
تاخیر در تصویب بودجه ۱۴۰۰ جایز نیست
سازمان دهنده  نقش  در  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت 
مسیر توسعه پتروشیمی، با مدیریت نمایشگاه ایران پالست 
توانسته است یک پیام سیاسی را به مخالفان ایران ارسال 
کند. پیامی که حضور برخی مقام های سیاسی کشور در پررنگ شدن 

آن نقشی دوچندان داشتند: »تحریم ها ما را از پای در نیاوردند«.
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست در شرایطی برگزار شد 
که سایه  سنگین کرونا بر حضور شرکت های خارجی در این نمایشگاه 

سایه افکنده بود. با این وصف شرکای اقتصادی ایران با توجه به توان 
و ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور که از قضا در شعار نمایشگاه امسال 
هم مورد توجه قرار گرفت، از این موقعیت استفاده کرده و در مراسم 
روسیه،  همچون  مختلفی  کشورهای  سفیران  رویداد،  این  افتتاحیه  
سوریه، تاجیکستان، عراق، ارمنستان، کنیا، بنگالدش، تایلند، افغانستان 

و ونزوئال حضور یافتند.
صفحه 3

وزیر اقتصاد اعالم کرد

جلب ۹/۴ میلیارد دالر سرمایه خارجی
 در ده ماهه سال ١٣۹۹

سیاسی کردن بودجه ممنوع!
اکنون که دولت رویکردی تعاملی در 
راستای حل مسئله بودجه در پیش گرفته 
است، جا دارد نمایندگان مخالف و منتقد به 
جای رویکرد گروهی و جناحی، منافع کشور را مبنای 
قضاوت خود قرار داده و با توجه به نزدیک شدن به 
روزهای پایان سال، هرچه سریع تر تکلیف بودجه ۱۴۰۰ 

را مشخص کنند.
از زمانی که دولت الیحه بودجه را در ۱۲ آذرماه 
تقدیم مجلس کرد بیش از دو ماه می گذرد. به رغم 
حمالت تند و شتابزده برخی نمایندگان منتقد، کلیات 
بودجه ۱۴۰۰ پس از حدود یک ماه در کمیسیون تلفیق 
رای  موافق، ۱۹  رای  با ۲3  اسالمی  مجلس شورای 

مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد.
صفحه 3

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

اجرای سیستم روشنایی
 بزرگراه اراک - پلیس راه توره کلید خورد

4
آرامش و کسادی دو ویژه گی این روزهای بازار مسکن

صفحه 3

1

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1677- یکشنبه 26 بهمن  ١٣۹۹- قیمت ١000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مجیدي: مردم و 

مسئوالن باید بیش 
از پیش به کودکان 

کار توجه کنند

6ورزش
مربی پیکان: 

پرسپولیس بهترین تیم 
چند سال اخیر ایران 

است

نک 1با

خبرنگار پایگاه جوایز روزانه یکی دو روز پیش از اعالم فهرست 
بین المللی  فیلم  بهترین  اسکار  ابتدایی  نامزد   ۱۵ و  کوتاه 
پای سخنان فیلمساز بین المللی ایران نشسته و با او درباره 
خورشید، حرف زده است. فیلمی که کودکان کار و شرایط آنها 
در جامعه امروز ایران را دستمایه خلق یک روایت تاثیرگذار 

کرده است.

حسین پاشایی در نشست خبری پیش از دیدار پیکان برابر 
پرسپولیس در هفته پانزدهم لیگ  برتر، اظهار داشت: با تمام 
احترام که برای تیم های دیگر قائل هستیم، پرسپولیس با 
اختالف بهترین تیم چند سال اخیر فوتبال ما بوده است و 

بازی سختی با این تیم داریم.

 مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران گفت: سامانه 
بانک صادرات  کارگزاری  الکترونیکی شرکت  احراز هویت 
ایران همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید 
و تاکنون هزار و ٨۱۱ نفر موفق به احراز هویت غیرحضوری 

و ثبت نام در سامانه سجام شدند.

شروع احراز هویت 
الکترونیک در 

کارگزاری بانک 
صادرات ایران

تحریم ها ما را از پای در نیاوردند! قرمز شدن چند شهر
زنگ خطر آغاز موج چهارم کرونا است

با  با کرونا  مقابله  ملی  در جلسه ستاد  روحانی  المسلمین حسن  و  االسالم  حجت 
بیان اینکه هیچکس در دنیا فکر نمی کرد که دیگر حوادثی مانند پاندمی رخ دهد، 
اظهار کرد: تصور مواجهه با چنین مصیبت بزرگی که در طول قرن بی سابقه بوده 
آن هم با این  همه پیشرفت دانش پزشکی برای هیچکس قابل پیش بینی نبود. اما 
ما هنوز هم در جهان درگیر این بیماری هستیم و ده ها میلیون نفر گرفتار این بیماری شدند و 

صدها هزار نفر جان باختند.
صفحه ۲

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نسبت به 
خیز دوباره کووید۱۹ در برخی استان ها هشدار داد و 
با بیان اینکه اکنون خوزستان باالترین میزان شیوع 
یماری را دارد، گفت: در مجموع اکنون ۹ شهر در وضعیت  ب
قرمز، 3۹ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۸ شهر زرد و ۱۷۲ شهر 

در وضعیت آبی کرونا قرار دارند.

دکتر علیرضا رئیسی در حاشیه پنجاه و هفتمین جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا که با رییس جمهور و سایر اعضا 
برگزار شد، گفت:  کشور ما از جمله معدود کشورهایی در دنیا 
است که مسئولین بلندپایه آن و شخص رئیس جمهور حداقل 
هفته ای دو روز به صورت حضوری موارد را پیگیری می کنند.
صفحه ۲

خیز دوباره کرونا در برخی استان ها!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای ) همراه با ارزیابی فشرده  ( 

ساماندهی رمپ خرجی شهرک صنعتی مهدیشهر  
کد: 2۰99۰۰۴۴۴9۰۰۰۰3۱

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی فشرده  با موضوع ساماندهی رمپ خرجی 
شهرک صنعتی مهدیشهر   را برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام می گردد، لیکن الزم است مناقصه گران پاکت ها را به شرحی که در قسمت 

محتویات پاکتها ذکر شده بصورت فیزیکی نیز تهّیه و به این اداره کل تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ۹۹/۱۱/۲6 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت: از ساعت ۱۴ روز یک شنبه ۹۹/۱۱/۲6 لغایت ساعت ۱۴ روز یکشنبه تاریخ ۹۹/۱۲/۰3        

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تاساعت ۱۴ بعدازظهر روز شنبه تاریخ ۹۹/۱۲/۱6
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح روز یکشنبه تاریخ ۹۹/۱۲/۱۷

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت 
الف بصورت فیزیکی: آدرس سمنان- بلوار بسیج – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه - مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱۹3۴ 
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان

آگهي  فراخوان پیمانكار 
شماره مجوز :۱399.69۰5

نوبت اول 
موضوع :  مناقصه  شماره9969

شرکت گاز استان لرستان ) مناقصه گزار ( در نظر دارد تامین:
گازرساني به روستاهاي پیر شریف،کرکر،بردبل،دره حسین از توابع شهرستان بروجرد    را از طریق مناقصه عمومي )یک مرحله اي ( به پیمانکار واجد صالحیت واگذار 
نماید . لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتي که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند ، دعوت مي گردد از تاریخ۱3۹۹/۱۱/۲6 لغایت۱3۹۹/۱۲/۰6 جهت شرکت در مناقصه 
فوق از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.الزم به ذکر است کلیه مدارک خواسته شده که در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( www.setadiran.ir  ،  پایگاه ملي 
اطالع رساني مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir   درج گردیده را تکمیل و حداکثر تا تاریخ ۱3۹۹/۱۲/۱6  از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند.)ضمنا الزم 

است نسخه فیزیکي اسناد ارزیابي و پاکت الف)ضمانتنامه(  نیز به آدرس شرکت گاز استان لرستان ارسال گردد(.
زمان بازگشائي پیشنهادات ساعت ۹:۰۰ صبح مورخ ۱3۹۹/۱۲/۱۹  مي باشد.

عنوان و مشخصات کلي پروژه :  گازرساني به روستاهاي پیر شریف،کرکر،بردبل،دره حسین از توابع شهرستان بروجرد    
مدت پیمان: ۱۸۰روز

به این پیمان در صورت وجود اعتبار و تخصیص الزم پیش پرداخت تعلق مي گیرد 
مبلغ تضمین 53۰.۰۰۰.۰۰۰   ریال  مي باشد.

مبلغ برآورد حدود۱۰.55۲.3۹۱.۰۱۸ ریال مي باشد.
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت یکي از تضمین هاي زیر:

       الف- ضمانت نامه بانکي          ب- واریزي وجه نقد به حساب ۴۰۰۱۱3۱۴۰63۷۹3۰۹ بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت گاز استان لرستان 
محل تحویل و گشایش پیشنهادات : خرم آباد- میدان ۲۲ بهمن- بلوار مدیریت- شرکت گاز استان لرستان- امور قراردادها ، 

تلفکس : ۰66-33۲۰۰6۸3 
پایه و رشته مورد نیاز : حداقل پایه 5تاسیسات و تجهیزات یا  نفت و گاز   

محل تامین اعتبار : منابع داخلي
مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه مي باشد و این مدت حداکثر براي یک بار قابل تمدید مي باشد.

شرایط شرکت کننده در فراخوان ،داشتن شخصیت حقوقي، تجربه کافي مرتبط، توانائي تهیه و تسلیم ضمانت نامه،توانائي رعایت استانداردهاي شرکت ملي گاز،داشتن 
امکانات و نیروي متخصص به اندازه کافي،رتبه بندي مرتبط با رعایت ظرفیت مجاز کاري،داشتن کد شناسه ملي اشخاص حقوقي و صورتهای مالی حسابرسی شده ،بازگشایي 

پاکات منوط به کسب حداقل امتیاز از کمیته فني / بازرگاني طبق اسناد ارزیابي مي باشد.
داشتن کد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ایران کد   

روابط عمومي شرکت گاز استان لرستان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 خرید لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف 

برای فاز دوم مسكن مهر رشت به شماره ج/99/25
نوبت اول 

۱-نام دستگاه مناقصه گزار:شرکت آب و فاضالب استان گیالن با کد اقتصادی ۴۱۱۱۸۴۷۴65۹۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱6۱۲۷۷
۲-موضوع مناقصه:خرید لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف برای فاز دوم مسکن مهر رشت.

3-شرایط شرکت کنندگان:کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان در خصوص انجام موضوع این مناقصه واجد شرایط می باشند.
۴-مهلت و محل دریافت دعوتنامه مناقصه:متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۲/3 از طریق سایت ملی مناقصات کشور اسناد را 

دریافت یا به نشانی :رشت،جنب پارک قدس،شرکت آب و فاضالب استان گیالن،امور بازرگانی این شرکت مراجعه نمایند.
5-محل اعتبار:بودجه منابع جاری

6-قیمت خرید اسناد:۲۰۰/۰۰۰ریال به حساب شماره ۲۰۰۰۰۰۰۰۴6 بانک رفاه کارگران شعبه بلوار امام رشت کد ۱3۹۱ بنام شرکت آب و فاضالب استان گیالن
۷-تصویر فیش واریزی بابت خرید اسناد مناقصه به امور بازرگانی فاکس و تاییدیه دریافت گردد و اصل فیش واریزی در پاکات مناقصه)پاکت ب ( گذاشته شود.

۸-مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار:مبلغ تضمین فرایند ارجاع کاربه مبلغ 5۲۹/۰۰۰/۰۰۰)پانصد و بیست و نه میلیون(ریال می باشد که با اعتبار سه ماه و قابل 
تمدید برای سه ماه دیگر و به یکی از انواع ذیل می باشد:ضمانتنامه بانکی از بانکهای دولتی یا خصوصی که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران باشد در وجه شرکت آب و فاضالب استان گیالن یا واریز نقدی بحساب شماره ۲۰۰۰۰۰۰۰۴6 بانک رفاه کارگران شعبه بلوار امام رشت کد ۱3۹۱.به 
پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط،مخدوش،فاقد سپرده  و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و چک شرکتی، چک مسافرتی 

و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۹-محل تحویل پیشنهادها:پاکتها حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۹۹/۱۲/۱6 به دبیرخانه ستاد این شرکت به نشانی مذکور تحویل و رسید دریافت گردد.

۱۰-هزینه دو نوبت درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
۱۱-زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۹/۱۲/۱۷ می باشد.

۱۲-جهت دریافت اسناد مناقصه داشتن معرفی نامه و کارت ملی الزامی است.نشانی سایت ملی مناقصات کشور: http://iets.mporg.ir  و آدرس سایت 
  WWW.abfa-guilan.ir :اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان گیالن

تاریخ چاپ آگهی نوبت اول:۹۹/۱۱/۲6
تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم:۹۹/۱۱/۲۸

شرکت آب و فاضالب استان گیالن

ایران  صادرات  بانک  کارگزاری  شرکت  مدیرعامل   
کارگزاری  شرکت  الکترونیکی  هویت  احراز  سامانه  فت:  گ
بانک صادرات ایران همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر به 
بهره برداری رسید و تاکنون هزار و ۸۱۱ نفر موفق به احراز 
هویت غیرحضوری و ثبت نام در سامانه سجام شدند. به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، مهدی کباری با اعالم این 
خبر، افزود: احراز هویت الکترونیکی به عنوان حلقه مفقوده 
ارائه آنالین خدمات کارگزاری در بازار سرمایه و ثبت نام غیر 
حضوری در سامانه سجام از اولویت ویژه ای برخوردار است 
که با عملیاتی شدن آن در شرکت کارگزاری بانک صادرات 
ایران، سرعت خدمت رسانی به فعاالن بازار سرمایه از این مسیر 

افزایش چشمگیری یافته است.
وی اظهار کرد: کارگزاری بانک صادرات ایران همچنین 

از طریق ایجاد سامانه چت آنالین بر روی سایت کارگزاری 
ارائه  با    www.saderatbourse.com نشانی:  ه  ب
غیر  به  روزه  همه  کارشناس،  توسط شش  آنالین  خدمات 
ظهر،  از  بعد  پنج  تا  صبح  هشت  ساعت  از  پنج شنبه ها  ز  ا

مشاوره های مختلف مالی در حوزه بازار سرمایه به مشتریان 
و فعاالن بازار سرمایه عرضه می کند.مدیرعامل کارگزاری 
بانک صادرات ایران تاکید کرد: این کارگزاری با راه اندازی 
سامانه ثبت نام غیر حضوری از مردادماه سال جاری تاکنون 
بالغ بر ۱۱ هزار نفر را به صورت رایگان جذب و با ثبت نام 
آنها در سامانه سجام، شرایط حضور آنها را در بازار سرمایه 

تسهیل کرده است.
به گفته وی، راه اندازی مرکز تماس شرکت کارگزاری 
بانک صادرات ایران با شماره ۴۲35۹ -۰۲۱ از دیگر اقدامات 
ماه  مرداد  از  که  بود  سریع  پاسخگویی  برای  شرکت  ین  ا
گذشته آغاز شد و روزانه ۹ ساعت از ساعت هشت تا پنج 
بعدازظهر، پاسخگوی مسائل و مشکالت مشتریان و فعاالن 

بازار سرمایه است

همزمان با دهه مبارک فجر صورت گرفت

شروع احراز هویت الکترونیک در کارگزاری بانک صادرات ایران

 وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه 
و  توسعه  و  برنامه ریزی  شورای  شترک  م
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
دالر  میلیارد   ۹/۴ جلب  از  گلستان  ستان  ا
سرمایه در ده ماهه امسال با توجه به تنگنای 

تحریم ها خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
یران و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و  ا
دژپسند،  فرهاد  دکتر  )شادا(،  ایران  ارایی  د
شرایط  این  در  افزود:  باال  مطلب  بیان  ا  ب
تنگنا و فشار حداکثری در ده ماهه ابتدایی 
جلب  دالر  میلیارد   ۹/۴ توانستیم  مسال  ا
در  باشیم  داشته  خارجی  سرمایه گذاری 
حالی که بسیاری از عوامل، مانع از هدایت 

سرمایه گذار خارجی به استان ها شده اند.
به  توانمند  خصوصی  بخش  از  ی  و
عنوان نیروهای موثر در کنار مدیران  یاد کرد 
که می توانند کامال نقش جاذب سرمایه گذار 

را در استان ایفا کنند.

دید  باید  سرمایه گذار  وی  عقیده  ه  ب
تیزبین و عقاب گونه داشته باشد که فرصت ها 
تا  کند  جذب  را  خوب  شریک  و  کشف  ا  ر

دریچه های جدید بازار را رصد کند.
ظرفیت  به   ه  ر شا ا با  پسند  ژ د
»کشاورزی« استان گلستان و در عین حال 

باال بودن میزان »نابرخورداری« آن، بر لزوم 
حمایت بیشتر از این استان تاکید کرد و گفت: 
کمک  کم برخوردار  استان های  به  قتی  و
کنیم تبعات آثار مثبت آن به تمام کشور بر 
از صنعت گردشگری  اقتصاد  می گردد.وزیر 
در استان های شمالی به عنوان ورودی های 

اصلی کشور یاد کرد و افزود: تنها با درایت 
در مدیریت می توان از این ظرفیت ها استفاده 
ها  قابلیت  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر  کرد. 
اینکه دولت  تبدیل نمی شود مگر  به فعل 
باشند،  اقتصاد  بال  دو  خصوصی  بخش  و 
افزود: اینکه می گویند در شمال کشور نمی 
توانیم صنعت را توسعه دهیم نظری کامال 
مطرود است چرا که ما امروز صنعت پاک 
داریم، صنعت IT که در اقتصاد هوشمند 

حرف اول را می زند داریم.
تصمیم  اخذ  با   افزود:  اقتصاد  زیر  و
منطقی و کلی برای توسعه استان و تقسیم 
کار در کنار مدیران استانی، بر خود وظیفه 
استان  شرایط  بهبود  راستای  در  ی دانم،  م
رسیدگی  با  معتقدم  که  چرا  بردارم،  دم  ق
وابستگی  می توانیم  شمالی  استان های  ه  ب
کشور را به خارج کم و حتی آن را اهرمی 
برای توسعه صادرات و حضور بادوام ایران 

در اقتصاد جهانی کنیم.

وزیر اقتصاد اعالم کرد

جلب ۹/۴ میلیارد دالر سرمایه خارجی در ده ماهه سال ١٣۹۹
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
منطق سرمایه گذاری در بورس مخدوش شد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: سیر صعودی 
بازار سرمایه در اوایل سال جاری و هم چنین کاهش شدید آن در اواخر سال، 
در  منطق سرمایه گذاری  به شمار می رود که  غیرطبیعی  نوسانات  بارز  مونه  ن

بورس را مخدوش کرد.
مهدی طغیانی در این باره که با وضعیت فعلی بورس چگونه می توان به 
این بازار اعتماد کرد، اظهار کرد: نوسان در ماهیت بورس است و اگر بازار سرمایه 
شرایط نزولی یا صعودی خود را طی کند امری طبیعی است، اما برخی از این 

نوسان ها غیرطبیعی هستند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: منطق اصلی سرمایه گذاری در 
بورس بر اساس سه مقوله حقیقت اقتصاد کشور، صنعت و بنگاه مربوطه استوار 

است که از این سه گان اقتصادی به »تحلیل های بنیادین« تعبیر می شود.
طغیانی تصریح کرد: هرگونه حرکتی برخالف این سه شاخِص تحلیل 
بنیادین در بازار سرمایه، غیرطبیعی و نادرست است که بر این اساس، در اوایل 
سال، با وجود تحریم، شیوع کرونا و رکود اقتصادی حاصل از آن، رشد ۲5 درصدی 
برخی از دارایی ها را شاهد بودیم و یا بعضی از صنایعی که به طور کلی راکد و 

رو به زیان بودند روز به روز با افزایش سهام مواجه شدند.
 وی ادامه داد: باید سرمایه گذار توانایی تشخیص شرایط طبیعی از غیرطبیعی 
را داشته باشد و بسنجد که ارزش جایگزینی و ارزش واقعی سهم خود چقدر 
است. ضروری است که این موضوع در زمان کنونی افت بازار سرمایه که سرمایه 
گذاران، بدون توجه به ارزش واقعی سهام خود صرفاً خواهان خروج از این بازار 

هستند مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اهمیت دانش و آگاهی 
برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه به عنوان یک راهکار گفت: با توجه به شرایط 
کنونی بازار سرمایه، بهره مندی از دانش الزم در این حوزه بسیار مهم است. 
برخی از افراد هم که به هر دلیل قادر به کسب این دانش نیستند، ضروری است 

تا به مشاوران متخصص در این امر برای سرمایه گذاری اصولی رجوع کنند.
طغیانی خاطرنشان کرد: نباید بدون بهره مندی از دانش کافی، تحت تأثیر 
جو حاکم بر این بازار قرار بگیریم و یا مالک ورود و خروج خود از بورس را بر 

اساس سیر صعودی یا نزولی روزانه آن قرار دهیم.

رییس فراکسیون اهل سنت مجلس:
اهانت به رییس جمهوری، اهانت به مردم است

رییس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسالمی گفت: هرگونه اهانت 
به شخص رییس جمهوری در واقع توهین به آحاد مردم محسوب شده و به 

شدت محکوم است.
جالل محمودزاده با تقبیح اهانت گروهی خاص به شخص رییس جمهوری 
در مراسم سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در یکی از استان های کشور اظهار 
داشت: اهانت به شخصی که منتخب مردم ایران است و حکم تنفیذ و تایید 
خود را از دستان رهبر معظم انقالب دریافت کرده، عملی بسیار ناپسند بوده و 

مسووالن دستگاه قضایی باید با این افراد برخورد کند.
وی با بیان اینکه این اقدام سخیفانه هم از نظر قانونی و هم شرعی عملی 
نکوهیده است، اضافه کرد: اگر افرادی ایرادی بر عملکرد رییس جمهوری دارند، 
باید این ایرادات خود را با انتقاد سازنده و رعایت شئونات اخالقی و با احترام 
بیان کنند. نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه رهبر 
معظم انقالب نیز بارها در بیانات خود همه را از توهین و اهانت به اشخاص 
دیگر نهی فرموده اند، افزود: توهین به رییس قوه مجریه و کسی که هنوز 
رییس جمهوری و منتخب مردم است، رویه بسیار غلطی است که مدتی است 

در کشور رواج پیدا کرده است.
محمودزاده بیان کرد: این گونه حرکت های ساختارشکنانه در گرامیداشت 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی موجب بروز اختالف در وحدت و 
یکپارچگی مردم شده و به طور قطع در راستای اهداف استکبار در تضعیف 

نظام است.
در جریان راهپیمایی خودرویی و موتوری روز ۲۲ بهمن، عده ای در یکی از 
استان های کشور در شعارهایی هنجارشکنانه به رییس جمهوری توهین کردند.

رییس جمهوری:
قرمز شدن چند شهر، زنگ خطر آغاز موج چهارم کرونا است

در  قرمزی  شهر  هیچ  گذشته  هفته  در  اینکه  بیان  با  جمهور  ییس  ر
کشور نبود، گفت: امروز در خوزستان چند شهر قرمز شدند و شهرهایی هم 
در کشور از رنگ زرد به نارنجی تغییر یافتند و همه این ها یعنی زنگ خطر 

آغاز موج چهارم کرونا.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا با بیان اینکه هیچکس در دنیا فکر نمی کرد که دیگر حوادثی مانند 
پاندمی رخ دهد، اظهار کرد: تصور مواجهه با چنین مصیبت بزرگی که در طول 
قرن بی سابقه بوده آن هم با این  همه پیشرفت دانش پزشکی برای هیچکس 
قابل پیش بینی نبود. اما ما هنوز هم در جهان درگیر این بیماری هستیم و 

ده ها میلیون نفر گرفتار این بیماری شدند و صدها هزار نفر جان باختند.
این  برای  به دارویی  بتواند  بود که بشر  این  آرزوها  افزود: همه  وی 
بیماری برسد اما در نهایت معلوم شد هیچ یک از این داروهای اعالم  شده 
درمان دقیق و واقعی نیست. بشر هنوز نتوانسته درمانی برای این بیماری 

پیدا کند و امیدها به سمت تولید واکسن رفت.
رییس جمهور یادآور شد: گاهی برای ساخت واکسن دو، پنج یا حتی 
ده سال زمان الزم است اما ناچار شدند راه اضطرار را انتخاب کنند؛ چرا 
که مرگ ومیر زیاد شده و چاره ای جز استفاده از این واکسن وجود ندارد. اما 
در زمینه کارآمدی این واکسن و اینکه چقدر تأثیرگذار باقی می ماند هیچ 

اطالعات دقیقی در دسترس نیست.
روحانی با بیان اینکه معلوم نیست این واکسن ها در برابر جهش این 
واکسیناسیون  هرحال  به  کرد:  اظهار  نه،  یا  باشد  کارآمد  می تواند  یماری  ب
شروع شده و ما هم در کشورمان این کار را آغاز کرده ایم و اینکه چه زمانی 
علم موفق شود این بیماری را به طور کامل به زانو درآورد مشخص نیست، 

هرچند تجربه تاریخی نشان داده که بشر در این زمینه پیروز خواهد بود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه همچنان باید مراقبت های بهداشتی را 
انجام دهیم، گفت: هنوز هیچ راه حل بهتری از کاهش ترددها، تجمعات، 
کار  نیست.  ماسک زدن  و  اجتماعی  فاصله گذاری  و  دست ها  ستن  ش

واکسیناسیون هم در عین حال در حال انجام است .
رییس جمهور با تاکید بر اینکه مراقبت های شدید و دقیقی در زمینه 
ورود افراد به کشور باید اعمال و مراعات شود، اظهار کرد: چه افراد خوش شان 
بیاید و چه نیاید، همه باید بدانند که هر کسی وارد این کشور می شود باید با 
تست های بهداشتی مورد مراقبت قرار گیرند و اگر کسی آلوده باشد مقررات 
قرنطینه درباره اش عمل شود و همه دست به دست هم دهیم تا از ایجاد خیز 
چهارم کرونا جلوگیری شود. برای ما مهم است که سالمت مردم حفظ شود و 
به سرعت موارد جهش یافته این ویروس و مبتالیان به آن را شناسایی کنیم.

روحانی با یادآوری اینکه در هفته گذشته هیچ شهر قرمزی در کشور 
نبود، تصریح کرد: اما امروز در خوزستان چند شهر قرمز شدند و شهرهایی 
هم در کشور از رنگ زرد به نارنجی تغییر یافتند و همه این ها یعنی زنگ 

خطر آغاز موج چهارم کرونا.
وی افزود: ما حداقل تا یک سال آینده باید سبک زندگی تازه ای که در 
پی شیوع این ویروس شکل گرفت را رعایت کنیم تا بتوانیم در سال ۱۴۰۰ 

سال مناسب تری را شروع کنیم.

درخواست یک پزشک متخصص:

سخت گیری های کرونا بیشتر شود
یک اپیدمیولوژیسـت با 
اشـاره بـه آثـار جهش هایـی 
کـه تاکنـون ویـروس کرونـا 
داشـته، در عیـن حـال توضیحاتـی در 
مـورد خطرناک تریـن جهش های کرونا 
و همچنیـن عوامـل خطر پیـک چهارم 

کرونـا ارائـه کرد.
دکتر مسـعود یونسـیان، در رابطه 
بـا احتمـال بـروز مـوج چهـارم کرونـا 
می کنـم  تصـور  گفـت:  کشـور  ر  د
تغییـر تعـداد بیمـاران جدیـد مبتـال به 
کوویـد۱۹، بیشـتر تابعـی از تغییر رفتار 
مـا اسـت تـا تغییـر ماهیـت و رفتـار 
ویروس و بیشـتر ما انسـان ها هسـتیم 
تماس هـای  الگـوی  ییـر  غ ت ا  ـ ب ه  ـ ک
فیزیکی مـان، الگـوی ابتـال را تغییـر 

می دهیـم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ویروس 
هـم تاکنـون تغییراتـی داشـته اسـت، 
اظهـار کرد: جهش اخیر ویروس که در 
چندین کشـور کشف شـده و همچنین 
جهـش دیگـر ویـروس در اردیبهشـت 
مـاه سـال جـاری، هـر دو باعـث تغییر 
در رفتـار و سـاختار ویروس و در نتیجه 
افزایش میزان سـرایت پذیری شـدند و 
مـی تواننـد در افزایش تعداد بروز موارد 
جدیـد و متعاقبـا در بروز امـواج بیماری 
نقـش داشـته باشـند، امـا بـه نظـر می 
رسـد عامـل بسـیار مهـم دیگـر و یـا 
حتی شـاید عامل مهم تـر در این میان، 
تغییـر در رفتـار ما انسـان ها اسـت. هر 
زمـان کـه بیمـاری بـه اوج می رسـد 
مردم و مسـئولین سـختگیری بیشتری 
می کننـد و در نتیجـه انتقـال بیمـاری 
کاهـش می یابـد و هر زمـان که اوضاع 
بـه شـرایط عـادی نزدیک می شـود با 
شـیوع پدیـده عـادی انـگاری، رفتار ما 
تغییـر می کنـد و بدون مالحظـه موارد 
احتیاطـی در گردهمایی هـا، تجمعـات، 
مراکـز شـلوغ خریـد، و . . . شـرکت 
می کنیـم که عامل بسـیار مهمی برای 

انتقـال بیماری اسـت.
ایـن اپیدمیولوژیسـت، ادامـه داد: 
همانگونـه کـه پیش تـر اشـاره شـد، 
عامـل مهـم دیگـر در بـروز موج هـای 
غییـرات و جهـش خـود  ت یمـاری،  ب
ویـروس اسـت کـه سـرایت پذیری را 
افزایـش می دهـد؛ علت جهش ویروس 
بـه سـاختار ویـروس بازمی گـردد و 
اسـاتید ویـروس شناسـی و ژنتیـک بر 

ایـن بـاور هسـتند کـه ویروس هایـی 
RNA هسـتند ثبـات  کـه از جنـس 
باالیـی در مـاده ژنتیکی خـود ندارند و 
مرتبـا در حـال تغییـر و تحول هسـتند. 
برخـی از ایـن تغییرات ممکن اسـت به 
ضـرر خـود ویروس هـا باشـد و انتشـار 
آن را کاهـش دهـد و برخـی بـه نفـع 
ویروس هـا بـوده و باعـث افزایـش 
انتقـال و یـا حتی شـدت آن می شـوند. 
تغییراتـی کـه موجـب کاهـش انتقـال 
ویـروس شـود خـود بـه خـود حـذف 
مـی شـوند؛ زیـرا بـا بقـای ویـروس 
ناسـازگار هسـتند. از ابتـدای پاندمی تا 
کنـون چندین هـزار تغییـر )جهش( در 
ایـن ویـروس رخ داده و  تغییراتـی که 
بـه نفـع ثبـات ویـروس بودند نـه تنها 
باقـی ماندنـد، بلکه طی مـدت کوتاهی 
تقریبـا کل ویروس هـای در گـردش را 
بـه خـود اختصـاص داده انـد. دو نمونه 
از مهم تریـن ایـن اتفاقـات یکـی در 
حوالـی مـاه اردیبهشـت و یکبـار پـس 
از شـهریور ماه گذشـته رخ داده اسـت. 
ضمنـا، حتما الزم نیسـت کـه ویروس 
جهـش یافتـه از یک کشـور به کشـور 
دیگـر وارد شـود، بـه دلیـل آنکـه ماده 
ژنتیکـی ویـروس ناپایدار اسـت، در هر 
کشـوری مـی تواند رخ  دهـد، بویژه در 
مناطقـی کـه زنجیـره انتقـال فعال تـر 
اسـت، احتمـال جهش و تغییـر ژنتیکی 

هـم افزایـش می یابـد.
وی افـزود: مشـاهدات ما در مورد 
تعداد موارد جدیداً تشـخیص داده شـده 
نشـان می دهـد متاسـفانه در برخـی 
اسـتان ها و نیـز در مجمـوع در کل 
کشـور، افزایش تعـداد مـوارد جدید در 
هفته هـای اخیـر مشـهود اسـت و فعال 
نمی دانیـم آیـا ایـن موضـوع صرفـا 
ناشـی از تغییـر رفتـار مـا اسـت و یـا 
ناشـی از تغییـر گونـه قالـب ویـروس 

اسـت و یـا هـر دو عامـل همزمـان 
نقـش دارنـد. آنچـه کـه اهمیـت دارد، 
ضـرورت افزایـش سـختگیری ها و 
کاهـش تماس هـای مـا اسـت بـرای 
اینکـه شـاهد ابتـال و از دسـت رفتـن 
تعـداد بیشـتری از افراد جامعه نباشـیم.

یونسـیان دربـاره خطرناک تریـن 
جهـش ویـروس کرونـا، تصریـح کرد: 
طبیعتـا خطرناک ترین جهش، جهشـی 
اسـت که مرگ و میر و شـدت بیماری 
را افزایـش دهد. در عین حال، جهشـی 
کـه بـدون افزایـش شـدت و مـرگ و 
میـر، قابلیـت انتقـال را افزایـش دهـد 
نیـز می توانـد منجر به درگیری بیشـتر 
افـراد جامعـه و در نتیجـه مـرگ و میر 
بیشـتر شـود. در مـورد جهش هایـی 
کـه در بـاال ذکر شـد، حداقـل افزایش 
سـرایت پذیری ویـروس اثبـات شـده و 
حتـی برخی شـواهدی دارند که شـدت 
ابتـال و احتمـال کشـندگی هـم در این 
جهش هـا ممکن اسـت افزایـش یافته 
باشـد که فعـال نمی توان بـا قطعیت در 

مـورد آن صحبـت کرد.
این اسـتاد ویروس شناسی افزود: 
بـرای اینکـه بفهمیـم چـه جهش هایی 
در یـک کشـور رخ می دهـد الزم 
اسـت از تکنولـوژی توالی یابـی کل 
ژنـوم ویـروس اسـتفاده کنیـم و ایـن 
تکنولـوژی گرچه هم اکنـون در مراکز 
خاصـی در کشـور موجـود بـوده و در 
حال اسـتفاده از آن هسـتیم، ولی برای 
اینکـه بتوانیـم ماننـد سـایر کشـورها 
جهش هـای احتمالـی ویـروس را بـه 
تعـداد کافـی و بـه موقـع شناسـایی و 
بـرای مقابلـه بـا آن بـه موقـع اقـدام 
کنیـم، ضـرورت دارد اعتبـارات کافـی 
بـرای تهیه ملزومـات و کیت های مورد 
نیـاز آن را فراهـم کـرده و اختصـاص 
دهیـم و تصـور می کنم هنـوز این مهم 

در کشـور رخ نداده اسـت و لذا ما هنوز 
نمی توانیـم راجـع بـه جهش هایـی که 
ممکـن اسـت در ایـران رخ داده باشـد 
بـه درسـتی اظهـار نظـر کنیـم. فعـال 
تحقیقـات صـورت گرفتـه بـا اسـتفاده 
از ابزارهـای موجـود، می تواننـد بگویند 
آیا جهش های شـناخته شـده در سـایر 
کشـورهای دنیـا در کشـور مـا هـم 
مشـاهده می شـود یـا خیـر. امیدواریم 
در آینـده بـا عنایـت بیشـتر بـه بخش 
آزمایشـگاه های تجهیـز شـده بـه ایـن 
فنـاوری، ما هـم در مـورد جهش هایی 
که در کشـورمان ممکن است رخ دهد، 

اظهـار نظـر فنی داشـته باشـیم.
وی در پاسـخ به این سوال که 
آیـا جهـش ویـروس کرونـا می توانـد 
سـبب بـی اثرسـازی واکسـن شـود 
یـا خیـر؟، گفـت: بایـد ببینیـم کـه 
آیـا جهـش در منطقـه ای کـه هـدف 
واکسـن اسـت، رخ داده یـا خیـر و 
یـن جهـش چقـدر  ا یـم  ن ی ب ب سـپس 
می توانـد سـبب تغییـر در آن منطقـه 
شـود. خوشـبختانه اکثر واکسـن هایی 
کـه تاکنون تهیـه شـدند، جایگاه های 
متعـددی از ویـروس را هـدف قـرار 
داده انـد. بـه ایـن ترتیب اگـر یک و یا 
حتـی تعـداد معـدودی از ایـن مناطق 
تغییـر کنـد، هنـوز امیـد داریـم کـه 
واکسـن بـر سـایر جایگاه هایـی کـه 
هـدف واکسـن هسـتند اثر خـود را بر 
جـای بگـذارد. طبیعـی اسـت کـه اگر 
واکسیناسـیون دیـر اتفاق افتد و انتقال 
بیمـاری فعـال و بـاال باشـد، احتمـال 
بـروز جهش هـای متعـدد و لـذا بی اثر 

شـدن واکسـن ها نیـز وجـود دارد.
وی گفـت: واکسـن هایی که االن 
در حـال سـاخت هسـتند هنـوز کارایی 
خـود را بـر ویروس هـای جهـش یافته 
دارنـد ولـی برخـی شـواهد پراکنـده 
حاکـی از کاهـش اثـر بخشـی برخـی 
واکسـن ها در برخـی از ویروس هایـی 
کـه اخیـرا جهـش یافتنـد، بوده انـد. 
گرچـه حتی در مورد ایـن ویروس های 
جهـش یافتـه هم هنـوز درصـد ایمنی 
زایـی مقبـول اسـت ولی ممکن اسـت 
اگـر نتوانیـم بـه موقـع ویـروس را 
سـرکوب کنیـم، درصد ایمنـی زایی در 
آینـده آنقـدر کاهـش یابد که واکسـن 
از میـزان اثربخشـی مطلـوب خـود 

فاصلـه بگیرد.
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زیر نظر: علی هوشمند

از اسفند ماه شروع می شود؛
برگزاری دوره های تخصصی کسب و کار در دانشگاه امیرکبیر 
دوره های تخصصی DBA ) دوره مدیریت تخصصی کسب و کار( با گرایش 
های مالی، لجستیک و زنجیره تامین از اسفند ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

برگزار می شود.
 DBA به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دوره های تخصصی
با گرایش های مالی، لجستیک و زنجیره تامین )دوره مدیریت یا اداره کسب و 
کار یا دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار( با حضور اساتید برجسته از اسفندماه به 

مدت ۱5 ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.
این دوره ها به صورت اختصاصی برای گرایش های مالی، لجستیک و زنجیره 
تامین طراحی شده و  شامل ۱۰ ماژول تخصصی و انجام پروژه پایانی در صنعت است.

زمان برگزاری این دوره ها  ۱5 ماه است که ۱۰ ماه برای دروس تخصصی و 
5 ماه برای پروژه پایانی در نظر گرفته شده است. همچنین اساتید دوره ها ترکیبی 
از اساتید مطرح دانشگاهی و صنعتی هستند که عالوه بر محتوای علمی، جنبه 

کاربردی بسیار باالیی دارد.
ین دوره ها شامل 3۰۰ ساعت آموزشی است که ۲۰۰ ساعت مربوط به  ا
آموزش دروس اختصاصی و مابقی مربوط به مشاوره پروژه پایانی با استاد راهنما، 

کارگاه های تکمیلی و بازدیدهای مرتبط است.
این دوره ها به صورت آنالین برگزار و تعدادی از جلسات این دوره ها نیز به 
صورت حضوری خواهد بود. متقاضیان برای حضور در این دوره ها باید اطالعات و 
رزومه خود را ارسال و پس از قبولی در مصاحبه، مجوز حضور در دوره را اخذ می کنند.

الکترونیکی  سایت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  توانند  می  ندان  م ق عال
ie.aut.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱66۴6۹5۸۹ تماس حاصل کنند.

دوره های دوره های تخصصی DBA با گرایش های مالی، لجستیک و 
و  صاحبان  کارآفرینان،  مدیران،  کارمندان،  مشاوران،  مخصوص  تامین  ره  جی ن ز

مالکان کسب و کار است.

شرایط پرداخت وام های دانشجویی اعالم شد
صندوق رفاه دانشجویان با ارسال بخشنامه ای به دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی شرایط اعطا و بازپرداخت وام های دانشـجویی در نیم سال دوم سال 

تحصیلی ۱۴۰۰-۱3۹۹ را براساس آیین نامه اعالم کرد.
در این بخشنامه به دانشگاه ها تاکید شده است؛ به منظور تسریع در پرداخت وام 
ها به دانشجویان واجد شرایط ترتیبی اتخاذ کنند نسبت به ثبت اطالعات داشجویان 
متقاضی و ارسال لیست های وام در بازه های زمانی تعیین شده اقدام الزم انجام شود.

دانشجویان  تقاضای  ثبت  برای  رفاه  )پورتال( صندوق  دانشجویی  انه  م سا  
از ۱6 بهمن فعال شده است و تا پایان نیم سال تحصیلی جاری فعال می باشد 
و تمامی دانشجویان متقاضی واجدشرایط می توانند نسبت به ثبت تقاضای خود 

درسامانه مذکور اقدام کنند.
با توجه به اینکه صـرفا دانشـجویانی که اطالعات هویتی و تحصـیلی آنها 
به سامانه تبادل اطالعات آموزشی وزارت عتف )GSB (ارسال شـده باشـد می 
تواننـد نسـبت به ثبت تقاضای وام اقـدام نمایند، لذا ضـروری است دانشـگاه ها و 
مراکز آموزش عـالی بـا قیـد فوریت در خصوص به روز رسـانی مسـتمر اطالعات 

آموزشـی دانشـجویان خود در درگاه تبادل اطالعات وزارت متبوع اقدام کنند.
دانشـجویان،  پرونـده  در  تعهـد  سـند  اطالعـات  ثبت  هنگـام  ین  چن هم
ضـروری است مشـخصات ضامن یا ضامنین از طریق وب سرویس سازمان ثبت 
احوال استعالم و پس از تایید مراتب، تصاویر اسناد تعهد به صورت خوانا بارگذاری 
شود.برای سـهولت در پرداخت وام ها، لیست متقاضیان از هر نوع وام حداکثر در 
قالب 6 لیست در مهلت هـای مقرر در طول نیم سال تحصیلی به صورت دقیق، 
مستند و بدون نقص پس از تأیید معاون دانشجویی از طریق سامانه فاز ۲ به این 

صندوق ارسال شود.
همچنین شـرایط افراد دارای اولویت مرتبط با پرداخت هر یک از وام ها، 
شرایط اعطای هر وام درآیین نامه پرداخت و بازپرداخت ذکرشده است و باید در 

تنظیم و ارسال درخواست ها مد نظر قرار گیرد.

فروشندگان واکسن های تقلبی کرونا دستگیر شدند
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه تنها مرجع قانونی واگذاری داروی 
کرونا، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است به شهروندان هشدار داد که فریب 

شایعات منتشر شده در شبکه های اجتماعی را نخورند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رامین پاشایی در تشریح این خبر افزود: به 
دنبال انتشار اخبار »واردات واکسن کرونا به کشور« در مواردی شاهد آن بودیم که افراد 
سودجو با انتشار آگهی های فریبنده در فضای مجازی، ادعای فروش واکسن کرونا را دارند 
و از شهروندان می خواهند که برای خرید ثبت نام کنند که اکثر این افراد، توسط پلیس فتا، 
شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی پرونده شان به مراجع ذی صالح تحویل داده شدند. 
این مقام مسئول گفت: در تحقیقات انجام شده از متهمان محرز شد که این افراد 
سودجو؛ داروهای تقلبی و جعلی را تبلیغ می کردند و یا اصال دارویی در کار نبوده و صرفا 
به قصد سودجویی، سرقت های اینترنتی، سرقت اطالعات شخصی و کالهبرداری، دست 
به چنین اقدامی می زدند. وی در ادامه به هموطنان توصیه کرد که فریب تبلیغات پر زرق 
و برق فضای مجازی را با عنوان »ثبت نام و خرید واکسن کرونا« نخورند و به هیچ وجه 
به صفحه های تقلبی ایجاد شده با عناوین مختلف در این خصوص اعتماد نکنند و از قرار 

دادن اطالعات بانکی خود در اختیار گردانندگان این صفحات پرهیز کنند.
سرهنگ پاشایی با اشاره به اینکه هرگونه پیام در این خصوص در شبکه های اجتماعی 
یا ارسال پیامک به شهروندان، قطعا فریب است، تصریح کرد: تنها مرجع قانونی واگذاری 
در خصوص داروی کرونا، وزارت بهداشت و درمان است و هرگونه خبری در این خصوص 

قطعا از طریق رسانه ملی اطالع رسانی می شود.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا خاطر نشان کرد: به شایعات منتشر شده در شبکه های 
با برندهای مختلف داخلی و خارجی و مبالغ  اجتماعی با عنوان »فروش واکسن کرونا 
بسیار باال« اعتماد نکنید و به سایت ها و درگاه های پیشنهاد شده در کانال ها و گروه های 

شبکه های اجتماعی مراجعه نکنید زیرا ممکن است دامی برای فیشینگ باشد.
این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه شهروندان می توانند با هوشیاری خود و دریافت 
اطالعات در خصوص واکسن کرونا از منابع معتبر و رسمی کشور، دست افراد سود جو را 
در رسیدن به اهدافشان کوتاه کنند و قربانی تبلیغات فریبنده در این خصوص نشوند، بیان 
داشت: پلیس فتا در رصدهای روزانه در صورت مواجهه با این گونه آگهی ها با مجرمان 
برخورد قانونی خواهد کرد.معاون اجتماعی فتا در پایان گفت: عموم مردم می توانند در 
www. صورت مشاهده موارد این چنینی، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس

cyberpolice.ir لینک مرکز فوریت های سایبری با ما در میان بگذارند.

نجات معجزه آسای کارگر جوان از چاه فروریخته
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از نجات معجزه 

آسای کارگر جوان در پی ریزش چاه در حال حفر خبر داد.
سید جالل ملکی در این باره اظهار کرد: ظهر روز گذشته یک مورد حادثه گرفتار 
شدن داخل چاه، در خیابان سبالن شمال به سامانه ۱۲5 سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری تهران اطالع داده شد که بالفاصله در پی آن دو ایستگاه آتش نشانی به 
همراه تجهیزات الزم از جمله دستگاه هوارسان به افراد گرفتار شده در چاه ها و محیط 

های کوچک به محل اعزام شدند.
وی گفت: آتش نشانان در مدت زمان دو دقیقه به محل رسیده و مشاهده کردند که 
افرادی در قسمت رمپ طبقه منفی یک ساختمان در حال ساخت هشت طبقه ، در حال 
حفر چاه شش متری بودند که با تخریب بخش زیادی از دیواره های چاه کارگر 3۲ ساله 

افغان تا باالی سر در زیر خاک گرفتار و مدفون می شود.
ملکی ادامه داد: آتش نشانان در اولین اقدام با خالی کردن خاک از روی صورت این 
کارگر اقدام به وصل کردن دستگاه اکسیژن رسان به دهان فرد کردند و در شرایطی که 
خاک اطراف چاه سست بود همزمان با ایمن سازی عملیات رهاسازی فرد را آغاز کردند.
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قابلیت Resizable BAR به پردازنده های 
راکت لیک اینتل اضافه می شود

 Resizable اینتل قصد دارد برای بهبود عملکرد بازی های ویدئویی، قابلیت
BAR را به پردازنده های نسل یازدهمی سری راکت لیک بیاورد.

تولیدکنندگان بزرگ سخت افزار یعنی ای ام دی )AMD(، اینتل و انویدیا طی چند 
 PCIe وقت اخیر تالش کرده اند قابلیتی که سال ها است جزو مشخصه های استاندارد
محسوب می شود و قدرت پردازشی قطعات سخت افزاری را با تکنیکی ویژه باال می برد، 

درون محصوالت جدیدشان قرار بدهند.
 Resizable Base مخفف   Resizable BAR نام  با  که  قابلیت  ن  ی ا
Address Register شناخته می شود، گسترش پویای کانال های داده بین پردازنده ی 
مرکزی )CPU(و حافظه ی گرافیکی را ممکن می کند و در نهایت قدرت ارائه شده توسط 
سیستم را افزایش می دهد. براساس گزارش تک اسپات، Resizable BAR تعیین 
می کند چه مقدار از حافظه ی گرافیکی سیستم در دسترس پردازنده ی مرکزی قرار بگیرد.

حداکثر  به  می تواند  امروزی  سیستم های  در  مرکزی  پردازنده ی  معمول  طور  ه  ب
به  اما  پیدا کند؛  آن دسترسی  به  اختصاص داده شده  ۲56 مگابایت حافظه ی گرافیکی 
 لطف Resizable BAR پردازنده ی مرکزی می تواند به تمام ظرفیت بافر حافظه ی 

گرافیکی دست یابد. 
ای ام دی مدتی پیش، پشتیبانی از قابلیت Resizable BAR را به سیستم هایی 
آورد که به طور هم زمان دارای پردازنده  های مرکزی سری Ryzen 5۰۰۰ و پردازنده های 
گرافیکی سری Radeon RX 6۰۰۰ هستند. ای ام دی نسخه ی اختصاصی خود از 

این قابلیت را Smart Access Memoryا)SAM(می نامد.
کارشناس تک اسپات SAM را بررسی کرده و متوجه شده است که این قابلیت 
 Dirt3،ا Borderlandsا،Assassin’s Creed Valhalla در بازی هایی نظیر
The Division ۲،اHitman ۲ و Godfall به  شکلی محسوس عملکرد را  5،ا
تقویت می کند. اما مطابق ادعای کارشناس تک اسپات، این قابلیت در برخی بازی ها هیچ 

تغییری ایجاد نکرده و در برخی بازی ها باعث افت اندک عملکرد شده است. 
ای ام دی هنگام معرفی Smart Access Memory تالش کرد این قابلیت 
را تکنیکی منحصربه فرد خطاب کند؛ اما نکته ای که تیم قرمز به آن اشاره نکرد این بود 
که اگر جدیدترین قطعات سخت افزاری این شرکت را خریداری نکنید شانس دسترسی 
 Resizable قابلیت  گفته اند  نیز  اینتل  و  انویدیا  می دهید.  دست  از  را   SAM ه  ب
BAR را به قطعات شان می آورند تا سیستم های فاقد قطعات ای ام دی نیز به این 

قابلیت دست پیدا کنند. 
برای کسانی که ترجیح می دهند سیستم هایشان را به پردازنده ی مرکزی اینتل و 
پردازنده ی گرافیکی انویدیا مجهز کنند یا سراغ استفاده از پردازنده ی مرکزی اینتل و 
پردازنده ی گرافیکی ای ام دی بروند، اوضاع کمی پیچیده تر است؛ زیرا اینتل پشتیبانی 
از Resizable BAR را در پردازنده های نسل یازدهمی کالس دسکتاپ سری راکت 

لیک روی مادربردهای مبتنی  بر تراشه ی Z۴۹۰ در دسترس قرار می دهد.
شماری از تولیدکنندگان مادربرد نظیر MSI و ایسوس وعده داده اند که در نهایت 
قابلیت Resizable BAR را به مادربردهای دیگری نیز بیاورند که در بین آن ها 
مادربردهای محدود به پردازنده های نسل هشتمی اینتل نیز به  چشم می خورد؛اما در هر 
صورت برای دسترسی به قابلیت Resizable BAR باید دارای کارت های گرافیک 
سری AMD Radeon RX 6۰۰۰ یا Nvidia GeForce RTX 3۰۰۰ باشید. 
هر دو سری از کارت های گرافیک به شدت در بازار کمیاب هستند و در پلتفرم هایی نظیر 
eBay با قیمت چند برابر به  فروش می رسند. گفته می شود وضعیت بازار کارت  گرافیک 

قرار است در ماه های پیش رو وخیم تر شود.
برای گیمرهای پلتفرم لپ تاپ، اینتل قصد دارد Resizable BAR را به شماری 
از سیستم های مجهز به پردازنده های نسل یازدهمی تایگر لیک و پردازنده های سری 
H35 بیاورد. مطابق اعالم اینتل، این قابلیت به سیستم های مجهز به پردازنده های نسل 

دهمی سری کامت لیک H و پردازنده های سری H۴5 هم خواهد آمد.
اینتل زمان مشخصی برای ارائه ی Resizable BAR در لپ تاپ هایش اعالم 
نکرد؛ اما گفت براساس آزمایش های داخلی، شماری از گیمرها بهبود پنج تا ۱۰ درصدی 
عملکرد را در انجام بازی  ویدئویی روی لپ تاپ دیده اند. شرکت های تولیدکننده ی لپ 
تاپ در تالش هستند تا به روزرسانی های بایوس )BIOS(و درایو قطعات را در دسترس 
ماینرهای  که  آن جایی  از  بااین حال  فعال شود.   Resizable BAR تا  بدهند  ر  ا ر ق
رمزارز درحال تهیه ی لپ تاپ  جدید در حجم انبوه هستند، سخت است به زودی  بتوانید 

تفاوت هایی حاصل از Resizable BAR را مشاهده کنید.

کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  گوی  خن س
نسبت به خیز دوباره کووید۱۹ در برخی استان 
ها هشدار داد و با بیان اینکه اکنون خوزستان 
باالترین میزان شیوع بیماری را دارد، گفت: 
در مجموع اکنون ۹ شهر در وضعیت قرمز، 
3۹ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۸ شهر زرد 
و ۱۷۲ شهر در وضعیت آبی کرونا قرار دارند.

دکتر علیرضا رئیسی در حاشیه پنجاه 
و هفتمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
که با رییس جمهور و سایر اعضا برگزار شد، 
گفت:  کشور ما از جمله معدود کشورهایی در 
دنیا است که مسئولین بلندپایه آن و شخص 
به  روز  دو  هفته ای  حداقل  جمهور  یس  ئ ر
صورت حضوری موارد را پیگیری می کنند.

بیماری  وضعیت  به  اشاره  با  ی  و
توجه  با  دنیا  در  گفت:  دنیا  در   ۱۹ وید  و ک
آفریقایی،  یافته  جهش  ویروس های  ه  ب
انگلیسی و حتی ژاپنی موارد ابتال و مرگ و 
میر و تغییر الگوی رفتاری ویروس و میزان 
یافته  افزایش  ویروس  سرایت  و  کشندگی 
نفر  میلیون   ۴ از  بیش  انگلیس  در  ست .  ا
درگیر بیماری شدند و بیش ۱35 هزار نفر 
نیز در این کشور فوت کردند. در آمریکا هم 
به همین صورت است و مرگ و میر آمریکا 
از مرز 5۰۰۰ نفر هم عبور کرده است. در 
سایر کشورها هم وضعیت خوبی از نظر شیوع 

بیماری شاهد نیستیم .
روند فوتی های کرونا در ایران نزولی 

است، اما...
وی افزود: در سطح کشور، ما همچنان 
و  داریم  میر  و  مرگ  و  فوت  نزولی  ند  و ر
مرگ  ها هنوز دو رقمی و نزدیک 5۰ تا 6۰ 
مورد است؛ اما علی رغم آمار پایین فوتی ها  

می دانیم که دو هفته پس از شیوع بیماری 
میزان بستری ها افزایش می یابد و ۴ هفته 
بعد میزان فوتی افزایش می یابد و برعکس. 
اقداماتی که از  آذرماه در کشور انجام شد 
و میزان ورودی بیمارستان ها را کاهش داد، 
اثرات خود را اکنون نشان می دهد و کاهش 
میزان فوتی ها مربوط به رعایت پروتکل ها 

در چند هفته گذشته است.
در  بیماری  شیوع  میزان  الترین  ا ب

خوزستان
رییسی گفت: در برخی استان ها خیز 
جدی  هشدار  جای  و  شده  شروع  ماری  ی ب
باالترین  اکنون  استان خوزستان  در  است. 
میزان شیوع بیماری را داریم و نیاز به مراقبت 

بیشتر از این استان است.
۹ شهر قرمز در خوزستان

وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه در 
استان خوزستان ۹ شهر قرمز داریم و حتما 
نیاز است به شدت مراقبت کنند. شهرهای 
ادان، اهواز، بندر ماهشهر، دزفول، دشت  ب آ
آزادگان، کارون، هویزه، شادگان و شوشتر 

روند افزایشی بیماری دارند و شهرهای قرمز 
هستند و نیاز به برقراری پروتکل های دقیق 

و سختگیرانه دارند.
وضعیت بیماری در چند استان شمالی 

و جنوبی
رییسی اظهار کرد: در آذربایجان غربی 
هم روند روبه افزایش داریم و باید پروتکل ها 
به شدت پیگیری و مراقبت شود. در حال 
حاضر خیز بیماری در هرمزگان هم تا حد 
زیادی کنترل شد ولی باید ادامه دار شود. 
در استان مازندران که روند صعودی داشتیم 
خوشبختانه از هفته گذشته موارد دارد کنترل 
می شود و از ۱5 شهر نارنجی  حدود ۸ شهر 
زرد شدند و ۷ شهر نارنجی دیگر دارند. استان 
به مراقبت  نیاز  گلستان و گیالن همچنان 
شدید دارد. استان بوشهر شیب مالیم و رو 

به باال دارد که نیاز به مراقبت بیشتر دارد.
3۹ شهر در وضعیت نارنجی

وی گفت: در مجموع ۹ شهر قرمز،  
3۹ شهر نارنجی، ۲۲۸شهر زرد و ۱۷۲شهر 
آبی داریم. مشاهده می کنید که از تعداد شهر 

آبی کم شده و به تعداد شهر زرد و نارنجی 
اضافه شده است.

رییسی درباره تعداد شهرهای نارنجی در 
استان های مختلف، گفت: در آذربایجان غربی 
5 شهر، آذربایجان شرقی ۴ شهر، اصفهان دو 
شهر، خوزستان 5 شهر، خراسان جنوبی یک 
شهر، کرمان یک شهر،  کهگیلویه و بویراحمد 
و گلستان هر کدام 3 شهر، گیالن ۷ شهر و 

مازندران ۸ شهر نارنجی دارند.
قرنطینه  و  مرزها  از  مراقبت  وم  ز ل

مسافران خارجی
وی تاکید کرد: باید از مرزها مراقبت 
باید  می آید  خارج  از  مسافری  اگر  و  یم  ن ک
قرنطینه را رعایت کند و حتی اگر عالئم ندارد 
باید ۱۴ روز خانه بماند و عالئمش رصد شود.

در  عدالت  با  کرونا  کسیناسیون  ا و
جریان است

کرونا  واکسیناسیون  درخصوص  وی 
در کشورنیز گفت: واکسیناسیون برای گروه 
هدف آغاز شد و با عدالت کامل واکسیناسیون 
در حال انجام است. خوشبختانه جمعه شب 
وارد کشور  واکسن  دوز  هزار  گذشته ۱۰۰ 
شد و هفته های بعد هم محموله های جدید 
وارد کشور خواهد شد و روند واکسیناسیون 
مصوب  واکسیناسیون  ملی  سند  اساس  ر  ب
ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه پیدا خواهد 
این لحظه هم کسانی که واکسن  تا  کرد. 
زدند عوارض جدی نداشتند و تنها عوارض 
معمولی مانند درد محل تزریق و تب داشتند 

که مانند سایر واکسن ها طبیعی است.
گفت:  صحبتهایش  پایان  در  ی  و
امیدوارم با رعایت پروتکل ها مانع از ایجاد 

خیز چهارم بیماری شویم.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد؛

خیز دوباره کرونا در برخی استان ها!
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لت  و د که  ن  کنو ا
رویکردی تعاملی در راستای 
پیش  در  بودجه  مسئله  حل 
گرفته است، جا دارد نمایندگان مخالف 
و  گروهی  رویکرد  جای  به  منتقد  و 
جناحی، منافع کشور را مبنای قضاوت 
خود قرار داده و با توجه به نزدیک شدن 
پایان سال، هرچه سریع تر  به روزهای 
تکلیف بودجه ۱۴۰۰ را مشخص کنند.

از زمانی که دولت الیحه بودجه را 
در ۱۲ آذرماه تقدیم مجلس کرد بیش از 
دو ماه می گذرد. به رغم حمالت تند و 
شتابزده برخی نمایندگان منتقد، کلیات 
بودجه ۱۴۰۰ پس از حدود یک ماه در 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی 
با ۲3 رای موافق، ۱۹ رای مخالف و یک 

رای ممتنع تصویب شد.
 با این حال کمیسیون تلفیق دست 
نه  بودجه زد که  تغییراتی در  انجام  ه  ب
بنیان های  تغییر  بلکه  بودجه  صالح  ا
اصلی درآمدی و مصرفی آن را در پی 
چون  تغییراتی  کمیسیون  این  اشت.  د
در  تومانی   ۴۲۰۰ ترجیحی  ارز  حذف 
بودجه ۱۴۰۰ و افزایش نرخ دالر از ۱۱ 
هزار و 5۰۰ تومان به ۱۷ هزار و 5۰۰ 
تومان و کاهش میزان نفت صادراتی از 
۲ میلیون و 3۰۰ هزار  به یک میلیون 
همچنین  و  روز   در  بشکه  هزار   5۰۰
افزایش هزینه های جاری، از جمله دو 
بودجه  به  را  یارانه ها  رقم  کردن  رابر  ب

پیشنهادی دولت تحمیل کرد.
به رغم همه تغییراتی که کمیسیون 
تلفیق در بودجه اعمال کرده بود کلیات 
سوی  از  مجلس  علنی  صحن  در  ن  آ
رد  سابقه  هرچند  شد.  رد  مایندگان  ن
کلیات بودجه از سوی مجلس وجود دارد 
و معمواًل بودجه ارائه شده از سوی هیچ 
دولتی توسط هیچ مجلسی دربست مورد 
قبول واقع نشده و نمی شود، اما به نظر 
می رسد بودجه ۱۴۰۰ جزو معدود لوایح 
بودجه ای بوده که تا این حد با چالش 

رو به رو شده است.
طرح سیاست های اصالح ساختار 

بودجه
به  که  ایرادهایی  می رسد  نظر  ه  ب
بودجه گرفته شده عمدتًا سیاسی است. 
اما، عالوه بر موضع گیری های سیاسی 
عامل  مهمترین  شاید  بودجه  قبال  ر  د
آمده  به وجود  و چالش های  مشکالت 
ناشی از تصمیم و اراده دولتمردان برای 
اصالح ساختار بودجه نویسی در کشور 
تصمیم  این  از  سال  دو  از  بیش  اشد.  ب
برخی  اعمال  شک  بدون  و  ی گذرد  م
اصالحات در ساختار بودجه تضادهایی 
را در سیستم اقتصادی و سیاسی موجب 
شده که در مناقشات به وجود آمده در 

بودجه ۱۴۰۰ نمود پیدا کرده است.
ماه سال ۱3۹۷ »علی  بهمن  ر  د
الریجانی«، رئیس وقت مجلس شورای 
اسالمی در نشست شورای اداری استان 
قم گفت: که مقام معظم رهبری دستور 
اصالح  آینده  ماه   ۴ ظرف  که  دادند 

ساختاری در نظام بودجه ریزی در کشور 
صورت گیرد.

هماهنگی  عالی  شورای  سپس، 
اقتصادی قوای سه گانه جهت بررسی 
موضوع جلساتی را برگزار و دولت نیز 
اقدامات الزم برای تنظیم اصالح ساختار 

بودجه انجام داد.
 ۲3 در  اسالمی  شورای  مجلس 
در  علنی  غیر  جلسه ای   ۱3۹۸ ماه  تیر 
باره اصالح ساختار بودجه برگذار کرد. 
سخنگوی  »عباسی«،  گفته های  طبق 
وقت هیئت رئیسه مجلس  نمایندگان 
در آن جلسه قرار را بر این گذاشتند که  
اصالح ساختار بودجه از شهریور ۱3۹۸ 
با ارائه الیحه دولت به مجلس و بررسی 
آن آغاز شود و بودجه سال ۹۹ براساس 

قالب جدید تنظیم شود.
اصالح ساختار بودجه و تنش هایی 

که موجب شد
بودجه  ر  ختا سا اصالح  برای 
که  است  شده  مشخص  محور  چهار 
عنوان  به  پایدار  درآمدهای  از  عبارتند 
که  کارآمد  هزینه های  نفت؛  جایگزین 
دارد.  اشاره  دولت  خرج  ساماندهی  به 
برای  اقتصاد  در  ثبات سازی  بخش  ؛ 
نظام  نهادی  اصالح  نهایتًا  و  توسعه 
است  ذکر  به  بودجه ریزی کشور. الزم 
یاد  بخش  چهار  برای  مجموع  در  که 
شده ۹ بسته طراحی شده که هرکدام 

شامل تعدادی برنامه است.
چنین  نجام  ا که  است  واضح 
مواجه  باچالش  را  بودجه  اصالحاتی 
می کند. این اصالحات مستلزم قطع و 
یا دست کم کاهش بودجه بسیاری از 
نهادها و ارگان هایی است که شاید صرفًا 
مصرف کننده هستند و نقش خاصی در 
افزایش بهره وری، رشد و توسعه کشور 

نداشته باشند.
موضوع های  از  یکی  مثال  برای 
مهمی که کمیسیون تلفیق به آن ورود 
افزایش  زده،  تغییر  به  دست  و  کرده 
بودجه برخی نهادها و دستگاه های خاص 
از  قبل  سال های  بودجه  در  که  است 
۱3۹۷ در قالب جدول شماره ۱۷ می آمد.

 این جدول به نماد غیر عملیاتی 
نهادها  بود.  شده  بدل  بودجه  بودن 
که  ند  بود خاصی  ه های  دستگا و 
نهادهای  با  موازی  آنها  فعالیت های 

دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد 
بودجه   ردیف  اما  بود  غیره  و  اسالمی 

مجزا می گرفتند.
به گفته »غالمعلی جعفرزاده ایمن 
حذف  دهم  مجلس  نماینده  آبادی«، 
جدول ۱۷ به معنای قطع پرداخت رانت 
به برخی موسسات و مراکز و مکان هایی 
بود که به هیچ کجا پاسخگو نبودند و 

فقط بودجه می گرفتند.
بر اساس گزارش »محمدباقر  اما 
و  برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت«، 
شده  اعمال  تغییرات  اثر  در  بودجه 
برخی  بودجه  تلفیق،  کمیسیون  توسط 
از   ۱۷ جدول  ذیل  در  نهادها  و  مراکز 
ارز  افزایش نرخ  از  محل منابع حاصله 
کاالهای اساسی، افزایش قابل توجهی 
یافته است. این تنها یک مورد از ده ها 
موردی است که در اثر عزم دولت برای 
بودجه  ساختار  اصالح  سیاست  اجرای 

رخ داده است.
مربوط  موارد  این  از  دیگر  یکی   
به دارایی های دولت است. دارایی های 
مهم  بخشی  آنها  مولدسازی  و  دولت 
است.  بودجه  ساختار  اصالح  برنامه  از 
امالک  کل  تعداد  که  می شود  برآورد 
به  فقره  یک میلیون  از  بیش  به  دولت 
میلیارد  هزار   ۱۸۰۰۰ تقریبی  ارزش 
توجهی  قابل  رقم  که  برسد  تومان 
است. بدون شک این حجم از سرمایه 
و دارایی می تواند بسیاری از کمبودهای 
سرمایه گذاری  نیازهای  و  دولت  مالی 
مهم  نکته  اما  کند.  تامین  را  کشور 
واگذاری آن است.  و  چگونگی فروش 
دولت به درستی بر نقش بازار سرمایه 
در این مورد تأکید دارد. کارشناسان نیز 
معتقدند که تجربیات گذشته نشان داده 
که ممکن است فرایند واگذاری ها به 
حیف و میل اموال و از بین رفتن ارزش 
آنها منجر شود. به همین خاطر آنها راه 
با  رهنی  اوراق  انتشار  در  را  بهتر  حل 
پشتوانه دارایی می دانند. اوراق رهنی با 
پشتوانه دارایی، اوراقی است که در بازار 
پرداخت  پشتوانه  و  بورس عرضه شده 
دارایی های  از  ناشی  درآمد  آنها  سود 
کار  این  آنها،  نظر  از  است.  مشخص 
های  دارایی  و  اموال  ارزش  می تواند 
باعث  همچنین  و  کند  حفظ  را  دولت 
ایجاد یک جریان نقدینگی پایدار برای 

دولت شود و بسیاری از کمبودهای مالی 
را جبران کند. در این مورد نیز مشکالت 

و مخالفت های زیادی وجود دارد.
موضوع های دیگری مانند اصالح 
یکپارچه سازی نظام مالیاتی، ساماندهی 
دیگر  از  نیز  غیره  و  انرژی  مصرف 
ساختاری  اصالح  در  مهم  محورهای 
بودجه به شمار می روند و اصالح آنها با 

چالش هایی رو به رو است.
اصالح  سیاست  ضد  انتقادهایی 

ساختار بودجه
انتقاد منتقدان  نکته ای که در  اما 
و مخالفان بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد این 
است که بسیاری و شاید اکثر انتقادات 
راستای  در  که  تغییراتی  همچنین  و 
برخالف  دادند  صورت  انتقادها  این 
است.  بودجه  ساختار  اصالح  سیاست 
بنابراین، به نظر می رسد تنها راه عبور 
از مشکالت و چالش های بودجه ۱۴۰۰ 
اصالح  سیاست های  دادن  قرار  مبنا 
در  هم  دولت  است.  بودجه  ساختار 
 ۱۴۰۰ بودجه  در  هم  و   ۱3۹۹ بودجه 
در این راستا گام برداشته است.  اخیراً 
»حسینعلی امیری«، معاون امور مجلس 
رییس جمهوری، در خصوص بودجه سال 
۱۴۰۰ گفته است که با مجلس شورای 
و  هستیم  مشاوره  حال  در  اسالمی 
این  در  امیدواریم  و  می کنیم،  صحبت 
هفته به یک جمع بندی مشترک که در 
آن خیر، صالح و مصلحت کشور است، 

دست یابیم.
مور  ا وزیر  دژپسند«،  »فرهاد 
در  گذشته  سه شنبه  روز  نیز  اقتصادی 
پایان مراسم بهره برداری از طرح های 
بینی  پیش  دارایی  و  گرگان  فجر  دهه 
کرد که اصالحیه الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
کل کشور به احتمال زیاد امروز یکشنبه 

نهایی شود.
گرفته  تصمیم  دولت  که  اکنون 
اولیه  موضع گیری های  برخالف  است 
بودجه  اصالح  عدم  بر  مبنی  خود 
رویکردی تعاملی در راستای حل مسئله 
بودجه در پیش گرفته جا دارد نمایندگان 
مجلس با رجوع به سیاست های اصالح 
ساختار بودجه این سیاست ها را مبنای 
قضاوت خود قرار داده و هرچه سریع تر 
بودجه  مسئله  و  مشکل  از  را  جامعه 

۱۴۰۰ رها کنند.

عضو هئیت مدیره در سفر به مازندران خبر داد:
بانک توسعه تعاون بالغ بر 7۰۰ میلیارد ریال تسهیالت اشتغال 

روستایی در مازندران پرداخت کرده است
استان  به  سفر  در  زاده  عصار  هوشنگ  امیر 
مازندران ضمن بازدید از طرح های تولیدی و تعاونی 
این استان تاکید کرد: بانک توسعه تعاون با حمایت از 
تعاونی های بزرگ و کوچک در استان مازندران، عزم 

جدی در ارتقای اقتصاد کشور و استان دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، امیر 

هوشنگ عصارزاده، عضو هیئت مدیره این بانک در آستانه سالروز پیروزی 
انقالب اسالمی، همراه با هیئتی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد 
استان مازندران شد تا ضمن بازدید از طرح های تولیدی و تعاونی در این 
استان، از نزدیک در جریان پیشرفت امور و مسائل پیش روی این واحدهای 

اقتصادی قرار گیرد.
استاندار  با حضور  روزه در جلسه ای که  این سفر یک  زاده در  عصار 
استان مازندران و معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استانداری 
مازندران تشکیل شد، ضمن استماع مسائل تعاونی های استان، با تأکید بر 
نسبت مصارف به منابع بانک توسعه تعاون در مازندران و مقایسه این رقم با 
متوسط شبکه بانکی گفت: نسبت مصارف به منابع بانک توسعه تعاون استان 
مازندران که بالغ بر دوبرابر نسبت متوسط در شبکه بانکی کشور است، به 
انجام وظایف  و  تعاون  اقتصاد  زیرساخت های  به  بانک  توجه  بیانگر  خوبی 

توسعه ای در استان مازندران است
وی تاکید کرد: تا کنون بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیالت در قالب 
طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری از سوی بانک توسعه تعاون در استان 
مازندران پرداخت شده است که بر اساس اطالعات سامانه کارا این میزان 
تسهیالت موجب ایجاد بیش از ۱5۰۰ اشتغال جدید در این استان بوده است.

تعاونی های اشتغال زاو تکمیل توسعه  بیان کرد: احیای هدفمند  وی 
زنجیره ها از جمله اقداماتی است که از سوی بانک توسعه تعاون به صورت 

جدی در حال پیگیری است.
وی افزود: با توجه به رویکرد اصلی بانک توسعه تعاون که در راستای 
وظایف توسعه ای و حمایتی بخش تعاون، تعریف و هدفگذاری شده است، 
این بانک حداکثر توان خود را در جهت حمایت از تعاونی ها در چهارچوب 
مقررات و اختیارات خود صورت خواهد داد و توسعه و رونق تولید و اشتغال 
در عموم بخش ها خصوصا در بخش تعاون از اصلی ترین برنامه های بانک 

توسعه تعاون در استان مازندران بوده است.
عصارزاده تاکید کرد: بانک توسعه تعاون عالوه بر استفاده از منابع داخلی، 
اعتباراتی که سایر منابع از جمله تسهیالت تکلیفی شامل طرح اشتغال روستایی، 
بند الف تبصره ۱۸ یا ماده 5۲ طرح رونق و جهش تولید در اختیار دارد با حداکثر 
توان برای توسعه اقتصادی به فراخور اولویت ها در مازندران تخصیص خواهد 
داد و تعاونی های فعالی که در عرصه تولید و اشتغال فعالیت دارند، قطعا از 

حمایت های بانک توسعه تعاون بهره مند خواهند بود.
حضور در جلسه کارگروه توسعه تعاون استان مازندران ،بازدید از خطوط 
تولید اتحادیه پروفیل مازندران در شهرک صنعتی ساری ، بازدید از شرکت 
تعاونی روماک گستر )پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی( واقع در شهرستان 
جویبار،افتتاح طرح 35۸ واحدی تعاونی مسکن فرهنگیان بابلسر و بازدید از 
شرکت تعاونی ماهیان خاویاری قره برون از دیگر برنامه های سفر عضو هئیت 

مدیره بانک توسعه تعاون به استان مازندران بود.

نرگس نجفی عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران شد
خانم نرگس نجفی با صدور حکمی از سوی وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و رییس مجمع عمومی بانکها 
صادرات  توسعه  بانک  مدیره  هیات  عضو  سمت  به 

ایران منصوب شد
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، 
تعهد،  به  »نظر  است:  آمده  حکم  این  از  بخشی  در 

تخصص و تجربه سرکار عالی به مدت دوسال به سمت عضو هیات مدیره 
بانک توسعه صادرات ایران منصوب می شوید امیدوارم با همفکری .و همدلی 
کارکنان کوشای بانک توسعه صادرات ایران و همکاری با نهادهای تخصصی 
مرتبط، درنیل به اهداف و برنامه های آن بانک و پیشرفت و تعالی همه جانبه 
مادی و معنوی دولت تدبیر و امید پیروز و سربلند باشید.نرگس نجفی پیش از 
این مسوولیت سخنگویی سازمان هدفمندی یارانه ها را برعهده داشته است.

همچنین در حکم صادره از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی از خدمات سرکار 
خانم تانیا یغمایی عضو پیشین هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران تشکر 

و قدردانی شده است.

با  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد  مراسم  در  دی  بانک  مدیرعامل 
شرکت ملی پست ایران:

گسترش دسترسی جامعه به خدمات بانک دی را دنبال می کنیم
به  افزایش سرعت و کیفیت خدمات  به منظور 
مشتریان بانک، مدیران عامل بانک دی و شرکت ملی 

پست ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، برات کریمی، 
مدیرعامل بانک دی در مراسم امضای این تفاهم نامه بر 
لزوم استفاده از ظرفیت های شبکه پستی در گسترش 

ارائه خدمات بانکی به مشتریان تأکید کرد. وی گفت: امروزه مدیریت هزینه های 
سازمان از طریق برون سپاری برخی از خدمات، به یک هدف استراتژیک تبدیل 
شده است که نقش مهمی در کاهش هزینه ها و تسریع در ارائه خدمات به 
مشتریان دارد.کریمی افزود: در بانک دی نیز با توجه به شبکه محدود شعب 
سریع ترین  در  مشتریان  به  باکیفیت  لزوم خدمت رسانی  و  کشور  سراسر  در 
نقاط میهن عزیز اسالمی، در کنار توسعه و تجهیز  اقصی  زمان ممکن در 
زیرساخت های بانکداری الکترونیک، برون سپاری برخی از خدمات مشتریان به 
یک الزام عملیاتی و کارکردی تبدیل شده است که انعقاد تفاهم نامه همکاری 

با شرکت ملی پست ایران در همین راستا صورت می گیرد.
مدیرعامل بانک دی گستردگی نقاط تماس، ایجاد دسترسی عمومی و 
همچنین پایین بودن هزینه خدمات شرکت ملی پست ایران را از بزرگ ترین 
مزیت های این شرکت برشمرد و تصریح کرد: امیدوارم انعقاد این تفاهم نامه، 
ضمن گسترش دسترسی جامعه هدف بانک در سراسر کشور به خدمات بانک، 
زمینه ارائه خدمات متمایز به مشتریان و افزایش رضایت آن ها را فراهم کند.

و  ارتباطات  وزیر  معاون  سبحانی فر،  رمضانعلی  مراسم،  این  ادامه  در 
فناوری اطالعات و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران ضمن ابراز خرسندی 
از فراهم شدن زمینه همکاری مشترک با بانک دی گفت: امروز در تمام دنیا 
استراتژی  زیرا  بانک ها هستیم،  تعداد شعب  به سمت کاهش  شاهد حرکت 
برون سپاری خدمات به شرکت های پستی، یک فرصت ویژه را برای بانک ها 

در زمینه تمرکز تخصصی بر امور بانکداری فراهم کرده است.
وی افزود: بانک دی نیز با برخورداری از این نگاه استراتژیک، استفاده 
از ظرفیت شبکه مویرگی شرکت ملّی پست ایران را به عنوان راهکاری برای 
توسعه خدمات خود به مشتریان مدنظر قرار داده است که امیدواریم امضای 
این تفاهم نامه زمینه بهره مندی هرچه بیشتر بانک از خدمات نیابتی شبکه 

پستی، به ویژه در شرایط همه گیری ویروس کرونا را فراهم کند.
سبحانی فر ادامه داد: همان طور که در قانون برنامه ششم توسعه کشور 
و در راستای تحقق دولت الکترونیک تأکید شده است، دستگاه های دولتی 
به منظور تسهیل در دسترسی مردم به این خدمات، باید خدمات اجرایی خود را 
به شرکت ملی پست، دفاتر ICT روستایی و دفاتر پیشخوان دولت واگذار کنند.

جمهوری  پست  ملی  شرکت  تفاهم نامه،  این  اساس  بر  است  گفتنی 
اسالمی ایران خدماتی مانند انجام فرآیند افتتاح حساب دسته ای، درخواست و 
تحویل دسته چک، ابالغ اخطاریه به مشتریان بدهکار و ضامنین، درخواست 
غیرحضوری و پرداخت تسهیالت و برخی دیگر از خدمات به درخواست بانک 

دی را انجام خواهد داد.

پیام سیاسی ایران پالست چهاردهم برای مخالفان ایران؛
تحریم ها ما را از پای در نیاوردند!

شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی در نقـش سـازمان دهنده مسـیر 
توسـعه پتروشـیمی، با مدیریت نمایشـگاه ایران پالسـت توانسـته اسـت 
یـک پیـام سیاسـی را بـه مخالفـان ایران ارسـال کنـد. پیامی کـه حضور 
برخـی مقام هـای سیاسـی کشـور در پررنـگ شـدن آن نقشـی دوچندان 

داشـتند: »تحریم هـا مـا را از پـای در نیاوردنـد«.
چهاردهمین نمایشـگاه بین المللی ایران پالسـت در شـرایطی برگزار 
شـد کـه سـایه  سـنگین کرونـا بـر حضـور شـرکت های خارجـی در این 
نمایشـگاه سـایه افکنـده بـود. با ایـن وصف شـرکای اقتصادی ایـران با 
توجـه بـه تـوان و ظرفیت صنعت پتروشـیمی کشـور که از قضا در شـعار 
نمایشـگاه امسـال هـم مورد توجـه قرار گرفـت، از این موقعیت اسـتفاده 
کـرده و در مراسـم افتتاحیـه  ایـن رویـداد، سـفیران کشـورهای مختلفی 
همچون روسـیه، سـوریه، تاجیکستان، عراق، ارمنسـتان، کنیا، بنگالدش، 

تایلنـد، افغانسـتان و ونزوئال حضـور یافتند.
نمایشـگاه »ایران پالست« نخسـتین بار در سال ۱3۸۱ خورشیدی، 
بـا نـگاه بـه ارزش و جایگاه صنعت پتروشـیمی در روند اقتصادی کشـور، 
ضمـن تعییـن اهداف بلندمـدت در خصوص توسـعه  صنعت پتروشـیمی، 
بـا یـک روشن اندیشـی تکنوکراتیـک و تـالش مدیـران وقـت شـرکت 
ملـی صنایـع پتروشـیمی راه انـدازی و برگزار شـد. اکنون پس از سـال ها 
و در چهاردهمیـن دوره  این نمایشـگاه صنعت پتروشـیمی ایـران، نه تنها 
جهش نخسـت را به پایان رسـانده اسـت، بلکه مدیران این شـرکت، در 

شـرف پایـان بخشـیدن بـه جهش دوم و ورود به جهش سـوم هسـتند.
تعییـن شـعار امسـال ایـن نمایشـگاه، بی ارتبـاط بـا تغییـر جایـگاه 
شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی نیسـت. بـا توجـه بـه تغییـر نـگاه در 
محوریـِت مدیریـِت صنعـت پتروشـیمی در سـال های اخیـر و همچنیـن 
نقشـی کـه این صنعـت می توانـد در اقتصادهـای جهانی ایفا کند، شـعار 

امسـال، »کسـب و کار جهانـی« مـد نظـر قـرار گرفت.
اهمیت شـعار چهاردهمین نمایشـگاه »ایران پالست« را از دو منظر 
کلـی می تـوان مـورد بررسـی و ارزشـیابی قـرار داد. شـعار »کسـب وکار 
جهانی« در حالی برای نمایشـگاه امسـال در نظر گرفته شـد که در دوران 
همه گیری کرونا، در بسـیاری از کشـورها حتی کشـورهای توسـعه یافته، 
شـاهد رکـود در اقتصاد هسـتیم. بدون تردید اقتصاد ایـران هم کم وبیش 
بـا ایـن مشـکل مواجه اسـت. امـا با در معـرض نمایش قـرار دادن موتور 
محرکـه  اقتصـاد ایـران، آن  هـم در دوران کرونا و تحریم های بی سـابقه، 
در حقیقـت مسـئوالن ذی ربـط، آبـروی اقتصـاد ایران را حفـظ کردند. به 
همیـن دلیـل از دو منظـر سیاسـی و اقتصـادی می توان شـعار امسـال را 

مورد بررسـی قرار داد.
جایگاه سیاسی

دونالـد ترامـپ، رئیس جمهـوری پیشـین آمریـکا مدتی پـس از قدم 
گذاشـتن در کاخ سـفید، در نخسـتین اقـدام ضدایرانـی خـود، به طـور 
ادامـه شـاهد سـیل تحریم هـای  در  برجـام خـارج شـد.  از  یک جانبـه 
بی سـابقه ای بودیـم کـه کلیت نظـام اقتصادی کشـور را هدف قـرار داد. 
بـا ایـن وصـف پـس از گذشـت حـدود  چهـار سـال فشـار یک جانبـه و 
تحریم های بی مانند، صنعت پتروشـیمی کشـور در چهاردهمین نمایشگاه 
»ایـران پالسـت« ضمن دعوت از یکایک شـرکای اقتصـادی خود، توان 
داخلـی اش را در معـرض عمـوم قـرار داد. باید نمایشـگاه امسـال را یک 
رژه  سیاسـی از قدرت اقتصاد کشـور تعبیر کرد؛ چراکه عموم فشـارهایی 
کـه بـر اقتصـاد ایـران وارد شـد، صرفًا هدف سیاسـی داشـت. در پاسـخ 
بـه خیـل هجمه هـای سیاسـی کـه از مسـیری اقتصـادی بر مـا تحمیل 
می شـدند، ایران پالسـت چهاردهم، در طلیعه تکمیل جهش دوم صنعت 
پتروشـیمی کشـور، نـه فقـط نویددهنده رشـد تولیـد صنعت پتروشـیمی، 
بلکه نویدبخش پتانسـیل صادرات توان داخلی صنعت پتروشـیمی اسـت.

شـاید در عمـل و در چنیـن شـرایطی، امـکان همـکاری خارجـی با 
کشـورهای دیگر را در صنعت پتروشـیمی بدون دور زدن تحریم ها نداشته 
باشـیم؛ امـا هیـچ تردیدی نیسـت که شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی در 
نقـش رگوالتور و سـازمان دهنده مسـیر توسـعه پتروشـیمی، بـا مدیریت 
چنیـن نمایشـگاهی توانسـته اسـت یـک پیـام سیاسـی را بـه مخالفـان 
ایـران ارسـال کنـد. پیامـی کـه حضـور بعضـًا مقام های سیاسـی کشـور 
در پررنـگ شـدن آن نقشـی دوچنـدان داشـتند: »تحریم ها مـا را از پای 
در نیاوردنـد«. آیـا شـعاری غیر از »کسـب وکار جهانـی« می تواند گویای 

چنیـن وضعی باشـد؟
بعد اقتصادی

بعـد سیاسـی شـعار نمایشـگاه ایـران پالسـت، به شـدت بـه ابعـاد 
اقتصـادی آن وابسـته اسـت؛ به عبارتـی اگـر صنعـت پتروشـیمی کشـور 
نمی توانسـت بـه لحـاظ اقتصـادی کارنامـه ای مقبـول ارائـه کنـد، بدون 
تردیـد هیـچ پیـام سیاسـی هـم از چنیـن نمایشـگاهی بیـرون نمی آمـد. 
بـدون تعـارف شـعار »کسـب وکار جهانـی« را در ایـران بـرای صنعتـی 
نمی تـوان انتخـاب کـرد؛ چراکه برخورداری از کارایـی الزم و بازار جهانی 
مناسـب، پیش نیـاز نیـل به اهـداف برآمده از این شـعار اسـت. در مقابل، 
نمایشـگاه ایران پالسـت و ظرفیت بزرگ صنعت پتروشـیمی کشـور، در 
چنیـن شـرایط دشـواری توانسـته اسـت بازرگان هایـی از ده ها کشـور را 
بـه سـمت ایران سـوق دهد. همچنیـن از همان ابتدای کار نمایشـگاه ها، 
برنامه ریزی هایـی صـورت گرفته تا مذاکرات و نشسـت های رودررو میان 
فعـاالن صنایـع پتروشـیمی ایـران و دیگـر کشـورها برگزار شـود. اعتبار 
منطقـه ای و جهانـی صنایـع پتروشـیمی، جذابیـت بـرای سـرمایه گذاری 
خارجـی، دسترسـی بـه بازار بـزرگ منطقـه ای و جهانی، قرار داشـتن در 
کنـار آبـراه بین المللی خلیج فارس و دریای عمـان،  افزایش جهانی تقاضا 
بـرای محصوالت پتروشـیمی و بازار بـزرگ مصرفی چین و هند، از جمله 

دالیـل اقتصـادی هسـتند کـه ایـن نمایشـگاه را موفق جلـوه می دهد.
البتـه نگاهـی به کارنامه  میان دوره ای و بلندمدت صنعت پتروشـیمی 
حکایـت از ایـن دارد کـه کشـورهایی کـه در ایـن حیطه، از همـکاری با 
ایـران کناره گیـری کننـد، بـدون شـک در آینـده بایـد حسـرت از دسـت 
دادن چنیـن سـرمایه گذاری سـودآوری را بخورنـد. طبـق سـخنان بهزاد 
محمدی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی، 
ظرفیـت تولیـد صنعـت پتروشـیمی بـا بهره بـرداری از ۱۰ طرحـی کـه 
امسـال محقـق شـد از 65.۸ میلیـون تن در ابتدای سـال بـه ۸۰ میلیون 
تـن افزایـش یافـت. هم اکنـون نیـز 35 میلیـون تـن محصـول نهایـی و 
قابـل فـروش در کشـور تولید می شـود کـه ۷۲ درصد صـادر و ۲۸ درصد 

در داخـل مصرف می شـود.
محصـوالت  جهانـی  تقاضـای  رشـد  محمـدی،  گفته هـای  طبـق 
پتروشـیمی ۴.5 در مقابـل یـک درصـد فرآورده هـای نفتـی اسـت کـه در 
دهه هـای آتـی، شـیب مصـرف فرآورده هـای نفتـی کاهـش می یابـد، اما 
مصرف فرآورده های پتروشـیمی با شـیب چشـمگیری رو به افزایش است.

اگـر ایـن داده هـا  را کنـار رشـد ۱۲۰ درصـدی تولیـد پلیمـر کـه تا 
سـال ۱۴۰۴ رخ خواهـد داد و همچنیـن بـه سـخنان وزیـر نفـت در آیین 
گشـایش چهاردهمیـن نمایشـگاه ایران پالسـت درخصـوص قابل رؤیت 
بودن »سـیمای جهش چهارم« پتروشـیمی صحبت داشـت، دقت کنیم، 
خواهیـم دیـد کـه پتروشـیمی کشـور با چنیـن کارنامـه ای، نه تنهـا توان 
و ظرفیـت خـود را در نمایشـگاه چهاردهـم ایران پالسـت به رخ کشـید، 
بلکـه آبـروی اقتصـاد ایـران را از آچمـز شـدن در مقابـل تحریم ها حفظ 
کـرد. بـا توجه بـه چنین مسـائلی، طرح شـعار هوشـمندانه »کسـب وکار 

جهانـی« بهتـر قابل ادراک اسـت!
منبع: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

دولت و مجلس منافع کشور را در نظر بگیرند؛

سیاسی کردن بودجه ممنوع!
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دنیای جوانان بررسی کرد؛
آرامش و کسادی، دو ویژه گی این روزهای 

بازار مسکن
رکود  حالت  در  مسکن  بازار  پیشنهادی،  های  نرخ  افت  ماه  سه  از  پس 
معامالتی و ثبات نسبی قیمت قرار گرفته که عوامل مختلفی از سوی کارشناسان 

برای این موضوع عنوان می شود.
کارشناسان تحلیل های مختلفی درخصوص تغییر رفتار بازار مسکن در 
هفته های اخیر نسبت به روند سه ماه قبل ارایه می دهند؛ تحلیل هایی که 
البته به موارد مشابهی اشاره دارد. توقف روند نزولی قیمت ارز و حتی باال رفتن 
نسبی قیمتها در روزهای اخیر، رشد قیمت مصالح ساختمانی، قیمت های کاذب 

قیمت  فاحش  اختالف  ها،  آگهی  بعضی  در 
ساخت با قیمت فروش و ارایه آمارهای متناقض 
قیمت  اخیر  ماه  یک  رشد  میزان  درخصوص 
کارشناسان  است که  مواردی  از جمله  مسکن 
از آن به عنوان عوامل تثبیت قیمت ها اشاره 
می کنند. هرچند در بهمن ماه به مانند سه ماه 
قبل از آن معامالت کساد است اما فروشندگان 

از کاهش قیمتها خودداری کردند.
از نیمه آبان ماه به دنبال افت قیمت ارز 
متاثر از تحوالت سیاسی و امیدواری به احیای 
برجام، قیمت ها در بازار مسکن روند نزولی به 

خود گرفت. بررسی ها نشان می دهد از آن زمان تا اوایل بهمن ماه نرخ های 
پیشنهادی در شهر تهران حدود ۱3 درصد افت کرده است. قیمت های قطعی 
نیز در آذرماه ۱.۱ درصد پایین آمد. اما در دی ماه بانک مرکزی اعالم کرد 
که قیمت های قطعی ۱.۸ درصد باال رفته و روند ریزش نرخ های پیشنهادی 

نیز متوقف شد.
در هفته های اخیر، سیمان به معضلی برای سازندگان مسکن تبدیل شده 
است. نرخ هر پاکت سیمان که تا حدود یک ماه قبل نهایتا 3۰ هزار تومان 
پیدا کرده که نسبت به ۱۰  افزایش  بود در روزهای اخیر به ۴5 هزار تومان 
هزار تومان سال گذشته رشد 35۰ درصدی را نشان می دهد. البته نمی توان 
انتظار داشت که به همین نسبت قیمت مسکن باال برود؛ چرا که سایر متغیرها 
همچون قیمت زمین، دستمزد، عوارض شهرداری و سایر مصالح ساختمانی، 
رشدی به مراتب کمتر از سیمان داشته اند. با این حال افزایش قیمت سیمان به 
عنوان یک عامل روانی در جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت آپارتمان موثر بود.

شده  متوقف  اخیر  روزهای  ارز طی  قیمت  کاهشی  روند  دیگر  از طرف 
است. از نیمه آبان ماه تحلیل فعاالن بازار ارز این بود که توافق زوهنگامی بین 
ایران و آمریکا صورت خواهد گرفت که باعث شد فشار عرضه در آذرماه و دی 

ماه افزایش پیدا کند. اما به تدریج و بر اساس صحبت های مقامات دو کشور، 
این گمانه زنی تقویت شده که توافق حداقل در زودهنگام انجام نخواهد شد. 
به همین دلیل نرخ دالر که تا محدوده ۲۱ هزار تومان پایین آمده بود روزهای 
اخیر به کانال ۲5 هزار تومان وارد شد و شرایط سایر بازارها از جمله طال، مسکن 
و خودرو را تحت تاثیر قرار داد. بررسی ها نشان می دهد طی دو هفته ابتدای 
بهمن ماه نرخ رشد قیمت های پیشنهادی مسکن در آگهی های شهر تهران 
صفر بوده، در حالی که در سه بازه زمانی دو هفتگی قبل از آن به ترتیب 5 

درصد، 5.5 درصد و ۲.۲ درصد کاهش پیدا کرده بود.
موضوع دیگر اینکه هنوز سایه نرخ های کاذب بر این بازار سنگینی می کند. 
از جمله ابزارهای در اختیار دالالن، قیمت سازی در فضای مجازی و معامالت 
صوری است. البته قیمت های باالتر از عرف مناطق در سایتها قابل مشاهده 
نیست اما تعداد فایل های با نرخ های نجومی هنوز باالست. البته کارشناسان 
معتقدند درج قیمت در سایت های فروش مسکن و خودرو که پس از هشت ماه 
ممنوعیت از حدود یک ماه پیش، مجددا آزاد شد تنها علت رشد قیمتها نیست 

اما می تواند به نابسامانی بازار دامن بزند.
سودهای نامتعارف برخی فروشندگان نیز از عواملی است که اختالف فاحشی 
را بین قیمت ساخت و قیمت فروش رقم زده است. بنا به گفته محمود محمودزاده 
ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ قیمت هر متر مربع مسکن ساخته شده با قیمت 
فروش آن حدود 5۰۰ درصد فاصله دارد که علت آن برخورد سرمایه ای با مسکن 
است. به همین دلیل از اواخر سال گذشته سامانه 
امالک و اسکان برای شناسایی واحدهای خالی 
انجام شد با این امید که مالکان، واحدهای خالی 
اقدام دیگر تکمیل  بازار عرضه کنند.  خود را به 
طرح های مسکن مهر بود که از حدود ۲ میلیون 
و ۲۰۰ هزار واحد فقط 5۰ هزار واحد باقی مانده 

که به زودی تحویل داده می شود.
مهر،  مسکن  پروژه  گذاشتن  کنار  از  پس 
دولت از شهریورماه سال گذشته طرح اقدام ملی 
مسکن را آغاز کرده است. البته با توجه به طوالنی 
شدن مسکن مهر به نظر می رسد اعتماد نسبت 
به طرح های دولتی کاهش پیدا کرده؛ تا جایی که از ۴۰۰ هزار واحد برنامه 
ریزی شده، بر اساس اعالم محمد اسالمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ فقط ۱5۰ 
هزار نفر واریز وجه داشته اند. البته گفته می شود هم اکنون 5۰۴ هزار واحد 
اقدام ملی در دست احداث است که تا پایان امسال افزایش می یابد. این آمار 
مشمول تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی با دستگاههای دولتی نیز می شود که 
ظاهرا از پرداختهای منظم تری نسبت به قالب ثبت نام عمومی برخوردار است.

یکی دیگر از عوامل کشیده شدن ترمز ریزش قیمت ها در بازار مسکن، 
اعالم دو آمار متفاوت از سوی مراکز آماری بود. در شرایطی که دی ماه امسال 
بانک مرکزی گزارش داد که قیمت هر متر مسکن در تهران نسبت به آذرماه 
۱.۸ درصد باال رفته، مرکز آمار نرخ رشد ماهانه را ۸.۲ درصد اعالم کرد. به هر 
حال آنچه مسلم است بنا به دالیلی که در این گزارش به آنها اشاره شد قیمت ها 
در هر دو بخش معامالت قطعی و نرخ های پیشنهادی فریز شده و فعاالن بازار 
مسکن در انتظار شرایط ماه های آینده هستند. با این حال در روزهای منتهی به 
سال جدید هم که بازار امالکی ها رونق می گرفت شاهد بازاری آرام هستیم و 
واسطه های ملکی از کسادی کسب و کار خود سخن می گویند. گویی ماشین 

زمان در بازار مسکن متوقف شده است!
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به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اردبیل ، با 
حضور فرماندار ، مدیر عامل 
 ، بخشدار   ، اردبیل  استان  گاز  شرکت 
و  مسئولین   ، خلخال  گاز  اداره  رئیس 
کارکنان دستگاههای اجرایی شهرستان 
خلخال و اهالی روستای نیاخّرم پروژه 
های گازرسانی به ۸ روستای شهرستان 
خلخال در قالب ۲ پروژه گازرسانی به 

بهره برداری رسید.
سردار اسماعیلی مدیر عامل شرکت 
گاز استان اردبیل در مراسم افتتاح پروژه 
گازرسانی به روستای »نیاخّرم« که به 
نمایندگی از دیگر روستاها در ششمین 
روز از دهه فجر انجام شد، اظهار داشت : 
یکی از برنامه های دولت ایجاد زیرساخت 
ها در روستاها و جلوگیری از مهاجرت به 
شهر و کاهش حاشیه نشینی است و بر 

همین اساس در دهه فجر امسال تعداد 
قالب  در  محور صنعتی  و ۱  روستا   3۲
۱۱ پروژه گازرسانی از نعمت گاز طبیعی 

بهره مند شدند.
وی در ادامه گفت : پروژه گازرسانی 

به روستاهای نیاخّرم ، ترازوج ، نساز ، 
ویو ، پیشگامان ، گلوجه ، طویستان و 
با  خلخال  شهرستان  توابع  از  ایلوانق 
اعتبار ۴6 میلیارد ریال به بهره برداری 
های  پروژه  این  افتتاح  با  که  رسید 

گازرسانی بیش از ۴۰۰ خانوار روستایی 
شهرستان خلخال از نعمت گاز طبیعی 

بهره مند می شوند.
استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
اردبیل مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی 
را اولویت شرکت گاز استان برشمرد و در 
این خصوص گفت: این نعمت خدادادی 
با تالش و هّمت کلیه دولتمردان و با 
هزینه های بسیار زیاد از طریق شبکه 
روستاهای  همه  اختیار  در  گازرسانی 
باالی ۲۰ خانوار استان قرار گرفته و از 
کلیه همشهریان و مشترکین گاز طبیعی 
در استان و علی الخصوص مناطق تازه 
گازدار شده درخواست دارم تا در رعایت 
و  طبیعی  گاز  مصرف  بهینه  الگوی 
همچنین رعایت نکات ایمنی در هنگام 
استفاده از وسایل گازسوز نهایت دقت 

را داشته باشند.

8 روستای شهرستان خلخال همزمان با دهه مبارک فجر
 از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند

با حضور شهردار مشهد؛
مستند،  کوتاه  های  فیلم  تولید  از  حمایت  نامه  تفاهم 

داستانی و پویانمایی منعقد شد
گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده -تفاهم نامه حمایت از 
تولید فیلم های کوتاه مستند، داستانی و پویانمایی با مضامین » الگوهای 
اخالقی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان مشهد میان شهردار مشهد و مدیر 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی منعقد شد.
شهردار مشهد در مراسم رونمایی، اکران و تجلیل از دست اندرکاران 
پیروزی  با چهل و دومین سالگرد  تا عرش« همزمان  از فرش  مستند » 
انقالب اسالمی ایران که با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی، معاون شهردار، رییس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهردار مشهد، 
مدیر عامل شرکت بهره برداری قطار شهری شهرداری مشهد، رییس سازمان 
علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، عوامل تولید مستند » از فرش تا 
عرش« و جمعی از مدیران برگزار شد، اظهار کرد: نهادهای عمومی همانند 
شهرداری مشهد، آستان قدس رضوی و سایر نهادهای فعال در این حوزه 
وظیفه دارند از فعالیت های هنری در قالب اهداف خود و مسئولیت های 

اجتماعی حمایت کنند.
محمدرضا کالئی افزود: در شهرداری مشهد تالش های زیادی در 
راستای تحقق این هدف انجام شده است اما نتواسته ایم حق مطلب را ادا 
کرده و در این زمینه عقب هستیم بنابراین از سازمان های متولی درخواست 

همکاری داریم تا بتوانیم نقش خود را در این زمینه پررنگ کنیم.
وی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم در حوزه کودکان و نوجوانان با کانون 
مرتبط  با حوزه های  اسالمی  و  مذهبی  در حوزه های  و  فکری  پرورش 

همکاری الزم را داشته باشیم.
کالئی خاطرنشان کرد: در حوزه سینما یکی از بخش هایی که مورد 
توجه ما قرار دارد، حمایت از سینمای جوان است که در این راستا از مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی بابت همکاری های صورت 
گرفته تشکر می کنم و امیدواریم امروز با انعقاد این تفاهم نامه روند اقدامات 

ما سرعت بیشتری بگیرد.
گفتنی ست: از جمله اهداف این تفاهم نامه می توان به ایجاد بستر 
نیروی  تامین  جهت  متعهد  و  خالق  جوان  نیروی  پرورش  برای  مناسب 
فیلم  و  نسبی در جامعه هنرمندان  امید بخشی و جلب رضایت  موردنیاز، 
سازان کوتاه و مستند و مخاطبان آن، توجه به ثبت و ضبط میراث فرهنگی، 
این گنجینه  از  راستای حفظ و حراست  ارزش های اخالقی در  هنری و 
های ارزشمند، توجه به فرهنگ بومی و اجتماعی شهرستان مشهد و آسیب 
شناسی پدیده های اجتماعی و فرهنگی با رویکرد تحلیلی- انتقادی و ارائه 

پیشنهادات اشاره کرد.

بهینه  مدیریت  سوی  به  گامی  شهروندی  مشارکت 
شهری و ارتقاء حقوق شهروندی

شهردار شاهرود با اشاره به اینکه مشارکت شهروندی گامی به سوی 
مدیریت بهینه شهری و ارتقاء حقوق شهروندی است، گفت: امروزه یکی 
از ارکان اساسی برنامه ریزی شهری، توجه به مشارکت آگاهانه و فعاالنه 

شهروندان در تمامی ابعاد توسعه است.
از  تغییر درجهت استفاده  اینکه،  بیان  با   علیرضا حاجی محمد علی 
رویکردهای مشارکتی و جلب رضایت شهروندان ضرورتی انکارناپذیر برای 
مدیریت شهری است، افزود: نظام مدیریت شهری زمانی می تواند کارآمد 
باشد که شهروندان مشارکت آگاهانه و فعاالنه ای در تمامی ابعاد توسعه 

شهری داشته باشند.
در  اگر  شهروندان  مشارکت  که،  مطلب  این  بیان  ضمن  وی 
کارهای شهری از جمله پایداری، استمرار و مسئولیت پذیری بیشتری 
برخوردار شود، زمینه انجام هر چه بهتر مدیریت امور شهری وکاهش 
معضالت آن راایجاد می کند، ابراز داشت:   از آنجایکه جایگاه مشارکت 
شهروندی و حقوق شهروندان در نظام مدیریت شهری امری ضروری 
به  شهری  توسعه  امر  در  ها  اولویت  از  شهروندی  مشارکت  لذا  است 

آید. می  حساب 

 2۰ آموزشی  های  شاخص  اول  مقام  نطنز  شهرستان 
گانه کشور را به دست آورد

ــر شــاخص هــای  ــی ب ــدی مبتن ــه بن ــدادی گفــت: رتب محمــد اعت
آموزشــی ۲۰ گانــه ســال ۱3۹۹ در بیــن ۴۴۹ شهرســتان کشــور از ســوی 
وزارت آمــوزش و پــرورش اعــالم شــد کــه بــر همیــن اســاس شهرســتان 

نطنــز رتبــه نخســت کشــور را بــه دســت آورد.
ــل از  ــنواره تجلی ــتان در جش ــرورش اس ــوزش و پ ــر کل آم  مدی
خیریــن مدرســه ســاز شهرســتان نطنــز ضمــن تبریــک ایــام اهلل دهــه 
ــار  ــالمی اظه ــالب اس ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــل و دومی ــر و چه فج
ــه  ــی ۲۰ گان ــای آموزش ــاخص ه ــر ش ــی ب ــدی مبتن ــه بن ــت: رتب داش
ــرورش اعــالم شــد کــه  در ســال ۱3۹۹ از ســوی وزارت آمــوزش و پ
شهرســتان نطنــز موفــق بــه کســب رتبــه اول در کشــور شــده اســت . 
ــه  ــی ک ــم و اقدامات ــک می گوی ــن شــهر تبری ــردم ای ــه م ــن ب م
از ســوی آمــوزش و پــرورش نطنــز و خیریــن ایــن شهرســتان انجــام 

شــده قابــل ســتایش اســت.
وی افــزود: شــاخص هــای پوشــش تحصیلــی در دوره هــای ابتدایی، 
متوســطه اول و دوم، ســهم دانــش آمــوزان دختــر در شهرســتان بــرای 
تحصیــل، نســبت اتالف دوره هــای ابتدایی، متوســطه اول و دوم، میانگین 
طــول تحصیــل فــارغ التحصیــالن دوره هــای ابتدایــی، متوســطه اول و 
دوم، نــرخ مانــدگاری دوره هــای ابتدایــی متوســطه اول و دوم، نــرخ اتمــام 
دوره هــای ابتدایــی، متوســطه اول و دوم، نــرخ گــذر دوره هــای ابتدایــی، 
متوســطه اول و دوم، نســبت دانــش آمــوزان شــاخه فنــی و حرفــه ای و 
ــه تحصیــل از جملــه شــاخصه هایــی  کاردانــش بــه کل و نــرخ امیــد ب
ــت  ــه نخس ــده و رتب ــی ش ــور بررس ــتان کش ــه در ۴۴۹ شهرس ــت ک اس

توســط شهرســتان نطنــز بــه دســت آمــده اســت. 
ــتانهایی  ــن شهرس ــی از بهتری ــز یک ــرد: نطن ــد ک ــدادی تاکی اعت
ــاز و مســئولین  ــن مدرســه س ــن خیری ــل بی ــا تام ــه در آن ب اســت ک
ــر  ــن ام ــاخته و ای ــت س ــا کیفی ــای ب ــه ه ــرورش مدرس ــوزش و پ آم
ــا  ــد و ب ــل نکن ــرک تحصی ــوزان ت ــش آم ــه دان ــود ک ــی ش ــث م باع
رغبــت از مقطــع ابتدایــی بــه مقطــع متوســطه برونــد و دانــش آمــوزی 

ــد. ــاز نمان ــل ب از تحصی
 مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان ادامــه داد: همچنین 
ــتان  ــران اس ــهر ته ــد از ش ــان بع ــتان اصفه ــدی اس ــه بن ــن رتب در ای
ــن  ــه کــه همی ــرار گرفت ــه چهــارم ق ــالن در رتب ــدران و اســتان گی مازن

جــا از زحمــات تمــام همــکاران و خیریــن تشــکر مــی کنــم

دیدار پرسنل و کارکنان آبفای گناوه با امام جمعه
همزمان با ایام اهلل دهه فجر در دیدار کارکنان ابفای گناوه با امام جمعه 

شهرستان، تجدید بیعتی با والیت شد.
را  ایام  این  فجر  دهه  تبریک  دیدار ضمن  این  در  گناوه  امام جمعه 
نعمت بزرگی برای ملت ایران دانست و اظهار داشت: باید قدر این روز را 
بدانیم چرا که در این روزها بود که ملت ایران به پیروزی رسید و رژیم 

طاغوت را سرنگون کرد
انقالب  از  بعد  افزود:  حجت االسالم سید عبدالهادی رکنی حسینی 
به پیشرفت ها بزرگی  بایستد و  پایه خود  اسالمی ملت ما توانست روی 
دست یابد ،از برکات این انقالب عزت و اقتدار ایران است که در جهان 

بی نظیر است.
وی از خدمات ابفا قدردانی کرد و گفت: ابفای شهرستان گناوه در حل 
مشکالت آبرسانی و اجرای طرح فاضالب خدمات ارزنده ای داشته که خدمات 

شرکت آبفای استان بوشهر و گناوه در خور تحسین است.
وی صرفه جویی در مصرف آب و جلوگیری از هدررفت آن را واجب 
و ضروری دانست و تاکید کرد: جلوگیری از هدر رفت این منابع وظیفه 
اجرای  روند  از  گزارشی  گناوه  آبفای  رئیس  دیدار  این  است.در  همگانی 

طرح های آبرسانی و شبکه فاضالب در گناوه ارائه کرد.

با حضور استاندار بوشهر عملیات اجرایی احداث شبكه 
جمع آوری فاضالب مناطق ساحلی شهر گناوه آغاز شد

ــرکت آب و  ــی ش ــوزش همگان ــی و آم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــر عامــل  ــا حضــور اســتاندار بوشــهر ، مدی فاضــالب اســتان بوشــهر : ب
شــرکت آب و فاضــالب اســتان بوشــهر ، امــام جمعــه گنــاوه و فرمانــدار 
شهرســتان گنــاوه و مســئولین محلــی عملیــات اجرایــی احــداث شــبکه 

ــاوه آغــاز شــد. جمــع آوری فاضــالب مناطــق ســاحلی شــهر گن
عبدالکریــم گراونــد در آییــن افتتــاح طرح هــای عمرانــی، خدماتــی و 
آمورشــی در شهرســتان گنــاوه بــا تبریــک ایــام اهلل دهــه فجــر از افتتــاح و 
آغــاز ســاخت ۴5 پــروژه در گنــاوه خبــر داد و اظهار داشــت: بــرای افتتاح و 
اجــرای ایــن پروژه هــا ۱۲۰ میلیــارد تومــان اعتبــار تخصیــص یافته اســت.

وی، بــا بیــان اینکــه افتتــاح و اجــرای پروژه هــا قابــل قیــاس با ســال 
گذشــته نیســت تصریــح کــرد: طرح هــای مهمــی در ایــام  اهلل دهــه فجــر 

در گنــاوه افتتــاح شــده کــه ادامــه شــبکه فاضــالب از آن جمله اســت.
اســتاندار بوشــهر ضمــن تقدیــر از مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان بوشــهر و قدردانــی از تالش هــای انجــام شــده در عرصــه اجــرای 
طــرح فاضــالب در گنــاوه افــزود: عملیــات اجرایــی احــداث شــبکه جمــع 
ــرای  ــر ب ــول ۱6 کیلومت ــه ط ــاوه ب ــاحلی گن آوری فاضــالب مناطــق س
اســتفاده ۲ هــزار و 5۰۰ مشــترک بــا ۴5 میلیــارد تومــان اعتبــار از محــل 

اعتبــارات مصــوب ســفر رئیــس جمهــور آغــاز شــد.
گراونــد بــا تاکیــد بــر توســعه طرح هــای جمــع آوری شــبکه فاضالب 
در اســتان تصریــح کــرد: مجهــز شــدن تمــام شــهرهای ســاحلی اســتان 
بوشــهر بــه شــبکه جمــع آوری و رفــع فاضــالب در اولویــت قــرار دارد و 

از طرح هــای ضــروری اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان بوشــهر هــم بــا تبریــک 
ایــام اهلل دهــه فجــر بــا اشــاره بــه آغــاز عملیــات اجرایــی احــداث شــبکه 
جمــع آوری فاضــالب مناطــق ســاحلی گنــاوه افــزود: ایــن طــرح بــه طول 
۱6 کیلومتــر تــا ســال ۱۴۰۱ تکمیــل می شــود کــه ۲ هــزار و 5۰۰ خانــوار 

ــوند. ــد می ش ــاوه ای از آن بهره من گن
عبدالحمیــد حمزه پــور بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه ظرفیــت روزانــه 
ــت:  ــب دارد گف ــزار و 3۰۰ مترمکع ــالب ۲ ه ــال فاض ــع آوری و انتق جم
بــرای اجــرای ایــن پــروژه ۴5 میلیــارد تومــان از محــل اعتبــار مصوبــه 

ســفر رئیــس جمهــور بــه اســتان تخصیــص یافتــه اســت.
وی، بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون 3 طــرح در شــبکه فاضــالب گنــاوه 
در حــال اجــرا اســت خاطــر نشــان کــرد: همزمــان 3 طــرح فاضــالب بــا 

اعتبــار ۸۰ میلیــارد تومــان در گنــاوه اجرایــی شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان بوشــهر از توســعه 
ــا قبــل  ــان کــرد: ت ــر داد و بی ــاوه خب طرح هــای شــبکه فاضــالب در گن
ــان  ــارد توم ــاوه ۲۹ میلی ــالب گن ــرح فاض ــرای ط ــال ۱3۹۲ در اج از س
ــارد  ــته 3۲ میلی ــال گذش ــدت ۷ س ــه در م ــود ک ــده ب ــرمایه گذاری ش س
ــص  ــار تخصی ــاوه اعتب ــالب در گن ــای فاض ــعه طرح ه ــان در توس توم

ــه اســت. یافت
ــای  ــد خانواره ــون 5۰ درص ــه اکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب حمزه پ
ــا  ــح کــرد: ب ــرار دارد تصری ــاوه ای تحــت پوشــش طــرح فاضــالب ق گن
ــوزه  ــن ح ــای ای ــه طرح ه ــون بودج ــاده 56 قان ــارات از م ــالغ اعتب اب

تســریع می یابــد.

پروژه های سردهنه زراعی عسلسر و نجارکال چالوس 
در ایام دهه فجر به بهره برداری رسیدند

ــه ای  ــی آب منطق ــط عموم ــزارش رواب ــنده-به گ مازندران-درخش
ــروژه ســردهنه  ــورخ ۲۰ بهمــن ۱3۹۹ پ ــح دوشــنبه م ــدران، در صب مازن
ــز  ــه ســردآبرود و نی ــت بســتر رودخان ــه جهــت تثبی زراعــی نجــارکال ک
ــتاهای  ــاورزی روس ــی کش ــار از اراض ــاز ۷۰ هکت ــورد نی ــن آب م تأمی

ــد . ــاح ش ــت، افتت ــده اس ــداث ش ــکال اح ــل کال و عباس ــار کال، گی نج
ــرداری رســید، ســردهنه  ــه بهره ب ــه ب ــروژه دیگــری ک ــن پ همچنی
ــگ  ــل رین ــت پ ــازار، در پایین دس ــدوده ب ــع در مح ــر واق ــی عسلس زراع
ــه و  ــتر رودخان ــت بس ــور تثبی ــه به منظ ــت ک ــوس اس ــهر چال ــی ش داخل
ــاری حــدود  ــز آبی ــی باالدســت و نی ــظ ســازه های تقاطع ــه حف کمــک ب
ــوس  ــاد چال ــر و فرج آب ــق عسلس ــاورزی مناط ــی کش ــار از اراض ۸۰ هکت

ســاخته شــده اســت.
ــدار  ــدی فرمان ــای زن ــه  آق ــروژه ک ــن دو پ ــاح ای ــم افتت در مراس
شهرســتان چالــوس و جمعــی از مقامــات محلــی و  نماینــدگان کشــاورزان 
ــوس  ــدار چال ــدا فرمان ــردار از ایــن ســردهنه ها حضــور داشــتند، ابت بهره ب
ــع  ــاورزی و رف ــه کش ــک ب ــرای کم ــی ب ــرح را گام ــن دو ط ــرای ای اج
ــا بیــان اینکــه  ــر شــمرد. وی ب مشــکل آبگیــری ســنتی از رودخانه هــا ب
اقدامــات شــرکت آب منطقــه ای در ســال های اخیــر از جملــه ســاماندهی 
ــی  ــش مهم ــی، نق ــای حفاظت ــداث دیواره ه ــا و اح ــی رودخانه ه و الیروب
ــته  ــته داش ــال گذش ــابقه دو س ــیالب های کم س ــارات س در کاهــش خس
اســت، از پیمانــکار ایــن پروژه هــا کــه بــا وجــود مواجهــه بــا ســیالب های 

متعــدد، توانســت طــرح را تکمیــل کنــد، تشــکر نمــود.
 فرمانــدار شهرســتان ســپس بــه تفاهم نامــه شــرکت آب منطقــه ای 
و شــهرداری چالــوس اشــاره نمــود کــه باعــث اجــرای طــرح ســاماندهی و 
زیباســازی رودخانــه چالــوس در بــازه پــل کمربنــدی تــا پــل فلــزی شــده 
اســت. ایشــان ابــراز امیــدواری کردنــد کــه در آینــده بتــوان در ســایر نقاط 

بحرانــی نیــز طرح هــای مهندســی رودخانــه را اجــرا نمــود. 
در ادامــه مهنــدس حامــد عبدالهــی، مدیــر منابــع آب شهرســتان های 
نوشــهر، چالــوس و کالردشــت بــا تشــریح مشــخصات فنــی و چگونگــی 
اجــرای ایــن پروژه هــا، از اجــرای طــرح ســاماندهی رودخانه هــای 
شهرســتان در هفته هــای آتــی خبــر داد. ایشــان همچنیــن از تالش هــای 
ــا  ــن پروژه ه ــرای ای ــرای اج ــرکت ب ــرح ش ــان ط ــران و کارشناس مدی

قدردانــی نمــود. 

تعیین تكلیف 29قرارداد راکد در جلسه داوری و حل 
اختالف شرکت شهرکهای صنعتی مازندران

شــهرک های صنعتــی  شــرکت  مازندران-درخشــنده-مدیرعامل 
مازنــدران گفــت: در راســتای فعال ســازی قراردادهای راکــد و غیرفعال در 
شــهرکها و نواحــی صنعتــی اســتان ۲۹قــرارداد واگــذاری در جلســه داوری 

و حــل اختــالف اســتان مطــرح و بررســی شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت شــهرکهای صنعتــی مازندران، 
ســید مصطفــی موســوی بعــد از پایــان هفتمیــن جلســه داوری و 
ــه  ــوط ب حــل اختــالف شــرکت اظهــار داشــت: تمــام قراردادهــای مرب
متقاضیانــی کــه علیرغــم تخصیــص زمیــن در شــهرکها و نواحــی صنعتی 
اســتان، هیچگونــه ســاخت و ســازی در زمیــن صنعتــی تحویلــی انجــام 
ــد  ــع ی ــد، فســخ و خل ــته ان ــادی نگهداش ــالیان متم ــرا س ــد و آن نداده ان

مــی شــود.
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی مازندران با اشــاره بــه اینکه 
فســخ قراردادهــای راکــد یکــی از برنامه هــا و اولویت هــای مهــم شــرکت 
در راســتای رونــق تولیــد اســت خاطرنشــان کــرد: ایــن شــرکت بدنبال آن 
اســت کــه بــا فســخ قراردادهــای راکــد و آزادســازی زمیــن و تحویــل بــه 
ســرمایه گذاران جدیــد، زمینــه ورود ســرمایه گذارانــي کــه دارای اهلیــت 
ســرمایه گــذاری هســتند را در طرحهــای تولیــدی و صنعتــی فراهــم کنــد.

موســوی بیــان داشــت: در هفتمیــن جلســه شــورای داوری و حــل 
ــا  ــرارداد ب ــه ۱۴ق ــت ک ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــرارداد م ــالف ۲۹ق اخت
مســاحت ۷5هــزار و 6۱۹مترمربــع فســخ، ۹ قــرارداد بــا متــراژ ۴۱ هــزار و 
۴۹5مترمربــع اعطــای مهلــت مجــدد و 6 قــرارداد نیــز بمســاحت ۴6هــزار 

و ۸۰۹مترمربــع از دســتور کار خــارج شــد.
ــتورالعمل  ــرای دس ــاس اج ــه داوری براس ــرد: جلس ــح ک وی تصری
ســازمان صنایــع کوچــک و دفترچــه قــرارداد منعقــده واحدهــای مســتقر 
در شــهرکهای صنعتــی و بمنظــور بررســی پرونــده هــای قــرارداد 
ــد  ــل نکرده ان ــود عم ــدات خ ــه تعه ــه ب ــال ک ــد و غیرفع ــای راک واحده

ــود. ــی ش انجــام م

ویدئو  دیدار  در  اردکانیان  رضا 
شهدای  ده های  نوا خا با  نسی  کنفرا
گرامیداشت  ضمن  برق  و  آب  صنعت 
مقام شامخ شهدای انقالب اسالمی، با 
اشاره به مسئولیت سنگین وزارت نیرو در 
تامین دو کاالی اساسی آب و برق اظهار 
این  افتخار است در  بنده  برای  داشت: 
دوره، مسئولیت وزارتخانه ای را عهده دار 
هستم که در کنار وظیفه سنگین تامین و 
عرضه دو کاالی اساسی آب و برق در 
شرایط خاص کشور، از مجموعه وسیعی 
حدود ۲۰ هزار نفر از ایثارگران در پهنه 

این دستگاه بهره مند است.
م  مقا به  ره  شا ا با  نیرو  وزیر 
ایثارگران  و  شهدا  خانواده های  شامخ 
و  شهدا  ویژه  نقش  کرد:  خاطرنشان 
پایداری  و  حفظ  در  آنها  خانواده های 
اصول انقالب و فضای ایثارگری بسیار 
حائز اهمیت است، چرا که شهدا صاحبان 
هستند.  انقالب  این  باغبانان  و  اصلی 
نهال این انقالب ۴۲ سال پیش با خون 
پاک آنها آبیاری شده و امروز به درختی 
تنومند تبدیل شده و همه ما، فرزندان و 
نسل های آتی در سایه این درخت تنومند 

آسایش خواهند داشت.
اردکانیان با بیان اینکه حق توفیق 
نیست،  کمی  توفیق  مردم  به  خدمت 
داریم  افتخار  ما  اینکه  شد:  یادآور 
با  که  کنیم  خدمت  مجموعه ای  در 
امنیت  و  آسایش  عناصر  اصلی ترین 
خاطر مردم و توسعه عمرانی کشور سر 
و کار دارد افتخار کمی نیست. قدردانی 
از این نعمت، با تالش، فعالیت، انگیزه 
اجرای  وسیع،  خدمت رسانی  در  باال 
طرح ها، برنامه ها، تسهیل امور، کم کردن 

ثمر  به  و  اداری  کارهای  پیچیدگی 
رساندن پروژه ها انشااهلل به طور شایسته 

انجام می شود.
مدیرعامل  مراسم  این  ادامه  در 
اصفهان  استان  وفاضالب  آب  شرکت 
گفت: با هدف تجلیل از خانواده گرانقدر 
های  خانواده  از  اصفهان  در  ایثارگران 
دفاع  سال   ۸ انقالب،شهدای  شهدای 
مقدس و شهدای سالمت تقدیر  بعمل 

می آید.
از خانواده  تجلیل  با  امینی  هاشم 
نادری از شهدای انقالب، خانواده حاج 
مقدس  دفاع  شهدای  از  عبدالرحمانی 
جمله  از  که  موسوی  دکتر  خانواده  و 
شهدای سالمت می باشند اعالم کرد: 
شهید  هزار   ۲3 حدود  اصفهان  استان 

که  درحالیست  این  نمود  نظام  تقدیم 
 ۸۲۲ اصفهان  استان  آبفا  شرکت  در 
آزاده،۱۱۴  ایثارگران،۱۲  ازخانواده   نفر 
خواهر   ۱۱5 شهید، فرزند   ۴۴ جانیاز،
وبردار شهید ، ۱۱۸ فرزند جانباز و ۱۲۰ 
به  مشغول  آبفا  در شرکت  آزاده  فرزند 

فعالیت هستند.
یادواره  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
شهدا افزود: تاکنون ۲ یادواره بزرگ با 
هدف   تجلیل از مقام شامخ شهدا در 
برگزار شد  استان اصفهان  آبفا  شرکت 
با مساعد شدن شرایط  ودر نظر داریم 
سومین  کرونا  ویروس  شیوع  از  پس 
دوره یادواره خانواده شهدای آبفا را نیز 

برگزار کنیم.
سازی  یکپارچه  یند  فرا مینی  ا

را  روستایی  و  شهری  آبفا  شرکتهای 
و  کرد  آمیزاعالم  موفقیت  اصفهان  در 
سازی  یکپارچه  از  نمود:پس  تصریح 
در  روستایی  و  شهری  آبفا  شرکتهای 
میان  رسانی  خدمات  فاصله  اصفهان 
شهر و روستاها در اصفهان روز به روز 
کمتر می شود به گونه ای که می توان 
گفت فرایند سرعت خدمات رسانی در 

روستاها چشمگیرشده است.
می  بینی  پیش  داد:  ادامه  وی 
شود از ۴6 روستا که تحت پوشش آبفا 
گلپایگان و خوانسار می باشد تا 6 ماهه 
این روستاها تحت پوشش  اول ۱۴۰۰ 
تصفیه خانه آب گلپایگان قرار گیرند و 
این کار جهادی تنها با روحیه ایثارگری 

عملیاتی گردید.

تقدیر از خانواده های شهدای انقالب،شهدای 8 سال دفاع مقدس 
و شهدای سالمت در استان اصفهان

و  طبیعی  بع  منا کل  یر مد
که  الگویی  گفت:  ایالم  آبخیزداری 
بیابان  با  مقابله  برای  استان  این  در 
زدایی استفاده شده مورد تایید سازمان 

یونسکو قرار گرفته است.
خبر  این  اعالم  با  احمدی  رضا 
زمینه  در  ایالم  استان  داشت:  اظهار 
پروژه های مختلفی چون آبخیزداری، 
حفاظت جنگل، نهال کاری و نیز تولید 
نهال به یک تغییر و دگردیسی اصولی 
یک  به  و  است  رسیده  استاندارد  و 
تبدیل  و  کشور  کل  در  موفق  الگوی 
موفقیت  به  اخیر  دهه  یک  در  و  شد 
با  مرتبط  های  حوزه  در  زیادی  های 
جایگاه  به  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 

با ثباتی دست یافت.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
ایالم یادآور شد: از دهه ۷۰ تا سال های 
ابتدایی دهه ۹۰ نهال کاری ها با گونه 
های غیربومی و خارجی بود و در یک 
و  مطالعه  و  تالش  اثر  بر  کنونی  دهه 
بومی  با  نوین،  های  شیوه  از  استفاده 
های  گونه  تدریج  به  ها  نهال  سازی 
غیربومی جای خود را به گونه های بومی 
داده است و اکنون نهال های تولید شده 
استان بومی و سازگار با اقلیم این منطقه 

تولید می شود.

احمدی با بیان اینکه استان ایالم 
نهال  تولید  نخست  رتبه  کشور  در 
از  را  استاندارد  و  بومی  های  گونه  با 
لحاظ کمی و کیفی دارد، اضافه کرد: 
های  پایه  با  گیاهان  از  ها  نهال  بذر 
و  انتخاب  بر  آب  کم  و  سالم  مقاوم، 

بذرگیری می شود.
وی تاکید کرد: سال گذشته یک 
یونسکو  میزبانی  به  چین  در  سیمنار 
از  نمایندگی  به  ایالم  که  شد  برگزار 
کشور جمهوری اسالمی ایران در این 
همایش شرکت و معرفی اقدامات انجام 
گرفته در استان ایالم مورد تحسین و 
حیرت نمایندگان سازمان ملل و دیگر 

کشورهای حاضر در همایش شد.
و  طبیعی  بع  منا کل  یر مد
کشور  هرچند  گفت:  ایالم  آبخیزداری 
زدایی  بیابان  طرح  بزرگترین  چین 
های  کاری  نهال  و  دارد  دنیا  در  را 
وسیعی در این کشور انجام شده است، 
جهان  در  ایالم  استان  های  شیوه  اما 
یک انقالب نوین ایجاد و به یک برند 

جهانی تبدیل شد.
احمدی اظهار داشت: هر نهال در 
چین دارای یک آبپاش برای آبیاری و 
دریافت آب است و ورود دام به عرصه 
مناطق  این  و  شده  کاری  نهال  های 
محصور و ورود ممنوع هستند و کشور 

هزینه  اقدامات  این  انجام  برای  چین 
اقتصادی  های گزاف مالی، اجتماعی، 

و زمانی را متحمل شده است.
ایالم  استان  در  اما  افزود:  وی 
است  دستی  آبیاری  بدون  کاری  نهال 
باران و دریافت  با آب  و نهال ها تنها 
نزوالت جوی سیراب می شوند و عدم 
حصارکشی، حضور دامداران و مشارکت 
مردم و بهره برداران کشاورزی در این 
از رموز موفقیت  عرصه ها یکی دیگر 
طرح  این  و   است  استان  های  طرح 
های ایالم به عنوان بهترین طرح بیابان 
زدایی و کاشت نهال در دنیا برگزیده و 

مورد تایید یونسکو قرار گرفت.
گذشته  در  داد:  ادامه  احمدی 
 3۰ به مدت  نهال کاری شده  مناطق 
سال قرق بندی و حصارکشی می شد 
های  موفقیت  به  توجه  با  اکنون  اما 
قرق  ایالم،  استان  عملیاتی  و  اجرایی 
بندی ها تنها به مدت 6 ماه انجام می 
شود و محدوده های نهال کاری شده 
ممنوعیت  و  حصارکشی  هرگونه  فاقد 
ورود است بلکه دامداران و کشاورزان 
در قبال استفاده از زیراشکوب نهال ها 
و دیگر مزایای این جنگل های دست 
حراست  و  نگهداری  آنها  از  کاشت، 

می کنند.

تایید الگوی بیابان زدایی ایالم توسط یونسکو

مرکزی _ مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان مرکزی از اجرای 
پلیس   - اراک  محور  روشنایی  سیستم 
میلیارد  بر 6۰  بالغ  اعتباری  با  توره  راه 

ریال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی، همزمان با چهل و دومین سالروز 
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و روز 
فر  زندی  علی  حضور  با  ماه  ۲۲بهمن 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی، رجبی فرماندار شهرستان 
شازند و جمعی از مسئولین آن شهرستان 
سیستم  اجرای  پروژه  زنی  کلنگ  آئین 
روشنایی بزرگراه اراک - پلیس راه توره 

برگزار شد.
مدیرکل  فر  زندی  علی  گفته  به   
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی، در راستای پیشبرد اهداف طرح 

مرتفع  و  راهها  ایمنی  ارتقای  سراسری 
مردمی،  مطالبات  و  مشکالت  ساختن 
تکمیل سیستم روشنایی محور اراک - 
توره - پلیس راه توره تا پایان سال ۱۴۰۰ 

بطول ۹ کیلومتر اجرا خواهد شد.
 زندی فر در حاشیه برگزاری مراسم 
آئین کلنگ زنی با اشاره به رشد فزاینده 
سطح ایمنی راهها طی سالهای اخیر اظهار 
لحاظ سیستم  از  مرکزی  استان  داشت: 

روشنایی راهها در مقایسه با سایر استانها 
از جایگاه بسیار خوبی برخوردار بوده و جزو 

استانهای سطح یک بشمار می رود.
 وی در ادامه خاطرنشان کرد: این 
پروژه با اعتباری بالغ بر 6۰ میلیارد ریال و 
به طول ۹ کیلومتر در 5/6 کیلومتر از مسیر 
توسط پیمانکار تعیین شده ظرف مدت 
یکسال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 

جاده ای استان مرکزی هدف از ارتقای 
را کاهش تصادفات  راهها  ایمنی  سطح 
جاده ای برشمرد و افزود: همسو با ایمن 
سازی فیزیکی راهها، ارتقای سطح فرهنگ 
ترافیک از اقدامات حائز اهمیتی است که به 
طرق مختلف با هدف توسعه زیرساختی و 
با استفاده از ظرفیت های موجود از طریق 
رسانه های تصویری، شنیداری و سرگرمی 
برای کودکان به انجام می رسد تا کاربران 
راهها با حداکثر ایمنی ممکن از جاده های 

استان عبور کنند.
زندی فر در پایان با اشاره به برکات 
از  ایران  اسالمی  شکوهمند  انقالب 
بهمن  در  راهداری  بهره برداری ۱۷طرح 
این  و مجموع  داد  ماه سال جاری خبر 
تالش های  مرهون  را  شایسته  اقدامات 
بی وقفه و پیگیری های مستمر مجموعه 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان مرکزی دانست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

اجرای سیستم روشنایی بزرگراه اراک - پلیس راه توره کلید خورد
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شهرستان  خبری  گروه 
- قی صد طمه  فا مشهد 

منتسب  رضوی  بیمارستان 
از  باید  لذا  است  رضا)ع(  حضرت  به 
نتساب  ا ین  ا با  متناسب  جهت  هر 
پزشکی  امکانات  بهترین  از  و  بوده 
مردم  مختلف  اقشار  تا  باشد  برخوردار 
این  به  مراجعه  نیازمندان هنگام  بویژه 
بیمارستان دغدغه  ای در خصوص روند 

درمانشان نداشته باشند.
احمد  لمسلمین  حجت االسالم وا
مروی  در آئین بهره برداری از نخستین 
فوق  فی  نژیوگرا آ تی  سی  دستگاه 
کشور  شرق  در  مغز  و  قلب  پیشرفته 
تخصصی  فوق  رستان  بیما ر  د که 
اینکه نبود  بیان  با  رضوی برگزار شد، 
شرق  بیمارستان های  در  دستگاه  این 
کشور یک خأل جدی برای مردم بود، 
اظهار کرد: سال گذشته در دیداری با 
نبود  موضوع  درمان،  و  بهداشت  وزیر 
این دستگاه در شرق کشور و نیاز مردم 
به آن را مطرح شد که در همان جلسه 
کتبی  موافقت  بهداشت  محترم  وزیر 
را  الزم  مجوز های  صدور  جهت  خود 
اعتباری  تأمین  با  مهم  این  و  اعالم 
بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال توسط آستان 
تخصصی  فوق  بیمارستان  در  قدس 

رضوی محقق شد.
وی به دشواری هایی که به سبب 
تحریم ها و نوسانات نرخ ارز برای تهیه 
این دستگاه وجود داشت، اشاره و ابراز 
کرد: به دلیل عدم وجود این دستگاه در 
شرق کشور، بیماران مجبور بودند برای 
استفاده از این دستگاه به تهران مراجعه 
کنند که این امر خود مشکالت و زحمات 
بسیاری را برای آن ها عالوه بر مشکالت 

ناشی از بیماری به دنبال داشت. 
وی با اشاره به این فرمایش رهبر 
بیمار  کنید  »کاري  که  انقالب  معظم 
ناراحتي  بیماری اش،  رنج  و  درد  جز 
به  باید  گفت:  باشد«  دیگري  نداشته 
میزان توان و امکانات برای تحقق این 

تالش  انقالب  معظم  رهبر  فرمایش 
که  آوریم  فراهم  را  شرایطی  و  کنیم 
به  منتسب  مجموعه های  از  نیازمندان 
یا  مستقیم  به صورت  رضا)ع(  حضرت 

غیرمستقیم بهره مند شوند.
مروی  حجت االسالم والمسلمین 
که  نیازمندی  بیمار  اگر  کرد:  اضافه 
یا  درمان  هزینه های  پرداخت  توان 
درمان  برای  ندارد،  را  آن  از  بخشی 
بود  نیازمند  امکاناتی  و  تجهیزات  به 
موجود  رضوی  بیمارستان  در  تنها  که 
است، ما نمی توانیم او را از استفاده از 
این امکانات محروم کنیم، باید به طور 
کما  ارائه شود،  او خدمات  به  مستقیم 
همین  بر  ما  تأکید  نیز  تاکنون  اینکه 

روال بوده است.
وی در توضیح ارائه خدمات پزشکی 
غیرمستقیم به نیازمندان نیز افزود: اگر 
بیمار مستمندی به خدمات پزشکی نیاز 
با  نیز  بیمارستان ها  داشت که در سایر 
هزینه ارزان تر موجود بود، آستان قدس 
و  تفاهم  طریق  از  می بایست  رضوی 
مراکز  و  بیمارستان ها  این  با  توافق 

درمانی بیماران نیازمند را در حد امکان 
و مقدورات این آستان مشمول مساعدت 
قرار دهد؛ نباید بیماران نیازمند را ناامید 
کنیم، سیره ائمه اطهار)ع( این گونه نبوده 
و ما نیز نباید خالف سیره این حضرات 

عمل کنیم.
مروی  حجت االسالم والمسلمین 
با تأکید بر اینکه مسئله سالمت اولویت 
نخست هر جامعه ای است، اظهار کرد: 
سالمت پیش نیاز کسب هر موفقیت و 
تمام  نباشد  اگر سالمت  توفیقی است، 
می شود  مختل  نسان  ا لیت های  فعا
هر  برای  نخست  اولویت  سالمت  لذا 
و  سعادت  دنبال  به  که  بوده  جامعه ای 

کمال است.
با اشاره به خودکفایی کشور  وی 
در تربیت پزشکان متخصص در رشته 
های مختلف، افزود: امروز در رشته های 
مختلف پزشکی بهترین متخصصان و 
دانشمندان را در کشور داریم، بطوریکه 
کمتر کسی رغبت می کند برای درمان 
امکانات  مگر  برود  کشور  از  خارج  به 
کشور  در  که  باشد  نیاز  مورد  خاصی 

وجود نداشته باشد.
تولیت آستان قدس رضوی نسبت 
و  ابزارها  ساخت  به  توجه  ضرورت  به 
از  یکی  عنوان  به  پزشکی  تجهیزات 
بخش های مهم علم پزشکی در کشور 
تأکید و عنوان کرد: در کنار توجه به ارتقا 
و رشد تخصص های مختلف پزشکی در 
به  رسیدن  برای  از تالش  نباید  کشور 
دستاوردهای صنعت تجهیزات پزشکی 
خودکفایی  برای  باید  و  شد  غافل  نیز 
کشور در حوزه تولید تجهیزات پزشکی 

نیز تالش کرد.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
با بیان اینکه متأسفانه در حوزه ساخت 
تجهیزات پزشکی مقداری عقب هستیم، 
بر لزوم هموارسازی بیش ازپیش مسیر 
رشد و توسعه صنعت تجهیزات پزشکی 
نقطه ای  به  باید  کرد:  عنوان  و  تأکید 
پیشرفته  برسیم که خودمان تجهیزات 
تولید و حتی صادر کنیم و  را  پزشکی 
این مهم با توجه به روحیه خودباوری و 
اتکا به توان داخلی و هوش و استعداد 

ایرانیان عملی است.

تولیت آستان قدس در آئین بهره برداری از نخستین دستگاه آنژیوگرافی پیشرفته در شرق کشور مطرح کرد؛

بیمارستان رضوی باید از تمام  تجهیزات پیشرفته علم پزشكی برخوردار باشد
۱55۴ بانک تجارت پیشگام پاسخگویی به مشتریان

بهبود و ارتقاء روند های پیگیری و پاسخگویی در مرکز ارتباط مشتریان بانک 
تجارت )۱55۴( رضایت ۹۰ درصدی مشتریان از خدمات این مرکز را به دنبال داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، از ابتدای سالجاری تاکنون بالغ بر۴۲۰ هزار 
نفر از هموطنان و مشتریان بانک تجارت به صورت تلفنی، پیامک یا ایمیل با مرکز ارتباط 

مشتریان این بانک ارتباط گرفته و راهنمایی الزم را دریافت کرده اند.
با نظر سنجی انجام شده از مخاطبان تماس گیرنده با مرکز ارتباط مشتریان 
بانک تجارت در مقطع زمانی سه ماهه سوم سال جاری بیش از ۹۰ درصد آنان از نحوه 
پاسخگویی و پیگیری مشکالت مشتری در فرآیند دریافت خدمات بانکی توسط کارشناسان 

این مرکز اعالم رضایت کرده اند.
مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت با ساختاری مشتری مدار و خدمت محور در 
راستای مکانیزه کردن کانالهای ارتباطی بانک و مشتری راه اندازی شده است. ۱55۴ نقطه 
دسترسی به اطالعات انواع خدمات است که بر حسب درخواست مشتری ارائه می شود.

مشتریان بانک تجارت در تماس با این مرکز می توانند به راحتی پاسخ سواالت خود را 
در زمینه های خدمات بانکی دریافت کرده و مشکالت بانکی خود را مطرح و پیگیری کنند. 
3۰ نفر کارشناس بانکی در مرکز ارتباط مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت با استفاده از فن 
آوری های رایانه ای، تلفن و نمابر به طور شبانه روزی آماده پاسخگویی به مشتریان هستند.

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی؛ عملیات احداث کتابخانه 
پاسارگاد، در شهرستان پاسارگاد آغاز شد

بانک پاسارگاد در راستای ایفای رسالت های اجتماعی خود و در ادامۀ پروژه های 
ساخت مدرسه و کتابخانه در نقاط مختلف کشور، همزمان با دهه مبارک فجر، عملیات 

احداث کتابخانه »پاسارگاد« را در استان فارس، شهرستان پاسارگاد آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، طی مراسمی که با حضور سید احمد 
احمدی زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، صادق فالحی فرماندار 
شهرستان پاسارگاد، حجت االسالم و المسلمین پردل امام جمعه شهرستان پاسارگاد، روح 
اهلل منوچهری مدیرکل نهاد کتابخانه های استان فارس، اسماعیل دوستی عضو هیئت عامل 
بانک پاسارگاد، اعضای شورای شهر، مسئوالن منطقه، جمعی از مدیران بانک پاسارگاد و 
اهالی محل برگزار شد، کلنگ احداث یک باب کتابخانه در شهرستان پاسارگاد، زده شد.

در این مراسم مهندس دوستی عضو هیئت عامل بانک پاسارگاد ضمن اشاره به 
اقدامات این بانک در حوزه مسئولیت های اجتماعی گفت: بانک پاسارگاد در عرصه ایفای 
رسالت های اجتماعی، در بین بانک های کشور پیشتاز است. این بانک با داشتن بیش از 
۱.5 میلیون نفر سهامدار، بانکی مردمی است. وی با اشاره به اقدامات بانک پاسارگاد در 
زمینه ایجاد اشتغال در کشور افزود: این بانک تاکنون بیش از ۲6 مدرسه و ۱۷ کتابخانه 
در نقاط مختلف کشور ساخته است و در سال آینده نیز، ۱3 مدرسه دیگر به این تعداد 

افزوده خواهد شد.
در این مراسم دکتر احمدی زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با اشاره 
به نقش مردم، به عنوان محور تمام برنامه ها در نظام جمهوری اسالمی ایران، از اقداماتی 
که بانک پاسارگاد در جهت ارتقای کیفیت زندگی مردم انجام داده است، تقدیر کرد و عزم 

و اراده مدیران این بانک را در مسیر خدمت به مردم، ارزشمند خواند.
در ادامه دکتر فالحی فرماندار شهرستان پاسارگاد، از اقدامات فرهنگی و ارزشمند 
بانک پاسارگاد در زمینه ساخت کتابخانه تشکر کرد و گفت: این اقدام شایسته بانک پاسارگاد 
می تواند الگویی برای سایر بانک ها باشد تا عالوه بر انجام امور اقتصادی و بانکداری، در 

حوزه مسائل فرهنگی نیز فعالیت داشته باشند.
حجت االسالم و المسلمین پردل امام جمعه پاسارگاد نیز با اشاره به اهمیت سرانه 
مطالعه و همچنین نهادینه سازی فرهنگ کتابخوانی در کشور، از بانک پاسارگاد به دلیل 

توجه به این حوزه قدردانی کرد و خواستار استمرار چنین اقدامات ارزشمندی شد.
منوچهری مدیرکل نهاد کتابخانه های فارس در ادامه این مراسم ضمن قدردانی 
از همراهی و همکاری ارزشمند بانک پاسارگاد در احداث کتابخانه، از این بانک به عنوان 
مجموعه  ای که در زمینه ایفای مسئولیت های اجتماعی اقدامات در خور تحسینی را 

انجام داده است، یاد کرد.

پرداخت ۱۱ هزار و 6۰۰ میلیارد تومان تسهیالت کرونایی توسط بانک 
ملی ایران

بانک ملی ایران تا پایان دی ماه سال جاری ۱۱ هزار و 6۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
کرونایی به یارانه بگیران و کسب و کارها و بخش های مختلف آسیب دیده پرداخت کرده 
است.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، کل تسهیالت کرونایی ابالغی بانک 
مرکزی به شبکه بانکی ۷5۰ هزار میلیارد ریال بوده است که ۲۴ درصد آن به بانک ملی 
ایران اختصاص یافته است.بر این اساس بانک ملی ایران تا پایان دی ماه ۸ میلیون و 
356 هزار و ۷3۱ فقره تسهیالت کرونایی پرداخت کرده که از این تعداد۱۲3 هزار و ۲6۰ 

فقره در بخش کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بوده است.
الزم به ذکر است، در مجموع ۱۸۱ هزار و ۹۱۴ پرونده کسب و کارهای آسیب 
دیده از کرونا از سوی سامانه کارا به بانک ملی ایران معرفی شده که موارد پرداخت نشده 

یا در حال تکمیل پرونده بوده یا معرفی شدگان از دریافت تسهیالت منصرف شده اند.

معاون مدیرعامل در امور فناوری اطالعات بانک رفاه کارگران، خبر داد:
ارائه سرویس درقالب پلتفرم »بانكداری باز« آغاز شد

معاون مدیرعامل در امور فناوری اطالعات بانک رفاه کارگران، از آغاز ارائه 
سرویس در قالب پلتفرم »بانکداری باز« خبر داد و گفت: این پلتفرم، به صورت 
آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفته است و در حال حاضر مقدمات ارائه سرویس 
به »هاب شاهین«، در این قالب عملیاتی شده و در ادامه امکان ارائه خدمات به 

فین تک ها و توسعه دهندگان خدمات فناوری اطالعات میسر خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، معاون مدیر عامل در امور فناوری 
از پلتفرم »بانکداری باز« را یکی از  اطالعات این بانک، طراحی و بهره برداری 
ارکان تحول دیجیتال در بانک رفاه کارگران توصیف کرد و گفت: تحول دیجیتال 
دارای چند خصیصه و ویژگی است که یکی از خصایص و ویژگی های اصلی آن، 
پلتفرم محوری است. وی افزود: عالوه بر پلتفرم محوری موضوعاتی نظیر تجربه 
محوری، داده محوری، نوآوری محوری، الگوریتم محوری و اکوسیستم محوری به 

عنوان خصایص اصلی موضوع تحول دیجیتال مطرح می باشند.  

استمرار برنامه ارج نهادن به مقام خانواده هاي معزز شهید
 جانبازان و ایثارگران در دوران کرونا

ی  ها لیت  مسئو ی  ستا ا ر ر  د
شهدا،  مقام  حفظ  اهمیت  و  اجتماعی 
تلفنی  تماس  ایثارگران،  و  جانبازان 
سمنان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
معزز  های  ده  نوا خا ز  ا دی  تعدا با 

برقرار شد.
به گزارش روابط عمومی؛ علیرضا 
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  اعوانی 
فرا  گرامیداشت  مناسبت  به  سمنان 
رسیدن چهل و دومین سالگرد پیروزی 
توجه  با  و  اسالمی  شکوهمند  انقالب 
ز  ا حضوری  ر  دیدا امکان  عدم  به 
خانواده های معزز شهدا به دلیل شیوع 
بیماری کرونا، طی تماس تلفنی که با 
هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
گرانقدر  های  خانواده  با  شد؛  انجام 
شهیدان حسین خرمیان، محمدمهدی 
همچنین  و  خدائیان  حسنعلی  امین، 
و  انقالب  ایام  مبارز  دانشجویان  با 
مقدس،  دفاع  سال  هشت  رزمندگان 
و  خوشخو  ایمانی  محمدجعفر  آقایان 

ابوالفضل دوستمحمدی گفتگو کرد.
دلیل  به  تأسف  ابراز  ضمن  وی 

رعایت  و  دیدار حضوری  توفیق  عدم 
ویروس  به  مربوط  بهداشتی  مسائل 
شامخ  مقام  به  احترام  ادای  با  کرونا، 
های  رشادت  و  واالمقام  شهدای 
عزیز،  آزادگان  و  ایثارگران  جانبازان، 
از ایثار و رشادت های مبارزان انقالبی 
شاه  رژیم  برابر  در  جان  پای  تا  که 

ایستادگی کردند تا انقالب شکوهمند 
از  بنشیند و همچنین  به ثمر  اسالمی 
رزمندگان  و  شهیدان  خودگذشتگی 
و  صبر  و  مقدس  دفاع  سال  هشت 
در  آنان  معزز  خانواده های  استقامت 
راه دفاع از آرمان های انقالب اسالمی 

نمود. تجلیل 

ین  ا عی  جتما ا ی  لیتها مسئو
پایداری  اهمیت  همچنین  و  شرکت 
مهمی  دالیل  از  بزرگواران  این  مقام 
تحت  برنامه  این  استمرار  که  است 
و  نگیرد  قرار  کنونی  شرایط  الشعاع 
کار  به  منظور  بدین  مؤثر  های  شیوه 

شود. گرفته 

یک کارشناس اقتصادی:
تاخیر در تصویب بودجه ۱۴۰۰ جایز نیست

»سیدحسین مرعشی« چهره سرشناس کارگزاران سازندگی می گوید: با توجه 
به شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی که علیه کشور ایجاد شده ضرورت دارد، مجلس 

یازدهم در تصویب الیحه بودجه ۱۴۰۰ بیش از این درنگ نکند.
چهاردهم بهمن ماه نمایندگان مجلس پس ازدو ماه بررسی الیحه بودجه کل 

کشور درکمیسیون تلفیق با رای منفی آن را به دولت باز گرداندند.
به اعتقاد دولتی ها الیحه بودجه ارایه شده که با دوماه بررسی درکمیسیون 
تلفیق مجلس دستخوش تغییرات ساختاری شد به نحوی که ازآن هسته اصلی جز 
پوسته ای باقی نمانده بود توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی رد نشد بلکه 
آنچه که رای نیاورد الیحه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق بود نه الیحه بودجه دولت.

رییس  پارلمانی  و  حقوقی  معاون  امیری  حسینعلی  که  بود  سبب  همین  به 
جمهوری در نامه ای با تذکر تبصره 3 ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی به نمایندگان یاداور شد: » در صورتی که الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق 
رد و در صحن علنی مجلس هم تصویب نشود باید به دولت عودت داده شود درحالی 

که الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب ولی در صحن علنی رد شده است.”
وی با استناد به ماده ۱۸۰ آیین نامه داخلی مجلس نوشت: در مورد مشابه که 
سال ۱3۹۸ روی داد مجلس شورای اسالمی پس از آنکه الیحه بودجه ۱3۹۹ در 
پارلمان رای نیاورد هیات رییسه مجلس آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد اما در 
مورد اخیر مجلس آن را به دولت عودت داد با این اوصاف آنچه را مجلس رد کرد 

الیحه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق بود نه الیحه تقدیمی دولت. 
 به باورکارشناسان اقتصادی شاه بیت اختالف بر سر بهای ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به میزان ۸ میلیارد دالر برای خرید کاالهای اساسی و ارز ۱۱هزار و 5۰۰ تومانی بود 
که کمیسیون تلفیق براین باور بود ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت آفرین و باعث سودهای 
بادآورده برای دریافت کنندگان آن می شود و به جای آن ارز ۱۷هزار و 5۰۰ تومانی 
را در الیحه بودجه گنجاند که نه تنها راهگشا نبود بلکه به اعتقاد دولت و مجلسی 

ها موجب تورم و افزایش سرسام آور قیمت ها نیز خواهد شد.
الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق مجلس که رد کلیات الیحه بودجه در 
صحن علنی توسط همکاران خود را »عروسی دولت« خواند، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
و تصویب ارز ۱۷ هزار و 5۰۰ تومانی را حمایت از مردم نامید که این توجیه رییس 

کمیسیون تلفیق حتی همکارانش را در پارلمان قانع نکرد.
رییس جمهوری نیز پس از رد ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق در نطقی 
اعتراضی اعالم کرد: هرکسی چهارعمل اصلی را بلد باشد می تواند محاسبه کند که 
شما چه کردید. ما نفت را بر مبنای ۱۱ هزار 5۰۰ تومان حساب کردیم شما قیمت 
دالر را ۱۷.5۰۰ تومان حساب کردید اینکه خیلی ساده است آدم ارزش پول ملی را 
کم کند. شما 6۰۰۰ تومان ارزش پول ملی را کم کردید تا حساب و کتاب تان جور 

باشد و بعد می گویید ما نگفتیم قیمت دالر ۱۷ هزار و 5۰۰ باشد.
این  به  پاسخ   سید حسین مرعشی چهره سرشناس کارگزارن سازندگی در 
پرسش درصورتی که الیحه بودجه به موقع تصویب نشود چه پیامدهایی دراداره 
امور کشور خواهد داشت؟ گفت: مجلس می توانست الیحه بودجه را به کمیسیون 
تلفیق برگرداند و گزارش جدیدی برای بررسی انجام شود اما رئیس مجلس از این 

کار خودداری کرد.
وی افزود:  اگر رعایت آیین نامه مجلس الزامی باشد این بودجه تا پایان سال به 
دست دولت نخواهد رسید و رد کلیات به منزله رد کل الیحه بودجه دولت است و 
دولت نیز ملزم به ارائه آن است و درصورت ارائه مجدد الیحه توسط دولت، مطابق 

آیین نامه رسیدگی آن مجددا از۱۴۰۰/۱/۱ شروع می شود.
وی خاطرنشان کرد:  درصورت این اتفاق دوباره باید با تشکیل کمیسیون تلفیق 
جدید بررسی الیحه بودجه آغاز شود که این چرخه به طور قطع مشکالتی را برای 

مدیریت کشور پدید می آورد.
که  زمانی  بود  این  مشکل  افزود:  سازندگی  کارگزاران  حزب  سخنگوی 
کمیسیون تلفیق تشکیل شد مجلس می گفت این بودجه 3۲۰ هزار میلیارد تومان 
کسری دارد یعنی دولت درآمد هایی را دیده که واقعی نیستند و آقای نادران رییس 
کمیسیون تلفیق و همکاران ایشان دوماه و نیم وقت مجلس را گرفتند و به زعم 
خود آن را اصالح کردند اما نه تنها به راه حل کسری بودجه 3۲۰ هزار میلیارد 
تومانی فکر نکرده اند بلکه با افزودن چند ده هزار میلیارد تومان به حجم بودجه 

این کسری را افزایش دادند.
خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس  ششم  و  پنجم  مجالس  پیشین  نماینده 
کرد: اعضای کمیسیون تلفیق برای پولی که وجود ندارد درآمدهای سخاوتمندانه 
طراحی کرده اند و وقتی این گزارش را به صحن علنی پارلمان آوردند نتوانستند 

از آن دفاع کنند .
وی با بر شمردن ضعف های اصلی یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
اینکه فاقد یک سازمان  تصریح کرد:  مجلس کنونی دو ضعف اساسی دارد. یکی 
دهی سیاسی است دیگر اینکه این مجلس تجربه کافی برای تغییر سازنده و بررسی 

الیحه بودجه را ندارد.در زندگی مردم پدید نیاید.
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و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  رای  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده 
لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
اولین  انتشار  تاریخ  از  باشند میتوانند  مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ 
و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات 
صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
۱- ششدانگ یکباب ساختمان بنام آقای جمیل قوامی فرزند حسین 
تحت پالک 35۴ فرعی از ۱3۱6 اصلی بخش یک به مساحت ۱۷۸/۲۰ 
متر مربع خریداری از مالک رسمی به آدرس سنندج خیابان سلمان فارسی 

تاریخ انتشار نوبت اول :۹۹/۱۱/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۹/۱۱/۲6 

هیوا احمدیان رئیس اداره ثبت منطقه ۲ سنندج      م الف ۱6۰۲۹۸

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج . تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم آگهی در 
روزنامه کثیر االنتشارومحلی آگهی میگردد . در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل 
اداره ثبت نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرربه دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۱/۱۱                          تاریخ انتشار نوبت 

دوم:۹۹/۱۱/۲6
بخش۱3:

فرزند  رنجبری  عباس  نام  به  دیم  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
ابولمحمدی شماره شناسنامه ۱۰ صادره سنندج کد ملی 3۷3۲63۷۷35 تحت 
پالک ۴۱6فرعی از 35 اصلی بخش ۱3 به مساحت ۱۸۴5۸/۷۲متر مربع از نسق 

خود متقاضی زارع صاحب به آدرس سنندج
بهنام قباد- رئیس منطقه یک سنندج

م الف ۱6۰3۰۹

آقای حسین وفائی به شماره ملی 3۸3۹۴۹۹5۷۷ فرزند عزیز 
بدینوسیله اعالم می دارد که همسر شما با ارائه دادنامه شماره بایگانی 
۹۹۰۰۱35 مورخه ۱3۹۹/۹/۲۹ از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 
کامیاران تقاضای اجرا و ثبت طالق نموده است و لذا به شما اخطار 
می گردد که ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی به این 
دفتر خانه مراجعه نمائید در غیر این صورت طالق شما غیابی اجرا 

و به ثبت خواهد رسید. 
سر دفتر ازدواج ۱5۹ و طالق ۱۰5 کامیاران   حجت شهبازی 

میانرود
م الف 3۹۱ 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
وماده  قانون  ماده3  موضوع  آگهی  بابل  –شهرستان  رسمی  سند  فاقد 
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3آیین 
 ۲6  –۱3۹۹6۰3۱۰۰۰۴۰۱333۷ شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد 
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ۹۹ هیات موضوع   - ۰۹  -
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه 
بال معارض آقای سیدمحمدعلی قائمی رزکناری فرزند سیدمحمدهادی 
به شماره شناسنامه 3۱۷ صادره از قم با کد ملی ۰3۸۴5۷۸365نسبت 
و۱۴  مثقال  و۱3  ۲3سیر  انضمام  به  بابخانه  یک  ششدانگ  اعیانی  به 
نخود و ده سی وسوم نخود شش دانگ عرصه که باقیمانده عرصه آن 
وقف هالل احمرو اوقاف میباشد به مساحت ۷5-۴۱۸ متر مربع پالک 
۴6۴-۴۸6۲- اصلی واقع در ولیکدان در بخش دوغرب بابل خریداری 
ازداریوش باقریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله ۱5روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی 
میگردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و رسید 

دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات 
بدیهی است درصورت  دادگاه است  ارائه حکم قطعی  به  ثبت، موکول 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
نمیباشد  دادگاه  به  متضرر  ازمراجعه  مانع  سند  وخواهدشد صدور  صادر 
شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل تاریخ انتشار نوبت اول: 

۱۱ - ۱۱ - ۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲6 - ۱۱ – ۹۹
م-الف ۱۹۹۰۹۱۸6

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی –شهرستان بابل آگهی موضوع ماده3 قانون وماده ۱3آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۱۰۰۰۴۰۰۹3۸۴– ۲6 - ۰6 - ۹۹ 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض 
آقای یوسف شعبانی فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۴۲۱ صادره از بابل 
با کد ملی ۲۰6۴۷65۰5۰ نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن به مساحت ۴۰-۱۷۹ متر مربع پالک ۱۹35-۴۸۷۲- اصلی 
واقع در رمنت بخش دوغرب بابل خریداری از رمضان شعبانی محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱5روز ازطریق 
روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص ذی 
نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
وامالک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید 
در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه 
نمیباشد شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل تاریخ انتشار نوبت 

اول: ۱۱ - ۱۱ - ۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲6 - ۱۱ – ۹۹
م-الف ۱۹۹۰۹۱۸۹

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

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

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

برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۱6۰۰۱۰۰5۲۲۷مورخ ۱3۹۹/۱۰/۲۹ هیات اول /دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
33۱۹5۱6۸33صادره  ملی  ۸۸کد  شناسنامه  بشماره  کرم  فرزند  نامداری  صادق  آقای 
ازهرسین درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 3۴۷/۹5مترمربع درمحدوده اراضی 
پالک باقیمانده ۹۴ اصلی واقع دربخش یک حومه کرمانشاه به آدرس چهارراه سنگر 
ابتدای بلوار گلریزان خریداری ازمالک رسمی مشاعی اکبر چاله چاله محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .
محمد عباسی رئیس ثبت اسناد وامالک     

شماره :۲۴3۰/م الف ۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول :۱3۹۹/۱۱/۲6
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱3۹۹/۱۲/۱۲

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

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

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

برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۱6۰۰۱۰۰5۰۲۱مورخ ۱3۹۹/۱۰/۲۰هیات اول /دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
ملی  ۱5۰۰۸کد  شناسنامه  بشماره  اله  حبیب  فرزند  پوربهرام  رسول  آقای  متقاضی   
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  درششدانگ  کرمانشاه  از  3۲5۱55۰۲۰۹صادره 
3۴6/3۷مترمربع درمحدوده اراضی پالک 35۷و35۸- اصلی واقع دربخش یک حومه 
ازمالک رسمی  نهم خریداری  نبش کوچه  نرگس  خیابان  آدرس مسکن  به  کرمانشاه 
مشاعی آقای کرم لطفی به صورت مع الواسطه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱5روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتر اضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد .
محمد عباسی 

رئیس ثبت اسناد وامالک 
شماره :۲۴۴۷/م الف ۱۲

تاریخ انتشار نوبت اول :۱3۹۹/۱۱/۲6
تاریخ انتاشار نوبت دوم :۱3۹۹/۱۲/۱۲



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1677- یکشنبه 26 بهمن 61399 ورزش دنیای 

رکورددار پرش با نیزه زنان ایران:
امیدوارم رکورد ایران را ارتقاء دهم
وجود  با  می گوید  طبیبی  میرزا  مهسا 
تحریم ها خرید تجهیزات پرش با نیزه که اهمیت 

دارند با سختی انجام می شود.
مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن 
باشگاه های کشور اسفند ۱3۹۹ برگزار می شود و 
دوومیدانی کاران پس از چند ماه دوباره به رقابت 

با یکدیگر می پردازند.  
مهسا میرزاطبیبی، رکورددار پرش با نیزه 
زنان ایران در مورد شرایط تمرینی خود گفت: 
در این مدت تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته 
و رکوردهای خوبی را ثبت کرده ام. هرچند به 
دو  اما  نداشتیم  مسابقه ای  کرونا  شیوع  خاطر 

رکوردگیری برگزار شد و ۱۰ سانتی متر رکورد داخل سالن زنان را جابه جا کردیم. البته 
چون مسابقه رسمی نبود، ثبت نشد. آمادگی خود را حفظ کرده ام تا در مسابقات ماه 

آینده شرکت کنم. امیدوارم رکورد ایران را ارتقاء دهم.
او در مورد مسابقاتی که قصد شرکت در آنها را دارد بیان کرد: تمرکزم را روی 
مسابقات داخل کشور گذاشته ام چون به دلیل شیوع کرونا معلوم نیست که به مسابقات 
برون مرزی اعزام شویم. امیدوارم شرایط به گونه ای پیش برود که در چند مسابقه 

بین المللی هم شرکت کنم.
میرزا طبیبی در مورد وضعیت پرش با نیزه زنان ایران گفت: این رشته نو پا 
است. تقریبا حدود 6 سال است که مسابقات آن برگزارمی شود، با این حال دختران 
پیشرفت خوبی داشته اند. زمانی که به تازگی کارم را شروع کرده بودم، گاهی آنقدر 
تعداد شرکت کننده ها کم بود که مسابقات لغو می شد اما اکنون تعداد ورزشکاران بیشتر 

شده و بین شان رقابت وجود دارد.
او افزود: دوست دارم در شرایط متفاوتی نسبت به تهران تمرین کنم. از آنجایی 
که تجهیزات پرش با نیزه فقط در مجموعه آفتاب انقالب وجود دارد، از ابتدا در شرایط 
یکنواختی تمرین کرده ام و دوست دارم شرایط متفاوتی را تجربه کنم.  از طرفی دوست 
دارم در عرصه های بین المللی مختلف با رقیبانی در سطح خودم و باالتر مسابقه بدهم 
و خودم را با آنها بسنجم تا حس رقابت بیشتری داشته باشم، قطعا اینگونه بیشتر 

پیشرفت می کنم.
رکورددار پرش با نیزه زنان ایران در مورد مشکالت این رشته گفت: نیزه یکی 
از مشکالتمان است و از آنجایی که من سال گذشته نیزه مناسبی نداشتم، نتوانستم 
رکورد ملی مد نظرم را ثبت کنم اما  یک سال است که به کمک شرکت پلمیر خلیج 
فارس یکسری نیزه تهیه کرده ام و بخشی از رکوردهایی که میزنم به خاطر این نیزه ها 

است. امیدوارم در آینده هم این حمایت ها ادامه داشته باشد.
او با بیان اینکه پرش نیزه نسبت به سایر ماده های دوومیدانی به تجهیزات 
بیشتری نیاز دارد، تاکید کرد: نیزه و کفش مناسب هر شخص، سالن مناسب و تشک 
خوب همه  در عملکرد فرد تاثیرگذارند، اما به دلیل تحریم ها امکان خرید راحت برخی 
از تجهیزات را نداریم. ما هم برای تهیه نیزه خیلی اذیت شدیم اما خیلی از کشورها 
این مشکالت را ندارند و به راحتی تجهیزات مورد نیاز خود را تهیه می کنند به همین 

دلیل جلوتر از ما هستند.
میرزا طبیبی خواستار حمایت بیشتر مسئوالن از زنان دوومیدانی شد و گفت: با 
اینکه ورزش زنان نسبت به مردان دیرتر شروع شد و رکوردها متفاوت است اما پیشرفت 
دختران خیلی خوب است و امسال چندین رکورد ملی شکسته شد، حتی مسئوالن 
کمیته ملی المپیک از چهار رکوردشکن تقدیر کردند که همه آنها خانم بودند، بنابراین 
باید مسئوالن این مسائل را ببینند و بیشتر توجه کنند چون زنان پتانسیل باالیی دارند.

این ورزشکار که در رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل است، 
در این مورد بیان کرد: از مقطع ابتدایی ورزش می کردم و همیشه دوست داشتم این 
دو را در کنار هم داشته باشم. با اینکه اولویتم ورزش است اما به درس خواندن عالقه 
دارم و همیشه جزو نفرات اول بودم. اکنون هم ترم آخر کارشناسی را سپری کرده ام 

که کار سخت بود اما توانستم هر دو را پیش ببرم.

دیدار تدارکاتی تیم ملی بسكتبال لغو شد

کاپ  انتخابی  مسابقات  به  اعزام  از  پیش  بسکتبال  ملی  تیم  تدارکاتی  دیدار 
آسیا، لغو شد.

باتوجه به لغو پنجره سوم رقابت های انتخابی کاپ آسیا ۲۰۲۱، دیدار تدارکاتی 
ملی پوشان بسکتبال ایران با تیم آویژه صنعت پارسا مشهد که قرار بود روز گذشته  
جهت آمادگی بیشتر تیم ملی با حضور اهالی رسانه برگزار شود، طبق تصمیم کادر 

فنی تیم ملی لغو شد.
تیم ملی قرار بود این دیدار را قبل از اعزام به قطر برگزار کند، اما فعال کادرفنی 

تیم ملی با توجه به لغو پنجره سوم تصمیم به برگزار نشدن این دیدار گرفته است.
با این حال کادرفنی اعالم کرده تمرین تیم ملی بسکتبال، صبح روز سه شنبه 
۲۸ بهمن ماه مجددا آغاز خواهد شد؛ با اینکه مشخص نیست پنجره سوم انتخابی چه 

زمانی و کجا برگزار خواهد شد.

لژیونر هندبال: 
هندبال ایران پتانسیل زیادی دارد

محسن باباصفری گفت: رییس فدراسیون به دنبال جذب سرمربی خارجی است 
که امیدوارم هر چه سریعتر تکلیف سرمربی مشخص شود.

لژیونر هندبال ایران در خصوص پیشنهاد از تیم های اروپایی و تصمیمش برای 
فصل بعد اظهار کرد: پیشنهادهای خوبی داشتم اما ترجیح می دهم در رومانی بمانم و 
اینجا بازی کنم چون فکر می کنم شرایط رومانی خوب است. در شرایط شیوع کرونا 
بهتر است در رومانی بازی کنم. هنوز برای سال آینده تصمیمی نگرفته ام اما به احتمال 

زیاد همین رومانی بازی خواهم کرد.
وی در مورد حضور ۴ ملی پوش هندبال ایران در تیم بوزائو گفت: در این دوره 
از لیگ رومانی من و اهلل کرم استکی و شاهو نصرتی در این تیم کنار هم بودیم و 
اکنون هم یوسف نژاد به جمع ما پیوسته است. خداراشکر چند بازیکن تاثیرگذار ایرانی 
در این تیم هستیم و این باعث خوشحالی است. همه اعضای تیم ما را دوست دارند 
و به ما احترام می گذارند که حس خوبی به ما می دهد. مهمتر اینکه کنار هم هستیم 

و احساس غربت تاثیر زیادی ندارد.
دروازه بان تیم ملی هندبال ایران در خصوص تیم ملی ایران نیز گفت: رییس 
تکلیف  امیدوارم هر چه سریعتر  است .  دنبال جذب سرمربی خارجی  به  فدراسیون 

سرمربی خارجی مشخص شود.
وی در مورد تشکیل تیم ملی امید گفت: به نظرم تشکیل تیم ب یا امید کار 
خوبی است و این تیم خیلی می تواند به تیم ملی بزرگساالن کمک کند. امیدوارم هر 
چه زودتر تکلیف همه برنامه ها مشخص شود تا بتوانیم یک تیم ملی خوب برای 

بازی های آسیایی داشته باشیم.
و مجموعه  ادامه گفت: همیشه سعی هندبالیست ها  در  ایران  لژیونر هندبال 
فدراسیون این بوده که تیم ملی ایران به مسابقات جهانی راه یابد و جهانی شود. 
تنها یک دوره این اتفاق رخ داد و دیگر بعد از آن تیم ملی ایران نتوانسته پاسخگوی 

درخواست هایی که به جا هم هست باشد.
باباصفری گفت: هندبال ایران پتانسیل زیادی دارد و می تواند روی سکوهای 
آسیا قرار بگیرد. به نظر من اگر برنامه ریزی درستی داشته باشند در چند سال آینده 
می توانیم روی سکو باشیم. تیم های آسیایی مثل قطر، بحرین، عربستان، ژاپن، کره 
و ... خیلی روی هندبال تمرکز و سرمایه گذاری کرده اند و نتیجه آن را هم می گیرند. 
آن ها اردوهای منظم و بازیکنان خوب را دور هم جمع کرده  و نتیجه آن را هم دیده اند. 
به نظر من با توجه به این شرایط ایران کار سختی در گرفتن سهمیه جهانی و المپیک 

دارد اما دور از دسترس نیست.
دروازه بان تیم ملی هندبال ایران گفت: هرچند که همه تیم ها و کشورها آماده 
شده اند، اما ما قبال هم نشان داده ایم که توانایی مقابله با آنها را داریم. ما  مقابل 
تیم هایی مثل ژاپن، کره، قطر خوب بازی کرده ایم و در مواقعی هم آن ها را برده ایم. 
فوت کوزه گری آخر باید انجام شود تا تیم ملی ما به جام جهانی برسد، متاسفانه همان 

فوت انجام نشده که اگر شود جهانی خواهیم شد.

چرا کاتاالن ها ستاره اروگوئه ای را مفت از دست دادند؛
دیوانگی؛ پشت پرده فاجعه رفتن سوارز از بارسا

لوییس سوارز، مهاجم 3۴ ساله اروگوئه ای، در اتلتیکو مادرید درخشان بوده 
است. آقای گلی در اللیگا اصال بد نیست، آن هم برای بازیکنی آزاد که بارسلونا بی 

صبرانه منتظر بود از شرش خالص شود!
لیونل مسی ماجرای جدایی سوارز از بارسلونا را »دیوانگی« خواند، ولی حتی 

او هم نمی تواند تا این حد دیوانگی را تصور کند!
یک روز جمعه در ماه سپتامبر لیونل مسی وارد رختکن زمین تمرین بارسلونا 
شد و ناگهان متوجه شد که اوضاع تا چه حد تغییر کرده است. پس از شش سال 
دوست صمیمی اش دیگر آنجا نبود. مسی به سوارز پیغامی فرستاد: »اینکه تو را در 
پیراهن تیم دیگری ببینم خیلی عجیب خواهد بود.« و دو روز بعد مسی فهمید که 

واقعا نخستین بازی سوارز برای اتلتیکو چقدر عجیب و غریب بود.
سوارز به عنوان بازیکن تعویضی در بازی اتلتیکو برابر گرانادا به زمین رفت و 
تنها ۹۰ ثانیه بعد یک پاس گل داد. در پایان ۹۰ دقیقه سوارز دوبار دیگر نیز دروازه 

حریف را باز کرده بود.
ماجرای جدیدی آغاز شده بود. لوییس سوارز در ۱۷ بازی خود برای اتلتیکو 
مادرید ۱6 گل به ثمر رسانده، یعنی متوسط یک گل در هر ۸۲ دقیقه. بیش از هر 
کدام از بازیکنان اتلتیکو مادرید در فصل قبل و او همچنین در حال حاضر با سه گل 

بیشتر از نزدیک ترین رقیب، آقای گل اللیگا است.
او در ۱۱ مسابقه گل زده و شخصا ۱۲ امتیاز برای اتلتیکو مادرید به ارمغان 
آورده است، بیش از هر بازیکنی در اسپانیا!  امتیازاتی که اتلتیکو را با 5 امتیاز اختالف 

و دو بازی کمتر صدرنشین اللیگا کرده است.
هیچ بازیکن تازه واردی در این قرن چنین استارتی نداشته است. این اصال 
آمار بدی نیست! مخصوصا برای بازیکنی آزاد که بارسلونا برای خالص شدن از 

شرش دست به جیب هم شد!
دیگو کاستا، ستاره اتلتیکو، پس از بازی برابر گرانادا گفت: »نمی توانم بفهمم 
بارسلونا چطور گذاشت او برود.« و با گذر هفته ها بارها و بارها همه این جمله را 

تکرار کردند.
دیگو فورالن گفت: »بارسلونا اشتباه کرد. حتی اگر هیچ چیز از فوتبال ندانید 

این را می دانید که او هنوز توانایی گلزنی دارد.”
آنخل کوره آ، دیگر هم تیمی جدید سوارز، گفت: »او یک مهاجم فوق العاده 
است. یک شانس نصفه نیمه به او بده و توپ توی دروازه است. خیلی سخت است 

که بفهمیم بارسلونا چطور گذاشت که یک شماره ۹ مثل او، از دستش برود.”
یان اوبالک نیز گفت: »من از اینکه بارسلونا گذاشت که او از آن تیم برود 

خیلی سورپرایز شدم و وقتی گذاشتند که به اتلتیکو بیاید هم بیشتر تعجب کردم.”
اینها تنها عکس العمل ها به ماجرای بارسلونا و سوارز نبود، مسی در این باره 
گفت: »تو لیاقتش را داشتی که به عنوان یکی از مهمترین بازیکنان تاریخ این باشگاه 

از بارسا جدا شوی، نه که با لگد بیرونت کنند، مثل کاری که کردند.”
که  باشد  موضوع  این  پذیرش  آماده  باید  بازیکنی  هر  که  گوید  می  سوارز 
زمانش به سر رسیده، اما جدایی او از بارسا موجب ناراحتی و عصبانیتش شده است. 
او احساس کرد که تمام زحمت هایش به سرعت فراموش شده و رفتار بارسا با 

خودش را تحقیرآمیز خواند.
ایاگو آسپاس، مهاجم سلتاویگو دراین باره گفت: »زمان به سر رسیده بود، بارسا 

داشت زیر بار پرداخت دستمزدها خفه می شد.”
اما منافع مالی که از فروش سوارز عاید بارسا شد به شدت ناچیز بود. بارسلونا از 
نظر مالی نفعی نبرد و از نظر فوتبالی هم یک فاجعه را رقم زد، نه فقط به این دلیل که 
سوارز از بلوگرانا جدا شد، بلکه بیشتر به این دلیل که پس از بارسا به کدام تیم رفت!

لیونل مسی در این رابطه گفت: »کاری که آنها کردند به نظر من دیوانگی 
بود. او به عنوان بازیکن آزاد رفت و به تیمی رفت که برای اهدافی مشابه اهداف 

ما رقابت می کند!”
رفتن سوارز به اتلتیکو تصمیم بارسا نبود اما می تواند به قیمت از دست رفتن 

عنوان قهرمانی اللیگا برای آنها تمام شود.
و  برایتویت  مارتین  دمبله،  عثمان  فاتی،  آنسو  گریزمان،  آنتوان  از  بیش  او 
فرانسیسکو ترینکائو روی هم گل زده و درخشش سوارز در اتلتیکو موجب شده 

تا این تیم با ۸ امتیاز بیشتر از بارسا و با یک بازی کمتر صدرنشین اللیگا باشد.
این سناریوی ناآشنایی نیست؛ در سال ۲۰۱3 داوید ویا به عنوان بازیکن آزاد 
از بارسلونا به اتلتیکو مادرید رفت و بالفاصله به همراه این تیم قهرمان شد. آن هم 

در کمپ نو و برابر بارسلونا!
تابستان گذشته پس از مواجه با بحران افتصادی، تیمی پا به سن گذاشته و 
فشارهای سیاسی، پس از شکست ۸-۲ برابر بایرن مونیخ، بارسلونا احساس کرد که 
وقت مناسبی برای خالص شدن از شر سومین گلزن برتر تاریخ این باشگاه و دومین 

بازیکن با باالترین دستمزد در جمع بازیکنان بلوگرانا است.
سوارز با مصدومیت زانو دست به گریبان بود، کندتر شده بود و اندکی افت 
کرده بود. فصل گذشته او در 36 بازی تنها ۲۱ گل به ثمر رساند. آنها می خواستند 

تا او را از مسی نیز دور کنند.
سوارز کر نبود و زمزمه ها را می شنید و حتی در مصاحبه هایش از باشگاه 
خواست تا در مورد برنامه هایی که برای آینده دارند با او مستقیما صحبت کنند. در 
نهایت در یک مکالمه تلفنی خیلی صریح و کوتاه به سوارز گفته شد که باید کمپ 

نو را ترک کند.
در مکالمه ای یک دقیقه ای به سوارز گفتند که باید از بارسا برود، پشیمانی از 

این تصمیم اما خیلی بیشتر طول کشید.
این تصمیمی بود که باشگاه گرفت و سرمربی جدید بارسا، رونالد کومان، گفت 
که او آدم بده داستان نیست. اما این کومان بود که به سوارز گفت باید برود، او بود 
که نقش جالد را بازی کرد، کومان بود که به دنبال شیوه جدیدی از بازی در بارسا 

بود و بازیکنان جوان تر و پر انرژی تری را می خواست.
سوارز از کسی توضیح نخواست و هیچکس هم به خود این زحمت را نداد.

سوارز تصمیم بارسا را پذیرفت به این شرط که حاال که قرار است برود، با 
شرایط خودش برود. به عنوان یک بازیکن آزاد.

سوارز حتی با رییس باشگاه، بارتومئو، هم صحبت نکرد. به او گفته شد که 
الزم نیست در تمرینات شرکت کند، اما او به هر حال در تمرینات حاضر می شد.

هیچ چیز جلوی او را نمی گرفت که بگوید: »خب، من می مانم و شما 
پولم را می دهید.« و غیرممکن هم نبود که در نهایت بازی کند. کومان حتی 
یک بار علنًا به همین نکته اشاره کرد. با این حال بارسلونا واضح بود: وقت رفتن 
فرا رسیده. و سوارز احساس کرد که بابت هر اشتباهی که رخ دهد، او را سرزنش 
خواهند کرد. البته غرور هم اندکی او را هل داد. بنابراین وکالی وی و بارسلونا 

مشغول مذاکره شدند.
باشگاه هایی مثل یوونتوس با بارسا برای به خدمت گرفتن سوارز وارد صحبت 
شدند. دیگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکو مادرید، از دیرباز ار طرفداران سوارز بود و او را 

بهترین شماره ۹ که هر تیمی می تواند داشته باشد، نامیده بود.
سوارز دوست نداشت از اسپانیا برود و با سیمئونه هم تفاهم خوبی داشت.

بارسا لیستی از باشگاه هایی که سوارز حق نداشت به آنها برود را منتشر کرد 
و اتلتیکو یکی از آنها نبود، وقتی خبرنگاران به بارتومئو این موضوع را گوشزد کردند، 
رییس بارسا سعی کرد که دبه کند، اما در نهایت به نظر می آمد که برای بارسلونا 

احتمال ماندن سوارز بدتر از پیوستن او به اتلتیکو مادرید بود!
توافقی حاصل شد که به بارسا اجازه می داد وجه خود را حفظ کند و اتلتیکو 
نیز می توانست مهاجمی که می خواست را به دست بیاورد. سوارز قرارداد خود را 
بارسا را فسخ کرد و به عنوان بازیکن آزاد به اتلتیکو پیوست. اتلتیکو هیچ پولی به 
بارسا پرداخت نکرد اما با پرداخت پاداش هایی بر مبنای عملکرد در پایان هر فصل 
موافقت کرد. مبلغی که می تواند به 6 میلیون یورو برسد. خبر خوب اینکه سوارز 

اینقدر عالی بازی می کند که احتماال اتلتیکو مجبور به پرداخت این مبالغ است.
سوارز گفت: »خوشحالم که اینجا احساس می کنم باارزشم. مردم فکر می 
کردند که بازی کردن در بارسلونا و زدن ۲۰ گل آسان است. نه. آسان نیست. خیلی 
خوب بود که توانستم نشان دهم چه شایستگی در کاری که انجام داده بودم وجود 
داشت، اینکه من می توانم در جمع بهترین ها بازی کنم و نه فقط به خاطر اینکه 

در بارسلونا در کنار بهترین بازیکن جهان بازی می کردم.«

ل  تبا فو تیم  بی  مر
پرسپولیس گفت: قهرمانی در 
کوتاه  اهداف  جزو  فصل  نیم 
مدت ما است اما باید تا پایان فصل و 
همین  فصل،  کل  قهرمانی  به  رسیدن 

روند خوب را حفظ کنیم.
حمید مطهری روز گذشته )شنبه( در 
نشست خبری پیش از دیدار پرسپولیس 
برابر پیکان در هفته پانزدهم لیگ برتر، 
فوتبال اظهار داشت: من نزدیک به سه 
از  بودم و خوشحالم  پیکان  مربی  سال 
اینکه می بینم آن جوانانی که ما به تیم 
مهره های  به  االن  آوردیم  بزرگساالن 
برای  شدند.  تبدیل  پیکان  تیم  اصلی 
پیکان  به  من  را  محمدی  نادر  مثال 
آوردم که امروز یکی از ستون های اصلی 

پیکان است.
را  لیگ  دفاع  بهترین  افزود:  وی 
داریم و سعی کردیم کار تاکتیکی خود 
پیکان  کنیم.  تحمیل  حریف  تیم  به  را 
باید به بازیکنان ما فکر کند. پیکان تیم 
زحمت کشی است و دست کم گرفتن تیم 
آنها تنبیه سختی برای ما خواهد داشت. 
می دانیم چگونه بازی کنیم و تفکراتمان 

را در زمین اجرا کنیم.
پرسپولیس  فوتبال  تیم  مربی 
آلومینیوم  مقابل  شکست  کرد:  اضافه 
درس های  لیگ،  دوازدهم  هفته  در 

نقاط ضعفمان  داد. روی  ما  به  زیادی 
کار کردیم و توانستیم آنها را برطرف 
را  خودمان  وضعیت  کمی  و  کنیم 
بهبود بخشیم. قهرمانی نیم فصل جزو 
ارزشمند است.  اما  اهداف کوتاه مدت 
ما  سوار آسانسور قهرمانی هستیم اما 
نباید کلید اشتباهی بزنیم و رقیبان به 
ما برسند. می خواهیم قهرمانی در نیم 
فصل و پایان فصل را به هوادارانمان 

هدیه دهیم.
شناختش  به  اشاره  با  مطهری 
در  مربیان  کرد:  تصریح  پیکان  تیم  از 
فوتبال سبک های گوناگونی دارند که با 
توجه به نیاز و ابزار سبک تیمی خود، آن 
است  تیمی  پیکان  کند.  انتخاب می  را 
که فوتبال مستقیم ارائه می دهد و پرتاب 

اوت نیز یکی از تاکتیک های آنها است. 
ما برنامه ریزی کردیم اما این حریف است 
که باید به بازیکنان بزرگ و تاکتیک تیمی 

ما فکر کنند.
ابتالی محمد نوری  وی در مورد 
اضافه  ویروس کرونا  به  پیکان  بازیکن 
باشند.  سالمت  همه  امیدوارم  کرد: 
آرزوی سالمتی برای محمد نوری دارم 
و امیدوارم او هر چه زودتر سالمت خود 

را بدست آورد.
اینکه  مورد  در  پرسپولیس  مربی 
فهرست  در  بازیکن  چند  می شود  گفته 
مازاد این تیم قرار دارند، اضافه کرد: این 
روزها در مورد لیست مازاد زیاد می شنوم، 
اما هیچ فهرست مازادی نداریم. بازیکنانی 
مانند سعید حسین پور درخواست جدایی 

دادند. ما هم به خاطر اینکه این بازیکن 
خوب بتواند تجربه بهتری پیدا کند راضی 
صورت  به  فصل  پایان  تا  او  تا  شدیم 

قرضی برود.
وی تاکید کرد: از سیدجالل حسینی 
تا سایر  تیم است  که کاپیتان و ستون 
خوب  را  خودش  فردی  هر  بازیکنان، 
 ۱۸ چه  کنیم.  می  استفاده  دهد  نشان 
ساله چه 3۸ ساله. در پرسپولیس بازیکنان 
همیشه باید مبارزه گر و جنگجو باشند و 
خودشان را به کادر فنی با توانایی فنی 

تحمیل کنند.
مطهری تاکید کرد: ما در مسابقات 
تیم فنی هستیم و موقعیت های  زیادی 
روی دروازه حریفان ایجاد می کنیم. باید 
از این موقعیت ها بهتر استفاده کنیم و 
مربی  به عنوان  بکشیم.  زحمت  بیشتر 
بگیریم  نظر  در  بهتری  تمرینات  باید 
کار  بیشتری  تمرکز  با  هم  بازیکنان  و 
را پیش ببرند تا این مشکل حل شود. 
برای  تاکتیکی  وحدت  قالب  در  همه 

پرسپولیس کار می کنند.
مربی پرسپولیس خاطرنشان کرد: 
بازیکن  تنها  زادگان  کنعانی  حسین 
مصدوم ما بود که آسیب دیدگی او هم 
به خاطر اتفاقات حاشیه ای بازی با فوالد 
رخ داد اما فکر می کنم از هفته آینده بتواند 

در تمرینات گروهی شرکت کند.

قهرمانی نیم فصل جزو اهداف کوتاه مدت ما است؛

مطهری: دست کم گرفتن پیكان، تنبیه سختی برای ما خواهد داشت

با  پیکان گفت:  فوتبال  تیم  مربی 
سال  چند  تیم  بهترین  که  پرسپولیس 
اخیر فوتبال ایران بازی خواهیم داشت 
از  پر  دست  تا  داریم  خوبی  برنامه  اما 

زمین خارج شویم.
خبری  نشست  در  پاشایی  حسین 
پیش از دیدار پیکان برابر پرسپولیس در 
هفته پانزدهم لیگ  برتر، اظهار داشت: با 
تمام احترام که برای تیم های دیگر قائل 
هستیم، پرسپولیس با اختالف بهترین تیم 
چند سال اخیر فوتبال ما بوده است و بازی 
سختی با این تیم داریم. روی نقاط ضعف 
و قوت حریف کار کردیم و امیدوارم بازی 

خوبی را شاهد باشیم.
وی افزود: تیم ما نشان داده قابل 
جوانمان  بازیکنان  با  و  است  احترام 
پیکان  برای  را  خوبی  فصل  امیدواریم 

رقم بزنیم.
اضافه  پیکان  فوتبال  تیم  مربی 
مسابقاتش  همه  در  پرسپولیس  کرد: 
ما هم  اما  بازی می کند  امتیاز  برای 3 
دست و پا بسته نیستیم و خیلی امیدوار 

هستیم دست پر از زمین خارج شویم. 
خیلی خوب تمرین و برنامه ریزی کردیم 
نتیجه  خوب  بازی  ارائه  با  امیدوارم  و 

خوبی بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که با 
توجه به درخشش سیدجالل حسینی در 
گلزنی برای پرسپولیس چه برنامه ای برای 
مهار این بازیکن دارد؟ گفت: سیدجالل 
تمام  اما  کرده  گلزنی  اخیر  بازی   ۲ در 
احترام  قابل  و  مهم  پرسپولیس  نفرات 

هستند و برای آنها برنامه داریم. حریف در 
ضربات آزاد خطرناک است. روز مسابقه 
امیدوارم  و  همه چیز مشخص می شود 

نتیجه خوبی بگیریم.
پاشایی در مورد مثبت شدن تست 
کرونای محمد نوری تصریح کرد: تست 
کرونای محمد نوری مثبت شده است اما 
حال عمومی او خوب است و برای عدم 

سرایت او در خانه قرنطینه است.
از  تعدادی  اینکه  با  رابطه  در  وی 

تیم های  توجه  مورد  پیکان  بازیکنان 
دچار  آنقدر  گفت:  گرفتند،  قرار  دیگر 
کمبود بازیکن هستیم که فکر نمی کنم 
تارتار اجازه جدایی بازیکنی را بدهد. باید 
تقویت شویم، چراکه در نیم فصل دوم 

مسابقات سختی داریم.
شرایط  داد:  ادامه  پیکان  مربی 
نشان  را  امسال  لیگ  کیفیت  جدول، 
پشتوانه  از  تیمی  هیچ  امسال  می دهد. 
هوادار برخوردار نیست. از طرفی به غیر از 
یکی دو تیم کیفیت سایر تیم ها برابر است 
و یک برد می تواند چندین پله جایگاه یک 

تیم را ارتقا دهد.
وی در ادامه در رابطه با بازیکنان 
غایب پیکان برابر پرسپولیس اضافه کرد: 
محمد نوری را به دلیل ابتال به کرونا در 
ابراهیمی مصدوم  نداریم. محمد  اختیار 
خاطر  به  هم  را  فالح  سامان  و  است 

محرومیت نخواهیم داشت.
مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال 
پیکان به خاطر درگذشت مادر همسرش 

در این نشست غایب بود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

تارتار اجازه جدایی بازیکنی را نمی دهد؛

مربی پیکان: پرسپولیس بهترین تیم چند سال اخیر ایران است

بهانه  با  که  فوتبال  داور  بانوی 
پژوهشگری تهدید به محرومیت شده، 
نسبت به تداوم این محرومیت واکنش 
نشان داد و گفت: رویه حاکم بر فوتبال 

سکوت ورزشکاران است.
در  پیش  چندی  داوران  کمیته 
به  را  جواهری  آسو  عجیب  رفتاری 
این دلیل که در کنار داوری در زمینه 
تحصیالت دانشگاهی خود هم فعالیت 
کرده  محرومیت  به  تهدید  می کند، 
داوران  از  یکی  که  جواهری  است. 
دکترای  است   زنان  فوتبال  باتجربه 
جامعه شناسی اقتصادی دارد و در رساله 
اقتصادی سیاسی فوتبال  دکترای خود 
ایران را مورد بررسی قرار داده است. او 
جنسیت  مطالعات  زمینه  در  همچنین 
نیز  نابرابری ها  و  تبعیض  و  ورزش  و 
مطالعات و پژوهش هایی داشته و حتی 
چندین کتاب تالیف و ترجمه کرده اما با 
سخت گیری عجیب کمیته داوران مواجه 
شده است که بین داوری و پژوهشگری 

یکی را انتخاب کند.
از رسانه ای شدن این ماجرا  پس 
داور  عنوان  به  نهم  هفته  در  جواهری 
شد  انتخاب  یک طرفه  دیداری  چهارم 
که با توجه به شرایط بازی و نقش داور 
چهارمی به معنی فرار دپارتمان و کمیته 
داوران از فشار رسانه ای بود. اکنون هم 
که 3 هفته از آن زمان  گذشته و دور 
مقدماتی مسابقات به پایان رسیده، باز 
هم خبری از قضاوت این داور در لیگ 

نشده است. 
رسانه ای  ماجرای  به  جواهری 
گفت:  و  کرد  اشاره  محرومیتش  شدن 
بعد از رسانه ای شدن ماجرای تهدید به 
)رئیس  اصفهانیان  آقای  با  محرومیت 
ببینم  تا  گرفتم  تماس  داوران(  کمیته 
موضوع چیست و چرا باید برای چنین 
بهانه ای تهدید به محرومیت از قضاوت 
من  برای  محرومیت  نامه  یا  و  شوم 
بنویسند. کلیت صحبت آقای اصفهانیان 
ان شاءاهلل درست می شود!  بود که  این 
البته از من خواست به این فکر کنم که 
شاید درخواست دپارتمان داوری منطقی 
است و به عنوان داور حقی در انتقاد از 

نابرابری جنسیتی در فوتبال ندارم.
او افزود: پس از موضوع رسانه ای 
شدن، یک ابالغ داور چهارمی گرفتم. 
که  نگذاشت  باقی  تردید  جای  برایم 
برای تنبیه و مجازات من است، چون 
سکوت نکرده بودم! اکنون ۱۰ هفته از 

مسابقات  اول  دور  گذشته،  برتر  لیگ 
تمام و دور دوم آغاز شده است، اگرچه 
کمیته داوران به روال جدید ابالغ های 
داوری را تا روز قبل از مسابقه رسانه ای 
نمی کند اما متوجه شدم این هفته هم 
بازی ندارم. یعنی در ۱۱ هفته گذشته 
فقط ۲ بار سوت زده ام و آخرین بازی 
مربوط به قبل از آخرین صحبتم با رییس 
دپارتمان داوری راجع به فعالیت علمی  و 
پافشاری ام برای عدم تداخل این موضوع 
با داوری است. بعد از آن هم که فقط 
ابالغ داور چهارمی مسابقه ای را گرفتم 
که با نتیجه هفت بر صفر تمام شد، یعنی 

یک بازی یکطرفه. 
این داور ادامه داد: بعد از آن دیگر 
خبری از فدراسیون فوتبال نشد. البته از 
هیات فوتبال تهران با من تماس گرفتند 
و قول پیگیری دادند، ضمن اینکه گفتند 
چون ذینفع فوتبال هستم حق اظهار نظر 
و انتقاد ندارم، اما اکنون سه هفته از آن 
ماجرا گذشته است و تنها قضاوتم همان 
داور چهارمی بود که گفتم.  دور بعدی 
مسابقات در حال شروع شدن است و 
قصد  هستم.  چیدمان  بیرون  همچنان 
مقایسه ندارم و آن را درست نمی دانم 
اما الزم است برای وضوح بهتر نگاهی 
کلی به اسامی داورهای لیگ بیندازید، 
می بینید که من پس از این همه سال 
اول  سال  تجربه  که  داورانی  با  تجربه 
به  یا  است،  برتر  لیگ  در  حضورشان 
از  کمتر  یا  داشته ام  داوری  تعداد  یک 
آن ها. مساله من تعداد داوری با داوران 
اجحافی  مساله  نیست،  جوان  عزیز 
من  حق  در  داوران  کمیته  که  است 

انجام داده است.
زنان  کمیته  پیگیری  مورد  در  او 
فدراسیون فوتبال در ماجرای محرومیتش 

تماسی  با من  امروز کسی  به  تا  گفت: 
کمیته  با  صحبتی  اگر  حتی  و  نگرفته 
داوران شده به خاطر پیگیری و تماس 
خودم بوده است. تصور می کردم مجموعه 
دپارتمان زنان دست کم به دلیل شرح 
وظایفی که دارد با خودم تماسی بگیرد 
و از صحت و سقم ماجرا مطلع شود. به 
هرحال چه در حقم اجحاف شده باشد و 
چه باور داشته باشند حقی برای اظهار نظر 

ندارم، باید پیگیری می شد. 
جواهری در پاسخ به این سوال که 
این محرومیت به معنی حذف تدریجی 
شما است یا تنبیه؟ بیان کرد: اگر رک و 
صریح باشم با توجه به تجربه ای که این 
همه سال از فوتبال در داوری و مسابقه 
به دست آورده ام، با این تعداد قضاوتی 
که در ۱۱ هفته گرفته ام و عدم هرگونه 
پیگیری از طریق فدراسیون، فکر دیگری 
نمی رسد.  ذهنم  به  تدریجی  حذف  جز 
نیست  شخص  یک  فقط  اینجا  مساله 
که حق شخص دیگری را پایمال کرده 
باشد در واقع این قضیه بخشی از روندی 
است که در کلیت فوتبال ایران نسبت 
به زنان فوتبالیست چه بازیکن یا داور و 
مربی اعمال شده و دقیقا همان چیزی 
است که از آن نوشتم اما آن را بر نتابیدند.

می خواهند  من  از  آنها  افزود:  او 
سکوت کنم، مطلقا در مقابل حقی که 
از من ضایع شده سکوت نمی کنم. چرا 
جز  چانه زنی؟  و  مذاکره  چرا  سکوت؟ 
این است که به عنوان یک زن ورزشکار 
داور در شرایطی که همه می دانیم برای 
هرکدام از صفت های زن بودن، ورزشکار 
بودن و داور بودن فشارها، بی عدالتی ها 
داریم،  و  داشتیم  رو  پیش  موانعی  و 
نکرده ام.  سکوت  بی عدالتی  مقابل  در 
و  خواندن  درس  مانند  کردن  داوری 

فعالیت پژوهشی حق قانونی من است، 
چرا باید یکی را  با دیگری معامله کنم؟

سوال  این  به  پاسخ  در  جواهری 
ماجرا  شدن  رسانه ای  از  بعد  آیا  که 
داوری(  دپارتمان  )رئیس  سهرابی  با 
در  نه،  کرد:  بیان  کرده اید؟  صحبت 
حقیقت دو بار تجربه صحبت کردن با 
ایشان را داشتم، با توجه به آن تجربه ها 
فهمیدم از طریق گفت وگو با ایشان نه 
احتمال  بلکه  نمی رسم  نتیجه  به  تنها 
دارد با ادبیات درخوری هم مواجه نشوم.

را  خود  ماجرای  فوتبال  داور  این 
فوتبال  فدراسیون  تبعیض  روند  ادامه 
نه  بیان کرد: من  و  دانست  زنان  علیه 
و  فوتبال  در  که  هستم  نفری  اولین 
داوری در حقم اجحاف شده و آخرین 
بر  حاکم  رویه  بود.  نخواهم  هم  نفر 
ورزش و فوتبال ایران، اعمال فشار برای 
سکوت ورزشکاران مقابل بی عدالتی ها 
انتقاد است. همین سکوت هم  و عدم 
باز  حذفی  هرگونه  برای  را  آنها  دست 
زنان  فوتبال  داوری  در همین  می کند. 
خیلی ها  است؛  افتاده  اتفاقات  خیلی 
شد  اجحاف  حقشان  در  اینکه  از  پس 
باور  چون  احتماال  رفتند.  کنار  بی صدا 
داشتند که صدایشان به جایی نخواهد 
رسید و البته از قبل هم در مورد عواقب 
صحبت کردن به آنها هشدار داده بودند، 
در نتیجه برخی به امید بازگشت و برخی 
دیگر با این دلیل که توانی برای گرفتن 
حقشان ندارند، سکوت کردند. او افزود: 
باز هم می گویم اینجا مساله یک شخص 
خاص و یک فرایند جدا از روند حاکم 
بر فوتبال ایران نیست؛ نمی توانم عدم 
پاسخگویی و پیگیری در موضوع خودم 
را جدا از قضیه عدم پرداخت پاداش تیم 
فوتسال زنان، نابرابری در دسترسی به 
از  فوتبال  ملی  تیم  حذف  یا  امکانات 

رنکینگ فیفا بدانم. 
جواهر در پاسخ به این سوال که فکر 
نمی کنید این صحبت ها باعث موضع گیری 
فدراسیون شود؟ گفت: عافیت طلب نیستم 
و  نباید این حرف ها باعث خشم یا ناراحتی 
فدراسیون شود و چرا نباید انتقاد را برنتابد 
به هر حال تعهد انسانی، اجتماعی، اخالقی 
و علمی حکم می کند که در دوگانه ای 
که پیش پایم گذاشته اند، معامله نکنم و 
نمی توانم به خاطر ۹۰ دقیقه حضور در 
زمین بازی که شاید از شیرین ترین دقایق 
عمر یک ورزشکار باشد، در مقابل اتفاقات 

سکوت کنم.

کمیته داوران و یک محرومیت عجیب برای بانوی داور؛

آسو جواهری: آنها از من می خواهند سکوت کنم!
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بخش اول مطالبات ناشران حاضر در نخستین نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران به حساب آنها واریز شده است.

به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، به 
استناد بند ج، ماده ۲ شرایط و ضوابط حضور ناشران در نخستین 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران، بخش اول مطالبات به حساب  
۱5۲3 ناشر واریز شد و مابقی مطالبات پس از تحویل کتاب ها 

به خریداران واریز خواهد شد.
آن دسته از ناشرانی که مبلغی به حساب آنها واریز نشده است 
برای بررسی حساب یا رفع مشکالت احتمالی در اسرع وقت به 
شعبه مربوطه مراجعه کنند.گفتنی است، مطالبات ناشران شرکت 
کننده در نمایشگاه مجازی کتاب جیرفت به صورت کامل پرداخت 

و تسویه حساب شد.
در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران که از اول تا دهم 
بهمن ماه با حضور ۱۷3۲ ناشر داخلی از سراسر کشور در بستر وب 
برگزار شد، یک میلیون و ۲5۴ هزار و 5۹۹ نسخه کتاب به ارزش 
6۴۰ میلیارد و ۲5۸میلیون و ۷۷هزار و 56۸ ریال به فروش رسید.

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در یک نگاه

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

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

سایت نمایشگاه مجازی کتاب تهران ارائه شد.
و  کتاب  عنوان  هزار  با ۲۰  خارجی  ناشر  همچنین ۱۸۰ 
۱۴۲ 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.

واریز بخشی از مطالبات ناشران نخستین نمایشگاه مجازی کتاب

 دبیر بخش شعر جشنواره 
گفت:  انقالب  داستان  و  شعر 
با  مواجهه  در  ما،  نجات  راه 
اندیشه های گوناگون نوگرایی است، چون 

باعث تازه شدن روایت انقالب می شود.
  نشست خبری دوازدهمین جشنواره 
شعر و داستان انقالب صبح امروز با حضور 
عباس محمدی، مدیر مرکز آفرینش های 
ادبی حوزه هنری، حسینعلی جعفری، دبیر 
علمی بخش داستان و علی محمد مؤدب 
دبیر علمی بخش شعر این جشنواره در 

حوزه هنری برگزار شد.
مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه 
رویداد  یک  را  اسالمی  انقالب  هنری، 
فرهنگی دانست که به زبان هنر سخن 
می گوید و اظهار داشت:  وظیفه جشنواره 
شعر و داستان انقالب در سه بخش است؛ 
اول پاسداری از انقالب که با آفرینش آثار 
ماندگار ادبی در مواجهه با تهاجم فرهنگی و 
جهان سلطه و غرب رقم می خورد، دوم عمل 
به آرمان ها و ایستادن در مقابل کج روی ها و 
بیان کاستی ها است که بیشتر در قالب هنر 
اعتراضی بیان می شود و سوم ارائه انقالب 
به زبان هنری به جهان است و مهمتر از 
همه، در واقع کار ویژه جشنواره پاسداری 
از زبان فارسی است که به شکل ویژه در 
جشنواره های آتی هم، دغدغه ما خواهد بود.

عباس محمدی افزود: مراسم اختتامیه 
دوازدهمین جشنواره شعر و داستان انقالب 
روز ۲۷ بهمن از ساعت ۱۸:3۰ در تاالر 
اندیشه برگزار می شود، اما فردا شب شعر 
را با حضور برگزیدگان جشنواره همچنین 
پیشکسوتان شعر انقالب خواهیم داشت و 
مراسم افتتاحیه تاالر زنده یاد طاهره صفارزاده 
برپا می شود و روز دوشنبه دو کارگاه شعر و 
د استان را در همین تاالر خواهیم داشت و 
آئین اختتامیه را با حضور برگزیدگان برپا 
می کنیم. این مراسم به طور زنده از آپارات 
و اپلیکیشن حوزه هنری و اینستاگرام سپهر 
رعایت  دلیل  به  و  سوره پخش می شود 
شیوه نامه های بهداشتی تنها برگزیدگان در 

این مراسم حضور خواهند داشت.
وی درباره تقدیر از پیشکسوتان در 
مراسم اختتامیه که از دوره گذشته مرسوم 
شده است، گفت:  در آئین  پایانی از دو تن از 
شاعران و نویسندگان تراز انقالب، محمدرضا 
در  و محمدرضا سهرابی نژاد که  بایرامی 
عرصه شعر و داستان انقالب قلم زده اند، 

تجلیل خواهند شد.
محمدی درباره حمایت از آثار برگزیده 
و انتشار کتاب جشنواره هم گفت:  ما انتشار 
کتاب جشنواره را خواهیم داشت، اما از آنجا 
که در کنار تک اثر، مجموعه آثار را هم 
پذیرفته ایم، عمال امکان انتشار همه آنها 

در قالب یک کتاب وجود ندارد، اما کتاب  
برگزیده های شعر و داستان که تاکنون 
منتشر نشده اند را در کم ترین زمان ممکن 

از سوی سوره مهر منتشر می کنیم.
دبیر بخش داستان جشنواره با اشاره به 
اهمیت هنر در  تبیین و ماندگاری ارزش ها، 
گفت: داستان و روایتگری سهم بزرگی در 

این موضوع دارد.
حسینعلی جعفری، با اشاره به آثاری که 
در بخش داستان به جشنواره رسیده است، 
افزود: در بخش داستان ۲۸3 اثر به دست 
ما رسیده که داستان کوتاه بزرگسال با ۱۷۹ 
اثر بیشترین سهم را داشت و داستان کوتاه 
کودک و نوجوان 5۰ اثر، رمان بزرگسال 
3۸ اثر و رمان کودک و نوجوان ۱6 اثر 
را در کارنامه این دوره ثبت کرد. بیشترین 
شرکت کنندگان از استان تهران و کمترین 
آنها از ایالم و کردستان هستند و در مجموع 
رمان  و  داستان  برای جشنواره  نفر   ۱۹۴
تعداد  داد:  ادامه  نویسنده  فرستاده اند.این 
شرکت کنندگان خانم ۱6۴ نفر بوده است 
که تعداد آنان  بیش از آقایان بوده است. 
۱5 اثر هم به بخش نهایی راه یافته است 
که در این بخش سهم مردان بیشتر از زنان 
بوده است.وی با تشریح روند داوری بخش 
داستان، بیان کرد: برای انتخاب داوران و در 
بخش فنی کار به انتخاب افرادی که اهل 
فن باشند، تاکید داشتیم، به همین دلیل در 
بخش بزرگسال مصطفی جمشیدی، شهریار 
زمانی و محمدرضا شرفی خبوشان و در 
بخش کودک و نوجوان عبدالرحمان اونق، 
هادی خورشاهیان و شهرام شفیعی آثار را 
داوری کردند، خسرو باباخانی و محمدحسن 
جمشیدی نیز در بخش بازخوانی آثار ما را 

کمک کردند. 
جعفری، درباره کیفیت آثار رسیده در 
بخش داستان، گفت:  آثاری که امسال به 
دست ما رسید نسبت به سال های گذشته 
کیفیت خوبی داشتند و برخی از آنها نو و 

بدیع بودند. آثاری که از شهرستان ها رسیده 
نیز قابل توجه بود؛ در این آثار روند شکل 
گیری انقالب اسالمی در شهر محل زندگی 
نویسنده داستان شده است که کار ویژه ای 

به شمار می آید.
وی با اشاره به این که مبالغ جایزه 
کمتر از زحمت نویسندگان است، اظهار 
داشت: گاهی برای خلق یک داستان یا 
رمان، نویسنده  سال ها وقت می گذارد اما 
جایزه در خوری دریافت نمی کند. یکی از 
فیلمسازان درباره بحران فیلم نامه سخن 
ما  سینمای  چون  داشت  تاکید  و  گفت 
ادبیات را نمی شناسد، دچار مشکل است. 
اگر ارتباطی میان سینماگران و اقتباس از 
رمان ها برقرار شود، در ادامه فرآیند هم 
به نویسنده توجه شده و هم معضل سینما 
حل خواهد شد.جعفری اضافه کرد: ارتباط 
مستمر با نویسندگان بسیار اهمیت دارد، 
نباید نویسندگان را جشنواره به جشنواره 
ببینیم، باید از آن ها با خبر باشیم. می دانم 
که بخش شعر و داستان این جشنواره پیش 
از این به صورت مستقل برگزار می شد، 
بهتر است دوباره جدا از هم برگزار شوند 
تا بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.دبیر بخش 
شعر جشنواره با بیان این که پس از انقالب 
اسالمی بالفاصله شاهد دفاع مقدس بودیم، 
گفت: این توالی رویدادها موجب توجه بیشتر 
دفاع مقدس شد و انقالب اسالمی مظلوم 
ماند. این جشنواره هر سال یادآور می شود 
که حرف های ناگفته هنوز بسیار است و هر 
یک می تواند دستمایه خلق یک اثر باشند.

آثار  به  اشاره  با  مؤدب  علی محمد 
دریافت شده، ادامه داد: تعداد آثار تک اثر 
بیشتر بود ما در این بخش 3۰۰ اثر دریافت 
کرده ایم اما در بخش کتاب ۲۲ مجموعه در 
قالب شعر نو و 3۴ مجموعه شعر سنتی  و ۷ 
مجموعه شعر کودک و ۱۴ مجموعه شعر 
نوجوان دریافت کردیم که در مجموع 536 

اثر را تشکیل می دهند.

زکریا  میرشکاک،  یوسفعلی  وی 
اخالقی، رضا شیبانی اصل، علی هوشمند، 
میالد عرفان پور و سیده تکتم حسینی را 
داوران بخش شعر سنتی اعالم کرد و ادامه 
داد: هیأت انتخاب نیز متشکل نیز سیدوحید 
سمنانی و مبین اردستانی بودند، در بخش 
کودک و نوجوان نیز مریم زندی و سیدحبیب 

نزاری داوری را  بر عهده  داشتند.
که  این  بیان  با  شعر،  بخش  دبیر 
پرداختن جوانان به موضوعاتی چون انقالب 
امیدبخش است، اظهار داشت: پرداختن به 
شعر نو و نیمایی بسیار مهم است و در 
نو و  به شعر  این دوره به شکل خاصی 
سپید پرداخته شده است. راه نجات ما هم 
نوگرایی است، چون باعث تازه شدن روایت 
انقالب می شود. قالب های کالسیک، به هر 
موضوعی می نشیند اما وقتی اشعار را در 
قالب شعر نو داریم یعنی ذهن درگیرتری 
داشته ایم. مؤدب، با اشاره به اهمیت ادبیات 
انقالب، گفت: مدیران فرهنگی با توجه به 
ادبیات انقالب در بخش بودجه نیز سهم 
قابل توجهی به آن اختصاص دهند و برای 
سال های پیش رو توجه جدی به این حوزه 
داشته باشند. حجم کار زیاد است، اما به 
این دلیل که ادبیات برنامه سنگینی ندارد 
اندکی بر آن  در نظام بودجه ریزی سهم 
قائل می شوند اما باید مبالغ جایزه ها برای 
سال های آتی باالتر رود، تا ادبیات که هنر 

هویت ساز ماست، مظلوم نباشد.
وی درباره جدایی بخش شعر و داستان 
گفت: تا پیش از کرونا، همنشینی نویسندگان 
و شاعران، دستاوردهای بسیاری داشت و در 

سلوک ادبی اهالی قلم تاثیر داشت.
جشنواره شعر انقالب در یک نگاه

به گزارش ایرنا، جشنواره شعر انقالب 
از سال ۸۸ کار خود را  با جشنواره داستان 

انقالب آمیخت.
انقالب  شعر  بین المللی  جشنواره 
پیش از این در دی ماه هر سال و جشنواره 
بین المللی داستان انقالب )جایزه امیرحسین 
ارتقای  و  پاس داشت  منظور  به  فردی( 
و  انقالب  داستان  و  شعر  دستاوردهای 
در  برتر،  استعدادهای  کشف  همچنین 
ادغام  با  که  برگزار می شد  ماه  فروردین 
دو بخش، جشنواره شعر و داستان انقالب 
همزمان با هفته هنر انقالب اسالمی برگزار 
می شود. امسال به دلیل همه گیری ویروس 
کرونا، این جشنواره در دهه فجر به کار خود 
پایان می دهد و ۲۷ بهمن ماه، اختتامیه این 

برنامه برگزار خواهد شد.
مؤسسه  را  رویداد  این  برگزاری 
فرهنگی هنری سپهر سوره هنر با همکاری 
ادبی حوزه هنری بر  مرکز آفرینش های 

عهده دارد.

نوگرایی در ادبیات، روایت انقالب را تازه می کند

انتشار مجموعه ای از داستان های ایرانی در فرانسه
داســتان های ۱۷  از  مجموعــه ای 
ــیم  ــا انتخــاب نس ــی ب ــنده ی ایران نویس
ــان  ــه زب ــی ب ــا غالم ــی و علیرض وهاب
ــر  ــار منتش ــارات گالیم ــه در انتش فرانس

شــد.
را  مجموعــه  ایــن  پیشــگفتار   
ــود  ــام دارد ژان کل ــی ن ــِق ایران ــه عش ک
کری یــر، نویســنده و فیلمســاز فقیــد 
فرانســوی، نوشــته و توزیــع آن همزمــان 
بــا صدمین ســال انتشــار مجموعــه  یکی 
ــی  ــته  محمدعل ــود نوش ــی نب ــود و یک ب

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــزاده ص جمال
ــن مجموعــه،  ــدگان ای ــی و علیرضــا غالمــی، گردآورن نســیم وهاب
ــم آوردن  ــرد ه ــرای گ ــوده ب ــی ب ــی« تالش ــق ایران ــد »عش می گوین
هفــده نویســنده از ســه نســل اخیــر داستان نویســان ایرانــی کــه 

فعال انــد. همچنــان 
نیمــی از نویســنده های ایــن کتــاب بیــرون از ایــران  زندگــی 
می کننــد و برخــی از آن هــا نویســنده های دوزبانه انــد. امــا همــه  
نویســندگان مجموعــه ی عشــق ایرانــی آثــاری بــه زبــان فارســی منتشــر 
ــه  ــی زبان مواج ــدگان فارس ــدان و خوانن ــال منتق ــا اقب ــه ب ــد ک کرده ان

بوده انــد.
اصلی تریــن معیــار انتخــاب داســتان ها، عــالوه بــر کارنامــه  
ــات  ــتان ها دور از تجربی ــی« داس ــت »قصه گوی ــان، ظرفی نویسندگان ش
فرم گرایانــه و نــگاه متنــوع و متفاوت شــان بــه موضــوع گســترده  

ــت. ــوده اس ــق« ب »عش
نســیم وهابــی نویســنده ی رمــان بلیــت برگشــت اســت و علیرضــا 
ــه«  ــه  »تجرب ــات مجل ــر ادبی ــوار و دبی ــان دی ــز نویســنده  رم ــی نی غالم
اســت. آن هــا معتقدنــد از تنــوع و فراوانــی آثــار داســتانی نویســنده های 
ایرانــی آگاه انــد و طبعــًا مجموعــه  حاضــر اثــری کامــل نیســت و جــای 

بســیاری از نویســنده ها در آن خالی ســت.
ــتان،  ــار داس ــز چه ــی، ج ــه  عشــق ایران ــتان مجموع ــده داس از هف
هیچ کــدام پیشــتر منتشــر نشــده اند و آماده ســازی آن ســه ســال طــول 
ــرده   ــتثنایی ک ــود اس ــوع خ ــر را در ن ــن اث ــا آنچــه ای کشــیده اســت. ام
ــران، فرانســه، آلمــان، ســوئد، اســترالیا،  ــم ای حضــور نویســنده های مقی
ــه  ــو و معصوم ــی دووینی ــتادانه  ژول ــه  روان و اس ــکا، ترجم ــادا و آمری کان
الهیجــی بــه زبــان فرانســه و انتشــار آن توســط یکــی از قدیمی تریــن 

و معتبرتریــن ناشــران فرانســه )انتشــارات گالیمــار( اســت.
 داســتان ها بــا توجــه بــه کارنامــه و بــه عبــارت دیگــر بــه ترتیــب 
ــی از  ــی کوتاه ــا معرف ــتان ب ــر داس ــده شــده و ه ســن نویســندگان چی

نویســنده همــراه اســت.
ژان کلــود کری یــر، نویســنده و فیلمســاز فقیــد فرانســوی، در 

ــت: ــته اس ــه نوش ــن مجموع ــر ای ــگفتارش ب پیش
عشــق، بــه خــالف برداشــت رایــج غربــی، حســی نیســت کــه بــه 
کســی داشــته باشــیم بــه قیمــت دوست نداشــتن یــا دل بُریــدن از دیگران. 
ــت  ــق وضعیتی س ــه ام، عش ــا دریافت ــار و موالن ــه از عط ــاس آنچ ــر اس ب
کــه اگــر دچــارش شــویم رهایــی از آن دشــوار اســت... عشــق مــا را فــرا 
ــا  ــیم ی ــا نمی شناس ــیم ی ــه می شناس ــانی ک ــه کس ــق ب ــرد؛ عش می گی
مرده انــد یــا هنــوز بــه دنیــا نیامده انــد؛ عشــق بــه هــر کــس و هــر چیــز... 
و همــه  کار جهــان بــر همیــن مبناســت؛ مبنــای عشــق. ادبیــات فارســی 
ــدش  ــان را در دســتان قدرتمن ــد جه ــط عشــق می توان ــه فق ــه ک دریافت
ــا  ــی تاییــد می کنــد کــه ب نگــه دارد... و ]نوشــته های[ نویســندگان ایران

دریافــت عشــق اســت کــه می توانیــم بــه دنیــای حقیقــی وارد شــویم.
ــکا(،  ــی )آمری ــوش مزارع ــران(، مهرن ــی )ای ــنگ مرادی کرمان هوش
فرشــته مولــوی )کانــادا(، امیرحســن چهل تــن )ایــران(، شــهریار 
ــه(،  ــال تجــدد )فرانس ــران(، نه ــی )ای ــا گرکان ــکا(، گیت ــور )آمری مندنی پ
جــواد جواهــری )فرانســه(، فریبــا وفــی )ایــران(، نامــدار ناصــر )ســوئد(، 
نســیم وهابــی )فرانســه(، پیمــان اســماعیلی )اســترالیا(، ماریــا تبریزپــور 
ــد  ــران(، احم ــداوردی )ای ــر خ ــران(، امی ــی )ای ــا غالم ــان(، علیرض )آلم
ــتند  ــنده هایی هس ــران( نویس ــی )ای ــیم مرعش ــران( و نس ــن زاده )ای حس

ــه منتشــر شــده اســت. ــن مجموع ــه آثارشــان در ای ک

رمانی درباره اوتیسم منتشر شد
رمان »با دلفین حرف بزن« نوشته 
با  رفیعی  مریم  ترجمه  با  رربی  جینی 
به  مبتال  کودکان  زندگی  از  مضمونی 

اوتیسم منتشر شده است.
 این معرفی انتشارات مدرسه از این 
کتاب آمده است: »با دلفین حرف بزن« 
قصه زندگی پسربچه ای به نام آدام است 
روایت  لیلی  خواهرناتنی اش،  توسط  که 
می شود. مادر لیلی با دان که پزشک است 
ازدواج می کند و صاحب فرزندی به نام آدام 
می شوند. مادر متوجه بیماری آدام می شود 
اما پدرش نمی تواند این مساله را قبول کند. 

لیلی که نه سالش است مادرش را از دست می دهد و مجبور است هم نقش 
خواهر و هم نقش مادر آدام را داشته باشد. ولی در عین حال همیشه با 
مشکل مواجه می شود برای همین سعی دارد پدرش را راضی کند که آدام 

مشکل دارد و باید به دنبال برنامه ای برای کمک به او بود.  
پرداختن به جزییات زندگی بیمار اوتیسمی و ایجاد تعلیق در داستان 
و همچنین وارد کردن ماجرای دلفین مبتال به سرطان از جمله ویژگی های 

این رمان نوجوان است. 
این رمان  دارای ۴۰ فصل و 3۰۰ صفحه که در فروشگاه های سراسر 
  enmabazar.ir کشور و همچنین فروشگاه اینترنتی انتشارات مدرسه

در دسترس عالقه مندان قرار دارد.
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پروانه رسولی خوشبخت

۲ پژوهانه جدید در مرکز حافظ شناسی
 تصویب شد

مرکز حافظ شناسی، اعطای ۲ پژوهانه  جدید با نام »پژوهانه  خانواده صحراییان« 
را تصویب کرد.

روابط عمومی مرکز حافظ شناسی، در گزارش روز شنبه خود با بیان این مطلب 
به نقل از جانشین مدیر مرکز حافظ شناسی، اظهار داشت: پژوهانه چهارم و پنجم این 

مرکز به نام خانواده صحراییان رقم خورده است.
رضا رستگاری افزود: مرکز حافظ شناسی و کرسی پژوهشی حافظ، با هدف 
حمایت از پژوهشگران ممتاز و دانش آموختگان مستعد دانشگاهی و با هدف توسعه 
کیفی پژوهش های بنیادی در پیوند با حافظ، اعتبارات تحقیقی را در قالب پژوهانه 

یا گرنت پژوهشی اعطا می کند.
گرنت، بودجه ای است که به نهادها، موسسه ها، شرکت ها یا افراد اعطا می شود 
و گرنت پژوهشی، بودجه ای است که برای انجام طرح های پژوهشی در اختیار افراد 

یا گروه ها قرار می گیرد.
هدف از ارائه گرنت به پژوهشگران، ترغیب و تشویق اعضای هیات  علمی 
دانشگاه ها به انجام هر چه بهتر فعالیت های پژوهشی و فراهم آوردن شرایط مناسب 
برای تحقق اهداف و برنامه های دانشگاه است. گرنت های پژوهشی می تواند به نوعی 
میان اعضای هیات  علمی ارزش گذاری و یا ارتباط میان اعضای هیات  علمی با مراکز 

و سازمان های خارج از دانشگاه را تسهیل کند.
اعضای هیات  یا همان گرنت  پژوهشی  اعتبار  آئین نامه  در  آن چه  براساس 
علمی آمده است، دانشگاه موظف است حداقل ۲5 درصد اعتبار خود را ضمن درج و 
تصویب در بودجه تفصیلی به اعتبار پژوهشی اعضای هیات  علمی خود اختصاص دهد.

وی، با بیان اینکه سه پژوهانه ظرف ۲ سال گذشته تصویب شده است، گفت: 
در آستانه سال ۱۴۰۰، دو اعتبار مستقل به نام شادروان »رضی صحراییان« و شادروان 
»بانو شکیبا صحراییان« از سوی فرزندان فرهیخته ایشان با هدف  حمایت مالی از 
طرح های تحقیقی و مطالعاتی حافظ پژوهی به  این مرکز اهدا شده و از ۲ اعتبار به 

»پژوهانه خانواده صحرائیان« یاد می شود.
رستگاری بیان داشت: دانش آموختگان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری، 
حافظ پژوهان واجد شرایط و هنرمندان صاحب اثر شاخص می توانند برای برخورداری 
از این پژوهانه، طرح های پیشنهادی خود را به معاونت پژوهشی مرکز حافظ شناسی 

ارسال کنند.  
وی ادامه داد: مرکز حافظ شناسی ضمن پاسداشت این اقدام شایسته فرهنگی، 
امیدوار است توجه به تاریخ و فرهنگ ایران و حمایت از دانش و هنر ایرانی، بیش 

از گذشته وجهه هّمت نیک اندیشان پیش بین واقع شود.
مرکز حافظ شناسی پیش از این سه پژوهانه به نام »پژوهانه دکتر زهرا طاهری«، 
»پژوهانه مهندس بهرام بزرگ« و »پژوهانه دکتر زهرا رنجبری« را تصویب کرده بود.

از سال  است،  غیردولتی  و  فرهنگی، مستقل  نهادی  که  حافظ شناسی  مرکز 
پژوهشگر  رسمی جذب  مجوز  و  حافظ  پژوهشی  کرسی  دریافت  به  موفق   ۱3۹6
پسادکتری شده است. افزون بر این در سال ۹۹ نیز موفق به تامین اعتبار و اعطای 

سه پژوهانه علمی شده است.

نامزدهای گروه »ادبیات« کتاب سال معرفی شدند
سال  کتاب  جایزه  دوره  داوری سی وهشتمین  دوم  مرحله  به  یافته  راه  آثار   

جمهوری اسالمی ایران در گروه »ادبیات« معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، نامزدهای گروه ادبیات در 
بخش های نقد ادبی، متون قدیم، ادبیات زبان های دیگر و ادبیات عربی معرفی شدند.

در بخش نقد ادبی کتاب های درآمدی بر رویکرد زیبایی شناختی به ادبیات 
پرورش  کانون  تهران:  حجوانی،  مهدی  ترجمه  نیکوالویا،  ماریا  تألیف  کودک، 
فکری کودکان و نوجوانان، ۱3۹۸، 5۷۲ ص، داستان نویسی: نگارش و نقد، تألیف 
آماندا بولتر، ترجمه انیسا رئوفی، تهران: نشر هنوز، ۱3۹۸، 3۸۴ ص، ژانر، تألیف 
جان فرو، ترجمه لیال میرصفیان، تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی، ۱3۹۸، 
۲۷5 ص، شعر را چگونه بخوانیم )دلباختن به شعر(، تألیف ادوارد هرش، ترجمه 
تری  تألیف  ادبیات،  رویداد  ص،    36۴  ،۱3۹۷ مروارید،  تهران:  ویسی،  مجتبی 
ایگلتون، ترجمه مشیت عالیی، تهران: الهیتا، ۱3۹۸، 3۱۴ ص، سبک شناسی با 
شواهدی از نظم و نثر فارسی، تألیف پل سیمپسون، ترجمه فاطمه کرد چگینی، 
تهران: نشر سیاهرود، ۱3۹۸، ۴۹۲ ص و  درآمدی بر شعر معاصر آمریکا، تألیف و 
ترجمه کامران احمدگلی و بهادر باقری، اصفهان: نشر خاموش، ۱3۹۸، 5۲۸ ص 

به عنوان نامزد شناخته شدند.
ابومسلم نامه،  پیش درآمد  مسیب نامه:  کتاب  هفت  قدیم،  متون  بخش  در   
و  تصحیح  بخاری،  وارس  بقای  محمد  پرداخته  میانه،  آسیای  بزرگ  روایت 
 3  ،۱3۹۸ سخن،  افشار؛  محمود  دکتر  انتشارات  تهران:  جعفرپور،  میالد  تحقیق 
قنبری ننیز،  ج،  شهنامه چنگیزی، شمس الدین کاشانی، تصحیح و تحقیق وحید 
انتشارات دکتر محمود افشار؛ سخن، ۱3۹۸، 6۰3 ص، ریاض الملوک فی ریاض 
انتشارات دکتر محمود  ایمانی،  بهروز  نظام الدین شامی، تصحیح  تألیف   السلوک، 
شهاب الدین  تألیف  مروارید،  عبداهلل  منشآت  ص،   ۹56  ،۱3۹۸ سخن،  افشار؛ 
عبداهلل مروارید کرمانی، تحقیق و تصحیح: اسراءالسادات احمدی، کتابخانه، موزه 
و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، ۱3۹۸، ۴۸۴ ص، بحیره: در حکایت نویسی 
تصحیح  و  مقدمه  میرمحمدهاشم  بیگ فزونی استرآبادی،  تألیف  عجایب نگاری،  و 
مرتضی موسوی و رضوان مساح، مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب، ۱3۹۸، 3 ج، 
دیوان اشعار ازرقی هروی )شاعر سده 5ق(، تحقیق و تصحیح مسعود راستی پور و 
محمدتقی خلوصی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، ۱3۹۸، 
۴۱۰ ص و زاد آخرت، ابوحامد محمد غزالی، تصحیح و تحقیق سلمان ساکت و 
ملیحه گزی مارشک، قم: انتشارات ادبیات، ۱3۹۸، ۲۹۲ ص، به عنوان نامزد این 

دوره از جایزه کتاب سال معرفی شدند.
نشر  طاهری،  فرزانه  ترجمه  لی،  بیه  آندری  نوشته  پطرزبورگ،  کتاب های  
ارجمند،  فریبا  ترجمه  توکارچوک،  اولگا  نوشته  گریزها،  ص،   536  ،۱3۹۸ مرکز، 
همان، ۱3۹۸، ۴۰۸ ص، چشم شب، نوشته تیتوس مولر، ترجمه حسین تهرانی، نشر 
پاورز، ترجمه آرش هوشنگی فر،  ثالث، ۱3۹۸، 56۸ ص، چتر سبز، نوشته ریچارد 
۱3۹۸، ۷۸۰ ص، فروپاشی، نوشته آرنود دوبورشگراو و رابرت ماس، ترجمه محمود 
بهفروزی، تمدن علمی، ۱3۹۸، 5۸۹ ص و  جعبه پرنده؛ چشمانت را باز نکن، نوشته 
جاش ملرمن، ترجمه محمدحسین اسماعیل زاده، تهران: سرایش، ۱3۹۸، 3۲3 ص 
به مرحله دوم داوری سیو هشتمین دوره جایزه  زبان های دیگر  ادبیات  در بخش 

کتاب سال راه پیدا کردند.

آگهی ابالغ مفاد صورتجلسه افرازی
پیرو آگهی شماره ۲۰53۸ مورخه ۹۹/۹/۱۲ منتشره در روزنامه خراسان ۹۹/۹/۱۲ بدینوسیله 
صورتجلسه افرازی پالک ۲3۰5 فرعی از ۲۷6 اصلی بخش ۱3 مشهد به شرح ذیل آگهی 
شایسته است کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور چنانچه به مورد افراز و نحوه آن اعتراض 
دارند وا خواهی خود را ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به دادگاه صالحه محل تسلیم و 
رونوشت آن را به این اداره ارسال نمایند در صورت عدم واخواهي سند مالکیت مفروزي به نام 

متقاضي صادر و تسلیم خواهد شد.
صورت مجلس افرازی

در اجرای دستور اداری شماره 533۱ مورخ ۹۹/۹/۱۲ذیل تقاضای افراز آقای مهدی نکویی 
مالک مشاعی پالک ۲3۰5 فرعی از ۲۷6 اصلی واقع در اراضی فریمان بخش ۱3 مشهد که 
مالکیت مشاعی وی به متراژ ۲۰۰ سهم مشاع از ده هزار سهم کل ششدانگ پالک ذیل ثبت 
دفتر الکترونیکی شماره ۱3۹۹۲۰3۰6۰۲۲۰۰3۲۹۰قید و سند آن صادر و تسلیم شده است. لذا 
پس از درخواست افراز نامبرده و ارجاع موضوع  به اینجانبان میرزایی و بلوچ به سمت نماینده 
و نقشه بردار ثبت فریمان و ابالغ آگهی افراز شماره ۲۰53۸ مورخ ۹۹/۹/۱۲ از طریق درج در 
روزنامه خراسان در موعد مقرر در آگهی مزبور به محل مورد تقاضا مراجعه و پس از مطابقت 
سوابق ثبتی  با محل مورد تقاضای افراز اقدام به نقشه برداری از ملک فوق بعمل آمد و سپس 
نقشه ترسیمی طی نامه شماره 5۴6۸ مورخ ۹۹/۹/۲3 به شهرداری فریمان ارسال گردید. که 
شهرداری فریمان برابر نامه شماره ۱۰5۰۰ مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ مورد افراز را بالمانع اعالم نموده 
و نقشه ارسالی را نیز به مهر شهرداری ممهور نموده است و شعبه بایگانی نیز برای مورد تقاضا 
پالک ۱۹3۸۷فرعی را منظور نموده است.لذا ذیال نخست حدود و مشخصات قطعه مورد افراز 

و سپس سایر حدود و مشخصات قطعات باقی مانده بدین شرح اعالم می گردد:
۱.حدود و مشخصات قطعه مورد افراز : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰ 
مترمربع دارای پالک ۱۹3۸۷ فرعی از ۲3۰5 فرعی از ۲۷6 اصلی واقع در اراضی فریمان 
بخش ۱3 مشهد به حدود اربعه: شمااًل به طول ۹/35 متر دیواریست به منزل متصرفی مالک 
شرقا به طول ۲۱/66 متر مرزیست به قطعه سه باقیمانده  جنوبا به طول ۹/35 متر  محل درب 
و دیواریست به خیابان، غربا به طول ۲۱/۱3 متر مرزیست به پالک ۱۸۲۲۷ حقوق ارتفاقی 

ندارد. )که در سهم اختصاصی آقای مهدی نکویی قرار می گیرد(.  
۲. حدود و مشخصات قطعه اول باقیمانده : 

باقیمانده  پالک  دارای  ۲3۱۴/۲۹مترمربع  مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۲3۰5فرعی از ۲۷6 اصلی واقع در شهر فریمان بخش ۱3 مشهد به حدود اربعه: شمااًل به 
طول ۹۱/۱۰ متر مرزیست به خیابان شرقا به طول 3۱/35 متر مرزیست به ملک مجاور. جنوبا 

در نه قسمت به طولهای :
۱. ۱۰/۹۰متر  به خیابان ۲. به طول ۲۰ متر)حالت غربی دارد(به پالک ۱۱556 فرعی 3. 
به طول ۹/55 متر به پالک ۱۱556 فرعی ۴.به طول ۹/۱۱ متر به پالک ۱۲5۷۷ فرعی 5. به 
طول ۹/۱۹ متر به پالک ۱۲6۴3 فرعی 6. به طول ۹/۱۹به پالک ۱3۲۰۹فرعی ۷. به طول 
۹/۱۹ متر به پالک ۱۲۴۲3 فرعی ۸. به طول ۲۱ متر )حالت شرقی دارد(به پالک ۱۲۴۲3 
فرعی ۹. به طول 35/3۰ متر به خیابان غربا به طولهای۱. ۲۱/۸5 متر ۲. به طول ۱/6۲متر 
)جنوبی(به خیابان 3. ۱5/55 متر مرزیست به خیابان حقوق ارتفاقی ندارد. )که در سهم سایر 

مالکین مشاعی قرار می گیرد( 

 3. حدود و مشخصات قطعه دوم باقیمانده :
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۷3۹/65 مترمربع دارای پالک باقیمانده ۲3۰5 
فرعی از ۲۷6 اصلی واقع در شهر فریمان بخش ۱3 مشهد به حدود اربعه: شمااًل به طول 35 متر 
به خیابان  شرقا به طول ۲۱ متر به پالک ۱۸۷66 فرعی جنوبا به طول 35/3۴ متر مرزیست به 
پالک های مجاور غربا به طولهای ۱۰/۱5 متر و۱/6۰ متر )شمالی( و ۱۱ متر همگی مرزیست 

به خیابان حقوق ارتفاقی ندارد. )که در سهم سایر مالکین مشاعی قرار می گیرد( 
 ۴. حدود و مشخصات قطعه سوم باقیمانده: ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
6۹/۷۸ مترمربع دارای پالک باقیمانده ۲3۰5 فرعی از ۲۷6 اصلی واقع در شهر فریمان بخش 
۱3 مشهد به حدود اربعه: شمااًل به طول 3/۲۱متر به دیوار ملک مجاور شرقا به طول ۲۱/۰5 
متر مرزیست به پالک ۱۰۹۰6 فرعی جنوبا به طول 3/۲5 متر  محل درب و دیواریست به 
خیابان غربا به طول ۲۱/66 متر به قطعه مورد افراز حقوق ارتفاقی ندارد. )که در سهم سایر 

مالکین مشاعی قرار می گیرد( 
ضمنا مورد تقاضای افراز هیچگونه تجاوز و تعارضی با مجاورین ندارد و مراتب به شرح 
فوق مستند به ماده ۴ آیین نامه قانون افراز جهت صدور هر گونه دستور مقتضی گزارش و 

اعالم می گردد.
مالک )مهدی نکویی ( نقشه بردار ثبت )بلوچ(  نماینده ثبت )میرزایی(

بسمه تعالی
آقایان میرزایی و بلوچ در صورت انطباق مقدار تصرفات متقاضی افراز با مقدار مالکیت ثبتی 
مشاعی وی و مستند به مواد 5 و 6 آیین نامه قانون افراز امالک مشاع رسیدگی و اقدام نمایید. 
محمد رضا رجایی مقدم
رییس ثبت اسناد و امالک فریمان

زل
ل ع

ص
ف

از راست: هوشنگ چالنگی، قباد آذر آیین و هرمز علی پور
اختصاصی دنیای جوانان

مرگ هم 
چاره دل تنگی ماهی ها نیست

فاضل نظری

خواب دیدیم که رؤیاست، ولی رؤیا نیست
عمر جز حسرت دیروز و غم فردا نیست

هنر عشق فراموشی عمر است، ولی
خلق را طاقت پیمودن این صحرا نیست

ای پریشانی آرام! کجایی ای مرگ؟
در پری خانه ما حوصله ی غوغا نیست

ما پلنگیم ، مگو لکه به پیراهن ماست
مشکل از آینه توست! خطا از ما نیست

خلق در چشم تو دل سنگ، ولی من دلتنگ
ال الهی هم اگر آمده بی »اال« نیست

موِج شوریده دل آشفته ی ماه است ولی
ماه را طاقت آشفتگی دریا نیست

بر گل فرش، به جان کندن خود فهمیدیم
مرگ هم چاره دل تنگی ماهی ها نیست



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

یکشنبه 26 بهمن ١٣۹۹  قیمت ١000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1677

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲75، طبقه پنجم، واحد ١7

 تلفن: 66۹١7٣١۲-6656۲80١ -66۹١5۲68      
فکس:66١۲6١٣۹

اجراهاي تئاتر شهر امروز تعطیل است

تئاتر  مجموعه  عمومی  روابط 
رفته  صحنه  به  نمایش های  شهر، 
قشقایی  چهارسو،  اصلی،  تاالرهای 
و سایه مجموعه تئاتر شهر را امروز، 
یکشنبه بیست و ششم بهمن ماه به 
شهادت  سالروز  رسیدن  فرا  مناسبت 

کرد.  اعالم  تعطیل  النقی)ع(  علی  حضرت 
هم اکنون نمایش های گرگاس ها به کارگردانی حمیدرضا نعیمی در تاالر 
اصلی، ایوب خان به کارگردانی امیر دژاکام در تاالر چهارسو، یاماها به 
کارگردانی کهبد تاراج در تاالر قشقایی و برونسی به کارگردانی مرتضی 
این  هستند.  صحنه  روی  شهر  تئاتر  مجموعه  سایه  تاالر  در  شاه کرم 
نمایش ها امروز به مناسبت شهادت حضرت علی النقی)ع( احرا نخواهند 
شد و به صورت کلي تئاتر شهر تعطیل مي باشد و اجراها از فردا مجددا 

روي صحنه خواهند رفت.

پایان فیلمبرداري آخرین فیلم زنده یاد انصاریان

به   ، ف لبر کو ی  ر ا د فیلمبر
کارگردانی میالد منصوری که آخرین 
فیلم زنده یاد علی انصاریان محسوب 
می شود، به پایان رسید. تصور براین 
بود که فیلم رمانتیسم عماد و طوبا، 

سینماست  در  انصاریان  علی  فیلم  آخرین 
آن  دیدن  به  موفق  هم  خودش  البته  که 
با  دیگری  فیلم  در  قبل  مدتی  او  که  رسیده  اما خبر  نشد،  در جشنواره 
نام کولبرف بازی کرده که بدون خبررسانی های مرسوم ساخته شده و 
حاال اولین عکس او منتشر شده است. کولبرف، اولین فیلم بلند میالد 
پیام  منصوری است که حسین سلیمانی، حسین مهری، دنیز متوسلی، 
احمدنیا، مهتاب ثروتی، چیا بابامیری، علی فراستی، آرتین امجد و زنده یاد 
علی انصاریان در آن ایفای نقش کرده اندو  در یکی  از شهرهای مرزی 

ایران فیلمبرداری شده است.

مجتبي جسیني: اجراي آنالین ادامه خواهد داشت

فرهنگ  وزارت  هنری  معاون 
تاالر  در  حضور  با  اسالمی  ارشاد  و 
و  سی  اجراهای  ضبط  از  رودکی 
فجر  موسیقی  ه  ر ا جشنو ششمین 
بازدید کرد. سیدمجتبی حسینی معاون 

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری 
زمان  االن  طبیعتا  گفت:  بازدید  این  در 
کوتاهی است برای اینکه کارشناسان  درباره ارائه آثار هنری در فضای 
مجازی داوری قابل توجهی داشته باشند ولی روندی که تاکنون پیش 
رفته نشان می دهد که فضای مجازی دسترس پذیری هنر را فراوان تر 
مجازی  صورت  به  گذشته  ماه   ۱۱ طول  در  که  رخدادهایی  می کند. 
برگزار شده، نشانه افزایش مخاطبان است و باید ادامه داشته باشد ولي 
باید تمهیدی اندیشیده شود که شکل اجرای زنده پس از رفع کرونا به 

فراموشی سپرده نشود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

شهاب حسیني و حمله به جشنواره فنالند

 6 در  اکنون،  روزی  هر  فیلم 
در  یوسی  سینمایی  جوایز  از  شاخه 
کشور فنالند از جمله بهترین بازیگر 
این  شد.  جایزه  دریافت  نامزد  مرد 
فیلم اولین ساخته بلند حامی رمضان 
بازی  با  فنالندی،  ایرانی  کارگردان 

شهاب حسینی و شبنم قربانی در 6 بخش 
بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین فیلمبرداری، 
بهترین صدا و بهترین بازیگر نقش اصلی مرد )شهاب حسینی( کاندیدای 
جوایز یوسی، مهمترین جوایز سینمایی در کشور فنالند شده است. این 
به بخش  اخیرا  اولین برف، شناخته می شود،  با عنوان اصلی  فیلم که 
نسل جشنواره برلین دعوت شده و داستان آن درباره زندگی پسربچه ای 
۱3 ساله در یکی از روستاهای فنالند است که زندگی اش با عدم پذیرش 

درخواست پناهندگی خانواده اش دگرگون می شود.

ما
سین

 

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲١ - پ. ١5

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک ١08- واحد۹ 
تلفن: ۲6٣058۲۴- فکس: ۲6٣058۲۴ صندوق پستی: ١١5- ١۹558 

سازمان شهرستان ها:  0۹١۲۲75۲١۹0
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

آگهی 
مناقصه عمومی 

با توجه به اینکه شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد پروژه اجرای روکش آسفالت سطح شهر فاز ۲ به شرح ذیل را به پیمانکاران واجد صالحیت و دارای شرایط 
مربوطه از سازمان های ذیربط را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت که دارای گواهینامه صالحیت 
 www.setadiran.ir در رشته مربوطه و یا مجوزات و شرایط اعالم شده هستند دعوت می گردد مطابق جدول زمانبندی ذیل به سامانه مذکور به آدرس
مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
مدت شماره فراخوانموضوع ردیف 

قرارداد
آخرین مهلت 

خرید اسناد
آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ بازگشایی 
پاکتها

حداقل رتبه 
مورد نیاز

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

۱
اجرای روکش 
آسفالت سطح 

شهر فاز ۲
رتبه و راه و ۲۱3۹۹/۱۱/۲۹۱3۹۹/۱۲/۱۱۱3۹۹/۱۲/۱۲ ماه۲۰۹۹۰۰5۷۰۱۰۰۰۰53

۴5۰/۰۰۰/۰۰۰ترابری 

توضیحات: 
۱- محل و آخرین مهلت تحویل اسناد: کلیه پاکات می بایتس در مهلت مقرر به شرح جدول فوق در سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری گردد. ضمنا 

اصل پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( در مهلت مقرر به اداره امور قراردادهای شهرداری مرکزی تحویل و رسید دریافت نمایید.
۲- پاکتهای مناقصه در ساعت ۱۰ / ده صبح مورخ درج شده در جدول گشوده می شود. 

3- تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صادر شده از موسسات غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی با اوراق مشارکت یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره ۱۰۰3۲۸۸6۸۴ بانک شهر مرکزی ارائه گردد. 

۴- ضمناً متن آگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به آدرس www.Bushehr.ir درج گردیده است. 
5- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد. 

6- مدت اعتبار پیشنهادها سه/ سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد. 
۷- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد. 

۸- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است. 
۹- محل دریافت و تحویل اسناد سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( در محل گشایش پیشنهادها سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی 

شهرداری بندر بوشهر می باشد. 
۱۰- اطالعات دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: بوشهر – میدان شهرداری – شهرداری 

مرکزی – طبقه دوم – اداره امور پیمان تلفن: ۰۷۷3333۴
۱۱- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹3۴-۰۲۱ دفتر ثبت نام: ۸۸۹6۷3۷ و ۸5۱۹3۷6۸

شناسه آگهی : ۱۰۹۴۴۰۷
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر 

محمد حسین زاده
خبرنگار پایگاه جوایز روزانه یکی دو 
کوتاه  فهرست  اعالم  از  پیش  روز 
بهترین  اسکار  ابتدایی  نامزد   ۱5 و 
فیلمساز  سخنان  پای  بین المللی  فیلم 
درباره  او  با  و  نشسته  ایران  بین المللی 
که  فیلمی  است.  زده  حرف  خورشید، 
جامعه  در  آنها  شرایط  و  کار  کودکان 
یک  خلق  دستمایه  را  ایران  امروز 
روایت تاثیرگذار کرده است. مجیدی در 
۱۹۹۷ با بچه های آسمان نامزد اسکار 
شده و امروز با خورشید بار دیگر راهي 
اسکار شده است و امید است که بتواند 
افتخاري دیگر براي سینماي ایران به 

ارمغان بیاورد.

کارگردان  و  نویسنده  مقام  -در 
آن  ساختن  انگیزه  و  فیلم  از  خورشید 

برای ما بگویید؟
برای  و  درباره  فیلمی  *خورشید، 
 ۱5۲ حدود  امروز  است.  کار  کودکان 
میلیون کودک کار در سراسر دنیا وجود 
دارند و از نگاه من این بحران جهانی از 
ضروری ترین مسائلی است که ما با آن 
روبرو هستیم. این نسل جوان است که 
مسئولیت ساختن آینده را بر دوش دارد 
و کودکان بزرگترین سرمایه و امید هر 
کار  کودکان  هستند.  آینده  برای  ملت 
هستند  آسیب پذیر  بسیار  دلیل  چند  به 
و تفاوت نمی کند به خاطر مسائل مالی 
درگیر کار شده اند یا مسائل خانوادگی که 
مدیریت آن دست اینها نیست. حمایت 
الزم از آنها نمی شود و ناچار هستند برای 
تامین خود و خانواده شان کار کنند. کار 
کردن در سنین پایین پیامدهای جسمی 
و  عمر  سراسر  در  که  دارد  عاطفی  و 

زندگی گریبان آنها را می گیرد. بچه های 
کار در شرایطی گرفتار می شوند که از 
آنها سوء استفاده می شود و این وظیفه 
آنها  از  و  توجه  بچه ها  این  به  ماست 
نزدیک  از  سال ها  من  کنیم.  حمایت 
و  بودم  کار  کودکان  ماجرای  درگیر 
که  برخوردم  مدرسه ای  به  تهران  در 
این  آموزش  و  نگهداری  مسئولیت 
از  بسیاری  داشت.  عهده  بر  را  بچه ها 
آنها از مهاجران افغانستانی هستند که 
برای گریختن از سختی های زندگی در 
کشورشان به ایران پناه آورده اند. آنچه 
تالش  و  آموختم  مدرسه  این  از  من 
بکشم  تصویر  به  خورشید  در  کردم 
این بود که آموزش دادن به بچه های 
کار تا چه اندازه ضروری است و چقدر 
می تواند شرایط امروز و پایه های زندگی 
آینده آنها را بهتر کند. هدفم از ساختن 
بین المللی،  مخاطبان  دادن  توجه  فیلم 
خیریه ها و سمن ها به بحران های این 
کودکان و کمک کردن به آنها با آموزش 

دادن است.

فیلم های  از  بسیاری  در  -شما 
محروم  کودکان  مسائل  به  خودتان 
پرداخته اید، از جمله بچه های آسمان... 
را  شما  جایگاه  در  فیلمسازی  چیز  چه 
وامی دارد در آثارتان چنین به این بچه ها 

توجه نشان دهید؟
*آسیب پذیر بودن بچه ها و اینکه 
مراقبت  و  دفاع  خودشان  از  نمی توانند 
دیگر  گروه  هر  از  بیش  اینها  کنند. 
از  کردن  دفاع  و  دارند  نیاز  کمک  به 
ماموریت  همیشه  آسیب پذیر  بچه های 
من بوده و خواهد بود. همواره کوشیده ام 
صدای این بچه ها باشم و هر وقت بتوانم 

زندگی  سختی های  به  را  همه  توجه 
آنها جلب کنم. بدرفتاری کردن با این 
کودکان نه تنها پیامدهای بد و طوالنی 
بر زندگی آنها دارد، بلکه در نهایت بر 

جامعه هم تاثیر منفی می گذارد.

که  بگویید  ما  برای  بچه ها  -از 
در  واقعا  و  نیستند  بازیگر  شنیده ایم 
خیابان های تهران کار می کنند. فرآیند 
چگونه  فیلم  کودک  بازیگران  انتخاب 

بود؟

کار  کودک  واقعا  بچه ها  *بله. 
هستند. روح اهلل زمانی، ابوالفضل شیرزاد 
و شمیال شیرزاد تا پیش از ورود به پروژه 
فیلم در خیابان ها کار می کردند.  تولید 
ابوالفضل و شمیال که در فیلم برادر و 
خواهر هستند و در زندگی واقعی هم، از 
اهالی افغانستان هستند و از 6-۷ سالگی 
در مترو تهران مشغول بوده اند. آنها واقعا 
استعداد خدادادی داشتند. درست است 
بازیگران  یافتن  برای  مدت ها  ما  که 
به چند گزینه  و  کودک تالش کردیم 

خوب هم رسیدیم اما در تمام مدت به 
هر  که  برخوردیم  واقعی  کار  کودکان 
کدام در نوع خود مستعد و توانمند بودند. 
روح اهلل زمانی که در فیلم نقش اصلی را 
بازی می کند، جایزه مارچلو ماسترویانی 
برد.  امسال  ونیز  فیلم  جشنواره  در  را 
اهدا  نوظهور  بازیگران  به  جایزه  این 
آینده  در  می دانند  همه  که  می شود 
خواهند  هالیوود  در  بزرگ  ستاره هایی 
شد. ما این بازیگر را از کف خیابان و 
بین کودکان کار پیدا کردیم. با استعداد 

و توانایی که روح اهلل دارد، من مطمئنم 
اگر خوب پرورش یابد می تواند یکی از 
بزرگ ترین بازیگران دنیای سینما شود. 
از این استعدادها ما فراوان داریم. معتقدم 
این تنها وظیفه دولت و حکومت نیست 
که به این بچه ها رسیدگی کند. همه ما 
مردم باید مسئولیت پذیر باشیم و با این 
خودمان  خانواده  اعضای  بسان  بچه ها 
رفتار کنیم. هر کدام از این کودکان کار 
می توانند  و  هستند  پنهان  هدیه  یک 

باعث افتخار برای کشورشان شوند.

-گفتید خورشید به مسائل کودکان 
هم  آنها  خانواده های  و  افغانستانی 
اشاره می کند. چرا پرداختن به موضوع 
مهم  برای شما  فیلم  این  در  مهاجران 

است؟
*حدود 5۰ تا 6۰ درصد کودکان 
افغانستانی  مهاجران  از  ایران  در  کار 
هستند. بسیاری از آنها مانند ابوالفضل 
و شمیال در ایران به دنیا آمده و به دلیل 
وارد  ناچار  خانواده  اقتصادی  مشکل 
کشورهای  متاسفانه  شده اند.  کار  بازار 
پاکستان  و  افغانستان  ایران،  همسایه 
و  سیاسی  بحران های  درگیر  عراق  و 
اقتصادی هستند و این به یک بحران 
این  است.  زده  دامن  ایران  در  انسانی 
دلیل  به  ایران  نبریم که  یاد  از  را هم 
تحریم های تحمیلی زیر فشار فزاینده 
و  ضعیف ترین  و  دارد  قرار  اقتصادی 
آسیب  بیشترین  ما  مردم  محروم ترین 
را از تحریم ها می بینند. در این شرایط 
به ویژه یافتن دارو بسیار سخت شده 
است. داروخانه ها خالی  هستند و برای 
بیرون آمدن از این شرایط سخت باید 

کاری کرد.

آینده کودکان  -برنامه شما برای 
بازیگر فیلم تان چیست؟

*با نمایش خورشید بسیار به این 
این  هم  ما  برنامه  شد.  توجه  ها  بچه 
تامین  را  آنها  نیازهای فوری  است که 
آینده شان  و  زندگی  کیفیت  و  کنیم 
من  فیلم  امیدوارم  بخشیم.  بهبود  را 
کودکان  تمام  به  را  خدمت  این  بتواند 
از  پس  می خواهیم  بکند.  دنیا  در  کار 
مدرسه  بچه ها  این  برای  کرونا  پایان 
بسازیم و استعدادها و توانایی های آنها را 

پرورش دهیم. بعد مسیری پیش رویشان 
آینده  آنها درباره  قرار می دهیم تا خود 

تصمیم بگیرند.

بچه ها  با  کردن  کار  -می دانم 
چالشی بسیار سخت است و بخش هایی 
از این فیلم در خیابان های جنوب تهران 
بسیار محروم جلوی دوربین  و مناطق 
رفته است. چالش های شما در خورشید 

چه بود؟
*برای یک کارگردان کار کردن با 
بچه ها همیشه پرچالش است و در این 
فیلم هم ما کودکانی داشتیم که هرگز 
جلوی دوربین نرفته و بازی نکرده بودند. 
و  هیجان انگیز  برایشان  چیز  همه  اول 
تازه بود اما بعد که پیش رفتیم، خسته 
شدند و خیلی از آنها می خواستند بروند. 
بیرون شهر  به من می گفتند  می آمدند 
کار پیدا کرده اند و می توانند برای ادامه 
بازی در فیلم پس از پایان کار برگردند. 
من هم می گفتم متاسفم بچه ها، اینطور 
با هم کار کنیم! کار کردن  نمی توانیم 
اما  است  مسئله ساز  همیشه  بچه ها  با 
همیشه  از  پرچالش تر  فیلم  این  در 
بودند.  سرکش  بسیار  بچه ها  این  بود. 
فیلمبرداری  اول  روز  همان  روح اهلل 
پایش را شکست. کتفش هم در رفت. 
تونل  کندن  به  مربوط  صحنه های  در 
به  که  برود  پا  و  دست  چهار  بود  قرار 
صحنه  هر  نشد.  پایش  شکستن  دلیل 
بسیار  سختی  با  ایستاده،  روح اهلل  که 
زیاد گرفتیم چون اصال نه می توانست 
بنشیند نه راحت بایستد. ابوالفضل هم در 
جریان فیلمبرداری دوبار پایش شکست 
و ناچار شدیم برنامه مان را دو ماه و نیم 

بیشتر طول بدهیم!

به امید کسب اسکار
 براي سینماي ایران

مجید مجیدي: 
مردم و مسئوالن 
باید بیش از پیش 
به کودکان کار 
توجه کنند

فیلم  تازه ترین  کامل،  ماه  قاتالن 
مرحله  در  همچنان  اسکورسیزی  مارتین 
انتخاب بازیگران قرار دارد و لیلی گلداستون 
این  به  که  است  بازیگری  جدیدترین 
فیلم ملحق شده است. داستان این فیلم 
دیوید  پرفروش  کتاب  از  اقتباس  با  که 
در   ۱۹۲۰ دهه  در  می شود  ساخته  گران 
اوکالهما می گذرد و داستان کشتار خونین 
آمریکایی های سرخپوست اوسیج را تصویر 
ثروتمندترین  که  اوسیج  قبیله  می کند. 
از  پس  تک  به  تک  بودند،  جهان  مردم 
کشف نفت در سرزمین شان کشته شدند. 
با افزایش قتل ها اف بی ای که تازه تاسیس 
شده بود وارد ماجرا شد و توطئه وحشتناکی 
را که منجر به این کشتار شد و یکی از 
آمریکا  تاریخ  جنایت های  هیوالیی ترین 
گلداستون  لیلي  کرد.  کشف  زد  رقم  را 
بلک فیت  قبیله های  نوه های  از  خود  که 
و نیزپرس است، در نقش مولی برکهارت 
بازی می کند. شخصیت وی زنی بومی است 
که با خانواده برکهارت از دامداران قدرتمند 
محلی ازدواج کرده است. نقش برکهارت 
را لئوتاردو دی کاپریو بازی می کند و رابرت 
دنیرو در نقش عموی وی ظاهر می شود و 
قطعا حضور این دو ستاره بزرگ در کنار 
یکدیگر مي تواند از جذابیت هاي خاص این 
اثر سینمایي باشد. این فیلم که گفته شده با 
بودجه ۲۰۰ میلیون دالری ساخته می شود 

هنوز تاریخ اکرانش روشن نشده است.
جایزه  برنده  کارگردان  لی،  آنگ 
دونور  لژیون  نشان  دریافت  با  اسکار 
این  افتخار  نشان  عالی ترین  که  فرانسه 
ویترین  حاال  و  شد  تجلیل  است،  کشور 
پیش  از  بیش  فیلمساز  این  افتخارات 
درخشان شده است. این کارگردان تایوانی 
آمریکایی برای مشارکت خود در فرهنگ 
جهانی این نشان را در سفارت فرانسه در 
تایوان در مراسمی خصوصی دریافت کرد. 
دفتر  فرهنگی  امور  مسئول  کیبلر  دیوید 
فرانسه در تایپه در این مراسم گفت این 
برای  که  هنرمندان  برای  تنها  نه  نشان 
معناداری  دستاوردهای  که  است  افرادی 
مورد  در  دارند.  مختلف  زمینه های  در 
جهانی  مشارکت  درباره  ما  آنگ لی  آقای 
ایشان در جهان فرهنگ صحبت می کنیم. 
پیشتر فیلمسازانی مانند استیون اسپیلبرگ، 

استرایسند،  باربارا  اسکورسیزی،  مارتین 
این  ردفورد  رابرت  و  ایستوود  کلینت 
پیشتر  آنگ لی  کرده اند.  دریافت  را  نشان 
در   ۲۰۱۲ سال  در  هنر  شوالیه  نشان  با 
پاریس تجلیل شده بود. وی جایزه اسکار 
را برای ببر غران، اژدهای پنهان به عنوان 
بهترین فیلم خارجی و نیز اسکار بهترین 
کوهستان  فیلم هاي  برای  را  کارگردانی 
بروکبک و زندگی پای دریافت کرده است. 
او با زندگی پای، ۱۱ نامزدی اسکار کسب 
کرد که برای بهترین کارگردانی، بهترین 
فیلمبرداری، بهترین جلوه های تصویری و 
بهترین موسیقی متن آن را دریافت کرد. 
این فیلم ۹ نامزدی بفتا کسب کرد، 3 گلدن 
گلوب و به عنوان یکی از ۱۰ فیلم برتر سال 

۲۰۱۲ از سوی موسسه هنر آمریکا انتخاب 
شد. آنگ لی برای کوهستان بروکبک نیز 
۸ نامزدی اسکار و برای ببر غران، اژدهای 

پنهان ۹ نامزدی اسکار کسب کرده بود.
انجمن تدوین گران سینمای آمریکا 
قصد دارد جایزه طالیی فیلمساز سال را 
در هفتاد و یکمین مراسم ساالنه خود که 
روز هجدهم آوریل ۲۰۲۱ برگزار می شود، 
و  نویسنده  کارگردان،  لی  اسپایک  به 
تهیه کننده هالیوودي اهدا کند. کوین تنت، 
رئیس جدید انجمن در بیانیه ای گفت که 
اسپایک لی تعداد خیره کننده ۲۴ فیلم ساخته 
و فعالیت های چشمگیری در زمینه مستند، 
آگهی های  و  ویدیو  موزیک  تلویزیون، 
دریافت کنندگان  از  است.  داشته  تبلیغاتی 

از  تجلیل  منظور  به  که  جایزه  این  قبلی 
و  فیلم  عرصه  در  مثال زدنی  تدوینگری 
تلویزیون اهدا می شود، می توان از کوئنتین 
تارانتینو، کتلین کندی و کریستوفر نوالن 
فیلم  خاطر  به  که  لی  اسپایک  برد.  نام 
بلک کلنزمن برنده جایزه بهترین فیلمنامه 
اقتباسی اسکار شد، 5دهه سابقه کاری دارد. 
او همچنین چندی پیش ساخت یک سریال 
اوریجینال به نام می خواهد به دستش بیاورد 
را برای نت فلیکس انجام داد که بازسازی 
همین  با  معروف کالسیک خودش  فیلم 
نام در سال ۱۹۸6 است. جدیدترین فیلم 
فیلم   ۱۰ لیست  در  همخون،   5 یعنی  او 
در سال ۲۰۲۰  آمریکا  فیلم  انستیتو  برتر 
بهترین  جایزه  شد  موفق  و  گرفت  قرار 
کارگردان و بهترین فیلم انجمن نقد ملی 

آمریکا را هم از آن خود کند.
موردتوجه  همواره  برقهرمان ها  ا
بازیگراني  سینمادوستان هستند و طبیعتا 
نیز  دارند  حضور  نقش ها  این  در  که 
یک  حاال  اما  مي گیرند.  قرار  موردتوجه 
به  عالقمندان  براي  ناراحت کننده  خبر 
سوپرمن منتشر شده است! برخالف انتشار 
گزارش های متعدد درباره اینکه قرار است 
نقش  در  کویل  هنری  فقط  پس  این  از 
در  بازیگر  این  اما  شود،  ظاهر  سوپرمن 
فیلم بعدی شزم، در نقش سوپرمن بازی 
نخواهد کرد. در حالی که قرار بود هنری 
کویل در فیلم شزم: خشم خدایان در نقش 
اتفاق  این  برود،  دوربین  جلوی  سوپرمن 
در عمل نیفتاد. هنري کویل قرار بود در 
اما  باشد  داشته  کوتاه  فیلم حضوري  این 
به  موفق  فشرده اش  برنامه های  دلیل  به 
بازی در فیلم نشد و به همین دلیل تنها 
بدن سوپرمن در این فیلم نمایش داده شد 
و چهره و سر این ابرقهرمان نادیده مي ماند! 
در فیلم جدید شزم در نهایت رایان هندلی 
بدلکار، نقش سوپرمن را در سکانس پایانی 
فیلم بازی کرده و چهره او اصال نشان داده 
نشده و از گردن به پایین وی دیده می شود. 
در این سکانس سوپرمن به مدرسه می رود 
بهترین  برای  را  زندگی  که  افرادی  به  تا 
دوست بیلی سخت کرده اند، نشان دهد از 

وی حمایت می کند.
جرج کلونی ستاره محبوب و شاخص 
هالیوود از طریق شرکت تهیه کنندگي خود 

در هالیوود چه خبر است!؟

از همبازي شدن دي کاپریو و دي نیرو تا کناررفتن آقاي سوپرمن!
قراردادی  پیکچرز  اسموک هاوس  یعنی 
را  تا یک سریال کوتاه جدید  امضا کرده 
بر پایه شخصیت کالسیک علمی  تخیلی 
تهیه  لجندری  شرکت  برای  راجرز  باک 
خود  شریک  با  همراه  جرج کلونی  کند. 
گرنت هسلوف مسئولیت تهیه کنندگی این 
برایان  داشت.  خواهد  عهده  بر  را  سریال 
کی.وان از سریال زیر گنبد، نویسنده این 
سریال خواهد بود. فلینت دیل، نوه خالقی 

را  راجرز  باک  کمیک های  مجموعه  که 
معروف کرده بود هم یکی از تهیه کنندگان 
نام  با  بار  نخستین  راجرز  است.  سریال 
آنتونی راجرز در آگوست ۱۹۲۸ در قالب یک 
کمیک بوک مورد توجه مردم قرار گرفت و 
در مجله علمی تخیلی محبوب داستان های 
خارق العاده حضور پیدا کرد. راجرز که یکی 
از مبارزان جنگ جهانی اول بود، در یک 
معدن گیر می افتد و وارد حالتی از تعلیق 

بعد  سال   5۰۰ حدود  اینکه  تا  می شود 
زمینی  در  که  می بیند  و  می شود  احیا  او 
جنگ زده که زمانی آمریکا بود، چشم باز 
کرده است. در سال ۱۹۲۹ این شخصیت 
به باک راجرز تغییر نام داد و کمیک آن 
با عنوان باک راجرز و قرن بیست وپنجم 
به  این شخصیت  آن  از  بعد  شد.  منتشر 
سرعت محبوب شد و توانست عالوه بر 
کمیک بوک، چند خط تولید اسباب بازی، 

درام های رادیویی و اقتباس های سینمایی 
در تمام طول قرن بیستم داشته باشد. با 
این حال ظهور فرنچایزهای عظیمی از 
ستاره ای  سفر  و  ستارگان  جنگ  جمله 
جرز  را باک  محبوبیت  کاهش  باعث 
ین  ا ز  ا که  قتباسی  ا جدیدترین  شد. 
و   ۱۹۷۹ سال  به  شد  انجام  مجموعه 
از آن  ان بی سی  بازمی گردد که  زمانی 

ساخت. سریال  فصل   ۲


