پتانسیل صادراتی را دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران دکتر علی صالح آبادی 
در ادامه این مصاحبه اعالم کرد: در سال ۱۴۰۰ برنامه تامین مالی زنجیره صادرات 
را برای توسعه کسب و کارهای فعال در حوزه زنجیره اکوسیستم صادرات در دست 

اقدام خواهیم داشت.
شاخص های  اساس  بر  و  گذشته  سال های  مطابق  بانک  کرد:  تصریح  وی 
اختصاصی تنظیمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هدف تامین مالی ۵ درصد از 
صادرات غیرنفتی کشور را برای سال ۱۴۰۰ تنظیم کرده و سال آینده نیز قرار است 
همراه با افزایش صادرات غیرنفتی کشور، تسهیالت بانک نیز افزایش یابد. صالح آبادی 
با بیان اینکه چشم انداز بانک برای ۵ سال آینده تبدیل شدن به اگزیم بانک برتر 
منطقه است، افزود: به همین منظور تمامی اقدامات و اهداف راهبردی و سیاست ها 

برای نیل به این چشم انداز تدوین شده است.
وی اظهار کرد: تدوین و اجرای چرخه مدیریت بهره وری در بانک، یکی از 
پروژه هایی است که بانک تصمیم دارد در سال ۱۴۰۰ آن را اجرا کند و در این راستا 
سیاست تبدیل شدن به بانک بهره ور در کشور و به دست آوردن جایگاه عالی در 
آتی  سال  برنامه های  در  کشور،  بانک های  میان  در  بهره وری  شاخص های  زمینه 

بانک تدوین شده است.
بانک توسعه صادرات تصریح کرد:بودجه ریزی بر مبنای عملکرد  مدیرعامل 
از  تفکیک همه سطوح یکی دیگر  به  بانکی  تمام شده خدمات  و محاسبه قیمت 
پروژه هایی است که بانک توسعه صادرات برای افزایش بهره وری در دست اقدام 
دارد. وی با بیان اینکه بانک توسعه صادرات همواره یکی از بانک های پیشرو در 
با  صنایع  کلیه  و  استارت آپ  خالق،  نوآور،  دانش بنیان،  صنایع  از  حمایت  زمینه 
با معاونت  تفاهم نامه  انعقاد  با  نیز  آینده  افزود: در سال  بوده است،  باال  تکنولوژی 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی اهداف باالیی را در 
زمینه حمایت از این صنایع در پیش رو دارد. وی اظهار کرد: ارائه خدمات بانکی به 
صورت غیرحضوری از جمله اهداف دیگری است که بانک در سال جدید در پی آن 
بوده و قرار است در یک برنامه منسجم، همه مراحل خدمات بانکی را به مشتریان 

به صورت غیرحضوری ارائه کند.
وی ادامه داد: در این راستا بحث مربوط به امضای دیجیتالی، احراز هویت 
ارائه دهنده خدمات در این خصوص در راس  با سازمان های  ارتباط  الکترونیکی و 

اقدامات قرار دارد. 
وی با تاکید بر اینکه تبدیل شدن به بانک دیجیتالی از جمله راهبردهای بانک 
توسعه صادرات برای ۵ سال آینده است، گفت: برای رسیدن به این مهم، برنامه 

استراتژیک و نقشه راه مربوطه تدوین و در حال اجرایی شدن است. 
دیجیتالی شدن بانک توسعه صادرات می تواند بسیاری از نیازهای مالی و بانکی 
مشتریان و صادرکنندگان را تامین کند و در این راستا طرح بانکداری باز زیرمجموعه 
بانکداری شرکتی برای برخی از مشتریان بانکداری شرکتی بانک اجرا شده که استفاده 

از این تجربه موفق، برای توسعه این سیستم در سال آینده مدنظر است.
صالح آبادی اعالم کرد: بانک توسعه صادرات در حوزه بانکداری باز با استفاده از 
توانمندی های شرکت خدمات انفورماتیک و بستر بانکداری باز این شرکت )شاهین( 
اقدامات مهمی را در این زمینه انجام و آن را از راهبردی ترین محورهای عملیاتی 

خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه این بانک یکی از فعالیت های محوری خود را توسعه این بستر 
و خدمات رسانی بهتر و حل مشکالت مشتریان قرار داده تصریح کرد: بانک توسعه 
صادرات از این رو در ماه های گذشته تمرکز به فعالیت صندوق های سرمایه گذاری 
را در دستور کار خود قرارداده و سهولت مدیریت و انجام بهینه عملیات بانکی برای 

صندوق های سرمایه گذاری بورسی را مورد توجه قرار داده است. 
تراکنش  هزار  انجام ۴3  به  اشاره  با  ایران  توسعه صادرات  بانک  مدیرعامل 
باز و به صورت کامال مکانیزه  بانکداری  بالغ بر۵۰۰ میلیارد ریال در بستر  بانکی 
)در یک صندوق(، تصریح کرد: این امر در سیستم بانکی بی سابقه بوده و می توان 
آن را دستاورد مهمی برای شبکه بانکی، بستر بانکداری باز و نیز خدمات مالی و 

فناوری اطالعات دانست.
 ۱3۹ از  بیش  بستر  این  در  تجمعی  صورت  به  تاکنون  وی،  گفته  به   
بیش  اتصال  و  میلیارد   ۴۴۰ و  هزار  یک  بر  بالغ  ریالی  با حجم  تراکنش  هزار 
به  جدیدی  خدمات  رهیافت  از  خبر  که  گرفته  صورت  مرتبه  3۱۹هزار  از 

می دهد.  بانک  مشتریان 
صندوق های  فعالیت های  تعدد  و  تنوع  همواره  اینکه  بیان  با  صالح آبادی 
از دید سازمان بورس  آنها  باالی سرمایه گذاری در  نیز مبالغ  سرمایه گذاری و 
عملیاتی  ریسک  مدیریت  داد:  ادامه  است،  بوده  اهمیت  حائز  بهادار  اوراق  و 
رقم  را  مهم  این  می تواند  صندوق ها  این  بانکی  عملیات  مکانیزه  انجام  و 
در  نیز  و  موضوع  این  تحلیل  با  صادرات  توسعه  بانک  کرد:  اظهار  وی  زند. 
را  امر  این  این خصوص،  باز در  بانکداری  قرار دادن سرویس های  دستور کار 
اولویت های خود قرار داده و با تعامل با »تامین سرمایه تمدن« فرآیند بانکی 
به صندوق  اقالم مربوط  ابطال و سایر  پرداخت وجه  و  واریز سود سهامداران 

است. کرده  مکانیزه  را 
وی ارائه خدمات به کارگزاران بورس در قالب بانکداری باز را از دیگر خدمات 
این حوزه مطرح کرد که به زودی دستاوردهای آن اطالع رسانی خواهد شد. وی ابراز 
امیدواری کرد که این خدمات به زودی در اختیار تمامی صندوق های سرمایه گذاری 
قرار گرفته و اتصال بازار پول و سرمایه از طریق زیرساخت های عملیاتی و فناوری 

این بانک با سهولت بهتری انجام گیرد.
به گفته صالح آبادی، از آنجا که عملیات صندوق ها شامل صدور و پرداخت 
اضافه، صدور پرداخت وجه ابطال، مبادله با کارگزاران، واریز سود در صندوق ها و... 
بر بستر بانکداری باز کامال مکانیزه می گردد این مهم را باید به جز افزایش سرعت 
برای مدیر صندوق دربردارنده کنترل بیشتر، عدم دخل، تصرف در حساب ها، پایش 

بهتر عملیات و نهایتا خدمات رسانی بهتر به سرمایه گذاران دانست.

یسوگند رام
مال

ت 
دیری

م
ک

بان

مرکزی _ سرپرست روابط عمومی 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان مرکزی به نمایندگی از شورای 
فرهنگی آن اداره کل با خانواده مرحوم 
»علی سرخوش« راهدار تازه سفر کرده 

شهرستان ساوه دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی، حامد عشایری سرپرست روابط 
عمومی و دبیر شورای فرهنگی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی به اتفاق ابراهیم مردانی رئیس 
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرستان ساوه با حضور در منزل مرحوم 
علی سرخوش بمنظور تکریم مقام آن 
با خانواده  و دلجویی،  عزیز سفر کرده 

وی دیدار کرد.
طرف  از  نمایندگی  به  عشایری 
کلیه کارکنان اداره کل و ادارات تابعه 
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری 
استان ضمن طلب  تابعه شهرستانهای 
آمرزش، غفران و رحمت الهی برای آن 

مرحوم از پیشگاه پروردگار متعال، برای 
جمیع بازماندگان آرزوی سالمتی، صبر 

و بردباری کرد.

به  اشاره  با  راستا  همین  در  وی 
تالشهای صادقانه و حضور شبانه روزی 
هدف  با  راهها  سطح  در  راهداران 

برقراری ترددی ایمن و فراهم ساختن 
آسایش  و  رفاه  برای  مناسب  بستری 
کاربران جاده ای افزود: بی شک نتیجه 
گرانقدر  و  خالصانه  خدمات  و  زحمات 
د  متدا ا در  سرخوش،  علی  مرحوم 
سال های  ساوه  شهرستان  راههای 
متمادی چراغ راه رانندگان و مسافرین 
جاده ای برقرار خواهد ماند که مسلما 
دعای خیر و ثوابی ابدی را برای او در 

بر خواهد داشت.
ر  بمنظو ن  یا پا ر  د ی  یر عشا
مرحوم،  آن  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
از ساخت و تولید مستندی با مضمون 
خاطرات  و  ر  هدا ا ر م  مقا »تکریم 
افزود:  و  داد  خبر  خانواده سرخوش« 
این اقدام با حمایت سازمان راهداری 
و  تصمیم  و  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
اداره  فرهنگی  شورای  اندیشی  هم 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی شروع شده و پخش آن 
بزودی از شبکه استانی آفتاب، صورت 

گرفت.  خواهد 

دیدار دبیر شورای فرهنگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی
 با خانواده مرحوم علی سرخوش

اصالحیه
پیرو آگهی های چاپ شده در مورخه های ۱۰ و 2۵ دی ماه 
مربوط به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تایباد آگهی تعیین 
تکلیف مربوط به خانم سارا قیسانی موارد زیر اصالح می گردد.

۱_ در مورخه های  ۱۰ و 2۵ دی ماه اگهی چاپ شده خانم 
سارا قیسانی صحیح می باشد اشتباهًا سارا قیاسی قید شده است 

که بدین وسیله اصالح می گردد.
رییس ثبت اسنادوامالک تایباد

»آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«

هیات   ۹۹/۱۰/2۵  –  ۱3۹۹۶۰3۱۷۰۰۱۰۰3۱۴۶ شماره  رای  برابر 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
مالکانه  تصرفات  اهواز  یک  ناحیه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
شماره  به  عبدالحسین  فرزند  حردانی  جلیل  آقای  متقاضی  بالمعارض  و 
به  نسبت   ۱۷۴۰۴۵۹2۹۶ ملی  شماره  به  ز  اهوا ز  ا صادره   - شناسنامه 
قسمتی  در  مربع  متر   23۸/۴۸ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  دانگ  شش 
دلف  حیال  سهمی  موضوع  شده  خریداری  اهواز   ۹ بخش    ۶2 پالک  از 
است.  گردیده  محرز  یافته،  انتقال  متقاضی  به  که  رسمی(  )مالک  عبودی 
آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می 
دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
مدت  رسید، ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه 
قضایی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
و عدم وصول  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 
سند  صدور  ضمنا  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض 

بود. نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۹/۱۱/۱3
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۹/۱۱/2۹

۵/2۰۹۴/م-الف آگهی:  شناسه 
اکبر افشین – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

»آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و ماده ۱3 آییـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی«

اول  هیـات   ۹۹/۱۰/2۵  –  ۱3۹۹۶۰3۱۷۰۰۱۰۰3۱۴۵ شـماره  رای  برابـر 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی ناحیه یـک اهواز تصرفـات مالکانـه و بالمعارض 
متقاضی آقای سـالم نعیمه پور فرزند عباس به شـماره شناسـنامه ۴۴2 صادره از 
اهواز به شـماره ملی ۱۷۵۶2۵۶۷۶۴ نسـبت به شـش دانگ یک باب سـاختمان 
به مسـاحت ۱۶3/3۱ متر مربع در قسـمتی از پالک ۶2  بخش ۹ اهواز خریداری 
شـده موضوع سـهمی حیـال دلف عبودی )مالک رسـمی( که بـه متقاضی انتقال 
یافتـه، محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مرجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. ضمنـا صدور 

سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۹/۱۱/۱3
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۹/۱۱/2۹

شناسه آگهی: ۵/2۰۹۸/م-الف
اکبر افشین – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

»آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده ۱3 آییــن نامــه قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی«

ــات اول  ــماره ۱3۹۹۶۰3۱۷۰۰۱۰۰3۰۰۷ – ۹۹/۱۰/۱۸ هی ــر رای ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ناحیــه یــک اهــواز تصرفــات مالکانــه و 
بالمعــارض متقاضــی خانــم ســیده مریــم موســوی باصــدی فرزند ســید خــداداد 
بــه شــماره شناســنامه ۵۶۷ صــادره از رامهرمــز بــه شــماره ملــی ۱۹۱۰۵۶۸3۱۷ 
ــر  ــه مســاحت 2۰۸/۵۷ مت ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــگ ی ــه شــش دان نســبت ب
مربــع در قســمتی از پــالک ۶۷/۶3  بخــش ۴ اهــواز خریــداری شــده موضــوع 
ــه،  ــه متقاضــی انتقــال یافت ســهمی احمــد اســکندری )مالــک رســمی( کــه ب

محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 
از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 
خواهــد شــد. ضمنــا صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 

نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۹/۱۱/۱3
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۹/۱۱/2۹

شناسه آگهی: ۵/2۰۹۵/م-الف
اکبر افشین – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

آگهی اخطاریه ماده ۱۰۱ ائین نامه اجرای اسـناد رسـمی )مورد وثیقه(
بدینوسـیله بـه خانـم خدیجـه احمدجانـی سرابسـتانی بـه آدرس رشـت 
خیابـان فلسـطین کوچـه پورسـعادت انتهـای کوچـه منـزل شـخصی بدهـکار 
و راهـن پرونـده اجرایـی ۹۶۰۰۰2۹ ابـالغ مـی گـردد: ملـک مـورد وثیقـه 
پرونـده اجرایـی مذکـور بـه پـالک ثبتـی 2۵/۱ باقیمانـده واقـع در باالمحلـه 
وثیقـه سـند رهنـی  مـورد  بـه شـما  متعلـق  2۴ گیـالن  شـهرفومن بخـش 
شـماره ۱۰۴۴۱۴ تنظیمی دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ۵3 رشـت به مبلغ 
۵/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال ارزیابـی گردیـده کـه نظریـه کارشناسـی مذکـور به 
نشـانی منـدرج در متـن سـند رهنـی جهـت ابـالغ ارسـال و طبـق گـزارش 
مـورخ ۱3۹۹/۰۸/۱۱ واحـد ابـالغ اداره پسـت آدرس مذکـور مورد شناسـایی 
واقـع نگردیـد لـذا مراتـب بـه شـرح فـوق به شـما ابـالغ مـی گـردد چنانچه 
بـه مبلـغ ارزیابـی پـالک مذکور معتـرض می باشـید اعتراض خـود را ازتاریخ 
ابـالغ ایـن اخطاریـه بـه ضمیمه فیـش بانکی دسـتمزد کارشـناس تجدیدنظر 
بـه شـماره حسـاب ۰۱۰3۱۰۹3۹۹۰۰۷ ) کانون کارشناسـان دادگسـتری نزد 
بانـک ملـی( بـه مبلـغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال بـه دفتـر این اجـرا تسـلیم نمایید 
ضمنـا بـه اعتـراض خـارج از موعـد یا فاقـد فیش بانکی دسـتمزد کارشـناس 

تجدیدنظـر ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد. 
تاریخ انتشار: ۹۹/۱۱/۱3

مسـئول واحد اجرای اسناد رسمی فومن-حسن عباس زاده
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ملی پوش کشتی آزاد:
امیدوارم پیکارهای انتخابی به صورت عادالنه برگزار شود

آزاد  کشتی  مدال طالی   2 دارنده 
شرایط  امیدوارم  گفت:  آسیا  قهرمانی 
انتخابی  پیکارهای  که  باشد  گونه ای  به 
و  شود  برگزار  عادالنه  کامال  به صورت 
دعای  با  می شود  انتخاب  که  کسی  هر 
سایر مدعیان راهی توکیو شود؛ نه اینکه 

دلخوری و ناراحتی به وجود بیاید.
دعوت  خصوص  در  محبی  یداهلل 
اکنون  افزود:  ملی  تیم  اردوی  به  نشدن 
در شهر خودم، کرمانشاه در حال تمرین 
صحبت  نیز  دعوتم  برای  البته  هستم. 

از  و  این  از  پیش  است.  فنی گرفته  کادر  است که  این تصمیمی  و  نشده  خاصی 
سال 2۰۱۷ به مدت 3 سال و مستمر در اردوی تیم ملی بودم که تا قبل از شیوع 
ویروس کرونا ادامه داشت و شاید یک خستگی از حضور مستمر در اردوها وجود 
داشت،  که به نظرم کادر فنی تصمیم خوبی برای من گرفتند و می توانم به صورت 

شخصی تمرینات را دنبال کنم.
وی که در پیکارهای جهانی سال 2۰۱۹ قزاقستان سهیمه المپیکی وزن ۱2۵ 
کیلوگرم را گرفت، خاطر نشان کرد: در رقابت های انتخابی برای حضور در مسابقات 
جهانی سال 2۰2۰ صربستان نتوانستم نتیجه خوبی بگیرم. اکنون هم تیم ملی برای 
گزینشی المپیک و قهرمانی آسیا آماده می شود و این فرصت اکنون به ما داده شده تا 

در شهر خودمان تمرین کنیم و نواقص و مشکالت فنی را برطرف کنیم.
محبی اظهار داشت: در مسابقات انتخابی به دلیل مشکالت بیماری کرونا  و 
با توجه به تعطیل بودن مجموعه های ورزشی و ترس از اینکه حضورم در باشگاه 
برای خانواده خطرناک باشد، نتوانستم به خوبی تمرین کنم و از تمرینات فاصله 
گرفتم و بعد از آغاز دوباره تمرینات متاسفانه مصدومیت زانویی که داشتم، تشدید شد 
که صالح نبود در انتخابی شرکت کنم با این وجود در دور نخست مسابقه انتخابی 

حضور یافتم اما در مسابقات بعدی نتوانستم شرکت کنم.
این آزادکار کرمانشاهی تیم ملی یادآور شد: در پیکارهای جهانی سال 2۰۱۹ 
موفق به کسب سهمیه ۱2۵ کیلوگرم شدم. از سال 2۰۱۸ همه برنامه و هدفم حضور 

در بازی های المپیک توکیو است که بتوانم بهترین نتیجه را بگیرم.
وی در خصوص حضور مدعیان جوان در وزن ۱2۵ کیلوگرم و شرایط دشوار 
برای پوشیدن دوبنده تیم ملی در بازی های المپیک توکیو، گفت: هر قدر که انتخابی 
در ایران سخت تر باشد در میادین بین المللی و المپیک بهتر می توان به موفقیت رسید 
و هر کسی که برای وزن ۱2۵ کیلوگرم کشتی آزاد ایران برای حضور در توکیو 

انتخاب شود شانس زیادی برای کسب مدال در المپیک خواهد داشت.
محبی در خصوص اینکه آیا تاکنون با کادر فنی صحبتی داشته یا خیر، گفت: 
صحبتی با کادر فنی نداشتم اما در مرحله جدید اردوی تیم ملی برادرم »ارشک« 
به اردوی تیم ملی دعوت شده است. تیم ملی کشتی آزاد تورنمنت بین المللی ایتالیا 
و بعد از آن مسابقات قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک را در پیش دارد و فکر نکنم 
که وزن ۱2۵ کیلوگرم در رقابت های پیشرو مشکل خاصی داشته باشد که انتخابی 

برای آن برگزار شود.
وی ادامه داد: از سال 2۰۱۷ و با حضور در پیکارهای جهانی روند رو به رشدم را 
آغاز کردم و در آنجا 2 حریف عنوان دار شامل »داویت مودزماناشویلی« از ازبکستان 
و »آلن زاسایف« از اوکراین را شکست دادم و در مبارزه با حریف آمریکایی کم 

تجربگی و دست کم گرفتن حریف باعث شکستم شد و دستم به مدال نرسید.
آزادکار سنگین وزن کشتی ایران بیان داشت: در سال 2۰۱۹ نیز تا لحظات 
آخر انتخابم برای حضور در پیکارهای جهانی مشخص نبود اما این فرصت به من 
داده شد تا یکبار دیگر در مسابقات جهانی حاضر شوم. اما برای حضور در المپیک 
شرایط برایم بسیار متفاوت است و بعد از چندین سال حضور در تیم ملی، تجربه 
خوبی کسب کردم و با اکثر کشتی گیران خوب و عنوان دار جهان کشتی گرفتم و 

فقط امیدوارم بتوانم در رقابت های انتخابی صاحب دوبنده تیم ملی شوم.
وی تصریح کرد: امیدوارم که کادر فنی و فدراسیون شرایط انتخابی را به گونه ای 
بگذارند که عادالنه باشد و هر کسی که برای حضور در المپیک انتخاب می شود با 
دعای خیر حریفان و مدعیان عازم توکیو شود نه اینکه دلخوری و ناراحتی به وجود آید.

رقابت های گزینشی قاره آسیا 2۰ تا  22 فروردین ۱۴۰۰ و رقابت های قهرمانی 
آسیا روزهای 23 تا 2۸ فروردین ۱۴۰۰ در شهر آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد.

رضا اطری، حسن یزدانی و یداهلل محبی در پیکارهای جهانی سال 2۰۱۹ 
موفق به کسب سهمیه در وزن های ۵۷، ۸۶ و ۱2۵ کیلوگرم شدند و نمایندگان 
کشورمان باید در وزن های ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم در پیکارهای گزینشی حضور یابند.

البته با نظر کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد، نمایندگان کشورمان قرار است اسفند 
ماه امسال در 2 تورنمنت بین المللی اوکراین و ایتالیا حضور یابند.

تیم های  از  به طور رسمی  ارسال دعوتنامه ای  با  اوکراین  فدراسیون کشتی 
کشتی آزاد و فرنگی کشورمان جهت حضور در بیست و چهارمین دوره رقابت های 
بین المللی این کشور گرامی داشت کشتی گیران و مربیان برجسته اوکراینی دعوت 
بعمل آورده است. این مسابقات در روزهای هشتم تا دهم اسفند سال ۱3۹۹ و در 

۱۰ وزن به میزبانی شهر کی اف برگزار می شود.
رقابت های کشتی آزاد و فرنگی »ماتیو پلیکونه« ایتالیا روزهای ۱۴ تا  ۱۷ 
اسفند ۱3۹۹ در ُرم پایتخت کشور ایتالیا برگزار خواهد شد. این رقابت ها دارای سیستم 
رنکینگ برای بازیهای المپیک توکیو نیست و البته سیستم رنکینگ برای پیکارهای 
جهانی سال 2۰2۱ اعمال خواهد شد.  با نظر کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد »بهنام 
احسان پور« در وزن ۶۵ کیلوگرم، »علیرضا کریمی« در وزن ۹۷ کیلوگرم و »امیر 
طاهری« در وزن ۱2۵ کیلوگرم به همراه »ابراهیم مهربان« مربی تیم ملی کشتی 

آزاد عازم این رقابت ها خواهند شد.

شیراز میزبان دور برگشت لیگ برتر هندبال زنان

کمیته برگزاری مسابقات هندبال برنامه دور برگشت مرحله دوم لیگ 
برتر زنان را اعالم کرد.

مرحله برگشت دور دوم مسابقات لیگ برتر هندبال زنان از ۱۸ تا 2۱ 
بهمن به میزبانی شیراز انجام خواهد شد. تیم های فوالد مبارکه سپاهان، 
  M سنگ آهن بافق، کربنات سدیم فیروزآباد و تأسیسات دریایی در گروه
این رقابت ها و شهید شاملی کازرون، پرسپولیس بهبهان، ذوب آهن اصفهان 

و اشتاد سازه مشهد در گروه  N قرار دارند.
این تیم ها در چهار روز به میزبانی شیراز به مصاف هم خواهند رفت. در 
پایان این مرحله از رقابت ها دو تیم برتر هر گروه جواز حضور در دیدار نیمه 
نهایی و تعیین مقام اول تا چهارم را کسب خواهد کرد و دو تیم پایین هر 
گروه جهت تعیین مقام پنجم تا هشتم در مرحله بعد با هم پیکار خواهند کرد.

برنامه دور برگشت مرحله دوم رقابت های لیگ برتر هندبال زنان:
:M ۱۸ بهمن گروه

تأسیسات دریایی  - کربنات سدیم فیروزآباد
سنگ آهن بافق - فوالد مبارکه سپاهان

:N  ۱۹ بهمن گروه
اشتاد سازه مشهد - ذوب آهن اصفهان

پرسپولیس بهبهان -شهید شاملی کازرون
:M 2۰ بهمن گروه

فوالد مبارکه سپاهان - تأسیسات دریایی
کربنات سدیم فیروزآباد - سنگ آهن بافق

:N 2۱ بهمن گروه
پرسپولیس بهبهان - ذوب آهن اصفهان

شهید شاملی کازرون - اشتاد سازه مشهد

حاشیه های لو رفتن یک قرارداد؛
مسی متهم به ورشکسته کردن باشگاه بارسلون

لو رفتن سند محرمانه مربوط به 
قرارداد مسی که نشان از آشفتگی بی 
سابقه باشگاه کاتاالن دارد، این تصور را 
باعث شده که در باشگاه اراده ای برای 

بیرون کردن مسی وجود دارد.
به گزارش مارکا، نشریه ال موندو 
در گزارش ویژه شماره یکشنبه خود، به 
افشاگری در مورد قرارداد لیونل مسی 
پرداخت. انتشار ریز قرارداد لیونل مسی 
در سال 2۰۱۷ و ارقام ترسناک دریافتی 

او تا به امروز که به ۵۵۵ میلیون یورو می رسد.
این رقم به صورت دستمزد، پاداش و بندهای متغیر دیگر بوده به خصوص 
در شرایط پاندمی کرونا که بارسلونا از لحاظ مالی فشار فراوانی را حس می کند، 
مسی به نوعی متهم به ورشکسته کردن باشگاه شده است. واضح است که انتشار 
این سند محرمانه و ریز دریافتی های لیونل مسی هیچ کمکی به تمدید قرارداد 

او و ادامه حضورش در بارسا نخواهد کرد. 
مسی تابستان گذشته تصمیم قطعی خود برای جدایی از بارسا را گرفته بود. 
اگر این مهم عملی نشد، به دلیل مخالفت قاطع جوزپ ماریا بارتومئو رئیس وقت 
باشگاه بود. او از مسی درخواست کرد تا اگر قصد جدایی دارد، ۷۰۰ میلیون یروو 
بند فسخش را پرداخت کند و مسی بر خالف میل باطنی در نهایت مجبور به 

ماندن شد؛ با این تفکر که پایان فصل و با اتمام قراردادش بارسا را ترک کند.
استعفای بارتومئو و انتخابات ریاست بارسلونا که کمتر از یک ماه دیگر برگزار 
خواهد شد، کورسوی امیدی برای ماندنی شدن مسی ایجاد کرد. مسی در مصاحبه 
چندی قبل خود فاش ساخت که تصمیم برای تمدید یا جدایی از بارسا را به انتهای 

فصل و صحبت با رئیس جدید موکول کرده است.
برای  لیونل مسی  از جمله  بازیکنان  با  باشگاه  توافق  این مقطع شاهد  در 
کاهش دستمزد بودیم. اتفاقی که باب میل بازیکنان نبود؛ با علم به اینکه وضعیت 
اقتصادی بارسا در پاندمی کرونا به بدترین شکل خود رسیده است. بازیکنان به 
خوبی می دانند که در دوران کرونا بارسا ضربه اقتصادی بزرگی خورده و در عین 
حال بر این اعتقادند که در این شرایط بد مالی، مسئوالن قبلی باشگاه به خصوص 
بارتومئو نقش مهمی داشتند و در واقع شیوه بد اداره باشگاه بوده که وضعیت را 

به شکل کنونی رسانده است.
لیونل مسی در یک نشریه که مسی  انتشار متن قرارداد محرمانه  و حاال 

تصورش را هم نمی کرد.
اکنون این حس القا شده است که مسی مسئول اصلی نزدیک شدن بارسا 
به ورشکستگی بانکی است اما در واقع اینطور نیست. بله؛ مسی پول هنگفتی از 
باشگاه دریافت می کند ولی نباید دور از ذهن داشت که بخش اصلی درآمدزایی 
بارسا و ترغیب اسپانسرهای بزرگ برای عقد قرارداد با بارسا به خاطر حضور لیونل 
مسی است. در واقع این مسی است که در تمام سال های اخیر، مبالغ هنگفت به 

بارسلونا تزریق کرده و شاید حق او باشد که چنین ارقام نجومی را دریافت کند.
اتخاذ کند. شرایط  را  باید تصمیم نهایی خود  مسی در ماه های پیش رو 
کنونی بدون شک مسی را به سمت درب خروجی بارسلونا هدایت خواهد کرد و 
اینجاست که پروژه های ورزشی رئیس بعدی کلیدی خواهد بود. جدای از مسائل 
و  قدرتمند  تیمی  را  بارسا  که  کند  متقاعد  را  باید مسی  بعدی  رئیس  اقتصادی، 
مدعی برای همه جام ها خواهد کرد تا به این وسیله او برای ماندن ترغیب شود.

ویکتور فونت یکی از سه نامزد نهایی بارسا بر علیه انتشار متن قرارداد مسی، 
زودترین واکنش را نشان داد و گفت که مسی شایسته تک تک یوروهایی بوده 
که دریافت کرده است. واکنشی که نشان از عزم فونت برای ماندنی کردن مسی 
در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس آینده بارسا دارد. رئیس جدید موفق به 

چنین کاری می شود؟

جرارد: کاش برای لیورپول کلوپ بازی کرده بودم
استیون جرارد، اسطوره لیورپول، 
تمدید  پیشنهاد  اینکه  از  کرد  تایید 
بازی  فرصت  که  باشگاه  این  قرارداد 
زیر نظر یورگن کلوپ را به او می داد، 

رد کرد، پشیمان است.
که  کرده  تایید  لیورپول  اسطوره 
از اینکه قبل از آمدن یورگن کلوپ به 
آنفیلد، به فوتبال خود در این تیم پایان 

داد، پشیمان است.
جرارد آرزو می کند که کاش با 
لیورپول قرارداد جدیدی امضا کرده بود 

تا بتواند برای یورگن کلوپ به میدان برود. جرارد اما در آن زمان پیشنهاد تمدید 
قراداد یک ساله با لیورپول را رد کرد و ترجیح داد که به آمریکا برود.

استیون جرارد بین سال های ۱۹۹۸ و 2۰۱۵ در بیش از ۷۰۰ بازی برای 
لیورپول به میدان رفت و از او به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ این باشگاه 
نام می برند. او در آنفیلد برنده ۹ عنوان قهرمانی شد، از جمله در چمپیونزلیگ. جرارد 
در دوران حضور خود در لیورپول ۱۸۶ کل و ۱۴3 پاس گل به نام خود ثبت کرد.

کایپیتان لیورپول در نهایت راه خود را از این تیم جدا کرد و به لیگ آمریکا 
رفت تا در ال ای گلکسی تجربه جدیدی را از سر بگذراند. پس از تنها یک سال 

حضور در آمریکا جرارد اعالم بازنشستگی کرد.
استیون جرارد که اکنون ۴۰ سال دارد، می گوید که از تصمیم خود برای 
ترک لیورپول در آغاز دوران سرمربی گری یورگن کلوپ در این باشگاه، که منجر 

به یکی از درخشان ترین دوره های لیورپول شد، پشیمان است.
جرارد گفت: »االن که به گذشته نگاه می کنم، آرزو می کنم که کاش آن 
پیشنهاد تمدید قرارداد یک ساله ای را که لیورپول به من داده بود، پذیرفته بودم، 
چرا که در آن صورت این فرصت را پیدا می کردم که شاید حتی برای یک دوره 

کوتاه زیر نظر یورگن کلوپ بازی کنم.
یک ذره ای پشیمانم و می گویم یک ذره چون االن در اسکاتلندم. من سفر 
شگفت انگیزی با لیورپول داشتم و اوج هایی که با این تیم تجربه کردم خاطراتی 
است که هرگز فراموش نخواهم کرد و همیشه گرامی خواهم داشت. من هر روز 

به خاطراتی که با لیورپول دارم فکر می کنم.
که  تجربه کردم  ها  تلخی  و  ها  از شکست  را هم  لحظاتی  در عین حال 
تالش کرده ام فراموش کنم، اما نمی خواهم که هیمشه راجع به باال و پایین ها 

و اوج و فرودها حرف بزنم.
می خواهم که با عالقه و محبت به این سفر نگاه کنم چرا که من رویایم را 
زندگی کردم و برای تیم شهرم بازی کردم و چیزهایی به دست آوردم که هرگز 

رویایشان را هم نمی دیدم.”

بازیکنان رئال دستمزد خود را کاهش نمی دهند!
بازیکنان رئال مادرید با پیشنهاد کاهش 2۵ درصد دستمزدها مخالفت کردند.

به گزارش مارکا، ابتدا ماه آوریل و در دوران قرنطینه عمومی بود که باشگاه 
رئال مادرید برای برگرداندن تعادل به بودجه باشگاه، مجبور به کاهش ۱۰ درصدی 

دستمزد بازیکنان تیم های فوتبال و بسکتبال خود شد.
پاندمی کرونا و تعطیلی فوتبال چاره ای باقی نگذاشته بود تا باشگاه برای 
نجات اقتصادی خود اقدام به کاهش دستمزد بازیکنان کند. سرخیو راموس به 
عنوان کاپیتان تیم فوتبال و نماینده بازیکنان، نهایت همکاری را با سران باشگاه 

در این مورد داشت.
فصل جدید فوتبال اسپانیا نیز از سپتامبر گذشته شروع شد و به نظر نمی رسد 
همچنان شرایط بازگشت هواداران به ورزشگاه ها فراهم باشد و برآورد می شود که 
اگر این روند تا پایان فصل حکمفرما باشد، رئال 2۰۰ میلیون یورو ضرر خواهد کرد.

به همین دلیل دو ماه پیش مذاکراتی جدید بین باشگاه و بازیکنان برای 
کاهش ده درصدی دستمزدها شروع شد و دو طرف به توافق نیز رسیدند. این 
کاهش دستمزد هم چاره ساز نشده و باشگاه معتقد است باید 2۵ درصد دیگر از 

دستمزدها نیز کاهش پیدا کند اما پاسخ بازیکنان این بار منفی بود.
رئال در تمدید قراردادها نیز این اصل را منظور کرده است که باید تا پایان 
پاندمی کرونا 2۵ درصد دستمزدها کاهش پیدا کند اما بازیکنان رئال که تاکنون در 
دو مقطع حاضر به کاهش ۱۰ درصدی دستمزد خود شده و حتی از دریافت پاداش 
قهرمانی سوپرکاپ اسپانیا و اللیگا صرفنظر کردند، از درخواست جدید باشگاه هیچ 
استقبالی نکرده اند. یکی از دالیل به بن بست رسیدن مذاکرات تمدید با سرخیو 

راموس و لوکاس واسکز نیز همین مساله است.
ماه آوریل باشگاه رئال مادرید توانست نزدیک به ۱۰۰ میلیون یورو ذخیره 
کند و در نهایت توانست فصل گذشته را با سود 32۰ هزار یورویی به اتمام برساند.

ورزش  توسعه  معاون 
گفت:  حرفه ای  و  قهرمانی 
در  دخالتی  ورزش  وزارت 
فوتبال  فدراسیون  نتخاباتی  ا مجمع 
ندارد و فقط عالقمند است که مجمع 

آزادانه رای دهد.
داشت:  اظهار  نژاد،  علی  مهدی 
ایجاد  را  فضایی  تا  بود  این  ما  وظیفه 
کنیم که رقابت آزاد باشد. وزارت ورزش 
انتخاباتی فدراسیون  دخالتی در مجمع 
فوتبال ندارد و فقط عالقمند است که 
مجمع آزادانه رای دهد. اینکه مجمع چه 
فردی را انتخاب می کند به خود اعضا 
و  شناخت  براساس  آنان  است.  مربوط 
تصمیم  خودشان  دارند  که  معیارهایی 

خواهند گرفت.

مجمع  درباره  مسوول  مقام  این 
انتخاباتی فدراسیون شطرنج هم فوتبال 
گفت: در این هفته ثبت نام مجدد برای 
انتخابات فدراسیون شطرنج خواهد شد. 

اول  نام  ثبت  از  ماه   ۶ از  بیشتر  زیرا 
گذشته است و آیین نامه می گوید اگر 
باید ثبت نام مجدد  افتاد  اتفاقی  چنین 

صورت پذیرد.

و  قهرمانی  ورزش  توسعه  معاون 
حرفه ای عنوان کرد: در سه سال اخیر 
ورزش  وزیر  سلطانی فر«  »مسعود  که 
وزارت  بین  تعامل  بهترین  است،  بوده 
که  داشته  وجود  المپیک  کمیته ملی  و 
این  حتما  و  بود  نظیری  کم  اتفاق 
پیدا  ادامه  همدلی  و  همراهی  تعامل، 

خواهد کرد.
زی  خصوصی سا ه  ر با ر د وی 
استقالل و پرسپولیس یادآور شد: هفته 
پیش جلسه معارفه پرسپولیس با هیات 
پذیرش فرابورس انجام شد و ۱۴ بهمن 
جلسه معارفه استقالل با هیات پذیرش 
جلسه  از  بعد  و  بود  خواهد  فرابورس 
معارفه برای جلسه اصلی پذیرش وقت 

داده می شود.

معاون وزیر ورزش:

در انتخابات فدراسیون فوتبال دخالت نمی کنیم

باشگاه پرسپولیس  اینکه  با وجود 
نتوانست در فرصت تعیین شده مطالبات 
مهاجم سابق خود را بپردازد اما با توجه 
فوتبال  نقل وانتقاالت  زمان  شروع  به 
روز   2۰ هنوز  اسفند، سرخ ها  در  ایران 

فرصت دارند.
باشگاه پرسپولیس باید ۵۰۰ هزار 
بازیکن کروات سابق  از مطالبات  یورو 
خود را پرداخت می کرد تا با محرومیت 
نقل وانتقاالتی از سوی فیفا مواجه نشود 
شده،  انجام  تالش های  وجود  با  اما 
تعیین  موعد  در  نتوانست  پرسپولیس 
شده، مطالبات بودیمیر را بپردازد تا به 
پنجره  بسته شدن  با خطر  ترتیب  این 
حال  این  روبه رو شود.با  نقل وانتقاالتی 
بر  مبنی  نامه ای  فیفا  سوی  از  هنوز 
بسته شدن پنجره نقل وانتقاالتی ارسال 
نشده اما بررسی ها نشان می دهد عمال 
پرسپولس 2۰روز دیگر فرصت دارد تا 

مطالبات بودمیر را بپردازد.
اگر  فیفا،  جدید  قوانین  اساس  بر 
پنجره نقل وانتقاالتی باشگاهی به خاطر 
و  بدهی  پرداخت  با  شود،  بسته  بدهی 
تسویه حساب با طلبکار، بالفاصله پنجره 
باشگاه  تا  می شود  باز  نقل وانتقاالتی 
به  با  خود  جدید  بازیکن  بتواند  مذکور 
ثبت برساند. بر همین اساس، از آنجایی 
که نقل وانتقاالت ایران 2 اسفند ۹۹ آغاز 
می شود و االن تیمی حق ثبت بازیکن 

جدید را ندارد، اگر از سوی فیفا از امروز 
پرسپولیس  نقل وانتقاالتی  پنجره  هم 
باشگاه  این  برای  مشکلی  شود  بسته 
ایجاد نمی شود و سرخ ها این فرصت را 
دارند که با پردخت پول در 2۰ روز آینده 
)تا آغاز نقل وانتقاالت ایران( و یا حتی 
قبل از پایان زمان نقل وانتقاالت یعنی 
2۸ اسفند، محرومیت خود را لغو کننده 
و بتوانند بازیکن جدید به ثبت برسانند.

همین  فیفا  اگر  دیگر  عبارت  به 
نقل وانتقاالت  از  را  پرسپولیس  امروز 
محروم کند، سرخ ها حداقل تا 2۰ روز 
ایران(  نقل وانتقاالت  زمان  )آغاز  آینده 
می کند،  پیدا  نمود  محرومیت  این  که 

مشکلی نخواهند داشت.

آینده  روز  چند  تا  بودیمیر  طلب 
پرداخت می شود

طلب  پرسپولیس  باشگاه  مدیران 
طی  را  خود  کروات  و  پیشین  مهاجم 

یک یا دو روز آتی پرداخت می کنند.
باشگاه  روزگذشته)یکشنبه(  صبح 
برای  موانع  کرد  اعالم  پرسپولیس 
برداشته  بودیمیر  ماریو  طلب  پرداخت 
خصوص  این  در  مالی  منابع  و  شده 

تامین شده است.
ماجرا از این قرار است که با تالش 
باشگاه  مدیره  هیات  جدید  اعضای 
پرداخت  برای  مالی  منابع  پرسپولیس 
یورویی  هزار   ۵۰۰ به  نزدیک  طلب 
پول  این  و  است  شده  تامین  بودیمیر 

امروز یا فردا به حساب این بازیکن واریز 
می شود تا دیگر خطر کسر امتیاز یا بسته 
شدن پنجره نقل و انتقاالتی پرسپولیس 

را تهدید نکند.
 این پول با تالش اعضای جدید 
هیات مدیره و جعفر سمیعی که به تازگی 
منصوب  مدیره  هیات  عضو  عنوان  به 
پول  این  البته  است.  تامین شده  شده، 
حالت قرض ندارد و قرار است با انجام 
تا  شود  پرداخت  اقتصادی  کارهای 
مقروض  خصوص  این  در  پرسپولیس 
شرایطی  در  پرسپولیس  نباشد.باشگاه 
در  را  پول  یورو  هزار   ۵۰۰ به  نزدیک 
او  به  و  کرده  تامین  بودیمیر  پرونده 
پرداخت می کند که این پرونده در نهایت 
و در زمان خودش با ۷۰ هزار یورو بسته 
می شد اما برخورد غیر حرفه ای مدیران 
وقت باشگاه با موضوع قطع همکاری با 
بودیمیر و مسائلی که در این خصوص به 
وجود آمد و رعایت نشدن اصل حرفه ای 
از طرف مدیریت وقت باشگاه، باعث شد 
تا این پرونده ۷۰ هزار یورویی با نزدیک 

به ۵۰۰ هزار یورو بسته شود.
می شود  شنیده  شرایط  این  در 
باشگاه پرسپولیس  مدیران حال حاضر 
برای تامین کردن طلب بودیمیر جلساتی 
را هم برگزار کردند که در نهایت قرار 
شد این پول ظرف یکی دو روز آینده 

پرداخت شود.
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۷۰هزار یورویی که 5۰۰هزار شد؛

فرصت بیست روزه پرسپولیس برای فرار از محرومیت 

بیانیه  انتشار  با  فوتبال  فدراسیون 
از  نفر   ۱۰ صالحیت  رد  از  کوتاه  ای 
ثبت نام کنندگان در انتخابات خبر داد.

ساعت   ۴۸ با  حداقل  بیانیه  این 
تأخیر منتشر شده چرا که ظاهرا قرار بوده 
فدراسیون فوتبال تا دو روز پیش اسامی 
نهایی افراد شرکت کننده در انتخابات 
فدراسیون فوتبال که قرار است در اسفند 

ماه برگزار شود را به فیفا اعالم کند.
این بیانیه پس از آن منتشر شده 
که در فضای خبری و شایعه خیز فوتبال 
رد  بر  مبنی  جدی  های  بحث  ایران، 
صالحیت تنی چند از شرکت کنندگان 
فدراسیون  انتخابات  در  درشت  دانه 

منتشر شده بود.
فدراسیون،  بیانیه  با  مطابق  البته 
موضوع عدم احراز صالحیت به مسائل 
و...  ها  فرم  کردن  پر  نحوه  و  اداری 
برمیگردد و مسئولیت این ردصالحیت 
شاید  و  است  بدوی  کمیته  برعهده 
افرادی که مسئله رد صالحیت به آنها 
به  دوباره  رایزنی  با  بتوانند  اعالم شده 
تنها  این  اما  برگردند.  انتخاباتی  رقابت 

رد  مسئله  و  است  قضیه  سوی  یک 
صالحیت ها ابعادی فراتر از کاغذ بازی 
راستا،  این  دارد.در  اداری  معمول  های 
اخباری به گوش رسیده مبنی بر اینکه 
شرکت  رأی  صاحب  اعضای  از  تن   2
فدراسیون  ریاست  بخش  در  کننده 
فوتبال، به طور قطع ردصالحیت خواهند 
مختلفی  دالیل  به  مسئله  این  که  شد 
مثل بازنشستگی و موضوع استعالمات 

مربوطه رخ داده است.
مهم  های  نام  افراد،  این  جز  به 
دیگری نیز که در انتخابات فدراسیون 

در  نیز  حاضر  حال  در  و  حاضرند 
فدراسیون سمت دارند، فاقد صالحیت 
برای حضور در انتخابات تشخیص داده 
اجازه شرکت در  آنها  به  شده و ظاهرا 

این رقابت داده نخواهد شد.
با این وصف و اگر شایعات حقیقت 
داشته باشند، بدان معناست که انتخابات 
ریاست فدراسیون فوتبال با حضور سه 
نامزد برگزار می شود و باید دید توازن 
نیروهای مجمع  آرایش  قدرت و نحوه 
در نهایت چه کسی را روی صندلی داغ 

سئول خواهد نشاند.

نکته مهم و نادیده نگرفتنی دیگر 
انتخاباتی  مسائل  بر  فیفا  نظارت  هم 
فدراسیون فوتبال است و اینکه مجمع 
می  حال  هر  به  نیز  فوتبال  فدراسیون 
موضوعات  و  احتمالی  چینش  در  تواند 
تأثیرگذار  بسیار  حاال  همین  از  آینده 
باشد. در نهایت اینطور به نظر می رسد 
قبلی،  های  بینی  پیش  با  مطابق  که 
انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال که 
قرار است یک ماه دیگر برگزار شود، از 
خواهد  پیروی  خاصی  های  پیچیدگی 
کرد و هر لحظه امکان تغییر معادالت 

و اتفاقات جدید در آن وجود دارد.
 در شرایط فعلی، مبهم بودن اخبار 
و شایعات و ضد و نقیض بودن برخی از 
آنها و همچنین تأخیر در اعالم و انتشار 
اسامی برای ارسال به فیفاست که این 
مسئله نهاد اول قانونگذار فوتبال جهان 
ریاست  انتخابات  موضوع  به  نسبت  را 
فدراسیون فوتبال ایران را دوباره حساس 
خواهد کرد که با توجه به مسائل قبلی 
باید مورد  این زمینه نهایت احتیاط  در 

توجه قرار بگیرد.

با تاخیر ۴۸ ساعته اعالم شد؛

رد صالحیت  1۰نفر از ثبت نام کنندگان انتخابات فدراسیون فوتبال

یحیی گل محمدی با ویژگی های یک 
احساسات  از  اغلب عاری  مرد خونسرد که 
معمول است، در ذهن ها ثبت شده اما اشک 
های او در حاشیه بازی با ماشین سازی، چیز 

دیگری را به اذهان مخابره می کرد.
تیم  دیدار  که  این  از  پیش  لحظاتی 
سوت  با  سازی  ماشین  و  پرسپولیس  های 
علی صفایی آغاز شود، کارگردان با گذر از 
بازیکنانی که در حال برگزاری مراسم ابتدای 
مسابقه بودند، دوربینی را برای پخش انتخاب 
کرد که تصویر بسته از یحیی گل محمدی را 
نشان می داد. گل محمدی با ماسک مشکی 
رنگ و پوشش زمستانی اش مقابل نیمکت 
پرسپولیس پذیرای بازیکنان ماشین سازی 

بود که برای تسلیت گویی آنجا می آمدند.
به خاطر وجود ماسک، چهره  اگرچه 
اشک  از  پر  چشمان  اما  نبود  پیدا  یحیی 
سرمربی پرسپولیس در این تصویر خودنمایی 
می کرد. گل محمدی با همان خوی آرام، در 

فراغ دوست قدیمی اش مهرداد میناوند گریه 
می کرد و البته شاید تالش داشت تا این گریه 

از چشم حاضران دور بماند.
او  بغض شکسته  تصویر  حال  این  با 
در حاشیه بازی پرسپولیس و ماشین سازی، 

حسابی در شبکه های اجتماعی وایرال شده. 
در موقعیتی که بازیکنان دو تیم با یک شاخه 
گل به استقبال تصویر مهرداد میناوند رفته 
بودند و سکوهای ورزشگاه نیز نام او را نشان 
می دادند، سرمربی پرسپولیس شاید احساسی 

ترین واکنش را از خود بروز داد تا به چهره 
روزهای  تبدیل شود.در  مسابقه  این  خاص 
اخیر یادداشت پژمان جمشیدی برای مهرداد 
میناوند حسابی به دل مخاطبانش نشسته بود 
و حاال یحیی گل محمدی است که به مرد 
اول واکنش ها به این اتفاق تلخ تبدیل شده؛ 
جایی که احتماال یادش می افتد همین چند 
ماه پیش بود که مقابل مهرداد قرار گرفت و 

یک مصاحبه جذاب را انجام داد.
تالش  یک  میناوند  و  محمدی  گل 
 2۰۰2 جهانی  جام  به  برای صعود  ناموفق 
یحیی گل  که  هایی  رقابت  همان  داشتند. 
به  گل  یک  لحظاتش  آخرین  در  محمدی 
با سوت داور،  ثانیه بعد  اما چند  ثمر رساند 
پروژه صعود ایران به جام جهانی ناکام ماند 
و یحیی گریه کنان استادیوم آزادی را ترک 
کرد - شاید این بار آقا یحیی به یاد همان 
خاطرات گذشته با میناوند افتاده بود و اینطور 

چشمانش را سرخ کرده بود.

لحظاتی تلخ برای همبازی سابق مهرداد؛

بغض یحیی در آزادی شکست

عضو کمیته فنی باشگاه استقالل گفت: استقالل 
خوب بازی نمی کند اما من اعتقاد دارم کادرفنی این 
توانایی را دارد در هفته های آینده نتایج بهتری را گرفته 
و همچنان خود را به عنوان مدعی اول قهرمانی مطرح 
استقالل  از  انتقادات  داشت:  اظهار  نوری  کند.محمد 
زیاد است اما به نظر من برخی از این انتقادات که در 
روزهای اخیر از فکری و استقالل مطرح می شود جنبه 

غرض ورزی دارد.
منتقدان  بگیرد  نتیجه  استقالل  اگر  افزود:  وی 
می گویند چرا این تیم خوب بازی نمی کند و اگر خوب 

بازی کند می گویند چرا آبی پوشان نتیجه نمی گیرند. 
این  از  افراد هستند که می کوشند  از  متاسفانه برخی 

فضای گل آلود ماهی بگیرند.
عضو کمیته فنی باشگاه استقالل خاطرنشان کرد: 
شاید که نه به طور حتم تاکنون انتظارات هواداران از 
استقالل برآورده نشده و آنها هنوز نتوانسته اند فوتبالی 

که مد نظر هواداران است به نمایش بگذارند.
نوری تصریح کرد: استقالل یکی از پر مهره ترین 
تیم های لیگ برتر است، آنها عالوه بر اینکه در ترکیب 
ثابت خود بازیکنان خیلی خوبی دارند بر روی نیمکت 

نیز نفراتی با کیفیت خوب در اختیار دارند که برای هر 
نیمه  در  استقالل  کرد:  تاکید  است.وی  نعمت  تیمی 
اول بازی با نفت مسجد سلیمان خوب بازی نکرد اما 
در نیمه دوم و با تغییراتی که کار فنی در ترکیب تیم 
به وجود آورد شرایط به سود آبی ها عوض شد و روند 
تیم شکل خوبی به خود گرفت.بازیکن اسبق استقالل 
در پایان گفت: استقالل خوب بازی نمی کند اما من 
اعتقاد دارم کادر فنی این توانایی را دارد در هفته های 
آینده نتایج بهتری را گرفته و همچنان خود را به عنوان 

مدعی اول قهرمانی مطرح کند.

انتقادات از استقالل زیاد است؛

عضو کمیته فنی استقالل: خوب بازی نمی کنیم
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 بنیاد سعدی در نظر دارد برای رفع نیازهای فناورانه خود در حوزه 
»تولید محتوای الکترونیک آموزش زبان و ادب فارسی« از شرکت های 
دانش بنیان، فناوران و کمک نوآورها )استارت آپ( فعال در تولید محتوای 

الکترونیک دارای محصول مرتب یا راه کار 
رفع نیاز فناورانه، کمک بگیرد.

به گزارش بنیاد سعدی، این بنیاد 
با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی 
فناوری  سازمان  و  جمهوری  ریاست 
اطالعات و ارتباطات ایران در نظر دارد 
برای رفع نیازهای فناورانه خود در حوزه 
»تولید محتوای الکترونیک آموزش زبان 
و ادب فارسی« از شرکت های دانش بنیان، 
فناوران و کمک نوآورها )استارت آپ( فعال 

در حوزه تولید محتوای  الکترونیک دارای محصول  مرتبط و یا راه کار 
رفع نیاز فناورانه، کمک بگیرد.

بر همین اساس فراخوانی در راستای توسعه فعالیت ها در امر 
آموزش و گسترش زبان فارسی در جهان، با همکاری وزارت فناوری و 
ارتباطات، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ایران و صندوق نوآوری 

و شکوفایی ریاست جمهوری، صادر شده است.
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های فعال در زمینه فناوری 
اطالعات می توانند پس از مطالعه نیازها، برای انجام مذاکرات تجاری، 
درخواست خود را حداکثر تا تاریخ ۱۸ بهمن 
۱3۹۹ با شماره تلفن های ۰2۱۸۸3۹۸۵۶3 
- ۰2۱۸۸3۹۸۵۴3 یا ارسال پیام به شماره 
کارگزار  به   ۰۹2۱۹۵۷2۶2۷ واتس آپ 
تبادل فناوری )کارگزاری شرکت بومرنگ( 

اعالم کنند.
نیاز  مورد  افزاهای  نرم  جمله  از 
در این حوزه عبارتند از »نرم افزار جامع 
مدیریت آموزش مجازی«، »توسعه نرم 
»طراحی  فارسی«،  زبان  آموزش  افزار 
بستر برگزاری مجموعه آزمون های مرتبط با زبان فارسی«، »تولید نرم 
افزار چند رسانه ای تعاملی خود آموز«، »غنی سازی کتاب های بنیاد 
سعدی«، »طراحی فونت استاندارد برای آموزش زبان فارسی« است. 
توضیحات بیشتر در مورد هر کدام از نیازهای فناورانه در پیوند پیوست 

قابل مشاهده است.

فراخوان نیازهای فناورانه تولید محتوای الکترونیکی آموزش زبان فارسی 

ی  ز مجا ه  یشگا نما
رسید  پایان  به  تهران  کتاب 
آغاز  را  خود  سفر  کتاب ها  و 
خواندن  کتاب  رویای  تحقق  تا  کردند 
که  باشد  نوجوانانی  و  کودکان  برای 
در دورترین روستاها از پایتخت زندگی 

می کنند.

با پایان گرفتن نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران، اکنون سفر دیگری آغاز 
می شود. سفری به سراسر ایران، بر بال 
کاغذی کتاب ها، سفری که پرنده زرد 

و آبی پست، آن را به انجام می رساند.

روی ریل نارنجی
کتاب ها، در جعبه های بزرگ، راهی 
راه دور می شوند، راهی که می تواند از 
جنوب تا شمال از شرق به غرب ایران 
را به هم پیوند بزند، اکنون پستچی های 
راه  از  پستی  بسته های  با  شما  شهر 
می رسند و زنگ را به صدا درمی آورند. 
کتاب هایی که در مرکز تجزیه مبادالت 
کشور از هم جدا می شوند و راه خود را به 
سوی مقصد می یابند. روی ریل نارنجی 
رنگ، یا در چرخه تقسیم که مشخص 
می کند هر بسته کجا باید برود، کتاب ها 
از هم جدا می شوند، مسافرانی که راه 
درازی تا رسیدن به یک دوست جدید 

در پیش دارند.

ناشران در تکاپو
ناشران در تکاپوی بسیار، ناشرانی 
که کتاب هایشان را به سرعت بسته بندی 
می کنند تا به موقع به دست مخاطبان 
حال  در  هم  هنوز  پست  دفاتر  برسد، 
دریافت بسته های پستی هستند، ناشران 
سراسر کشور، مشغولند، شاید به همان 
اندازه که برای نمایشگاه فیزیکی تهران، 
می کردند  بندی  بسته  را  کتاب هایشان 
مرکز  یا  آفتاب  شهر  مصلی،  به  تا 
تهران  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی 
کتاب ها  که  زمانی  تا  ناشران  برسانند. 
نمی توانند  نرسانند،  مخاطبان  به  را 
را  فروخته اند  که  کتاب هایی  هزینه 

دریافت کنند.
خانه کتاب به ناشران اعالم کرده 
باید همه بسته ها  تا سه شنبه  است که 
اعالم  نیز  و شرکت پست  ارسال شود 
کرده در عرض ۶ روز پس از برگزاری 
نمایشگاه همه بسته ها به مقصد خواهند 

رسید.

برای دورترین روستاها از پایتخت 
دود گرفته

شرکت پست در روزهای گذشته 
دورترین مسیر ارسال کتاب را، از ناشری 
میرجاوه  در  شهروندی  تا  تبریز  در 
اما  بود،  کرده  اعالم  پاکستان  مرز  در 
اکنون به نظر می رسد راه های دورتری 
در  باشند. کتاب ها  درنوردیده شده  هم 

به  کتاب،  حمل  مخصوص  گونی های 
رنگ های نارنجی و آبی، منتظر رسیدن 
زندگی  به  تازه  رنگ های  افزودن  و 

مخاطب خود هستند.
هم  تک  به  تک  کتاب های 
در  تایی   ۷۰۰ یا   ۶۰۰ دسته های  در 
برای  که  پست  فلزی  صندوق های 
آسیب ندیدن آن ها، آماده شده اند، راهی 
می شوند، قفلی که در مبدا روی صندوق 
گشوده  مقصد  در  و  می شود  گذاشته 
کار  گشایش  شاید  که  قفلی  می شود، 
ناشران باشد در روزگار سخت کرونایی، 
کتاب  رویای  کلید  می تواند  که  قفلی 
نوجوانانی  و  کودکان  برای  خواندن 
باشد که در دورترین روستاها از پایتخت 

زندگی می کنند.

گلی سرخ برای سجاده پستچی

راننده یکی از کامیون های شرکت 
پست، در کنار کامیون آماده بارگیری اش 
نماز می خواند، تصویری که از روز بازدید 
مرکز تجزیه تبادالت باقی مانده است 
اما گوشه جا نمازش، شاخه از گل های 
خانه کتاب است. شاخه گلی که ایوب 
نمایشگاه  نخستین  رییس  دهقانکار، 
مجازی کتاب تهران، بر نماز او افشاند 
که  بود  تشکری  گل،  این  اما  رفت  و 
تالش های  همه  برای  کتاب  خانه 
داشته  ابراز  پستچی های سراسر کشور 
با  امروز  که  بی وقفه ای  تالش  است.  
یک  از  بیش  فروش  شدن  مشخص 
کتاب،  نسخه  هزار   2۵۰ و  میلیون 

سخت تر هم خواهد شد.

کتاب ها سفر خود را آغاز کردند
آغاز  امروز  از  کتاب ها  سفرنامه 

می شود، از امروز صدای زنگ در برای 
در سراسر  هزار سفارش  از 223  بیش 
کتاب هایی  رسیدن  صدای  کشور، 
است که در ۱۰ روز نمایشگاه سفارش 
داده  شده اند. شرکت پست اعالم کرده 
در  پستی  بسته های  رساندن  اولویت 
بود.  خواهد  کتاب ها  با  هفته  دو  این 
اکنون  کتاب  بسته  هزار   ۵۷۰ از  بیش 
به مقصد رسیده و باز هم این راه ادامه 
پایان  کتاب ها  برای  که  سفری  دارد، 
راه نیست و آغاز مسیری تازه در حوزه 

فرهنگ ایران است.

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران در یک نگاه

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
به دنبال راهی برای حمایت از ناشران 
استفاده  با  و  بود  کشور  کتاب  بازار  و 
نمایشگاه های  در  حضور  تجربیات  از 
مجازی برگزار شده توسط دیگر کشورها 
نظیر نمایشگاه بزرگ کتاب فرانکفورت، 
این رویداد فرهنگی در ایران به شکل 

مجازی برگزار شد.
عامل  مدیر  ر  دهقان کا یوب  ا
با  ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه  موسسه 
و  فرهنگ  وزیر  فرهنگی  معاون  حکم 
ارشاد اسالمی به عنوان ریاست برگزاری 
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب معرفی 
شد. در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب 
ناشر حضور  از یک هزار  بیش  تهران، 
داشتند و بیش از ۱۰۰ هزار عنوان کتاب 
برای عرضه در سایت نمایشگاه مجازی 

کتاب تهران ارائه شد.
همچنین ۱۸۰ ناشر خارجی با 2۰ 
هزار عنوان کتاب و ۱۴2 نهاد فرهنگی 
و آژانس ادبی در بخش رایت سنتر نیز 
در این نمایشگاه حضور داشتند. هزینه 
ارسال کتاب ها نیز از سوی شرکت پست 
جمهوری اسالمی برای همه مخاطبان 

رایگان اعالم شده بود.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران، از یکم تا دهم بهمن برگزار شد.

پایان نمایشگاه مجازی، آغاز پرواز پستی کتابها

»میخی به تابوت« اثر »عزیز آقایانی« منتشر شد
انتشارات سرانه مجموعه داستان   
نویسنده  اثر  تابوت«  به  »میخی  کوتاه 
کرمانشاهی، »عزیز آقایانی« را منتشر کرد.

این کتاب که شامل ۸۶ داستان کوتاه 
است به موضوعات اجتماعی روز می پردازد 
و »رییس خیالباف«، »دکمه خواب ابدی«، 
»گنجشک ها آدم نمی شوند«، »مرگ از 
نوع خیال«، »مردی که زیاد می دانست« 
نام چند داستان موجود در این کتاب است.

نویسنده این اثر، عزیز آقایانی متولد 
شاعر  این  است؛  کرمانشاه  سال ۱33۴ 
و نویسنده پرکار در کنار شغل آزاد خود 

تاکنون موّفق به نوشتن کتاب هایی نظیر »سیگاری کنج لب اسطوره«، »نعره 
می کشم پس هستم«، »هویت در دست تعمیر« و »من و اقاقی و بچه های 

کوچه بن بست« و »مرگی کوچک الیه کتاب« شده است.
این کتاب در اندازه رقعی، ۴2۴ صفحه، چاپ اول ۱3۹۹ با تیراژ هزار 
نسخه به قیمت ۸۰ هزار تومان از سوی انتشارات سرانه منتشر و در اختیار 

عالقه مندان قرار گرفت.
در کرمانشاه نیز همانند سایر نقاط دنیا گرایش داستان سرایان بیشتر به سوی 
داستان کوتاه است؛ یکی از دالیل این گرایش در این دوره پرجنب وجوش این 
است که داستان کوتاه بهتر می تواند موقعیت ها و لحظه های حساس و ناپایدار 

و رویدادهای تند و زودگذر را را تصویر کند.
نویسندگان ما در دوره ای که هر روز حادثه طرح روی می دهد و فرصت 
بررسی دقیق و تحلیل وقایع و شخصیت پردازی های مفصل که مختص رمان 

است، نیست به نوشتن داستان کوتاه روی می آورند.
داستان کوتاه در جوامعی که مدام دستخوش ناآرامی و بی ثباتی است کاربرد 

بیشتری دارد؛ کتابی که اکنون معرفی شد ثمره این شرایط است.

»پلیس گل ها، درخت ها و جنگل ها«؛ رمان کارآگاهی به قلم 
یک پلیس

و  درخت ها  گل ها،  »پلیس  رمان 
جنگل ها« را »رومن پوئرتوالس« نوشته 
که خود زمانی افسر پلیس بوده است. او 
که در دنیای ادبیات با رمان های متفاوتی 
شناخته می شود، این بار سبک کارآگاهی 

و جنایی را انتخاب کرده است.
ی  ین ها جسته تر بر ز  ا پلیسی 
زیر  آن  از  پس  می میرد.  کالن شهر 
تختش یک جعبه فلزی بیسکوئیت حاوی 
۹ نوار صوتی، دسته ای نامه و چند برگه 
پیدا می شود. همه اینها به ماجرای ژوئل 

مربوط است.
»در ابتدای دوران کاری اش، یک صبح تابستان سال ۱۹۶۱ به پ. 
اعزام شده بود. همان موقع ها در کارخانه مرباپزی محلی آنجا جسد ژوئل 
نامی را کشف کرده بودند که محبوب همه بود و با اره آهن بر گلویش بریده 
و مثله شده بود. جسد با خشم تکه تکه و در چندین کیسه بسته بندی شده 
و بعد در یکی از مخزن های پخت مربا رها شده بوده انگار خواسته بودند 
اتفاقی  آنجا بسوزد... هیچ کس سر درنمی آورد چطور ممکن است چنین 
در چنین روستای کوچکی بیفتد که همه همدیگر را می شناختند و ژوئل و 

دوست داشتند!« )ص. ۱۴(
مقتول بسیار محبوب بوده است تا آنجا که اهالی روستا در تدارک ساخت 
مجسمه یادبودی برای او هستند تا وسط میدان بزرگ نصب کنند. اما مساله 
جایی عجیب می شود که مردم چندان با کارآگاه همکاری نمی کنند. این وضعیت 
پلیس جوان را به این نتیجه می رساند که همه اهالی بالقوه می توانند مظنون 

این قتل نفرت انگیز باشند.
»ژوئل مهربون بود. تحملش برای من سخته که بفهمم یکی از آدم های 

کلیسای من این وحشی گری رو مرتکب شده.«
کمی تعجب کرده ام از این پاسخ که مستقیما برخالف حرف فلیسین تازاریان 

است. می پرسم: »شما فکر می کنید کار یکی از اهالی پ. باشه؟«
»دوست داشتم به تون جواب بدم که نه، می دونم که ما سر راه دریاییم 
و اصال کاری نداره که یه غریبه از قطار پیاده بشه، دست به قتل بزنه و 
بعد دوباره سوار قطار بعدی بشه، ولی آخه با چه نیتی؟ نه، فقط می تونه 
کار یکی از اهالی این جا باشه. ابلیس گاهی معمولی ترین لباس ها رو به 

تن می کنه.« )ص. ۱3۱(
اما در پایان راز این قتل با یک عکس فاش می شود و دنیای مأمور پلیس 

را برای همیشه زیر و رو می کند. 
رمان پلیس گل ها، درخت ها و جنگل ها در دو بخش »روستا ۱۹۶۱« و »باغ 
مخفی« به شکل نامه ها، پیوست ها و متن پیاده شده نوارهای صوتی نگاشته شده 
است. این شیوه به مخاطب اجازه می دهد که به جای دنبال کردن یک روایت، 

خود همانند کارآگاهی قطعات پازل را کنار هم بچیند.

ناشر محجوب ایران درگذشت
 »حسن محجوب«، مدیر شرکت سهامی انتشار و ناشر برگزیده کشور، 

در ۱۰2 سالگی درگذشت.
حسن محجوب، ناشر و پژوهشگر برگزیده کشور، صبح دیروز دار فانی را 
وداع گفت.  حسن محجوب متولد ۵ تیرماه ۱3۰۷ در  تهران و دانش آموخته مقطع 
فوق لیسانس رشتۀ فرهنگ و تمدن اسالمی از دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران بود.

وی از سال ۱33۵ وارد کارهای انتشاراتی شد و پس از تاسیس شرکت 
انتشار، بعد از یک دوره مدیریت مهدی سحابی تاامروز مدیرعامل این موسسه 

مشهور انتشاراتی بوده است. 
از طرف وزیر  محجوب  در سال ۱3۸2 به عنوان خادم برگزیده نشر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزیده و در سال ۱3۹۴ به عنوان پیشکسوت صنعت 
نشر از او تقدیر شد. وی برادر مرحوم محمدجعفر محجوب، از بهترین استادان 

ادبیات ایران بود.
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پروانه رسولی خوشبخت

تشریح عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 با حضور صالحی در »نگاه یک«

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی شنبه یازدهم بهمن با حضور در برنامه 
نگاه یک شبکه اول سیما به تشریح عملکرد این وزارتخانه پرداخت.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
از  گزارشی  ارائه  به  برنامه  این  در  حضور  با  صالحی  سیدعباس  اسالمی، 
مجموعه اقدامات این وزارتخانه در حوزه برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران، جشنواره های فرهنگی و هنری فجر و همچنین اقدامات وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی در زمینه کرونا پرداخت.

آمادگی ایران برای کمک به بازسازی آرامگاه ابوریحان بیرونی 
در افغانستان

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعالم آمادگی ایران 
برای کمک به بازسازی اصولی مقبره ابوریحان بیرونی در افغانستان، گفت: 
از معاون میراث فرهنگی وزارتخانه خواسته ام با مقامات کابل هماهنگی های 

الزم را در این زمینه انجام دهد.
علی اصغر مونسان از محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی این 
ابوریحان بیرونی ویران  اینکه مقبره  وزارتخانه خواسته است »با توجه به 
شده و در وضعیت بدی قرار دارد با هماهنگی با افغانستان در بخش بازسازی 
آرامگاه ابوریحان بیرونی دانشمند و ریاضیدان ایرانی در شهر غزنی این کشور 

هر چه سریع تر اقدام کند.«
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می گوید: ایران دانش 
خوبی در زمینه مرمت و بازسازی بناها و اماکن تاریخی دارد و کارشناسان 
برجسته ای نیز در این حوزه فعالیت می کنند. به این منظور در بازسازی اصولی 
مقبره ابوریحان بیرونی به کشور افغانستان کمک می کنیم تا شاهد مقبره ای 

در خور شأن این دانشمند برجسته ایرانی باشیم.
غزنی در مرکز شرقی افغانستان با جمعیت تقریبی ۱۴۱ هزار نفر مرکز 

والیت غزنی است. 
ابوریحان بیرونی سوم ذی الحّجه 3۶2 در بیرون روستایی به نام کات 
غزنی  در   ۴۴۰ سال  و  آمد  دنیا  به  کنونی(  ازبکستان  )در  خوارزم  حوالی 
)افغانستان امروزی( وفات کرد. وی افزون بر زبان فارسی، به عربی، عبری، 
سریانی و سانسکریت و به  احتمال یونانی، نیز مسلّط بود و بسیاری از منابع 
دسته اوِل کارهای تحقیقی خویش را به مدِد همین چندزبان دانی اش، از آثار 
دسته اول و اصیِل زبان های یادشده یافته بود. آثار زیادی از وی در علوم 
مختلف از جمله التفهیم الوائل الصناعه التنجیم )در نجوم( و آثار الباقیه عن 

القرون الخالیه )در گاه شماری و تقویم( از وی برجای مانده است.

انحراف مناره شمس تبریزی بررسی می شود

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی 
گفت: انحراف اثر تاریخی مناره شمس تبریزی خوی توسط کارشناسان در 

دست بررسی است.
جلیل جباری با بیان اینکه این انحراف در چند سال اخیر رخ داده، افزود: 
کنترل مناره مجموعه فرهنگی و تاریخی شمس تبریزی در خوی با هدف 
پیشگیری از آسیب احتمالی و خطر تخریب، این بنای ارزشمند آغازشده است.

تاریخی،  اثر  این  از  صیانت  و  پایش  و  کنترل  برای  کرد:  بیان  وی 
حال  در  تکنینک  ژئو  مطالعات  آغاز  با  کشور  فرهنگی  میراث  کارشناسان 

بررسی راههای صیانت و نگهداری از آن هستند.
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی 
افزود: برای دستیابی به اهداف تعیین شده کارشناسان در حال حفر گمانه 
برای  موثر  تصمیمات  تر  دقیق  مطالعات  با  تا  آن هستند  اطرف  در  هایی 

نگهداری ازاین اثر اتخاذ شود.
اذربایجان  گردشگری  و  دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
غربی اضافه کرد: مرحله دوم عملیات اجرایی مجموعه فرهنگی، تاریخی 
و کردشگری شمس تبریزی در یکهزار و 3۰۰ متر مربع در حال اجراست.

وی بیان کرد: فاز اول این طرح از محل اعتبارات سفر رییس جمهوری 
به استان آغاز شده بود که با اجرای این مرحله مجموع زیر بنای در دست 

ساخت آن به سه هزار و ۵۰۰ متر مربع رسید .
وی اظهار داشت: این مجموعه شامل تاالها، کالری ها، موزه و کتابخانه 
تخصصی شمس و فضای اداری است و مجموع اعتبارات این طرح که از 
محل سفر رئیس جمهور به استان تامین شده 2۰۰ میلیارد ریال است که 
تاکنون فقط 3۵ میلیارد ریال از این اعتبار اختصاص یافته است که این امر 

موجب کندی روند ساخت آن شده است.
در  زیارتی خوی  و  گردشگری  مکان های  از  تبریزی  آرامگاه شمس 
استان آذربایجان غربی که به اعتقاد اکثریت محل مدفن شمس تبریزی 
می باشد. و همه ساله عالقه مندان شمس تبریزی از خوی و دیگر شهرهای 
ایران و حتی کشورهای همسایه در مراسمی بزرگداشت این صوفی و عارف 

را گرامی می دارند.
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از راست: مهسا خداکرمی، محمدجعفر یوسفیان کناری و امیرعلی نجومیان
اختصاصی دنیای جوانان

فکر عالج واقعه 
قبل از وقوع باش

سیدمهدی نژاد هاشمی

یک دلخوشی ِصرف ِ قریب الوقوع باش
درلحظه ی شکست. دوباره شروع باش

در پیشگاه حضرت نام آشنای عشق
لطفا دمی به حال خضوع و خشوع باش

خیمه زده دوباره  اگر شب به چشم هات
آرامش خیال ، به وقت طلوع باش

در قحطی محبت و احساس ِ زندگی
یک نسخه اصیل برای رجوع باش

قامت مبند،  وقت ِ مناجات ِ دلبری
اینبار بی خیال ِ اصول و فروع باش

نگذار عاشقت بشوم زودتر برو ...
فکر عالج واقعه قبل از وقوع باش

هفت نمایشنامه به عنوان نامزدهای بخش مسابقه 
تئاترفجر  جشنواره  ونهمین  سی  نمایشنامه نویسی 

معرفی شدند.
یکی  عنوان  به  نمایشنامه نویسی  رقابتی  بخش 

جشنواره  سی وونهمین  غیراجرایی  بخش های  از 
برا  برتر خود  آثار  نامزدهای  تئاتر فجر  سراسری 

دریافت تندیس جشنواره را اعالم کرد.
بر این اساس نمایشنامه های »آشپزخونه« به 
نویسندگی ایمان ملک پور از شهر اراک، »جنگ 
از   اصل  علیپور  مهدی  نویسندگی  به  وصلح« 
به  پراکنده«  ابرهای  روی  »خانه ای  تبریز،  شهر 
نویسندگی مهدی اکبری از شهرکرج، »شیاطین 
را فرابخوان« به نویسندگی مسعود احمدی از شهر 
نویسندگی  به  بگو«  دروغ  من  به  شیراز، »کمی 
مریم منصوری از تهران، »مردی که گل به دهان 
گریست« به نویسندگی مهرداد رایانی مخصوص 
به  دیکنز«  آقای  هستم  پیپ  »من  و  تهران  از 
عنوان  به  تهران  از  عظیمی  محسن  نویسندگی 
هفت اثر نهایی اط سوی هیات داوران این بخش 

معریف شدند. 
رویداد  مهم ترین  به عنوان  فجر  تئاتر  جشنواره 
رقابتی و جشنواره ای در عرصه هنر تئاتر و بازتاب دهنده  
ایام یوم اهلل دهه فجر  انقالب در  آینه تمام نمای هنر 
امسال )۱3۹۹( در شرایط سی ونهمین دوره خود را با 
که  می گذارد  سر  پشت  مسافرآستانه  حسین  دبیری 
کشور  در  کرونا  ویروس  گسترش  و  شیوع  شرایط 
هنری  فعالیت های  و  جشنواره ها  برگزاری  مختصات 

ویژه ای  بسیار  شرایط  با  را  تئاتر  عرصه  در  به ویژه 
مواجه کرده است.

تعطیلی فعالیت های نمایشی به ویژه تماشاخانه ها 
و سالن های میزبان آثار نمایشی از یک سو و ازسوی 

به عنوان  رویداد  این  اعظم  بخش  برگزاری  دیگر 
بستر فضای  در  تئاتر کشور  رویداد عرصه  مهم ترین 
مجازی، ویژگی های این دوره جشنواره را متمایزتر از 

ادوار دیگر ساخته است.
»فیلم تئاتر«  و  »رادیوتئاتر«  محور  دو  همچنین 
ارائه  و  نمایشی  آثار  تولید  متفاوت  بستر  دو  به عنوان 
آن به مخاطبان برای نخستین بار به عنوان بخش های 

اصلی و استوانه این جشنواره تعریف شده است.
همچنین با اعالم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ 
بازگشایی مجدد تاالرهای  بر  ارشاد اسالمی مبنی  و 
شیوه نامه های  رعایت  با  بهمن ماه  ابتدای  از  نمایشی 
بهداشتی و استفاده از ظرفیت محدود و حداکثر 
۵۰ درصدی نمایش ها، سی ونهمین جشنواره تئاتر 
فجر را به یکی از معدود رویداد عرصه هنری کشور 
در قالب جشنواره های هنری فجر بدل ساخته که 

به شکل محدود میزبان مخاطبان خواهد بود.
و  )رادیوتئاتر  یادشده  بخش  دو  کنار  در 
جشنواره  اصلی  ستون  دو  به عنوان  فیلم تئاتر( 
بخش  اختصاص  سی ونهم؛  گام  در  فجر  تئاتر 
سالروز  نخستین  مناسبت  به  انقالب«  »سرباز 
و  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  سردار  شهادت 
ترور ناجوانمردانه شهید محسن فخری زاده باعث 
از  یکی  از مدت ها  بعد  رویداد  این  که  شده است 
اصلی ترین ویژگی های محتوایی خود را بر حوزه 
از  یکی  به عنوان  مقدس  دفاع  و  مقاومت  تئاتر 
اصلی ترین بن مایه های گفتمان فرهنگی انقالب 
قرار دهد.از دیگر بخش های این دوره از جشنواره 
می توان به بخش »نمایش های میدانی و  خیابانی«، 
آثار  رقابتی  »بخش  اجرا«،  گونه های  دیگر  »بخش 
صحنه ای«، »بخش رقابتی برگزیدگان جشنواره های 
استانی« و»بخش رقابتی نمایشنامه نویسی« اشاره کرد.

به  فجر  تئاتر  سراسری  جشنواره  سی ونهمین 
دبیری حسین مسافرآستانه از ۱۱ تا 2۱ بهمن ماه در 

تهران برگزار می شود.

نامزدهای مسابقه نمایشنامه نویسی جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند
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محمد بحراني و جشنواره نمایش عروسکي

دو  انتخاب  هیات  گذشته  روز 
بخش ایده های نو و نمایش عروسکی 
در فضای مجازی هجدهمین جشنواره 
نمایش عروسکی تهران معرفی شدند. 
گروهی 3 نفره متشکل از وحید آقاپور، 
محمد بحرانی و وحید نفر، نمایش های 

دو بخش ایده های نو و نمایش عروسکی در 
فضای مجازی هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران را انتخاب 
می کنند. هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران با یاد زنده یاد گلزار 
محمدی، دبیر فقید این جشنواره و با دبیری اجرایی مهدی حاجیان دهم 
تا هفدهم اسفند سال جاری برگزار می شود. بخش نمایش عروسکی در 
فضای مجازی در پی شیوع کرونا به جشنواره هجدهم نمایش عروسکی 
تهران اضافه شده که در چند روز آینده نمایش های راه یافته به آن همراه 

با آثار پذیرفته شده در بخش ایده های نو، اعالم می شوند.

سینماي اقتباسي براي کاوه صباغ زاده 

و  نویسنده  ده  صباغ زا کاوه 
رمانتیسم  فیلم  با  امسال  کارگردان، 
فجر  فیلم  در جشنواره  و طوبا  عماد 
در  امروز  فیلم  این  دارد.  حضور 
و  سی  اول  روز  از  سانس  نخستین 

نهمین جشنواره فیلم فجر در برج میالد و 
پردیس ملت به روی پرده رفت. صباغ زاده 
درباره نام فیلم رمانتیسم عماد و طوبی گفت: رمانتیسم، یک مکتب هنری 
ادبی است و هر اثری که در این سبک تولید می شود، نگاه خیلی مالیم، 
رمانتیک، عاشقانه و خوش بینانه ای دارد. یعنی درواقع می توانیم به نوعی 
بگوییم که رمانتیسم عماد و طوبی همان عاشقانه عماد و طوبی است. من 
سینمای غیراقتباسی را بلد نیستم. عالقه من به سینما از ادبیات سرچشمه 
می گیرد و دوست دارم کتاب های مورد عالقه ام را به سینما تبدیل کنم. 

این اثر هم اقتباسی آزاد از کتاب سیر عشق آلن دوباتن است.

کنسرت آنالین ساالر عقیلي براي ایران

ساالر عقیلی خواننده محبوب و 
کنسرت  فردا  سنتی،  موسیقی  پرکار 
به صورت   2۱ ساعت  را  خود  آنالین 

رایگان برگزار خواهد کرد.
 این کنسرت که با نام برای تمام 

ایران می خوانم، برگزار خواهد شد از طریق 
صفحه اینستاگرامی این هنرمند و اپلیکیشن 
روبیکا برای عموم و به صورت رایگان پخش خواهد شد. ساالر عقیلي 
پیش از این نیز سابقه اجراي کنسرت آنالین در دوران کرونا را داشته 
است. ایران، تنها می مانم، خوشه چین، چه بگویم، به من بسپار دستت را، 
وطنم ای شکوه پابرجا و نگار قطعاتی هستند که قرار است عقیلی در این 
کنسرت اجرا کند. این خواننده در همین رابطه در صفحه اینستاگرامی 

خود نوشت: یک اتفاق بی نظیر را برایتان رقم زده ایم.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

فرزاد فرزین هم کنسرت خواهد داشت...

موسیقی  خواننده  فرزین  فرزاد 
اخیر  سال هاي  در  لبته  ا که  پاپ 
هنري  فعالیت هاي  از  زیادي  بخش 
خود را معطوف بازیگري کرده و این 
روزها هم سریال ملکه گدایان را در 
از شبکه نمایش خانگي  حال پخش 

دارد، در صفحه اینستاگرام خود از برگزاری 
کنسرت آنالین رایگان در پلتفرم های مجازی خبر داد. این خواننده در 
اولین تجربه کنسرت آنالین خود قطعات کجا دنبالت بگردم، شانزلیزه، 
آینده، ماه عسل و نفس را برای مخاطبانش اجرا خواهد کرد. این کنسرت 
در تاریخ ۱۵ بهمن ساعت 2۱ برگزار می شود و حامی مالی آن اپراتور همراه 
اول است. در طول یک سال گذشته خوانندگان مختلفی نظیر همایون 
شجریان، ساالر عقیلی، روزبه بمانی، روزبه نعمت اللهی و امید حاجیلی 

کنسرت آنالین برگزار کرده اند.
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محمد حسین زاده

نشســت رســانه ای ســید محمدمهــدی 
ــن جشــنواره  ــر ســی  و نهمی ــژاد دبی طباطبایی ن
ــالد  ــرج می ــروز در ب ــر دی ــم فجــر بعدازظه فیل
ــه دلیــل رعایــت  برگــزار شــد. ایــن نشســت ب
زنــده  به صــورت  بهداشــتی  پروتکل هــای 
از بســترهای ارتباطــی جشــنواره در فضــای 

ــد. ــش ش ــازی پخ مج
ــاز  ــژاد در آغ ــیدمحمدمهدي طباطبایی ن س
ایــن نشســت گفــت: امیدواریــم جشــنواره 
فیلــم فجــر آغــازی بــرای ورق خــوردن تقویــم 
ــد.  ــراد باش ــق م ــر وف ــز ب ــینمایی و همه چی س
ــزار  ــنواره را برگ ــتیم جش ــه می خواس ــی ک زمان
ــه  ــدگان ب ــر ش ــار درگی ــش آم ــا کاه ــم، ب کنی
کرونــا و مبتالیــان، شــرایط کشــور بــه بهبــودی 
ــن  ــروز ای ــدند و ام ــاز ش ــینماها ب ــت و س رف
امــکان را داریــم کــه در ســطح صاحبــان آثــار 
ــدان و مــردم جشــنواره فجــر را برگــزار  و منتق
ــالن  ــر ۷۰ س ــالوه ب ــنواره ع ــن جش ــم. ای کنی
شــهر تهــران، هم زمــان در 3۰ اســتان و ۵ 
ــود.  ــزار می ش ــل برگ ــور کام ــه آزاد به ط منطق
ــنواره را  ــای جش ــا فیلم ه ــته م ــال های گذش س
ــتادیم و  ــتان ها می فرس ــرای اس ــک ب ــه تفکی ب
بــر هــر اســتان ده فیلــم ارســال می شــد امســال 
ــدان  ــه عالقه من ــه هم ــرایط عادالن ــک ش در ی
می تواننــد همــه آثــار را در همــه اســتان ها 
ببیننــد و در آرای مردمــی شــرکت کننــد. همــه 
تالشــمان را کردیــم کــه جشــنواره ای ایمــن و 

بانشــاطی داشــته باشــیم.
دبیــر جشــنواره فیلــم فجــر در ادامــه 
صحبت هــاي خــود بــه انتخــاب فیلم هــاي 
ایــن دوره اشــاره کــرد و ادامــه داد: مــا ۱۶ اثر را 
بــرای نمایــش انتخــاب کردیــم و از ابتــدا گفتــه 
ــورد داوری  ــیمرغ م ــرای س ــا ب ــم فیلم ه بودی
قــرار می گیرنــد، چــرا کــه وضعیــت مــا امســال 
ماننــد ســال های گذشــته نیســت، بایــد 2 روز را 
ــود  ــن ب ــا ای ــدی م ــم جمع بن ــر می کردی کمت
کــه ایــن می توانــد حســن داشــته باشــد و 2 روز 
آخــر را بــه بهتریــن فیلــم اول و بهتریــن فیلــم 
ــا  ــن فیلم ه ــم و ای ــاص بدهی ــنواره اختص جش
ــود کــه  ــه ای نب ــار به گون ــداد آث ــرور شــود تع م

ــر شــود.  ۱۰ روز پ
ــز  ــت نی ــروش بلی ــاره ف ــژاد درب طباطبایی ن
اظهــار کــرد: همــه تمهیــدات در ســمفا انجــام 
شــده اســت فــروش از روز گذشــته بــرای 
کارت هــای مهمــان شــروع شــده شــرایط الزم 
ــد  ــتی تمهی ــاظ بهداش ــه لح ــد ب ــه بای و آنچ
ــا  ــتان م ــت، دوس ــده اس ــام ش ــم انج می کردی
ــت  ــز فعالی ــروش نی ــامانه های ف ــمفا و س در س

ــد. ــش می برن ــی را پی اجرای
دبیــر ســی  و نهمیــن جشــنواره فیلــم فجــر 
دربــاره آرای مردمــی ایــن دوره هم گفــت: آرای 
ــه  ــی کســانی ک ــی انجــام می شــود تمام مردم
وارد ســامانه می شــوند، کــدی دریافــت می کننــد 
بعــد از ســئانس هــم بــرای آن هــا کــدی می آید 
ــم  ــه فیل ــد ب ــمفا می توانن ــه س ــوع ب ــا رج و ب

موردنظــر خــود رأی بدهنــد.
ــه  ــش خان ــی و نق ــاره آرای مردم وی درب
اســاس  بــر  بلیت هــا  بیــان کــرد:  ســینما 
شــماره تمــاس خریــداری می شــود. خانــه 
بــه  ولــی  دارد  مداخلــه  داوری  در  ســینما 
ــامانه  ــه س ــت بلک ــل نیس ــال های قب ــیوه س ش
به صــورت الکترونیکــی کار داوری را انجــام 
می دهــد همــه کدهــا در ســامانه ثبــت می شــود 
و تمــام رأی هــا را می شــود ردیابــی کــرد پــس 
ــت.  ــل نیس ــال های قب ــیوه س ــه ش ــازی ب نی
ــی هــم  ــکان راســتی آزمای ــد ام در شــیوه جدی
ــد  ــم می توان ــینما ه ــه س ــی خان ــود دارد ول وج

ــد. ــارت کن نظ
ــای  ــه فیلم ه ــت دادن ب ــاره فرص وی درب
خــارج از مســابقه بــرای اکــران در ایام جشــنواره 
هــم گفــت: اگــر می خواســتیم آثــاری را خــارج 

از مســابقه بــه نمایــش بگذاریــم بایــد کار را از 
صبــح شــروع می کردیــم چــون زمــان ناهــار و 
ــد  ــکل می ش ــار مش ــتان دچ ــاز دوس ــه نم اقام
ازاین جهــت بایــد صبــح سئانســی را مقــرر 
ــا  ــر پروتکل ه ــر ازنظ ــن ام ــه ای ــم ک می کردی
ــار  ــاب آث ــه انتخ ــن اینک ــت ضم ــکل داش مش
ــود  ــده از بخــش مســابقه کار دشــواری ب جامان
ــده ای  ــاز ع ــم ب ــاب می کردی ــر کاری انتخ ه
ــن کار  ــت از ای ــر اس ــدند. بهت ــرض می ش معت

صــرف نظــر کنیــم.
دربــاره  فجــر  فیلــم  جشــنواره  دبیــر 
شــرایط اقتصــادی نامطلــوب ســینماداران نیــز 
ــای  ــادی در فض ــالن های زی ــرد: س ــان ک بی
ــم  ــتان ها ه ــد در اس ــور دارن ــنواره حض جش
ــود  ــدود ن ــران ح ــت در ته ــن اس ــن چنی ای
اکــران در ســینماها رخ می دهــد البتــه برخــی 
ــد  ــاد می کنن ــداد انتق ــن تع ــه همی ــبت ب نس
ــم  ــدل کنی ــران ب ــه اک ــنواره را ب ــه جش اینک

ــت. ــتی نیس ــوع درس موض
وی دربــاره ترکیــب هیات داوران جشــنواره 
ــرد: در  ــار ک ــم اظه ــف ه ــای مختل در بخش ه
بخــش فیلم های مســتند داوران از پیشکســوتان 
ــم  و از چهره هــای حــوزه خــود هســتند. در فیل
کوتــاه هــم چنیــن اســت. یــک ترکیــب کامــل 
ــای  ــات داوران فیلم ه ــد در هی ــی بودن و موفق
داســتانی ترکیبــی جــوان و همــدل و کوشــا کنار 
ــد اگــر ترکیــب دیگــری  جشــنواره قــرار گرفتن
بــود شــاید فیلم هــا بــه ایــن دقــت داوری 
نمی شــد خــدا را شــکر می کنــم و شــهادت 
ــه  ــود را ب ــا کار خ ــوع داوران م ــم مجم می ده
شایســتگی انجــام دادنــد و ترکیــب قابــل دفاعی 
داشــتیم. نتیجــه قابــل دفــاع و ارزشــمند اســت.

طباطبایی نــژاد دربــاره مشــکل شــرعی 
قاتــل و وحشــی و امــکان صــدور مجــوز نمایش 
آن تنهــا بــرای بانــوان بیــان کــرد: ایــن در حوزه 
تصمیــم جشــنواره فجــر نیســت اگــر اداره کل 
ــش  ــکان نمای نظــارت و ســازمان ســینمایی ام
ــر  ــه ه ــد ب ــم کنن ــنواره فراه ــم را در جش فیل
ــم  شــکلی کــه ممکــن باشــد اســتقبال می کنی
ــه مــا  ولــی شــرط ایــن اســت کــه مجــوز را ب
بدهنــد. ایــن موضــوع در اختیــار مــن نیســت.

ــور  ــاهد حض ــنواره ش ــن دوره از جش در ای
ــتیم.  ــه هس ــای باتجرب ــم اولی ه ــگ فیل پررن
ــت:  ــه گف ــن رابط ــر در ای ــنواره فج ــر جش دبی
ــر در  ــار حاض ــی از آث ــال نیم ــبختانه امس خوش
ــه  ــتند البت ــی هس ــم اول ــیمرغ، فیل ــودای س س
ــازه وارد باشــند،  ــه ت ــی نیســت ک ــه معن ــن ب ای
ــینمایی  ــت س ــال ها فعالی ــا س ــی از آن ه برخ
داشــته اند. فیلمســازان جــوان و خــالق بــه جمع 
ســینمای ایــران اضافــه می شــوند. به زعــم مــن 
کیفیــت آثــار از معــدل باالیــی برخــوردار اســت 

ــر  ــک ســال بی نظی ــه ی ــم ک ــم بگوی نمی خواه
داریــم ولــی ســال خوبــی بــرای ســینمای ایران 
ــد.  ــی دارن ــی باالی ــن کیف ــار میانگی اســت و آث
امیــدوارم امســال یکــی از ســال هایی باشــد کــه 
مخاطبــان راضــی باشــند و بــا مــن در کیفیــت 
ــا  ــه فیلم ه ــال هم ــند امس ــر باش ــار هم نظ آث
ــته اند.  ــار پیوس ــع آث ــه جم ــم ب ــل محک ــا دلی ب
هــر کــدام در بخشــی نامــزد شــده اند. مــن بــه 
آنچــه انتخــاب شــده امیــدوارم و فکــر می کنــم 
ــده  ــم چی ــار ه ــاع کن ــل دف ــوع قاب ــک مجم ی

شــده اســت.
ــاره بودجــه  ــن دوره جشــنواره درب ــر ای دبی
ــی  ــان کــرد: حامــی مال ایــن دوره جشــنواره بی
جشــنواره بــا نیمــی از حضــور، شــهرداری تهران 
اســت غیــر از شــهرداری حامی دیگــری نداریم. 
هزینه هــا در یــک ســال اخیــر افزایــش داشــته 
ــه  ــن هزین ــا کمتری ــم ب ــالش می کنی ــی ت ول
جشــنواره را برگــزار کنیــم. بــرای اکــران فیلــم 
در شهرســتان ها ۱۶ فیلــم بالــغ بــر یــک میلیارد 
بایــد بــه تهیه کننــدگان بپردازیــم، نزدیــک بــه 
ــد از  ــت. بع ــز اس ــه جوای ــارد هزین ــک میلی ی
جشــنواره مجمــوع هزینه هــای جشــنواره را 

ــم. ــالم می کنی اع
ــت  ــن رعای ــاره تضمی ــژاد درب طباطبایی ن
پروتکل هــای بهداشــتی هــم اظهــار کــرد: 
ــتند  ــع هس ــتان مطل ــه دوس ــا هم از پروتکل ه
ــوع  ــن موض ــاره ای ــینماها درب ــه س ــم ب ــا ه م
ــزام اســتفاده  اطــالع داده ایــم، تــب ســنجی، ال
ــوا  ــر ه ــالن ها، تغیی ــی س ــک، ضدعفون از ماس
در بیــن ســانس ها از ایــن مــوارد اســت در 
ــان  ــای یک درمی ــم صندلی ه ــالد ه ــرج می ب
ــا  ــه ب ــا فاصل ــا ب ــم و مبلمان ه را خــارج کرده ای

ــد. ــرار دارن هــم ق
وی دربــاره فیلم هــای مســتند و کوتــاه هم 
گفــت: تــالش مــا ایــن بــود کــه بتوانیــم آن ها 
را بــه نمایــش بگذاریــم اگــر می خواســتیم ایــن 
ــم  ــت و دوم را ه ــادی روز بیس ــم ب کار را کنی
پــر می کردیــم از طرفــی تمــام فیلم هــای 
ــه  مســتند یکــی دو مــاه پیــش در پلتفرم هــا ب
نمایــش درآمده انــد برخــی فیلم هــا چهــل 
ــن  ــا ای ــی ب ــده اند. فیلم ــده ش ــار دی ــزار ب ه
آمــار چــرا بایــد بــرای چهارصــد نفــر نمایــش 
داده شــود، فیلم هــای کوتــاه هــم یــک هفتــه 
پیــش  نمایــش داده شــده اســت. ضمــن اینکــه 
ــم  نگــران ســئانس بندی و اســتقبال هــم بودی
چــون قبــاًل بــه نمایــش درآمــده بــود و بــرای 
ــته  ــی داش ــاگران کم ــود تماش ــت نب ــا درس م

باشــد.
بــه  پیشــنهاد  دربــاره  طباطبایی نــژاد 
آنالیــن  برگــزاری  بــرای  تهیه کننــدگان 
جشــنواره هــم گفــت: مــا پیشــنهاد دادیــم البتــه 

ــتاد  ــر کل س ــن دبی ــد م می دانســتیم نمی پذیرن
ــرقت  ــال س ــتم احتم ــودم و می دانس ــت ب صیان
اســت خــودم هــم قبــول نمی کــردم یــک 
ســرمایه در فضــای مجــازی بــه ســرقت بــرود 
به هرحــال سیســتم نظارتــی چندانــی در کشــور 
مــا نیســت پلتفرم هــای بــزرگ دنیــا هــم دچــار 
همیــن مســئله هســتند ریســک باالیــی بــود نه 
مــا و نــه هیــچ تهیه کننــده ای حاضــر بــه ایــن 
ریســک نبودیــم. در حــوزه فیلم هــای ســینمایی 
اکــران آنالیــن معنایــی نــدارد در حــوزه مســتند 
و فیلــم کوتــاه تمایــل بــه ســرقت کمتــر اســت 
ولــی در فیلــم داســتانی بالفاصلــه ســرقت 
اتفــاق می افتــد و طبیعــی بــود از ایــن کار 

ــم. ــاب کنی اجتن
ــه نمایــش گذاشــتن  ــاره امــکان ب وی درب
ــه بخــش ســودای  ــه ب همــه فیلم هــای راه یافت
ســیمرغ بــرای منتقــدان و صاحب نظــران گفــت: 
ــش  ــًا امکان ــم، طبیعت ــران کنی ــه ۵۷ را اک اینک
وجــود نــدارد. آیــا امکان ســئانس بندی هســت؟ 
ــا  ــدان ب ــدان و منتق ــود عالقه من ــه خ ــا اینک ام
تهیه کننــدگان ارتبــاط بگیرنــد و آثــار موردنظــر 
خــود را ببینــد در دســتور کار مــا نیســت و بــه 
ــدا  ــا از ابت ــردد. م ــدگان برمی گ ــود تهیه کنن خ

ــزد شــده  ــای نام ــًا فیلم ه ــم صرف ــالم کردی اع
را اکــران کنیــم. آن زمــان حتــی ایــن امــکان 
مطــرح بــود کــه حتــی همیــن تعــداد ۱۶ فیلــم 
هــم امــکان اکــران نداشــته باشــند. همــه ۵۶ 
اثــر مــورد داوری قــرار گرفتنــد و کاندیداهــای 
ــم  ــن ۱۶ فیل ــش از ای ــتان داور بی ــی دوس نهای
ــم.  ــاال ببری ــداد را ب ــتیم تع ــود و نمی توانس نب
بــرای اضافــه کــردن فیلم هــا بحث هایــی هــم 
میــان داوران در گرفــت امــا بیشــتر کــردن ایــن 
ــئانس بندی  ــرای س ــش ب ــه چال ــل ب ــار تبدی آث
ــول  ــنواره را در ط ــد جش ــر می ش ــد. اگ می ش
یــک مــاه برگــزار کــرد شــاید می شــد همــه ۵۶ 
فیلــم راه یافتــه بــه بخــش ســودای ســیمرغ را 
اکــران می کردیم.مســعود نجفــی مدیــر روابــط 
عمومــی جشــنواره در ایــن بخــش بــا اشــاره بــه 
ــی جشــنواره از  ــای مردم ــروش بلیت ه ــاز ف آغ
ســاعت ۱۴ امــروز شــنبه، اعــالم کــرد: تــا االن 
۶ هــزار قطعــه بلیــت فــروش رفتــه اســت. زدن 
ماســک بــرای همــه افــراد اجبــاری اســت و در 
گیشــه ســینماها حتــی یــک بلیــت هــم فروخته 

نخواهــد شــد.
ســوال  بــه  پاســخ  در  طباطبایی نــژاد 
دیگــری دربــاره امــکان اکــران فیلم هایــی غیــر 

از ۱۶ فیلــم اعالم شــده بــار دیگــر تأکیــد کــرد: 
ــش  ــی ســه ســئانس نمای در ســینماهای مردم
داریــم زمان بنــدی بــه دلیــل کرونــا به گونــه ای 
نیســت کــه فیلــم دیگــری اضافــه کنیــم اجمااًل 
ایــن موضــوع ازنظــر جشــنواره منتفــی اســت و 
ــد. ــه نمایــش درمی آین ــر ب ــن ۱۶ اث تنهــا همی

وی دربــاره جدی تــر شــدن مشــکل اکــران 
به واســطه برگــزاری جشــنواره هــم گفــت: 
ــد  ــتر نمی کن ــران را بیش ــکل اک ــنواره مش جش
اتفاقــًا یکــی از معضــالت اصلــی مــا ایــن اســت 
اکــران داده نمی شــود  بــرای  فیلمــی  کــه 
ــه  ــد ک ــی ایجــاد کن ــم جشــنواره رونق امیدواری
صاحبــان آثــار فیلم هــا را در نوبــت اکــران 
ــه  ــنواره ب ــم جش ــان نمی کن ــد. گم ــرار بدهن ق
فضــای اکــران لطمــه زده بلکــه فکــر می کنــم 
جشــنواره می توانــد فضــای اکــران پررونقــی را 
ــه  ــالل ب ــاره اخت ــژاد درب ایجــاد کند.طباطبایی ن
وجــود آمــده در فرآینــد خرید بلیت هــای مردمی 
هــم گفــت: ما ســه ســینما را در آخریــن لحظات 
بــه نــاوگان اکــران اضافــه کردیم اختــالل کمی 
را بــا ســالن های جدیــد وجــود داشــت. ولی االن 

مرتفــع شــده اســت.
دبیــر جشــنواره دربــاره دلیــل حــذف هیــات 
ــت:  ــم گف ــن دوره از جشــنواره ه انتخــاب در ای
مــا ابتــدا کــه جشــنواره را شــروع کردیــم گمــان 
ــرای  ــد، ب ــم باش ــا ک ــداد فیلم ه ــم تع می کردی
اینکــه همــه فیلم هــا مــورد داوری قــرار بگیرنــد 
ــه  ــی رفته رفت ــدیم ول ــل ش ــتثنا قائ ــال اس امس
دیدیــم تعــداد فیلم هــا افزایــش پیــدا کرد شــرایط 
نمایــش هــم فراهــم شــد امــا زمــان رفتــه بــود 
و دیگــر نمی شــد هیئــت انتخــاب قــرار بدهیــم. 
ــت  ــزد دریاف ــای نام ــا فیلم ه ــت تنه ازاین جه
جایــزه بــرای نمایــش انتخــاب شــدند. البتــه کــه 
ایــن کار دشــوار بــود. مــن خــودم به عنــوان یــک 
همــراه از کار هیئــت داوران راضی هســتم ولی از 
فیلم هــای خوبــی کــه جــا ماندنــد اظهــار تاســف 
کــردم آنهــا هــم می توانســتند باشــند ولــی گاهی 

بحــث ســلیقه اســت.
یکــی  مخالفــت  دربــاره  پایــان  در  وی 
ــی  ــت مال ــا حمای ــهر ب ــورای ش ــای ش از اعض
ــم  ــال ه ــنواره امس ــران از جش ــهرداری ته ش
ــه ای  ــت و نکت ــی ماس ــهرداری حام ــت: ش گف
پیــش نیامده اســت یکــی از دوســتان معتقــد بود 
حمایــت از فعالیــت فرهنگــی نبایــد در اولویــت 
ــت. ــی ماس ــهرداری حام ــد و ش ــهرداری باش ش
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