
بودجه اصالحی 1400 تورم زاست
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه متعهد به 
بافت  بجز  مناطقی  در  ملی  اقدام  واحد  هزار   ۳۰۰ اجرای 
فرسوده شدیم و هم اکنون ۵۰۴ هزار واحد در حال اجرا داریم 
گفت: ممکن است معدودی از واحدهای اقدام ملی مسکن به 
دلیل برخی مشکالت شروع نشده باشد اما طرح در قالب کلی، وضعیت 
مناسبی دارد و در برخی استانها از جمله یزد به زودی افتتاح خواهیم داشت.

محمود محمودزاده اظهار کرد: بالغ بر ۵۰۴ هزار واحد اقدام ملی 

مسکن آغاز شده است و اغلب پروژه ها در حال اجرا است؛ بعضی در 
مراحل اسکلت و دیوارچینی قرار دارد، برخی در حال آماده سازی زمین و 
تعدادی هم در مراحل فوندانسیون. اینکه بیان می شود بسیاری از پروژه 
ها هنوز شروع یا حتی جانمایی نشده اطالعات درستی نیست. ممکن 
است تعداد معدودی از پروژه ها به دلیل برخی مشکالت هنوز شروع 

نشده باشد اما کلیت طرح در وضعیت مناسبی قرار دارد.
صفحه ۳

تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کاالهای اساسی؛

تالش دولت برای جلوگیری از تورم 
در شرایط خاص اقتصادی کشور

تداوم محدودیت منع تردد شبانه در تهران
استاندار تهران بر تداوم محدودیت منع 

تردد شبانه در تهران تاکید کرد.
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران 
در حاشیه بازدیداز آزادراه غدیر این آزادراه را از حیث ایجاد 
دسترسی  برای شهروندان استان تهران کم نظیر توصیف 
کرد و گفت: ساخت این آزاد راه از سال ۹۴ آغاز شده که 
تمامی استانداردهای بزرگراهی در آن رعایت شده و از 
حیث پدافند غیر عامل برای استان تهران بسیار حائز 
اهمیت است . وی ادامه داد: با احداث این آزادراه برای 
خودروهای سبک ۱۱۰کیلومتر و خودرو های سنگین ۹۵ 
کیلومتر کاهش مسافت را شاهدیم و ۸۵ کیلومتر آزادراه 
در حوزه سرزمینی استان تهران قرار دارد و در سالروز میالد  

امام علی )ع( بهره برداری می رسد.
صفحه 2

معاون امور صنایع وزارت صمت: 

فوالدمبارکه در زمینه تولید ورق عملكرد بی نظیری 
داشته است 

5
اجرای نسخه نویسی الکترونیک و پاسخ به چند ابهام

صفحه 2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

6ورزش
مالک اصلی ما 

انتخابی رقابت های 
جهانی صربستان 

است

7فرهنگ
انتقاد از تاثیر دوستی 

و مالحظات در 
داوری ها

نک 1با

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با تاکید بر اینکه نتیجه رقابت های 
انتخابی تیم ملی پیش از مسابقات قهرمانی جهان صربستان، 
مالک اصلی شناخت ترکیب تیم ملی است، گفت: در صورت 
نیاز حضور در تورنمنت بین المللی و حتی مبارزه رو در رو نیز 

مد نظر ما خواهد بود.

برخی  و  روابط دوستانه  تاثیر  از  انتقاد  با  روزبه  محمدرضا 
مالحظات در داوری جشنواره ها خطاب به داوران می گوید: متر 
و معیارتان برای مقام مشترک دادن به دو شاعر یا پژوهشگر 
درحالی که دو اثر هیچ شباهت، قرابت سبکی و ارزش ادبی 

یکسانی ندارند چیست؟!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام 
معظم رهبری ضمن حضور در غرفه بانک صادرات ایران در نمایشگاه  
تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی و  گفت وگو با 
حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک گفت: شیوه جدید مدیریت تامین مالی 
بانک صادرات ایران در الگوی زنجیره ای تامین مالی طرح های نفت، گاز 

و پتروشیمی نشان دهنده رویکردی مثبت و ورودی نوآورانه است.

بازار پتروشیمی 
با الگوی بانک 

صادرات ایران سهم 
ایرانی ها می شود

مسکن ملی به زودی افتتاح می شود بودجه سال آینده دانشكده ها 
بر اساس ارزیابی عملكرد آنها تخصیص می یابد
رئیس دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به بودجه ۱۴۰۰ گفت: با توجه 
به تاریخچه زمانی که از عملکرد گروه ها و دانشکده ها طی ۵ سال اخیر 
مستمر  طور  به  دانشگاه   آموزشی  گروه های  برخی  شده  داریم، مشخص 
تراز باالیی از عملکرد را دارا بودند و برخی گروه ها نیز عملکرد ضعیفی 
داشتند که این گزارش عملکرد در نحوه تخصیص سرمایه های دانشگاه در مسائل 

بودجه، مورد استناد قرار خواهد گرفت.
صفحه 2

عضو کمیته علمی و مشورتی ستاد مقابله با کرونا 
با بیان اینکه میزان بیماری در کشور رو به افزایش است، 
هشدار داد که اگر به همین منوال افزایش بیماری پیش 
رود باید منتظر موج چهارم بیماری در کشور باشیم و به هر حال هر 
موجی از بیماری که ایجاد شود با مرگ و میر و تعداد زیادی بستری 
بیماران و بیماران بدحال همراه است.دکتر مینو محرز، درباره وضعیت 
بیماری کووید-۱۹ در کشور و احتمال بروز موج چهارم به عنوان یک 

پیک خطرناک، گفت: در حال حاضر بیماری در حال افزایش است و 
به صورت بدی دارد میزان بیماری باال می رود. زیرا گردش ویروس 
جهش یافته ای که در انگلیس جهش پیدا کرده، در حال افزایش است 
و این ویروس هم سرعت انتقال بسیار باالیی دارد. وی افزود: البته 
باید توجه کرد که وقتی تعداد بیماران افزایش یابد، تبعا تعداد بیماران 

بدحال و نوع شدید بیماری و کشندگی هم بیشتر می شود
صفحه 2

روند افزایشی کرونای جهش یافته انگلیسی در کشور

DONYAYEJAVANANMAG.IR

عضو مجمع تشخیص مصلحت 
اقتصادی دفتر  نظام و رئیس گروه 
حضور  ضمن  رهبری  معظم  مقام 
در  ایران  صادرات  بانک  غرفه  در 
ز  ا حمایت  تخصصی  نمایشگاه  
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی 
صیدی،  حجت اله  با  گفت وگو  و  
ه  شیو گفت:  نک  با مل  عا یر مد
بانک  مالی  تامین  مدیریت  جدید 
صادرات ایران در الگوی زنجیره ای 
و  گاز  نفت،  طرح های  مالی  تامین 
رویکردی  نشان دهنده  پتروشیمی 

مثبت و ورودی نوآورانه است.
به گزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، علی آقامحمدی در 
بازدید از غرفه بانک صادرات ایران 
لمللی  بین ا ه  نمایشگا دومین  در 
پتروشیمی درباره نقش این بانک در 
حمایت از تولیدات داخلی این صنعت 
صادرات  بانک  جهت گیری  گفت: 
و  گاز  نفت،  بخش  به سمت  ایران 
محسوب  مثبت  اقدامی  پتروشیمی 
صنعت  از  رشته  این  زیرا  می شود، 
برگشت  عدم  مانند  ریسک هایی 

سرمایه را ندارد .
وی با بیان اینکه حسن این گونه 
ثروت  سریع  تولید  مالی،  تامین  از 
اجرای  جریان  در  مشکالت  رفع  و 
پروژه هاست، اظهار کرد: با این الگو، 
سازندگان داخلی توان رقابت با تولید 
کنندگان خارجی را خواهند داشت و 
این بازار، سهم ایرانی ها خواهد شد.

اینکه  به  اشاره  با  آقامحمدی 

صنعت  از  درصد   ۸۵ همت  این  با 
خواهد  داخل  ساخت  پتروشیمی، 
بود، ادامه داد: بانک صادرات ایران 
در طرح اوراق گام که به تازگی در 
شروع  نیز  است  شده  آغاز  بانک ها 
به   را  خوبی  منابع  و  داشت  خوبی 

ایران خودرو اختصاص داد.
آقامحمدی افزود: چنانچه طرح 
پرداخت زنجیره ای ادامه یابد، شاهد 
تحوالت چشمگیری در صنایع بزرگ 
اهمیت  با  صنعت  ویژه  به  داخلی 

پتروشیمی خواهیم بود.
مدیرعامل  صیدی،  اله  حجت 
بانک صادرات ایران نیز در این دیدار 

گفت: بانک صادرات ایران بعد از آن 
که توانست از زیان انباشته به سود 
بازار یک  در  را  خود  و سهم  برسد 
نقش  دهد،  افزایش  درصد  نیم  و 
کشور  اقتصادی  توسعه  در  بزرگی 
افزود:  کرد.وی  تعریف  خود  برای 
بخش بزرگی از منابع بانک صادرات 
زیربنایی شامل  به طرح های  ایران 
بازگشت  که  بلندمدت  پروژه های 
پول تضمین شده ای دارند و موجب 
می شوند،  کشور  اقتصادی  توسعه 

اختصاص یافته است.
صادرات  بانک  عامل  مدیر 
ایران با بیان این که سهم مناسبی 

پیشران  صنایع  به  بانک  منابع  از 
اختصاص یافته است، افزود: در سال 
۹۹ مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان به 
شکل نقدی در حوزه های زیربنایی 
برابر  با سه  این طرح  و  هزینه شد 
گردشی که دارد و با مبلغی بین ۴۵ 
تا ۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت 
اعتباری، پیشرفت پروژه های نفت، 
را  پتروشیمی، فوالد و سیمان  گاز، 

موجب خواهد شد.
بانک  گفت:  خاتمه  در  وی 
صادرات ایران، مصمم است با تامین 
مالی پروژه های بزرگ کشور، نقش 

واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند.

 رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در بازدید از نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت

بازار پتروشیمی با الگوی بانک صادرات ایران سهم ایرانی ها می شود آگهي 
برگزاري مناقصه عمومي 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایي به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

مبلغ تضمینمبلغ برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
)ریال (

۴.6۰۴.۱۳۹.۵7۵22۸.۱2۴.۰۰۰جاری عملیات نصب انشعابات فاضالب منطقه یک شهر اصفهان۹۹-۴-۱۹۳/۴

۸.2۱6.۹۹6.۹۰۰۳۳6.۵۰۹.۰۰۰جاریعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در منطقه ۵ شهر اصفهان۹۹-۴-22۱/۳

۱۰.۵۵۸.۵۱2.۵۰۰۴۰6.7۵۵.۰۰۰جاریعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در مینادشت منطقه فالورجان۹۹-۴-2۸۴

۳۳.6۵6.2۴2.6۰۰۱.۰۹۹.6۸7.۰۰۰جاریعملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در منطقه نجف آباد۹۹-۴-2۸۵

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق2۹2 : تاساعت : ۱۵:۰۰ روز شنبه به تاریخ ۱۳۹۹/۱2/۱6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۳۹۹/۱2/۱7

دریافت اسناد : ساِیت اِینترنتِي
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات
شماره تلفن گویا:  ۳66۸۰۰۳۰-۸- ۰۳۱

)  داخلي ۳۸۴  (
نام روزنامه:دنیای جوانان 
تارِیخ انتشار:۱۳۹۹/۱2/۰2

آگهي
 مناقصه عمومی

 )2099000383000041(  
نظر به اینکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث خوابگاه دانشجویی متاهلین را برگزار  نماید 
. حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه ۵ ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذیل نسبت به اخذ اسناد 

مناقصه از طریق سامانه ستادWWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

نوع مناقصهمتراژعنوان پروژهشماره فراخوان
مبلغ ضمانت 

نامه)ریال(
مبلغ برآوردی)ریال

2099000383000041
احداث خوابگاه 

دانشجویی متاهلین
1165/83

یک مرحله ای با 

ارزیابی فشرده
3/798/928/69575/978/573/909

محل توزیع اسناد: سامانه ستاد   
مهلت دریافت اسناد مناقصه :  از تاریخ  ۹۹/۱2/۰2  لغایت ۹۹/۱2/۰۵ تا ساعت ۱۹:۰۰ 

مهلت ارسال اسناد )قیمت پیشنهادی( : از تاریخ ۹۹/۱2/۰6   لغایت ۹۹/۱2/۱6  تا ساعت ۱۱:۰۰  
تاریخ بازگشایی : ۹۹/۱2/۱6   ساعت ۱2:۰۰

مکان تحویل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خیابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها 

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
الزم به ذکر است ، این آگهي در سایت هاي ذیل نیز درج گردیده است  

http://bpums.ac.ir سایت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
www.iets.mporg.ir    سایت ملي مناقصات

                    www.setadiran.irسامانه ستاد

صفحه ۳
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موافقت کمیسیون تلفیق با کاهش انتشار اوراق مالی اسالمی 
از موافقت کمیسیون  سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی 
متبوع خود با درخواست دولت مبنی بر کاهش انتشار اوراق مالی اسالمی- ریالی 

و  ارزی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.
رحیم زارع در تشریح مصوبات روز پنجشنبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی در بررسی الیحه اصالحی بودجه ۱۴۰۰ به خبرنگاران گفت: در این نشست 
با درخواست دولت مبنی بر کاهش انتشار اوراق مالی اسالمی- ریالی و  ارزی به 

مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان موافقت شد.
وی افزود: البته دولت پیشنهاد ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه را در 
قالب اوراق خزانه ارائه کرده بود و کمیسیون تلفیق به مصوبه قبلی خود رأی داد 
تا این اوراق در قالب اسناد خزانه به منظور تهاتر بدهی بخش خصوصی، تعاونی 

و پیمانکاران به نظام بانکی به بانک مرکزی صادر شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: همچنین امروز با پرداخت ۱۵۰ 
هزار میلیارد تومان از محل حق االمتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکان طرح های 
تملک دارایی سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت 

های دولتی موافقت شد.
زارع اضافه کرد:  این مبلغ برای کمک به صندوق های بازنشستگی، رد 
بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، رتبه بندی معلمان، متناسب 
تامین  معلوالن،  از  حمایت  قانون  مطالبات  علمی،  هیات  اعضای  حقوق  سازی 
و  لشگری  کشوری،  بازنشستگان  حقوق  سازی  متناسب  فراگیر،  اجتماعی  نظام 

تامین اجتماعی است.
نماینده مردم آباده تاکید کرد: البته مبلغ پیشنهادی دولت در الیحه اصالحی 
برای این منظور ۱2۵ هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق به ۱۵۰ هزار 

میلیارد تومان افزایش داده شد.
زارع ادامه داد: درخواست دولت برای استفاده از مانده منابع استفاده نشده 
صندوق توسعه ملی از سال ۹۹ برای استعالم به دفتر مقام معظم رهبری ارسال 
شد تا استفاده از تسهیالت و منابع تبصره ۴ از محل صندوق توسعه ملی با اذن 

رهبر معظم انقالب انجام شود.
دستگاه  از  یک  هر  سهم  اینکه  بر  تاکید  با  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
های ذینفع از قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ مطابق با بودجه 
و  عشایری  و  روستایی  برق  مشترکان  کرد:  عنوان  شد،  تعیین   ۱۳۹۹ سال 
برق  مبلغ  درصد   ۱۰ عوارض  پرداخت  شمول  از  مجاز  کشاورزی  های  چاه 

معاف شدند. مصرفی 
وی افزود: مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تکلیف وزارت راه و شهرسازی 
پایگاه های  رایگان به منظور احداث مدارس، کالنتری ها،  برای تحویل زمین 
بسیج، حوزه های علمیه، حوزه های مقاومت، مسجد، سالن های ورزش صالحین، 
مراکز بهداشتی و درمانی و سایر مراکز اداری و خدماتی که در اصالحیه دولت رد 

شده بود، در کمیسیون تلفیق تصویب شد.
تلفیق  کمیسیون  این  از  پیش  کرد:  تاکید  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
اما  کرد  تعیین  دریافتی  حقوق  حداقل  برابر   ۱۵ را  دریافتی  حقوق  حداکثر 
به  رأی  تلفیق  کمیسیون  که  بود   داده  را  سقف  افزایش  درخواست  دولت 

مصوبه خود داد.
نماینده مردم آباده در مجلس ادامه داد: در خصوص اخذ مالیات از حقوق 
به جز اعضای هیات علمی و قضات تا سقف ۴ میلیون تومان معافیت مالیاتی در 
نظر گرفته شد و از حقوق های ۴ تا ۸ میلیون تومان ۱۰ درصد، از ۸ تا ۱2 میلیون 
تومان ۱۵ درصد، از ۱2 تا ۱۸ میلیون تومان 2۰ درصد، از ۱۸ تا 2۴ میلیون تومان 
2۵ درصد و از 2۴ تا ۳2 میلیون تومان ۳۰ درصد و باالتر از ۳2 میلیون تومان ۳۵ 

درصد مالیات دریافت می شود.
اظهار کرد: وزارت دادگستری مکلف شد دیه مستحقان دریافت دیه  وی 
از مرز است که توسط  از عبور غیرمجاز  که شامل مقتوالن و مجروحان ناشی 
یگان های مرزبانی نیروی انتظامی، سپاه و ارتش مورد اصابت قرار گرفته اند و 
سربازانی که در محیط پادگان کشته یا زخمی شده اند با معرفی ارتش، سپاه و 

نیروی انتظامی پرداخت کند.
زارع خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق با درخواست تنخواه مورد نیاز دولت 

برای پرداخت یارانه های فروردین ماه موافقت کرد.

استاندار تهران تاکید کرد؛
تداوم محدودیت منع تردد شبانه در تهران

استاندار تهران بر تداوم محدودیت منع تردد شبانه در تهران تاکید کرد.
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در حاشیه بازدیداز آزادراه غدیر این 
آزادراه را از حیث ایجاد دسترسی  برای شهروندان استان تهران کم نظیر توصیف 
استانداردهای  تمامی  که  آغاز شده   ۹۴ از سال  راه  آزاد  این  گفت: ساخت  و  کرد 
بزرگراهی در آن رعایت شده و از حیث پدافند غیر عامل برای استان تهران بسیار 

حائز اهمیت است .
وی ادامه داد: با احداث این آزادراه برای خودروهای سبک ۱۱۰کیلومتر و خودرو 
های سنگین ۹۵ کیلومتر کاهش مسافت را شاهدیم و ۸۵ کیلومتر آزادراه در حوزه 
سرزمینی استان تهران قرار دارد و در سالروز میالد  امام علی )ع( بهره برداری می رسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت مدیریت کرونا در استان را بسیار 
شکننده توصیف کرد و افزود: با توجه به افزایش روند مراجعه سرپایی، بیماران بستری 
و ویژه در مراکز درمانی استان تهران در روزهای اخیر و چرخش ویروس جهش یافته 

انگلیسی کماکان ناگزیر به اتخاذ تدابیر هوشمند در استان تهران هستیم.
استاندار تهران ادامه داد: در خصوص عدم تردد به استان های شمالی اعمال 
محدودیت برای تردد شهروندان تهرانی به سایر استان ها با توجه به نتیجه پایش ها 
از اعمال محدودیت ها و بررسی های ستاد ملی مقابله با کرونا در صورت صالحدید  

محدودیت های  جدید از سوی ستاد ملی اعالم خواهد شد.
داد:  ادامه  تهران  استان  در  کرونایی  تداوم محدودیت های  به  اشاره  با  وی 
کماکان محدودیت های شبانه )2۱ الی ۳صبح ( و همچنین منع تردد به استانهای 
شمالی گیالن، مازندران و گلستان همچنین کالنشهرهای شیراز، اصفهان و مشهد 

و کیش و قشم که قبال اعالم شده، ادامه دارد.
استاندار تهران ضمن قدردانی از همراهی شهروندان تهرانی در رعایت مصوبات 
ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: نگرانی عمده ما از کاهش میزان رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی به ویژه در حمل و نقل عمومی نظیر مترو و اتوبوس است و زمانی که 
عادی انگاری شرایط تلقی شود مدیریت این بیماری در استان تهران دشوار خواهد شد.

روند افزایشی کرونای جهش یافته انگلیسی در کشور
عضو کمیته علمی و مشورتی ستاد مقابله با کرونا با بیان اینکه میزان بیماری 
در کشور رو به افزایش است، هشدار داد که اگر به همین منوال افزایش بیماری 
پیش رود باید منتظر موج چهارم بیماری در کشور باشیم و به هر حال هر موجی 
از بیماری که ایجاد شود با مرگ و میر و تعداد زیادی بستری بیماران و بیماران 

بدحال همراه است.
دکتر مینو محرز، درباره وضعیت بیماری کووید-۱۹ در کشور و احتمال بروز 
بیماری در حال  به عنوان یک پیک خطرناک، گفت: در حال حاضر  موج چهارم 
افزایش است و به صورت بدی دارد میزان بیماری باال می رود. زیرا گردش ویروس 
جهش یافته ای که در انگلیس جهش پیدا کرده، در حال افزایش است و این ویروس 
هم سرعت انتقال بسیار باالیی دارد. وی افزود: البته باید توجه کرد که وقتی تعداد 
بیماران افزایش یابد، تبعا تعداد بیماران بدحال و نوع شدید بیماری و کشندگی هم 
بیشتر می شود. سرعت انتقال ویروس جهش یافته انگلیسی بسیار بسیار باالست و 
بر همین اساس می تواند تعداد بیماران بدحال و میزان مرگ و میر را با افزایش تعداد 
بیماران در افراد، افزایش دهد.محرز گفت: عالئم این ویروس جهش یافته انگلیسی با 
ویروس قبلی تفاوتی ندارد. صرفا قدرت سرایتش بسیار باالتر است.وی با بیان اینکه 
در حال حاضر در آستانه تعطیالت نوروز هستیم و مردم از خانه ها بیرون آمده اند 
و رفت و آمد دارند و همین موضوع منجر به افزایش بیماری شده است، گفت: به 
جدی  را  بهداشتی  پروتکل های  و  می کنند  فراموش  را  کرونا  مردم  اینکه  محض 
نمی گیرند، کرونا افزایش پیدا می کند. توصیه ما این است که مانند گذشته عمل کنند.

این متخصص عفونی ادامه داد: خواهشم از مردم این است که اصال از حاال 
برای عید برنامه ریزی نکنند؛ چراکه اصال مشخص نیست که وضعیت بیماری به 
چه صورت پیش می رود. تنها اقدامی که باید انجام شود، رعایت پروتکل ها مانند 

حفظ فاصله گذاری فیزیکی، استفاده از ماسک و... است.

به بهانه توقف صدور دفترچه بیمه؛

اجرای نسخه نویسی الکترونیک و پاسخ به چند ابهام
طرح  اجرای  با  همزمان 
و  لکترونیک  ا نویسی  نسخه 
غیرحضوری،  خدمات  توسعه 
سازمان تامین اجتماعی از ابتدای 
اسفندماه دیگر دفترچه بیمه درمان کاغذی 
صادر نخواهد کرد. به این ترتیب مراجعه به 
پزشک و مراکز درمانی و احراز هویت بیمه 
شدگان از طریق ارائه کارت ملی، شناسنامه 

و یا جلد دفترچه بیمه امکان پذیر است.
طرح حذف دفترچه های بیمه کاغذی 
و نسخه الکترونیک دو طرح جداگانه هستند 
که به موازات یکدیگر پیش می روند و هردو 
یک هدف را دنبال می کنند. سازمان تامین 
تولید  توقف  با  اسفند  ابتدای  از  اجتماعی 
را  دفترچه های جدید کاغذی، گام مهمی 
به سمت اجرای نسخه نویسی الکترونیک و 
تشکیل پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان 

برمی دارد. 
در روزهای اخیر پرسش ها و نگرانی 
هایی از سوی مردم، پزشکان و داروسازان 
پیرامون چگونگی و کیفیت اجرای این برنامه 
سازمان  مدیرعامل  که  است  شده  مطرح 
تاکید  آنها ضمن  پاسخ  در  اجتماعی  تامین 
شود  وارد  مردم  بر  فشاری  نباید  اینکه  بر 
گفت که آماده حل مسائل با نظام سالمت 
هستیم و البته پیشنهادات نظام پزشکی هم 
وصول و بخش عمده ای بررسی و اعمال 
شده و آمادگی تعامل فشرده تر با سایر نهادها 

و مراکز مرتبط را داریم. 
صدور دفترچه بیمه کاغذی متوقف شد 
اعالم  آن طور که مصطفی ساالری 
دفترچه جدیدی  اسفند  اول  از  است،  کرده 
صادر نمی شود، اما بیمه شدگان می توانند 
دفترچه های موجودشان را همچنان استفاده 
خدمات  ارائه  شده،  اعالم  آنچه  طی  کنند. 
بدون دفترچه بیمه نیز میسر است و پزشک 
الکترونیک  نویسی  نسخه  از  یا  می تواند 
استفاده کند و یا در سربرگ خودش نسخه 
بنویسد و اینگونه فرد به هرجا برود خدمات 
درمانی را با پوشش تامین اجتماعی دریافت 

می کند. 
مدارک الزم برای احراز هویت بیمه 

شدگان هنگام مراجعه به پزشک 
احراز  برای  الزم  مدارک  درخصوص 
هویت نیز برای افراد زیر ۱۸ سال شناسنامه 
قابل قبول است. بیمه شدگان جلد دفترچه 
را هم دور نیندازند چرا که آن هم یکی از 
مدارک قابل قبول برای احراز هویت است. 
همچنین کارت ملی هم قابل قبول است. 

درباره چگونگی ارائه مدارک پزشکی 
به بیمه های تکمیلی اعالم شده که مذاکرات 
بسیاری با بیمه های تکمیلی صورت گرفته و 
توافق شد با در اختیار گذاشتن API مسئله 
نوشته  نامه  بیمه  2۹ شرکت  به  شود.  حل 
شده و اعالم آمادگی برای تبادلAPI صورت 
از این طریق زبان سامانه ها  گرفته است. 
نوع  در  که  است  فهم  قابل  برای همدیگر 

خودش تحول جدی به شمار می رود.
بیمه شدگان دیگر الزامی برای همراه 

داشتن دفترچه بیمه ندارند 
تلفن  شماره  و  هویتی  مشخصات 
eservices.tamin. درگاه  در  را  خود 

ir وارد کنید
به  اگر قصد مراجعه  این پس  از  اما   
مراکز درمانی و مطب پزشکان را داشتید به 

نکات زیر نیز توجه داشته باشید: 
و  پزشک  به  مراجعه  زمان  در   -۱
به  الزامی  درمانی  و  تشخیصی  موسسات 

ارائه دفترچه درمانی از سوی بیمار نیست.
مستمری  و  بیمه شدگان  تمامی   -2
بگیران اصلی و تبعی برای تسهیل دریافت 
خدمات درمانی می توانند با مراجعه به سایت 
eservices.tamin.  این سازمان به نشانی

ir نسبت به ایجاد حساب کاربری و تکمیل 
مشخصات هویتی و درج شماره تلفن همراه 

)موبایل( خود در درگاه مذکور اقدام کنند.
نحوه استعالم استحقاق درمان

مستمری  و  بیمه شدگان  تمامی   -۳
بگیران اصلی و تبعی قبل از مراجعه به مراکز 
درمانی می توانند نسبت به استعالم استحقاق 
درمان از طریق یکی از روش های زیر اقدام 
اطمینان  خود  درمان  بیمه  پوشش  از  و 

حاصل کنند:
یت  سا به  جعه  ا مر ل:  و ا روش 
و  کدملی  ورود   ،medical.tamin.ir

مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
روش دوم: شماره گیری ۱۴2۰#*۴* 
، انتخاب گزینه ۱ )استعالم اعتبار درمانی(، 
پوشش  وضعیت  مشاهده  و  کدملی  ورود 

بیمه درمان
ی  ه گیر ر شما  : م سو ش  و ر
#۱*۱۴2۰*۴* ، ورود کدملی و مشاهده 

وضعیت پوشش بیمه درمان
اپلیکیشن  از  استفاده  چهارم:  روش 

pwa.tamin. موبایل، مراجعه به سایت
ir، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش 

بیمه درمان
 *۱666# شماره گیری  پنجم:  روش 
)استحقاق سنجی(،   ۱ گزینه  نتخاب  ا  ،
پوشش  وضعیت  مشاهده  و  کدملی  ورود 

بیمه درمان
۴- در مواردی که بیمه شده بر اساس 
اعالم  یا  فوق  روش های  از  دریافتی  نتایج 
مراکز درمانی، فاقد استحقاق درمان است، 
از  را  موضوع  می تواند  اعتراض  در صورت 

طریق سامانه ۱۴2۰ پیگیری کند.
صورت  در  شدگان  بیمه  تمامی   -۵
خالصه  می توانند  کاربری  حساب  ایجاد 
سوابق درمانی خود را با مراجعه به سامانه 
eservices.tamin.ir در پنجره )منوی( 

مخصوص بیمه شدگان مالحظه کنند.
در  پزشکان  نام  ثبت  چگونگی  اما  و 

سامانه نسخه نویسی الکترونیک 
طرف  از  اعم  پزشکان  تمامی   -6
با  می توانند  قرارداد،  غیرطرف  و  قرارداد 

این  الکترونیک  نسخه  سامانه  در  ثبت نام 
نام  دریافت  و   )ep.tamin.ir( سازمان 
کاربری، نسبت به نسخه نویسی الکترونیک 
اقدام کنند. در صورت مراجعه بیمار به پزشک 
طرف قرارداد، پزشک پس از احراز هویت و 
ثبت شماره تلفن همراه )موبایل( متعلق به 
بیمار و انجام معاینه نسبت به ثبت خدمات 
دارو  ویزیت، تجویز  انجام  از  )اعم  پزشکی 
در  درمانی...(  و  تشخیصی  سایر خدمات  و 

سامانه نسخه الکترونیک اقدام می کند.
7- در صورت مراجعه بیمار به پزشک 
از  استفاده  امکان  چنانچه  قرارداد،  طرف 
)قطع  دلیل  هر  به  الکترونیک  سامانه های 
و...(  نسخه نویسی  سامانه  قطع  اینترنت، 
هویت  احراز  از  پس  پزشک  نباشد،  میسر 
ملی /شناسنامه / کارت  از  استفاده  با  بیمار 

دفترچه درمانی و استعالم برخورداری وی از 
استحقاق درمان )پوشش بیمه درمان(، نسبت 
به معاینه و تجویز در سرنسخه مخصوص 
 )A۵ مطب  /مرکز درمانی )ترجیحا در قطع

اقدام  می  کند.
۸- پزشکان غیرطرف قرارداد همانند 
پزشکان طرف قرارداد می توانند با اتصال به 
سامانه های الکترونیک سازمان یا سامانه های 
به نسخه نویسی  استفاده خود، نسبت  مورد 
الکترونیک اقدام کنند. در صورت عدم امکان 
استفاده از سامانه های الکترونیک به هر دلیل 
نسخه نویسی  سامانه  قطع  اینترنت،  )قطع 
و...(، پزشک می تواند دستور پزشکی را در 
سرنسخه مخصوص مطب /موسسه در یک 

برگ تجویز و تحویل بیمار کند.
نسخه نویسی  عدم  صورت  در   -۹
کاغذی  نسخه  می تواند  بیمار  الکترونیک، 
پزشک معالج را به داروخانه ها و یا موسسات 
پاراکلینیک طرف قرارداد ارائه کرده و خدمات 

مورد نیاز خود را دریافت کند.
به  استناد  با  درمانی  خدمات  تمامی 

کدملی بیمه شدگان ارائه می شود 
و  تشخیصی  خدمات  تمامی   -۱۰
درمانی تجویز شده توسط پزشک به صورت 
استناد  به  کاغذی  یا  و  الکترونیک  نسخه 
کدملی در پرونده سالمت شخص بیمه شده 
کدملی  از  استفاده  بنابراین  می شود.  ثبت 
»غیر« و »من غیرحق« ضمن مغایرت با 
موازین حقوقی می تواند در روند تشخیص 

و درمان بیماری افراد ایجاد مشکل کند.
استحقاق  استعالم  روش های   -۱۱
درمان )پوشش بیمه درمان( برای »بیماران 
با  است  بیمه شدگان  سایر  همانند  خاص« 
این تفاوت که این بیماران در کد پیگیری 
و استعالم برخورداری از خدمات درمانی با 

پسوند »خاص« مشخص می شوند.
بخش  در  درمانی  خدمات  ارائه   -۱2
بستری در مواردی که »نوزاد« فاقد کدملی 
باشد تا زمان صدور شناسنامه و اختصاص 
از  پس  یکماه  تا  )حداکثر  نوزاد  به  کدملی 
تولد( از طریق کدملی مادر امکان پذیر است.

هویت  احراز  ثانوی  اطالع  تا   -۱۳
از کد  استفاده  با  بیگانه  اتباع  بیمه شدگان 
درمانی  دفترچه  جلد  در  مندرج  اختصاصی 
)۱۰ رقم اول شماره سریال دفترچه( صورت 

درمانی«  دفترچه  »جلد  ارائه  لذا  می گیرد 
و  تشخیصی  خدمات  از  برخورداری  برای 

درمانی توسط اتباع ضروری است.
۱۴-ضمنا آن دسته از بیمه شدگان اتباع 
خارجی که جدیدالورود هستند، با ارائه شماره 
اختصاصی فراگیر)فیدا( می توانند از خدمات 

درمانی درتعهد سازمان بهره مند شوند.
۱۵- ارائه خدمات تشخیصی و درمانی 
دریافت  به  منوط  اورژانسی  بیماران  به 
درمان  حین  در  و  نیست  درمان  استحقاق 

این فرایند انجام می شود.
نحوه تهیه دارو با نسخه پزشکان غیر 

طرف قرارداد
دکتر شهرام غفاری، مدیرکل درمان 
غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی درباره 
چگونگی عملکرد پزشکان غیرطرف قرارداد 
تامین اجتماعی پس از حذف دفترچه های 
اسفندماه  ابتدای  از  کاغذی  درمانی  بیمه 
توضیح داده و در این باره می گوید: حتما 
تا کنون به پزشک غیرطرف قرارداد مراجعه 
کرده اید. اگر دفترچه داشته باشید برایتان 

در دفترچه دارو می نویسد، ولی پول ویزیت 
را با شما آزاد حساب می کند.

ابتدای  از  اما  دهد:  می  ادامه  وی 
دیگر  کاغذی  دفترچه  که  بعد  به  اسفند 
قرارداد  غیرطرف  پزشک  شود،  نمی  صادر 
و  نویسد  می  خودش  سربرگ  در  را  دارو 
را هم  بیمار  کدملی  و  خانوادگی  نام  و  نام 
برگه  شما  نویسد.  می  اش  سرنسخه  روی 
را به داروخانه می برید و داروخانه با همان 
ببیند که شما  کدملی می تواند در سیستم 
بیمه شده تامین اجتماعی هستید یا خیر و 

دارو را به شما تحویل دهد.
نحوه نسخه نویسی از سوی پزشکان 
به دو صورت الکترونیک و غیر الکترونیک 
نیز بر اساس بخشنامه ابالغی سازمان تامین 

اجتماعی اینگونه خواهد بود:
صورت  در  الکترونیک:  نسخه نویسی 
مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد، پزشک 
پس از احراز هویت و ثبت شماره تلفن همراه 
متعلق به بیمار و انجام معاینه نسبت به ثبت 
خدمات پزشکی )اعم از انجام ویزیت، تجویز 
دارو و سایر خدمات تشخیصی و درمانی...( 

در سامانه نسخه الکترونیک اقدام می کند.
پزشک  حق الزحمه  صورت  این  در 
مربوطه  ضوابط  برابر  قرارداد  طرف  معالج 
سازمان  این  توسط  خط  بر  صورت  به  و 

پرداخت خواهد شد.
ر  د نیک:  لکترو ا غیر  نسخه نویسی 
طرف  پزشک  به  بیمار  مراجعه  صورت 
قرارداد، چنانچه امکان استفاده از سامانه های 
الکترونیک به هر دلیل )قطع اینترنت، قطع 
نباشد،  میسر  و...(  نسخه نویسی  سامانه 
پزشک پس از احراز هویت بیمار با استفاده 
و  درمانی  ملی /شناسنامه /دفترچه  کارت  از 
استعالم برخورداری وی از استحقاق درمان 
و  معاینه  به  نسبت  درمان(،  بیمه  )پوشش 
تجویز در سرنسخه مخصوص مطب  /مرکز 
درمانی )ترجیحا در قطع A۵( اقدام  می کند.

ابالغ  زمان  تا  است  ذکر  به  الزم 
طرف  از  سرنسخه  برای  الزم  استاندارد 
سازمان، دستور پزشک باید به صورت خوانا 

در دو برگ تجویز شود.
مراجعه  برای  سرنسخه  اول  برگ   -
پاراکلینیک  موسسات  سایر  و  داروخانه  به 
به بیمار و برگ دوم سرنسخه برای دریافت 
استان  درمان  مدیریت  به  لزحمه  حق ا
تحویل می شود. ارسال برگ دوم سرنسخه 
مخصوص پزشک به مدیریت درمان استان، 
برگ  ارسال  فرآیند  مشابه  کمافی السابق 
مخصوص پزشک در دفترچه درمانی است.

- ثبت مشخصات هویتی بیمار شامل 
تاریخ  کدملی،  شماره  خانوادگی،  نام  و  نام 
استحقاق  پیگیری  ثبت کد  و  بیمار  ویزیت 
روی  بر  درمان(  بیمه  )پوشش  درمان 
سرنسخه پزشک  /مرکز درمانی الزامی است 
توسط  درمان  استحقاق  پیگیری  کد  )ثبت 

پزشکان تا اطالع ثانوی اجباری نیست(.
- چنانچه از تاریخ اول اسفند۹۹ و بعد 
از آن، برخی از بیماران با دفترچه درمانی خود 
به پزشک مراجعه کنند، پزشک می تواند در 
صورت عدم امکان نسخه نویسی الکترونیک، 

همانند روال سابق از دفترچه درمانی بیماران 
برای تجویز خدمات پزشکی استفاده کرده و 
برگ مخصوص پزشک را کمافی السابق به 

مدیریت درمان استان ارسال کند.
نسبت  باید  قرارداد،  طرف  پزشک   -
به ثبت عملکرد خود )اعم از انجام ویزیت 
و خدمات( که با استفاده از سرنسخه مطب 
یا برگ دفترچه درمانی بیماران انجام شده 
سامانه  کاغذی  نسخ  ثبت  فرم  در  است 
و  اقدام  کمافی السابق  الکترونیک  نسخه 
مدیریت   به  ماه  پایان  در  را  کاغذی  نسخ 

درمان استان ارسال کند.
چگونه  قرارداد  طرف  غیر  پزشکان 

نسخه بنویسند؟
همانند  قرارداد  غیرطرف  پزشکان   -
پزشکان طرف قرارداد می توانند با اتصال به 
سامانه های الکترونیک سازمان یا سامانه های 
به نسخه نویسی  استفاده خود، نسبت  مورد 

الکترونیک اقدام کنند.
از  استفاده  امکان  عدم  در صورت   -
)قطع  دلیل  هر  به  الکترونیک  سامانه های 
و...(،  نسخه نویسی  سامانه  قطع  اینترنت، 
در  را  پزشکی  دستور  ند  می توا پزشک 
سرنسخه مخصوص مطب /موسسه در یک 

برگ تجویز و تحویل بیمار کند.
داروها  برخی  تجویز  که  آنجایی  از   -
)از قبیل داروهای تحت وب، بیماران خاص، 
سرطانی، MS و... (، صرفاً از طریق نسخه 
الکترونیک، در دستور کار سازمان است ضروری 
است اطالع رسانی الزم به پزشکان و موسسات 
برای  قرارداد  غیرطرف  درمانی  و  تشخیصی 
استفاده از بستر الکترونیک برای نسخه نویسی و 
پذیرش نسخ الکترونیکی انجام پذیرد. تمهیدات 
الزم برای ایجاد دسترسی موسسات مذکور 
برای پذیرش نسخ الکترونیک توسط مدیریت 

درمان استان فراهم می شود.
- داروخانه ها و موسسات پاراکلینیک 
غیرالکترونیک  بستر  بر  خدمات  ارائه  برای 
نسبت  باید  حتی االمکان  کاغذی(  )نسخ 
اقدام کنند.  پیگیری  به دریافت و ثبت کد 
ثبت کد پیگیری پس از تکمیل مشخصات 
eservices . سامانه  در  بیمه شدگان 

tamin.ir الزامی خواهد بود.
اگر بیماری نسخه الکترونیک نداشته 

باشد، دارو را چگونه دریافت کند؟
نسخه نویسی  عدم  صورت  در   -
کاغذی  نسخه  می تواند  بیمار  الکترونیک، 
پزشک معالج را به داروخانه ها و یا موسسات 
پاراکلینیک طرف قرارداد ارائه کرده و خدمات 

مورد نیاز خود را دریافت کند.
هستند  موظف  مذکور  موسسات   -
به  نسبت  بیمار،  ملی  کد  از  استفاده  با 
مخصوص  سرنسخه  در  مندرج  نسخ  ثبت 
درمان  معاونت  سامانه  در  پزشک /موسسه 
سامانه ی  یا  و   )darman.tamin.ir(
پیاده سازی  طریق  )از  مرکز  مالکیت  تحت 
نسخ  و  کرده  اقدام  خدمت  ارائه  و   ،)API
کاغذی را مطابق قرارداد به مدیریت  درمان 
استان ارسال کنند. فرایند ثبت نسخ کاغذی 
مندرج در دفترچه های درمانی تا اطالع ثانوی 

مطابق روال قبل خواهد بود.
- از آنجایی که نسخه نویسی و پذیرش 
نسخ در بستر الکترونیک برای تکمیل پرونده 
سالمت بیمه شدگان ضروری است، پرداخت 
مطالبات مرتبط با نسخ الکترونیک در اولویت 
از نسخ کاغذی  سازمان قرار دارد. استفاده 
صرفاً در مواردی مجاز است که نسخه نویسی 
)قطع  افزاری  نرم  دالیل  به  الکترونیک 
و  و...(  نسخه نویسی  سامانه  قطع  اینترنت، 

سخت افزاری و ... فراهم نباشد.
- هماهنگی الزم با بیمه مرکزی برای 
پذیرش نسخ الکترونیک توسط شرکت های 
ارائه دهنده بیمه تکمیلی درمان به عمل آمده 
بیمه  به شرکت های  مرکزی  بیمه  توسط  و 
تجویز  در صورت  است.  شده  ابالغ  تجاری 
دستور پزشک بر روی سرنسخه نیز، بیمه شده 
می تواند نسخه کاغذی پزشک را کمافی السابق 

به بیمه تکمیلی مربوطه تحویل و اقدام کند.
- تمامی خدمات تشخیصی و درمانی 
تجویز شده توسط پزشک به صورت نسخه 
کدملی  استناد  به  کاغذی  یا  و  الکترونیک 
ثبت  بیمه شده  شخص  سالمت  پرونده  در 
می شود. بنابراین استفاده از کدملی »غیر« 
با موازین  »من غیرحق« ضمن مغایرت  و 
حقوقی می تواند در روند تشخیص و درمان 

بیماری افراد ایجاد مشکل کند.
موسسات  و  پزشکان  تمامی  لذا   -
هستند ضمن  موظف  درمانی  و  تشخیصی 
به  خدمت  ارائه  از  شده  بیمه  هویت  احراز 
و  مقررات  برابر  »غیر«  ملی  کد  با  افراد 
حقوقی  مسئولیت  کنند.  خودداری  ضوابط 
از  استفاده  یا  و  ارائه  از  حاصل  قضایی  و 
کد ملی »غیر« به عهده شخص /اشخاص 

مربوطه خواهد بود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

رئیس دانشگاه تربیت مدرس:
آنها  عملکرد  ارزیابی  اساس  بر  ها  دانشکده  آینده  سال  بودجه 

تخصیص می یابد
به  توجه  با  بودجه ۱۴۰۰ گفت:  به  اشاره  با  تربیت مدرس  دانشگاه  رئیس 
تاریخچه زمانی که از عملکرد گروه ها و دانشکده ها طی ۵ سال اخیر داریم، 
از  باالیی  تراز  به طور مستمر  دانشگاه   آموزشی  برخی گروه های  مشخص شده 
عملکرد را دارا بودند و برخی گروه ها نیز عملکرد ضعیفی داشتند که این گزارش 
عملکرد در نحوه تخصیص سرمایه های دانشگاه در مسائل بودجه، مورد استناد 

قرار خواهد گرفت.
دکتر محمدتقی احمدی در نشست شورای دانشگاه که به صورت مجازی 
برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین مواردی که امیدواریم تا پایان سال به 
اتمام برسد تشکیل پردیس ها با هویت جامع در حوزه های مختلف دانشگاهی 
است. ما حدود 7 یا ۸ پردیس در دانشگاه خواهیم داشت و هر کدام دارای اختیارات 
گسترده هستند که از ستاد به آنها منتقل می شود و ستاد دانشگاه صرفا وظیفه تدوین 
استانداردها، اهداف کالن و نظارت بر کیفیت حرکت و فعالیت ساختار دانشگاه را 
بر عهده خواهد داشت و تفویض اختیار مسائل اجرایی و جزئیات و اولویت بندی 
های علمی، پژوهشی، مدیریتی، آموزشی و فناوری در دانشکده ها و پردیس ها به 

صورت خانواده های همگن انجام می شود.
دکتر احمدی تصریح کرد: تاکنون چند پردیس در این خصوص پیش قدم 

شده اند و اقدامات الزم را در تعامل با تیم مشاوره تعیین ساختار آغاز کرده اند.
یکی  داریم؛  دانشگاه  پردیس های  برای  الگو  دو  ما  کرد:  نشان  وی خاطر 
پردیس هایی که دارای دانشکده های کوچک هستند مانند پردیس دانشکده های 
مهندسی که مجموعه دانشکده هایی هستند که با یکدیگر هم خانواده و در یک 
فضای مشترک هستند و با کارمندان و پرسنل مشترک، فعالیت های خود را در 
حوزه های تخصصی و بین رشته ای انجام می دهند. برای این پردیس ها الگوی 
ساختاری تهیه شده است و به صورت تاپ چارتی به آنها داده خواهد شد و رئیس 
پردیس و روسای دانشکده های مربوط می توانند بر اساس نیاز، ساختار های جزئی 

را با انعطاف پذیری در زمان و شرایط خود ایجاد نمایند.
و  ها  انشعاب  که  است  پردیس هایی  به  مربوط  دوم  الگوی  وی،  گفته  به 
تشکیل دانشکده های کوچک در آنها رخ نداده است، مانند دانشکده های پزشکی، 
کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دریایی و این دانشکده ها انسجام اولیه خود را به 
صورت گروه های متعدد حفظ کرده اند و برای آنها نیز یک ساختار راحت تر و ساده 
تری در دست تهیه است که با ساختار فعلی آنها تفاوت چندانی ندارد اما تفویض 

اختیارات بیشتری برای آنها دیده شده است.
دکتر احمدی افزود: در راستای اصالح ساختار دانشگاه، دکتر موسوی معاون 
توسعه منابع و سرمایه انسانی دانشگاه اقداماتی را از نظر بهینه کردن بافت اجرایی 
دانشگاه تدارک دیده اند از جمله اینکه نسبت تعداد کارمندان به تعداد اعضای هیئت 
علمی در حال حاضر حدود ۹ درصد است و این عدد باید به حدود 7 درصد کاهش 
پیدا کند. برای این منظور، کارمندان توانمند و با تجربه و با کارایی باال می توانند 
دو یا سه شغل را در حوزه خود بپذیرند و در این راستا پشتیبانی ها و مشوق های 

الزم برای این کارمندان در نظر گرفته خواهد شد.
تر  کوچک  با  خواهیم  می  ما  کرد:  تصریح  مدرس  تربیت  دانشگاه  رییس 
نگه داشتن سازمان دانشگاه و در عین حال با کارآمد کردن افراد و پشتیبانی از 
کارمندانی که می تواند چند کار را به صورت زنجیره ای انجام داده و فعالیت خود را 
از حالت انتزاعی به حالت مسئله محوری تغییر دهند، ساختار و تشکیالت دانشگاه 
را اصالح کنیم و این الگویی است که سالهاست در دانشگاه های موفق دنیا در 

حال اجرا شدن است.
دانشگاه  ساختار  تغییر  اهمیت  بر  تاکید  با  مدرس  تربیت  دانشگاه  رییس 
اظهارداشت: دانشگاه در حال تغییر ساختار است و با توجه به مصوبه تغییر چارت 
و ساختار که هیات امنا چندی پیش ابالغ کرد ما موظفیم با سرعت، ساختار جدید 
ایجاد کنیم و در این راستا کارگروه اجرایی تغییر ساختار در دانشگاه  دانشگاه را 
تشکیل شد تا مسائل متنوعی که با ادغام، کاهش و یا افزایش ادارات، معاونت ها و 

مدیریت ها صورت می گیرد را برنامه ریزی و اجرا نمایند.

انتقام جویی دلیل قتل راننده آژانس دامغانی 
فرمانده انتظامی دامغان گفت: قاتل راننده آژانس 6۵ ساله دامغانی پس از دستگیری 
را  جنایت  این  انگیزه  و  اعتراف  خود  قتل  به  بازجویی ها  در  انتظامی  نیروی  دست  به 

انتقام جویی بیان کرد.
سرهنگ سید رضا علوی، افزود: چندی پیش خبر مفقودی راننده آژانس 6۵ ساله 

دامغانی به پلیس اعالم شد و پرونده مفقودی در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
وی خاطرنشان کرد: با تالش نیروی انتظامی و تحقیقات گسترده پلیس، فرد مظنون 

برای ارایه توضیحات به اداره پلیس منتقل شد. 
پیکر  و  اعتراف کرد  قتل  ارتکاب  به  بازجویی،  از  فرد مظنون پس  داد:  ادامه  وی 
بی جان مقتول که به علت خفگی به قتل رسیده بود، در یکی از چاه های روستاهای جنوب 

شهر دامغان کشف شد. 
علوی اظهار داشت: این قاتل ۳۵ ساله از سارقان سابقه دار بود و انتقام جویی را انگیزه 

اصلی برای ارتکاب عنوان کرده است. 
فرمانده انتظامی دامغان تصریح کرد: قاتل از افراد سابقه دار بود که تاکنون چندین 

بار از سوی پلیس دستگیر و روانه زندان شد اما آزاد شده بود.

سه کشته در انفجار کارخانه خوراک دام بابل 
انفجار دیگ بخار کارخانه  خوراک دام ، طیور و آبزیان در روستای چمازکال شهرستان 

بابل در مازندران سبب کشته شدن سه کارگر این واحد شد.
این حادثه بر اساس اعالم اورژانس بابل حوالی ظهر پنجشنبه رخ داد.

سخنگوی اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل در این باره گفت: 
براثر این انفجار سه نفر از کارگران  به دلیل شدت جراحات با وجود  تالش نیروهای 
اورژانس جان خود را از دست دادند.مهدی غالمی نیا روشن افزود: همچنین در این حادثه 
سه کارگر هم زخمی شدند که با آمبوالنس به بیمارستان شهید بهشتی بابل انتقال یافتند.

به گفته وی ، یکی از سه کارگر مصدوم این حادثه به دلیل شدت مصدومیت در 
بخش مراقبت های ویژه بستری شده است.

سخنگوی اورژانس بابل گفت:  با اعالم این حادثه به مرکز اورژانس شهرستان بابل 
6 آمبوالنس برای امداد رسانی به حادثه دیدگان احتمالی اعزام شدند. 

زمین خواری 1۵0 میلیاردی در«جنت آباد”
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف یک فقره زمین خواری و تصرف در 

اراضی موات به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در جنت آباد خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جلیل موقوفه ای با اعالم این خبر بیان 
داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی در جنت آباد ۴۰۰ متر مربع از اراضی 
موات را غیر قانونی تصرف کرده است، بررسی موضوع در دستورکار مأموران کالنتری 

جنت آباد قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه تیمی از مأموران کالنتری به محل اعزام و مشخص شد که 
متهم با خاکبرداری و دیوارچینی درصدد تصرف ۴۰۰ مترمربع از اراضی می باشد، افزود: 
در بررسی های پلیسی متهم عاجز از ارائه مدارک مالکیت بود که پس از استعالم های 

الزم، با دستور قضائی از ادامه کار وی جلوگیری شد.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی این زمین 

را  ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.
وی خاطر نشان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضائی معرفی شد.
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6G اپل برای توسعه فناوری
 در حال جذب مهندسان خبره است

 ،Hi Speed غول فناوری واقع در کوپرتینو چندی پیش در مراسمی موسوم به
نسل جدید آیفون هایش را به عنوان اولین محصوالت مبتنی بر ۵G خود، رونمایی کرد 
و نکته ی جالب این است که اپل در هر ۴ آیفون در کنار مودم های X۵۵ کوالکام، 
از آنتن های ارتباطی خود به منظور ارائه ی ۵G استفاده کرده است؛ اتفاق مهمی که 
بیش از هر زمانی به شایعات مبنی بر تولید مودم های اختصاصی دامن می زد. دیری 
نپاید که جانی سروجی، مدیر اشد سخت افزار اپل، در بیانیه ای این امر را تأیید و اظهار 
داشت که این شرکت توسعه ی مودم های سلوالر را در اولویت قرار داده که می تواند 

نقطه ی عطفی در کاهش وابستگی این شرکت به کوالکام باشد.
بنابر گزار اپل اینسایدر و به نقل از مارک ِگرمن از بلومبرگ، اپل کار را از توسعه ی 
فناوری ۵G فراتر گذاشته و از قرار معلوم، به دنبال جذب مهندسانی برای تکمیل 
تیم توسعه ی فناوری 6G است. به گفته ی ِگرمن، فهرست استخدامی این شرکت 
مربوط به موقعیت دفاتر اپل در سیلیکون ولی و َسن دیگو است. این دقیقا جایی است 

که این شرکت در زمینه ی توسعه فناوری بی سیم و طراحی تراشه فعالیت می کند.
به ادعای گزارش مذکور، حیطه ی کاری افرادی که برای این مشاغل استخدام 
شده اند، به طراحی و تحیق وتوسعه ی فناوری های مرتبط با نسل ششم شبکه ی موبایل، 
سیستم های ارتباطی بی سیم برای شبکه های دسترسی رادیویی و حضور فعال در 
مجامع صنعتی و دانشگاهی عالقه مند به فناوری 6G مربوط می شود. گفتنی است 
اپل با پیوستن به گروه صنعت 6G موسوم به )ATIS( عالقه ی به این فناوری را 
نشان داده بود و اکنون با استخدام مهندسان خبره در این حوزه ُمهر تأیید دیگری بر 

این ماجرا می زند. بیانیه ی استخدامی اپل به شرح زیر است:
شما فرصت منحصربه فرد و پاداش دهنده ای برای ساخت نسل بعدی فناوری 
بی سیم دارید که تأثیر زیادی بر محصوالت آینده ی اپل خواهد داشت. در این نقش 
شما در مرکز یک گروه تحقیقاتی پیشرفته خواهید بود که مسئولیت ایجاد فناوری های 

دسترسِی رادیویی در دهه ی آینده را دارد.
اپل از سال 2۰۱6 تا 2۰۱۸ از سخت افزار »باند پایه« اینتل استفاده می کرد؛ اما 
گفته می شود که اینتل قادر به ارائه ی به موقع فناوری ۵G برای ارائه در سال 2۰2۰ 
نبوده است و همین موضوع باعث توافق اپل و کوالکام انجامید. شایعات مربوط به 
عالقه ی اپل به فناوری مودم به سال 2۰۱۴ باز می گردد؛ اما گزارش های اخیر نشان 
می دهد که اپل درحالی که در دادگاه با کوالکام مبارزه می کرد، برنامه های تولید مودم 

اختصاصی خود را به صورت چشمگیری تقویت کرده است.
اپل در سال 2۰۱7 از کوالکام به دلیل هزینه های صدور مجوز ثبت اختراع 
و  در سراسر جهان شد  تشدید مسائل حقوقی  اقدامی که موجب  شکایت کرد؛ 
سرانجام در آوریل 2۰2۰، دو شرکت یادشده به توافق رسیدند. با توافق کوالکام و 
اپل، اینتل توسعه ی فناوری مودم ۵G خود را متوقف کرد و سرانجام نمونه کارهای 
ثبت اختراع و بخش مودم های ۵G خود را با بیش از 22۰۰ کارمند به قیمت یک 
میلیارد دالر به اپل فروخت. فراتر از مالکیت معنوی بخش مودم های اینتل، اپل 
طی چند سال گذشته استعدادهای مهندسی را از کوالکام و دیگر بازیگران اصلی 

صنعت استخدام کرده است.
برای  خود  اختصاصی   ۵G مودم های  توسعه  ی  حال  در  اپل  بااین اوصاف، 
کاهش بیشتر وابستگی به کوالکام است. گفته می شود آخرین تالش اپل برای تولید 
ماژول های AiP نشان می دهد این شرکت برای توسعه ی ماژول های RF جلویی 
RF-FEM به پیشرفت هایی دست یافته است و با سرعت به سمت هدف نهایی اش 
به منظور تأمین مودم ارتباطی محصوالتش حرکت می کند. فراتر از آن، این شرکت 
با شروع توسعه ی 6G به نوعی قصد دارد رقبا را با چالش مواجه کند و توشه ای برای 

پیشتازی در آینده ی این فناوری در اختیار داشته باشد.
اپل بعد از توافق با کوالکام، به منظور ارائه ی فناوری ۵G در خانواده ی آیفون 
۱2 از مودم های این شرکت موسوم به X۵۵ بهره می گیرد. غول دنیای فناوری در 
سطح جهانی از فرکانس 6GHZ-sub و تنها در ایالت متحده ی آمریکا از فرکانس 
 ۵G پشتیبانی می کند. با وجود این محدودیت، فناوری mmWave بسیار پر سرعت
باعث ایجاد چرخه ی فوق العاده ای از تقاضا در سراسر جهان، به ویژه در کشورهایی با 

زیرساخت شبکه ی قوی مانند چین شده است.
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 ۴2۰۰ ز  ر ا تصویب 
تومانی برای کاالهای اساسی 
از سوی مجلس و کمیسیون 
در  جامعه  که  دارد  مثبتی  پیام  تلفیق 
افسارگسیخته  تورم  دچار  کوتاه مدت 
پیامد  مهمترین  این  و  شد  نخواهد 
تصمیم درست مجلس و دولت در اوضاع 

کنونی است.
سیاست اختصاص ارز ترجیحی به 
واردات کاالهای اساسی از ابتدای سال 
ماه  مرداد  در  و  شده  پیگیری   ۱۳۹7
۱۳۹7 با معرفی 2۵ قلم کاال به عنوان 
ترجیحی  نرخ  با  ارز  اساسی،  کاالهای 
کاال  قلم    2۵ این  واردات  برای  تنها 

اختصاص داده شد.
از  تعدادی  کنون  تا  زمان  آن  از 
شمول  از  تدریج  به  اساسی   کاالهای 
است.  شده  خارج  تومانی   ۴2۰۰ ارز 
طبق داده های موجود در حال حاضر از 
2۵ قلم کاالی تعیین شده در سال ۱۳۹7 
تنها ۵ قلم باقی مانده و به تدریج بیشتر 
اساسی  کاالهای  فهرست  از  کاالهای 
مشمول ارز ترجیحی ۴2۰۰ تومان بیرون 
گذاشته شد، اما این فهرست هرگز به 

صفر نرسید.
در بودجه ۱۴۰۰ دولت،  دوباره ارز 
ترجیحی ۴2۰۰ تومانی را برای کاالهای 
اساسی در نظر گرفته بود اما مجلس و 
امر  این  با  تلفیق  کمیسیون  جمله  از 
مخالفت کرده و نرخ ارز را به ۱7 هزار 

و ۵۰۰ تومان رساندند.
بدون شک این کار اثرات تورمی 
اقتصاد  و  جامعه  برای  ناپذیری  جبران 
خاطر  همین  به  داشت.  بر  در  کشور 
را  تومانی   ۴2۰۰ ارز  حذف  دولت 
به  که  اصالحی  در الیحه  و  نپذیرفت 
مجلس فرستاد قیمت ارز، مشابه الیحه 
اولیه بودجه ۱۴۰۰ همان  ۴2۰۰ تومانی 
برای کاالهای اساسی و ارز ۱۱ هزار و 
در  ارز  تسعیر  نرخ  برای  تومانی   ۵۰۰

نظر گرفته شد.
علت پافشاری دولت بر ارز ۴2۰۰ 

تومانی
 با تصویب کلیات بودجه از سوی 

ترجیحی  ارز  حذف  موضوع  مجلس 
منتفی  آینده  برای سال  تومانی   ۴2۰۰
شد. البته به دولت اجازه داده شده که 
به تدریج از این قیمت فاصله گرفته و 
در صورت فراهم بودن شرایط ارز سامانه 

ETS نزدیک کند.
کمیسیون  سوی  از  موضوع  این 
»رحیم  است.  شده  پذیرفته  نیز  تلفیق 
زارع« در تشریح جلسه کمیسیون تلفیق 
مجلس شورای اسالمی گفت: باتوجه به 
اصرار دولت و درخواست های مکرر برای 
قیمت ارز کاالهای اساسی، کمیسیون 
تلفیق با ارز ۴2۰۰ تومانی برای کاالهای 

اساسی در بودجه ۱۴۰۰ موافقت کرد.
با  کمیته ای  البته  زارع،  گفته  به 
بودجه،  برنامه  سازمان  رییس  حضور 
رییس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد 
و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و وزیر 
کشاورزی برای اینکه کاال به موقع و با 
ارز ۴2۰۰ تومانی به دست مردم برسد، 
اساس  بر  همچنین  می شود.  تشکیل 
دولت  تلفیق،  کمیسیون  مصوبه  دیگر 
برای کنترل نرخ ارز اجازه دارد که ارز 
را 2 درصد زیر قیمت ETS در کشور 

عرضه کند.
تومان  ارز ۴2۰۰  بر  دولت  اصرار 
به خاطر شرایط خاص اقتصادی کشور 
است. اقتصاد به شدت از تحریم و کرونا 
آسیب دیده و پیامدهای آن برای اقشار 
درآمدی  دهک های  ویژه  به  و  ضعیف 
افراد  سایر  از  بیشتر  مراتب  به  پایین 
جامعه بوده است. به همین خاطر دولت 
دهک های  این  از  حمایت  راستای  در 
ارز  به  دادن  تن  جز  چاره ای  درآمدی 

کل  اگر  حتی  نمی دید.  تومانی   ۴2۰۰
درآمد حاصل از حذف ارز ۴2۰۰ تومانی 
را به این اقشار اختصاص بدهند ممکن 
بود در طوفان تورم و گرانی گم شود. 
یعنی شوک ناشی از افزایش یکباره نرخ 
ارز به ۱7 هزار و ۵۰۰ تومان می توانست 
چنان بزرگ باشد که یارانه پرداختی به 

قشر کم درآمد را بی معنی کند.
یارانه  حذف  ضرورت  بر  دولت 

پنهان آگاه است
بر کسی پوشیده نیست که ثبات 
بودجه و متعاقب آن کاالها و خدماتی 
که دولت در اختیار جامعه قرار می دهد 
در گرو تأمین درآمدهای مطمئن برای 
مطمئن  و  پایدار  درآمد  است.  دولت 
ساختار  در  اصالحاتی  انجام  نیازمند 
حوزه  در  اصالحات  است.  بودجه 
رکن  سه  بودجه  پایدار  درآمدسازی 
برنامه های  مجموعه  که  دارند  اصلی 
کوتاه مدت و میان مدت دولت باید بر 
اساس این ارکان تعریف شوند. این سه 
مالیاتی،  نظام  اصالح  از  عبارتند  رکن 
واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت 

و اصالح نظام یارانه ای.
 آنچه که به تخصیص ارز ۴2۰۰ 
اساسی  کاالهای  واردات  به  تومانی 
مربوط می شود در چارچوب رکن سوم، 
یعنی اصالح نظام یارانه ای قرار می گیرد. 
درواقع حذف ارز ترجیحی یعنی حذف 
اقشار  و  به گروه ها  پنهان دولت  یارانه 
باالی  درآمدی  دهک های  و  ثروتمند 

جامعه.
ن  سا رشنا کا و  ن  ا مرد دولت 
اقتصادی بر این باورند که وضعیت فعلی 

یارانه ای عالوه بر محروم کردن  نظام 
دولت از یک منبع درآمدی قابل توجه، 
اقشار جامعه را به صورت عادالنه بهره 
مند نمی کند. بنابراین با هدف ممانعت از 
کاهش سطح معیشت اقشار آسیب پذیر، 
افزایش ضریب اصابت یارانه های آشکار 
و پنهان و بهبود عدالت اجتماعی، اصالح 

نظام یارانه ای ضرورت دارد.
و  برنامه  سازمان  مورد  این  در 
بودجه در سیاست های پیشنهادی خود 
در برنامه اصالح ساختاری بودجه آورده 
اصابت  ضریب  بهبود  هدف  با  است: 
کاالهای  به  پرداختی  پنهان  یارانه 
از  ارزی  سیاست  استقالل  و  اساسی 
شرایطی  در  ویژه  به  حمایتی  سیاست 
با  را  کشور  ارزی  جریان  تحریم  که 
الزم  کرده،  مواجه  محدودیت هایی 
یارانه  تخصیص  کنونی  شیوه  است 
پیشنهاد  شود.  اصالح  کاالها  این  به 
می شود به جای تخصیص ارز ترجیحی 
در  موجود  یارانه  اساسی،  کاالهای  به 
وام  و  اعتباری  از طریق کاالبرگ  ارز، 
کننده  مصرف  به  گردش  در  سرمایه 
نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال 
مرحله بندی شده تقاضای ارز کاالهای 
اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن 

افزوده شود.
بنابراین، به رغم اجماع همه و از 
جمله دولت و سازمان برنامه و بودجه 
بر ضرورت حذف ارز ۴2۰۰ تومانی در 
شرایط کنونی امکان این کار به صورت 
از  آن  تصویب  و  ندارد  وجود  یکباره 
پیام  تلفیق  سوی مجلس و کمیسیون 
مثبتی خواهد بود به جامعه که در کوتاه 
مدت دچار تورم افسارگسیخته نخواهد 
شد. این مهمترین پیامد تصمیم درست 
مجلس و دولت در اوضاع کنونی است. 
باالخره، در سال های آتی ارز ترجیحی 
خواهد  تاریخ  به  تومان   ۴2۰۰ نرخ  با 
شرایط  که  است  آن  امید  پیوست. 
برسد  نقطه ای  به  کشور  قتصادی  ا
متضرر  امر  این  از  تنها  نه  جامعه  که 
موافق  و  منتفع  بلکه  نشود  ناراضی  و 

آن باشد.

طرح کارگشای بانک آینده؛ تسهیالت خرید کاال و خدمات تا 700 
میلیون ریال

بانک آینده با هدف حمایت از تولید داخلی، حفظ و 
ایجاد اشتغال و به منظور کارگشایی و یاری رسانی به اقشار 
مختلف جامعه، نسبت به پرداخت تسهیالت در قالب طرح 

»کارگشا«، اقدام نموده است.
آینده، مشتریان می توانند  بانک  در طرح کارگشای 
 7۰۰ تا   ۵۰ از  ایرانی  خدمات  و  کاال  انواع  خرید  برای 

این طرح، ۱۸ درصد و  نرخ سود تسهیالت  میلیون ریال تسهیالت دریافت کنند. 
نحوه بازپرداخت آن نیز به صورت اقساطی )حداکثر ۳6 ماهه(، تعیین شده است.

مشتریان گرامی می توانند برای اطالع بیش تر از شرایط دریافت این تسهیالت، 
به شعب بانک آینده در سراسر کشور، مراجعه فرمایند یا با مرکز تماس مشتریان 

تماس بگیرند

 قائم مقام موسسه اعتباری ملل:
موفقیت موسسه اعتباری ملل در تحقق برنامه ها واهداف

قائم مقام موسسه اعتباری ملل ضمن اشاره به تحقق 
اهداف از پیش تعیین شده در سال جاری گفت انتظار می 

رود که امسال EPSٍ خوبی داشته باشیم.
آقای مروجی بیان کرد: در سال های گذشته طرح ها 
و پروژه هایی را به اجرا درآوردیم که در سال جاری به بهره 
برداری رسیدند لذا پیش بینی میکنیم که سهام موسسه  از 

این عملکرد رشد خوبی داشته باشد
ایشان افزود به همه کسانی که سرمایه خود را وارد بورس کرده اند توصیه  
میکنیم  که بیشتر سهام دار باشند تا نوسان گیر چون این ورطه یک دنیای کامال 
تخصصی و حساب شده است که خدایی نکرده در صورت عدم اطالع و بر اساس 

اتفاقات هیجانی سرمایه های زندگی خود را در معرض آسیب قرار ندهید.
قائم مقام موسسه اعتباری ملل در خصوص کنترل تورم گفت: تازمانی دولت 
بر روی اقالم و کاالها سوبسید و یارانه در نظر بگیرید امکان مهار تورم و  رفع رکود 
وجود ندارد. لذا برای مهار تورم می بایست نرخ اقالم را با جامعه جهانی سازگار کنیم.

که  هستیم  اقتصاد  در  جراحی  عمل  یک  انجام  به  ناچار  منظور  این  برای 
سختی های خاص خودش رو دارد ولی با حمایت دولت و همراهی مردم  میتوان 

از این بحران عبور کرد
بانکداری در مجلس شورای اسالمی  قانون جدید  وی در خصوص اصالح 
گفت : این عمل مجلس گام مهمی برای اصالح این قانون می باشد اما به نظر 
می رسد با همفکری کارشناسان بانکی می توان طرح بدون نقض و پرباری را به 

تصویب رساند ونبایستی در تصویب این طرح عجله کرد 
وچنانچه  این اصالحیه از طرف دولت وبا نظر کارشناسان دولتی و سیستم 

بانکی به مجلس ارایه شود طرح کامل و بدون ابهام خواهد بود

ها  تعاونی  به  فناوری  خدمات  ارائه  در  سمات  شرکت  توانمندی 
اثبات گردیده است

فناوری  خدمات  ارائه  در  سمات  شرکت  توانمندی 
توسعه  بانک  عامل  استمدیر  گردیده  اثبات  ها  تعاونی  به 
تعاون شرکت سمات را در ارائه خدمات فناوری به تعاونی 

ها توانمند توصیف نمود.
تعاون  توسعه  بانک  مدیر عامل  اله مهدیان  حجت 
در جلسه مجمع سالیانه شرکت سامانه متمرکز الکترونیک 

توسعه تعاون، سمات، اظهار داشت: شرکت های تابعه بانک در ارائه خدمات توسعه 
ای به جامعه هدف ، نقش مکمل را بر عهده دارند.

وی افزود: شرکت سمات در فراهم سازی سامانه ها، ملزومات و زیر ساخت 
های بانکداری الکترونیک اقدامات جامعی صورت داده است و طی ده سال فعالیت، 

به رشد و بالندگی روز افزون دست یافته است.
مهدیان تصریح نمود: حجم فعالیت تخصصی سمات به نحو مناسبی گسترش 
یافته و به تناسب آن، ترازنامه و صورت های مالی شرکت نیز در مقیاس بزرگتری 
جلوه گر شده است و این مهم نشان از توانمندی و قابلیت های سمات برای پیشبرد 

پروژه های بزرگ است.
مهدیان که در قامت رییس مجمع سالیانه نیز سخن می گفت افزود: گزارش 
حسابرس مستقر و بازرس قانونی حاکی است عملکرد شرکت به جهت ارائه صورت 
های مالی در وضعیت مطلوب است و فرآیندهای مالی و عملیاتی و مراتب شرکت 

داری در مسیر صحیح هدایت شده است.
وی حضور نیروی انسانی مجرب و متخصص در کسوت مدیر عامل، هیات 
مدیره و مدیران ارشد شرکت را از نقاط قوت سمات برشمرد و افزود: همکاری فیما 
بین سمات و بانک در مراحل تنظیم قرارداد، همفکری در پروژه ها و اجرای بموقع 
طرح ها و برنامه می تواند باعث سرآمدی بانک توسعه تعاون در مسائل بانکداری 

الکترونیک و بانکداری دیجیتال گردد.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون به ارتباط مداوم خود و روسای شعب سراسر 
مراحل  است  این  از  حاکی  شعب  روسای  اظهارات  گفت:  و  نمود  اشاره  کشور 
بانکداری  ملزومات  سایر  و  فروش  پایانه  های  دستگاه  ارائه  با  مرتبط  اجرایی 
تجهیزات  این  سازی  فراهم  و  است  وقوع  حال  در  مناسبی  نحو  به  الکترونیک 
ارائه  موجب می شود همکاران شعب به شکل بهتری مراتب مشتری مداری و 

خدمات را رعایت نمایند.
اهمیت  تبیین  با  تعاون  توسعه  بانک  مدیره  هیات  رییس  فتاحی  باقر  سید 
با جذب  دانش محور  این شرکت  انسانی در سمات گفت:  موثر سرمایه  مدیریت 
و بهره گیری نیروهای تخصصی در زمینه های نرم افزار و برنامه نویسی و ارائه 
محصوالت فناورانه در زمینه سامانه مبادالت، خرید و فروش محصوالت، مواد اولیه 
و نیز کمک به شکل گیری بهتر ساز و کار بازار تعاونی گام های مثبتی برداشته و 

مقرر است این روند تداوم یابد.
عباس نجفی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون به اهمیت عرضه محصوالت 
سمات به بانک ها، شرکت ها و سازمانها اشاره نمود و افزود: دانش بومی و تجارب 
مناسب سمات می تواند منجر به خلق محصوالت سفارشی و تقویت بعد بازاریابی 

شرکت نیز بشود.
گفت:  تعاون  توسعه  بانک  مدیره  هیات  عضو  عصارزاده  هوشنگ  امیر 
عملیاتی  های  پروژه  راه  نقشه  و  تعاون  توسعه  بانک  استراتژی  برنامه  تدوین 
و  است  شده  انجام  سمات  همکاری  با   ، اطالعات  فناوری  حوزه  در  بانک 
مسیرهای  در  تی  آی  اقدامات  و  شده  ترسیم  ها  حوزه  این  در  انداز  چشم 

رود. می  پیش  به  مشخصی 
ایرانی  در این جلسه محمد جواد افتخاری مدیر عامل سمات، محمد جعفر 
و مجید مباشرزادگان اعضای هیات مدیره سمات توضیحات کاملی در خصوص 
عملکرد شرکت ارائه دادند و محمد ذوالفقاری معاون مالی و پشتیبانی، حسن شریفی 
معاون عملیات بانکی، عرب حسنخانی و همتی مشاورین مدیر عامل و رامین نجمی 
رییس اداره کل سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون نیز رهنمودها و پیشنهادهای 

تخصصی را مطرح نمودند.

ایجاد امکان بستن غیرحضوری سپرده مازاد در بانک سینا 
بانک سینا به منظور کاهش مراجعات حضوری 
به شعب و کمک به مدیریت، کنترل و پیشگیری از 
شیوع بیشتر ویروس کرونا، امکان بستن سپرده های 
مازاد بدون مراجعه به شعب و از طریق وبسایت بانک 
مرکزی  بانک  های  بخشنامه  ضوابط  اجرای  در  را 

فراهم کرده است.
ایجاد امکان بستن غیرحضوری سپرده مازاد در بانک سینا 

به گزارش روابط عمومی بانک سینا، پیرو دستورالعمل های ابالغی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به ویژه بخشنامه ۹6.۱6۵6۵۰ مورخ 
۳۰ مردادماه ۹6؛ به منظور ارتقاء امنیت و صیانت از حساب های مشتریان، 
بانک سینا امکان اخذ درخواست مشتریان جهت تجمیع سپرده های مازاد 

ایشان را به صورت غیرحضوری فراهم آورده است.
با این امکان، مشتریان گرامی بدون مراجعه به شعب این بانک می 
توانند نسبت به تجمیع و یا بستن سپرده های مازاد خویش و واریز موجودی 

آنها به هریک از حسابهای خویش نزد این بانک اقدام نمایند.
همچنین این امکان نیز وجود خواهد داشت که مشتریان در صورت 
عدم تمایل با مراجعه به هر یک از شعب بانک سپرده های مازاد ریالی خود 

را تجمیع و به سایر سپرده های خویش واریز نمایند.

هشدار وزیر انرژی عربستان به تولیدکنندگان نفت 
عربستان سعودی از اعضای گروه اوپک پالس که آماده می شوند افزایش 
بیشتر تولید نفت را در نشست ماه آینده بررسی کنند، دعوت کرد احتیاطشان را 

حفظ کنند.
اوپک  گروه  محدودیت عرضه  و  تقاضا  بهبود  تاثیر  تحت  نفت  قیمتهای   
پالس، در معامالت نیویورک به باالی مرز 6۰ دالر در هر بشکه صعود کرده که 
باالترین قیمت در بیش از یک سال اخیر است. با این حال ادامه روند همه گیری 
ویروس کرونا، باعث شده ابهامات به قوت خود باقی بمانند و کاهش تولید نفت 

به دلیل طوفانهای قطبی در آمریکا بعید است ادامه پیدا کند.
 شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، در کنفرانس 
آنالینی که از سوی مجمع انرژی بین المللی در ریاض برگزار شد، اظهار کرد: ما 
در مقایسه با یک سال پیش در موقعیت بسیار بهتری قرار داریم اما باید بار دیگر 
نسبت به رضایت از وضعیتمان هشدار دهم. ابهامات بسیار باالیی وجود دارد و 
بایستی فوق العاده محتاط باشیم. وی همچنین گفت: باید به آن دسته از افراد که 
تالش می کنند حرکت بعدی اوپک پالس را پیش بینی کند بگویم سعی نکنید 

غیرقابل پیش بینی را پیش بینی کنید.
وزیران گروه اوپک پالس به ریاست مشترک عربستان سعودی و روسیه 
روز چهارم مارس برای تصمیم گیری درباره تسهیل بیشتر محدودیت عرضه دیدار 
خواهند کرد. این گروه در حال حاضر تولیدش را بیش از 7 میلیون بشکه در روز 
معادل حدود 7 درصد از عرضه جهانی محدود کرده و قرار است امسال حدود یک 
و نیم میلیون بشکه در روز از محدودیت مذکور را احیا کند که این اقدام با توجه 

به شرایط بازار انجام خواهد گرفت.
ریاض و مسکو درباره روند احیای محدودیت عرضه اختالف نظر دارند و 
روسیه به طور کلی اشتیاق بیشتری برای ازسرگیری سریع تولید دارد. هنگامی 
که اعضای اوپک پالس ماه گذشته دیدار کردند سعودی ها به طور یک جانبه 
کاهش تولید داوطلبانه به میزان یک میلیون بشکه در روز در ماه های فوریه و 

مارس را اعالم کردند.
افزایش قیمتهای نفت باعث نگرانی واردکنندگان بزرگ شده است. دارمندرا 
از بزرگ ترین خریداران نفت اوپک است، در  پرادهان، وزیر نفت هند که یکی 
اقتصاد جهانی  احیای  روند  به  نفت  باالتر  قیمتهای  اعالم کرد  همین کنفرانس 

آسیب خواهد زد.
 هشدارهای شاهزاده عبدالعزیز نشان می دهد که در جلسه آینده اوپک و 

متحدانش بحث دیگری به وجود خواهد آمد.
 عراق که یکی از اعضای موافق با افزایش تولید در اوپک پالس است، 
هفته گذشته اعالم کرده بود این گروه احتمااًل در نشست ماه آینده حفظ سطح 

فعلی تولید را انتخاب خواهد کرد.
 روسیه و امارات متحده عربی که در دیدارهای گذشته اوپک پالس خواستار 
افزایش تولید شده بودند، هنوز نظرات خود را ابراز نکرده اند. با این حال اظهارنظر 
روز چهارشنبه وزیر انرژی عربستان سعودی نشان می دهد که این کشور تمایل 

دارد محدودیت عرضه فعلی حفظ شود.
در این بین، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مشاوران سعودی گزارش 
کرد عربستان سعودی قصد دارد تولید نفت را در ماههای آینده افزایش دهد. انتظار 
می رود عربستان در نشست هماهنگی سیاست تولید در ماه  آینده برنامه هایش را 

به تولیدکنندگان اوپک اعالم کند.
آمار رسمی منتشره در وب سایت سازمان JODI نشان داد صادرات نفت 
عربستان سعودی در دسامبر سال 2۰2۰ برای ششمین ماه متوالی رشد کرده و به 
باالترین میزان در ۸ ماهه اخیر رسیده است. صادرات این کشور در دسامبر به 6.۴۹۵ 
میلیون بشکه در روز رشد کرد که باالترین میزان از آوریل سال 2۰2۰ و باالتر از 
6.۳۵ میلیون بشکه در روز در نوامبر بود. مجموع صادرات نفت و فرآورده های نفتی 

عربستان سعودی در دسامبر به 7.7۱ میلیون بشکه در روز رشد کرد.
طبق آمار رسمی، تولید پاالیشگاهی عربستانی سعودی در دسامبر ۰.۴ درصد 
کاهش یافته و به 2.۳۳ میلیون بشکه در روز رسید و مصرف مستقیم نفت ۵۳ هزار 
بشکه در روز کاهش پیدا کرد و به 267 هزار مشکل در روز رسید. تولید نفت این 

کشور تغییر چندانی نداشت و در ۸.۹۸ میلیون بشکه در روز ایستاد.
بر اساس گزارش رویترز، محمد بارکیندو دبیر کل اوپک در همین نشست 
اظهار کرد: دالیلی برای خوشبینی وجود دارد که سال 2۰2۱ سال احیا خواهد بود 
اما ابهامات متعدد دیگری پیش رو قرار دارند. وی همچنین گفت چشم انداز پیک 

مصرف نفت در افق نزدیک دیده نمی شود.

هند خواستار افزایش تولید اوپک پالس شد
هند با اشاره به افزایش قیمت نفت که به تقاضا برای سوخت در این کشور 
خواست  متحدانش  و  اوپک  از  داده،  افزایش  را  تورمی  فشارهای  و  زده  آسیب 

محدودیت عرضه خود را تسهیل کنند.
 دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند در آستانه نشست چهارم مارس تولیدکنندگان 
اوپک پالس اظهار کرد: مصرف کنندگان هندی از افزایش قیمت فرآورده های 

نفتی آسیب می بینند.
 نفت در چند هفته گذشته تحت تاثیر محدودیت اعضای اوپک پالس و امیدها 
به بهبود تقاضا با انجام واکسیناسیون کووید ۱۹، حمایت شده است. قیمت نفت 
برنت در معامالت روز چهارشنبه به 6۴ دالر و 72 سنت در هر بشکه صعود کرد.

 قیمتهای خرده فروشی بنزین و گازوئیل در هند به دلیل افزایش قیمت های 
جهانی، به رکورد باالیی صعود کرده اند. هند که سومین مصرف کننده و وارد 
از نیازهای نفتی خود را از طریق  کننده بزرگ نفت در جهان است، ۸2 درصد 

واردات تامین می کند.

تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کاالهای اساسی؛

تالش دولت برای جلوگیری از تورم در شرایط خاص اقتصادی کشور
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زیر نظر: محمد امامی

نفت برنت از مرز 6۵ دالر گذشت
قیمت نفت برنت تحت تاثیر سقوط ۴۰ درصد از تولید نفت آمریکا و 
تبدیل آن به یک شوک عرضه جهانی، در معامالت روز پنج شنبه از مرز 

6۵ دالر در هر بشکه عبور کرد.
بهای نفت برنت برای تحویل در آوریل با ۱.۳ درصد افزایش، به 6۵ 

دالر و 2۰ سنت در هر بشکه رسید.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در مارس 

با یک درصد افزایش، به 6۱ دالر و 7۴ سنت در هر بشکه رسید.
به گفته معامله گران و مدیران صنعت نفت، در پی سرمای شدید بی 
سابقه و فلج شدن فعالیت چاههای نفتی و قطع گسترده برق، بیش از چهار 
میلیون بشکه در روز تولید نفت آمریکا سقوط کرده است. اختالل در فعالیت 
پاالیشگاهی، تقاضا برای نفت در آمریکا را کاهش داده اما مصرف بنزین 
داشته،  نگه  در خانه  را  آمریکاییها  از  بسیاری  یخبندان که  در شرایط  هم 

کاهش پیدا کرده است.
عامل دیگری که از صعود قیمتها پشتیبانی کرد، گزارش موسسه امریکن 
پترولیوم بود که اعالم کرد ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته شش میلیون 
بشکه کاهش داشته است. آمار رسمی ذخایر نفت روز پنج شنبه از سوی 

اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر می شود.
تولید  اختالل  کنند  برآورد  کنند  می  تالش  تحلیلگران  که  حالی  در 
آمریکا چه مدت طول خواهد کشید، حذف بخش عمده ای از تولید آمریکا 
از بازار باعث شده معامله گران دریای شمال محموله های بیشتری از نفت 
این منطقه را خریداری کنند و خریداران در آسیا به خرید نفت خاورمیانه با 

نرخ قیمت باالتر روی آورده اند.
تولید  کاهش  تاثیر  تحت  امسال  نفت  بلومبرگ،  گزارش  اساس  بر 
داوطلبانه عربستان سعودی و بهبود دورنمای تقاضا، 26 درصد رشد کرده 
است. این رشد قیمت روز چهارشنبه در پی گزارش داوجونز از برنامه ریزی 
بود.  آینده ضعیف شده  تولید در ماههای  افزایش  برای  عربستان سعودی 
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، روز چهارشنبه 
از تولیدکنندگان اوپک پالس خواست همچنان جانب احتیاط را حفظ کنند.
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زیر نظر: بهنام مومنی

معاون وزیر راه و شهرسازی:
مسكن ملی به زودی افتتاح می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه متعهد به اجرای ۳۰۰ هزار واحد 
اقدام ملی در مناطقی بجز بافت فرسوده شدیم و هم اکنون ۵۰۴ هزار واحد در 
حال اجرا داریم گفت: ممکن است معدودی از واحدهای اقدام ملی مسکن به 
دلیل برخی مشکالت شروع نشده باشد اما طرح در قالب کلی، وضعیت مناسبی 

دارد و در برخی استانها از جمله یزد به زودی افتتاح خواهیم داشت.
محمود محمودزاده اظهار کرد: بالغ بر ۵۰۴ هزار واحد اقدام ملی مسکن 
آغاز شده است و اغلب پروژه ها در حال اجرا است؛ بعضی در مراحل اسکلت و 
دیوارچینی قرار دارد، برخی در حال آماده سازی زمین و تعدادی هم در مراحل 
حتی  یا  شروع  هنوز  ها  پروژه  از  بسیاری  شود  می  بیان  اینکه  فوندانسیون. 
جانمایی نشده اطالعات درستی نیست. ممکن است تعداد معدودی از پروژه 
ها به دلیل برخی مشکالت هنوز شروع نشده باشد اما کلیت طرح در وضعیت 

مناسبی قرار دارد.
وی افزود: کسانی که برای مسکن ملی ثبت نام کردند دو گروه هستند. 
برای حدود ۱۳۵ هزار نفر زمین واگذار شده که تحت عنوان گروههای ساخت 
عموما در شهرهای کوچک در حال ساخت هستند که پروژه های آنها بین ۳ 

تا ۱۰ واحد است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: حدود ۳26 هزار واحد نیز در 
قالب 7۸۰۰ پروژه در سراسر کشور تعریف شده که در حال اجرا است. تمام 
متقاضیانی که پول واریز کرده اند به پروژه وصل شده و معلوم است پروژه شان 
کجاست. این اطالعات بجز استان در سامانه ملی نیز قابل رصد است. بدین 
صورت که در نقشه کشور به صورت GIS می توان این طرحها را مشاهده کرد.

محمودزاده با بیان اینکه در بعضی استانها مراحل اجرای طرح اقدام ملی 
مسکن سریعتر پیش می رود گفت: تعدادی از پروژه ها در بعضی استانها به 
مرحله سوم گرفتن اقساط رسیده است و حتی بعضی طرحها از جمله استان یزد 
به زودی افتتاح می شود. کما اینکه از ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد نیز حدود سه ماه قبل 

در سایر مناطق از جمله استان کرمان افتتاح شد. از طرف دیگر استانهایی هستند 
که با توجه به مشکالت ابتدایی، اخیرا در حال آماده سازی مقدمات طرح هستند.

وی با اشاره به ۴۰۰ هزار واحد برنامه ریزی شده برای طرح اقدام ملی 
مسکن خاطرنشان کرد: از ۴۰۰ هزار واحد قرار است ۱۰۰ هزار واحد در بافت 
فرسوده و۳۰۰ هزار واحد در سایر مناطق اجرا شود اما امروز ۵۰۴ هزار واحد با 
پیشرفت فیزیکی متفاوت در شهرهای مختلف کشور در حال اجرا است. در واقع 
2۰۴ هزار واحد اضافه بر تعهدات خود می سازیم که ممکن است پروژه هایی 

که با مشکالتی مواجه شده در این بخش قرار داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: طرح اقدام ملی مسکن در تمام 
نقاط کشور از جنوب سیستان و بلوچستان گرفته تا شرق و غرب ایران در حال 
اجرا است و روزانه پیشرفت می کند. هم اکنون بدنه مدیریتی و تخصصی و 
مهندسین کشور در جریان پروژه ها هستند و به همین نسبت مردم در جریان 

موضوعات قرارمی گیرند.
از حدود یک سال و نیم  اقدام ملی مسکن  محمودزاده یادآور شد: طرح 
گذشته از صفر شروع شده که همه کارها اعم از برنامه ریزی، تامین زمین، اخذ 
مصوبات الزم تماما در همین مدت انجام شده است. لذا هرچقدر طرح جلو می 
رود روی غلتک می افتد و مشکالت کمتر می شود. طرح اقدام ملی مسکن بر 
اساس شرایط اقتصاد بدون نفت طراحی شده که امکان اجرا وجود داشته باشد. 
در واقع به امید منابعی که وجود ندارد ننشستیم. در مجموع به نظرم شرایط طرح 
خوب و قابل قبول است و می توانم بگویم به زودی نمود این پروژه را در شهرها 
و مجموعه کشور، پررنگتراز قبل خواهیم دید و به صورت جدی به ثمر می نشیند.

مسکن ملی در یک نگاه
با حضور رییس جمهور کلنگ  اقدام ملی مسکن  شهریوماه ۱۳۹۸ طرح 
زنی شد و ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸ ثبت نام از متقاضیان در چهار استان آغاز و سپس 
به دیگر استانها تسری پیدا کرد. برای این پروژه ۴۰۰ هزار واحد تعریف شد که 
tem.mrud. در دور اول و دوم نام نویسی ۱.6میلیون نفر از طریق سایت

ir و پیامک ثبت نام کردند که ۴6۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. اولین 
واحدها به تعداد ۱۱ هزار و ۵6۰ واحد در روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹ به دستور رئیس 
جمهور افتتاح شد. این پروژه از طریق آورده متقاضیان و ۱۰۰ میلیون تومان وام 
بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد ساخته می شود. آورده متقاضیان در مرحله اول حدود 
۴۰ میلیون تومان است. میانگین قیمت این واحدها در کل کشور طبق آخرین 
برآورد از هزینه های تابستان ۱۳۹۹ به متری 2.7 میلیون تومان می رسد که 
البته با توجه به کیفیت سازه ها در مناطق مختلف، قیمت ها متفاوت خواهد بود. 
ثبت نام مراحل اول، دوم و سوم به پایان رسیده است. فرصت ثبت نام در مرحله 
سوم از ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹ آغاز شد و پنجشنبه )2۵ دی ماه( به اتمام رسید. در 

صورت خالی شدن ظرفیت یا تامین زمین، امکان ثبت نام مجدد وجود دارد.

یــک تحلیلگــر اقتصــادی ضمــن 
بــورس،  طــال،  بازارهــای  تحلیــل 
مســکن در آینــده دربــاره وضعیــت 
بــازار ارز در روزهــای آتــی گفــت کــه 
دولــت در حــال حاضــر وضعیــت ارزی 
مناســبی دارد و بــازار ارز را کنتــرل 

می کنــد.  
صــادق الحســینی در صفحــه 
شــخصی خــود بــه صــورت زنــده بــه 
ســرمایه گذاری  بازارهــای  تحلیــل 
پرداخــت و گفــت: دربــاره قیمــت 
مســکن در ســال ۱۴۰۰ و مــاه پیــش 
ــازار  ــن ب ــه ای ــه شــود ک ــد گفت رو بای
در ســال آینــده هــم رکــودی خواهــد 
ــا  ــد امــا از اواخــر ســال ۱۴۰۰ و ب مان
ورود بــه ســال ۱۴۰۱ قیمــت مســکن 

ــد.   ــد ش ــش خواه ــار جه دچ
وی در ادامــه دربــاره اینکــه 
چــرا بــازار ســرمایه طــی هفتــه 
ــادی درآن محقــق  گذشــته رشــد زی
ــان  ــه نوس ــح داد: دامن ــد، توضی نش
ــای  ــا پول ه ــد ت ــبب ش ــارن س نامتق
ــر  ــه منتظ ــازار ک ــن ب ــی در ای بزرگ
ــن  ــد، ای ــرای خــروج بودن فرصتــی ب
امــکان برایشــان ایجــاد و از بــورس 

ــر  ــه نظ ــن، ب ــوند. همچنی ــارج ش خ
ــن  ــورس ای ــاالن ب ــه فع ــد ک می رس
ــکا  ــران و آمری ــن ای ــه بی ــل ک تحلی
ــد  ــد را پذیرفته ان ــد ش ــق خواه تواف

و خریــد نمی کننــد.  
ایــن کارشــناس اقتصــادی افزود: 
ــی  ــت وضعیــت ارزی خوب ــون دول اکن
دارد و می توانــد بــازار ارز را کنتــرل 
کنــد امــا بــازار طــال نســبت بــه دالر 

ــد. ــدا می کن ــاب پی حب
اینکــه  بیــان  بــا  الحســینی 
بــازار طــال در روزهــای پیــش رو 

از بقیــه بازارهــا وضعیــت بهتــری 
خواهــد داشــت، بیــان کــرد: ایــن 
بــازار حبــاب دارد و حبــاب آن بیشــتر 
ــازار رمــز  ــاره ب هــم خواهــد شــد. درب
ــن  ــتری در ای ــاط بیش ــا احتی ــا ب ارزه
ــا در  ــد ام ــذاری کنی ــرمایه گ ــازار س ب
ــه  ــدت ب ــد م ــگاه بلن ــه ن ــی ک صورت
ــان  ــد، همچن ــا داری ــز ارزه ــازار رم ب

ــت.   ــبی اس ــی مناس دارای
ایــن تحلیلگــر اقتصــادی تاکیــد 
کــرد کــه بــورس طــی دو هفتــه اخیــر 

پرنوســان خواهــد بــود.  

_ مــروی  علــی  پایــان  در 
کارشــناس اقتصــادی دیگــری بــا 
ــه  ــه بودج ــالح الیح ــه اص ــاره ب اش
ــات  ــن اصالح ــت: ای ــده گف ــال آین س
کســری عملیاتــی بودجــه ســال بعــد 
ــر  ــر نکــرد بلکــه بدت ــا بهت ــه تنه را ن
کــرد و ایــن بودجــه تــورم زاســت مگر 
اینکــه درآمدهــای ارزی زیــادی در 
ســال آینــده نصیــب دولــت شــود کــه 
ــدت  ــه ش ــت دالر را ب ــر قیم ــن ام ای
پاییــن مــی آورد و بــه تولیــد هــم 

می زنــد.   ضربــه 

با احتیاط در بازار رمز ارزها سرمایه گذاری کنید؛

یک کارشناس اقتصادی: بودجه اصالحی 1۴۰۰ تورم زاست
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کردن  آبدار  منظور  به 
آهن  ر  زا با در  جدید  خط 
شهرستان رباط کریم عملیات 
سه راه گیری و ارتباط دهی در این شهر 

انجام و به اتمام رسید . 
به گزارش روابط عمومی شرکت 
استان  غربی  جنوب  فاضالب  و  آب 
تهران مدیر امور آبفای شهرستان رباط 
کریم با اعالم خبر مذکور اظهار داشت 
: با عنایت به نبود شبکه و یا قدمت و 
فرسودگی خطوط و شبکه های آبرسانی 
لذا   ، کریم  رباط  آهن  بازار  در  موجود 
شبکه  توسعه  و  گذاری  لوله  موضوع 
آغاز  بهمن جاری  اوایل  از  منطقه  این 
و مطابق برنامه در خالل بهمن ماه نیز 

انجام و به اتمام رسید . 
رسول خیرده خاطر نشان کرد : در 
همین راستا و بمنظور تامین و توزیع آب 
شرب شهروندان در بازار آهن و مناطق 
تحت پوشش بالفاصله و پس از اتمام 
عملیات لوله گذاری و توسعه شیکه که 
اصالح  کارگاه  نیروهای  همکاری  با 
مورد  یک  شد  انجام  شبکه  توسعه  و 
دهی  ارتباط  و  گیری  راه  سه  عملیات 
توزیع  خط  به   ۴۰۰ اصلی  خط  از  نیز 
۱۰۰ و دو مورد ارتباط دهی خطوط ۱۰۰ 
میلی متری اصلی به ۱۰۰ میلی متری 
توزیع انجام و با نصب سه دستگاه شیر 
کنترل خطوط رسما خطوط اجراء شده 
آبدار گردید و در مدار توزیع قرار گرفتند . 

طی بهمن ماه جاری انجام شد

انجام 3 مورد عملیات سه راه گیری در رباط کریم
مسئولیت پذیری یکی از ضرورت های کلیدی مدیریت 

دولتی است

کلیدی  ضرورت های  از  یکی  را  شاهرود،مسئولیت پذیری  شهردار 
و  عملکردها  مسئولیت،  قبول  با  گفت:  و  کرد  عنوان  شهری  مدیریت 

فرآیندها تداوم پیدا می کند و اعتماد در بین مردم افزایش می یابد.
مسئولیت پذیری  اینکه  به  اشاره  با  علی  محمد  حاجی  علیرضا   
به عنوان یکی از شاخص های رفتار شهروندی، در بین تمامی سازمان ها 
است،  تبدیل شده  قبول،  قابل  و  بدیهی  امری  به  اجتماعی  نظام های  و 
افزود: مسئولیت پذیری یک تعهد و الزام درونی از سوی فرد برای انجام 

مطلوب، تمامی فعالیت هایی است که بر عهده ی وی گذاشته می شود.
نگرانی  و  دغدغه  حاضر،  حال  در  که  مطلب  این  بیان  ضمن  وی 
به  که  است  مشکالتی  و  مسائل  بروز  سازمان ها،  و  شهری  مدیران 
واسطه ی، رعایت نکردن اصول اخالقی توسط کارکنان رخ می دهد، ابراز 
داشت:اخالق حرفه ای در سازمان ها، صرفًا مجموعه ای از اعتقادات ذهنی 
و باورها است و رفتارهای اخالقی در واقع، شیوه ی معینی از زیستن است. 
ارزش های موجود در  و  باورها  به  به همین خاطر اخالق در سازمان ها، 
منشور اخالقی سازمان ها محدود نمی شود، بلکه منظور از اخالق حرفه ای، 

مجموعه قواعدی است که باید افراد به آن عمل کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان خبر داد:
مشعل گازرسانی به روستاهای ده سراب و سرآبرود 

از توابع شهرستان آرادان  روشن شد
ــتاهای ده  ــه روس ــانی ب ــروژه گازرس ــرداری از پ ــره ب ــم به مراس
ــر  ــور منوچه ــا حض ــتان آرادان ب ــع شهرس ــرآبرود از تواب ــراب و س س
فخــری معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری ســمنان و جمعــی 

ــد. ــزار ش ــتانی برگ ــتانی و شهرس ــران اس از مدی
بــه گــزارش روابــط عمومــی، علیرضــا اعوانــی مدیرعامــل شــرکت 
گاز اســتان ســمنان توســعه عادالنه گازرســانی در شــهرها و روســتاهای 
اســتان پهنــاور ســمنان را از بــرکات نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 
و موجــب افتخــار و مباهــات مدیــران و کارکنــان شــرکت گاز دانســت و 
گفــت: بــا بهــره بــرداری از پــروژه گازرســانی بــه ایــن 2 روســتا پوشــش 
گاز در بخــش روســتایی شهرســتان آرادان بــه بیــش از ۹۳ درصد رســید 
و اظهــار امیــدواری کــرد در آینــده شــاهد برخــورداری تمامی روســتائیان 

عزیــز هــم اســتانی از ایــن نعمــت خــدادادی باشــیم. 
ــر خطــوط شــبکه و  ــه اجــرای حــدود ۱۴ کیلومت ــا اشــاره ب وی ب
ــرف  ــار گاز و ص ــل فش ــتگاه تقلی ــاب ایس ــک ب ــداث ی ــه گاز، اح تغذی
اعتبــاری بالــغ بــر ۳۳ میلیــارد ریــال بــرای اجــرای ایــن طــرح گفــت: 
ــطح  ــای س ــر ارتق ــالوه ب ــروژه ع ــن پ ــرداری از ای ــره ب ــم به امیدواری
ــاورزی  ــد و کش ــش تولی ــق بخ ــاد رون ــه ایج ــر ب ــاکنین منج ــاه س رف

ــردد. ــه گ ــن منطق ای
ــوختهای  ــایر س ــا س ــه ب ــی گاز در مقایس ــای رقابت ــی مزیته اعوان
ــت  ــز اهمی ــیار حای ــره وری را بس ــش به ــش آن در افزای ــیلی و نق فس
دانســت و گفــت: خوشــبختانه بــا توجــه بــه زیرســاختهای فراهــم شــده 
ــیار  ــان بس ــب اطمین ــتان از ضری ــر اس ــان گاز در سراس ــداری جری پای
ــرای  ــتای اج ــتان در راس ــرکت گاز اس ــت و ش ــوردار اس ــی برخ باالی
سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی و رونــق تولیــد و اشــتغال، از پذیــرش 
ــد و صنعــت  و جایگزینــی ســوخت واحدهــای  ــان بخــش تولی متقاضی

ــد. ــال اســتقبال مــی نمای ــی فع کشــاورزی و صنعت
مدیرعامــل شــرکت گاز، آمــوزش اصول و روشــهای اســتفاده ایمن 
و بهینــه از گاز طبیعــی را از مهمتریــن مســئولیت هــای اجتماعــی ایــن 
شــرکت دانســت وبــر رعایــت نــکات ایمنــی بــه منظــور اســتفاده صحیح 

ار ایــن نعمــت الهــی تاکیــد نمــود.

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان:
شهرداری سمنان برای دومین سال متوالی جایزه ملی 

مدیریت مالی ایران را کسب کرد 
در یازدهمیــن دوره برگــزاری جایــزه ملــی مدیریــت مالــی ایــران، 
ــه  ــر نام ــده تقدی ــی برن ــن ســال متوال ــرای دومی شــهرداری ســمنان ب

ســه ســتاره شــد .
ــه گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری  ب
ســمنان؛یازدهمین دوره جایــزه ملــی مدیریــت مالــی ایــران صبــح روز 
ســه شــنبه 2۸ بهمــن  بــا حضــور جمعــی از مســئوالن کشــوری ،مدیران 
ارشــد ادارات دولتــی و اســاتید دانشــگاه در ســالن همایــش هــای بیــن 

المللــی رازی تهــران برگــزار شــد.
در ایــن دوره بــا اعــالم نتایــج ارزیابــی توســط کمیتــه داوران بــا 
توجــه بــه شــاخص هــای بررســی شــده بــرای دومیــن ســال متوالــی 
، مدیریــت مالــی شــهرداری ســمنان حائــز امتیــاز الزم جهــت کســب 

تقدیرنامــه ســه ســتاره شــد. 
ــهرداری  ــع ش ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس ــربتدار مع ــا ش علیرض
ســمنان پــس از دریافــت تقدیرنامــه در ایــن بــاره گفت:ایجــاد فضــای 
ــاط ضعــف و برطــرف  ــی ،شــناخت نق ــی مناســب و شــفافیت مال رقابت
نمــودن آن، خــود ارزیابــی و نظــم بخشــی موثــر و مطلــوب بــه رونــد 
مالــی و اقتصــادی شــهرداری از اهــداف مدیریــت مالــی در ســال مالــی 

جــاری عنــوان نمــود. 
شــربتدار در ادامــه گفــت : در ســال ۱۳۹۹ بــا توجــه بــه شــرایط 
ــه  ــا توجــه ب ــا و ب ــروس کرون ــت شــیوع وی ــه عل ــه ب ــر جامع حاکــم ب
کمبــود درآمدهــا بــا همــکاری پرســنل شــهرداری شــاهد افتتــاح پــروژه 
هــای عمرانــی و خدمــات شــهری و فرهنگــی در ایــام اهلل دهــه فجــر 

در شــهر بودیــم .
ــس،  ــطح تندی ــه س ــران در س ــی ای ــت مال ــی مدیری ــزه مل جای
تقدیرنامــه و گواهینامــه طــرح ریــزی شــده اســت. ســطح تندیــس نیــز 
بــرای تفکیــک دقیق تــر ســطح ســازمان های برنــده تندیــس بــه ســه 
ســطح تندیــس بلوریــن، تندیــس ســیمین و تندیــس زریــن و همچنیــن 
ســطح تقدیرنامــه بــه ســه ســطح ســه ســتاره، دو ســتاره و یــک ســتاره 

تقســیم شــده اســت.
طراحــی مــدل جایــزه ملــی مدیریــت مالــی ایران توســط اســاتید و 
متخصصیــن خبــره در مدل هــای مطــرح دنیــا صــورت گرفتــه اســت. به 
گونــه ای کــه در ایــن مــدل ارزیابــی حــوزه مالــی و اقتصادی ســازمان ها 
ــی  ــا و شــاخص های تخصصــی مال ــا اســتفاده از معیاره و شــرکت ها ب

و حســابداری انجــام می پذیــرد.
ــر،  ــر و تخصصی ت ــه دقیق ت ــر چ ــی ه ــت ارزیاب ــن در جه همچنی
ــی، بانــک و  ــی، خدمات ــه حــوزه فعالیــت )تولیــدی، بازرگان ــا توجــه ب ب
ــن معیارهــا و  ــه شــده کــه ای ... ( معیارهــای تخصصــی در نظــر گرفت
ــه و  ــس، تقدیرنام ــزه )تندی ــف جای ــطوح مختل ــرای س ــاخص ها ب ش
ــر  ــت و ارزش ه ــه اهمی ــه ب ــا توج ــتند و ب ــاوت هس ــه( متف گواهینام
ــار در نظــر  ــرای آن معی ــاز خاصــی ب ــار در عملکــرد ســازمان، امتی معی
ــی شــرکت  ــن ارزیاب ــددی در ای ــه شــده اســت. شــرکت های متع گرفت
ــز  ــی های الزم حائ ــس از بررس ــمنان پ ــهرداری س ــه ش ــدند ک داده ش

ــر نامــه ســه ســتاره شــد. دریافــت تقدی

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق اصفهان:
برق امید امیدی برای مشترک خانگی

توزیع  شرکت  مشترکین  خدمات  و  فروش  معاون  جنتیان  مهرداد 
برق اصفهان گفت :برق امید موجب می شود که زندگی سالمتری برای 
همشهریان رقم زده شود به طوری که مشترکین خانگی  به کاهش مصرف 

دعوت می شوند و با  این رفتار خود شامل پاداش خواهند شد 
وی تصریح کرد :در طرح برق امید  ۳ دسته مشترکین خانگی  تعریف 
شدند که شامل مشترک کم مصرف ،خوش مصرف و پر مصرف خانگی 
خواهند بود که تعداد مشترکین خانگی در شهر اصفهان شامل ۹۴۰ هزار 
مشترک می باشند که از این تعداد ۱۱ درصد مشترکین کم مصرف و ۵۰ 
درصد مشترکین خوش مصرف قرار گرفتند  که با کمی تغییر روش می 
توانند در جرگه کم مصرف هاجای گرفته  و ۳۹ درصد مشترکین نیز در 

بخش مشترکین پرمصرف قرار گرفته اند .
وی گفت :مشترکین کم مصرف در صورتی که در ماههای گرم سال 
زیر ۱۰۰ کیلو وات برق مصرف کنند و در ماههای غیر گرم سال زیر ۸۰ 
کیلو وات برق مصرف کنند  هزینه برقشان صفر  خواهد شد و مشترکین 
خوش مصرف اگر مصرف خود را نسبت به سال قبل کاهش دهند پاداش 
و  راهکارهای ساده  نیز  پر مصرف  برای مشترکین  و  کنند   دریافت می 
کاربردی وجود دارد که از جمله نصب پنل های خورشیدی است که ،انرژی 

پاک محسوب می شود 
در ادامه سارا صالحی مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان 
در  انرژی  مناسب در حل معضالت  راهکارهای  از مهمترین  :یکی  گفت 
های  پنل  از  استفاده  محیطی  زیست  های  بحران  به خصوص  و  جهان 

خورشیدی است 
ویژه  خورشیدی  برق  سامانه  با  ارتباط  :در  گفت  باره   این  در  وی 
مشترکین در اصفهان در حال حاضر ۸۹ سامانه با مجموع ظرفیتی معادل 
برداری  بهره  از سامانه های تسهیالتی سال ۹2 در حال  ۴۴۵ کیلووات 
است و تعداد ۱۱سامانه برق خورشیدی با مجموع ظرفیت ۴۰7 کیلووات 
درحال  و  شده  نصب  ها  سازمان  و  ادارات  درصد   2۰ طرح  با  ارتباط  در 

بهره برداری می باشد 
وی در ادامه خاطر نشان کرد :در مجموع تعداد ۱۵۹ سامانه های برق 
خورشیدی کوچک با ظرفیتی معادل 2۱۸6کیلووات  در حوزه شهرستان 
اصفهان نصب و در مدار قرار گرفته  و کل تولید سامانه های برق خورشیدی 
واجد قرارد داد خرید تضمینی در ۸ ماه ابتدای سال جاری معادل ۱.۵۱۸هزار 
با  کیلووات ساعت و مجموع صورت وضعیت های پرداخت شده متناظر 

این تولید تقریبا 2۸ میلیارد بوده است.

با محوریت آموزش به روستاییان برگزار گردید؛
اولین برنامه سه شنبه های آبی در استان اصفهان

اولین برنامه سه شنبه های آبی در روستای دشتی در منطقه کراج 
و برآان در بخش مرکزی استان اصفهان برگزار شد. هدف از اجرای این 
می  برگزار  اصفهان  استان  روستاهای  در  بار  دوهفته یک  هر  که  برنامه 

گردد، آموزش مدیریت مصرف آب به روستاییان است. 
مدیر منطقه کراج و برآان در برنامه سه شنبه های آبی گفت: در چند 
سال اخیر با اجرای برنامه های فنی و فرهنگی در روستای دشتی، مصرف 

آب توسط روستاییان این منطقه مدیریت شده است. 
صالح سلمانی با بیان اینکه راه اندازی سیستم تله متری در تاسیسات 
آبرسانی روستای دشتی در دستور کار قرار دارد افزود: طول شبکه توزیع در 
روستای دشتی حدود ۱2 کیلومتر می باشد و مقرر گردید به منظور توزیع 
عادالنه آب در این روستا، به زودی مخزن ۱۵۰ مترمکعبی و شبکه توزیع 
آب به صورت آنالین از طریق سیستم تله متری بررسی و کنترل شود. 

وی مصرف سرانه آب در روستای دشتی را ۱۹۰ لیتر در شبانه روز 
اعالم کرد و گفت: با یکپارچه سازی شرکتهای آبفا شهری و روستایی در 
استان اصفهان خدمات رسانی به روستاها با سرعت و دقت بیشتری در 
دستور کار قرار گرفت، همچنین در راستای مصرف بهینه آب در روستای 
دشتی اقدامات فرهنگی بسیاری مد نظر است که یکی از این موارد برنامه 

سه شنبه شادآبی است.
در ادامه این برنامه رئیس شورای بخش مرکزی اصفهان گفت: بعضا 
شنیده می شود که برخی از مسئوالن میزان سرانه مصرف آب در شهر و 
روستا را بایکدیگر مقایسه می کنند در حالیکه شیوه زندگی در روستا با 

شهر بسیار متفاوت است.
ادامه داد: روستاییان اصوال تولید کننده هستند  مرتضی حسن زاده 
به گونه ای که تولیدات دامی، باغی و زراعی آنها به آب نیاز دارد بنابراین 
مقایسه مصرف سرانه آب در شهر و روستا با یکدیگر قیاس درستی نمی 

باشد.
کرد:  تصریح  روستاییان  توسط  آب  بهینه  مصرف  بر  تاکید  با  وی 
به  نیاز  باغی  تولید محصوالت دامی و  برای  درست است که روستاییان 
روستاییان  توسط  آب شرب  درست  هر صورت مصرف  در  اما  دارند  آب 

امری غیر قابل انکار است. 
حسن زاده گفت: شورای شهر بخش مرکزی نهایت همکاری خود 
را با شرکت آبفا در زمینه اصالح شبکه فرسوده آب و مهیا نمودن تامین 
پایدار آب شرب روستای دشتی در نظر گرفته است.سید مهدی مرتضوی 
دهیار روستای دشتی با اشاره به هدر رفت آب عنوان کرد: زیرساخت های 
الزم برای کاهش هدر رفت آب در روستا یکی از اولویت هاست که در این 
زمینه دهیاری همکاری الزم را با شرکت آبفا در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: یکی از راههای کاهش هدر رفت آب تعویض انشعابات 
فرسوده و اصالح شبکه فرسوده آب است که درراستای اصالح و نوسازی 

شبکه فرسوده آب دهیاری با شرکت آبفا اقداماتی انجام داده است.
مصرف  آب  الگو  از  کمتر  که  مشترکین  از  نفر   7 از  برنامه  این  در 
نمودند تقدیر بعمل آمد و درادامه کارشناس دفتر مطالعات و بررسی های 
از  استفاده  به  تشویق  را  روستاییان  اصفهان  استان  آبفا  آب شرکت  فنی 
تکنولوژی نوین در مصرف آب نمود و توصیه کرد که از روشهای نوین 
در آبیاری استفاده کنند و از آبشخورهای اتوماتیک به جای آبشخورهای 
سنتی برای آب دادن به دام بهره مند شوند و نیز از آب چاه برای آبیاری 

فضای سبز استفاده کنند.

سرپرست معاونت تجاری و بازاریابی مخابرات منطقه اصفهان: 
لزوم ارائه سرویس های جدید بر بستر تلفن ثابت

در  اصفهان  منطقه  مخابرات  بازاریابی  و  تجاری  معاونت  سرپرست 
بازدید از اداره فروش خانگی تلفن ثابت با اعالم این مطلب گفت : ارائه 
سرویس های ارزش افزوده بر بستر تلفن ثابت می تواند نقش بسزایی در 

استفاده بیشتر از ظرفیت های شبکه ثابت داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان،احمد شاه میرزائی  
با اشاره به اقبال عمومی مردم نسبت به تلفن ثابت اظهار کرد : با وجود 
ثابت  ؛تلفن  است  هنوز  که  هنوز  نوری  فیبر  و  موبایل  تکنولوژی  آمدن 
همچنان جایگاه خود را حفظ کرده  و آمار مشترکین تلفن ثابت در استان 

و کشور به عنوان شاهدی بر این مدعاست.
وی نقش تلفن ثابت در راستای ارائه سرویس های باند پهن را پر رنگ 
 ADSL.VDSL دانست و تصریح کرد : سرویس های باند پهن نظیر
و ...همه بر بستر تلفن ثابت دایر می شوند و این خود دلیلی برای توجه 

ویژه به نقش این سرویس در راستای خدمات ارتباطی است.
شاه میرزائی ضمن اشاره به نقش درآمدی تلفن ثابت در میان سرویس 
های مخابراتی بیان کرد:با توجه به تعداد باالی مشترکین تلفن ثابت در 
ارائه بسته های پیشنهادی و سرویس های جدید به  با  استان می توان 
قابل  میزان  به  را  ثابت  تلفن  از طریق سرویس  مشترکین،درآمد شرکت 
امور مشتریان مخابرات  و  تجاری  معاونت  داد.سرپرست  افزایش  توجهی 
اصفهان، وسعت گستره نفوذ جغرافیایی و هزینه کم  را از دالیل ضریب 
نفوذ باالی تلفن ثابت عنوان کرد و گفت : رئیس و کارکنان اداره فروش 
مرور  با  و  ایده های جدید،خالقیت  از  استفاده  با  باید  ثابت  تلفن  خانگی 
مباحث فرایندی در این حوزه،از حسن اعتماد مردم نسبت به این سرویس 
با قدمت، استفاده بهینه نموده و با اتخاذ سیاست های مدبرانه در راه تحقق 

ظرفیت های عملکردی این سرویس قدم بردارند.

با حضور معاون استاندار، فرماندار 
و  استانی  مقامات  سایر  و  اصفهان 
تصفیه  پکیج  احداث  عملیات  محلی 
شد،  ز  غا آ تودشک  فاضالب  نه  خا
آب  انتقال  خط  کیلومتر  همچنین۱2 
آب  مخازن  و  جشوقان  روستای  به 
بهره  به  آبچویه  و  چیرمان  روستاهای 

برداری رسید..
حسین سیستانی راه اندازی پکیج 
ضروری  را  منطقه  این  در  فاضالب 
منظور  به   : کرد اعالم  و  برشمرد 
محیطی  زیست  های  آالینده  کاهش 
راه  عمومی،  بهداشت  ارتقای سطح  و 
اندازی پکیج فاضالب در محله نوبنیاد 
تودشک ضروری  مهر شهر  مسکن  و 

سرعت  خواستار  رسد.وی  می  نظر  به 
و  شد  پروژه  این  اجرای  به  بخشیدن 
رود مسئوالن  انتظار می  داشت:  بیان 
اصفهان،  استان  آبفا  شرکت  در  امر 
در  منظور  به  را  خود  تالش  نهایت 
مدار قرار دادن این پکیج در ماههای 
اول سال آینده به خرج دهند تا مردم 
این منطقه هر چه زودتر تحت پوشش 

خدمات شبکه فاضالب قرار گیرند.
فرماندار اصفهان با اشاره به تامین 
آب شرکت شهرک های صنعتی منطقه 
کوهپایه گفت: به منظور اشتغال پایدار 
است  خوب  گذار،  سرمایه  جذب  و 
شهرکهای  شرکت  و  آبفا  شرکت  که 
صنعتی در کوهپایه در تامین آب شرب 

همکاری داشته باشند. این درحالیست 
نه  خا تصفیه  ب  پسا تخصیص  که 
لیتر   ۴ نیزکه حدود  تودشک  فاضالب 
در ثانیه است می تواند بخشی از آب 
را  تودشک  صنعتی  شهرک  نیاز  مورد 

برطرف نماید.
مراسم  در  کوهپایه  بفا  آ مدیر 
کلنگ زنی احداث تصفیه خانه فاضالب 
تصفیه  پکیج  احداث  گفت:  تودشک 
فاضالب به روش لجن فعال با ظرفیت 
۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز آغاز شده 
و مبلغ قرارداد اولیه این پروژه حدود دو 

میلیارد تومان برآورد شده است.
شبکه  ی  ا جر ا ن  مو ا پیر وی 
مسکن  و  نوبنیاد  محله  در  فاضالب 

مهر تودشک عنوان کرد: طول شبکه 
 ۱۳ حدود  ها  محله  این  در  فاضالب 
کیلومتر   ۵ کنون  تا  که  است  کیلومتر 
آن اجرا شده و با تامین منابع مالی، 7 
کیلومتر باقی مانده در آینده نزدیک در 

دستور کار قرار می گیرد.
رحیمی در ادامه با اشاره به بهره 
به روستای  انتقال آب  از خط  برداری 
با  پروژه  این  داشت:  بیان  جشوقان 
 ۴۰۰ و  میلیارد  یک  بر  بالغ  اعتباری 
هزار تومان عملیاتی شد و با اجرای این 
خط انتقال، جمعیتی بالغ بر 66۰ نفر در 
از آب  2 روستای جشوقان و چیرمان 
شرب پایدار و سالم برخودار می شوند.

وی اجرای ۱2 کیلومتر خط انتقال 
موجب  را  جشوقان  روستای  به  آب 
منطقه  این  در  آب  رفت  هدر  کاهش 
این  اجرای  با  داشت:  اظهار  و  دانست 
خط از ۳۵ درصد کاهش هدر رفت آب 
بعمل  جلوگیری  جشوقان  روستای  در 

آمده است.
رحیمی افزود: احداث مخزن۱۰۰ 
متر مکعبی روستای چیرمان با اعتباری 
بالغ بر ۱۱۵ میلیون تومان و مخزن ۵۰ 
 ۹۵ ی  هزینه  با  آبچویه  مکعبی  متر 

میلیون تومان عملیاتی شد. 
اینکه  بیان  با  کوهپایه  آبفا  مدیر 
از  روستاییان  شرب  آب  پایدار  تامین 
مهمترین پروژه های در حال اجرا می 
باشد خاطرنشان ساخت: از ابتدای سال 
کوهپایه  منطقه  در  روستا   ۱7 تاکنون 
قرار  پایدار  شرب  آب  پوشش  تحت 
سیار  آبرسانی  مدار  از  و  اند  گرفته 

خارج شدند.

با حضور معاون استاندار و فرماندار اصفهان صورت گرفت:

آغاز احداث پكیج تصفیه خانه فاضالب تودشک و بهره برداری از تاسیسات آبرسانی
 در 3 روستای کوهپایه

فوالد  شرکت  نتخاب  ا پی  در 
استانی،  نمونۀ  واحد  به عنوان  مبارکه 
مدیرکل استاندارد استان اصفهان، ضمن 
با  شرکت،  این  تولید  خطوط  از  بازدید 
اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژۀ ادارۀ 
دستاوردهای  و  اقدامات  از  استاندارد 
مدیریت و کارکنان این شرکت در حوزۀ 
استانداردسازی و کیفیت قدردانی کرد. 
محمود فرمانی، دستاوردهای فوالد 
مبارکه در حوزۀ استانداردسازی و توجه 
را  محصوالت  کیفیت  به  شرکت  این 
گفت:  و  دانست  مثال زدنی  و  ارزشمند 
ویژۀ  عنایت  اگر  می دهد  نشان  تجربه 
به عنوان  مبارکه  فوالد  عامل  مدیران 
نبود،  خصوص  این  در  سازمان  رأس 
به یقین فوالد مبارکه با این سرعت در 
مسیر نیل به دستاوردهای حوزۀ کیفیت 
و استاندارد حرکت نمی کرد و این مهم 

محقق نمی شد.
وی همکاری فوالد مبارکه با ادارۀ 

استاندارد را بسیار خوب ارزیابی و ابراز 
امیدواری کرد ادارۀ استاندارد شهرستان 
مبارکه نیز که در شرف راه اندازی است، 
با همکاری فوالد مبارکه بتواند به خوبی 

به وظایف خود عمل کند.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان 
جاری  سال  در  مبارکه  فوالد  گفت: 

شناخته  استاندارد  نمونۀ  واحد  به عنوان 
ازآنجاکه به دلیل محدودیت های  شد و 
امکان  کرونا  بیماری  شیوع  از  ناشی 
برگزاری مراسم منسجم وجود نداشت، 
حضور  مبارکه  فوالد  شرکت  در  امروز 
فرایند  از  بازدید  ضمن  تا  کردیم  پیدا 
تولید در این شرکت، از زحمات مدیران 

استاندارد  حوزۀ  در  آن  کارکنان  و 
قدردانی کنیم.

نگاه  خوشبختانه  گفت:  فرمانی 
حوزۀ  به  مبارکه  فوالد  ارشد  مدیریت 
استانداردسازی و کیفیت، نگاهی مؤثر 
و مثبت است. در این جلسه مقرر شد 
شرکت فوالد مبارکه، به دلیل قابلیت های 
از  یکی  میزبان  تکنیکی،  و  فنی  ویژۀ 
کشورمان  در  متناظر  کّمی  کمیته های 
ظرفیت  این  از  ترتیب  این  به  تا  باشد 
نحو  به  کشور  در  تخصصی  و  علمی 

مناسبی استفاده شود.
 مدیرکل استاندارد استان اصفهان 
آزمایشگاه  بودن  مرجع  به  اشاره  با 
 : د کر ن  نشا طر خا که  ر مبا د  ال فو
آزمایشگاه فوالد مبارکه دارای تأییدها 
و گواهینامه های معتبر ملی و بین المللی 
است و آزمایش های صورت گرفته در این 
آزمایشگاه در سطح ملی و فراملی قابل 

استناد است.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان: 

نتایج آزمایشگاه های فوالد مبارکه در سطح ملی و فراملی قابل استناد است 

فقره   6 مسئوالن  از  جمعی  حضور  با 
پروانه نشان حدمجاز آالینده ها در محصوالت 

کشاورزی، به کشاورزان ایالم اهدا شد.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مراسمی  در  امروز  ایالم،  استان  استاندارد 
با  و  کشاورزی  جهاد  سازمان  مشارکت  با  که 
حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان، 
مدیر کل استاندارد و مشاور استاندار در سالن 
برگزار شد،  استان  اجتماعات جهاد کشاورزی 
به  ها  آالینده  حدمجاز  نشان  پروانه  فقره   6

کشاورزان ایالمی اهدا شد.
استان  استاندارد  مدیرکل  همتی  مهناز 
کاربرد  پروانه  فقره   6 جاری  سال  در  گفت: 
در  ها  آالینده  مجاز  حد  استاندارد  عالمت 
و  مشارکت  با  استان  کشاورزی  محصوالت 
تالش سازمان جهاد کشاورزی و نظام مهندسی 
#نخود  محصوالت  برای  استان  کشاورزی 
شهرستان  برای  انگور،  و  گوجه  خیار،  دیمی، 
های مختلف در سطح استان، توسط این اداره 

کل صادر شد.
راستای  در  نشان  این  صدور  افزود:  وی 
مورد  های  آالینده  و  از سموم  استفاده  کاهش 
مصرف در تولید محصوالت کشاورزی به میزان 
#استاندارد و حد مجاز به منظور افزایش #کیفیت 
محصوالت  برای  محصوالت،  این  سالمت  و 
تولیدی کشاورزی استان صورت گرفته است.در 
پایان این مراسم پروانه نشان حدمجاز آالینده ها 

به این کشاورزان ایالمی اهدا شد.

با حضور جمعی از مسئوالن صورت گرفت؛

اهدا 6 فقره پروانه نشان حد مجاز آالینده ها به کشاوزران ایالمی 
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ــع  ــور صنای ــاون ام مع
وزارت صمــت در خصــوص 
نقــش فــوالد مبارکــه در 
ــرای کشــور گفــت: فــوالد  ارزآوری ب
ــد  ــه تولی ــان در زمین ــه اصفه مبارک
واقــع  در  اســت.  نظیــر  بــی  ورق 
فــوالد مبارکــه جــز یکــی از مجتمــع 
ــرب آسیاســت و  ــر غ ــی نظی ــای ب ه
ــش  ــوص دان ــز در خص ــان نی در جه
مــورد  دارد  کــه  و طراحــی  فنــی 

ــت.  ــه اس توج
در  نیارکــی  صادقــی  مهــدی 
گفت وگــو بــا خبرنــگار فــوالد بــا 
ــزود:   ــه اف ــب در ادام ــن مطل ــان ای بی
ــاز  ــن نی ــدا تامی ــه در ابت فوالدمبارک
ــد  ــتور کار دارد و بع ــل را در دس داخ

ــردازد.  ــادرات بپ ــه ص ــه مقول ب
توصیــه  کــرد:  تصریــح  وی 
ــه شــرکتی  ــه ب ــد مــا در وزارتخان اکی
ماننــد فوالدمبارکــه توجــه بــه بحــث 
ــبختانه  ــه خوش ــت ک ــره وری اس به
ــن  ــوب در ای ــن شــرکت بســیار خ ای
زمینــه عمــل می کنــد؛ همچنیــن 
اســتفاده حداکثــری از خطــوط تولیــد 
خــود را در دســتور کار قــرار داده کــه 
اقدامــی مثبــت اســت؛ البتــه در کنــار 
ــه  ــرکت فوالدمبارک ــوارد، ش ــن م ای
ــز  ــود را نی ــعه ای خ ــای توس طرح ه

دنبــال می کنــد. 
ــوص  ــی در خص ــی نیارک صادق
عملکــرد ایــن شــرکت فوالدســاز 
مبارکــه  فــوالد  شــرکت  گفــت: 
بــه عنــوان یکــی از شــرکت های 
ــده و  ــناخته ش ــور ش ــرو در کش پیش
عرضــه بســیار خوبــی نیــز در بــورس 
نســبت بــه دیگــر شــرکتهای نــوردکار 
داشــته اســت. در واقــع فوالدمبارکــه 

ــه  ــوده ک ــرکتهایی ب ــدود ش ــز مح ج
ــورس عرضــه  ــدات خــود را در ب تولی
کــرده و مــا نیــز همیشــه اعــالم 
کردیــم کــه ایــن اقــدام مثبــت اســت. 
اکنــون  اینکــه  دربــاره  وی 
فوالدمبارکــه در کشــور مــورد هجمــه 
هــای بســیاری قــرار گرفتــه و دولــت 
ایــن  از  می توانــد  حمایتــی  چــه 
ــت:  ــز گف ــد نی ــته باش ــرکت داش ش

ــرای شــرکت  مســائل و چالشــهایی ب
فوالدمبارکــه رخ داده و مــا امیدواریــم 
حــل و فصــل شــود. امــا توقــع 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــت ب وزارت صم
فوالدمبارکــه همچنــان مســیر توســعه 
ــن  ــد؛ همچنی ــال کن ــود را دنب ای خ
راندمــان و عرضــه محصــول در داخل 
ــتر در  ــل را بیش ــازار داخ ــم ب و تنظی

ــد. ــرار ده ــود ق ــتور کار خ دس

معاون امور صنایع وزارت صمت: 

فوالدمبارکه در زمینه تولید ورق عملکرد بی نظیری داشته است 
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اعالم کرد:

جابجایی بیش از 4 میلیون تن انواع کاال تانیمه بهمن 
ماه سال »جهش تولید« 

سال  ماه  بهمن  تانیمه  کاال  انواع  تن  میلیون   ۴ از  بیش  جابجایی 
»جهش تولید« / افزایش 6۰ درصد ی صادرات غیر نفتی و رشد شاخص 

های عملیاتی دربنادر غرب هرمزگان
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از جابجایی بیش از ۴ میلیون 
افزایش 6۰ درصدی صادرات  و  بنادر غرب هرمزگان  انواع کاال در  تن 

غیرنفتی تا نیمه بهمن ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 
، »قاسم عسکری نسب« ضمن تشریح عملکرد  بنادر غرب استان اظهار 
 ۱66 و  میلیون   ۴ مجموع  در  ماه  بهمن  نیمه  تا  سال  ابتدای  از  داشت: 

هزار و ۳2۱ تن انواع کاال در این بنادر تخلیه و بارگیری شد ه است .
وی افزود: از این میزان، 2 میلیون و ۱۴۹هزار و ۸۹۱ تن که رشد 
27 درصدی را نشان می دهد مربوط به کاالهای غیر نفتی و 2 میلیون و 

۱6 هزار و ۴۳۰ تن دیگر به فرآورده های نفتی اختصاص دارد.
عسکری نسب به تخلیه و بارگیری کانتینر های یخچالی نیز اشاره 
ای داشت و افزود :۱۱ هزار و TEU ۴۸۹ کانتینر یخچالی با تناژ بیش 
بنادر  به  آفتاب و چارک  بنادر شیوء،  از  این مدت  از ۱۴۳ هزار تن طی 

حاشیه جنوبی خلیج فارس صادرشده است 
بنادر غرب  این مقام مسئول میزان صادرات کاالهای غیرنفتی در 
هرمزگان را یک میلیون و ۱۱2 هزار و 7۰۳ تن اعالم کرد و افزود: عمده 
این محموله های صادراتی شامل میوه و تره بار، خشکبار، مواد معدنی 
و مصالح ساختمانی بوده است که در این بخش از عملیات، افزایش 6۰ 

درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد هستیم .
عسکری نسب با اشاره به افزایش فعالیت های کابوتاژی بیان کرد: 
از مجموع صادرات غیر نفتی انجام شده، ۸۴7 هزار و ۸6۹ تن به صورت 
رویه کابوتاژ )کران بری( در بنادر غرب هرمزگان جابجا شد که رشد 2۳ 

درصدی داشته است.
تعداد شناورهای  پایان  بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در  مدیر 
ورودی و خروجی به بنادر غرب هرمزگان  را تا نیمه بهمن ماه  ۱۵ هزار 

و 67۸ فروند اعالم کرد.

ارائه خدمات به مسافران کرونایی توسط شرکت های 
حمل مسافر ایالم  ممنوع است

سرهنگ رضا  همتی زاده رئیس پلیس راه  ایالم با بیان اینکه ناوگان 
عمومی و شرکت های حمل مسافر نقش مهمی در حمل ونقل وسالمت 
ارائه خدمات  جامعه،  راستای سالمت عمومی  در  گفت:  دارند،  مسافران 
به مسافران کرونایی توسط شرکت های حمل مسافر ایالم ممنوع است.

وی افزود: کلیه شرکت های حمل  مسافر موظفند در راستای صیانت 
و سالمت مردم ، قبل از صدور بلیط برای مسافران، وضعیت تست کرونا 
آنها از سامانه ” سروا ” استعالم کنند، و در صورت  ابتال به این بیماری، 

از ارائه خدمات به چنین مسافرانی خودداری کنند.
رئیس پلیس راه  ایالم  اظهار داشت: شرکت های حمل و نقل مسافر 
صرفًا مجاز به تحویل مسافر و صدور صورت وضعیت به رانندگانی هستند 
که دارای صالحیت و مورد وثوق شرکت بوده و وسیله نقلیه  آنها  از نظر 
فنی و ایمنی کامال سالم باشد و هیچگونه نقص فنی در سامانه کنترلی 

و راهبری وسیله نقلیه وجود  نداشته باشد.
سرهنگ همتی زاده ادامه داد: در صورتی که شرکت های تعاونی 
مسافری برخالف قوانین و مقررات حمل مسافر، صورت وضعیت صادر 
قانون  ماده ۳۱   ۱ تبصره  اجرایی  نامه  آیین  ماده ۱2  به کمیسیون  کنند 
رسیدگی به تخلفات رانندگی و همچنین در صورت عدم رعایت ضوابط 
توسط رانندگان ناوگان عمومی مسافربری به کمیسیون موضوع ماده ۱۱ 

همین قانون به سازمان راهداری معرفی می شوند.
وی گفت: حمل و نقل مسافر توسط خودروهای شخصی در پایانه 
های مرزی مهران ممنوع بوده و در صورت مشاهده،  پلیس برابر مقررات 

با راننده های خاطی رفتار می کند .
همتی زاده با تقدیر و تشکر از فعالیت های مدیر پایانه مرزی شهید 
سلیمانی به دلیل ساماندهی و انضباط بخشی در حوزه خدمات دهی به 
مسافران ،گفت: می طلبد شرکت های حمل و نقل مسافر از ارائه خدمات 

به رانندگان فاقد مدارک خودداری کنند.

بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران: 
حدود 8۵ درصد از جمعیت روستایی کشور بصورت 
بانکی پست  و  پولی  به خدمات  و غیرمستقیم  مستقیم 

بانک ایران دسترسی دارند
  دکتربهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران در آیین بهره برداری از ۱۱۰ 
باجه بانکی روستایی این بانک که بصورت آنالین برگزار شد، گفت: خرسندیم 
که توانسته ایم مسئولیت اجتماعی و توسعه خدماتی و بانکی خود را در جوامع 

روستایی و مناطق کم برخوردار از نظر کمی و کیفی گسترش دهیم. 
از  قدردانی  ضمن  وی  ایران،  بانک  پست  عمومی  روابط  گزارش   به 
اظهار  مذکور  آیین  در  محلی  مسئوالن  و  تهران  مناطق  و  استانی  مدیران 
بانک  پست  نزد  روستاییان  ۴۹درصد  کمی  لحاظ  از  حاضر  حال  در  داشت: 
بانکی که درسنوات  ایم 7خدمت  توانسته  نیز  از لحاظ کیفی  حساب دارند و 
گذشته به روستاییان ارائه می کردیم را امروزه به ۳۳ خدمت در باجه های 

دهیم. ارتقاء  روستایی  بانکی 
با اتصال این باجه ها به شبکه بانکی حدود 2۵  وی تصریح کرد: امروز 
درصد جمعیت روستایی بصورت مستقیم و ۸۵درصد جمعیت روستایی بصورت 
مستقیم و غیرمستقیم به خدمات بانکی و پولی پست بانک ایران دسترسی دارند.

 شیری در ادامه ضمن اشاره به قطع اینترنت و عدم
 اتصال آنالین با روستای شورکنده شهرستان ارومیه تصریح کرد: ارائه خدمت 
از جمله ضعف  با محدودیت های خاصی  برخوردار  و کم  روستایی  مناطق  در 
امکانات زیرساختی مواجه است که این مهم ارائه خدمات بانکی به روستاییان 
را با محدودیت مواجه می کند و علی رغم اینها برنامه های توسعه ای بانک در 

مناطق روستایی و کم برخوردار بی وقفه انجام می شود.
 مدیرعامل افزود: خوشبختانه توانسته ایم بعنوان بانک پیشگام در اقتصاد 
دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته، مسئولیت 
اجتماعی و رسالت خود را در این مناطق به نحو احسن انجام دهیم و ان شاهلل در 
آینده نزدیک هیچ روستایی نداشته باشیم که از خدمات این بانک بی بهره باشد.

 وی در پایان این آیین از زحمات و تالش های مدیران مناطق شعب شرق و 
غرب استان تهران، آذربایجان غربی، اصفهان و سیستان و بلوچستان به نمایندگی 
از 27استان دارای طرح قدردانی نمود و از اهالی روستاها بخاطر استقبال از خدمات 

بانکی و پولی پست بانک ایران قدردانی کرد.  
 همچنین اکبر غالمی مدیر شعب منطقه غرب استان تهران، ناصر فالح 
مدیر شعب شرق استان تهران، عباس آبنوس مدیر شعب استان آذربایجان غربی، 
افشین کالنی مدیر شعب مدیر شعب استان اصفهان و محمدابراهیم محمدی 
درمیان مدیر شعب استان سیستان و بلوچستان با حضور در روستاهای چیچک 
لوی شهرستان اسالمشهر، سربندان شهرستان دماوند، شورکنده شهرستان ارومیه، 
دشت لو شهرستان فالورجان و کمب شهرستان چابهار و ارتباط آنالین با دکتر 
شیری ضمن افتتاح باجه های مذکور در خصوص توسعه خدمات بانکی، تعداد 
روستاهای تحت پوشش پست بانک و بهره مندی روستاییان از خدمات این بانک 

گزارش مختصری را ارائه نمودند.

با توسعه زیرساخت ها وسامانه های الكترونیک خدمت رسانی وکسب رضایتمندی مشترکین
 ازمهم ترین اولویت های شرکت آب وفاضالب استان بوشهر می باشد

وسامانه  ها  زیرساخت  توسعه  با 
های الکترونیک خدمت رسانی وکسب 
ترین  ازمهم  مشترکین  رضایتمندی 
وفاضالب  آب  شرکت  های  اولویت 

استان بوشهر می باشد
به گزارش روابط عمومی شرکت 
بوشهرمهندس  استان  فاضالب  و  آب 
 ، شرکت  این  مدیرعامل  پور  حمزه 
سامانه  عملکرد  نحوه  تشریح  ضمن 
این  مشترکین  حضوری  غیر  خدمات 
به  نی  رسا خدمت   : گفت  شرکت 
مندی  یت  رضا وکسب  کین  مشتر
های  اولویت  ترین  ازمهم  مشترکین 
بوشهر  استان  وفاضالب  آب  شرکت 
می باشد. و درجهت تحقق این موضوع 
با  محترم  مشترکین  گردد  می  توصیه 
خدمات  از  استفاده  مزایای  به  توجه 
جامعه  و  خود  برای  حضوری  غیر 
این بستر  از  بیماری کرونا  ونیز شیوع 

نمایند. استفاده 
اظهارداشت  پور  حمزه  مهندس 
ترددها  افزایش  که  حاضر  زمان  در   :
اتالف  همچون  مشکالتی  بروز  باعث 
در  ویژه  وبه   ، هزینه  صرف   ، وقت 
شرایط کنونی شیوع ویروس کووید ۱۹ 

بیشتر  انتشار  باعث  آمدها  و  رفت  که 
طرح  اجرای  ونیز   ، شود  می  بیماری 
تکریم ارباب رجوع استفاده از خدمات 
در شرکت  آن  بستر  غیر حضوری که 
فراهم  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب 
بیشتر  خدمات  این  از  است  گردیده 

نمایند. استفاده 
اینکه  بیان  پوربا  حمزه  مهندس 
بهاء  آب  قبوض  موقع  به  پرداخت 
برای خدمت رسانی بهتر به مشترکین 
به  توجه   : گفت  باشد  می  ضروری 
آب  توزیع  و  مین  تا باالی  هزینه 
آب  تأمین  منابع  وکمبود  استان  در 
مدیریت مصرف این ماده حیاتی بسیار 

به موقع  وپرداخت  اهمیت است  حایز 
را  شرکت  تواند  می  بهاء  آب  قبوض 
مشترکین  به  بهتر  رسانی  خدمت  در 

نماید. کمک 
وی افزود : سعی کرده ایم همه 
خدماتی قابل ارائه شرکت را در دفاتر 
طریق  ونیزاز   ۱22 وسامانه  پیشخوان 
خدمت  جهت  شرکت  اینترنتی  درگاه 

رسانی به مردم ارائه نماییم .
دریافت  سامانه  داشت:  بیان  وی 
خدمات غیر حضوری آب و فاضالب ۳ 
سال است که استقرار یافته و با توجه 
به یکپارچگی دو شرکت آب و فاضالب 
شهری و روستایی درسال گذشته ، با 

این   ، سامانه  اطالعات  رسانی  بروز 
و  شهری  مشترکین  به  هم  افزار  نرم 
خدمات  روستایی  مشترکین  به  هم 

ارائه می دهد .
 : کرد  تصریح  مه  دا ا در  وی 
غیر  پرداخت  حاضردرصد  حال  در 
از  بیش  به  بهاء  آب  قبوض  حضوری 
امیدواریم  که  است  رسیده  ۸۳درصد 

افزایش یابد .
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
با  خواست  مشترکین  از  بوشهر  استان 
ورود به این سامانه ،خدماتی مانند خود 
اظهاری کارکرد کنتور و دریافت آنالین 
پرداخت   ، جدید  شده  محاسبه  قبض 
درخواست  ، ء  بها آب  صورتحساب 
انشعاب آب و فاضالب ، تغییر نام مالک 
، مشاهده سوابق گذشته صورتحساب 
و…  تغییرکاربری  آن،  پرداختی  و 
دریافت  حضوری  غیر  صورت  به  را 
بر  تاکید  با  پور  حمزه  نمایند.مهندس 
بهاء  آب  کاغذی  قبوض  حذف  لزوم 
پیامک  طریق  از  آن  رسانی  اطالع  و 
در  خواست  مشترکین  از  همراه  تلفن 
فاضالب  و  آب  شرکت  با  زمینه  این 

استان همکاری نمایند.

عضو هیئت مدیره بانک دی:
تفکر بانکداری حرفه ای در بانک دی جاری شده است

رحیم طاهری، عضو هیئت مدیره بانک دی با تأکید بر این که تفکر بانکداری 
حرفه ای در این بانک جاری شده است، گفت: کیفیت در خدمات، شفافیت در 

فعالیت و اثربخشی اقدامات، نتیجه قطعی بانکداری حرفه ای است.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، طاهری در نشست هم اندیشی مدیران 
توانسته  بانک به خوبی  این  امروز  این که  بیان  با  بانک دی  و رؤسای شعب 
چالش ها را مدیریت کرده و در آستانه جهش قرار بگیرد، توجه بیش از پیش به 
مشتری و جلب اعتماد آن را برای یک بانک حرفه ای الزامی خواند و افزود: اگر 
خدمات متناسب با نیاز مشتری تعریف و ارائه شود، بخش قابل توجهی از پروژه 

بانکداری حرفه ای محقق خواهد شد.
وی طراحی و پیاده سازی برنامه عملیاتی، تغییر ساختارها با هدف جلب 
رضایت همه ذی نفعان، سودآوری همه بخش ها و بهینه سازی فرایندها با خلق 
ارزش های پایدار را از مضامین استراتژیک بانک دی خواند و با تأکید بر این 
که حرکت در مدار این استراتژی می تواند بانک را به نقطه مطلوب خود برساند، 
خاطرنشان کرد: بودجه ریزی دقیق، تمرکز بر بانکداری خرد و همراستاسازی 

شرکت های وابسته نیز در این مسیر الزامی است.
عضو هیئت مدیره بانک دی همچنین با قدردانی از زحمات همه کارکنان 
بانک، آنها را به تالش هر چه بیشتر برای تقویت برند بانک دی دعوت کرد 
و گفت: بدون تردید هر چه زمان می گذرد، با پیاده سازی فرایندهای حرفه ای 

تعریف شده، بانک دی جایگاه واقعی خود را در نظام بانکی پیدا خواهد کرد.
حذف  و  سازمان  چابک سازی  لزوم  بر  تأکید  با  همچنین  طاهری 
بروکراسی های پیچیده اداری، دیجیتالی کردن فعالیت ها و استفاده از ظرفیت های 
بانکداری دیجیتال،  جدید برای کوتاه کردن فرایندها را خواستار شد و گفت: 
این  در  و سرعت  با دقت  باید  نیز  بانک دی  و  ماست  انتظار  در  قطعِی  آینده 

مسیر حرکت کند.

203 هزار متقاضی طرح ملی مسکن به بانک معرفی شدند
عضو هیات مدیره بانک مسکن از معرفی 2۰۳ هزار متقاضی طرح ملی 
مسکن به بانک خبر داد و گفت: تاکنون ۱۴۱ هزار متقاضی ۵6۰۰ میلیارد تومان 

آورده اولیه را واریز کرده اند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از تسنیم، محمدحسن 
علمداری با اشاره به اینکه تاکنون 2۰2 هزار و ۹۵7 نفر پذیرفته شده نهایی طرح 
اقدام ملی مسکن برای معرفی به پروژه های اقدام ملی مسکن به بانک معرفی 
شده اند از واریز وجوه اولیه توسط ۱۴۱ هزار و 266 متقاضی طبق تازه ترین آمار 
خبر داد.وی ادامه داد: از محل واریز وجوه اولیه ۱۴۱ هزار و 266 متقاضی طرح 

اقدام ملی مسکن تاکنون ۵6۰۰ میلیارد تومان به پروژه ها تزریق شده است.
وی با یادآوری این که تاکنون ۴۱۰ پروژه )27۱2۴ واحد( به بانک معرفی 
شده است، گفت: 7۵ پروژه )2۳۹۵ واحد( در دفترخانه ها آماده امضای قرارداد 
هستند. همچنین، 7۱ قرارداد )67۳۴ واحد(به امضا رسیده که برای آن تعداد نیز 

پرداخت تسهیالت انجام شده است.

طرح کارگشای بانک آینده؛ تسهیالت خرید کاال و خدمات تا 
700 میلیون ریال

بانک آینده با هدف حمایت از تولید داخلی، حفظ و ایجاد اشتغال و به منظور 
کارگشایی و یاری رسانی به اقشار مختلف جامعه، نسبت به پرداخت تسهیالت 

در قالب طرح »کارگشا«، اقدام نموده است.
در طرح کارگشای بانک آینده، مشتریان می توانند برای خرید انواع کاال 
و خدمات ایرانی از ۵۰ تا 7۰۰ میلیون ریال تسهیالت دریافت کنند. نرخ سود 
اقساطی  نیز به صورت  بازپرداخت آن  این طرح، ۱۸ درصد و نحوه  تسهیالت 

)حداکثر ۳6 ماهه(، تعیین شده است.
این  دریافت  شرایط  از  بیش تر  اطالع  برای  می توانند  گرامی  مشتریان 
با مرکز  یا  آینده در سراسر کشور، مراجعه فرمایند  بانک  تسهیالت، به شعب 

تماس مشتریان تماس بگیرند
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فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر نظربه دستور مواد ۱و ۳قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 2۰-۹-۱۳۹۰،امالک 
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی 
و  محرز  انان  معارض  وبال  مالکانه  تصرفات  و  رسیدگی  مورد  شهر  قائم 
رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد: ا 
مالک متقاضیان واقع در قریه پرچیکال پالک 6۱ اصلی بخش ۱6 2۱۸2 
یک  ششدانگ  به  نسبت  افراکتی  ئین  پا  علیزاده  نسیم  نم  خا  بنام  فرعی 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۵۰-۱۴۱متر مربع 
خریداری مع الواسطه از اقای حسن دهقان ما لک رسمی . .لذا به موجب 
ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی وماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها 
ذینفع  اشخاص  در صورتیکه  تا  الصاق  هیات  رای  اگهی،  انتشار  بر  عالوه 
به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی 
ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
نیست  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  وصدور  نماید  می 
.بدیهی است برابر ماده ۱۳ ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که 
قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم 
اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت 
اختصاصی منتشر می نماید . تاریخ انتشارنوبت اول :۱۸-۱۱-۱۳۹۹ تاریخ 
اداره  قادیکالئئ رئیس  : ۰2-۱2-۱۳۹۹ رحمت سلمانی  نوبت دوم  انتشار 

ثبت اسناد و امالک قائم شهر
م-الف ۱۹۹۰۹۳۰۴

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
۳قانون  ۱و  مواد  دستور  نظربه  شهر  قائم  ثبتی  حوزه  رسمی  سند  فاقد 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
قانون  یک  ماده  موضوع  هیات  در  که  متقاضیانی  2۰-۹-۱۳۹۰،امالک 
مالکانه  تصرفات  و  رسیدگی  مورد  قائم شهر  واحدثبتی  در  مستقر  مذکور 
وبال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 
شرح ذیل اگهی میگردد: ا مالک متقاضیان واقع در قریه ابندانسر پالک ۴۸ 
اصلی بخش ۱6 ۴۵۸۹ فرعی بنام آقای عیسی غالمی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۱۵-26۴ متر 
مربع خریداری بدون واسطه از خا نم ثریا عباسی ما لک رسمی . .لذا به 
موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی وماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در 
روستاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
به  اعتراض خودرا  دوماه  تا  در محل  الصاق  تاریخ  از  روستاها  ودر  اگهی 

اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه  یک ماه 
عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده ۱۳ ائین نامه مذکور درمورد قسمتی 
از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات 
پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی 
به  باطالع عموم می رساند و نسبت  به صورت همزمان  و تحدید حدود 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید 
اول  انتشارنوبت  تاریخ   . نماید  می  منتشر  اختصاصی  به صورت  را  حدود 
:۱۸-۱۱-۱۳۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰2-۱2-۱۳۹۹ رحمت سلمانی 

قادیکالئئ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر
م-الف ۱۹۹۰۹۳22

تعیین  قانون  نامه  قانون وماده ۱۳آیین  ماده۳  آگهی موضوع 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی بندپی برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۰۰۱7۰۰2۹۵7 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه بندپی تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی آقای رضاپرویزی عمران فرزند محمد به شماره 
آمل  از  صادره   2۰62۴۴۹۴6۱ ملی  شماره  وبه   ۳۴۴2 شناسنامه 
در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به 
مساحت 7۵-۳۵7 متر مربع قسمتی ازپالک ۱۵2۳-اصلی کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۱۰۰۱7۰۰۰۰26 واقع در قریه پیته سرا بخش ۹ بندپی 
پورو  عمران  اله  آقای فضل  رسمی  مالک  از  واسطه  با  خریداری 
به موجب  لذا   . است  گردیده  مالکین رسمی مشاعی محرز  سایر 
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳آیین نامه مربوطه و به منظور اطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه محلی و 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی 
در محل الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خورد را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
اداره  دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
امالک  و  اسناد  ثبت  سرپرست  گنجی  زاده  محمدحبیب   . نیست 

انتشار  تاریخ   ۱۳۹۹  -  ۱2  -  ۰2 اول:  نوبت  انتشار  تاریخ  بندپی 
نوبت دوم: 2۳ - ۱2 – ۱۳۹۹

م-الف ۱۹۹۰۹۸۵7

ضی  ا ر ا ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نون  قا موضوع  هیات 
موضوع  آگهی  بابل  –شهرستان  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
وضعیت  تکلیف  تعیین  نون  قا مه  نا یین  ۱۳آ ده  وما نون  قا  ۳ ماده
ره  شما رای  بر  ا بر رسمی  سند  قد  فا نهای  وساختما راضی  ا ثبتی 
قانون  موضوع  هیات   ۹۹  -  ۱۰  -  ۱۴  –۱۳۹۹6۰۳۱۰۰۰۴۰۱۴۱۵۰
رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
کاظم  آقای  معارض  بال  مالکانه  تصرفات  بابل  ثبتی  واحد  در  مستقر 
جعفریان فرزند احمد به شماره شناسنامه ۱۱6۴ صادره از بابل با کد ملی 
2۰6۰6۱66۵۴ متقاضی کالسه ۸۳۳ در شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن به مساحت 66-۸۹ متر مربع قسمتی از پالک 
۱۴۹۴-۸۸-۴۸62 اصلی واقع در بخش دوغرب حوزه ثبت ملک بابل 
ثبت و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله ۱۵روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد 
دارند  اعتراض  فوق  صادره  رای  به  نفع  ذی  اشخاص  که  درصورتی 
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 
وگواهی  نماید  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت 
این صورت  در  نماید  ثبت محل تحویل  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم 
است  بدیهی  است  دادگاه  قطعی  حکم  ارائه  به  موکول  ثبت،  اقدامات 
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
دادگاه  به  ازمراجعه متضرر  مانع  مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند 
انتشار  تاریخ  بابل  امالک  اسناد  ثبت  رئیس  خسروی  شهرام  نمیباشد 

نوبت اول: ۰2 - ۱2 - ۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱7 - ۱2 – ۹۹
م-الف ۱۹۹۰۹۸۸۴

مفقودی
شماره  به   ۱۳۹۸ مدل   N۳ تیپ  مزدا  سواری  خودرو  سبز  برگ 
پالک 62۳ ج 6۴ ایران ۴۱ و شماره موتور LF۰۱۱6۰۹۱۸۴ و شماره 
درجه  از  و  گردیده  مفقود   NAGS7CC26KC62۹6۹2 شاسی 

اعتبار ساقط است.
آمل

آگهي حصروراثت
از  مهدی   محمد  فرزند   2۹6 شناسنامه  شماره  به  بلورچیان  اخوان  هادی  آقای 
این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گیالن 
صفائی سنگری فرزند اسمعیل در تاریخ ۱۳۹۹/۰2/26 در شهرستان سنگر فوت نموده 
بلورچیان به ش  اخوان  اند:۱-هادی  تعرفه شده  است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 
ش 2۹6 فرزند محمدمهدی نسبت فرزند 2- نرجس خاتون بلورچیان به ش ش ۱۳۸ 
فرزند محمد مهدی نسبت فرزند به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از 
مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۹۹/۱۱/۱۳-۹۹۰۰۸۳۹  
مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد 
شعبه  دفتر  به  یکماه  ظرف  آگهي  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفي  از  وصیتنامه  یا  و 
دوم شوراي حل اختالف سنگر تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر 

درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی
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جهانی  رقابت های  انتخابی  ما  اصلی  مالک  محمدی: 
صربستان است

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با تاکید بر اینکه نتیجه رقابت های انتخابی 
تیم ملی پیش از مسابقات قهرمانی جهان صربستان، مالک اصلی شناخت 
ترکیب تیم ملی است، گفت: در صورت نیاز حضور در تورنمنت بین المللی 

و حتی مبارزه رو در رو نیز مد نظر ما خواهد بود.
غالمرضا محمدی، درباره برگزاری انتخابی وزن 7۴ کیلوگرم کشتی 
امامی در تک مبارزه  برتری  با  امامی و جمال عبادی که  بین یونس  آزاد 
به پایان رسید و برخی انتقادات از اینکه چرا تنها یک کشتی برگزار شد، 
اظهار کرد: این کشتی در شرایط کامال برابر و عادالنه برگزار شد و ما به 
هر دو کشتی گیر ۱۰ روز قبل از مبارزه اعالم کردیم که رقابت انتخابی در 
سر وزن قانونی برگزار خواهد شد. حتی این موضوع را نیز بر روی سایت 
فدراسیون رسما اعالم کردیم که ممکن است در تک مبارزه و یا بر اساس 

نظر کادر فنی بر اساس دو برد از سه مبارزه باشد.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد افزود: اینکه بخواهیم پس از باخت برای 
توجیه عملکردمان از گفتن واقعیت خودداری کنیم کار پسندیده ای نیست 
و صورت خوشی ندارد.شرایط کامال برابر بود و امامی توانست در یک مبارزه 

کامال برتر با شایستگی به برتری برسد.
وی با تاکید بر اینکه کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد قطعا امتیازات و 
شرایط ویژه تری را برای نفرات فنوان دار در رقابت های جهانی در نظر 
می گیرد، گفت: این موضوع بر اساس شایسته ساالری و ارزیابی های فنی 
صورت می گیرد و عین عدالت است. قطعا هر کشتی گیری که بتواند با 
شایستگی توانایی خود را در رقابت های مهم بین المللی همچون قهرمانی 
جهان با کسب مدال ثابت کند از این قاعده مستثنی نیست. یونس امامی 
عنوان دار جهان است و با وجود اینکه تازه به وزن 7۴ کیلوگرم آمده موفق 
شده عبادی را به راحتی شکست دهد، خب کدام عقل سلیمی می گوید 
باز هم مبارزه انتخابی را تکرار کنیم؟ این موضوع با تدابیر و بررسی های 

مجموعه کادر فنی اتخاذ شد و کامال از آن دفاع می کنیم. 
محمدی در ادامه، درباره انتقادات جمال عبادی پس از این شکست و 
اینکه مبارزه در شرایط برابر نبوده است، گفت: این رقابت در شرایطی کامال 
برابر برگزار شد و هر دو کشتی گیر در شرایط تمرینی برابر به مصاف هم 
رفتند و متاسفانه برخی صحبت ها برای توجیه شکست قابل قبول نیست. 
وقتی کشتی گیری که مدت زیادی است در این وزن حضور دارد به یک 
کشتی گیر تازه وارد می بازد دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی ماند. هر 
فردی که کمترین شناختی از کشتی دارد و آن را می فهمد می داند حق 

با چه کسی بوده است. 
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در ادامه درباره شرایط تیم ملی کشتی آزاد 
پس از برگزاری چهارمین اردو در راه حضور در رقابت های کسب سهمیه 
المپیک و قهرمانی آسیا، گفت: خدا را شکر به لحاظ ارزیابی های کلی روند 
مثبت و رو به رشدی را هم به لحاظ روحی و هم جسمی و فنی طی کرده 
ایم. با توجه به دوری طوالنی مدت از تمرین و مسابقه به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، بیشتر تاکید ما در این اردوها بر روی تمرینات استقامتی و هوازی 
با حجم باال و شدت کم بوده است . در مجموع برگزاری این ۴ مرحله اردو 
به ما کمک زیادی کرد تا بچه ها به شرایط نرمال و حتی ایده آل برسند.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط 
موجود و ارزیابی های کادر فنی، به کسب نتیجه در رقابت های پیش رو و 
مخصوصا کسب سهمیه المپیک و پس از آن المپیک توکیو خوشبین است 
یا خیر، خاطرنشان کرد: قطعا با امیدواری به تالشمان ادامه می دهیم و 
تمامی بچه ها در جوی کامال آرام با همدلی و انگیزه زیاد کارشان را انجام 
می دهند که این موضوع بسیار اهمیت دارد. کشتی ما برای کسب موفقیت 
به همدلی و آرامش و حمایت هر چه بیشتر نیاز دارد، این ها الزمه موفقیت 
کشتی است. همه ما با همه توان برای موفقیت تیم ملی تالش می کنیم، 
از اهمیت زیادی برخوردار  نیز  شرایط و عملکرد بچه ها در زمان مبارزه 
است. ما برای تک تک نفرات برنامه ریزی داریم و امیدوارم در نهایت با 

تالش و پشتکار به بهترین نتیجه برسیم .
وی درباره برنامه نهایی کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد برای انتخاب 
نفرات المپیکی و حرف و حدیث های زیاد پیرامون این مسئله، گفت: ما 
از جام تختی و رقابت های قهرمانی آسیا در سال گذشته و به طور کلی 
مسابقات قبل از شیوع کرونا، یک سری از کشتی گیران را به اردو دعوت 
کردیم. با هدف حضور در رقابت های قهرمانی جهان در صربستان، رقابت 
های انتخابی تیم ملی را برگزار کردیم اما رقابت های قهرمانی جهان لغو 
برای شناخت ترکیب تیم  شد. در چنین شرایطی مبنا و مالک اصلی ما 
ملی همان رقابت های انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی 
با توجه به شرایط و صالحدید  البته احتمال دارد  جهان صربستان است. 
کادر فنی بین تعداد محدود در برخی اوزان، تورنمنت های بین المللی و 
حتی رقابت انتخابی را نیز برای شناخت ترکیب تیم ملی در المپیک داشته 
باشیم. ممکن است حتی کشتی گیری که در انتخابی تیم ملی قهرمان شده 

نیز برای محمک بیشتر به تورنمنت بین المللی اعزام شود.
محمدی با دفاع از برنامه کادر فنی در این رابطه، و در پاسخ به ابن 
سوال که با این اوصاف پس شاهد برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی 
برای حضور در المپیک نخواهیم بود، گفت: با توجه به شرایط موجود، مگر 
می توانیم بار دیگر رقابت های انتخابی تیم ملی را به صورت کامل برگزار 
کنیم؟ این موضوع اصال به سود تیم ملی نیست، نه با شرایط شیوع کرونا 
منطقی است و نه به لحاظ فنی درست است. ما یک بار انتخابی تیم ملی 
را برگزار کردیم و همان مبنای کار ما خواهد بود، حال ممکن است با توجه 
به بررسی ها و صالحدید در برخی اوزان نفراتی را در تورنمنت ها محک 
بزنیم و در نهایت اگر نیاز باشد حتی رقابت انتخابی بگذاریم. این بحث کامال 
شفاف و بر اساس شایسته ساالری و توانایی آزادکاران حاضر در اردو است.

اوزان ۵7 و ۸6  انتخابی در  برگزاری  از  وی درباره هدف کادر فنی 
کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد که قرار است ۱۹ اسفند برگزار شود، گفت: 
این مسابقات یک مرحله از انتخابی المپیک است. پس از آن نیز با توجه 
به شرایط و بررسی کادر فنی اگر نیاز باشد احتمال دارد به تورنمنت بین 

المللی نیز اعزام شوند.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، درباره برنامه کادر فنی درباره ۴ وزن 
هنوز  ما  کرد:  خاطرنشان  ملی،  تیم  ترکیب  شناخت  برای  المپیکی  دیگر 
در ۳ وزن 6۵، 7۴ و ۹7 کیلوگرم سهمیه المپیک را نگرفته ایم و بحث 
شناخت ترکیب در المپیک پیش از رقابت های گزینشی معنا ندارد. هدف 
اول ما کسب سهمیه المپیک در این ۳ وزن است و بعد از آن درباره المپیک 

تصمیم گیری می کنیم. 
محمدی با تاکید بر سعی و تالش مجموعه کادر فنی تیم ملی کشتی 
آزاد برای انتخاب برترین ها در المپیک توکیو، گفت: قطعا کشتی گیری 
با تمام وجود به روی تشک برود و تنها هدفش  المپیک می رود که  به 
افتخارآفرینی و کسب مدال در المپیک باشد. کشتی گیری که فقط بخواهد 

در المپیک باشد به درد تیم ملی نمی خورد.

شب تلخ تلخ بیرانوند در لیگ اروپا

دروازه بان ایرانی آنتورپ حضور 77 دقیقه ای در جریان شکست تیمش برابر 
رنجرز اسکاتلند داشت.

از  اروپا،  لیگ   J تیم دوم گروه  به عنوان  از صعود  آنتورپ پس  رویال  تیم 
ساعت 2۳:۳۰ پنج شنبه شب در بوسویل استادیوم در دیدار دور رفت مرحله یک 
شانزدهم نهایی این رقابت ها به مصاف تیم رنجرز اسکاتلند و شاگردان استیون 

جرارد، اسطوره باشگاه لیورپول رفت.
بازی از همان ابتدا جذاب و هیجان انگیز آغاز شد و در دقیقه 6 نزدیک بود 
با یک پنالتی به سود رنجرز همراه باشد که داور پس از بازبینی ویدئویی صحنه 

چنین تصمیمی نگرفت و خطای مدافع آنتورپ را اعالم نکرد.
پس از آن، دو تیم به دنبال محک زدن یکدیگر بودند تا اینکه رنجرز در 
دقیقه 2۹ می توانست گل اول را روی یک فرصت جدی توسط آلفردو مورلوس 
به ثمر رساند که شوت این مهاجم کلمبیایی در موقعیت تک به تک را علیرضا 

بیرانوند با خروج عالی از دروازه و ایستادگی مقابل توپ مهار کرد.
شاگردان جرارد که نمایش بهتری در نیمه اول داشتند، در دقیقه ۳۹ با پاس 
بلند از زمین خودی به پشت مدافعان آنتورپ صاحب یک موقعیت خوب شدند 
که برخورد توپ به بوتا در شرایطی به بیرانوند رسید که توپ پس از مهار این 
دروازه بان از دست او رها شد و به مورلوس رسید که پاس این بازیکن و شوت 

پشت محوطه جو آریبو نیجریه ای گل اول رنجرز را به همراه داشت.
رویال آنتورپ در ادامه مسابقه بازگشت فوق العاده ای داشت و در دقیقه ۴۵ 
و همچنین هشتمین دقیقه وقت های اضافه توانست دو گل وارد دروازه رنجرز 

کند تا با برتری 2 بر یک به رختکن برود.
در دقیقه ۵۴ رنجرز یک موقعیت خطرناک به وجود آورد که شوت آریبو 
این بار تبدیل به گل نشد و مدافع آنتورپ توپ را از روی خط بیرون کشید تا 

نتیجه بازی تغییر نکند.
اما در همین صحنه و در زمانی که بیرانوند قصد داشت توپ را دفع کند، 
پاهای او به حدی باز شد که با مصدومیت این دروازه بان ایرانی از ناحیه کشاله 

ران پای راست همراه بود ولی او تصمیم گرفت همچنان به بازی ادامه دهد.
داور در دقیقه ۵۸ و پس از اینکه به سراغ VAR رفت، یک پنالتی به سود 
رنجرز اعالم کرد که این فرصت برای شاگردان جرارد را بورنا باریسیچ با شوت 
محکم به سمت راست زد که توپ پس از برخورد به دستان بیرانوند و با بدشانسی 

او تبدیل به گل شد.
آنتورپ که نمی خواست بازنده بازی رفت مرحله حذفی لیگ اروپا باشد و 
به دنبال پیروزی در این مسابقه خانگی بود، در دقیقه 67 به گل سوم رسید تا 

امیدهایش برای برتری بیشتر شود.
بود، در دقیقه 77 روی زمین  نیمه دوم آسیب دیده  اوایل  بیرانوند که در 
نشست و اعالم کرد بخاطر مصدومیت از ناحیه کشاله ران پا نمی تواند در زمین 
بماند و به همین دلیل جای خود را به اورتوین ِد وولف، دروازه بان سوم آنتورپ داد.

پس از این اتفاق ورق بازی برای رنجرز هم برگشت و ریان کنت تعویضی 
در دقیقه ۸۳ کار را به تساوی کشید و پنج دقیقه بعد هم روی خطای هندی که 
مدافع آنتورپ انجام داد و با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد، شاگردان 
موفق شد  بار  دومین  برای  باریسیچ  که  پنالتی شدند  جرارد صاحب یک ضربه 
فرصت به دست آمده برای تیمش را تبدیل به گل کند تا جرارد در آنتورپ بلژیک 

فریاد شادی سر دهد.
در نهایت در شبی که آنتورپ یک تعویضی اجباری)بیرانوند( و یک اخراجی 
در لحظات پایانی داد، مقابل رنجرز که دو بازیکن خود را در نیمه اول به دلیل 
مصدومیت از دست داده بود، با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد تا امید کمتری نسبت 

به شاگردان جرارد در بازی برگشت داشته باشد.
باخت  بر  واگذار کرد که عالوه  رنجرز  برابر  را  نتیجه  آنتورپ در شرایطی 
خانگی، حاال دو دروازه بان مصدوم هم دارد؛ این تیم بلژیکی حدود ۵۰ روز است 
ژان بوته فرانسوی را به دلیل آسیب دیدگی در اختیار نداشته و حاال هم با مصدومیت 

بیرانوند مواجه شده است.
در این شرایط اگر مصدومیت بیرانوند هم جدی باشد، آنها باید از دروازه بان 
سوم خود در ادامه فصل استفاده کنند و بعید نیست در این شرایط رتبه دوم جدول 
ژوپیر لیگ بلژیک و لیگ اروپا را هم از دست بدهند.در دیگر دیدار مهم، بفیکنای 
پرتغال مقابل آرسنال انگلیس به تساوی یک بر یک رسید. »پیتزی« در دقیقه 
۵۵ از روی نقطه پنالتی برای بنفیکا گلزنی کرد و دو دقیقه بعد از آن، »ساکا« 

کار را به تساوی کشاند.
همچنین گرانادا اسپانیا با گل های »هررا« و »رابرت کندی« مقابل ناپولی 

ایتالیا به برتری درخشان دو بر صفر رسید.
نتایج دیدارها بدین شرح است:

گرانادا )اسپانیا( دو -  ناپولی )ایتالیا( صفر
آنتورپ )بلژیک( سه -  رنجرز )اسکاتلند( چهار
بنفیکا )پرتغال( یک -  آرسنال )انگلیس( یک

مولده )نروژ( سه -  هافن هایم )آلمان( سه
لیل )فرانسه( یک -  آژاکس )هلند( دو

سالزبورگ )اتریش( صفر -  ویارئال )اسپانیا( دو

ستاره سرخ ۲-۲ میالن؛
پیروزی از دستان روسونری سر خورد

میالن در دور یک شانزدهم نهایی لیگ اروپا میهمان ستاره سرخ بلگراد بود 
و به رغم برتری تا آخرین ثانیه های بازی، در نهایت به تساوی 2-2 رضایت داد.

میالن در چارچوب دور یک شانزدهم نهایی رقابت های لیگ اروپا میهمان 
ستاره سرخ بلگراد بود. روسونری پس از ماه ها پیشتازی در سری آ، این روزها 
دچار افت شده است و صدرنشینی را از دست داده. این تیم در هشت بازی گذشته 
خود در تمام رقابت ها متحمل سه شکست شده، از جمله باخت هفته پیش برابر 
اسپتزیا. ستاره سرخ بلگراد اما در حالی پا به بازی گذاشته بود که در 2۱ بازی گذشته 
خود در تمام رقابت ها شکست ناپذیر بوده و ۱7 برد و ۴ تساوی کسب کرده است.

پیولی میالن را با هفت تغییر نسبت به بازی برابر اسپتزیا به زمین فرستاده 
بود و ماریو مانژوکیچ برای نخستین بار از ابتدای بازی در ترکیب میالن حضور 

داشت. زالتان نیز بازی را از روی نیمکت آغاز کرد.
در دقیقه ۴2 بازی میالن به گل رسید. توپ بلند کاستیلو در محوصه جریمه 
ستاره سرخ به هرناندز رسید و در ادامه ضربه هرناندز پس از برخورد به مدافع 
حریف که برای دفع توپ تکل رفته بود، وارد دروازه ستاره سرخ شد و در پایان 
نیمه اول میالن با برتری به رختکن رفت.در دقایق ابتدایی نیمه دوم و در دقیقه 
۵2 با برخورد توپ به دست مدافع میالن در محوطه جریمه ستاره سرخ صاحب یک 
ضربه پنالتی شد و کانگا از روی نقطه پنالتی دروازه دوناروما و میالن را باز کرد.

در دقیقه ۵۹ یک ضربه پنالتی به سود میالن اعالم شد. توپ در محوطه 
جریمه به هرناندز رسید و پانکوف، مدافع ستاره سرخ، با ضربه ای که به پشت 
پای هرناندز زد پنالتی را به تیم میهمان هدیه داد. هرناندز خودش پشت توپ 

ایستاد و میالن را 2-۱ از تاره سرخ جلو انداخت.

تو  ر پو نی  ا یر ا ه  ر ستا
روز  اتفاقات  از  جالبی  روایت 
بازی با یوونتوس عنوان کرد.

مهدی طارمی 2۴ ساعت پس از 
خاطره سازی در لیگ قهرمانان اروپا و 
گل به یاد ماندنی که مقابل یوونتوس 
پورتو  برتری  موجب  و  رساند  ثمر  به 
شد،  رونالدو  کریستیانو  یاران  برابر 
فوتبال  برنامه  با  تصویری  گفت وگویی 
۱2۰ شبکه ورزش انجام داد که مشروح 

صحبت های او را در زیر می خوانید:
* خوشحالی مردم موجب افتخارم 

است
ابتدا باید از تمام مردم کشورم که 
با پیام های خود موجب دلگرمی و غرور 
من شدند، تشکر کنم. همین که توانستم 
لب  روی  را  لبخند  دقایقی  برای  حتی 
بیاورم، خوشحال هستم و موجب  آنها 

افتخارم است.
* آرزو می کنم در لیگ قهرمانان 

بازی کنید
آرزو می کنم تمام فوتبالیست های 
قهرمانان  لیگ  رقابت های  در  ایرانی 
شرکت کنند. نمی گویم این بازی ها در 
حد جام جهانی مهم است ولی رقابت 
دارم  آرزو  که  است  اهمیتی  با  خیلی 
شرایط  این  در  ایرانی  جوانان  تمام 
ن  یرا ا زی  فرا ا سر موجب  و  باشند 

شوند. عزیز 
* حسم قابل وصف نیست

حس خوبی داشت که برای اولین 
تیمم  بار در لیگ قهرمانان در ترکیب 
قرار گرفتم و موجب غرورم بود. اینکه 
بگویم استرس نداشتم، درست نیست. 
خیلی  را  خودم  توانستم  شکر  را  خدا 
خوب کنترل کنم و با یک بازی خیلی 
خوب از تیم پورتو توانستیم یوونتوس را 
ببریم. حس خیلی خوبی داشت که قابل 

وصف نیست.
برای خودم  را گرفتم و  * آجرها 

خانه ساختم
قبل  است.  سختی  ر  کا خیلی 
ویدئوی  یک  برادرم  یووه،  با  بازی  از 
خیلی  ولی  فرستاد  من  برای  انگیزشی 
زود پاک کرد. گفت نمی دانستم مسائل 
و  نمی دهد  جواب  تو  روی  انگیزشی 
خودت انگیزه داری. هیچ وقت ویدئوها 
یا اینکه مثال بخواهم خودم را با یک نفر 
وارد چالش کنم، جذابیت خاصی برای 
سریع  اتفاق  این  همیشه  و  ندارد  من 
می کنم  سعی  می شود.  پاک  ذهنم  از 
آجرهایی که به سمتم پرتاب می شود را 
بگیرم و برای خودم خانه بسازم. از نظر 
من یک فوتبالیست اگر می خواهد کامل 
شود، باید همه این ها را داشته باشد که 
آجرها را روی هم بگذارد تا یک خانه 

برای خودش بسازد.
* زمان ورود به باشگاه پورتو

پورتو  باشگاه  به  من  که  زمانی 
رسیدم و قرارداد بستم، شرایط ویژه ای 
بزرگ  باشگاه  یک  وارد  که  ابتدا  بود. 
شرایط  با  که  است  سخت  می شوید، 
باشگاه، مربیان، بازیکنان و نوع تمرینات 
هماهنگ شوید. من خیلی زود توانستم 
دهم  وفق  موجود  شرایط  با  را  خودم 
ولی زمان می بُرد تا مربی به من اعتماد 
کند. کونسیسائو سه، چهار سال است با 

این بازیکنان نتیجه می گیرد و چندین 
دو  و  قهرمانی جام حذفی، سوپر کاپ 
گرفته  پرتغال  برتر  لیگ  در  قهرمانی 
است. نمی توانست یک بازیکن را خیلی 
زود وارد تیم کرده و به او اعتماد کند 
چون یک سری بازیکنان از قبل بودند 
که به آنها اعتماد داشت و این مسئله 

کارم را سخت می کرد.
جایگاه  این  به  ناله  و  آه  با   *

نمی رسیدم
من با تمرین زیاد و تالش بسیار 
زیاد باید به جایگاهم می رسیدم و با آه 
پیدا  دست  خواسته ام  به  کردن  ناله  و 
خدا  و  بودم  فرصت  منتظر  نمی کردم. 
را شکر از زمانی که به ترکیب رسیدم، 
طوری تمرین و بازی کردم که جایگاهم 
این  هستم  امیدوار  ندادم.  کسی  به  را 
روند ادامه داشته باشد و بتوانم با گل ها، 
پورتو  برد  با  که  اتفاقی  هر  و  پنالتی ها 
همراه می شود، لبخند را روی لب مردم 
کشورم بیاورم چون این اتفاق برای من 
از این حس  ارزشمند است و می توانم 

خوب انرژی بگیرم.
* به بازیکنان بزرگ نگاه نمی کنم

روبرو  بزرگ  بازیکنان  با  وقتی 
آنها  به  خیلی  نمی کنم  سعی  می شوم، 
نگاه کنم یا اینکه محو آنها شوم. مدل 
من طوری است که دوست دارم خودم 
به جایی برسم تا یک سری بازیکن من 
را ببینند. مدلم این است که دوست ندارم 
کسی را ببینم. آدم از خود راضی نیستم 
جایگاه  آن  به  خودم  دارم  دوست  ولی 
برسم؛ بخاطر همین به بازیکنان حریف 
جزو  دیگران  و  رونالدو  ندارم.  توجهی 
است  افتخار  و  هستند  فوتبال  بزرگان 
کنارشان بایستم ولی شخصیتم طوری 
است تا زمانی که خودم به آن جایگاه 

نرسم، محو آن نمی شوم.
* خواب شیرین طارمی

ظهر روز بازی، نمی خواستم بخوابم 
چون شب قبل از مسابقه خوب خوابیده 
بودم و به موقع بلند شدم. نمی دانم چرا 
ساعت  نیم  بازی  روز  ظهر  یکباره  به 

خوابم برد ولی در همان حین و با اینکه 
هیچ تصویری ندیدم، اما یک فکری به 
خیلی  می شود  چه  که  کرد  خطور  من 
یک،  دقیقه  نمی گویم  بزنی.  گل  زود 
آمد  ذهنم  به  فکر  این  ولی  پنج  یا  دو 
آن  بزنی.  گل  زود  می شود  چطور  که 
لحظه، یک طور حس بود که در خواب 
بلند شدم،  که  موقعی هم  می خندیدم. 
می کنم!  فکرهایی  چه  گفتم  خودم  به 
ظهر روز بود این اتفاق برای من افتاد؛ 
یعنی در ذهنم چنین چیزی خطور کرد. 
معموال بازیکنان وقتی به مسابقه پیش 
روی خود فکر می کنند، تا دقیقه ۵ سه 
ولی  خنده(  می زنند)با  حریف  به  گل 
من تصویرسازی نمی کنم و در شرایط 
بازی قرار می گیرم. وقتی از خواب بلند 
شدم، حس خیلی خوبی بود که در من 

به وجود آمد.
* حس بعد از گل به یوونتوس

موقعی که گل زدم، انگار دنیا دور 
سرم می چرخید. گفتم آن فکر را کردم و 
حاال اینطور شد. اصال نمی دانستم چطور 
شده و فقط گفتم »خدایا شکرت«. هیچ 
و حتی  انجام دهم  نمی توانستم  کاری 
جواب بازیکنان را بدهم. گفتم من چه 
چیزی می خواستم و چه شد. چه کسی 
در خواب به من گفت زود گل می زنید؟ 

فقط گفتم خدایا شکرت.
* رونالدو خودش را عقب انداخت 

و پنالتی نبود
فکر نمی کنم برخورد آخر مسابقه 
برخورد،  آن  از  قبل  چون  باشد  پنالتی 
رونالدو بدنش رو به عقب بود، در حال 
افتادن قرار داشت و بعد از آن برخورد 
 VAR انجام شد. داور هم اصال سمت
نرفت و سریع سوت را زد چون صحنه 
را دیده بود. قبل از این برخورد، رونالدو 
در حال از دست دادن تعادل اش بود و 
به همین دلیل فکر نمی کنم پنالتی باشد.

به  رونالدو  امضاء شده  پیراهن   *
من رسید

به  بازیکن   2۰-۳۰ می کنم  فکر 
په په گفته بودند پیراهن رونالدو را بیاورد. 

بعد از بازی دیدم په په با دو پالستیک 
آمده بود و به بازیکنانی که گفته بودند 
لباس رونالدو را می خواهند، پیراهن ها را 
می داد. من هم از قبل به او گفته بودم 
رونالدو  امضای  با  پیراهن  آخرین  که 
به من رسید، اما په په به من گفت که 
مهدی یادم رفت برای تو بگیرم. من به 
په په گفتم این پیراهن را تا زمان بازی 
برگشت در تورین نگه دار و من در آنجا 
لباس را از تو می گیرم، اما په په اصرار 
داشت که آن را بگیرم. په په خیلی خیلی 
آدم خوبی است. با او صحبت کردم و 
تا  می آورم  یادت  برگشت  بازی  گفتم 

پیراهن را از تو بگیرم.
* په په مهربان ترین بازیکن است!

په په اصال خشن نیست. شخصیت 
تا  زمین  بیرون  با  فوتبال  زمین  در  او 
آسمان متفاوت است. به جرات می توانم 
بگویم په په جزو 6-۵ انسان خوب روی 
زمین در بین فوتبالیست هایی است که 

دیده ام.
یوونتوس  می گفتند  خیلی ها   *

می برد
غیرممکن  فوتبال  در  چیز  هیچ 
یووه  می گفتند  خیلی ها  دیشب  نیست. 
شما را می برد؛ حتی دوستانم می گفتند 
از خط وسط زمین آن طرف تر نمی روید، 
اما من تا بعد از بازی هیچ چیز نگفتم و 

نتیجه را هم دیدید!
* امید به قهرمانی در پرتغال

کار خیلی سختی در لیگ پرتغال 
اختالف  می شود  نظرم  به  ولی  داریم 
را  صدرنشین  اسپورتینگ  با  امتیازی 
جبران کرد. شرایط لیگ پرتغال طوری 
نیست که نشود این اختالف را جبران 
کرد. طبق شرایطی که ما و اسپورتینگ 
داریم، به نظرم صدرنشینی غیر ممکن 
نیست. شرایط آنها خوب است ولی فکر 
نمی کنم تا آخر فصل این روند را ادامه 
بنفیکا هشت  که  پارسال  مثل  و  دهند 
اختالف  با  پورتو  ولی  بود  باالتر  امتیاز 
هم  امسال  شد،  قهرمان  امتیازی   ۸

می توانیم قهرمان شویم.
* پیشنهادی در زمستان نداشتم

خاصی  پیشنهاد  مدت  این  در 
نداشتم چون نقل و انتقاالت زمستانی 
به آن صورت جدی نیست، باشگاه های 
دیگر هم پیگیری نمی کنند و فقط به 
در  قرارداد  عقد  برای  صحبت  دنبال 
بخاطر  هم  من  هستند.  فصل  پایان 
دست  از  را  بازی ها  از  نیمی  اینکه 
اضافه  پورتو  به  راه  وسط  بودم،  داده 
یک  کنم،  کار  خوب  توانستم  و  شدم 
اتفاقات  این  تا  دارد  نیاز  زمان  مقدار 
شاید  ولی  باشم(  داشته  بیفتد)پیشنهاد 
در  فعال  بیفتد.  اتفاق  این  آینده  در 
پورتو شرایطم خوب است و از حضور 
خوشحال  و  دارم  رضایت  تیم  این  در 
پایان  تا  را  روند  این  امیدوارم  هستم؛ 

فصل ادامه دهم.
* از تمام مردم تشکر می کنم

از تک تک مردم که لطف زیادی 
به من داشتند و با پیام های خود به من 
تبریک گفتم، تشکر می کنم. از دوستانی 
نیز  بدهم  را  جواب شان  نتوانستم  که 
عذرخواهی می کنم و می خواهم از من 

ناراحت نباشند.

دنیا دور سرم می چرخید و جواب هیچ کسی را نمی دادم؛

طارمی: با آجرهایی که به سمتم پرتاب می شود خانه می سازم!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

پرسپولیس برای تقویت خط حمله 
خود قصد دارد مقدمات جذب شهریار 
مغانلو را در پنجره زمستانی فراهم سازد.

 شهریار مغانلو اکنون جدی ترین 
و  نقل  در  پرسپولیس  برای  گزینه 
می شود.  محسوب  زمستانی  انتقاالت 
مهاجم فصل گذشته پیکان که توانسته 
بود تا روزهای پایانی در کورس آقای 
گلی قرار گیرد و در نهایت آن را به شیخ 

دیاباته از استقالل واگذار کرد.
پیکان  سابق  بلندقامت  مهاجم 
دوران  گذاشتن  سر  پشت  برای  که 
سربازی راهی ملوان شده بود و بعد از 
تصاحب عنوان آقای گلی لیگ دسته 
اول به جمع خودروسازان بازگشته بود، 
جا  به  تیم  این  در  که  عملکردی  با 
گذاشته بود توانست تیم های زیادی از 
لیگ ایران را خواهان خود ببیند. با این 
حال او تنها هدف حضور در فوتبال اروپا 
را در ذهن داشت و بی توجه به شایعات 
هر روزه، در نهایت کار خود را برای یک 

تجربه جدید دنبال کرد.
در شرایطی که او به تیتر اصلی 
لی  حتما ا عقد  خصوص  در  خبرها 
استقالل،  تیم های  از  یکی  با  قرارداد 
پرسپولیس و تراکتور تبدیل شده بود، 
مربوط  استوری  انتشار  با  نهایت  در 
این  به  پرتغال  در  حضورش  بلیت  به 
شایعات پایان داد تا سانتاکالرا مقصد 

جدید او باشد.
البته همانند دوران حضور  مغانلو 
در پیکان و قبل تر  از آن ملوان، نتوانسته 
در سانتاکالرا بدرخشد اما تجربه یک 
را  او  اکنون  حرفه ای  کامال  فضای 
امیدوار کرده تا بتواند روزهای خوبی را 
در آینده برای خود ترسیم کند. مسیری 
که پیش از این مهدی طارمی در فوتبال 

به  نسبت  اعتماد  و  رفته  پیش  پرتغال 
مهاجمان ایرانی را در لیگ این کشور 
افزایش داده و مغانلو نیز امیدوار است 
در  گلزنی اش  طلسم  شکست  از  بعد 
اکنون در  پرتغال،  لیگ  باشگاه و  این 
مسیر هدف بزرگ خود برای پیشرفت 

گام بردارد.
اکنون اما شهریار مغانلو با پیشنهاد 
شده  مواجه  بازگشت  برای  مناسبی 
و  نقل  در  پیکان  سابق  مهاجم  است. 
انتقاالت زمستانی بار دیگر موردتوجه 
و  مدیران  و  گرفته  قرار  پرسپولیس 
مذاکرات  امیدوارند  تیم  این  کادرفنی 
به سمتی پیش برود که بعد از مهدی 
خرید  دومین  مغانلو  شهریار  ترابی، 
و  گیرد  لقب  زمستان  در  آنها  بزرگ 
در  را  سرخ ها  هجومی  مشکالت خط 

ادامه مسیر و خصوصا لیگ قهرمانان 
2۰2۱ کاهش دهد.

به  اکنون  پرسپولیس  پیشنهاد 
اکنون در  سانتاکالرا رسیده و سرخ ها 
انتظار هستند پاسخ مدیران این باشگاه 
را دریافت کنند. دو راهکار جذب قرضی 
پرسپولیس  باشگاه  مدنظر  قطعی  یا 
موضوع  این  نگران  آنها  البته  و  است 
هستند که سانتاکالرا با توجه به آخرین 
داشته،  تیم  این  صحبتی که سرمربی 
نسبت به عدم واگذاری شهریار مغانلو 
گارد بگیرد. سرمربی سانتاکالرا مدعی 
شده بود که شهریار آینده خط حمله این 
باشگاه چه از نظر فنی و چه درآمدزایی 
خواهد بود و آنها اعتماد الزم را به این 

مهاجم ایرانی و جوان خواهند داشت.
در صورتی که باشگاه سانتاکالرا 

به دنبال درآمدزایی از این انتقال باشد، 
کنونی  شرایط  در  پرسپولیس  مسلما 
قادر به انجام این انتقال نخواهد بود. 
باشگاه پرسپولیس در خوشبینانه ترین 
بینی رضایتنامه ۵۰ هزار  حالت پیش 
دالری را به واسطه قرارداد ۱2۰هزار 
بازیکن  ین  ا فصل  بتدای  ا دالری 
که  موضوعی  دارد.  را  سانتاکالرا  با 
به  منجر  می تواند  تحقق  صورت  در 
مذاکره مثبت طرفین برای این انتقال 

محسوب شود.
انتقال قرضی نیز دیگر راهکاری 
آن  به  چشم  پرسپولیس  که  است 
چه  با  آنها  دید  باید  و  است  دوخته 
پاسخی از سوی باشگاه پرتغالی مواجه 

خواهند شد.
یحیی گل محمدی کامال امیدوار 
نیم  در  تیمش  است که خط هجومی 
فصل دوم را با حضور شهریار مغانلو - 
عیسی آل کثیر برابر رقبا قرار دهد. دو 
مهاجمی که هر دو در فصل گذشته نیز 
مورد توجه این باشگاه قرار داشتند و تا 
روز پایانی لیگ نوزدهم در کورس آقای 
جالب  اتفاق  این  دید  باید  بودند.  گلی 
امکان پذیر  برای سرخ ها  تا چه میزان 
خواهد شد و آیا آنها قادر خواهند بود در 
مذاکره با باشگاه سانتاکالرا این انتقال 

را نهایی کنند یا خیر.
گفت وگویی  آخرین  در  مغانلو 
که با ورزش سه داشت در واکنش به 
احتمال این انتقال گفته بود “ هیچکس 
از فردای خودش خبر ندارد”. او اکنون 
یکبار دیگر موردتوجه پرسپولیس قرار 
البته  انتقالش  موضوع  اینبار  و  گرفته 
خیلی جدی تر پیش می رود و باید دید 
انتقال هیجان انگیز و داغ سرخ ها در 

زمستان لقب خواهد گرفت یا خیر.

بسته پرتغالی برای تقویت خط حمله سرخ ها

آغاز عملیات پرسپولیس برای جذب شهریار مغانلو
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی پس از بازدید 
فیلم  جشنواره  تجسمی  هنرهای  نمایشگاه  از 
فجر نوشت: جهان هنر ایرانی همچون طبیعت 

سرزمین مان متنوع و زیباست.
سید عباس صالحی در توییتی نوشت: به 
نمایشگاه جشنواره فجر هنرهای تجسمی رفتم. 
حدود 7۰۰ اثر از ۵۰۰ هنرمند، از جای  جای این 
سرزمین، پیشکسوت و جوان. با حضور 7۰ درصد 
آثار از استان ها و جلوه هنری آشکار بانوان و 
و  مبهوت  را  و جان  آثاری چشم نواز که ذهن 
چونان  ایرانی  هنر  جهان  می کردند.  مجذوب 

طبیعت ایران متنوع و زیباست.
تجسمی  هنرهای  جشنواره  سیزدهمین 
فجر که از ۱۸ بهمن آغاز شد شامگاه ۳۰ بهمن 

به کار خود پایان داد. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
جهان هنر ایرانی متنوع و زیباست

ی  ا بر نه ها  بخا کتا
کتاب ها  به  مردم  دسترسی 
هی  گا ما  ا ند  شد خته  سا
به  خود  که  می کنند  پیدا  اهمیتی  چنان 
تبدیل  فرهنگی  و  هنری  گنجینه های 
برای  تازه ای  همیشه حرف های  و  شده 

گفتن دارند.
مهمی  بخش  ها همیشه  کتابخانه 
داده اند،  شکل  را  جامعه  هر  فرهنگ  از 
پیشرفت  شرایط  تواند  می  کتابخانه  هر 
و رشد مردم را فراهم کند و از این راه 

باعث ارتقای اجتماعی باشد.
آغاز  ز  ا نه ها  کتابخا شکل گیری 
برای دسترسی شهروندان به کتاب بوده 
محسوب  گرانقیمت  کاالیی  چون  است 
می شده که تهیه آن به سادگی ممکن 
نبوده است، این شرایط برای دانشجویان 
نیز موقعیت سخت تری را ایجاد می کرده 
کتابخانه های  مدتی  از  پس  اما  است 
مردم  اختیار  در  بزرگ  های  دانشگاه 
عادی نیز قرار گرفتند و اکنون در همه 
چون  دانشگاه هایی  های  کتابخانه  دنیا، 
آلمان،  هایدلبرگ  انگلستان،  آکسفورد 
بزرگترین  عنوان  به  آمریکا  هاروارد 
کتابخانه های دانشگاهی جهان به روی 

عموم مردم گشوده هستند.
 27 بهمن ماه برابر با  ۱۵ فوریه، 
ه  نشگا ا د نه  بخا کتا سیس  تا د  لگر سا
هاروارد بود، یکی از بزرگترین کتابخانه 
های جهان که از ۸۰ کتابخانه کوچکتر 

تشکیل شده است.
دانشگاه هاروارد، یکی از بزرگ ترین 
آید  به حساب می   دانشگاه  های جهان 
کتابخانه  بزرگ ترین  نیز  آن  کتابخانه  و 
دانشگاهی جهان است. سیستم مرکزی 
کتابخانه هاروارد در کتابخانه وندرنر در 
شامل  که  شده است  واقع  هارواردیارد 
میلیون  ۸۰ کتابخانه مستقل حاوی ۱۵ 

نسخه کتاب است.
که  آمده  بریتانیکا  دانشنامه  در 
فوریه  در  کتابخانه  این  بخش  نخستین 
از  کتاب  نسخه   ۴۰۰ اهدای  با   ۱6۳۸
سوی جان هاروارد، در دانشکده حقوق 
تأسیس شد و امسال ۳۸۴ سالگی خود 

را جشن می گیرد.
اکنون  هاروارد  دانشگاه  کتابخانه 
های  نه  بخا کتا ترین  ر و آ نو ز  ا یکی 
دانشگاهی در استفاده از منابع به شمار 
می آید که در سال 2۰2۰ در یک پروژه 
بزرگ، آثار خطی فارسی و علوم اسالمی 
خود را نیز به صورت آنالین در دسترس 

مخاطبان و پژوهشگران قرار داد.
کتابخانه ها همیشه در طول تاریخ 
اهمیت داشته اند، اگر از آمریکا و ایالت 
ماساچوست که دانشگاه هاروارد و بخش 
جای  خود  در  را  اش  کتابخانه  اصلی 
بزرگترین  از  برویم، یکی  ایتالیا  به  داده 
و  پیکرتراشی  در  رنسان  هنرمندان 

در  که  کنیم  می  مالقات  را  معماری 
ساختن کتابخانه ها همکاری قابل توجه 

داشته است.
قلب  در  نه  هنرمندا نه ای  کتابخا

فلورانس
 Laurentian( کتابخانه الرنتین
Library( در فلورانس  ایتالیا، بیش از 
 ۴۵۰۰ و  کتاب خطی   نسخه    ۱۱۰۰۰
ساخت  است.  مشهور  اول  چاپ  کتاب 
زیر  در سال  ۱۵2۵  کتابخانه الرنتین  
مجسمه  و  پیکرتراش  آنژ  میکل  نظر 
زمانی  شد،  آغاز  ایتالیایی  مشهور  ساز 
که میکل آنژ فلورانس را در سال ۱۵۳۴ 
مطالعه  اتاق  دیوارهای  تنها  کرد،  ترک 
بنا توسط  این  بود و ساخت  کامل شده 
و  تریبولو  باساری،   نامدار،  معمار  سه 
آماناتی، بر اساس طرح  و دستورالعمل 
و  یافت  ادامه  آنژ  میکل  شفاهی  های 
شد.  افتتاح   ۱۵7۱ سال  در  سرانجام 
پنچره های این کتابخانه به دلیل طویل 
بودن و کشیدگی آنها از چب به راست 
به حمایت  کتابحانه  معروف هستند.این 
شد  ساخته  هفتم  کلمنت  مدیچی،  پاپ 
که نشان دهد که مردم مدیچی  از افراد 
هوشمند و دانا بوده و اهل تجارت و خرید 

و فروش نیستند.
رنج یک پیکرتراش

میکل آنژ  یا  بوئوناروتی  میکالنجلو 
ایتالیایی 6 مارس ۱۴7۵  نقاش مشهور 
میالدی چشم به جهان گشود. این نقاش 
و  تاریخ  بزرگ  هنرمندان  جزو  ایتالیایی 
رنسانس  دوره  هنرمندان  ترین  مهم  از 
است. او از زمان کودکی، برخالف عالقه 
پدرش، عالقه مند به هنر و تحصیل در 
این زمینه شد و در آخر در پی مجادله 
ای سخت با پدرش به هدف واالی خود 
دستیار  عنوان  به  سالگی   ۱۳ در  رسید. 
حقوق بگیر در کارگاه دومنیکو گرالندایو، 

استخدام شد.
ابتدا به نقاشی روی آورد اما چون 
پایان  از  پیش  بود،  پیکرتراشی  مشتاق 
مدرسه  به  استاد  عنوان  به  نقاشی  دوره 
نتزوی  لور توسط  که  مجسمه سازی 
مدیچی در باغ های مدیچی تأسیس شده 
بود، منتقل شد.  بزرگ ترین نقاشی او، 
دکوراسیون کلیسای سیستین به تنهایی 
میان سال های ۱۵۰۸ و ۱۵۱2 به دست 

وی نقاشی شده است. 
تـندیس داوود، نقاشی های  سقفی  
دگی  نوا خا مقبره  سیستین،  کلیسای  
ثار  آ ترین  مهم  رستاخیز،  و  مدیچی 
داوود  تندیس  که  هستند  هنرمند  این 
نقطه  به عنوان  می توان  شک  بدون  را 
عطف کارنامه کاری میکل  آنژ دانست.

سال   ۱2 در  ایتالیایی  نقاش  این 
برای  انحصاری  به صورت  عمرش  آخر 
خانواده مدیچی کار کرد و سرانجام در 
۱7 فوریه ۱۵6۴میالدی در رم دار فانی 

را وداع گفت و در کلیسای سانتا کروچه 
شهر فلورانس به خاک سپرده شد.

رنج و سرمستی، سرگذشت  کتاب 
میکل آنژ به قلم ایروینگ استون است. 
وی برای نوشتن این زندگینامه چندین 
میکل  آثار  مطالعه  به  ایتالیا  در  را  سال 
آنژ پرداخت و نتیجه آن را در کتاب خود 

منتشر کرد.
کودکی  از  را  خود  روایت  کتاب 
با  همراه  و  کند  می  آغاز  آنژ  میکل 
شدن  تراش  پیکر  برای  آنژ  میکل  رنج 
شدن  تراش  پیکر  از  او  سرمستی  و 
آنژ  از لحظات مهم میکل  زیبا  داستانی 

ارائه می دهد.
ایروینگ  نوشته  سرمستی  و  رنج 
در  داریوش،  پرویز  ترجمه  با  استون، 
امیرکبیر  انتشارات  توسط  صفحه،   ۸26

به چاپ رسیده است.
با  فرانسوی  عاشقانه  یک  راوی 

نوبل ادبی
آندره ژید نویسنده نامدار فرانسوی 
است که نوشته هایش تاثیر شگفت آوری 
بر نسل جوان در سال های پس از جنگ 
جهانی داشت، در 22 نوامبر سال ۱۸6۹ 
در پاریس به دنیا آمد. خانواده او سخت 
پایبند به سنت های مذهب پروتستان بود 
و این موضوع تاثیر زیادی بر شکل گیری 

شخصیت او گذاشت.
فرصت  کودکی  در  شدن  بیمار 
علم  اما  نداد  او  به  منظم  تحصیالت 
ده  نوا خا فرهنگی  فضای  و  دوستی 
ژید،  کند.  جبران  را  خالء  این  توانست 
به  عارفانه  شوری  با  سالگی  پانزده  در 
از بستگانش دل بست و در سال  یکی 

۱۸۹۵ با او ازدواج کرد.
باعث  ماالرمه  استفان  با  دوستی 
روی آوردن به مکتب سمبولیسم شد اما 
پس از مدتی از این مکتب روی گرداند و 
به تامل در پیچیدگی های زندگی درونی 

انسان پرداخت.
تغییرات  باعث  آفریقا  به  ژید  سفر 
و پس  او شد  و جسم  روح  در  بسیاری 
او  از  نوشت که  از تجربیاتی  ژید  آن  از 
انسانی تازه ساخته بود. آثاری هم چون 
مائده های زمینی،ضد اخالق، دِر تنگ و 
دخمه های واتیکان، زاییده همین انقالب 

روحی هستند.
با آغاز جنگ جهانی اول ژید مدتی 
دانه  اگر  کتاب های  بعد  اما  شد  منزوی 
نمیرد، کوریدون و سکه سازان را نوشت. 
بازگشت  و  کنگو  از  بازگشت  کتاب های 
استعمار  به  تاختن  هدف  با  را  چاد  از 
اما  شد  کمونیست  حزب  عضو  و  نوشت 
تمایالت  و  انتظارات  نشدن  برآورده  با 
عدالت خواهانه اش با نوشتن کتاب بازگشت 

از شوروی از این حزب کناره گرفت.
ادبی  جایزه   ۱۹۴7 سال  در  او 
سال  فوریه   ۱۹ و  کرد  دریافت  را  نوبل 

۱۹۵۱چشم از جهان فرو بست.
جایزه  برنده  که  او  ایزابل  کتاب 
است  عاشقانه  رمانی  شد،  ادبی  نوبل 
به   ۱۹۱۱ سال  در  بار  نخستین  که 

چاپ رسید.
ویرانه های  در  رمان  این  داستان 
قصری قدیمی در نورماندی آغاز می شود. 
روایت  الکاس،  ژرار  زبان  از  داستان 
دوران  در  قبل،  سال ها  که  می شود 
دانشجویی خود، مهمان آن بوده و اکنون 
در حال نشان دادن گوشه و کنار قصر به 
تعدادی از دوستانش است. دوستان ژرار 
متوجه می شوند که او با شور و احساسی 
فراوان درباره این مکان صحبت می کند 
را  داستانش  تا  کنند  می  راضی  را  او  و 

برای آن ها تعریف کند.
یک  در  که  بوده  زنی  عاشق  ژرار 
طور  هر  او  است،  دیده  را  او  عکس 
و  زن  این  درباره  دارد  دوست  شده  که 
خانواده اش که خود در قصر مهمان آن ها 

بوده، چیزهای بیشتری بداند...
با  ژید،  آندره  نوشته  ایزابل  کتاب 
ترجمه اسماعیل سعادت توسط انتشارات 
منتشر  صفحه   ۱۵۱ در  جاوید  فرهنگ 

شده است.
مغزهای  برای  عجیب،  کتابخانه 

جذاب
در کتاب ضیافت افالطون )رساله ای 
اصلی  شخصیت  عشق(،  باب  در  روایی 
که همان سقراط است، نه پول دارد، نه 
مقام و منصب، و نه ظاهر زیبا، اما دانش، 
کاریزما، هوش و زیرکی او باعث جذابیتش 
می شوند، این موضوع به ظاهر ساده موجب 
شکل گیری مطالعات روانشناسی و جامعه 
اما در حوزه  شناسی بسیاری شده است، 
داستان، هاروکی موراکامی از این موضوع 
استفاده شگفت انگیز و هوشمندانه ای کرده 

و کتابخانه عجیب را نوشته است.
پسر  یت  ا و ر عجیب،  نه  بخا کتا
نوجوانی است که برای گرفتن چند کتاب 
وارد کتابخانه  امپراتوری عثمانی  درباره  
مردی  که  کتابخانه  مسئول  می شود، 
غیرعادی است، او را مارپیچ های مخفی 
 ۱۰7 اتاق  و  پایین  طبقه  در  کتابخانه 
می فرستد و در این اتاق حبس می کند.

پسرک  برای  نه  بخا کتا مسئول 
شرط می گذارد که باید کتاب های آنجا 
ازاینجا  او  دهد  اجازه  تا  کند  حفظ  را 
برود اما پسرک متوجه می شود که مرد 
می خواهد از این راه مغز او را که هر بار 
بخورد، چون  پر شده  تازه  اطالعاتی  از 
از نظر او این مغز خیلی خوشمزه است. 
پسرک تصمیم می گیرد از مطالعات خود 

استفاده کند و از این زندان بگریزد.
هاروکی  نوشته  عجیب،  کتابخانه 
غبرایی  مهدی  ترجمه  با  موراکامی، 
صفحه   ۱۰۰ در  نیکا  انتشارات  توسط 

منتشر شده است.

به بهانه سالگرد تاسیس کتابخانه بزرگترین دانشگاه جهان؛

کتابخانه ها، بخش مهم فرهنگ ملت ها

عاشقانه ای در منهتن؛
 7 داستان کوتاه از کشمکش های درونی به قلم اوتس

»عاشقانه ای در منهتن«، شامل 
هفت داستان کوتاه به قلم »جویس 
با  آمریکایی  نویسنده  اوتس«  کرول 
درونمایه مشترک شگفتی و کشمکش 

درونی منتشر شد.
 Joyce( اوتس  کرول  جویس 
 ۱۹۳۸ متولد   )Carol Oates
ز  ا ۱۴  سالگی  در  نیویورک،  در 
مادربزرگش یک ماشین تحریر هدیه 
گرفت و از همان وقت بی وقفه نوشت. 
شاعر،  نویسنده،  ادیب،  امروز  که  او 
است،  رساله نویس  و  نمایش پرداز 
تاکنون بیش از ۱۰۰ رمان و مجموعه 

داستان نوشته و بیش از ۳۰ جایزه ادبی دریافت کرده است.
نام این نویسنده آمریکایی که با دو اسم مستعار رزاموند اسمیت و لوران 
کلی چند رمان  پلیسی و کاراگاهی نوشته است، در سال 2۰۱۴ در فهرست 

نهایی جایزه پولیتزر جای گرفت.
مبنای گزینش داستان ها

عاشقانه ای در منهتن نام یکی از هفت داستان  کوتاه مجموعه تازه 
انتشار یافته توسط انتشارات ققنوس است. در شناسنامه کتاب عنوان اصلی 
اثر  Faithless ذکر شده است؛ نام یکی دیگر از داستان های این مجموعه 
است که از معادل »پیمان شکن« برای آن استفاده شده است. کتاب اصلی 
2۱ داستان کوتاه در سه بخش دارد و به همین دلیل بهتر است کتاب حاضر 
را تنها مجموعه ای از تعدادی داستان کوتاه دانست. انتخاب 7 داستان از 
کتاب اصلی سواالتی در مورد چرایی انتخاب آنها و کیفیت تصمیم گیری 
در مورد آن در ذهن مخاطب به وجود می آورد که البته در در کتاب مقدمه 

و موخره ای برای پاسخ دادن به آن نیست.
با بررسی اثر اصلی هم نمی توان ارتباطی میان انتخاب ها برقرار کرد. به 
این ترتیب که تنها یک داستان )او سیبل( از فصل اول کتاب اصلی انتخاب 
شده و از دو بخش دیگر هر کدام سه داستان گزینش و ترجمه شده اند. 
همین امر ایجاد پیوند میان داستان ها و کشف ارتباط احتمالی میان آنها را 

دشوار یا حتی غیرممکن می کند. 
داستان کوتاه؛ هنر مطلق

ویکتور شکولوفسکی )نویسنده و نظریه پرداز ادبی روس( داستان کوتاه 
را »به معنی مطلق یک هنر« می داند و گئورگ لوکاچ )فیلسوف و منتقد ادبی 
مجار( از میان انواع نگارش آن را »هنرمندانه ترین« می خواند. از نخستین 
قواعد داستان کوتاه وجود یک شخصیت اصلی است که در کنشی اصلی 
روایت می شود. همه این شخصیت ها در داستان های مجموعه عاشقانه ای 
در منهتن، فرزندانی هستند که کنشی اصلی را با والدین خود روایت می کنند. 
مهم ترین وجه این داستان ها در دوگانه والد-فرزند تعریف می شوند. زاویه دید 
همه این داستان ها اول شخص و مناسب بیان حاالت و کشمکش درونی 

عمیق افرادی است که کودک تا بزرگسال را شامل می شود.
در سه داستان »عاشقانه ای در منهتن«، »پنهانی، خاموش« و »قتل 
شبه عمد« روایان نوجوانانی هستند که با صحنه خشونت بار جنایت مواجه 

می شوند و در دو داستان شاهد مرگ والدین خود هستند.
از بزرگسالی جدا تعادل نداشت: نه فقط  این رو درک متزلزلش  از   
تصورش از بدنش )...(، از آن مهمتر هویت اجتماعی او بود. مادرش لحظه ای 
با او مثل بچه کوچولوها رفتار می کرد و کوچولوی من و پسر کوچولویم 
خطابش می کرد و لحظه بعد، ناراحت و مالمت گر، متهمش می کرد که او 
هم مثل پدرش نمی تواند نسبت به مادرش مسئولیت اخالقی داشته باشد.

این مسئولیت اخالقی کوله باری پر از سنگ بود. اولین چیز لعنتی ای 
بود که هر روز صبح حتی قبل از آنکه پاهایش را از روی تخت زمین بگذارد 

سنگینی اش را احساس می کرد. )ص.۱۰۵(
نویسنده ایست که  قلم گیرای  به  روایت های کوتاهی  داستان ها  این 
سال هاست نامش در فهرست مهم ترین جوایز ادبی جهان به چشم می خورد. 
او دو عنصر تعلیق و شگفتی را هنرمندانه در این داستان ها به هم آمیخته 
است.به این ترتیب پایان یافت. همیشه پایان می یابد. ولی به من نگویید 
شادی وجود ندارد. وجود دارد، همین جاست.فقط باید پیدایش کنید و حفظش 

کنید، اگر بتوانید. دوام ندارد، اما وجود دارد. )ص. 2۴(
»عاشقانه ای در منهتن، »پیمان شکن، »او سیبل، »پنهانی، خاموش«، 
»قتل شبه عمد«، »روسری« و »نگرانت بودیم« هفت داستان این مجموعه 
است که در ۱۵۸ صفحه و شمارگان یک هزار و ۱۰۰ نسخه با ترجمه مهری 

شرفی منتشر شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

گفت و گو با برگزیده شعر فجر؛
انتقاد از تاثیر دوستی و مالحظات در داوری ها

برخی مالحظات  و  روابط دوستانه  تاثیر  از  انتقاد  با  روزبه  محمدرضا 
در داوری جشنواره ها خطاب به داوران می گوید: متر و معیارتان برای مقام 
مشترک دادن به دو شاعر یا پژوهشگر درحالی که دو اثر هیچ شباهت، قرابت 

سبکی و ارزش ادبی یکسانی ندارند چیست؟!
نو  شعر  بخش  در  که  بی آسمان«  »پرنده ی  شعر  مجموعه  سراینده 
پانزدهمین جشنواره شعر »فجر« به عنوان برگزیده مشترک معرفی شده 
با جشنواره های شعر و  ادبیات  ارتباط میان فضای آکادمیک  است، درباره 
همچنین وضعیت برگزاری این جشنواره ها اظهار کرد: برای داوری آثار و 
شعرها از چهره های آکادمیک و دانشگاهی هم استفاده و از آن ها دعوت 
می کنند اما گاه می بینیم که این چهره های دانشگاهی ذوق ادبی و آشنایی 
کافی و کاملی با آفاق شعر امروز، گونه ها، جریان ها، شاعران و رویکردها 
این  با  این مشکل آفرین است.  ندارند و بعضا ذهنیتی کالسیک دارند که 
حال،  امیدوارم این پیوند بین فضای شعر جوان و هنجار و گفتمان قشر 
اصیل و نوگرای دانشگاهی در آینده باعث ارتقای کمی و کیفی برگزیدگان  

جشنواره ها شود.
این  داوری  امر  در  که  است  این  اصلی  مشکل  گفت:  سپس  او 
کنگره ها پاره ای معیارهای غیرشعری و غیرهنری هم لحاظ می شود که 
نباید باشد؛ اوال داوران غالبا از یک سنخ فکری و ذوقی هستند و تنوع و 
تکثری وجود ندارد و از طیف های مختلف فکری و ذوقی نیستند. در ثانی 
رابطه ها و ارتباطات عاطفی و دوستانه گاه در داوری داوران اثر می گذارد. 
عالوه  بر این متاسفانه گاه با مدخلیت معیارهای فراشعری در امر داوری 

آثار مواجه هستیم.
روزبه در ادامه با انتقاد از اعالم برگزیده های مشترک در نتایج جشنواره ها 
بیان کرد: گویا سیاست خاصی وجود دارد که باید برای هر حوزه ای برگزیدگان 
مشترک انتخاب کنند؛ برگزیدگان مشترکی که اصال هم سنگ و هم وزن 
نیستند و متاسفانه ارتباطات دوستانه و رعایت پاره ای مالحظات باعث این گونه 
انتخاب ها و گزینش ها می شود. این مشکالت در روند برگزاری جشنواره ها 
و داوری  آثار وجود دارد و نیاز به اصالحاتی است؛ باید فقط به جان و جوهر 
ادبی آثار توجه کرد نه گرایش های خاص ادبی و غیرادبی شاعر و نویسنده، 
و ارتباط دوستانه آن شاعر و نویسنده با آن ها. چرا باید لزوما برگزیدگان 

مشترکی را اعالم کنند که اصال در یک قد و قواره نیستند؟
برگزیده مشترک  را در حالی  اثر  این که دو  بیان  با  ادبی  این منتقد 
قابل  هنری  و  ادبی  وقار  و  وزن  لحاظ  به  اساسا  که  می کنند  انتخاب 
قیاس نیستند، افزود: من نمی دانم داورانی که این ها را برگزیده مشترک 
اعالم می کنند، معیار داوری و انتخاب شان چه بوده و این ها از چه لحاظ 
مشترک اند؟! کدام ترازو این دو را برابر دانسته و این ترازو و مالک آن ها 
چیست که منجر به داوری ناسالم و تضییع حق شاعران و پژوهشگران 
برتر و شایسته تر می شود؟ متر و معیارتان برای مقام مشترک دادن به دو 
شاعر یا پژوهشگر در حالی که دو اثر هیچ شباهت، قرابت سبکی و ارزش 

ادبی یکسانی ندارند چیست؟ 
محمدرضا روزبه همچنین در پاسخ به سوالی درباره چالش های پیش 
 روی شعر امروز به ویژه در قالب نو اظهار کرد: چالش و بحران همیشه در 
شعر بوده و امروز هم در اشکال دیگری وجود دارد. از یک طرف مشکل در 
زبان، از یک طرف مشکل در معنا و از یک طرف مشکل در فرم، ساختار و 

بافت و همه این  مقوالت نسل امروز را با خود درگیر کرده است. 
او سپس گفت: جریان ها یا موج های خلق الساعه ای در شعر امروز با 
اسامی و عناوین دهان پرکن به وجود می آیند. مدتی  فضای ادبی و فرهنگی 
رسوخ  حافظه جمعی  در  آن که  بی  بعد هم  و  مشغول می کنند  به خود  را 
کرده باشند، خیلی زود فراموش می شوند. عمده این جریان ها هم عناوین 
بر سنت  اما مبتنی  با خود یدک می کشند  را   ... »آوانگارد«، »پیش رو« و 
شعر فارسی و حتی مبتنی بر اِلِمان ها و ویژگی های شعر مدرن هم نیستند. 
امروزه نوعی سرگشتگی در حوزه شعر آزاد می بینیم که البته همواره وجود 
داشته و به نوعی چالش و بحرانی ناشی از رویارویی ما با پدیده های جهان 
مدرن و پسامدرن و بی تابی این نسل برای رسیدن به آفاق هرچه تازه تر و 

متفاوت بودن و متفاوت دیده شدن است.
روزبه افزود: در قلمرو شعر کالسیک هم باید گفت که قالب های شعر 
کالسیک از عصر نیما به بعد کوشیدند خود را با اقتضائات زمانه همراه کنند 
که بیش از این ها همه قالب غزل بود. امروز هم غزل تجربه های متنوعی را 
از سر گذرانده؛ غزل فرم، غزل موسوم به پست مدرن، غزل گفتار و گونه ها و 
گرایش های دیگر که همه شان مرحله آزمون و خطا را طی می کنند تا ببینیم 
در آینده به جریان های نیرومند و اثرگذاری تبدیل خواهند شد یا مثل یک 

موج زودگذر فراموش می شوند.
این شاعر در پایان درباره »پرنده ی بی آسمان«، مجموعه برگزیده در 
پانزدهمین جشنواره شعر »فجر« )به صورت مشترک با مجموعه »امان نامه« 
سروده سیداکبر میرجعفری( بیان کرد: این کتاب مجموعه ای از اشعار نیمایی 
من و استمرار همان اشعار مجموعه »از پیله تا پروانگی« است. البته حاوی 
چند رباعی، قطعه و ... نیز هست که سال گذشته توسط انتشارات آریاشهر 
به چاپ رسیده و امسال در پانزدهمین جشنواره شعر »فجر« برگزیده بخش 
شعر نو شد. آثار این مجموعه اغلب مبتنی بر اندیشه ها و عواطف اجتماعی 

و فلسفی و گاه احساسات فردی هستند.

این فصل سبز 
رنگ زمستان گرفته است

محمدرضا احمدی فر

دست مرا بگیر که توفان گرفته است
با من بمان که غربت من جان گرفته است

شالی برای سوز پریشانی ام بباف
این فصل سبز رنگ زمستان گرفته است

آواره نگاه تو مانده است سال ها
این دل که راه کوه وبیابان گرفته است

یک عمر زیر سقف نگاه تو بوده ایم
امشب خبر رسید که باران گرفته است

باورمکن اگرچه ببینی به چشم خویش 
دل - دوره گرد چشم تو- سامان گرفته است

این آسمان که تکیه به لبخند داده است 
از ما ستاره های فراوان گرفته است

جاری ست خون رگ رگ من در رگ غزل 
این بودن من است که پایان گرفته است
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فائزه مردانی، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه بولونیای ایتالیا 
و علی اصغر محمدخانی  اختصاصی دنیای جوانان

شانزدهمین شماره از دوماهنامه ادبی 
»چامه« با عکس روی جلد سیدعلی صالحی 

منتشر شد.
سیدعلی  به  »چامه«  از  شماره  این 
صالحی، شاعر 6۵ ساله و از بنیانگذاران شعر 
»ناب« در اواسط دهه ۵۰ اختصاص دارد. 

بنا بر معرفی این شماره از دوماهنامه 
ادبی »چامه«، این شاعر در اواخر دهه 6۰ 
جریان »شعر گفتار« را پایه ریزی کرد و با 
تشکیل کارگاه شعر ایده خود را توسعه داد. 
در این ویژه نامه، دوستان و عالقه مندان به 
شعر سیدعلی صالحی، یادداشت ها، خاطرات 
و گفتارهایی را درباره اندیشه، شعر  و منش 

رفتاری او نوشته اند.
این  مدیر  رحمانیان،  محمدصادق 
است:  نوشته  »چامه ورزی«  در  ادبی  مجله 
چهارم  شماره  در  چامه  ادبی  »دوماهنامه 
)اسفند ۱۳۹7 و فروردین ۱۳۹۸(  ویژه نامه ای 
را با محوریت یارمحمد اسدپور و موج ناب 

ادبیات  از  پنهانی  زوایای  که  کرد  منتشر 
معاصر ایران را برای نسل عالقه مند امروز  
آن  از  سال  یک  اکنون  ساخت.  آشکار 
ویژه نامه می گذرد و این شماره چامه نیز  با 
حکایت اصیل و دسِت اول سیدعلی صالحی 
که خود از جمله بنیانگذاران این نحله ادبی 
در سال ۱۳۵۵ بود، گویی تکمله ای بر شماره 

چهارم چامه است.«
نظر  یر  ز که  ستان  ا د بخش  در 
محمدجواد جزینی، مدیر  و مدرس »مدرسه 
به  نفر  سه  داستان  دارد،  قرار  داستان« 
ابراهیم  داودی،  نشاط  است؛  رسیده  چاپ 
تازه ترین  ابراهیمی  نوشین  و  خدادوست 
داستان های خود را در این شماره »چامه« 

منتشر کرده اند.
زیر  که  زمان  شعر  و  شعر  بخش  در 
نظر ضیاءالدین خالقی، شاعر و منتقد ادبی 
انجام می شود، شعر این شاعران چاپ شده 
پنجه ای،  آهنین جان، علی رضا  قاسم  است: 

محدثی خراسانی،  مصطفی  میری،  مسعود 
محسن  پوررستم،  شهرام  جهانگیری،  علی 
خورشیدی، سیامک روشن، روح اهلل رویین، 
مونا عطایی، کیومرث پورملک، نادر احمدی 

و عبدالرسول آقایی.
از  گفتاری  شماره،  این  ویژه نامه  در 
و  من  »داستان  نام  با  صالحی  سیدعلی 
شکل گیری  چگونگی  به  که  ناب«  موج 
می پردازد،  مسجدسلیمان  در  ناب  موج 
آمده است که در بخشی از این گفتار چنین 
ناب،  موج  و  من  »داستان  شده:  عنوان 
بیشتر داستان آشنایی ما پنج نفر ]سیروس 
رادمنش، سّیدعلی صالحی و هرمز علی پور 
هم  با  اسدپور[  یارمحّمد  و  آریاپور  آریا  و 
بود. آن زمان متوجه نمی شدم چرا آتشی 
به راه و زبان و فرم و شعر و کالم ما نام 
اندکی  انقالب  از  بعد  اّما  ناب گفت،  موج 
عاقل تر نگاه کردم. اگر این پنج نفر مثاًل 
اهل رشت هم می بودند، به شرط داشتن 

و  لحنی  و  فرمیک  و  حسی  اشتراکات 
را  آن  آتشی  باز  ساختاری،  و  مفهومی 
رسانه ها  به  باران«  مثاًل »موج  عنوان  به 
حادثه  طرح  پی  آتشی  می کرد.  معرفی 
و  باشد،  »پدرخوانده«  می خواست  بعد، 

چه شکاری مستعدتر از شعر و زبان خاص 
این پنج نفر!؟ به درستی هم او کاشف ما 
از  بود. جانانه  ما  و معرف  بود  بود، حامی 
جهان وارۀ کوچک و معصوم و خردسال ما 
دفاع می کرد. حتی به هدایت ما در شیب 
تند »رقابت« نقش داشت. آن اّیام متوجه 
این امور نمی شدم و از شاعری شهرستانی 
که زمان انقالب هنوز بیست و سه سالگی 
را هم پر نکرده بود، انتظاری نمی رفت که 

این بازی ها را دریابد.«
شامل  همچنین  شماره  این  »چامه« 
یک مصاحبه با سیدعلی صالحی است که 
او در آن زوایای مختلف زندگی و چگونگی 
رشد و نمّو  و آغازین جرقه های شعری در 

زادگاه خود را تشریح می کند.
حیدری  مینا  که  ویژه نامه  این  در 
به  نام ها  این  است،  دیده  تدارک  را  آن 
و  ز بر فرخی،  حسین   : د ر چشم  می خو
گوران، عارف قزوینی، هادی حسینی نژاد، 

کریمی  عباس  رسری،  شکا حمیدرضا 
فریدی فر،  ساسان  امینی،  مائده  عباسی، 
مقدادی  یلدا طبسی، سعید  آشور،  محّمد  

فراهانی. و حانیه 
تفصیلی  گفت وگوی  گپ،  بخش  در 
یاحقی،  محّمدجعفر  با  عظیمی نژادان  علی 
استاد دانشگاه فردوسی مشهد و شاهنامه پژوه 
و نیز گفت وگوی اسماعیل مسیح گل با احمد 
آرام، داستان نویس و مدرس تئاتر در بوشهر 

صورت گرفته است.
در بخش شعر و ترجمه با آثار شاعران 
شد.  خواهیم  آشنا  خارجی  نویسندگان  و 
محّمداألمین  ز  ا شعر  دو  بیدج  موسی 
را  هلند  مقیم  عراقی تبار  شاعر  الکرخی، 
برای خوانندگان »چامه« ترجمه کرده است؛ 
بهمن بلوک نخجیری، نقد و بررسی داستانی 
عباسی،  سامره  و  پتروشفسکایا  لودمیال  از 
شاعر  درویش،  نَجوان  از  شعر  دو  مترجم 

جوان فلسطینی را تهیه کرده اند.

»چامه« ویژه سیدعلی صالحی منتشر شد
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محمد جسین زاده

از  ۱۰روز  حدود  چیزي  حالي که  در 
جشنواره فیلم فجر گذشته است، اما حواشي و 
اتفاقات زیادي که پیرامون این دوره جشنواره 
بود، هنوزهم ادامه دارد. در هر صورت این 
بیماري  شیوع  واسطه  به  جشنواره  از  دوره 
کرونا به شکلي متفاوت از همیشه اجرا شد 
و در حالي که حتي بسیاري از اهالي سینما 
هم با برگزاري این دوره مخالف بودند و آن 
را خطرناک مي دانستند، اما فشارهاي سازمان 
سینمایي و مسئوالن جشنواره باعث شد تا 
در نهایت این دوره نیز برگزار شود، گرچه 
آنها  جشنواره  اولین شب  حاشیه های  شاید 
را از تصمیم شان پشیمان کرد، حاشیه هایی 
که هنوز تمام نشده و طرح مباحثی از سوی 
برخی مسئوالن در ستاد مقابله با کرونا کلیت 
برپایی این رویداد را با ابهام روبرو می کند. 
با این حال سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد 
از  گفتگویی  در  فجر(  فیلم  جشنواره  )دبیر 
کرد  رضایت  اعالم  جشنواره  این  برپایی 
نیز  تهران  استاندار  اخیر  به صحبت های  و 
به  بندپی  محسنی  انوشیروان  داد!  پاسخ 
تازگی گفته بود از برگزارکنندگان فیلم فجر 
گالیه داریم چون فاصله گذاری اجتماعی و 
رعایت پروتکل های بهداشتی و شرایطی را 
که وعده کرده بودند بر اساس توافق انجام 
دهند، عملیاتی نکردند و در همان شبی که 
عدم رعایت پروتکل ها را در جشنواره فیلم 
را  بود جشنواره  قرار  کردیم،  مشاهده  فجر 
تعطیل و پلمب کنیم که اعالم کردند شب 

آخر است و ما نتوانستیم کاری کنیم!
برخی  متناقض  اظهارات  به  توجه  با 
مسئوالن مرتبط با مدیریت بحران کرونا که 
یکی رعایت پروتکل ها را در جشنواره تایید 
می کند و بعد از چند روز استاندار تهران از 
رعایت نشدن پروتکل ها گله می کند و خبر 
از قرار برای تعطیلی جشنواره می دهد، این 
سوال ها مطرح می شود که برگزاری جشنواره 
بود؟  سیاستی  و  اصرار  چه  مبنای  بر  فجر 
مساعد  شرایط  که  دلیل  این  به  فقط  آیا 
مجوز  اصال  آیا  کردید؟  برگزار  را  آن  بود 
شرایط  در  رویداد  این  برپایی  برای  رسمی 
کرونایی صادر شد؟ دبیر جشنواره فجر در 
این رابطه مي گوید: ما ابتدا مسیری طوالنی 
را در جهت برگزار نشدن جشنواره پیمودیم، 
سی ونهم  جشنواره  می کردیم  فکر  یعنی 
اساسا برگزار نشود یا به بهار موکول شود. 
و  کارشناسان  با  متمادی  ساعت های  من 
فعاالن حوزه سالمت و پیشکسوتان سینما، 
مفصل صحبت کردم. گزینه های پیش رو 
را که شامل برگزار نشدن، تعویق و برپایی 
ما  تصور  کردم.  مطرح  بود  مرحله  چند  در 
این بود که اگر شرایط تهران مناسب شد و 
مجوز گرفتیم، با حداکثر رعایت پروتکل ها 
جشنواره را برای اهالی رسانه و صاحبان آثار 
برگزار کنیم، البته پیش بینی ما برای برگزاری 
در این مرحله هم بسیار محدودتر از همین 

چیزی بود که االن داشتیم یعنی می خواستیم 
با بخشی از اصحاب رسانه جشنواره را برگزار 
کنیم. چون قاعده ای وجود دارد که مثال در 
فضای سربسته و در اوضاع نارنجی بیش از 
باشیم  داشته  مهمان  نمی توانیم  را  نفر   2۰
و اگر اینطور می شد ما خیلی گلچین شده 
کارشناسان  یا  رسانه  اهالی  از  از  تعدادی 
برنامه ها را دعوت می کردیم که بتوانند در 
یک فضای کامال استریلیزه شده فیلم ها را 
دسترسی،  در هر سطح  من  درواقع  ببینند. 
خودم چند مرحله را در نظر گرفته بودم و 
در آخر قرار شد در استِپ دو، با صدور مجوز 
آثار،  صاحبان  سالن،  درصد   ۳۰ ظرفیت  و 
منتقدها و اهالی رسانه فیلم ها را ببینند. اما 
سطح سوم که شامل نمایش عمومی فیلم ها 
برمی گشت  کشور  جاری  قوانین  به  بود، 
کنند.  پیدا  فعالیت  اجازه  سینماها  اینکه  و 
وقتی این اتفاق افتاد ما هم طبق پروتکل 
بازگشایی سینماها می توانستیم جشنواره را 
در سینماها برگزار کنیم و خوشبختانه تمام 
افتاد. روزی که  اتفاق  به مرور  این مراحل 
استارت جشنواره را زدیم خودم این پیش بینی 
را که به سطح سوم یعنی نمایش عمومی 
بسیاری  زمان  آن  در  نداشتم چون  برسیم، 
بودند  قرمز  در وضعیت  از شهرهای کشور 
و حدود ۸۰ درصد پیش بینی  ما همین بود 
که به سطح دو هم ممکن است به سختی 
برسیم و شاید خیلی کنترل شده و محدود 
بتوانیم برگزار کنیم، اما در نهایت شرایط جور 
دیگری پیش رفت، چون بسیاری از شهرهای 
کشور در هنگام برگزاری جشنواره وضعیت 
آبی داشتند و سینماها نیز فعال بودند. آنچه 
از  براساس شرایطی بود که ما  محقق شد 
قبل برایشان پیش بینی و برنامه ریزی کرده 
بودیم و خوشبختانه شرایط کشور به گونه ای 
پیش رفت که امکان انجام آنها را پیدا کردیم. 
به این ترتیب حدود 2۳۰۰ سانس در تهران 
و تقریبا همین مقدار هم در ۳۵ شهر کشور 
درباره  دادند.  نمایش  را  فیلم های جشنواره 
صحبت های متناقض هم که اشاره کردید 
باید بگویم ما هیچ گزارش منفی به غیر از 
در  نداشتیم.  افتاد،  اتفاق  اول  روز  در  آنچه 
اغراق  نظرم  به  عکِس  چند  هم  اول  روز 
شده، منتشر شد و چون خودم در آن لحظه 
که  کنم  تاکید  می توانم  بودم  ماجرا  شاهد 
صورت  بیان  در  اغراق  موضوع،  آن  در 
را  پروتکل ها  اول  روز  از  ما  وگرنه  گرفت 
بعضی  درباره  اما  کردیم.  رعایت  دقت  به 
استاندار  جمله  از  مسئوالن  صحبت های 
جشنواره  می خواستند  گفته اند  که  تهران 
من  که  است  این  واقعیت  کنند،  تعطیل  را 
خیلی متوجه فرمایش ایشان نمی شوم چون 
یا دو عکس  مبنای قضاوت، خروجی یک 
نیست. مبنای قضاوت، اظهارنظر ناظران و 
کارشناسانی است که هر روز و روزی دو یا 
سه مرحله سینمای رسانه و دیگر سالن های 
یک  حتی  و  می کردند  سرکشی  را  سینما 
گزارش منفی هم نداشتند. در این باره اسناد 

گاهی  و  دوبار  روزی  و  دارد  مکتوب وجود 
پزشکی  علوم  دانشگاه  کارشناسان  سه بار 
برج میالد و  در  از سینمای رسانه ها  ایران 
همینطور  و  می کردند  بازید  ملت  پردیس 
از سینماهای مردمی که همکاران اورژانس 
کنار ما بودند، گزارش رعایت یا عدم رعایت 
پروتکل ها را تنظیم می کردند و ما حتی یک 
گزارش منفی برای عدم رعایت پروتکل ها 
نداشتیم. روز اول یک خبر اغراق شده که 
تاکید می کنم اغراق و نمی گویم دروغ، هم 
در  را که  نگران کرد و هم دوستانی  را  ما 
خود  حتی  دارند.  مسئولیت  سالمت  حوزه 
آقای وزیر )عباس صالحی( مستقیما به بنده 
تذکر دادند و من هم اطمینان خاطر دادم که 
مراقبت ها صورت می گیرد به طوری که در 
روزهای بعد برای حضور عکاسان و عوامل 
فیلم ها نقطه گذاری روی سطح زمین انجام 
شد تا فاصله گذاری هنگام عکس گرفتن هم 
رعایت شود. 7۰ درصد صندلی های داخل 
پیشتر  هم  اطراف  البی های  نیز  و  سالن 
بود.  کرده  تغییر  کاماًل  وفضا  برداشته شده 
انجام این تغییرات هم کار  بسیار دشواری 

بود ولی باید انجام می شد.
به  بلیت فروشي  درباره  دیگر  نکته 
بود.  این کار  مخاطبان جشنواره و ظرفیت 
که  بود  شده  ایجاد  نیز  شایعه  این  درواقع 
سینماهاي مردمي نیز پروتکل هاي بهداشتي 
سیدمحمدمهدی  ند.  نکرده ا رعایت  ا  ر
مي گوید:  بطه  را این  در  طباطبایی نژاد 
بلیت های مردمی هم که از طریق سمفا به 
فروش رسید و همه صندلی مهمانان قفل 
امکان ورود باالی ظرفیت ۳۰  بود و  شده 
هم  کامل  آمار  نداشت.  وجود  اصال  درصد 
درواقع  دارد.  وجود  اشغال  ضریب  درباره 
می خواهم بگویم همه این موارد رعایت شد 
و من هم از طریق مدیران سینما و هم خودم 
پروتکل ها  رعایت  بر  دائم  نظارت  شخصا 
نخوردن  ماسک،  از  استفاده  بر  داشتیم. 
تنقالت در سالن و استفاده از تب سنج تاکید 
داشتیم و بیش از ۵۰ تب سنج هم در تهران از 
طرف ستاد جشنواره خریداری و به سینماها 
اهدا شد تا سرعت کار باال رود. بنابراین تاکید 
تا  ابتدا  از  پروتکل ها  رعایت  برای  می کنم 
انتهای جشنواره، اساسا امکان دیگری بیشتر 
از آنچه انجام دادیم مقدور نبود. یک زمانی 

هست که می گویند تا زمانی که کرونا وجود 
دارد باید همه جا تعطیل باشد. این یک بحث 
حاکمیتی است و تصمیم گیرانش مشخص  
هستد ولی وقتی می گویند در وضعیت آبی 
شما امکان بازگشایی سینماها را دارید و من 
فقط موظف به رعایت پروتکل ها هستم چرا 
باید تعطیل کنم؟ چند روز پیش خبرنگاری 
با من تماس گرفت و گفت در شرایطی که 
مدرسه ها بسته هستند شما چرا اجازه دادید 
مردم به سینما بروند؟ پاسخ من این است 
که همان دولت و ستادی که اجازه فعالیت 
مدارس را نمی دهد، اجازه می دهد سینماها 
این  رعایت  و  مشخص  ظرفیت  یک  با 
پروتکل ها فعالیت کنند. حال من چه کاری 
باید انجام دهم؟ مگر من می توانم سِر خود 
سینما را تعطیل کنم؟ آن هم وقتی شرایط 
یک  باالخره  است.  مجاز  فعالیت  برای 
متشکل  دارد  وجود  کرونا(  با  )مقابله  ستاد 
و  اجتماعی  و  سالمت  حوزه  نخبگان  از 
در  و  می کنند  تصمیم گیری  آنها  مدیریتی، 
حوزه ما، باید پروتکل ابالغ می شد که این 
به  که  نکته ای  یک  گرفت.  انجام  هم  کار 
آن  به  باید  و  ماجراست  دیگر  سوی  نظرم 
توجه کرد این است که شاید شرایط کرونا 
تا یکی دو سال دیگر هم ادامه داشته باشد. 
آن وقت باید چه کرد؟ من معتقدم ما مکلف 
به رعایت شرایط و ضوابطی هستیم که ستاد 
مقابله با کرونا تعیین می کند و اینکه بگوییم 
با وجود مجاز بودن به برگزاری جشنواره، آیا 
بهتر است آن را برپا کنیم یا تعطیل، محل 
برای  ما  این حال  با  است.  گفتگو  و  بحث 
از وزارت  جشنواره فیلم فجر مجوز رسمی 
یعنی  گرفتیم،  بهداشت  وزارت  و  کشور 
تمام نمایش  فیلم ها در برج میالد، پردیس 
ملت، سینماهای مردمی و همینطور مراسم 
اختتامیه با مجوز رسمی و با رعایت کامل 

پروتکل های ابالغی برگزار شدند.
دبیر جشنواره در ادامه این گفتگو در 
پاسخ به این سوال که پس آقای محسنی 
بندپی گفته بودند قرار بوده جشنواره پلمب 
شود ولی چون از طرف جشنواره اعالم شده 
کنند،  کاری  نتوانسته اند  و  است  آخر  شب 
چیست؟ مي گوید: همین نکته عجیب است 
اول  شب  به  مربوط  آمده  پیش  اتفاق  که 
اینکه  ضمن  آخر،  شب  نه  است  جشنواره 

روزنامه سراسری
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آگهی
 مناقصه عمومی

نوبت اول 
سازمان عمران تبریز در نظردارد به استناد بند یک مجوز شماره ۸۳ مورخه ۹۸/۳/2۹ شورای محترم سازمان، پروژه های زیر را طبق برآورد اولیه و 

مشخصات فنی از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
الف( از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای ماشین آالت و تجربه کاری دعوت بعمل می آید.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد اولیهب(

1( عملیات اجرایی تراش آسفالت، پخش و کمپکت و اجرای 
-/325/668/953 ریال-/6/513/379/058 ریالآسفالت در سطح مناطق )5،4،6(

2( عملیات اجرایی تراش آسفالت، پخش و کمپکت و اجرای 
-/325/668/953 ریال-/6/513/379/058 ریالآسفالت در سطح مناطق )1،8،10(

3( عملیات اجرایی تراش آسفالت، پخش و کمپکت و اجرای 
-/325/668/953 ریال-/6/513/379/058 ریالآسفالت در سطح مناطق )2،3،7،9 (

ج( مبلغ تضمین شرکت درمناقصه)تضمین فرآیند ارجاع کار( بصورت مبالغ مذکور مطابق بخشنامه شماره ۱2۳۴۰2/ت۵۰6۵۹ هه مورخه ۹۴/۹/22 بنام 
سازمان عمران تبریز یا در صورت واریز نقدی بحساب شماره 7۰۰۸2۱۳۴۰۵۰۵ بانک شهرشعبه آزادی تبریز بنام سازمان عمران تبریز

د( فروش اسناد مناقصه از تاریخ ۹۹/۱2/2  تا آخر وقت اداری )ساعت ۱۳:۳۰( تاریخ ۹۹/۱2/۱۹ به صورت حضوری و در قبال ارائه رسید واریز 
مبلغ -/۳۰۰/۰۰۰ ریال )غیر قابل استرداد( برای هر پروژه در وجه سازمان عمران تبریز به حساب شماره 7۰۰۸2۱۳۴۰۵۰۵  بانک شهر شعبه آزادی 

تحویل می گردد.
ذ( محل فروش اسناد : تبریز- آخر خیابان صائب-امور قراردادهای سازمان عمران تبریز

ه(پیشنهادات بایستی تا آخر وقت اداری )ساعت ۱۳:۳۰( روز سه شنبه مورخه ۹۹/۱2/۱۹ به دبیرخانه سازمان عمران تبریز تحویل گردد و  پیشنهادات 
ارائه شده میبایست به مدت سه ماه معتبر باشد.

و(پیشنهادات واصله راس ساعت ۱۳:۳۰ روز سه شنبه مورخه ۹۹/۱2/۱۹ در محل سازمان عمران تبریز بازگشائی وبررسی خواهد شد.
ر( سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.

ز( متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان عمران واقع در تبریز- آخر خیابان صائب مراجعه و یا با تلفن 
۳۴76۹۵۸۳-۰۴۱ تماس حاصل نمایند.)ر ۹۹/۱۱/27(

چاپ آگهی نوبت اول : ۹۹/۱2/2
چاپ آگهی نوبت دوم : ۹۹/۱2/۹

سازمان عمران تبریز

آگهی
 تجدید مزایده کتبی

نوبت اول
شهرداری مینودشت در نظر دارد به استناد بند )الف( و )ب( مصوبه شماره 3۲8 مورخ 99/۰8/1۰ شورای اسالمی 
شهر مینودشت تعداد یک واحد مغازه تجاری واقع در خیابان سید جمال الدین – پاساژ موسوی را با شرایط مشروحه 
ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید 
نكات ذیل را مورد توجه قرار داده نسبت به واریز مبلغ سپرده اقدام و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت 

اداری روز سه شنبه مورخه 1399/1۲/19 در سامانه ستاد ثبت نمایند. 

مساحتواحد آدرس ردیف 
مبلغ سپرده واریزی جمع کل )ریال( قیمت پایه )ریال(  )متر مربع( 

)ریال( 

خ سید جمال الدین – ۱ ۱
۱۸/7۰۱2۵/۰۰۰/۰۰۰2/۳۳7/۵۰۰/۰۰۰۱۱6/۸7۵/۰۰۰واحد ۱۱واحد تجاری 

۱- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴7۵۴6۳۴۵ سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه 
را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند. 

2- پاکت های مزایده راس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱2/2۰ با حضور اعضاء کمیسیون عالی معامالت شهرداری 
در محل شهرداری بازگشایی خواهد شد. 

۳- کلیه شرکت کنندگان ملزم هستند اسناد و مدارک و پیشنهادات خود را از طریق سامانه ستاد دولت الکترونیک در سایت این 
شهرداری قرار داده و نسبت به ارسال اصل ضمانتنامه یافیش واریزی به شهرداری اقدام نمایند. شرکت کنندگانی که موضوع فوق را 

رعایت ننمایند به پیشنهاداتشان ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
۴- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود. 

۵- کلیه کسورات قانونی و هزینه های نقل و انتقال سند به عهده برنده مزایده می باشد. 
6- برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه دو واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به 

حساب شهرداری واریز نایند. 
7- در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر این صورت سپرده 

آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
۸- سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند 7 عینا مسترد خواهد شد. 

۹- عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به آدرس WWW.Minoodasht.ir مراجعه یا با تلفنهای ۳۵22۳۵77 
– ۳۵222۱2۳ تماس حاصل نمایند. 

سید علی اصغر موسوی 
شهردار مینودشت 

احتماال آقای استاندار به تمام گزارش هایی 
ناظران  و  کرونا  با  مقابله  ستاد  ناظران  که 
دانشگاه علوم پزشکی اعالم کردند، اعتماد 
مسئول  مقام  عنوان  به  ایشان  اگر  دارند. 
گزارش ناظران را دریافت کنند می بینند که 
گزارش منفی در میان آنها وجود ندارد. در 
طول برگزاری جشنواره دستوری یا تذکری 
مبنی بر تعطیلی جشنواره دریافت نکردیم. 
شده  رسمی  ابالغ  که  معنا  این  به  چیزی 
بهداشت  وزارت  طرف  از  ولی  خیر،  باشد 
تذکر گرفتیم و ما هم اطمینان خاطر دادیم 
که بیش از هر مسئله ای، آن خبر اغراق شده 
بود و آنچه باید از طرف ما )ستاد جشنواره( 
رعایت شود را به طور کامل رعایت کرده و 
خواهیم کرد. این کار تا روز آخر انجام شد 
و نظارت هم صورت گرفت. آقایان جهانپور 
بهداشت( هر دو  و وهاب زاده )مشاور وزیر 
مقام عالی وزارت بهداشت از جشنواره بازدید 
کردند و مهر تایید بر آن زدند. بنابراین اینکه 
یک نفر یک عکس را از یک لحظه شکار 
کند و آن را به عنوان عدم رعایت پروتکل ها 
برای یک مجموعه بزرگ چند هزار نفری 

تلقی کند، یک پروپاگاندا است.
در  طباطبایی نژاد  سیدمحمدمهدی 
همه  وجود  با  که  سوال  این  به  پاسخ 
و  شده  مطرح  که  انتقادهایی  و  نگرانی ها 
برگزاری  شیوه  این  از  آیا  می شود،  هنوز 
وقتی  ما  مي گوید:  است؟  راضی  جشنواره 
که جشنواره را استارت زدیم زیر صفر و در 
اجرای  به  بعد  و  بودیم  قرمز  کامال  شرایط 
معتقدم  رسیدیم.  سوم  سطح  در  جشنواره 
مختلف  مراحل  در  اجرا  شیوه  درست ترین 
را پشت سر گذاشتیم. البته قرار نیست من 
قضاوت کنم ولی به عنوان یک فرد می توانم 
ما  که  وضعیتی  در  کنم.  تحلیل  را  شرایط 
بودیم بهترین تصمیم ممکن را گرفتیم و به 
بهترین شکل ممکن اجرا کردیم. مجموعه 
بزرگی از همکارانم در جشنواره فجر با این 
شکل از گستردگی همراهی کردند تا بیش 
از ۴ هزار سانس داشته باشیم و اغراق نیست 
اگر بگویم سخت ترین سال جشنواره فجر را 
با کمترین گزارش منفی برگزار کردیم. به 
نظرم کار بزرگی صورت گرفته و شاید یکی 
همین  کرد  اشاره  بتوان  که  نمونه هایی  از 
باشد که سابقه نداشته ۱۵۰ سالن در اختیار 
جشنواره باشد، سالن هایی که خیلی از آن ها 
را  خود  کارکنان  و  بودند  تعطیل  ماه   ۱۱
مرخص کرده بودند. این نکته دقیقی است 

به  را  سینما  نفس های  کرونا  بگوییم  که 
احیا  یک  جشنواره  اما  بود،  انداخته  شماره 
در حوزه سینما و سینماداری بود و امیدوارم 
ادامه این شرایط هم درست اتفاق بیفتد. در 
این راستا تالش کردیم برخالف سال های 
قبل، یک هفته پس از پایان جشنواره حساب 
و کتاب سینماها و صاحبان آثار مشخص و 
است.  تازه ای  اتفاقات  این ها  و  شود  اعالم 
هم  فروشی  بلیت  به  باید  آن ها  کنار  در 
اشاره کنم که بدون مشکل در سیستم کار 
خود را درست انجام داد و این ساختار سمفا 
و فروش گیشه خیلی از تراکم ها و ازدحام ها 

را در سینما حذف کرد.
حاشیه بعدي جشنواره درباره سامانه 
کارایي  عدم  دلیل  به  که  مي باشد  سمفا 
دوره  این  جوایز  مهمترین  از  یکي  الزم 
جشنواره یعني سیمرغ مردمي را زیر سوال 
برد! دبیر جشنواره در این رابطه مي گوید: با 
شرایطی که سمفا داشت احساس می کردیم 
اجرای مکانیزه کامال مطمئن است و نیازی 
ینکه  ا ضمن  نیست.  دستی  اجرای  به 
کشور  سراسر  در  رای گیری  می خواستیم  
خانه  برای  عمال  کار  این  و  شود  انجام 
معقول  مکانیزه  شیوه  نبود.  ممکن  سینما 
توانستند  کسانی  و  افتاد  اتفاقی  ولی  بود 
الگوریتم های جعلی را وارد سیستم کنند و 
این رای ها  البته  رای های جعلی وارد شد. 
اطمینان  این  من  و  بود  شناسایی  قابل 
سمفا  سامانه  در  همکاران  که  می دهم  را 
را  واقعی  غیر  رای های  تمام  توانستند 
شده  شمرده  رای های  یعنی  کنند،  حذف 
برای کسانی بود که از گیشه سینما بلیت 
سینما  سالن  وارد  و  کرده  دریافت  را  خود 
که  رای  اختالف  آن  بنابراین  بودند.  شده 
وجود داشت مربوط به رای های جعلی بود 
که از مجموع آراء خارج شدند. این اطمینان 
خاطر را می دهم که رای مجعولی خوانده 
رای  شد  اعالم  اختتامیه  در  آنچه  و  نشده 
صحیح و دقیقی بود که بدون آرای جعلی 
نگرانی  جای  بنابراین  بود.  شده  محاسبه 
وجود ندارد، اما این نکته را قبول دارم که 
افراد  یک جایی رفتار غلطی توسط برخی 
درباره  گرفت.  صورت  جعلی  رای های  با 
همه  بود  براین  قصد  هم  جزئیات  اعالم 
چیز را شفاف اعالم کنیم و هر رای که به 
صورت آنالین وارد سیستم می شد مشخص 

بود اما بعد رای های نادرست جدا شدند.
مدیران  نظر  اعمال  دیگر  موضوع 

در  ساله  همه  که  است  داوران  راي  در 
دبیر جشنواره  مي دهد.  رخ  پایان جشنواره 
درباره  اصال  من  مي گوید:  رابطه  این  در 
همیشه  ولی  ندادم  مستقیمی  نظر  داوری 
نظرها  که  بیفتد  اتفاق  این  است  ممکن 
با هم فرق کنند و شاید اگر گروه دیگری 
انتخاب می شدند نظرها متفاوت می شد، اما 
از این هیات داوری تمام قد دفاع می کنم و 
از  معتقدم تیم داوری فجر سی ونهم یکی 
سرحال ترین، تکنیکال ترین و دقیق ترین ها 
بود که جشنواره فجر تا به حال داشته است، 
چون هم ترکیب جوان بود و هم اعضا بسیار 
سختکوش، منظم و همراه بودند. همه به 
مدت یک ماه تمام  از ۸ یا ۹ صبح  تا ۱۰ 
شب بدون وقفه و تعطیلی فیلم می دیدند. 
با هم بحث و گفتگو و استدالل می کردند 
اکثریت  با  اکثر موارد جایزه ها  و تقریبا در 

آراء داده شد.
دیگر  امسال  جشنواره  هزینه هاي 
موضوع مهمي است که این روزها درباره 
آن بحث مي شود. دبیر جشنواره در پایان 
مسال  ا هزینه هاي  ره  با ر د گفتگو  ین  ا
جشنواره گفت: حدودا بیش از یک میلیارد 
تومان فقط پول جوایز را دادیم و در کل، 

نچه  آ همه  یعنی  ه  ر ا جشنو هزینه های 
حدود  افتاد  اتفاق  استان ها  و  تهران  در 
کمی  شاید  حاال  است،  تومان  میلیارد   ۵
اتفاق  شرایطی  در  این  و  کمتر  یا  بیشتر 
افتاد که قیمت همه چیز چند برابر شده و 
با توجه به تجربه یک دوره ۱7 میلیاردی 
مبلغ  با  می کنم  فکر  فجر  جشنواره  در 
رساندیم.  پایان  به  را  جشنواره  معقولی 
ندادید  که  نهار  بگویند  است  ممکن  البته 
رفیق  که  عزیز  فراستی  آقای  شنیدم  یا 
قدیمی من هم است، شوخی کرده درباره 
اینکه در پردیس ملت چای داده نمی شد. 
شاید بد نباشد به همین بهانه بگویم  که 
مطرح  هزینه  بحث  اصال  باره  این  در 
پرهیز  هر  پذیرایی  از  جد  به  ما  و  نبود 
ملت  پردیس   البی  فضای  چون  داشتیم 
خیلی محدود بود. حتی روز دوم جشنواره 
که  ببینم  کامل  را  فضا  تا  رفتم  آنجا  به 
بتوانیم شرایط پذیرایی را در پردیس ملت 
هم بگذاریم ولی دیدم بخاطر محدودیت 
فضا اگر چهار نفر کنار هم جمع شوند، در 
رعایت پروتکل های بهداشتی دچار مشکل 
می شویم، در حالی که برای ما افتخار بود 

پذیرایی کنیم. از مهمانان جشنواره  که 


