
فعال به فکر مسافرت نباشید؛

سفر پُر خطر!
تصمیم عجیب شورای عالی بورس؛

تضمین پرداخت مشروط سود 25 درصدی
 به سهامدارن ُخرد 

اهتمام ویژه به سالمت جامعه فرهنگی
کرد:  اعالم  هنر  اعتباری  صندوق 
اهتمام ویژه به سالمت جامعه فرهنگی و 
هنری کشور و توجه به نگرانی آنها بابت 
هزینه های مختلف درمان از جمله مهمترین اولویت 
های این صندوق محسوب می شود.این صندوق در 
پی انتشار خبری با عنوان »هنرمندان برای درمان 
مسئوالن  مساعدت  خواستار  شیرازی  موسیقیدان 
شدند« ضمن تبیین وضعیت این هنرمند و خدمات 
ارائه شده به وی، اعالم کرد:  این صندوق از ابتدای 
پرونده  از ۴۲ هزار و ۳۰۰  بیش  به  تاکنون  امسال 
هزینه های درمانی رسیدگی و بیش از ۸۱ میلیارد ریال 
خسارت مستقیم به بیمه شدگان پرداخت شده است.
صفحه 7

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

کشف 2۷۰۰۰ لیتر سوخت
 خارج از شبکه تهیه و توزیع کاال

4
برنامه ای برای قرنطینه کردن شهرها در نوروز نداریم

صفحه 2
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1692-پنجشنبه 14 اسفند  1399- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
حبیب اسماعیلي: 

کرونا 
روز و شب 
نمي شناسد!

1فرهنگ
مطبوعات

 رکن چهارم 
مردم ساالری

نک 1با

اين روزها وضعيت سينماها اصال خوب نيست و شيوع كرونا در 
يك سال اخير و تعطيلي هاي طوالني و متوالي سالن هاي سينما 
باعث شده تا اوضاع مالي بسياري از سينماداران نابسامان شده 
و حاال شاهد تعطيلي سالن هاي سينما يكي پس از ديگري باشيم.

 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به قرارگرفتن در آستانه 
انتخابات سرنوشت ساز رياست جمهوری در سال ۱۴۰۰، وظيفه 
رسانه ها و مطبوعات را كمك به افزايش مشاركت آگاهانه مردم 
در اين آوردگاه خطير و غلبه بر فضای يأس و نااميدی و مقابله 
با شيطنت ها و بدخواهی های دشمنان اين مرز و بوم دانست.

 طی مراسمی كه روز گذشته با حضور معاون اول رئيس جمهور، 
رئيس كل بانك مركزی و رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمی 
در بانك مركزی برگزار شد، از مديرعامل بانك صادرات ايران 
بابت پرداخت تسهيالت نوسازی و بهسازی ۱۰ هزار مسكن 

روستايی در سال جاری قدردانی شد.

نوسازی ١٠ هزار 
مسکن روستایی 
با حمایت بانک 
صادرات ایران

با توجه به اینکه در روزهای اخیر مسئوالن بانک مرکزی 
بر ممنوعیت معامله رمز ارز بین افراد طبق قانون شورای عالی 
مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ تاکید کردند، 
در این راستا شرکت شاپرک به پرداخت یارها اعالم کرد که 
ارائه  ارز  از جمله رمز  الکترونیکی که کسب وکارهای غیر مجاز  درگاه های 

می کنند،  مسدود خواهند شد. 

با توجه به اینکه طبق گفته مسئوالن بانک مرکزی بر اساس قانون 
شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸« مبادله 
رمزارزها مانند بیت کوین در ایران »ممنوع است، در این راستا روز گذشته 
مرکز ملی فضای مجازی اعالم کرد که »سایت های خریدوفروش بیت  کوین 

مجوز ندارند. 
صفحه ۳

معامله رمز ارز میان افراد ممنوع است!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهي مناقصه عمومي 
یک  مرحله اي

به استناد ماده 63 آیین نامه مالی و معامالتی 
دانشگاه های علوم پزشکی

2۰99۰9۰4۰۷۰۰۰۰43 //:www.setadiran.ir httpsشماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
نام سازمان: دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني البرز- مرکز بهداشت غرب کرج

موضوع :  واگذاری امور ایاب و ذهاب )خودرو سواری(
 //:www.setadiran.ir httpsتاریخ توزیع اسناد : مهلت خرید اسناد مناقصه توسط مناقصه گر از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

از ساعت ۸:۰۰ مورخ ۹۹/۱۲/۱6 الی ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۹۹/۱۲/۱۹
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:www.setadiran.ir https:// ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱5می 

باشد.  
زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده: راس ساعت ۰۹:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱6 محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز 

)شبا   ۲۱۸۱۲6۴۳۸ جاری  حساب  به  واریزي  فیش  صورت  به  ریال     ۱/۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰ مناقصه:     در  شرکت  تضمین  سپرده  یزان  م
IR ۹۳۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۸۱۲6۴۳۸( نزد بانک رفاه شعبه بهار کرج کد ۹7۲ یا ارایه ضمانتنامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني البرز 

) مدت اعتبار ضمانتنامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدکمتر از ۳ ماه باشد(
تذکر: در صورت دریافت اخطار کتبی قطعی  بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت.

پرداخت هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشاني سازمان : بلوار طالقانی شمالی – باالتر از میدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان مرکزی
شماره تماس:   ۰۲6-۳۲56۳۳6۹ 

شناسه آگهی : ۱۱۰6۲۰۲

تجدید فراخوان عمومی مناقصه واگذاری
 امورات خدمات شهری و فضای سبز بصورت حجمی 

نوبت اول
 WWW.setadiran.ir شهرداری کامیاران در نظر دارد از محل منابع داخلی واگذاری امورات خدمات شهری و فضای سبز از طریق سامانه تدارکات دولت )سامانه ستاد ( به آدرس
برگزار نماید لذا از شرکتهای خدماتی واجد صالحیت با گواهینامه معتبر و دارای سابقه و ظرفیت کاری دعوت بعمل می آید که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ جهت دریافت اسناد 
مناقصه به سامانه مذکور مراجعه نمایند ضمنًا مهلت ارائه پیشنهاد قیمت و تاریخ بازگشایی پاکتها در سامانه به آدرس فوق مشخص و اعالم گردیده است . آدرس و اطالعات دستگاه مناقصه گزار 

کردستان – کامیاران خیابان صالح الدین ایوبی چهار راه زنده یا ادهم مظفری ساختمان شهرداری میباشد. 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصهبرآورد اولیه ماهیانه ) ریال(شماره مناقصهموضوع مناقصه 

۱/۱۳۴/۰۰۰/۰۰۰ )ریال(۲/۸۳5/۰۰۰/۰۰۰ ریال۲۰۹۹۰۰5۱۱6۰۰۰۰۱۱واگذاری امورات فضای سبز 

۱/6۱5/۸۳۰/۰۰۰ )ریال(۲/6۹۳/۰5۰/۰۰۰ ریال۲۰۹۹۰۰5۱۱6۰۰۰۰۱۰واگذاری امورات خدمات شهری 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۹/۱۲/۱۴ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۱۲/۲۰ 

ولی وفایی
شهردار کامیاران

*با عنایت به اعمال برخي تنظیمات در سامانه ستاد ایران،  تاریخ توزیع اسناد 
مناقصه خرید 38 دستگاه ایستگاه به شرح آگهي ذیل اصالح مي گردد.

آگهی مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 99/43
نوبت دوم

مجوز نفت: ۱۳۹۹.7۳۳۱
کد پایگاه ملي مناقصات: ۳۸.۲6۱.۱۸۴

کد سامانه ستاد : ۲۰۹۹۰۰۱۰۴5۰۰۰۰67
مهلت توزیع اسناد از ساعت ۹ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳  لغایت ساعت ۱۲  مورخ 
نشاني  به  الکترونیکي دولت   تدارکات  به سامانه  مراجعه  از طریق    ۹۹/۱۲/۱۹

 www.setadiran.ir

مهلت عودت حداکثر تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱7  
جلسه بازگشایي پاکات الف ، ب در ساعت ۱۳:۰۰ مورخ  ۱۴۰۰/۰۱/۱7  برگزار 

خواهد شد. جلسه بازگشایي پاکت ج متعاقبا اعالم مي شود .
تلفن و فکس امور قراردادهای شرکت گاز استان سمنان :  ۰۲۳-۳۳۴5۳۸۴۴

روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان 

 طـی مراسـمی کـه روز گذشـته 
بـا حضـور معـاون اول رئیـس جمهور، 
رئیـس کل بانـک مرکـزی و رئیـس 
بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی در بانک 
مدیرعامـل  از  شـد،  برگـزار  کـزی  ر م
بانـک صـادرات ایـران بابـت پرداخـت 
 ۱۰ بهسـازی  و  نوسـازی  سـهیالت  ت
هزار مسـکن روسـتایی در سـال جاری 

قدردانی شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی بانک 
  ۲۸۲ و  هـزار   ۱۰ ایـران،  ات  ر د ا صـ
واحد مسـکونی روسـتایی با تسهیالت 
حمایتـی ۳ هـزار میلیـارد ریالـی بانک 
صـادرات ایـران در ۱۱ مـاه اول سـال 
۹۹ بازسـازی و نوسـازی شـده اسـت.

مسـکن  نوسـازی  و  ی  ز ا سـ ه ب
روسـتایی بـه عنـوان یکـی از اهـداف 
اقشـار  از  حمایـت  ی  ا ر ـ ب دت  ـ م د ن ل ب
جلوگیـری  و  وسـتایی  ر ر  ی ذ پ یب  سـ آ
از مشـکالت و تلفـات جانـی و مالـی 
حوادث غیرمترقبه در مناطق روسـتایی 
کشـور از سال های گذشـته مورد توجه 
بانـک صـادرات ایران بـوده و همچنان 

پیگیـری می شـود این بانک طی سـال 
۹۸ نیـز بـا پرداخت بیش از سـه هزار و 
7۱۹ میلیارد ریال، بهسـازی و نوسازی 
۱۸۸ واحـد مسـکونی  ر و  ۱6 هـزا

روسـتایی در کشـور را بر عهده گرفت.
انـک صـادرات  ب حمایت هـای 
ایـران در بخـش مسـکن روسـتایی 
در سـال ۹۸ بـا احـداث 6۹۴ حمـام 

روسـتایی بـا تسـهیالتی بالـغ بـر ۲۹ 
میلیـارد ریـال تـداوم داشـته و در ۱۱ 
مـاه ابتدای سـال ۹۹ نیز سـاخت حمام 
روسـتایی در ۲۲۲ روسـتای کشـور بـا 
تسـهیالت ۲۱ میلیـارد ریالی این بانک 

بـه انجـام رسـیده اسـت.
در پـی وقـوع زلزلـه در شـهر 
»سی سـخت« اسـتان کهگیلویـه و 
بویراحمـد برنامـه عملیاتـی پرداخـت 
تسـهیالت حمایتـی بانـک صـادرات 
مناطـق  آسـیب دیدگان  ـه  ب ن  ـرا ی ا
مختلـف این اسـتان آغاز شـده اسـت.

ز  ا یـل  یـن تجل ی آ در  همچنیـن 
عملکـرد شـبکه بانکی کشـور در طرح 
ویـژه بهسـازی و بازسـازی مناطـق 
سـانحه دیـده کـه بـا حضـور اسـحاق 
جهانگیـری، معـاون اول رئیس جمهور 
در بانـک مرکـزی برگـزار شـد، از 
حجت الـه صیـدی، مدیرعامـل بانـک 
صـادرات ایـران بـه دلیـل عملکـرد 
شایسـته ایـن بانـک در حمایـت از 
نوسـازی و بهسـازی مسـکن روستایی 

قدردانـی شـد.

 دارندگان کارت های شبکه بانکی 
کشور که از ۲۰ اسفندماه امسال تا ۲۰ 
۱۴۰۰ از خودپردازهای بانک  خرداد 
صادرات ایران خدمات دریافت کنند، 
از  امتیازی  به دو صورت تصادفی و 
نقدی  ارزنده  جوایز  ل  ا ی ر ا  ه د ر ا ی ل ی م
مسکن،  خرید  ای  ه ه  ن ی ز ه کمک  و 
گردشگری،  منزل،  م  ز ا و ل  ، و ر د و خ
لپ تاپ، دوچرخه و گوشی تلفن همراه 
بهره مند  قالب طرح »هفت گنج«  در 

خواهند شد.
بانک  وابط عمومی  ر رش  ا گز ه  ب
دارندگان  تمامی  ان،  ر ی ا ت  ا ر د ا ص
کارت های نظام بانکی کشور با دریافت 
و  »برداشت  همچون  کی  ن ا ب ت  ا م خد
انتقال وجه«، »پرداخت قبض«، »خرید 
از  از حساب«  شارژ« و »مانده گیری 
پنج هزار و ۲۰۰ خودپردازهای بانک 
ماهه  سه  مدت  ان طی  ر ی ا ت  ا ر د صا
۲۰ اسفندماه سال جاری تا ۲۰ خرداد 
تصادفی جوایز  دو صورت  به   ۱۴۰۰
میلیون  ریالی، یک  5۰۰ هزار  نقدی 
هزار   5۰۰ و  میلیون  ک  ی و  ی  ل ا ی ر
ریالی دریافت خواهند کرد و همچنین 
در پایان دوره سه ماهه با کسب امتیاز، 
از هفت نوع جایزه ارزشمند به ارزش ۸ 
میلیارد ریال در قالب جشنواره خودپرداز 

بانک صادرات ایران طرح »هفت گنج« 
برخوردار خواهند شد. 

این طرح  یز بخش تصادفی  جوا
به صورت نقدی 5۰۰ هزار ریالی، یک 
میلیون ریالی و یک میلیون و 5۰۰ هزار 
ریالی در نظر گرفته شده که ۴۸ ساعت 
پس از درج و اطالع رسانی به مشتری 
در فیش های دریافتی از خودپرداز، با 
و  شناسایی  کارت  شتن  ا د دست  ر  د
کارت بانکی در شعب بانک صادرات 
ایران قابل پرداخت خواهد بود. به این 
ارائه خدمت شامل  از  صورت که بعد 
پرداخت  وجه،  انتقال   ، جه و شت  ا د ر ب
قبض، خرید شارژ و مانده گیری و قبل 

بر  مبتنی  زیر  متن  رت،  ا ک ج  و خر ز  ا
برنده شدن دارندگان کارت در صفحه 
نمایش دستگاه خودپرداز نمایش داده 
دریافتی  رسید  مچنین  ه و  د  شو ی  م
مشتری برنده جایزه نیز حاوی عبارت 

زیر خواهد بود:
»تبریک، شما برنده شدید. برای 
به  ۴۸ ساعت  از  یزه پس  جا یافت  در
مراجعه  ایران  ادرات  ص ک  ن ا ب ب  ع ش

کنید«
دو  هزینه  همچنین یک »کمک 
مسکونی«،  منزل  خرید  ریالی  رد  ا ی ل ی م
ریالی  میلیارد  هزینه یک  دو »کمک 
هزینه  »کمک  سه  اتومبیل«،  د  ی ر خ

5۰۰ میلیون ریالی خرید لوازم منزل«، 
میلیون   ۲5۰ هزینه  »کمک  ر  ا ه چ
»کمک  پنج  گردشگری«،  ی  ل ا ی ر
لپ  خرید  ریالی  میلیون   ۱۰۰ ه  ن ی ز ه
 ۱۰۰ هزینه  »کمک  شش   ، » پ ا ت
میلیون ریالی خرید دوچرخه« و هفت 
»کمک هزینه ۲۰ میلیون ریالی خرید 
تلفن همراه«، ۲۸ فقره جایزه  گوشی 
ارزشمند به ارزش نزدیک به ۸ میلیارد 
ریال جوایز اختصاص یافته به بخش 
امتیازی )روش تراکنش محور بر اساس 
صورت  به  و  شده  کسب  زات  ا ی ت م ا
بانک  گنج  هفت  طرح  کشی(  ه  ع ر ق

صادرات ایران است.
این  متیازی  ا مدل  اس  س ا ر  ب
خودپردازهای  از  وجه  برداشت  طرح، 
کارت های  با  ایران  صادرات  ک  ن ا ب
تومان،  ازای هر ۱۰ هزار  به  سپهری 
سه امتیاز، برداشت با سایر کارت های 
شتابی به ازای هر ۱۰ هزار تومان، ۱۰ 
امتیاز، انتقال وجه ۳۰ امتیاز، پرداخت 
قبض و خرید شارژ هر یک ۱5 امتیاز 
امتیازات  به  امتیاز   5 ده گیری  ن ا م و 
خودپردازهای  ز  ا ده کنندگان  ا ف ت س ا
خواهد  اضافه  ایران  صادرات  ک  ن ا ب
کرد. حداقل امتیاز مشمولین جایزه در 

این طرح سه هزار امتیاز است.

از 2۰ اسفند 99 تا 2۰ خرداد 14۰۰

خودپردازهای بانک صادرات ایران »هفت گنج« جایزه می دهند
طی مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهور در بانک مرکزی از صیدی قدردانی شد

نوسازی 1۰ هزار مسکن روستایی با حمایت بانک صادرات ایران

درحالی که تا پیش از این دریافت وام کرونا برای 
برخی از بنگاه های حوزه گردشگری. فرهنگ و هنر و 
ورزش و جوانان تا پایان دی و بهمن اعالم شده بود. 
تا نیمه  با کرونا مهلت دریافت این تسهیالت را  ستاد ملی مقابله 

اسفند تمدید کرد.

۱۸بهمن ماه بود که محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس 
جمهور درباره آخرین تصمیمات اقتصادی ستاد مقابله با کرونا گفت: 
اقداماتی برای کاهش آسیب اقتصادی کرونا در دو قسمت انجام شد 
که در بخش اول اعتباراتی برای پرداخت مستقیم در نظر گرفته شد.
صفحه ۳

مهلت 24 ساعته تا دریافت وام جدید کرونا 
همه  کرونا،  یافته  ویروس جهش  موارد  پیدا شدن  با  دوستان  هن ر  د
پروازها لغو شد. در نیوزلند با یک مورد گزارش بیماری، تعطیلی عمومی 
در خیلی از فعالیت ها ایجاد شد. در استرالیا و کشورهای اروپایی به شدت 

محدودیت ایجاد شده است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نمی خواهیم مردم را 

دچار اضطراب کنیم اما باید ویروس جهش یافته کرونا را بسیار جدی بگیرند 
زیرا بسیار خطرناک است.

سعید نمکی درباره آخرین وضعیت بیماری کووید ۱۹ و وضعیت ویروس 
جهش یافته کرونا در کشور افزود: بدانید که ما در کنار مردم هستیم. اگر کسی 
قصور کرده باشد، در پذیرش بیماری او حتی اگر پروتکل های بهداشتی را 

رعایت نکرده باشد، هرگز مورد بی توجهی قرار نمی گیرد و خودمان را برای 
موج های سنگین آماده کردیم. تقاضای ما این است که مردم خود را گرفتار 
تخت های بیمارستان و آی سی یو نکنند. تقاضای ما این است که مردم 

رعایت کنند. در حال حاضر خریدهای نوروزی انجام می شود.
صفحه ۲
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وام مسکن ۱۵۰ میلیون تومانی برای تولد فرزند سوم
نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب کردند که خانوارهای فاقد 
مسکنی که در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم شده و یا می 
تومان تسهیالت مسکن دریافت کنند. حداکثر مدت  میلیون  شوند ۱5۰ 

بازپرداخت این تسهیالت ۲۰ ساله است.
نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته)چهارشنبه( و در ادامه بررسی 
را   ۱6 تبصره  ه  بند  ای  هزینه  بخش  در   ۱۴۰۰ بودجه  الیحه  زییات  ج

تصویب کردند.
طبق این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در 
راستای اجرای بند )ت( ماده )۱۰۲( قانون برنامه ششم توسعه، از طریق بانک 
های عامل مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال از هر محل از جمله منابع سپرده های 
پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی به تفکیک، نسبت به پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن )بنا به درخواست 
خانوار( با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانواده  های فاقد مسکن که در 
سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می شوند به میزان 

یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اقدام نماید.
جزء الحاقی- بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند )ث( 
ماده )۱۰۲( قانون برنامه ششم توسعه از طریق بانک های عامل مبلغ چهار 
هزار و ششصد میلیارد ریال از هر محل از جمله منابع سپرده های پس انداز و 
جاری قرض الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیالت قرض 
الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن )بنا به درخواست خانوار( با بازپرداخت 

حداکثر ۱۰ ساله برای خانواده های فاقد مسکن به شرح زیر اقدام نماید:
۲-۱- خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد ریال به هر 

یک از زوجین به میزان یک میلیارد ریال
۲-۲- خانوارهای  صاحب یک فرزند تا سقف هزار و ششصد میلیارد 

ریال به هر یک از زوجین به میزان هشتصد میلیون ریال
۲-۳- خانوارهای دو نفره)زوج و زوجه( تا سقف هزار میلیارد ریال به 

هر یک از زوجین به میزان پانصد میلیون ریال اقدام نماید.

با رای نمایندگان مجلس صورت می گیرد؛
کسر ۲۰ درصد از حقوق دانشجو معلمان برای امور رفاهی 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کسر حداکثر ۲۰ درصد از حقوق 
دانشجومعلمان برای امور رفاهی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نوزدهمین نشست بررسی الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ و در بخش هزینه ای با بندهای الحاقی یک، ۲ و ۳ در بند )و( 

تبصره ۱۲ ماده واحده الیحه بودجه موافقت کرد.
بر اساس بند یک الحاقی  صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاه های و 
پرداخت حقوق کارکنان/ مدیران دستگاه ها درسال ۱۴۰۰، منوط به احراز انجام 
تکالیف مندرج در ماده)۲۹( قانون برنامه ششم توسعه است. هرگونه اقدام 
برخالف این بند به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.

پرداخت حقوق و مزایای پرسنل  الحاقی ۲  بند  اساس  بر  همچنین 
شرکت های آب و فاضالب استانی و شرکت های توزیع برق استان ها که 
به صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت توانیر 
رائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور،  ا

بالمانع است.
نمایندگان همچنین با رای موافق به بند الحاقی ۳ به  وزارت آموزش 
و پرورش اجازه دادند پس از تصویب هیات امناء دانشگاه فرهنگیان نسبت 
به کسر حداکثر ۲۰ درصد از حقوق دانشجو معلمان برای امور رفاهی آنان 

اقدام نماید.

روحانی: پیوستن به FATF به نفع اقتصاد و مردم است
این موضوع )FATF( با زندگی و جیب تک تک مردم ارتباط دارد اکنون 
دو الیحه از آن در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و باید مجمع 
قدرت خود را برای حل معضالت مالی مردم نشان دهد. مقام معظم رهبری 
راه را باز کردند و در اختیار مجمع است که هر چه زودتر آن را تصویب کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه تجارت با دنیا حق مردم است، افزود: اینکه 
اقتصاد ما برونگرا باشد، دستور مقام معظم رهبری است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، حسن روحانی روز گذشته و در 
جلسه هیات دولت، با بیان اینکه هر آنچه که دولت یازدهم و دوازدهم در 
مسائل سیاسی ، اقتصادی و داخلی بر آن تاکید کرده با نگاه به زندگی و 
رفاه مردم و توسعه تولید و همچنین تحقق حقوق مردم بوده است، گفت: 
تجارت با دنیا حق مردم است، یکی از پایه های اقتصاد مقاومتی برون گرا 
تولید  باشد و محصوالت  برون گرا  ما  اقتصاد  اینکه  اقتصاد است و  بودن 

داخل را صادر کنیم دستور مقام معظم رهبری است.
روحانی در ادامه با تاکید بر اینکه تحریم باید برداشته شود و این حق 
و  کنیم  تعلل  تحریم  برداشتن  در  یکساعت  اگر  است، تصریح کرد:  مردم 
امروز و فردا کنیم، حقوق مردم را پایمال کرده ایم و مهمترین حقوق عامه 
این است که تحریم از روی دوششان  برداشته شود و همه باید برای این 

هدف تالش کنیم.
رئیس جمهور اظهار داشت: قانون اساسی به صراحت می گوید جز در 
مورادی که به صراحت، اجرا به مقام معظم رهبری واگذار شده، تمام اجرا 

برعهده دولت است و هیچکس حق ندارد در اجرا مداخله کند.
رئیس جمهور گفت: در شرایط فعلی لحن دولت جدید آمریکا مقداری 
بوده  اشتباه  قبلی غلط و  اقدامات دولت  اعتراف می کند که  غییر کرده و  ت
است اما در زمینه برداشتن تحریم که مساله اصلی است هنوز قدم جدیدی 

از طرف دولت جدید آمریکا برداشته نشده است.
روحانی با بیان اینکه برداشتن تحریم و اجرای کامل برجام هم آسان 
و هم خیلی مشکل است، اظهار داشت:  اگر اراده جدی در طرفین مخصوصا 
آمریکا وجود داشته باشد و آنها به همه تعهدات خود عمل کرده و تحریم ها 
را بردارند ایران نیز بالفاصله به تعهدات خود باز خواهد گشت و در زمان 
کوتاهی می توان این مشکل را برطرف کرد اما اگر قرار باشد وسواس خناس 
که به جان ترامپ افتادند و او را در صحنه سیاسی، داخلی و بین المللی بی 
آبرو کردند و مشخصا صهیونیست ها او را به این دام انداختند، باز هم فعال 

شوند رسیدن به نتیجه دشوار خواهد بود.
رئیس جمهور گفت: صهیونیست ها ترامپ را اغفال کرده و در مسیر غلط 
بردند و اگر دولت فعلی آمریکا قبول دارد که او اشتباه کرده است بایستی آن 

را صراحتا اعالم کرده و هر چه سریع تر به دنبال جبران باشد.
روحانی خاطرنشان کرد: تاکید ما به اروپایی ها این است که بایستی 
برجام را حفظ کنیم و البته این کار با سخنرانی و شعار شدنی نیست و الزم 
است اقدام عملی انجام گیرد.رئیس جمهور تصریح کرد: اگر دولت در این 
زمینه اصرار دارد نباید غلط تعبیر شود که به بیرون چشم دوخته است، حق 
داریم که از طرف مقابل خود، حقوق مردم را مطالبه کرده و آن را برگردانیم.

توافق های  از مهم ترین  برجام یکی  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
سیاسی تاریخ ایران است، گفت: به واسطه این توافق اقداماتی را که برای 
نیز نشان دادیم که  یران هزینه دار بود، حذف کردیم و در روزهای اخیر  ا
اگر اراده کنیم در طول یک هفته می توانیم تمام تولیدات هسته ای خود را 

انجام دهیم.

پیدا  با  هندوستان  ر  د
جهش  ویروس  موارد  شدن 
یافته کرونا، همه پروازها لغو 
گزارش  مورد  یک  با  نیوزلند  در  د.  ش
خیلی  در  عمومی  تعطیلی  یماری،  ب
و  استرالیا  در  شد.  ایجاد  فعالیت ها  ز  ا
کشورهای اروپایی به شدت محدودیت 

ایجاد شده است.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  زیر  و
پزشکی گفت: نمی خواهیم مردم را دچار 
اضطراب کنیم اما باید ویروس جهش 
یافته کرونا را بسیار جدی بگیرند زیرا 

بسیار خطرناک است.
سعید نمکی درباره آخرین وضعیت 
ویروس  وضعیت  و   ۱۹ کووید  یماری  ب
جهش یافته کرونا در کشور افزود: بدانید 
که ما در کنار مردم هستیم. اگر کسی 
بیماری  پذیرش  در  باشد،  کرده  صور  ق
را  بهداشتی  پروتکل های  اگر  حتی  و  ا
بی  مورد  هرگز  باشد،  نکرده  عایت  ر
را  خودمان  و  نمی گیرد  قرار  وجهی  ت
کردیم.  آماده  سنگین  موج های  رای  ب
تقاضای ما این است که مردم خود را 
گرفتار تخت های بیمارستان و آی سی 
یو نکنند. تقاضای ما این است که مردم 
رعایت کنند. در حال حاضر خریدهای 

نوروزی انجام می شود.
 از حاال بار و بندیل سفر را نبندید

وی ادامه داد: امیدواریم مردم نوروز 
کم خطری را طی کنند، اما از حاال بار 
و بندیل سفر را نبندید، زیرا اصال معلوم 
تدارک  و  داریم  وضعیتی  چه  یست  ن
سفر را حتی در ذهن هم تصور نکنید، 
ولی اگر اسفند بی خطری را طی کنیم، 
می گوییم با چه پروتکل هایی می توانید 

به سفر بروید.
و  روزها  ما  همه  افزود:  مکی  ن
گذراندیم.  را  سختی  بسیار  شب های 
دچار  ایران  مردم  همه  از  بیشتر  اید  ش
فشار روحی و فکری بوده و شبانه روزی 
با روسای دانشگاه های علوم پزشکی در 
ارتباط هستیم. باز هم باید صبوری کرده 

و بیش از پیش احتیاط کنیم.
وزیر بهداشت اظهار کرد: مشکل 
ویروس کووید ۱۹ به خصوص با ویروس 
جهش یافته اکثر کشورها را تحت تاثیر 
گذشته،  در ۲۴ ساعت  است.  داده  رار  ق

آمریکا باالترین آمار فوتی را با هزار و 
۹۸۹ مرگ دارد. همچنین در ۲۴ ساعت 
گذشته، برزیل هزار و 7۲6 مرگ، روسیه 
۴۴۱ مرگ، مکزیک ۴۳7 مرگ، آلمان 
۴۰۱ مرگ، انگلستان ۳۴۳ مرگ، ایتالیا 
۳۴۳ مرگ، فرانسه ۳۳۰ مرگ، هلند ۲۱6 
مرگ، پرو ۲۰۹ مرگ و ایران ۸6 مرگ به 

علت ابتال به کرونا داشته اند.
در  را  کرونا  با  درگیری  یشترین  ب

خوزستان داریم
ورود  وجود  با  کرد:  بیان  مکی  ن
ویروس جهش یافته کرونا، تالش شده 
که مرگ و میرهای روزانه بیش از دو 
تعداد  ساعت   ۲۴ برای  نشود.  قمی  ر
مرگ های سه رقمی را تجربه کردیم و 
بعد دوباره به کمتر از دو رقمی بازگشت.

درگیری  بیشترین  داد:  ادامه  وی 
با ویروس کرونا را در استان خوزستان 
داریم. اکثر شهرهای این استان گرفتار 
ن  ستا ا لی  شما شهرهای  ند.  ده ا ش
که  دزفول  و  شوشتر  مثل  وزستان  خ
قبال مرگ و میر به خصوص با ویروس 
نیز گرفتار  نداشتیم  یافته کرونا  جهش 
شدند. همان طور که پیش بینی می شد 
این ویروس چهره متفاوتی با ویروس 

ووهان دارد.
در  شدت  به  بیماری  رعت  س

ویروس جهش یافته باالست
در  کرد:  اظهار  بهداشت  زیر  و

ویروس جهش یافته به سرعت شدت 
بیماری باال رفته و افراد بدحال شده و 
فکر  ابتدا  می شوند.  گرفتار  وان ترها  ج
می کنند،  مراجعه  دیر  افراد  ی کردیم  م
مراجعه  زود  که  دیدیم کسانی  بعد  ما  ا
به  ساعت   ۴۸ عرض  در  نیز  ی کنند  م
وارد  ریوی  سخت  گرفتاری  رحله  م
در  شده  انتوبه  بیمار   7۰ از  ی شوند.  م
در  متاسفانه  خوزستان  یمارستان های  ب
یک شبانه روز، ۳۰ نفر فوت کردند که 
این نشان دهنده هجوم سنگین بیماری 

به ریه هاست.
وی ادامه داد: چند هفته قبل تمام 
این تذکرات را داده بودیم و گفتیم که 
کار  شویم،  مصیبتی  چنین  گرفتار  گر  ا

بسیار سخت تر می شود.
هنوز برای سوار شدن به هواپیما 

و قطار تست الزامی نیست!
ید  جد ر  ا ند ستا ا گفت:  مکی  ن
خوزستان به شدت همراه است و کار را 
مدیریت می کند. البته هنوز گالیه هایی 
داریم. در هندوستان با پیدا شدن موارد 
ویروس جهش یافته کرونا، همه پروازها 
لغو شد. در نیوزلند با یک مورد گزارش 
خیلی  در  عمومی  تعطیلی  یماری،  ب
و  استرالیا  در  شد.  ایجاد  فعالیت ها  ز  ا
کشورهای اروپایی به شدت محدودیت 

ایجاد شده است.
علوم  دانشگاه  رییس  افزود:  ی  و

انجام  اهواز می گوید که هنوز  پزشکی 
و  هواپیما  به  شدن  سوار  برای  ست  ت
الزامی نشده است. در این زمینه  قطار 
سنگین  کانون  اگر  که  نوشتم  امه ای  ن
داریم،  یافته  جهش  ویروس  لودگی  آ
دیگر  جاهای  به  ندهیم  اجازه  داقل  ح
چهار  یا  سه  است  کافی  کند.  رایت  س
استان دیگر با وضعیت خوزستان داشته 
دست  از  کنترل  آن صورت  در  اشیم.  ب

همکاران ما خارج می شود.
هنوز رعایت پروتکل های بهداشتی 

در خوزستان پایین است
کمبود  کرد:  بیان  بهداشت  زیر  و
اکسیژن ساز در خوزستان را به سرعت 
تالش  ما  همکاران  کردیم.  رطرف  ب
کردند تخت هایی اضافه شود تا مشکل 
کمبود تخت وجود نداشته باشد. تا این 
لحظه نیز همکاران ما با تسلط کامل در 

حال مدیریت کار هستند.
تذکرهای  وجود  با  افزود:  ی  و
پروتکل های  رعایت  هم  هنوز  کرر  م
پایین  خوزستان  استان  در  هداشتی  ب
است. اگرچه در برخی جاها بهتر شده، 
کشوری،  متوسط  نسبت  به  هنوز  ما  ا
در  بهداشتی  پروتکل های  عایت  ر
این  است.  پایین  خوزستان  ستان  ا
از  جلوگیری  برای  که  می دهد  شان  ن
وضعیت  این  با  بیماری  بیشتر  شاعه  ا

دشوار است.
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تمدید مهلت ثبت نام کنکور تا ۱6 اسفند
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مجدد مهلت ثبت نام در 

آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ تا روز شنبه شانزدهم اسفند خبر داد.
فاطمه زرین آمیزی، ضمن اعالم این مطلب اظهار کرد: بر اساس اطالعیه  
نهم اسفند ماه جاری مهلت ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ در 
دوره های روزانه، نوبت دوم »شبانه«، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان 
دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالی، دانشگاه  پیام  نور )آموزش از راه دور( و مؤسسات  
آموزش  عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد 

اسالمی مجددا تمدید شد.
وی در ادامه تصریح کرد: این مهلت به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر 
برای آن دسته از متقاضیانی که تا روز ۱۳ اسفند برای ثبت نام اقدام ننموده اند، 
به  نسبت  دارند  فرصت  جاری  اسفند   ۱6 شنبه  روز  تا  داوطلبان   و  شده  مدید  ت

ثبت نام اقدام کنند.
ضرورت  متقاضیان  کرد:  اعالم  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سخنگوی 
دارد که درمهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت 
نام و اصالحیه مندرج در اطالعیه نهم اسفند و فراهم نمودن مدارک و اطالعات 
مورد نیاز ثبت نام به درگاه اطالع رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت نام 

در آزمون مذکور اقدام کنند.
زرین خاطر نشان کرد:ضمنًا آن دسته از متقاضیانی که قباًل نسبت به ثبت 
نام اقدام نموده اند، می توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و 

ویرایش اطالعات ثبت نامی خود اقدام کنند.
وی گفت: در تمامی تاریخ های اعالم شده توسط سازمان برای ثبت نام که 
به صورت رسمی از طریق درگاه سازمان سنجش آموزش کشور  و رسانه های 
بابت تأخیر در ثبت نام وصول  جمعی اطالع رسانی شده و می شود، هزینه ای 

نشده و نخواهد شد.
به گزارش ایسنا پیش از این مهلت ثبت نام کنکور ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۰ تا ۱۳ 

اسفند تمدید شده بود.

دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می کند؛
آغاز طرح »نو آ« برای شتاب دهی به استارتاپ ها

طرح نوآ، پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی برای شتاب دهی به 
استارتاپ ها با رقابت ۱۰۰ تیم برگزیده آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری دانشگاه شهید بهشتی، در فراخوان 
اولیه طرح »نو آ« بیش از ۲۰۰ تیم در این طرح شرکت کردند که بعد از داوری و 

ارزیابی، نیمی از این تعداد توانستند به رویداد »نوآ« راه یابند. 
 این طرح با همکاری  ۱۸ مرکز نوآوری مستقر در این دانشگاه به مدت ۲ 
روز برگزار می شود. تیم های برگزیده باید در کارگاه های تخصصی که توسط اساتید 
زبده و برجسته امروز و فردا برگزار می شود، شرکت کنند. بعد از آن، دوره های فشرده 

منتورینگ و شتاب دهی آغاز خواهد شد.
بر  است. سطح عمومی مشتمل  تعریف شده  در دو سطح  منتورینگ  دوره 
مباحث متمرکز بر حوزه تجاری سازی ایده و کسب و کار است. سطح تخصصی در 
این قسمت، با کمک مرکز نوآوری دانشکده مربوطه، از اساتید و برجستگان علمی 

مرتبط با آن ایده استفاده شده است.
علی اصغر سعدآبادی رییس مرکز نوآوری دانشگاه شهید بهشتی در مراسم 
افتتاح رویداد نوآ در این باره گفت: تیم ها با شرکت در دوره منتورینگ تخصصی 
و عمومی در واقع یک چرخه شتاب دهی بسیار فشرده و کپسولی را می گذرانند 

تا بتوانند به استانداردهای الزم برای دستیابی به یک استارت آپ موفق برسند.
عضوهیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی افزود: در نهایت تیم هایی که بتوانند 
این دوره را بگذرانند و شاخص های الزم را کسب کنند در فاز نهایی رویداد، در 
جلسه داوری که با حضور شخصیت های برجسته اکوسیستم نوآوری کشور در روز 
سوم خرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد، شرکت کرده و در صورت برگزیده شدن از 
حمایت های طرح نوآ بهره مند خواهند شد.سعدآبادی تصریح کرد: به تیم برتر مبلغ 

یک میلیارد ریال تسهیالت پرداخت خواهد شد.

دستگیری آدم ربایان ناکام در پاسداران
افرادی که به دلیل اختالف مالی قصد آدم ربایی داشتند، دستگیر شدند.

اوایل زمستان امسال بود که پرونده ای با موضوع سرقت به عنف منزل با شکایت 
با  اولیه  اظهارات  از ثبت  پاسداران تشکیل شده و پس  از شهروندان در کالنتری  یکی 
دستور قضایی برای رسیدگی، به پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که در جریان آن 
شاکی در مقر انتظامی  حاضر شده و در اظهارات خود به ماموران پلیس آگاهی گفت: در 
تاریخ دهم دی ماه چهار سارق با صورت پوشیده وارد ساختمان محل سکونت بنده شده 
و پس از تخریب در واحد مسکونی به داخل آپارتمان بنده آمدند. آنها با تهدید و ضرب و 
شتم من قصد سرقت داشتند که با توجه به صدا در آمدن آژیر ساختمان و حضور ساکنان 

و همسایگان در راهرو و راه پله اقدام به فرار کرده و ناکام ماندند.  
با توجه به حساسیت موضوع و شیوه سارقان، تیمی ویژه از ماموران آگاهی به محل 
وقوع جرم اعزام شده و در تحقیقات میدانی خود متوجه شدند که یکی از همسایگان مجاور 
در ساختمان خود دوربین مداربسته نصب کرده است که پس از اخذ هماهنگی قضایی فیلم 
دوربین مداربسته مورد بازبینی قرارگرفته و مشاهده شد چهار مرد با صورت پوشیده و با 
یک دستگاه پرشیا سفید رنگ به محل سرقت مراجعه و پس از حدود ۲۰ دقیقه از محل 
متواری شده اند. با کسب این اطالعات و انجام بررسی سیستمی مشخص شد  متهمان 

پالک خودرو را دستکاری کرده و با پالکی دیگر به صحنه جرم آمده اند.
در همین راستا نیز سایر پالک ها مورد استعالم قرارگرفته و تعدادی پالک شبیه 
پالک خودروی پرشیا استخراج  شد. در ادامه و در راستای شناسایی متهمان، ماموران 

اقدام به  انجام تحقیقات میدانی در خصوص مالکان خودرو در آدرس های آنان کرده و 
سرانجام به هویت مالک خودرو پی بردند.  

وجود یک فقره سابقه آدم ربایی در سوابق مالک خودرو این احتمال را که او نقشی 
در این موضوع داشته تشدید کرد و در همین راستا پس از هماهنگی با مراجع قضائی 
دستگیری این فرد و همدستانش در دستور کار قرار گرفته و در عملیاتی پلیسی مالک 

سواری پرشیا دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.
با انتقال متهم به مقر پلیس او تحت بازجویی قرار گرفته و در حالی که در جریان 
مشاهده  از  پس  اما  بود  ربایی  آدم  نقشه  و  سرقت  منکر  ابتدا  آمده  عمل  به  حقیقات  ت
مستندات و ادله لب به اعتراف باز کرد و به جرم خود با همکاری سه نفر دیگر به هویت 

های معلوم اقرار کرد.

پنج کودک گمشده در شهرستان درمیان پیدا شدند
پنج کودک گمشده در روستای خیرآباد اسدیه از توابع شهرستان درمیان در خراسان 

جنوبی پس از تالش سه ساعته تیم های امدادی پیدا شدند.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی دیروز چهارشنبه گفت: 
ساعت ۲۰:۳۰ سه شنبه شب گذشته با اعالم گزارشی مبنی بر مفقودی پنج کودک در 

محدوده روستای خیرآباد از توابع اسدیه، تیم های امدادی به محل اعزام شدند.
محمد اسعدزاده از مشارکت سه تیم امدادی از شعبه درمیان در این عملیات جست و 
جو خبر داد و افزود: با تالش سه ساعته این تیم ها و با همکاری نیروی انتظامی، کودکان 

مفقود شده با سالمت کامل پیدا و به خانواده ها تحویل داده شدند.
وی بیان کرد: کودکان در مسیر روستای گاویج به خیرآباد طی طریق داشتند که به 
دلیل تاریک شدن هوا و ترس از عوامل محیطی به زیر یکی از پل های جاده ای پناه بردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی خواستار مراقبت خانواده ها 
از کودکان شد و گفت: هر سال گزارش هایی مبنی بر مفقودی کودکان و نوجوانان داریم 

که بعضا به نتایج نامطلوب و دلخراشی منجر می شود.
وی اظهار داشت: همچنین از شهروندان به ویژه گردشگران خواستاریم قبل از سفر 
به مناطق کوهستانی و کویری، نسبت به وضعیت آب و هوا و شرایط جغرافیایی اطالعات 

کافی را کسب کنند.
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چرا چت ویدئویی طاقت فرسا 
و خسته کننده است.

امروزه در میانه ی دنیاگیری کووید ۱۹، تعداد بیشتری از افراد برای برقراری 
ارتباط با همکاران، خانواده و دوستان از پلتفرم های چت ویدئویی استفاده می کنند؛ 
از تماس های  ناشی  درباره ی خستگی شدید  استنفورد  دانشگاه  پژوهشگران  ما  ا
با  از حد عمومًا  بیش  احساس خستگی  این  افراد هشدار می دهند.  به  ویدئویی 
 )Zoom( ویدئویی  تماس  اپلیکیشن  به  اشاره  زوم«   شدید  »خستگی  نوان  ع

شناخته می شود.
تعامالت  آزمایشگاه  بنیان گذار  و  مدیر  ارتباطات،  استاد  بیلنسون،  رمی  ج
انسانی مجازی استنفورد ) )VHIL ، به دنبال رواج  کنفرانس های ویدئویی در 
ایام کنونی، تبعات روان شناختی استفاده ی روزانه از این پلتفرم ها را بررسی کرده 
است. همان گونه که عبارت »گوگل کردن« با هر جستجویی در دنیای اینترنت 
مترادف شده، مفهوم »زوم کردن« به عبارتی فراگیر و فعلی عام برای جایگزینی با 
کنفرانس ویدئویی تبدیل شده است. با رعایت پروتکل های فاصله گیری اجتماعی و 
دوری افراد از یکدیگر، استفاده از پلتفرم های چت ویدئویی برای برگزاری جلسات 

و مالقات مجازی به طور روزافزون افزایش می یابد.
بار در یک مقاله ی داوری شده ی  برای نخستین  استنفورد،  دانشگاه  ستاد  ا
روان شناختی  جنبه ی  از  اصولی  به صورت  را  ویدئویی  کنفرانس  خستگی  متا،  ه
مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. بیلنسون در این مقاله که 5 اسفند در نشریه ی 
فناوری، ذهن و رفتار منتشر شد، با ارزیابی جنبه های فنی منحصربه فرد پلتفرم 
کنفرانس ویدئویی زوم، چهار پیامد چت های ویدئویی طوالنی مدت را شناسایی 

کرد که به گفته ی او، در بروز احساس خستگی شدید زوم نقش دارند.
اغلب پلتفرم های ویدئویی، حین چت تصویر شما را در اندازه ی مربعی کوچک 
به خودتان نشان می دهند. به گفته ی بیلنسون، دیدن مداوم تصویر خودمان غیر 
طبیعی است. در دنیای واقعی، اگر کسی با یک آینه در دست دائم در حال تعقیب 
شما باشد تا حین صحبت با افراد، تصمیم گیری، ارائه و دریافت بازخورد، خودتان 
را در آینه ببینید، موقعیتی غیرقابل تحمل را برایتان به وجود خواهد آورد. هیچ کس 

هرگز چنین وضعیتی را تصور نمی کند.
بیلنسون به مطالعاتی ارجاع می  دهد که نشان داده اند هنگام دیدن بازتاب 
خودتان، بیش از همیشه نسبت به خود حساس خواهید شد. بسیاری از ما اکنون 
روزانه به مدت چندین ساعت در حال دیدن خودمان در چت های ویدئویی هستیم. 
این وضعیت برایمان طاقت فرسا و استرس زا است. پژوهش های زیادی وجود دارد 

که نشان داده اند دیدن خودمان در آینه، تبعات عاطفی منفی به دنبال دارد.
راه  حل: بیلنسون پیشنهاد می  دهد که پلتفرم ها، شیوه ی پیش فرض پخش 
ویدئو برای خودمان و دیگران را تغییر بدهند. در همین حال، کاربران باید از 
مناسب  جایگیری  به  محض  کنند.  استفاده  خود  نمای  پنهان سازی  کمه ی  د
صورتمان در قاب، با کلیک راست روی تصویر خودمان می توانیم به این گزینه 

دسترسی پیدا کنیم.
چت های ویدئویی تحرک معمول ما را به نحو چشمگیر کاهش می دهند

مکالمات حضوری و تلفنی، امکان راه  رفتن در اطراف و جابه جایی را به افراد 
می دهند؛ اما در کنفرانس های ویدیویی، اغلب دوربین ها میدان دید مشخص دارند؛ 
بدین معنا که فرد باید به طور کلی در نقطه ای یکسان باقی بماند و تحرک به نحو 
غیر طبیعی محدود است. بیلنسون می گوید پژوهش های فراوانی وجود دارد که بر 
اساس آن ها، وقتی افراد در حال جابه جایی هستند، عملکرد شناختی بهتری دارند.

راه  حل: بیلنسون توصیه می کند افراد به اتاقی که در آن کنفرانس ویدئویی 
برگزار می کنند و مکان قرارگیری دوربین بیشتر فکر کنند. همچنین صفحه کلید 
اکسترنال می تواند به ایجاد فاصله یا انعطاف پذیری کمک کند. به عنوان مثال، 
قرار دادن دوربین اکسترنال دورتر از نمایشگر، امکان قدم زدن و تحرک را همانند 
کنفرانس های واقعی به شما خواهد داد و البته خاموش کردن دوره ای دوربین ها 
حین جلسات قانون مناسبی است که می تواند برای گروه ها وضع شود تا فرصت 

استراحت غیر کالمی مختصر به افراد داده شود.

وزیر  نتظامی  ا عاون  م
که  د  کر م  عال ا ر  شو ک
و  نوروزی  سفرهای  کلیف  ت
محدودیت های پیرامون آن تا قبل از 

۲5 اسفندماه مشخص خواهد شد.
رییس  ذوالفقاری  حسین  سردار 
انتظامی  و  اجتماعی  امنیتی،  میته  ک
کمیته  در  کرونا  با  مقابله  تادملی  س
پلیس  ترافیکی  های  طرح  ماهنگی  ه
حال  در  سفرها  درباره  گفت:  اهور  ر
حاضر محدودیت ترددی بین شهرهای 
زرد و آبی وجود نداشته اما محدودیت 
قرمز  و  نارنجی  شهرهای  در  ردد  ت
است.  باقی  خود  قوت  به  مچنان  ه
از ساعت  محدودیت های تردد شبانه 
۲۱ تا ۳ بامداد نیز به قوت خود باقی 
است و این محدودیت در سراسر کشور 

اجرا می شود.
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  ی  و
تعیین تکلیف وضعیت سفرهای نوروزی 
گفت:  مردم  به  آن  اطالع  ضرورت  و 
به  چیز  همه  که  است  این  اقعیت  و
وضعیت شیوع کرونا بستگی دارد و نمی 
توان از همین حاال درباره آن اظهار نظر 
قطعی کرد. طبیعتا اگر نرخ شیوع و ابتال 
افزایش یابد ناچار به اعمال محدودیت 
محدودیت  یکسری  و  هوشمند  ای  ه

های دیگر در کشور هستیم.
وی با بیان اینکه با توجه به شیوع 
کرونا نمی توان برای سفرهای نوروزی 

از حاال زمانبندی یا برنامه ریزی کرد، 
گفت: تکلیف همه چیز را کرونا مشخص 
می کند. وزارت بهداشت روزانه وضعیت 
کشور را به لحاظ اپیدمی و مرگ و میر 
رصد می کند و از این رو نمی توان از 
حاال به صورت قطعی اعالم کنیم که 
تا پایان اسفند وضعیت چه خواهد بود.

وی با بیان اینکه طبق پیش بینی 
به  بهداشت  وزارت  های  ارزیابی  و  ا  ه
نوعی داریم با پیک چهارم کرونا مواجه 
و  رویکردها  تمام  گفت:  شویم،  ی  م
اقدامات ما باید در جهت پیشگیری از 

ابتال و شیوع کرونا باشد.
معاون انتظامی وزیر کشور درباره 
سفرهای  تکلیف  زمانی  چه  ینکه  ا
به طور قطع مشخص خواهد  وروزی  ن
ما  است که  پیشنهادی  این  شد گفت: 
روز دوشنبه در وزارت کشور و کمیته 
تصویب  به  و  کرده  بررسی  جتماعی  ا

رساندیم و باید به تأیید ستاد ملی مقابله 
به کرونا هم برسد. براساس این پیشنهاد 
ما تأکید کردیم که دیگر در طول ایام 
عید محدودیت ها را به شکل هفتگی و 
روزانه اعالم نکنیم بلکه هر وضعیتی که 
تا روز ۲5 اسفندماه در شهرها حاکم بود 
همان را مبنا قرار داده و تا ۱5 فروردین 
آن  براساس  را  ها  محدودیت   ۱ ۴۰۰
اعمال کنیم. بنابراین در صورت موافقت 
ستاد ملی مقابله با کرونا با این پیشنهاد 
تکلیف سفرهای  اسفندماه  تا ۲5  قطعا 
اعمال  و...  ها  محدودیت  وروزی،  ن
خواهد شد و الزم است که تا آن زمان 

مردم صبر کنند.
ذوالفقاری با تأکید بر اینکه در حال 
حاضر هیچ کس نمی تواند به طور قطع 
اعالم کند که چه وضعیتی تا پایان سال 
گفت:  داشت،  خواهیم  کرونا  یرامون  پ
انشاءاهلل که وضعیت بهتر شده و هیچ 

اما  باشد  نداشته  وجود  هم  محدودیتی 
باشد  قرمز  دارای وضعیت  گر شهری  ا
یکسری محدودیت در مورد آن اعمال 
خواهد شد. در مورد شهرهای مسافرپذیر 
نیز همان طور که گفتم باید بررسی ها 
انجام شده و تا ۲5 اسفند و پس از تحلیل 

وضعیت تصمیم قطعی اتخاذ شود.
رییس کمیته امنیتی، اجتماعی و 
انتظامی ستادملی مقابله با کرونا درباره 
اینکه گفته می شود که بناست کشور از 
یک هفته قبل از عید به حالت قرنطینه 
واقعیت  در  که  آنچه  گفت:  ربیاید،  د
انجام شده را خدمت شما عرض کردم 
و این موارد شایعه است که شهروندان 
باید به آن توجه کنند. تصمیم گیری  ن
خواهد  انجام  کشور  وضعیت  راساس  ب
شد و نمی توان از حاال امری را به طور 

قطعی اعالم کرد.
وی درباره اینکه آیا ممکن است 
انجام  نیز  ها  استان  از  برخی  به  فر  س
با  گفتم  که  طور  همان  گفت:  شود، 
مورد  این  در  شهرها  وضعیت  ررسی  ب
تصمیم گرفته می شود و اگر بنا باشد 
تشدید  با  باشد  مجاز  شهری  به  فر  س
را  موضوع  دیگر  موارد  و  ها  روتکل  پ

اعالم خواهیم کرد.
ذوالفقاری ابراز امیدواری کرد که با 
همکاری مردم وضعیت کرونا در کشور 
وضعیت  به  شهرها  و  یافته  اهش  ک

عادی بازگردد.

معاون انتظامی وزیر کشور:

برنامه ای برای قرنطینه کردن شهرها در نوروز نداریم

فعال به فکر مسافرت نباشید؛
سفر پُر خطر!
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در  ینکه  ا به  توجه  ا  ب
روزهای اخیر مسئوالن بانک 
معامله  ممنوعیت  بر  رکزی  م
قانون شورای  افراد طبق  بین  ارز  رمز 
عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت 
دولت در سال ۹۸ تاکید کردند، در این 
راستا شرکت شاپرک به پرداخت یارها 
اعالم کرد که درگاه های الکترونیکی که 
کسب وکارهای غیر مجاز از جمله رمز 
ارز ارائه می کنند،  مسدود خواهند شد. 

گفته  طبق  ینکه  ا به  توجه  ا  ب
اساس  بر  مرکزی  بانک  سئوالن  م
قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی 
 »۹۸ سال  در  دولت  هیئت  مصوبه  و 
مبادله رمزارزها مانند بیت کوین در ایران 
»ممنوع است، در این راستا روز گذشته 
مرکز ملی فضای مجازی اعالم کرد که 
بیت  کوین  خریدوفروش  »سایت های 

مجوز ندارند. 
نیز مطرح  ز سوی دیگر، همتی  ا

که  کسانی  است  قرار  که  بود  رده  ک
می کنند،  استخراج  ارز  رمز  سمی  ر
استفاده  آن  از  واردات  برای  توانند  ب
یکدیگر  بین  رمزارزها  مبادله  و  نند  ک

مجاز نیست.
بنابراین، مبادله رمز ارزها تنها برای 
استخراج رسمی رمز ارز در جهت واردات 
بالمانع است اما معامله این نوع ارز بین 

افراد ممنوع است. 
در حالیکه عده زیادی از سرمایه 
گذاران در بورس به سمت بازار رمزارزها 
رئیس  رابطه  این  در  کرده اند،  حرکت 
مرکز ملی فضای مجازی، مطرح کرد 
که شیب صعودی قیمت رمزارزها را به 
هیچ وجه نمی توان تضمین کرد و ورود 
افراد به این حوزه به عنوان ثروت اندوزی 

صالح  به  کشور،  از  سرمایه  خروج  و 
کشور نیست.

موضوعات،  این  طرح  از  س  پ
شرکت شاپرک در نامه ای به پرداخت 
شده  پشتیبانی  پذیرندگان  و  اران  ی
کرد  اعالم  کشور  پرداخت  نظام  ر  د
در  دقت  ضمن  است  ضروری  ه  ک
به  خدمت  ارائه  عدم  مستمر  عایت  ر
خالف  و  نامتعارف  سب وکارهای  ک
ن،  یرا ا اسالمی  جمهوری  نین  ا و ق
نامه  این  دریافت  از  پس  الفاصله  ب
خت  ا د پر ت  خدما قطع  به  سبت  ن
پشتیبانی  پذیرندگان  به  لکترونیک  ا
شده که کاال یا خدمات مغایر با قوانین 
الزامات  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  )مانند  می کنند  ارائه  مرکزی  انک  ب
فروش  ارز،  رمز  فروش  به  محدود  ه  ن
VPN، سایت های شرط بندی و قمار 
و...( اقدام و نتیجه را به شرکت شاپرک 

اطالع رسانی کنند.

اعطای تسهیالت »طرح حمایت از فرشتگان سالمت« در بانک آینده
 در شرایط سخت و بحرانی مقابله با کرونا، 
کشور  درمانی  کادر  فداکارانه  و  بی بدیل  قش  ن
به عنوان افسران خط مقدم مقابله با این بیماری 

بر کسی پوشیده نیست.
بانک آینده نیز به عنوان نهادی مسئولیت پذیر 
خود،  پیرامون  اجتماعی  تحوالت  به  حساس  و 

5۰ هزار فقره تسهیالت آسان را به کادر درمانی سراسر کشور اعطا 
می نماید این تسهیالت با معرفی گروهی متقاضیان واحد های درمانی 
اعم از بیمارستان یا مرکز درمانی فعال در فرایند مبارزه با کرونا توسط 
گروهی،  حساب  افتتاح  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  زارت  و

پرداخت می شود.
برای اطالعات بیش تر با مرکز تماس با مشتریان بانک آینده به 

شماره ۲766۳۲۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.

پرداختهای  امنیتی«در  »بلیت  اندازی  اه  ر
اینترنتی و موبایلی بانک ایران زمین

بانک ایران زمین، به منظور ارتقای امنیت 
بانکداری  و  بانک  همراه  سامانه های  اربران  ک
الکترونیک خود و به منظور جلوگیری از برداشت 
های غیر مجاز از سپرده های مشتریان، سرویس 

»بلیت امنیتی« را راه اندازی کرد.
به گزارش روابط عمومی، بانک ایران زمین با هدف جلوگیری 
از کالهبرداری و به منظور افزایش امنیت حسابهای بانکی مشتریان 

خود، اقدام به راه اندازی سرویس بلیت امنیتی کرده است.
کاربران اینترنت بانک و همراه بانک از این پس در زمان استفاده 
از سرویس انتقال وجه به صورت داخلی، پایا، پرداخت قبض و خرید 
شارژ از طریق سپرده، یک کد امنیتی با عنوان »بلیت امنیتی« به 
شماره تلفن ثبت شده آنها در بانک ارسال می شود و مشتری باید 
این کد را در قسمت مربوط به »بلیت امنیتی« وارد کند و صرفا در 

صورت صحیح بودن کد، انتقال وجه انجام می شود.
ضمنا مشتریان گرامی می توانند جهت سهولت برای دریافت 

بلیت امنیتی از اپلیکیشن رمز ساز ایران زمین هم استفاده کنند.

از 2۰ اسفند 99 تا 2۰ خرداد 14۰۰
خودپردازهای بانک صادرات ایران »هفت گنج« 

جایزه می دهند

 دارنـدگان کارت های شـبکه بانکی کشـور که از ۲۰ اسـفندماه 
امسـال تـا ۲۰ خـرداد ۱۴۰۰ از خودپردازهـای بانک صـادرات ایران 
خدمـات دریافـت کنند، به دو صورت تصادفی و امتیازی از میلیاردها 
ریـال جوایـز ارزنـده نقـدی و کمـک هزینه هـای خریـد مسـکن، 
خـودرو، لـوازم منـزل، گردشـگری، لپ تـاپ، دوچرخـه و گوشـی 
تلفـن همـراه در قالـب طـرح »هفت گنـج« بهره منـد خواهند شـد.

تمامـی  ایـران،  بانـک صـادرات  روابط عمومـی  ـه گـزارش  ب
دارنـدگان کارت هـای نظـام بانکـی کشـور بـا دریافـت خدمـات 
بانکـی همچـون »برداشـت و انتقـال وجـه«، »پرداخـت قبـض«، 
»خریـد شـارژ« و »مانده گیـری از حسـاب« از پنـج هـزار و ۲۰۰ 
خودپردازهـای بانـک صـادرات ایـران طـی مـدت سـه ماهـه ۲۰ 
اسـفندماه سـال جاری تـا ۲۰ خـرداد ۱۴۰۰ به دو صـورت تصادفی 
جوایـز نقـدی 5۰۰ هـزار ریالـی، یک میلیـون ریالی و یـک میلیون 
و 5۰۰ هـزار ریالـی دریافـت خواهند کرد و همچنیـن در پایان دوره 
سـه ماهـه با کسـب امتیـاز، از هفت نوع جایـزه ارزشـمند به ارزش 
۸ میلیـارد ریـال در قالب جشـنواره خودپـرداز بانک صـادرات ایران 

طـرح »هفت گنـج« برخـوردار خواهنـد شـد. 
جوایـز بخـش تصادفـی ایـن طرح به صـورت نقـدی 5۰۰ هزار 
ریالـی، یـک میلیـون ریالی و یـک میلیون و 5۰۰ هـزار ریالی در نظر 
گرفته شـده که ۴۸ سـاعت پس از درج و اطالع رسانی به مشتری در 
فیش های دریافتی از خودپرداز، با در دسـت داشـتن کارت شناسایی و 
کارت بانکی در شـعب بانک صادرات ایران قابل پرداخت خواهد بود. 
بـه ایـن صـورت که بعد از ارائه خدمت شـامل برداشـت وجـه، انتقال 
وجه، پرداخت قبض، خرید شـارژ و مانده گیری و قبل از خروج کارت، 
متـن زیـر مبتنی بـر برنده شـدن دارنـدگان کارت در صفحـه نمایش 
دسـتگاه خودپـرداز نمایـش داده می شـود و همچنین رسـید دریافتی 

مشـتری برنـده جایزه نیز حـاوی عبارت زیـر خواهد بود:
»تبریـک، شـما برنده شـدید. بـرای دریافت جایـزه پس از ۴۸ 

سـاعت به شـعب بانـک صـادرات ایران مراجعـه کنید«
همچنیـن یـک »کمـک هزینـه دو میلیـارد ریالی خریـد منزل 
مسـکونی«، دو »کمـک هزینه یـک میلیارد ریالی خریـد اتومبیل«، 
سـه »کمـک هزینـه 5۰۰ میلیون ریالـی خرید لوازم منـزل«، چهار 
»کمک هزینه ۲5۰ میلیون ریالی گردشـگری«، پنج »کمک هزینه 
۱۰۰ میلیـون ریالـی خریـد لـپ تاپ«، شـش »کمـک هزینه ۱۰۰ 
میلیـون ریالـی خرید دوچرخـه« و هفت »کمک هزینـه ۲۰ میلیون 
ریالـی خریـد گوشـی تلفـن همـراه«، ۲۸ فقـره جایـزه ارزشـمند به 
ارزش نزدیـک بـه ۸ میلیـارد ریـال جوایز اختصـاص یافته به بخش 
امتیازی )روش تراکنش محور بر اسـاس امتیازات کسـب شـده و به 
صـورت قرعه کشـی( طـرح هفت گنج بانـک صادرات ایران اسـت.

بـر اسـاس مـدل امتیـازی ایـن طـرح، برداشـت وجـه از 
خودپردازهـای بانـک صـادرات ایران با کارت های سـپهری به ازای 
هر ۱۰ هزار تومان، سـه امتیاز، برداشـت با سـایر کارت های شـتابی 
بـه ازای هـر ۱۰ هـزار تومـان، ۱۰ امتیـاز، انتقـال وجـه ۳۰ امتیـاز، 
پرداخـت قبـض و خرید شـارژ هـر یـک ۱5 امتیـاز و مانده گیری 5 
امتیـاز بـه امتیازات اسـتفاده کنندگان از خودپردازهای بانک صادرات 
ایـران اضافـه خواهـد کـرد. حداقـل امتیاز مشـمولین جایـزه در این 

طرح سـه هـزار امتیاز اسـت. 

بازگشــت گاز مایــع؛ تصمیمــی بــدون توجیه 
ی د ا ص ت ق ا

ــه زیــان اقتصــادی  ــا اشــاره ب اســتاد دانشــگاه صنعتــی شــریف ب
ــت  ــت: بازگش ــا گف ــوخت خودروه ــبد س ــه س ــع ب ــت گاز مای بازگش
ســرمایه بــرای مصــرف دو میلیــون تــن گاز مایــع بــه عنــوان ســوخت 
ــرد و حتــی اگــر نخواهیــم ال. پــی.  خودروهــا ۱۰ ســال زمــان مــی ب
ــاز هــم اقتصادی تــر  ــه خــوراک پتروشــیمی تبدیــل کنیــم، ب جــی را ب
اســت کــه صــادرات ایــن فــرآورده انجــام شــود و بنزیــن در داخــل بــه 
ــرا گاز مایــع قیمــت باالتــری در بازارهــای جهانــی  مصــرف برســد زی

ــه بنزیــن دارد. نســبت ب
سیدهاشــم اورعــی در جمــع خبرنــگاران، بــا بیــان اینکــه ســهم گاز 
مایــع یــا همــان ال. پــی. جــی تنهــا ۳ درصــد از ســوخت های فســیلی 
ــد  اســت، ادامــه داد: ایــن ســوخت، در ســبد ســوخت های جهــان جدی

نیســت و ترکیبــی از پروپــان، بوتــان و پنتــان اســت.
وی بــه طــرح کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلس شــورای اســالمی 
بــرای مصــرف دو میلیــون تــن ال. پــی. جــی در ســال بــرای ســوخت 
خــودرو اشــاره کــرد و افــزود: بــرای تبییــن ایــن طــرح بایــد بــه اقتصــاد 

آن اشــاره کــرد.  
اورعــی تاکیــد کــرد: در یــک حســاب ســر انگشــتی مصــرف دو 
میلیــون تــن گاز مایــع در ســال بــا فــرض پیمایــش ۱۰۰ کیلیومتــری 
هــر خــودرو،  منجــر بــه ۲۱۰۰ لیتــر مصــرف گاز مایــع و  جایگزینــی 
۱7۰۰ لیتــر بنزیــن می شــود کــه بــا قیمت هــای واقعــی در ســال حــدود 

۱75۰ میلیــارد تومــان درآمــد دارد.
وی ادامــه داد:  در مقابــل امــا تبدیــل هــر خــودرو بــه دوگانــه ســوز 
ال. پــی. جــی ۱۰ میلیــون تومــان هزینــه دارد. همچنیــن از آنجایــی کــه 
ال. پــی. جــی قابلیــت اشــتعال بــاال دارد، جایگاه هــای ایــن فــرآورده، 
اســتاندارد خاصــی دارنــد و رعایــت ایــن اســتانداردها هزینــه احــداث را 

ــرد. ــاال می ب ب
ــر  ــی ه ــتانداردهای بین الملل ــت اس ــا رعای ــی، ب ــه اورع ــه گفت ب
جایــگاه 75 میلیــارد تومــان هزینــه دارد کــه بــا ایرانی ســازی تجهیــزات 
ایــن عــدد بــه ۲۳ میلیــارد تومــان کاهــش پیــدا می کنــد و از آنجــا کــه 
بــرای توزیــع دو میلیــون تــن ال. پــی. جــی در ســال ۱5۰ جایــگاه نیــاز 
ــرمایه گذاری ۳۳۰۰  ــه س ــگاه ب ــداد جای ــن تع ــداث ای ــرای اح ــم ب داری
میلیــارد تومــان تــا ۱۱ هــزار و ۲5۰ میلیــارد تومــان نیــاز خواهــد بــود.

ــا بیــان اینکــه عــالوه بــر ایــن هزینه هــا،  مشــکل بــزرگ  وی ب
هزینــه حمــل اســت زیــرا تانکرهــای حمــل ال. پــی. جــی نیــز بایــد 
اضافــه شــود، گفــت: تــا همیــن جــا و بــدون در نظــر گرفتــن هزینــه 
حمــل نیــز هــم ایــن طــرح فاقــد توجیــه اقتصــادی اســت زیرا بازگشــت 

ســرمایه در ایــن طــرح بــه بــاالی ۱۰ ســال مــی رود.
ــرد:  ــد ک ــریف تاکی ــی ش ــگاه صنعت ــرق دانش ــکده ب ــتاد دانش اس
ــوان خــوراک  ــه عن ــی. جــی را ب ــه ال. پ ــن اســت ک کار اقتصــادی ای
ــوراک  ــود خ ــا کمب ــوال ب ــرا در زمســتان معم ــم زی ــیمی ها بدهی پتروش
گاز در پتروشــیمی ها رو بــه رو هســتیم.  حتــی اگــر نخواهیــم ال. پــی. 
ــر  ــاز هــم اقتصادی ت ــم ب ــل کنی ــه خــوراک پتروشــیمی تبدی جــی را ب
اســت کــه صــادرات ایــن فــرآورده انجــام شــود و بنزیــن در داخــل بــه 
مصــرف برســد. زیــرا گاز مایــع قیمــت باالتــری در بازارهــای جهانــی 

نســبت بــه بنزیــن دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه میانگیــن قیمــت بنزیــن ۲۹۴ دالر در تــن 
اســت، افــزود:  در صورتــی کــه قیمــت هــر تــن گاز مایــع ۳۲۸ دالر در 

ــرآورد می شــود. ــن ب ت
اورعــی بــا تاکیــد بــر اینکــه افــرادی کــه اســتفاده از ال. پــی. جــی 
ــد،  ــد زیرســاخت را نمی بینن ــرای ســوخت خــودرو را در نظــر می گیرن ب
گفــت: بــه طــور مثــال در ایتالیــا کــه مصــرف گاز مایع در ســبد ســوخت 
ــده  ــاد ش ــاخت های الزم ایج ــته زیرس ــت، در گذش ــاال اس ــا ب خودروه
اســت. امــروز نبایــد از صفــر شــروع کنیــم زیــرا در گذشــته در جایــگاه 
بنزیــن و گازوئیــل و ســی. ان. جــی ســرمایه گذاری کرده ایــم  و نبایــد 

نــوع دیگــری از ســوخت فســیلی را وارد ســبد ســوخت کنیــم.  
وی بــا بیــان اینکــه بازگشــت گاز مایــع بــه ســبد ســوخت خودروها 
در ایــران ۱۰۰ درصــد فاقــد توجیــه اقتصــادی اســت، افزود: در پیشــنهاد 
ایــن طــرح بــه نظــر می رســد عــده ای  شــب خوابیدنــد و صبــح بیــدار 

شــدند و بــه فکــر جدیــد رســیده اند.
بــه گفتــه اســتاد دانشــکده بــرق دانشــگاه صنعتی شــریف، مملکت 
داری بــرای امــروز و فــردا نیســت و مــا در شــرایطی صحبــت ایجاد ســاز 
و کار جدیــد بــرای توزیــع و مصــرف یــک ســوخت فســیلی می کنیــم 
کــه ســوخت فســیلی رو بــه زوال اســت و تــا ۱۰ ســال دیگــر اســتفاده 
از ســوخت فســیلی کاهــش خواهــد داشــت. بنابرایــن کســی کــه ایــن 

ــد. ــده را نمی بین ــد، آین پیشــنهاد را می ده
ــا ســوخت های  ــرار نیســت ب ــده ق ــه داد: خودروهــای آین وی ادام
ــا ســال ۲۰۳۰  ــا ت فســیلی کار کننــد و قوانیــن می گویــد در تمــام اروپ
ــرق  ــود و ب ــد ب ــوع خواه ــی ممن ــای بنزین ــروش خودروه ــد و ف تولی

جایگزیــن آن می شــود.  
اورعــی گفــت: اگــر نماینــده ای می گفــت بــه ســمت خــودرو برقــی 
ــرا  ــم طــرح تحول گ ــی را ایجــاد کنی ــارژ برق ــای ش ــم و جایگاه ه بروی
بــود. در ســال های آینــده ســهم بــرق از ســبد انــرژی جهــان در بخــش 

حمــل و نقــل زیــاد می شــود.
وی افــزود: البتــه بــرق بایــد از منابــع تجدیدپذیــر تامیــن شــود و 
تقریبــا همــه کشــورهای توســعه یافته تــا ســال ۲۰۳5 صنعــت بــرق را 

ــن زدا می کننــد. ــه صــورت ۱۰۰ درصــد کرب ب
ــه ســبد  ــع ب ــن رو بازگشــت گاز مای ــرد:  از همی ــد ک اورعــی تاکی
ســوخت خودروهــا از بنیــان اشــتباه اســت و هــر کســی کــه ایــن طــرح 
ــس  ــه مجل ــق بودج ــیون تلفی ــرا ندارد.کمیس ــه ماج ــرافی ب را داده اش
شــورای اســالمی پیشــنهاد داده تــا در ســال آینــده دو میلیــون تــن گاز 
مایــع بــه ســبد ســوخت خودروهــای کشــور اضافــه شــود. ایــن طــرح 
ــای  ــان اقتصــادی نیســت و هزینه ه ــب کارشناس ــه اغل ــه گفت ــه ب البت

ــد. ــل می کن ــه اقتصــاد تحمی ــادی را ب زی

ذخیره سازی های نفت 
در سال ۲۰۲۱ کاهش می یابد

ــت  ــازی نف ــد ذخیره س ــک نشــان می ده چشــم انداز تقاضــای اوپ
ــد. در ســال ۲۰۲۱ کاهــش می یاب

ــازمان  ــع س ــدن، دو منب ــرز از لن ــزاری رویت ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــه  ــه کمیت ــد ک ــالم کردن ــک( اع ــت )اوپ ــده نف ــورهای صادرکنن کش
مشــترک فنــی اوپــک چشــم انداز اخیــر عرضــه و تقاضــای این ســازمان 
را بازنگــری کــرد. ایــن کمیتــه انتظــار دارد ذخیره ســازی های نفــت در 

ــد. ســال ۲۰۲۱ حــدود ۴۰۰ میلیــون بشــکه کاهــش یاب
ایــن رقــم مشــابه کاهــش ضمنــی اســت کــه اوپــک مــاه گذشــته 
دربــاره کاهــش عرضــه در ســال ۲۰۲۱ بــرآورد کــرده بــود. این ســازمان 
کاهــش عرضــه امســال را ۴۰6 میلیــون بشــکه پیش بینــی کــرده بــود. 
یکــی از منابــع اوپــک ایــن مســئله را تــوازن مطلــوب عرضــه و تقاضای 

ــال ۲۰۲۱ نامید. س
نشســت کارشناســان کمیتــه فنــی مشــترک اوپــک و متحدانــش 
)ائتــالف اوپــک پــالس( پیــش از نشســت وزیــران ایــن ائتــالف در روز 
پنجشــنبه )۱۴ اســفندماه( و بــرای تصمیم گیــری دربــاره سیاســت تولیــد 

نفــت کشــورهای عضــو برگــزار شــد.

بانک مرکزی اعالم کرد: 

معامله رمز ارز میان افراد ممنوع است!

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

معاون اقتصادی رئیس جمهور خبر داد؛
مهلت 24 ساعته

 تا دریافت وام جدید کرونا 
درحالی که تا پیش از این دریافت وام کرونا برای برخی از بنگاه های 
حوزه گردشگری. فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان تا پایان دی و بهمن اعالم 
نیمه  تا  را  این تسهیالت  با کرونا مهلت دریافت  بود. ستاد ملی مقابله  شده 

اسفند تمدید کرد.
۱۸بهمن ماه بود که محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره 
آخرین تصمیمات اقتصادی ستاد مقابله با کرونا گفت: اقداماتی برای کاهش 
آسیب اقتصادی کرونا در دو قسمت انجام شد که در بخش اول اعتباراتی برای 

پرداخت مستقیم در نظر گرفته شد.
وی در ادامه افزود: در مرحله 
به  محور  بنگاه  تسهیالت  م  و د
حوزه های صاحب الویت داده شد. 
به  فرهنگ  حوزه  در  یالتی  سه ت
مراکز نمایشی ،سینمایی، ناشران 
با  ای  رسانه  ولیدکنندگان  ت و 
تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی داده شد.
ئیس  ر دی  قتصا ا ن  و ا ع م
گردشگری  به  اشاره  با  هور  جم
به عنوان بخش دیگر آسیب دیده 
این بخش  ز کرونا تصریح کرد:  ا
 ۹۸ عید  در   ،۹۹ عید  بر  عالوه 
هم به خاطر سیالب های مناطق 

مختلف کشور نتوانست درآمدی کسب کند، از این رو تسهیالتی با تشخیص 
وزارت میراث گردشگری ارائه شد.

نهاوندیان از ورزش به عنوان بخش دیگری یاد کرد که تسهیالت اقتصادی 
دوران کرونا به آن اختصاص یافته است.

انجام شده است، تاکید  ارائه این تسهیالت  از  اینکه بخشی  بیان  با  وی 
کرد: موعد مراجعه برخی بنگاه ها به بانک ها برای دریافت تسهیالت تا پایان 

دی و تا پایان بهمن بود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: با توجه به اینکه هنوز همه منابع جذب 
نشده و به خاطر محدودیت های ترددی در دی ماه، فرصت مراجعه این سه بخش 

به بانک ها برای دریافت تسهیالت تا نیمه اسفند تمدید شد.
دریافت  برای  نظر  از سه بخش مورد  حوزه ورزش و جوانان یکی دیگر 
تسهیالت جدید کرونا معرفی شده بود که بر این اساس بخشی از تسهیالت 
مذکور به صاحبان بنگاه های این بخش از جمله اماکن ورزشی، پارک های آبی 

و باشگاه های سوارکاری پرداخت شده است.
در ادامه حمایت دولت از صاحبان مشاغل و کسب وکارهای شدیداً آسیب 
دیده از کرونا، ستاد مقابله با کرونا پرداخت تسهیالت حمایتی به شاغلین و کسب 

و کارهای حوزه گردشگری، ورزشی و فرهنگ و هنر را تصویب کرد.
 در مرحله اول پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا افراد متقاضی برای دریافت 
وام ثبت نام کردند و نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیالت به کسب و 
۸5۰زیررسته  از  بیش  و  ۱۴رسته  در  کشور  در  کرونا  از  دیده  آسیب  ارهای  ک

پرداخت شد.
وام  پرداخت  دوم  مرحله  ر  د
و  گردشگری  حوزه  سه  رونا،  ک
و  هنر  و  فرهنگ  دستی،  نایع  ص
قرار  توجه  مورد  جوانان  و  ورزش 
 ۸۰۰۰ حدود  در  رقمی  و  رفت  گ
این  به  تسهیالت  تومان  یلیارد  م
که  شد  خواهد  پرداخت  خشها  ب
کرونا  ملی  ستاد  مصوبات  طبق 
بخش  به  تومان  میلیارد   ۲ ۰۰۰
گردشگری، ۱7۰۰ میلیارد تومان به 
بخش فرهنگ و هنر و ۸۰۰ میلیارد 
تومان به بخش ورزش اختصاص 

پیدا کرده است

تا  کرد:  اعالم  اسالمی  حمد  م
سفرهای  برای  ممنوعیتی  هیچ  نون  ک
نوروزی با وسایل حمل و نقل عمومی 
ابالغ شود  اگر  اما  است،  نشده  عالم  ا

بالفاصله اجرایی خواهد شد.
د  متعد ی  ها ر ا هشد د  جو و ا  ب
و  درمان  بهداشت،  وزارت  سئوالن  م
برنامه ریزی  آموزش پزشکی همچنان 
سفرهای نوروزی از سوی شرکت های 
حوزه های  در  مختلف  نقلی  و  حمل 
و  شده  ابالغ  جاده ای  و  ریلی  هوایی، 
مختلف  شهرهای  برای  نیز  لیت ها  ب
فروخته می شود که البته تا کنون این 

سفرها ممنوع نشده است.
کل  معاون   - حریرچی  یرج  ا
وزارت بهداشت - در آخرین اظهاراتش 
در این باره گفت: فعال سفر نوروزی با 
و  است  ممنوع  شخصی  ودروهای  خ
ستاد ملی مقابله با کرونا برای سفر با 
نگرفته  قطار و هواپیما فعال تصمیمی 
است. البته بستگی به وضعیت بیماری 
و شدت شیوع ویروس انگلیسی دارد که 

دستخوش  را  تصمیمات  این  ی تواند  م
تغییر کند.

وجود  با  چرا  که  باره  این  ر  د
کرونا  ویروس  شیوع  یافتن  جهش 
و  چینی  کرونای  انواع  در  کشور  ر  د
حال  در  نورزی  سفرهای  نگلیسی،  ا
برنامه ریزی و اجراست به سراغ محمد 
 – شهرسازی  و  راه  –وزیر  سالمی  ا
رفتیم که در این باره گفت: تا کنون 
و  حمل  وسایل  با  سفر  کسی  یچ  ه
نقل عمومی را در اسفند ماه و نوروز 

مشمول  مسئله  این  و  نکرده  منوع  م
رعایت  جز  به  محدودیتی  یچگونه  ه
ملی  ستاد  مصوب  بهداشتی  لزامات  ا

با کرونا نشده است. مقابله 
وی افزود: بر این اساس شرکت 
روتین  صورت  به  نقلی  و  حمل  ای  ه
برنامه های خودشان را اعالم کرده اند 
وزارت  سوی  از  سفری  منع  اگر  ما  ا
پزشکی  آموزش  و  درمان  هداشت،  ب
اعالم شود قطعا این اتفاق خواهد افتاد.

بیان  با  شهرسازی  و  راه  زیر  و

ی  ها سفر ضر  حا ل  حا ر  د ینکه  ا
مقررات  ضوابط،  اساس  بر  وروزی  ن
و پروتکل های بهداشتی برنامه ریزی 
شده و همه دستورالعمل های آن نیز 
داد:  ادامه  است  شده  ابالغ  و  دون  م
شده  برنامه ریزی  نوروزی  سفرهای 
نقلی  و  حمل  شرکت های  سوی  ز  ا
مختلف هیچ تناقضی با مصوبات ستاد 

ندارد. با کرونا  ملی مقابله 
کنون  تا  کرد:  تاکید  سالمی  ا
ی  ها سفر م  نجا ا ی  ا بر عیتی  منو م
نوروزی با وسایل حمل و نقل عمومی 
اعالم  هواپیما  یا  قطار  اتوبوس،  انند  م
ن  لیا متو و  مسئوالن  و  ند  ه ا کرد ن
در  مردم  که  کردند  اعالم  هداشتی  ب
را  بهداشتی  پروتکل های  ماه  سفند  ا
آرامی  نوروز  بتوانیم  تا  کنند  عایت  ر
اتفاق  هیچ  هنوز  اما  کنیم  تجربه  ا  ر
خاصی نیافتاده است که البته به محض 
تصویب و ابالغ هر گونه ممنوعیت یا 
محدودیتی در زمینه سفرهای نوروزی 

بالفاصله آن را اجرا خواهیم کرد.

سفر نوروزی با خودروهای شخصی ممنوع است!

وزیر راه: ستاد کرونا اعالم کند، مانع سفرهای نوروزی می شویم

شورای عالی بورس در جدیدترین 
را  جدیدی  سناریوی  خود  صمیمات  ت
در  خرد  داران  سهام  از  حمایت  رای  ب
نظر گرفته و به این سهام داران وعده 
به  اما  است  داده  ازدهی ۲5 درصدی  ب

شرط و شروطی!
ازار سرمایه امسال میزبان تعداد  ب
بود که  دار خرد و جدید  زیادی سهام 
بنا به شرایط بازار سرمایه در ماه های 
ابتدای سال، این بازار را برای سرمایه 
طوریکه  به  کردند؛  انتخاب  ذاری  گ
تعداد سهام داران بازار سرمایه از حدود 
۲۰۰ هزار نفر به بیش از چهار میلیون 
نفر)بدون در نظر گرفتن مشموالن سهام 

عدالت( رسید.
آگاهی  فرادی که شاید دانش و  ا
ریزش  جریان  در  و  نداشتند  را  الزم 
دیگر  با  همسو  بازار،  پی  در  پی  های 
متضرر  کالن  و  قدیمی  داران  سهام 
شدند. هرچند که وضعیت این روزهای 
بازار سرمایه باعث نا امیدی بسیاری از 
سهام داران شده اما ممکن است سهام 
داران جدید نسبت به سهام داران قدیمی 
هیجانی تر رفتار کرده و اقدام به فروش 

سهم های ارزشمند و بنیادی خود کنند.
در این راستا، شورای عالی بورس 
در جهت حمایت از این سهام داران و 
شاید به دلیل کشیدن ترمز هیجان آن 
ها در روزهای منفی بازار، طرح حمایت 
صندوق توسعه بازار از سهام داران خرد 

را تصویب کرد.
بر این اساس و طبق اعالم سازمان 
بورس، »سهامدارانی که در تاریخ ۱۲ 
اسفندماه ارزش پورتفوی آنها ۱۰ میلیون 
تومان یا کمتر است و ورود آنها به بازار 
سرمایه در سال جاری تا به امروز اتفاق 
افتاده است، بتوانند روی پورتفوی سهام 
از  بازدهی  حداقل  ضمانت  نوعی  خود 

صندوق توسعه دریافت کنند.
برای  محاسبه  مورد  پورتفوی 
واحدهای  سهام،  بر  مشتمل  افراد  این 
صندوق های با درآمد ثابت و صندوق 
اوضاع  کلی  طور  به  و  سهامی  های 
بود  خواهد  سرمایه  بازار  بهادار  اوراق 
که اگر ارزش آن ۱۰ میلیون تومان یا 
این  بازار،  توسعه  صندوق  باشد،  کمتر 
اختیار فروش  قالب یک  در  را  حمایت 
روی  سهامداران  از  دسته  این  برای 
کل پورتفوی شان و برای تاریخ انتهای 

اردیبهشت ۱۴۰۱ قائل می شود.
بر این اساس و تا این تاریخ، کسب 
تضمین  درصدی   ۲5 بازدهی  حداقل 

می شود و چنانچه بازدهی کمتر از این 
به  التفاوت  مابه  و  جبران  باشد،  میزان 
شرط  شد.  خواهد  پرداخت  سهامداران 
جبرانی  مبلغ  این  پرداخت  برای  الزم 
اسفند سهام  پورتفوی ۱۲  ندادن  تغییر 

دار خرد تا  تاریخ سررسید است.
جدید  سهام  می توانند  افراد  البته 
خود  پورتفوی  به  و  کرده  خریداری 
اضافه کنند ولی بخش جدید مشمول 
همچنین  بود.  نخواهد  حمایت  این 
در  نوعی  به  امروز  که  سهامی  مقدار 
قالب پورتفویشان بیمه می شود را باید 
حفظ و نگهداری کنند و در صورت تغییر 

هر بخش، کل حمایت لغو می شود”.
خردی  داران  سهام  اگر  بنابراین 
که ارزش پرتفوی شان زیر ۱۰ میلیون 
تومان است، تا اردیبهشت سال آینده، 
یعنی تا حدود دو ماه آینده، هیچ سهمی 
تاریخ  در  نفروشند،  را  خود  پرتفوی  از 
آن  برای  درصدی   ۲5 بازدهی  مذکور 
ها تضمین شده و چنانچه این بازدهی 
باشد،  درصد   ۲5 از  کمتر  و  ندهد  رخ 
سهامداران  به  التفاوت  مابه  و  جبران 

پرداخت خواهد شد.

تصمیم عجیب شورای عالی بورس؛

تضمین پرداخت مشروط سود 25 درصدی به سهامدارن ُخرد 
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ی  ر د بها س  مهند
شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
جلسه  ر  د یالم  ا ن  ستا ا
ملی  م  قدا ا طرح  نس  ویدیوکنفرا
 ۱65۱5 مجموع  از  گفت:  مسکن 
مورد درخواست طرح اقدام ملی مسکن 
تا کنون ۳5۳۱ مورد حائز شرایط اولیه 

شناخته شده اند.
و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
استان  راه وشهرسازی  اطالع رسانی 
ایالم در این جلسه مهندس بهادری 
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم 
به تشریح اقدامات و برنامه ریزیهای 
برای احداث  استان  راه و شهرسازی 
در طرح  مسکن  واحد  تعداد ۱۰5۳۰ 
افزود:  و  پرداخت  مسکن  ملی  اقدام 

طرح  برای  نام  ثبت  مورد   ۱65۱5
سامانه  در  استان  مسکن  ملی  اقدام 
 ۳5۳۱ کنون  تا  و  است  شده  ثبت 
اولیه شناخته شده  مورد حائز شرایط 

اند و پاالیش درخواستها در حال انجام 
است و روزانه بر تعداد واجدین شرایط 

افزوده می شود.
اسفند   ۱۲ امروز  تا  افزود:  وی 

ماه ۱۳۹۹ ، ۱6۸۲ نفر آورده اولیه ۴۰ 
میلیون تومانی را واریز کرده اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان 
ایالم خاطر نشان کرد پس از بررسیهای 
دریافت  متقاضیانی که شرایط  نهایی 
ندارند  را  ملی  اقدام  طرح  در  مسکن 
حذف می شوند و در صورتی که تعداد 
متقاضیان از تعداد مسکن در نظر گرفته 
شده در طرح اقدام ملی مسکن بیشتر 
باشد برنامه ریزی برای افزایش تعداد 
مسکن احداثی در این طرح به عمل 

خواهد آمد.
داشت:  اظهار  بهادری  مهندس 
استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
احداث ۱۰5۳۰ واحد مسکونی  ایالم 

را در دستور کار خود دارد.

۱6۵۱۵ درخواست طرح اقدام ملی مسکن در استان ایالم 
تا کنون ثبت شده است

شهردار بندرعباس خبر داد:
پیشرفت 9۰ درصدی پروژه اولویت پنجم

و  الرک  میدان  حدفاصل  در  ساحلی  بلوار  تعریض 
بندر حقانی

ــت پنجــم  ــزرگ اولوی ــروژه ب ــاس گفــت: پ شــهردار بندرعب
ــدان الرک  ــوار ســاحلی در حدفاصــل می ــه منظــور تعریــض بل ب
و بنــدر شــهید حقانــی بــا پیشــرفت ۹۰ درصــدی در حــال 

انجــام اســت.
ــل شــهرداری  ــه گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بین المل ب
بندرعبــاس، عبــاس امینــی زاده در ایــن ارتبــاط اظهــار کــرد: توســعه 
و بهســازی بلــوار ســاحلی در حدفاصــل میــدان الرک تــا بنــدر شــهید 
حقانــی یکــی از پروژه هــای قابــل توجــه اســت کــه عملیــات اجرایــی 

آن از مدت هــا قبــل آغــاز شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه پیشــرفت ۹۰ درصــدی پــروژه تعریــض بلــوار 
ســاحلی کــه بــا نــام اولویــت پنجــم شــناخته می شــود، افــزود: ایــن 
پــروژه در مجمــوع ۲۰ هــزار متــر مربــع کف ســازی دارد کــه در حــال 

حاضــر حــدود 5۰۰۰ متــر مربــع آن انجــام شــده اســت.
شــهردار بندرعبــاس بــا بیــان اینکــه اجــرای تاسیســات و فضــای 
ســبز جــزو دیگــر اقدامــات اجرا شــده در این پروژه اســت، خاطرنشــان 
کــرد: اجــرای تاسیســات الکتریــکال، روشــنایی و همچنیــن تاسیســات 
ــات صــورت  ــاری فضــای ســبز، از دیگــر اقدام ــرای آبی مکانیکــی ب

گرفتــه در ایــن پــروژه بــوده کــه پایــان یافتــه اســت.
امینــی زاده در تشــریح دیگــر جزئیــات اجــرای ایــن پــروژه، بیــان 
کــرد: پــروژه اولویــت پنجــم بــه منظــور تعریــض الین هــای تنــدرو 

و کنــدرو شــرق بــه غــرب و بلعکــس اجــرا شــده اســت.
ــور  ــه منظ ــر ب ــال جاض ــه داد: در ح ــئول ادام ــام مس ــن مق ای
ــور  ــه منظ ــرب ب ــه غ ــرق ب ــدرو ش ــن تن ــروژه، الی ــن پ ــرای ای اج
ــفالت آن  ــب آس ــده و تخری ــته ش ــی بس ــد ارتفاع ــازی ک هم سان س

ــت. ــام اس ــال انج در ح
وی ادامــه داد: در بخــش دیگــر ایــن پروژه، الین کنــدروی غرب 
ــه نحــوی کــه خودروهــا بتواننــد از  ــه شــرق بهســازی می شــود، ب ب
آن اســتفاده ترافیکــی داشــته باشــند و همچنیــن در مســیر شــرق بــه 

غــرب نیــز یــک کنــدرو ۹ متــری احــداث شــده اســت.
امینــی زاده گفــت: عــالوه بــر ایــن اقدامــات، مســیر پیــاده روی و 
ــه در ضلــع جنوبــی پــروژه  ــه صــورت جداگان دوچرخه ســواری نیــز ب

ــا احــدای می شــود. ــه دری و مشــرف ب

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی:

و  تهیه  شبکه  از  خارج  سوخت  لیتر   ۲۷۰۰۰ کشف 
توزیع کاال

ــر در  ــی موث ــل، گام ــل و نق ــت دروازه ای حم ــزی _ گش مرک
ــرون شــهری  ــاوگان عمومــی ب ــی در ن ســاماندهی تخلفــات احتمال

اســت.
معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده 
ــری  ــرح سراس ــرای ط ــتای اج ــت: در راس ــزی گف ــتان مرک ای اس
گشــت دروازه ای حمــل و نقــل، بــا تــالش شــبانه روزی کارشناســان 
ــر  ــل در ســطح اســتان، روز گذشــته ۲7۰۰۰ لیت ــوزه حمــل و نق ح

نفــت خــارج از شــبکه تهیــه و توزیــع کاال کشــف شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای اســتان مرکــزی، علــی امیــری معــاون حمــل و نقــل اداره 
کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی بــا تقدیــر از 
عملکــرد کارشناســان حــوزه حمــل و نقــل در جدیتــی کــه در اجــرای 
اهــداف ســازمانی دارنــد، گشــت دروازه ای را گیــت پاالیــش نــاوگان 

عمومــی حمــل و نقــل بــرون شــهری برشــمرد.
امیــری افــزود: همــکاری کادر و فرماندهــان محتــرم پلیــس راه 
هــای اســتان بــا پرســنل اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده 
ای در جلوگیــری از تخلفــات احتمالــی حــوزه حمــل و نقــل بســیار 
ارزشــمند، کارآمــد و تأثیــر گــذار بــوده کــه قــدردان زحمــات ایشــان 

در ایــن امــر خطیــر هســتیم.
وی خاطرنشــان کــرد: هــدف از مجمــوع ایــن اقدامــات بعمــل 
ــرد  ــتر عملک ــه بیش ــاماندهی هرچ ــرح، س ــن ط ــرای ای ــده و اج آم
نــاوگان حمــل و نقــل بــرون شــهری اســت کــه منجربــه فعالیــت 
قانونمنــد در راســتای حمایــت از راننــدگان پرتــالش و شــرکت های 

حمــل کاالی مقیــد بــه مقــررات شــده اســت.
ــورت  ــل در ص ــل و نق ــوزه حم ــان ح ــزود: کارشناس وی اف
ــراه داشــتن  ــدم هم ــد ع ــف مانن ــه تخل مشــاهده و کشــف هرگون
ــار، داشــتن  ــل ب ــار و حم ــی، نحــوه مه ــزات ایمن ــه و تجهی بارنام
ــع کاال و  ــه و توزی ــبکه تهی ــارج از ش ــار خ ــل ب ــاژ، حم ــه تن اضاف
ــده  ــن ش ــای تعیی ــا و چارچوب ه ــاس اولویت ه ــر اس ــاق و... ب قاچ
متخلفیــن را بــه کمیســیون هــای رســیدگی بــه تخلفــات معرفــی 

می کننــد.
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــل اداره کل راه ــل و نق ــاون حم مع
ــن، از  ــا متخلفی ــی الزم ب ــورد قانون ــار داشــت: برخ ــاده ای اظه ج
طریــق تشــکیل کمیســیون هــای ۱۱ و ۱۲ رســیدگی بــه تخلفــات 
بعمــل مــی آیــد کــه امیدواریــم بــا ایــن اقــدام ســازنده تخلفــات 
ــه  ــار ب ــژه در زمینــه حمــل ب ــرون شــهری بوی ــاوگان عمومــی ب ن

حداقــل برســد.
ــتای  ــات در راس ــن اقدام ــرد: ای ــان ک ــان خاطرنش وی در پای
برنامه هــای هدفمنــد ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
ــات بحــق راننــدگان  بمنظــور برطــرف ســاختن مشــکالت و مطالب
صــورت مــی پذیــرد کــه نتایــج مثمــر ثمــر آن طــی ماههــای اخیــر 

مشــهود اســت.

آرایشگاه هایی که سالمت مشتریان را نشانه می گیرند
دخالت آرایشگاه ها در کار پزشکی این روز ها به یک معضل تبدیل 
شده و مردم بدلیل عدم آگاهی سالمت و زیبایی پوست خود را به دست 
افراد بدون تخصص می سپارند که می تواند آسیب های جبران ناپذیری 

برای آن ها بدنبال داشته باشد .
رییس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل 
نشانه  را  مشتریان  سالمت  که  آرایشگاه هایی  پزشکی  علوم  دانشگاه 
می گیرندکرمانشاه با بیان این مطلب گفت : در حال حاضر بیش از ۲ 
هزار آرایشگاه زنانه در استان کرمانشاه مجوز فعالیت دارند و تعداد قابل 
توجهی هم بدون مجوز فعالیت می کنند که با دخالت در کار پزشکی 

سالمت مشتریان خود را با خطر مواجه می کنند .
به طور مستمر  زنانه  آرایشگاه های  از  اینکه  بیان  با  دکتر رحیمی 
بازرسی صورت می گیرد ، افزود : امسال ۴ هزار بازرسی از آرایشگاه های 
زنانه سطح استان انجام شده که در ۴۰۰ مورد آن تجهیزات پزشکی مانند 
»پالسما فیوژن« و میکروبلندینگ« کشف شده که سازوکار تهاجمی 
به پوست دارند و در صورت نداشتن تخصص استفاده از آن ها ، ممکن 

است به پوست فرد آسیب های جبران ناپذیری وارد کند .
وی خاطرنشان کرد : سالمت پوست و زیبایی باید تحت نظر پزشک 
متخصص و دوره دیده انجام شود  در غیر این صورت با آسیب جدی به 

پوست مانع ترمیم آن می شود و عوارض شدید به دنبال دارد .
رییس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل 
دانشگاه علوم پزشکی اظهار داشت : مردم باید توجه داشته باشند که تمام 
تجهیزات و مواد مورد استفاده در آرایشگاه ها باید برچسب اصال سالمت 
را داشته باشند در غیر این صورت این محصوالت قاچاق محسوب شده 

و غیر قابل استفاده است .
دکتر رحیمی با اشاره به اینکه رسیدگی به تخلفات آرایشگاه ها به 
معاونت غذا و دارو ارتباط دارد ، گفت : مردم هر گونه تخلف در آرایشگاه ها 
را می توانند با سامانه ۱۹۰ در میان بگذارند تا بازرسان غذا و دارو در اسرع 

وقت به آن رسیدگی کنند .

توسعه   ،99 اجتماعی در سال  تامین  رویکرد سازمان 
خدمات غیرحضوری 

مدیر کل تامین اجتماعی کردستان اظهار داشت: توسعه ارائه خدمات 
غیر حضوری سازمان تامین اتجتماعی در سالجاری )طرح ۳۰7۰(، تحولی 
چشمگیر در نحوه ارایه خدمات و کاهش مراجعات حضوری رقم زده است.

 غریبه رحیمی کردستان: سید صالح قریشی با تشریح عملکرد تامین 
اجتماعی استان و با اشاره به ضرورت توسعه خدمات غیرحضوری در 
شرایط شیوع کرونا جهت حفظ سالمتی ارباب رجوع  و مراجعین گفت: 
با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم اجرای  شرایط حاکم بر جامعه 
سیاستهای دولت در راستای توسعه خدمات غیرحضوری سازمان را بر آن 
داشت تا خدمات الکترونیکی خود را برای آرامش و رفاه شرکای اجتماعی 
و جلوگیری از شیوع کرونا توسعه و گسترش دهد که اجرای طرح ۳۰7۰ 
نیز به همین منظور اجرایی شده است و بر اساس آن سازمان ۳۰ نوع 

خدمت خود را غیرحضوری و الکترونیکی می کند.
مدیر کل تامین اجتماعی کردستان با تاکید بر اهمیت اجرای بهینه 
و به موقع طرحهای معرفی شده و اطالع رسانی و آگاهی بخشی به 
مراجعین و جامعه بیمه شدگان سازمان، نقش  رسانه ها، شبکه های 
اجتماعی و کانالهای اطالع رسانی را بسیار اثرگذار و تعیین کننده دانست 
و گفت: اطالع رسانی مستمر و جامع، به منظور شناساندن طرح و ترغیب 
مراجعه کنندگان به استفاده از سامانه خدمات غیرحضوری سازمان، الزمه 
موفقیت این طرح خواهد بود. وی اضافه کرد: بر همین اساس ۳۰ خدمت 
مهم و پرمخاطب تامین اجتماعی استان کردستان از طریق سامانه خدمات 

غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir قابل  ارائه است .
مدیر کل تامین اجتماعی کردستان با بیان این که مرکز ارتباطات 
مردمی سازمان تامین اجتماعی)crm( به شماره ۱۴۲۰ نیز آماده ارائه 
خدمات راهنمایی و مشاوره به مردم است، خاطرنشان کرد: تمام این 
زیرساخت ها به  منظور حفظ سالمتی مردم و مخاطبان تامین اجتماعی 
آماده شده و دیگر برای دریافت خدمات ۳۰ گانه نیاز به مراجعه حضوری 
نیست.این مقام مسئول تاکید کرد: کارفرمایان ، بیمه شدگان و مستمری 
بگیران سازمان تامین اجتماعی می توانند بدون خروج از منزل و محل 
es.tamin. کار، هم از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی

ir و هم از طریق سامانه تلفنی ۱۴۲۰ تمام درخواست های خود را از 
تامین اجتماعی به ثبت برسانند و پیگیری کنند.

وی استقرار طرح ۳۰7۰ را منشا تحوالت بسیاری در سطح سازمان و 
در نزد مخاطبان آن دانست و عنوان نمود: هرچه سازمان تامین اجتماعی 
در کارهای زیربنایی، موفق تر عمل کند، چشم انداز و آینده درخشان تری 
پیش روی کارکنان و مخاطبان خواهد داشت.مدیر کل تامین اجتماعی 
استان کردستان از کاهش 7۰ میلیون حضور فیزیکی  بیمه شدگان با 
غیر حضوری شدن ۳۰ خدمت این سازمان خبر داد و عنوان کرد: برای 
افزایش بیشتر از خدمات غیر حضوری نیاز به ارتقای فرهنگ استفاده از 

خدمات غیر حضوری در میان شهروندان بیمه شده داریم.
سید صالح قریشی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیش از 65۰  هزار 
از شهروندان استان تحت پوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی هستند 
یادآور شد: حدود 5۸ درصد از جمعیت شهری استان را تحت پوشش داریم 
و این شهروندان در مراجعه به مراکز ملکی تامین اجتماعی از خدمات غیر 
کاغذی بهره مند می شوند و در مراکز طرف قرار داد هم تالش داریم 
تا بدون استفاده از دفترچه بیمه و نسخه کاغذی خدمات را ارائه دهیم.

و  شدگان  بیمه  از  اجتماعی  تامین  سازمان  همچنین  افزود:  وی 
بازنشستگان برای پروژه هایی مانند اجرای نسخ الکترونیک و یا حذف 

دفترچه های کاغذی هیچ هزینه ای دریافت نمی کند.

مدیر جهاد کشاورزی کامیاران خبر داد؛
تخریب ۲ بنای غیر مجاز در اراضی زراعی شهرستان 

کامیاران
مدیر جهاد کشاورزی کامیاران گفت: ستاد مقابله با تغییر اراضی 
زراعی این شهرستان اقدام به قلع و قمع دو بنای غیر مجاز در روستای 

نشور سفلی بخش موچش کرد.
بهرام کوشکی اظهار کرد: جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران در 
راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی 

زراعی و باغ ها اقدام به مقابله با متخلفان در اراضی زراعی می کند.
وی افزود: طی چند روز اخیر ستاد مقابله با تغییر کاربری اراضی 
زراعی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در زمین های زراعی 
کشاورزی شهرستان،  جهاد  مدیریت  نماینده  با حضور  مجوز،  بدون  و 
نیروی انتظامی و رئیس اداره امور اراضی اقدام به تخریب دو بنای غیر 
بنای غیر مجاز در مسیر روستای  قانونی کرد.کوشکی اعالم کرد: دو 
نشور سفلی از توابع بخش قرار داشتند و با دستور قضائی تخریب شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران اعالم کرد: این دو بنای 
غیر مجاز در مجموع ۲6۰ متر مربع از اراضی کشاورزی مرغوب این 
منطقه را تخریب کرده بودند که پس از سه بار تذکر کتبی و اخطاریه 

قانونی اقدام به قلع و قمع آنها شد.
و  زراعی  اراضی  کاربری  قانون حفظ  راستای  در  تأکید کرد:  وی 
دادگاه  از سوی  احکام صادره  قانونی و قطعیت  انجام کامل مراحل  با 
موارد فوق اجرا و مورد قلع و قمع قرار گرفتند.کوشکی خاطرنشان کرد: 
شهرستان کامیاران یکی از قطب های کشاورزی استان محسوب شده و 
با تمام توان در برابر تغییر کاربری ها در اراضی زراعی و باغی خواهیم 

ایستاد و با ابزارهای قانونی با افراد متخلف برخورد خواهد شد.

مدیرعامل  الهی  شمس  عباس 
شرکت گاز استان ایالم از انعقاد تفاهم 
نامه آموزشی و پژوهشی این شرکت 
گفت:  و  داد  خبر  ایالم  دانشگاه  با 
سال۱۴۰۰ عملیات اجرایی پروژه های 
گازرسانی در استان به اتمام می رسد.

در  شرکت   این  افزود:  وی 
استفاده  خدمات،  سازی  کیفی  جهت 
افزایش  و  نوین  های  فناوری  از 
برنامه  خود،  خدمات  از  رضایتمندی 
دست  در  و  طراحی  مدونی  های 
اجرایی  زمان  مرور  به  دارد که  اقدام 

می شوند.
ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف 

متعالی و سیاست های راهبردی خود 
علمی،  های  ظرفیت  از  بایست  می 
امکانات و آزمایشگاهی دانشگاه ایالم 

بعنوان یک مرکز پیشرو،نوآور و معتبر 
علمی به صورت پویا تر و موثر تری 

بهره مند شود.

رویکرد  ادامه  در  الهی  شمس 
اصلی این مجموعه را توجه به نیازهای 
کاربردی  پروژه های  تعریف  و  واقعی 
فعالیت های  داد:  ادامه  و  دانست 
این  قدامات  ا انجام  در  پژوهشی 
شرکت بسیار حائز اهمیت بوده و این 
پژوهشی  نیازهای  رفع  در  تفاهم نامه 
و تحقیقاتی شرکت گاز استان ایالم 

انجام و مبادله شده است.
وی  خاطرنشان کرد: با برقراری 
ارتباط منظم، مستمر و سازمان یافته 
بهبود  دانشگاه، ضمن  و  بین صنعت 
خدمات، بتوانیم مشکالت و تنگناهای 
آبادانی  به  و  کرده  مرتفع  را  موجود 

کشور عزیزمان ایران کمک کنیم.

تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی شرکت گاز با دانشگاه ایالم منعقد شد

فروش  معاون  جنتیان  مهرداد 
توزیع  شرکت  مشترکین  وخدمات 
برق اصفهان  به استراتژی شرکت در 
کرد  اشاره  غیرحضوری  خدمات  ارائه 
و گفت ارائه خدمات به ساده ترین و 
سالمترین روش ممکن ،تسریع در ارائه 
خدمت ،سالمت اداری و داشتن خط 
کش اندازه گیری برای ثبت عملکرد 
پرسنل و پیشگیری از سرگردانی مردم 
از فرایندهای اداری خدمت رسانی غیر 

حضوری بوده است 
وی در ادامه گفت:شرکت توزیع 
برق اصفهان از سالهای گذشته خدمات 
غیر حضوری را کلید زد به طوری که 
قبل از شیوع ویروس کرونا ۸۰ درصد 

خدمات را به صورت غیر حضوری انجام 
می گرفت و اکنون ۹۹/۸ درصد خدمات 

غیر حضوری شده است 
غیر  خدمات  نتیجه  به  وی 
کرد  اشاره  سالهای  این  در  حضوری 
برق  توزیع  :شرکت  نمود  تصریح  و 
اصفهان مانند دیگر شرکت های توزیع 
سراسر کشور از آذرماه درب ادارات و 
مناطق اجرایی خدمت رسان  را  بست 
که البته این به معنای بی توجهی به 
خدمت رسانی به  مردم نبود بلکه با غیر 
حضوری نمودن تمام فرایندها خدمت 
رسان زحمت مردم را کم نموده و با 
روش های مختلف به درخواست های 

مردم پاسخ داده شد .

کاربران  استفاده  میزان  به  وی 
غیر  درگاههای  از  برق  مشترکین  و 
حضوری خدمات اشاره کرد و گفت :تا 
کنون ۳۰ درصد درخواست ها در حوزه 
برق من ،6۰ درصد از درخواست ها از 
طریق سامانه ۱5۲۱ و ۱۰ درصد از آی 
وی آرها صورت گرفته است که موجب 
شده در یک سال گذشته یک میلیون 
و ۱۸7 هزار تردد شهری حذف گردد 
،مصرف سوخت ۳ میلیون و 56۱هزار 
لیتر بنزین که معادل ۱۰میلیارد تومان 
می باشد صرفه جویی شده و مسائل 
زیست محیطی نیز در این گونه خدمات 
قابل توجه می باشد به طوری که با 
حذف کاغذ  از قطع نزدیک به ۱۲۰ 

اصله درخت جلوگیری شده است 
را  بصیر  سامانه  جنتیان  مهرداد 
یکی دیگر  از خدمات غیرحضوری در 
این شرکت عنوان کرد و گفت :میزان 
رضایتمندی مشترکین از سامانه سمیع 
از طریق سامانه بصیر رصد می شود 
و به عبارتی نظارت عالیه بر عملکرد 
بصیر  سامانه  عنوان  به   سامانه  این 
از  دوری  برای  را  منسجمی  شرایط 
که  کند  می  ایجاد  انسانی  خطاهای 
بالطبع سالمت سیستم و تسریع خدمت 
رسانی را افزایش می دهد و به عبارتی 
درخواست های مردم از شروع تا پایان 
بررسی می شود و قبل از شکایت مردم 

تمام مراحل انجام می شود.

بیش از 99 درصد خدمات در توزیع برق اصفهان غیرحضوری است

غیر حضوری شدن خدمات با برق من 

ک  ر پا لین  و ا  _ ی  کز مر
منابع  هفته  در  کشور  آبخیزداری 

طبیعی افتتاح می شود.
سازمان جهاد کشاورزی  رئیس 
هماهنگی  درجلسه  مرکزی  استان 
طبیعی  بع  منا هفته  یی  جرا ا د  ستا
همه  طبیعی  منابع  هفته  گفت:شعار 
منابع  از  حفاظت  برای  جهاد  هم  با 

طبیعی است.
این  باید  افزود:  آنجفی  مجید 
شود  پیگیری  جدی  به صورت  شعار 
،به همین منظور اداره جهاد کشاورزی 
هفته  طبیعی  منابع  اداره  کنار  در 

پرشکوهی را برگزار خواهد کرد.
وی به کسب رتبه برتر کشوری 
اشاره کردو  استان  اداره جهاد  توسط 

گفت: جهاد کشاورزی استان در همه 
آورد  دست  خود  های  مجموعه  زیر 
های خوبی داشته که بخش عمده آن 
در حوزه های امور اراضی، کمیسیون 
ها ، واگذاری ها و حفظ کاربری هاست 
که رکن اصلی آن اداره منابع طبیعی 
این رتبه منابع  آبخیزداری است و  و 

طبیعی استان می باشد .
مدیرکل  محمدی  عبدالحسین 
منابع طبیعی استان مرکزی هم گفت 
حضور  با  طبیعی  منابع  هفته  در   :
اولین  استانی  و  کشوری  مسوولین 
منطقه  در  کشور  آبخیزداری  پارک 
شود.هفته  می  افتتاح  اراک  گردو 
 ۲۲ الی   ۱5 تاریخ  از  طبیعی  منابع 

اسفند ماه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی :

اولین پارک آبخیزداری کشور دراراک افتتاح می شود

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران گفت: مصرف آب در صنایع فوالدی نسبت به 
بخش کشاورزی ناچیز است و جار و جنجال در این 

زمینه بیشتر جنبه روانی دارد.
ارزنده  اقدامات  به  اشاره  با  شهرستانی  رضا 
اظهار  آب  بهینه  مصرف  در  مبارکه  فوالد  شرکت 
داشت: مصرف آب در صنایع فوالدی نسبت به بخش 
کشاورزی ناچیز است و جار و جنجال در این زمینه 

بیشتر جنبه روانی دارد.
افزود: ۹۲ درصد آب در کشور در بخش  وی 
آب  مصرف  روش  و  شود  می  مصرف  کشاورزی 
کشاورزی در ایران سه برابر روشهای نوین کشاورزی 
در جهان است. عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران پیشنهاد کرد: صنایع فوالدی می توانند 
با تامین ورق های گلخانه ها بخش کشاورزی را به 

سمت مصرف بهینه آب سوق دهند.

وی اضافه کرد: صنایع بزرگ کشور در راستای 
روشهای  توسعه  با  توانند  می  اجتماعی  مسئولیت 
قرار  الگو  و  و گلخانه های خودپایدار  نوین کشت 
برای  را  تولیدی  های  ورق  هم  هلند  کشور  دادن 
احداث گلخانه ها به فروش برسانند و هم مصرف 
آب بخش کشاورزی را به ۳۰ درصد کاهش می یابد 
و این تاثیر مهمی در کاهش آبخوان ها و خشکی 

رودخانه ها خواهد داشت.

نقش صنایع فوالدی در کاهش مصرف آب کشاورزی

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان گفت: واحد مکانیکال و مخزن 
ذخیره آب خام آبشیرینکن جزیره هرمز که به دلیل 
تعمیرات و بازسازی از مدار بهره برداری خارج شده 

بود، مجدداً راه اندازی شد.
سعید صادقی افزود: مخزن آب خام سایت آب 
شیرین کن هرمز به دلیل ریزش سقف از مدار خارج 

شد که عملیات تعمیرات و بازسازی آن آغاز شد.
به گفته وی، در پی انجام تعمیرات این مخزن 

به اجبار تولید  آب شیرینکن متوقف شد که پس از 
۴۸ ساعت با اتمام عملیات بازسازی، مجددا تولید 
آب از سر گرفته شد. وی ادامه داد، متاسفانه پس از 
آغاز راه اندازی مجدد آب شیرین کن؛ عصر جمعه 
قطعه مکانیکی واحد A سایت دچار شکستگی شد 
که با تالش انجام شده قطعه روز شنبه نصب و واحد 

A در مدار بهره برداری قرار گرقت.
 معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان تصریح کرد، در حال حاضر دو 

واحد A و B با ظرفیت ۱۲5۰ متر مکعب در مدار 
امروز وارد مدار  نیز   C انشاهلل واحد  تولید است و 
می شود و سایت موجود قادر خواهد بود آب مورد 

نیاز جزیره هرمز را تامین کند.
وی همچنین از اتمام عملیات نصب واحد جدید 
آبشیرینکن هرمز تا نیمه اول سال آینده خبر داد و 
گفت: با تامین منابع اعتباری و تحویل تجهیزات، 
عملیات نصب این واحد جدید آغاز می شود و تولید 

آب در هرمز به باالترین ظرفیت خواهد رسید.

ظرفیت آب شیرین کن هرمز سال آینده به باالترین ظرفیت خود می رسد

گاز  و  نفت  رئیس هیئت مدیره شرکت  و  مدیرعامل 
اروندان گفت: با وجود قرمز شدن وضعیت کرونا در استان 
خوزستان، فرآیند تولیددر غرب کارون با رعایت حداکثری 
در  شده  زمانبندی  برنامه  مطابق  و  بهداشتی  پروتکل های 

حال انجام است.
خبرنگار  با  مصاحبه  در  پورهنگ  جهانگیر  مهندس 
طی  اروندان  گاز  و  نفت  شرکت  گفت:  نفت  ملی  شرکت 
یک سال گذشته با وجود محدودیت های کرونایی توانسته 

است به تمامی تعهدات خود در حوزه تولید در میادین غرب 
کارون عمل کند.

تکلیفی  برنامه  پوشش  فرآیند ضمن  این  افزود:  وی 
تولید، شامل حفاری چاه های جدید در طرح های نگهداشت 

تولید نیز می شود.
پورهنگ ادامه داد: در حوزه پروژه های مشترک این 
شرکت با شرکت متن در حوزه غرب کارون، اقدامات راهبردی 
موثری انجام شده است که از جمله آن می توان به روند روبه 

رشد آماده سازی چاه های میدان آزادگان جنوبی اشاره کرد.
 مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان در خصوص 
کنونی  بحران  در  شرکت  این  های  فعالیت  انجام  شیوه 
از  ابالغی  پیشگیرانه  اقدامات  تمامی  گفت:  نیز  کرونا 
از قبیل ضدعفونی مداوم تجهیزات،  سوی کمیته بحران 
اقدامات پزشکی و دو برابر کردن تعداد اتوبوس ها انجام 
شده و فعالیت های این شرکت همچون گذشته با قدرت 

در حال انجام است.

با وجود قرمز شدن وضعیت کرونا در خوزستان؛

فعالیت ها در نفت و گاز اروندان مطابق برنامه در جریان است
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کت  شر مل  عا یر مد
عمران شهر جدید هشتگرد 
از اجرای بیش از ۳ میلیون 
و 5۰۰ هزار متر مربع آسفالت در معابر 
این شهر خبر داد و گفت: این حجم از 
عملیات در سال جاری در محله های 

مختلف این شهر اجرا شده است.
کرد:  عنوان  لطفی  حق  مسعود 
آسفالت به کار رفته از استانداردهای 
الزم برخوردار است و شرکت عمران 
بیش از ۱6 میلیارد تومان برای خرید 

قیر آسفالت هزینه کرده است.
شهر  عمران  شرکت  مدیرعامل 
بیش  داشت:  اظهار  هشتگرد  جدید 
مکعب  متر   6۰۰ و  هزار   575 از 
مکعب  متر  هزار   ۲۰۳ خاک برداری، 

طول  متر  هزار   ۱۸6 ریزی،  خاک 
ساب  و  بیس  اجرای  جدول گذاری، 
مکعب  متر  هزار   7۰ میزان  به  بیس 
هزار   6۱ طول  به  معابر  کفپوش  و 

متر مربع نیز از اهم اقدامات عمرانی 
صورت گرفته از ابتدای سال جاری تا 
شهر  در  جاری  سال  ماه  دی  پایان 

جدید هشتگرد بوده است.

حق لطفی در پایان اضافه کرد : 
از آنجائیکه خیابانهای اصلی و فرعی 
معیارهای  از  یکی  عنوان  به  شهرها 
زندگی شهروندان  کیفیت  بر  اثرگذار 
عمران  شرکت  شود،  می  محسوب 
معابر  ساماندهی  اساس   همین  بر 
و  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
و  بهسازی  پروژه  سازی  آماده  برای 
بیش  مجموع  در  شهر  این  آسفالت 
کرده  هزینه  تومان  میلیارد   ۲۸ از 
است؛شایان ذکر است شرکت عمران 
در آستانه استقبال از نوروز و فرارسیدن 
فصل بهار طرحهای مختلف شهری از 
جمله آسفالت معابر، بهسازی فضای 
سبز، جمع آوری خاک و نخاله، نصب 

مبلمان و .. . را در دست اجرا دارد.

حق لطفی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد:

در آستانه استقبال از نوروز و فرارسیدن فصل بهار طرحهای مختلف 
شهری برای رضایت شهروندان در حال اجرا است

فعاالن  به  ایران  صادرات  توسعه  بانک  خدمات  معرفی 
اقتصادی لرستان

نشسـت تخصصی بانک توسـعه صادرات ایران بـا فعاالن اقتصادی 
و مشـتریان لرسـتان بـا حضـور رئیـس کل اداره بازاریابی و رئیس شـعبه 
خـرم آبـاد و جمعـی از کارشناسـان حـوزه هـای مختلـف ایـن بانـک به 

صـورت مجازی برگزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی بانک توسـعه صادرات ایـران، علی اصغر 
گلـکار، رئیـس شـعبه خرم آبـاد بانک توسـعه صـادرات ایـران در ابتدای 
این نشسـت به تشـریح آمار عملکردی این شـعبه طی ۱۱ ماه گذشـته از 
سـال ۱۳۹۹ پرداخت و گفت: شـعبه خرم آباد در مدت یاد شـده ۳7 فقره 
تسـهیالت صادراتـی به مبلـغ یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال به مشـتریان 
خـود پرداخت کرده اسـت؛ همچنین ۱7۰ میلیارد ریـال ضمانتنامه ریالی، 
۱76 میلیـارد ریـال اعتبار اسـنادی ریالـی داخلی، ۲6 میلیـون و ۴۰۰ هزار 
دالر حوالـه ارزی صـادره ، حـدود ۴ میلیـون دالر بروات اسـنادی وارداتی 

و بیش از ۱7 میلیون دالر فروش ارز داشـته اسـت.
درادامـه ایـن جلسـه حسـین حسـینیان، رئیـس اداره کل صـادرات 
کاالی بانـک توسـعه صـادرات ایران گفت: بانک توسـعه صـادرات ایران 
عـالوه بـر خدمـات مرسـوم بانـک هـا بـه طـور تخصصـی تسـهیالت 
صادراتـی و انـواع خدمات از جمله اعتبار اسـنادی داخلـی ریالی، ضمانت 

نامه هـای ریالـی و ارزی را بـه صادرکننـدگان ارائـه مـی کند.
حسـینیان افـزود: بانک توسـعه صادرات ایـران از ظرفیت کارگزاران 
بـرای کمـک بـه صادرکننـدگان اسـتفاده مـی کنـد و همچنیـن خدمات 
مشـاوره ای کارشناسـان خود را از طریق شـعب در اختیار مشـتریان قرار 

مـی دهد.
وی خاطرنشـان کرد: این بانک تخصصی همواره در شـرایط خاص 
بـه دنبـال راهکارهایـی کـه قابلیـت اجرایـی شـدن دارنـد بوده تـا بتواند 
چالش های پیش روی فعاالن اقتصادی صادرات محور را برطرف سـازد.

حسـینیان خاطر نشـان کرد: بانک توسـعه صادرات ایران با امضای 
تفاهـم نامـه بـا معاونت علمـی فناوری ریاسـت جمهوری منابع مناسـبی 

در اختیـار شـرکتهای دانش بنیان قـرار می دهد.
محمدعلـی منـاف زاده عضـو هیـات مدیره شـرکت صرافـی بانک 
توسـعه صـادرات نیـز ضمن اعالم اینکه صرافی توسـعه صـادرات، اولین 
صرافـی بانکـی مـورد تاییـد بانک مرکزی در کشـور اسـت گفـت: بعد از 
تحریم های بین المللی و محدودیت های ناشـی از آن، صرافی ها نقش 
و کارکـرد بـازوی عملیاتـی نقـل و انتقاالت بانک ها را بـر عهده گرفتند.

در حـال حاضر صرافی توسـعه صـادرات و صرافی بانک ملی وظیفه 
دریافت اسـکناس صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی آنها را دارد.

منـاف زاده افـزود: کارگـزاران صرافـی بانـک توسـعه صـادرات در 
کشـورهای همسـایه امـکان دریافـت نقـدی ارز از خریـداران کاالهـای 
ایرانـی را دارنـد و ایـن ارز میتوانـد برای رفـع تعهـد ارزی صادرکنندگان 

بـه صرافـی فروخته شـود
وی اعـالم کـرد: دریافـت دینـار عراقـی و تبدیـل آن بـه ارزهـای 
جهـان روا و انتقـال آن بـه نقـاط مختلـف ، پرداخـت وجـوه حوالـه بـه 
صـورت نقـدی در کشـور مقصـد ، خریـد ارزهـای حاصـل از صـادرات ، 
خریـد اسـکناس از دیگـر خدماتی اسـت که صرافی توسـعه صـادرات به 

مشـتریان ارائـه مـی دهد.
به گفته عضو هیات مدیره شـرکت صرافی توسـعه صادرات دریافت 
حوالـه هـای ارزی، تبدیـل حوالـه هـای ارز بـا منشـاء به خارج از کشـور 
)حوالـه هـای کارمـزدی(، فـروش ارز در سـامانه نیما بـه وارد کنندگان و 
سـایر متقاضیـان ارز نیمایـی و ارائـه خدمات مشـورتی در حـوزه خدمات 

ارائـه شـده از دیگـر خدمـات صرافی بانک توسـعه صادرات اسـت.
جـواد عباسـی، معـاون ارزی شـعبه مرکـزی نیـز در ایـن نشسـت 
تخصصی اعالم کرد، بانک توسـعه صادرات ایران با اسـتفاده از ابزارهای 
پرداخـت بیـن المللـی از راه های ممکن چالش صادرکننـدگان برای نقل 

و انتقـاالت ارز را برطـرف می سـازد.
عباسـی بـا اشـاره بـه اینکـه عمـده مشـکل صادرکننـدگان، رفـع 
تعهـدارزی اسـت، افـزود: صادرکننـدگان بـر اسـاس مقـررات موظفنـد، 
واحدهـای تولیـدی 7۰ درصد و واحدهای بازرگانـی ۸۰ درصد ارز حاصل 
از صـادرات خـود را در سـامانه نیمـا با ثبـت کوتاژ صادراتـی عرضه کنند 
. واردات در مقابـل صـادرات بـا سـختگیری بانک مرکزی انجام میشـود

تسـویه نقـدی هـم بـا هماهنگـی مدیریت مالـی از طریـق صرافی 
بانـک امـکان پذیر اسـت

وی افـزود: فیـش های ثبـت آماری که نیمایی هسـتند و تا دریافت 
اسـناد حمل هنوز ارزی فروخته نشـده یا تخصیص داده نشـده را بانک با 
ابزار برات اسـنادی بدون تعهد اقدام میکند و اسـناد را ظهرنویسـی میکند

عباسـی دربـاره مزیـت رقابتـی در کشـورهای اوراسـیا گفت:اخیـرا 
نـرخ ترجیحـی در بیـن کشـورهای عضو اوراسـیا مقرر شـده و بـا قرارداد 
همکاری که با بانک RFC روسـیه به امضا رسـیده صادرکنندگان می 
تواننـد ارز حاصـل از صـادرات خـود را به حسـاب بانک توسـعه صادرات 
نـزد RFC واریزکننـد و بـا همان منشـا و از همان منطقـه برای واردات 

دسـتور پرداخت صادرکنند.
بـه گفتـه معاون ارزی شـعبه مرکزی بانک توسـعه صـادرات ایران، 
تاخیـر در صـدور فیـش ثبت آمـاری از طرف بانک مرکـزی چالش پیش 
روی بانـک هاسـت، وی اعـالم کرد: همـکاران ما از طریـق میز خدمتی 
کـه در بانـک مرکـزی دراختیـار دارنـد سـعی در حـل موضوع و تسـریع 

در انجـام کار دارند.
نرگـس نجـف زاده، معـاون ارزی اداره کل خزانه داری نیز نیز درباره 
نحـوه تامیـن ارز گفـت: تامین ارز از طرف بانـک مرکزی با دو نرخ بانکی 
و بانکـی نیمایـی انجـام میشـود. نـرخ بانکی جهـت کاالهای اساسـی و 

دارو و نـرخ بانکـی نیمایـی به نرخ نیمایی اسـت.
وی افـزود: بانـک توسـعه صـادرات بـا وجـود تحریمهـا تمهیداتـی 
اندیشـیده تـا بتواند از طریق کارگزاران پوششـی به ویـژه امارات و ترکیه 
خدمـات کارگـزاری انجام دهد. بانک آمادگـی دارد ارز حاصل از صادرات 
صادرکننـدگان را بـا معرفـی شـماره حسـاب در خارج از کشـور دریافت و 

به حسـاب مشـتری نزد شـعب واریزکند.
بـه گفتـه معـاون ارزی اداره کل خزانه داری بانک توسـعه صادرات 
ایران، بانک بابت تسـویه تسـهیالت ارزی مشـتریان، وجوه مطالبه شـده 
بابـت ضمانتنامـه هـای ارزی ، کارمزدهای ارزی مطالبه شـده کارگزاران 

بابـت نقـل و انتقـاالت ارزی مشـتریان فروش به نـرخ نیمایی دارد.
نـزد  فاینانـس  و  ریفاینانـس  اظهـار داشـت: خطـوط  زاده  نجـف 
میربیزنـس بانـک روسـیه بـرای واردات از منطقـه CIS و روسـیه و بـا 
روبـل روسـیه و بـا هماهنگـی بانـک مـورد نظـر قابـل اسـتفاده اسـت .

در ادامـه ایـن جلسـه مجازی حسـینیان در خصـوص خدمات بانک 
توسـعه صـادرات به شـرکت هـای دانش بنیـان گفت: بر اسـاس مصوبه 
هیـات مدیره بانک توسـعه صـادرات ایران بالغ بر ۴ هـزار میلیارد ریال با 
اولویـت منابع صندوق توسـعه ملـی اختصاص داده شـده و چنانچه منابع 
صنـدوق نباشـد در چارچـوب تفاهم نامـه با صندوق نوآوری و شـکوفایی 
از محـل منابـع بانک توسـعه صـادرات به مشـتریان دانش بنیـان با نرخ 
سـود ۱۲ درصـد پرداخـت مـی شـود. صندوقهـای پژوهش و فـن آوری 
برای شـرکتهای دانش بنیان ضمانتنامه برای پوشـش تسهیالت دریافتی 

از بانک صـادر میکنند.
حسـینیان اضافـه کـرد: اعتبار سـنجی شـرکت هـای دانـش بنیان 
توسـط یک شـرکت تخصصی بنام شـرکت اعتبار سـنجی اعتماد انجام 

می شـود.
وی بـه تفاهـم نامـه هـای انجـام شـده بانـک بـا معاونـت علمی و 
فناوری ریاسـت جمهوری، صندوق نوآوری و شـکوفایی و ستاد نانو اشاره 
کـرد و گفـت: نتیجـه ایـن تفاهم نامه ها بـه آمادگی بانک بـرای اعطای 

تسـهیالت بـا نـرخ پاییـن تر به شـرکت هـای دانش بنیان بوده اسـت.

جهادی  فرهنگ  ملی  همایش 
با حضور  امروز  تولید صبح  و جهش 
محل  در  کشوری  و  استانی  مقامات 

دانشگاه رازی کرمانشاه افتتاح شد.
با  که  مراسم  این  ابتدای  در 
حضور معاون امور هماهنگی اقتصادی 
استانداری کرمانشاه و مدیران استانی 
آیت  ،بیانیه  است  برگزاری  حال  در 
اهلل علما نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه کرمانشاه توسط رئیس دفتر 
ایشان قرائت شد . قرائت پیام ریاست 
دانشگاه رازی کرمانشاه بخش دیگر 
این همایش را به خود اختصاص داد.

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
استان کرمانشاه :

توسعه  محور  کشاورزی  بخش 
اقتصادی استان است

در بخش دیگر این همایش ملی 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
کرمانشاه ضمن خیر مقدم و تشکر از 
حسینی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
نمایندگی  پیشین حوزه  مقدم مسئول 
ولی فقیه سازمان جهت برنامه ریزی 
این همایش،از حمایت های آیت اهلل 
علما ،استاندار و معاون امور هماهنگی 
جهت  کرمانشاه  استانداری  اقتصادی 

برگزاری این همایش ملی تقدیر بعمل 
حاتمی سپس  نوربخش  آورد.مهندس 
به موضوع شعار سال و ضرورت تحقق 
منویات معظم رهبری )مدظله العالی( در 
سال جهش تولید اشاره کرد و گفت : طی 
دو سال گذشته اتفاقات بسیار مطلوبی در 
حوزه کشاورزی استان رخ داد و بخش 
کشاورزی استان ثابت نمود می تواند 

محور توسعه اقتصادی استان باشد .
بخش  رشد  به  سپس  وی 
و  کرد  اشاره   ۹۹ سال  در  کشاورزی 
گفت : تولیدات استان طی سال جاری 
به 5 میلیون 7۸ هزار تن رسید و در 

این راستا شاهد افزایش یک میلیون 
و  استان  تبدیلی  تنی ظرفیت صنایع 
افزایش دو نیم برابری سطح گلخانه 
ها ، تجهیز ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی 
آبیاری تحت  استان به سیستم های 

فشار و..  .بوده ایم.
بر  تاکید  با  ادامه  در  حاتمی 
استان  توسعه  ساله   ۳ برنامه  رویکرد 
با همکاری  برنامه که  این  افزود: در 
اساتید دانشگاه و متخصصین امر تهیه 
سنتی  کشاورزی  از  عبور  است  شده 
مدرن  کشاورزی  سمت  به  رفتن  و 

و هوشمند هدف گذاری شده است .

برگزاری مراسم افتتاحیه همایش ملی فرهنگ جهادی و جهش تولید

کسب رتبه نخست اداره کل راه و شهرسازی خوزستان 
در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات

ارزیابی  بازرسی،  اداره  رئیس 
اداره  شهروندی  حقوق  و  عملکرد 
از  خوزستان  شهرسازی  و  راه  کل 
کسب رتبه نخست این اداره کل در 
سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به 
و  راه  وزارت  مجموعه  در  اطالعات 

شهرسازی خبر داد.
اظهار  نوروزی  سروش  سید 
و  نتشار  ا ملی  سامانه  در  داشت: 
مجموعه  اطالعات  به  آزاد  دسترسی 
جدول  در  شهرسازی  و   راه  وزارت 
در  نمایندگان  عملکردی  امتیازی 
ادارات کل زیرمجموعه وزارت  میان 
راه و شهرسازی خوزستان  اداره کل 
به همراه ادارات کل راه و شهرسازی 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان بطور 

مشترک رتبه نخست را کسب کرد.
با  کل  اداره  این  افزود:  وی 
و  هزار   ۲۲ نهایی  امتیاز  مجموع 
۲۰۰ و رتبه عالی مقام نخست را به 

دست آورد.
نوروزی گفت: خوزستان تا کنون 
بارگذاری    این سامانه  ۱5۰۰ سند در 

کرده و امتیازات کامل را در این بخش 
بدست اورده است.

ساس  ا بر   : د ا د مه  ا د ا وی 
تاریخ  تا  گرفته  صورت  بررسی های 
ارایه  در  سالجاری  ماه  اسفند   ۱۰
کامل  متیاز  ا یکساله  گزارش های 
امر؛  این  که  آمده  دست  به   ۲۰۰۰
بیانگری پویایی این اداره کل در ارایه 

اطالعات به شهروندان است.

و  راه  کل  اداره  افزود:  نوروزی 
شهرسازی خوزستان همواره بر این امر 
تأکید داشته است که جریان اطالعات؛ 
راحتی  به  مخاطبان  تا  باشد  شفاف 
بتوانند به موضوعات و اطالعاتی که 

نیاز دارند دسترسی پیدا کنند. 
حق  تحقق  اینکه  بیان  با  وی 
موجب  اطالعات،  به  مردم  دسترسی 
شفافیت و پاسخگویی بیشتر می شود 

گفت: در راستای چنین نگاهی سعی 
مخاطبان  به  مناسب  خدمات  تا  شد 
موضوعاتی  و  فعالیت ها  تمام  و  ارائه 
که طبقه بندی شده نیست، به صورت 

شفاف و به  موقع اعالم شود. 
ارزیابی  بازرسی،  اداره  رئیس 
اداره  شهروندی  حقوق  و  عملکرد 
خوزستان  شهرسازی  و  ه  ا ر کل 
تصریح کرد: بر اساس دسترسی آزاد 
تالش  کل  اداره  این  اطالعات؛  به 
مورد  اطالعات  و  اخبار  است  داشته 
زمان  کمترین  در  را  شهروندان  نیاز 

ممکن اعالم کند.
به  د  ا ز آ دسترسی  نه  ما سا  
که  است  اینترنتی  سایتی  اطالعات؛ 
شهروندان  تمامی  استفاده  منظور  به 
اطالعات  به  آزادانه  دسترسی  برای 
نهادهای دولتی ایجاد شده است و هر 
فرد ایرانی می تواند به همه اطالعات 
طبقه بندی نشده دسترسی داشته باشد 
و طی سه سال گذشته؛ ۳۲ هزار نفر 
در سامانه دسترسی آزاد به اطالعات 

عضو شده اند.

حسین زاده بحرینی مطرح کرد؛
بانک  سرمایه  افزایش  برای  تومان  میلیارد  هزار  تخصیص 

توسعه تعاون جهت تقویت تعاونی ها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت در سال آینده مکلف 
شد تا هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی های دولت صرف افزایش 
سرمایه بانک توسعه تعاون شود و این بانک هم از این محل، تسهیالت 

بیشتری را در اختیار بنگاه های بخش تعاونی قرار دهد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در 
گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه براساس قانون 
خصوصی سازی و  اجرای اصل ۴۴ دولت باید ۳۰ درصد از منابع حاصل از 
فروش دارایی های خود را برای توسعه بخش تعاون هزینه کند، گفت: دولت 
در سال های گذشته مقادیر بسیار زیادی از دارایی های خود را بفروش رسانده 
اما هیچگاه ۳۰ درصد بخش توسعه تعاون را پرداخت نکرده و یا در صورت 

تخصیص بسیار کمتر از میزان تعیین شده، بوده است.
وی ادامه داد: نمایندگان در بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت را 
مکلف کردند، هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی های دولت صرف 
از این محل با  افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون شود و این بانک هم 
اهرم کردن سرمایه، تسهیالت بیشتری را در اختیار بنگاه های بخش تعاونی 

قرار دهد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس اظهار کرد: این یک سیاست 
انبساطی مالی است و مجلس هم مصوب کرد، از طریق افزایش سرمایه 
بانک توسعه تعاون، واحدهای تولیدی تعاونی کشور تا حدودی فعالتر شوند 

و تسهیالت مناسبی را دریافت کنند.

سبز  واحد  عنوان  به  ایران  ملی  بانک  بیمارستان  معرفی 
خدماتی

در بیست و دومین همایش ملی انتخاب واحدهای صنعتی، معدنی و 
خدماتی سبز کشور، بیمارستان بانک ملی ایران به دلیل عملکردهای صیانت 
از محیط زیست و در راستای اقدامات زیست محیطی به عنوان واحد سبز 

خدماتی در سال ۱۳۹۹ معرفی و تقدیر شد.
معرفی بیمارستان بانک ملی ایران به عنوان واحد سبز خدماتی 

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، حسینعلی سخندان مدیرامور 
بیمارستان و دانشکده پرستاری بانک ملی ایران با حضور در این مراسم لوح 

تقدیر این همایش را دریافت کرد. 
گفتنی است: اهداف مهم این همایش، ایجاد نگرش زیست محیطي در 
بین واحدها، ایجاد رقابت جدي و سازنده در به کارگیري فناوري هاي سازگار 
با محیط زیست، تبادل تجربیات و دستاوردهاي زیست محیطي واحدهاي 
صنعتي و خدماتي با یکدیگر، تشویق و قدرداني از مدیران صنایع در راستاي 
کاهش و کنترل آالینده هاي زیست محیطي و ارتقاء و گسترش فرهنگ 
زیست محیطي در بین آحاد جامعه و به ویژه واحدهاي صنعتي و خدماتي بود.

یک مسئول بورسی خبر داد؛
واریز سود صاحبان سهام عدالت از طریق سجام 

سـخنگوی شـورای عالی بورس با اشـاره به این که واریز سـود سهام 
عدالـت افـرادی کـه مدیریت مسـتقیم را انتخـاب کرده اند، به حسـاب آنها 
واریـز می  شـود، گفت: سـود سـال ۹۸ سـهام عدالت افرادی هـم که روش 

غیرمسـتقیم را انتخاب کرده اند توسـط شـرکت سـمات واریز می شود.
دهقـان دهنـوی بـا اشـاره به اینکه قـرار بود در ماه جـاری انتخابات 
هیـات مدیـره شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی سـهام عدالـت 
برگـزار شـود، گفـت: بـا توجـه به طوالنـی شـدن فرایند احـراز صالحیت 
مراجـع  در  ایـن شـرکت هـا  مدیـره  در هیئـت  کاندیداهـای عضویـت 
ذیصـالح، مقـرر شـد تـا با تصمیـم شـورای عالی بـورس، برگـزاری این 

انتخابـات بـه تعویـق بیفتد.
سـخنگوی شـورای عالی بورس ادامه داد: بر همین اسـاس، مقرر شـد 
کمـاکان امـر مربوط به شـرکت های سـرمایه گذاری اسـتانی و دیگر امور 
مرتبـط تـا پایان شـهریور مـاه ۱۴۰۰ بـر عهده سـازمان خصوصی سـازی 
باشـد تـا زمینه های الزم بـرای حضور حداکثری کاندیداهـا برای عضویت 

در هیـات مدیـره و سـهامداران برای حضور در انتخابـات فراهم گردد.
رییـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار موضـوع دوم طـرح شـده در 
جلسـه شـورای عالـی بـورس را نحوه پرداخت سـود سـهام عدالـت عنوان 
کـرد و ابـراز داشـت: بـا توجـه بـه تعـدد شـرکت هـای حاضـر در پرتفوی 
سـهام عدالـت، مقـرر شـد تا بـه منظور تسـهیل فرایند، واریز سـود سـهام 
افـرادی کـه مدیریت مسـتقیم را انتخاب کرده اند، توسـط شـرکت سـپرده 

گـذاری مرکـزی اوراق بهـادار و تسـویه وجـوه انجام شـود. 
سـخنگوی شـورای عالـی بـورس به برگزار نشـدن انتخابات شـرکت 
هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی اشـاره و تصریـح کـرد: بـر همین اسـاس، 
امسـال سـود سـال ۹۸ سـهام عدالـت افـرادی کـه روش غیرمسـتقیم را 
انتخـاب کـرده انـد، بـه همان روش سـهام داران مسـتقیم سـهام عدالت و 

توسـط شـرکت سـمات واریـز می شـود.
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آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم زهرا راهی به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی امضاء 
شده دفتر اسناد رسمی ۱۹۳ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 
وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع امالک 
الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک واحد آپارتمان 
به مساحت 7۳.۹۰  متر مربع به شماره پالک ۴۲۳۳۱ فرعی از ۱75- اصلی 
واقع در بخش ۱۰ مشهد ذیل صفحه ۲۰ دفتر 6۲۳ به شماره ۱۲۸۰۱۲ به نام 
آقای سید علی حسینی ثبت و سند مالکیت ۲7۲۴۳۰/ بنامش صادر و تسلیم 
گردیده سپس برابر سند انتقال قطعی شماره ۹۰۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲5 دفتر 
اسناد رسمی ۱۹۳ مشهد شش دانگ مورد ثبت بنام خانم زهرا راهی منتقل و 
ذیل ثبت و صفحه اولیه ثبت گردیده سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق 
پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق 
پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد و مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می 
گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد بابیستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این 
اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف ۳۱5

آگهی ابالغ موضوع ماده 7 و ۸ حوزه ثبتی شهرستان بردسکن
در اجرای بند ج ماده 7 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت 

از تولید و عرضه مسکن اسامی اشخاصی که نسبت به تصرفات آنها در محدوده 
مسکونی شهرآباد بخش ۴ بردسکن به شرح زیر آگهی می گردد.

پالک ۱66- اصلی اراضی شهرآباد بخش ۴ بردسکن 
۱- ششدانگ یکباب منزل پالک ۲۴۴ فرعی به مساحت ۱۳۱/۳۸ متر مربع 

به نام مهدی مهدوی فرزند محمد حسین کالسه ۴۲۰۲
لذا مراتب به علت عدم دسترسی به مالکین آگهی تا چنانچه اعتراض دارند 
اعتراض خود را ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی به اداره ثبت 
اسناد و امالک بردسکن تسلیم نمایند معترضین پس از تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت یک ماه مهلت دارند که دادخواست خود را به دادگاه تقدیم و گواهی طرح 
دعوی به ثبت محل ارائه دهند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت یاد شده 

سند مالکیت مربوطه به نام متصرفین صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۱۲/۱۴

غالمرضا گنج بخش 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسکن 

 
اصالحیه آگهی

پیرو چاپ آگهی تعین تکلیف دو نوبتی مندرج در روزنامه جمهوری 
اسالمی  نوبت اول به شماره روزنامه ۱۱۸۱۳ مورخ ۱۳۹۹/7/7 ونوبت 
روزنامه  مورخ ۱۳۹۹/7/۲۲ وهمچنین  روزنامه  ۱۱۸۲5  به شماره  دوم 
دنیای جوانان نوبت اول به شماره روزنامه ۱566 مورخ ۱۳۹۹/7/6ونوبت 
دوم به شماره روزنامه ۱577 مورخ ۱۳۹۹/7/۲۰ در آگهی نوبتی پالک 
۴۱7 فرعی از ۳5 – اصلی بخش ۱۳ حسین آباد مساحت ملک اشتباها" 
مقدار 7۱۴۳/۲۰ متر مربع قید شده که صحیح آن مقدار 7۱۴۳۰/۰۸ متر 

مربع می باشد .
بهنام قباد رئیس ثبت منطقه ۱ سنندج

آیفون تاشو تا دو سال آینده به بازار می آید
ین  مهمتر که  ن  یفو آ شی  گو
تا  است  ممکن  است،  اپل  محصول 
جدیدی  کامال  شکل  دیگر  سال  چند 

کند. پیدا 
اپل  تحلیلگر  کوئو،  چی  مینگ 
است  ممکن  تاشو  آیفون  کرد  اظهار 

تا سال ۲۰۲۳ به بازار عرضه شود.
این  رومرز،  مک  گزارش  طبق 
ممکن  تاشو  یفون  آ گفت:  تحلیلگر 
اینچ  هشت  تا  هفت  اندازه  در  است 
مینی  پد  آی  اندازه  مشابه  که  باشد 

بود. خواهد 
گزارشهای دیگری هم از تالش 
مفهومی  گوشیهای  برای سوخت  اپل 
با صفحه نمایش تاشو منتشر شده اند. 
تاشوی  طراحیهای  پتنت  شرکت  این 

با  است  رسانده  ثبت  به  را  مختلفی 
ساخت  آیا  نیست  مشخص  حال  این 
چنین محصولی در اپل به واقعیت می 

پیوندد یا خیر. اپل رسما ساخت چنین 
دستگاهی را اعالم نکرده و سخنگوی 
اظهارنظر  باره  این  در  شرکت  این 

است. نکرده 
اپل  اصلی  رقیب  که  سامسونگ 
در بازار تلفن هوشمند است، طی چند 
سال اخیر چندین دستگاه تاشو به بازار 
مدل  جدیدترین  است.  کرده  عرضه 
گلکسی  شرکت  این  تاشوی  گوشی 
زد فولد ۲ است که در سپتامبر عرضه 
شد. این گوشی گران بوده و با قیمت 

دو هزار دالر روانه بازار شده است.
نس  بیز ش  ر ا گز س  سا ا بر 
چنین  باشد  قرار  اپل  اگر  اینسایدر، 
قیمت   ، کند عرضه  ا  ر هی  ستگا د
مشابهی خواهد داشت. در حال حاضر 
بررسی  اپل در حال  به نظر می رسد 
است تا ببیند ساخت چنین دستگاهی 

ارزش دارد یا خیر.
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محمد بنا:
ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی تا حدود زیادی مشخص است

کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
فرنگی تأکید کرد با نگاه المپیکی، 
باید بعد از توکیو کادر با انرژی و 
جوانی رأس این تیم قرار بگیرد و 
او هم برای کمک و همفکری در 

کنار کشتی بماند.
عملکرد  مورد  در  بنا  محمد 
نفرات اعزامی به تورنمنت اوکراین 
اظهار داشت: در ماه فوریه، همین 
یک مسابقه برگزار می شد و نگاه 
آن  در  می توانیم  که  بود  این  ما 
شرکت کنیم. زمان خوبی برای ما 

بود و از طرفی بچه هایی که سهمیه گرفته بودند، از نورسلطان به این طرف 
هیچ مسابقه ای نداشتند. البته امیر قاسمی منجزی قبل از اعزام پایش ضرب 
خورد که باید دو هفته در آتل بماند. در اوکراین هم جوانان و هم باتجربه ها 

خوب کشتی گرفتند، غیر از رامین طاهری که توقع بیشتری از او می رفت.
 وی در مورد دلیل ناکامی طاهری تصریح کرد: طبیعتاً طاهری در چند 
ماه گذشته شرایط خوبی نداشت، البته از نظر تمرین اردویی شرایط خوبی را 
پشت سر گذاشت و از نظر بدنی هم آماده بود، اما برخی ذهنیت بلندپروازانه 
ندارند و گاهی مغزشان در جایی توقف می کند. رامین به نظر من شرایط بدی 
نداشت، اما اگر همیشه در یک فرم کشتی بماند، و نه خاک و نه در سرپا، 
عملی خوب و کامل انجام ندهد، نتیجه نمی گیرد. اگر کشتی گیر می خواهد در 

سطح اول دنیا باشد، اما خوب عمل نکند، ضرر می کند.
سرمربی تیم کشتی فرنگی در پاسخ به این سؤال که آیا به ترکیب 
اعزامی به مسابقات گزینشی و سهمیه المپیک رسیده است، تصریح کرد: 
طبیعتاً بله، منتظر همین مسابقات اوکراین هم بودیم که در دو سه وزن عملکرد 
کشتی گیران را بررسی کنیم  و به امید خدا در چند روز آینده ترکیب مشخص 
خواهد شد. البته هنوز وقت داریم، اما فدراسیون خواسته است لیست نهایی 
را بدهیم. اگر باز فرصت بدهند، می توانیم لیست را باز بگذاریم تا یک مقدار 

بیشتر به جمع بندی برسیم.
بنا درباره اینکه آیا کشتی گیر مصدومی در اردوی تیم ملی حضور دارد، 
تصریح کرد: کشتی ورزشی است که همیشه مصدومیت در خود دارد. امیر 
البته  قاسمی منجزی متأسفانه در یک حرکت ساده مچ پایش پیچ خورد. 
مصدومیت او زیاد جدی نیست  و دو هفته در آتل می ماند. میثم دلخانی یک 
سالی هست که در زانویش درد دارد. در موارد خاص در کندن و سالتو این درد 
نمود می کند، اما نیازی به عمل ندارد و باید مدارا و مواظبت کند. حسین اسدی 
در کتف و ناصر علیزاده  نیز در پای خود مصدومیت دارند. رضا گرایی دنده اش 
درد می کرد که بهتر شده است و االن خوب و کامل تمرینات را انجام می دهد.

وی با اشاره به تغییر وزن امین کاویانی نژاد در تورنمنت اوکراین گفت: 
امین برای اولین بار در وزن جدید کشتی های خوبی گرفت. شکست بالی به 
اشتباهات تاکتیکی او برمی گردد. در ادامه برای کشتی بعد تذکر دادیم و در 
آخر به مدال برنز رسید. مدالی که برای کسب آن به دردسر افتاد، اما  آنقدر 
قابلیت جنگ روبه رو را دارد که توانست ببرد. او اولین تجربه بزرگساالنش بود.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره اظهارات گذشته خود راجع به 
اگر  اخیر گفت:  ادبیات در سالیان  این  از  استفاده  مسعود هاشم زاده و عدم 
آن موقع راجع به مسعود این حرف را زدم، به خاطر این بود که کشتی گیر 
باتجربه ای محسوب می شد و مسابقه جهانی و بین المللی زیادی را تجربه 
کرده بود. وقتی چنین کشتی گیری اشتباه فاحش کند، قابل قبول نیست. این 
حرف را درباره کشتی گیر ۲۰ ساله نمی گویم، اما اگر کشتی گیرانی مانند امیر 
قاسمی  یا حسین نوری در یک مبارزه خیلی پایین تر از سطح خودشان کشتی 
بگیرند و ببینم دیگر فرصتی برای جبران ندارند، این حرف را می گویم. زمانی 
که درباره مسعود هاشم زاده آن اظهارات را انجام دادم، در کنار او بابک قربانی، 
امیر علی اکبری و قاسم رضایی را داشتیم و خیلی کشتی گیر داشتم که در 

ذهنم می توانستم جای آنها را تغییر بدهم.
میان  در  بودند.  جوان  اوکراین  به  اعزامی  نفرات  کرد:   تصریح  بنا 
۳۰ نفری که در اردوی تیم ملی حضور دارند و ۹ نفری که به اوکراین 
رفتند، ما نفرات خیلی کمی داریم که باالی ۳۰ سال داشته باشند. وی 
یکسری  گفت:  ملی  تیم  آینده  اردوی  در  جدید  نفرات  حضور  مورد  در 
جوان را از لیگ رصد کردیم که به تمرینات اضافه شدند و دیگر کسی 
اضافه نمی شود. اردوی خارج از تهران هم دیگر نمی توانیم داشته باشیم. 
با شرایط فعلی بیماری کرونا در تهران هم خیلی می ترسیم و با احتیاط 

بیشتری کار را دنبال می کنیم.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پاسخ به این سؤال که »با توجه به 
فاصله دو رویداد المپیک و مسابقات جهانی نروژ، نفرات المپیکی  شانس حضور 
در تیم جهانی را دارند؟«، گفت: فرنگی را نمی گویم و مثالم را از کشتی آزاد 
می زنم. حسن یزدانی به  المپیک توکیو می رود و طالی المپیک را می گیرد، 
بعد برای افزایش تعداد مدال های خود و با توجه به برتری در انتخابی تیم 
ملی مقابل کامران قاسمپور قصد حضور در مسابقات جهانی را دارد. در این 
شرایط ما می توانیم یزدانی را اعزام نکنیم؟ باید المپیک تمام شود و در آستانه 
مسابقات جهانی شرایط ملی پوشان را بررسی کرد. امکان دارد شرایط خوب 
قالب چرخه تعریف شده قرار بگیرد. حاال  اعزامی در  نفر  انتخاب  نباشد و 
می گوییم مثاًل برای چرخه وقت نداریم. می شود برای نفر اول آن وزن، کسی 
که به المپیک رفته و نفر اولی که از جام تختی بیرون آمده است، یک تک 

کشتی برگزار کنیم.
محمد بنا در پایان با اشاره دوباره به آینده نامعلوم خود در تیم ملی 
اینکه چه  اینها برمی گردد به  بعد از مسابقات المپیک، تصریح کرد: همه 
کسی مسئولیت تیم اعزامی به نروژ را دارد. باید پله به پله جلو برویم. شاید 
در المپیک نتیجه خوبی نگیریم و به من گفتند برو، البته که علیرضا دبیر 
به من لطف دارد و حمید سوریان هم مثل پسرم هست و همیشه به من 
محبت دارد. اول باید این المپیک را رد کنیم و بعد برسیم به جهانی. ضمن 
اینکه سرمربیگری تیم ملی ارث پدری کسی نیست. اگر هم بخواهیم نگاه 
المپیکی داشته باشیم، باید بعد از المپیک توکیو، به فکر المپیک بعدی بوده 
و برنامه داشته باشیم. به همین دلیل باید یک کادر با انرژی و جوان باالی 
سر تیم بگذاریم، البته می شود این مدت همفکری و کمک هم کنیم. خود 
حمید سوریان هم مثل شیر باالی سر کشتی فرنگی هست. هیچ موقع از 
کشتی نرفتم که دوباره برگردم، همیشه در کشتی هستم، یک مدت می رفتم 
استراحت، حاال امیدوارم این بار استراحتم، واقعی باشد و در حد همفکری 

کنار کشتی باشم.

زنان تیرانداز قمی قهرمان لیگ برتر شدند
چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر تیراندازی با تپانچه بادی زنان این 
هفته در حالی به کار خود پایان داد که تیم هیات تیراندازی استان قم با کسب 

۲5 امتیاز در جایگاه نخست ایستاد.
در این رقابت ها تیم مقاومت و هیات تیراندازی مازندران به ترتیب با ۱7 

امتیاز در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.
در پایان هفته هفتم این رقابت ها که با حضور چهار تیم و به میزبانی 
تیم باشگاه مقاومت پیگیری شد، تیم های هیات قم و هیات مازندران در برابر 

تیم های مقاومت و هیات فارس به پیروزی دست یافتند.
از مقاومت اول شد و زینب  فینال، مینا قربانی  با برگزاری  همچنین 
طوماری از هیات قم و هانیه رستمیان از مقاومت به ترتیب در جایگاه دوم 

و سوم ایستادند.
با پایان لیگ برتر تپانچه بادی زنان تیم های امید صدرا، خلیج فارس 

هرمزگان و رایمون به لیگ دسته یک سقوط کردند.

اسکالونی: دیباال به تیم ملی دعوت نمی شود!
فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
آرژانتین براین باور است که مسی 
در بهترین شرایط به تیم ملی اضافه 
خواهد شد. او دعوت شدن دیباال را 

بعید دانست.
تیم  اسپورت،  گزارش  به 
ملی فوتبال آرژانتین خود را آماده 
دیدارهای حساس برابر اروگوئه و 

برزیل می کند.
مسی  نقش  درباره  اسکالونی 
در این دو بازی گفت: خوشبختانه 

ملی هم  تیم  اردوی  به  وقتی  و  برد  به سر می  در شرایط خوبی  مسی 
اضافه شود بهتر خواهد شد. امیدوارم که مسی  همچنان به بازی های 

خوب خود ادامه داد.
او درباره این سوال که باشگاه های اروپایی به احتمال خیلی زیاد از 
ترس ابتالی بازیکنان خود به کرونا آنها را در اختیار تیم های ملی قرار 
ندهند، گفت: به زودی جلسه ای را با کونمبول برگزار خواهیم کرد تا به 
نتیجه نهایی برسم. به هرحال این یک مشکل جدی است و اگر کشورهای 
اروپایی اجازه سفر را ندهند مجبور هستیم که بدون این بازیکنان بازی کنیم.

اسکالونی درباره بازگشت آگوئرو به تیم ملی گفت: من یک ماه قبل 
با او صحبت کردم. امیدوارم که آماده بازی شده باشد. آگوئرو مدتها است 
که در شرایط خوبی نبوده است اما اخیرا خوب تمرین کرده است. هفته 

آینده فهرست نهایی را اعالم می کنیم.
بعید  را  دیباال  شدن  دعوت  اما  آرژانتین  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
است که  او مدتها  دیباال دعوت شود.  است که  و گفت: سخت  دانست 
برای یوونتوس بازی نکرده است. من ۴ روز قبل با او صحبت کردم و 
همچنان مشکل رباط جانبی دارد. امیدوارم که هر چه سریعتر برای  این 

مشکل خود راه حلی پیدا کند.

آنسو فاتی: بازی برای بارسا یک رویاست 
پدیده ۱۸ ساله بارسلونا از سال 
گذشته چشم ها را به خود خیره کرد 
و در این مدت توانسته چند رکورد 

منحصر به فرد را نیز ثبت کند.
 ۱6 در  بار  اولین  فاتی  آنسو 
در  بارسا  برای  که  بود  سالگی 
به قدری  و  میدان رفت  به  اللیگا 
وارد  توانست  که  درخشید  خوش 

مصدومیت  از  قبل  تا  و  جاری  فصل  او  شود.  باشگاه  اول  تیم  فهرست 
شدیدش، تبدیل به بازیکن ثابت بارسلونا شده بود و حاال امیدوار است با 
بهبودی مصدومیتش، در هفته های انتهایی فصل بتواند بار دیگر برای 
بارسا به میدان رود. فاتی اخیرا دومین جراحی را روی زانویش انجام داد 

تا بازگشتش به تاخیر بیفتد.
یک  بارسا  برای  بازی  گفت:»  بارسا  در  وضعیتش  مورد  در  فاتی 
رویاست. از اولین روزی که وارد الماسیا شدم، رویایم بازی برای تیم اول 
بارسا و کنار مسی و دیگر ستاره های تیم بود. رسیدن به چنین هدفی 
خیلی سخت است ولی موفق شدم. این رویای تک تک بازیکنانی است 
که در الماسیا حضور دارند. وقتی پیراهن بارسا را به تن کردم، به خودم 

گفتم که باید سال هایی طوالنی برای تیم بدرخشم.«
فاتی در مورد احتمال بازگشت اریک گارسیا)مدافع اسپانیایی سیتی( 
به بارسا گفت:» من و اریک از الماسیا یکدیگر را می شناسیم. در تمرینات 
دریبل کردن او واقعا دشوار بود و ما همیشه بر سر این مساله رقابت داشتیم. 
او بازیکن فوق العاده خوب و آینده داری است و خوشحالم که قصد بازگشت 

دارد. اریک به من در الماسیا کمک زیادی کرد.«

میکل آرتتا: به کار در بارسلونا فکر نمی کنم 
میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، 
پیرامون حضورش  به شایعاتی که 
روی نیمکت بارسلونا مطرح می شود 

واکنش نشان داد.
آرسنال طی هفته های اخیر به 
یک ثبات نسبی دست یافته و پس 
از صعود به مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ اروپا، ابتدای هفته لسترسیتی 
قدرتمند را هم شکست داد تا شرایط 
خود را در جدول لیگ برتر انگلیس 

بهبود بخشیده باشد و به ادامه مسابقات امیدوارتر شود.
طی روزهای گذشته شایعاتی در رابطه با عالقه نامزد ریاست باشگاه 
بارسلونا یعنی خوان الپورتا به حضور میکل آرتتا روی نیمکت این تیم به 
گوش رسید. سرمربی اسپانیایی در واکنش به این موضوع گفت: » بارسلونا 
یک تیم بزرگ است. بدیهی است که من در آنجا به عنوان بازیکن بزرگ 
شده ام و هموار پیوندهایی وجود خواهد داشت اما من در حال حاضر روی 
کاری که اینجا انجام می دهم متمرکز هستم. کارهای زیادی در اینجا 

برای انجام دادن وجود دارد و واقعًا از آنها لذت می برم.
امروز و فردا من سرمربی آرسنال هستم و از این موضوع واقعا لذت 
می برم و می خواهم خیلی بهتر از آن چیزی که تاکنون انجام داده ایم، 

عمل کنیم.”
وضعیت قرارداد الکساندر الکازت: »او هنوز با ما قرارداد دارد و در 
ما  که  است  چیزی  همان  این  داشت.  خوبی  بسیار  عملکرد  قبلی  بازی 
به دنبال آن هستیم و واقعا از عملکرد او رضایت داریم. بحث در مورد 
از آن خواهیم دید که چه  انجام خواهد شد و پس  به زودی  او  قرارداد 

اتفاقی رخ می دهد.«

منچستری ها از اینتر میالن غرامت می گیرند!
اینتر هنوز مبلغی که بر اساس یکی از بندهای قرارداد روملو لوکاکو 
باید به یونایتد پرداخت می کرد را به حساب این باشگاه واریز نکرده است.

در  اینتر  باشگاه  تأخیر  که  شده  مدعی  دلواسپورت  کوریره  نشریه 
پرداخت یکی از اقساط مربوط به خرید روملو لوکاکو از منچستریونایتد، 

طرف انگلیسی را بر آن داشته که از نراتزوری طلب غرامت کند.
انتقال  برای   ۲۰۱۹ سال  اینتر  و  منچستری ها  که  قراردادی  طبق 
یورویی  میلیون   7۴ بر  عالوه  اینتر  بستند،  به سن سیرو  بلژیکی  مهاجم 
که رقم پایه قرارداد بود، متعهد شد 5 میلیون یوروی دیگر هم به عنوان 
پاداش به من یونایتد بپردازد. با وجود محقق شدن شرطی که اینتر را ملزم 
به پرداخت این پاداش می کند، این باشگاه این رقم را به منچستریونایتد 
نپرداخته است. به موجب یکی از مفاد قرارداد طرفین، در صورتی که باشگاه 
ایتالیایی در پرداخت بدهی هایش تأخیر داشته باشد، ملزم به پرداخت غرامتی 
قابل توجه خواهد بود. محدودیت های وضع شده از سوی دولت چین برای 
سرمایه گذاری در خارج از این کشور، دست گروه سونینگ مالک باشگاه 
اینتر برای پرداخت هزینه های تیم را بسته و به همین دلیل هم این گروه 
برای فروش بخشی از سهام خود به سرمایه گذاران جدید اعالم آمادگی 
لوکاکو  روملو  به  بازیکن  بابت خرید  اینتر  باشگاه  است.بدهی  های  کرده 
محدود نمی شود چرا که این باشگاه هنوز قسط ۱۰ میلیون یورویی اول 
مربوط به خرید اشرف حکیمی از رئال مادرید را هم نپرداخته و آن را به 

پایان ماه میالدی جاری موکول کرده است.

فرمول  با  لیس  پرسپو
 ۳۰ در  توانسته  یحیی  جالب 
امتیازات  درصد   7۳ به  بازی 
دست پیدا کند و برای شکستن رکورد 
بیشترین امتیاز، تا پایان لیگ بیستم ۳5 

امتیاز دیگر می خواهد.
هفته  چارچوب  در  پرسپولیس 
شانزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
سد  از  صفر  بر  یک  نتیجه  با  ایران 
میهمان خود سایپا گذشت و با ۳۳ امتیاز، 
جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی 
به  ندارد  داد قصد  نشان  و  تثبیت کرد 

این راحتی رتبه نخست را ترک کند.
یحیی  رکورد  شکستن  تا  برد   ۲

توسط یحیی
سرخپوشان تهرانی برای ششمین 
بازی متوالی موفق شدند به برد دست 
پیدا کنند و حاال با رکورد یحیی تنها 
گل محمدی  دارند.  فاصله  بازی  یک 
در لیگ نوزدهم و طی هفته های ۲۰ 
در  برد پی  به هفت  ۲6 موفق شد  تا 
پی دست پیدا کند و حاال پرسپولیس 
در  هفدهم  هفته  دیدار  در  بتواند  اگر 
با  برسد  برتری  به  نفت  صنعت  برابر 
رسید  خواهد  تساوی  به  قبلی  رکورد 
و در ادامه اگر نفت مسجدسلیمان هم 
نتواند مقابل تیم یحیی مقاومت کند، 
از  پرسپولیس  با  سرمربی  این  رکورد 
می شود  شکسته  لی  متوا برد  جهت 
این  دیگر  بار  که  است  این  جالب  و 
وقوع  به  مسجدسلیمان  نفت  با  اتفاق 

پیوست. خواهد 
نتیجه  با  بردها  از  نیمی  حدود 

یک بر صفر!
این است  توجه تر  نکته جالب  اما 
که از ۹ برد این فصل پرسپولیس، پنج 
برد با نتیجه یک بر صفر بوده و هفت 
پیروزی با حداقل فاصله به دست آمده 
گل گهر  و  شهرخودرو  تیم های  است. 

با  که  بوده اند  تیم هایی  تنها  سیرجان 
فاصله بیش از یک گل به پرسپولیس 
پرسپولیس  جالب  شیوه  این  باخته اند. 
برای غلبه بر رقبایش با حداقل فاصله از 
اواخر دوران برانکو آغاز شد، با کالدرون 
با  یحیی همچنان  با  و  کرد  پیدا  ادامه 
قدرت در حال پیشروی است و قهرمان 
چهار دوره اخیر لیگ هم از آن همواره 

سود برده است.
سی اُمین بازی پرسپولیس در لیگ 
برتر در دومین مقطع حضور یحیی روی 
نیمکت این تیم به عنوان سرمربی در 
دیدار برابر سایپا انجام شد. در این مدت 
۲ شکست  تنها  و  مساوی   ۹ برد،   ۱۹
پیروزی  درصد   6۳ است.  شده  حاصل 
است  آماری  تنها 6 درصد شکست،  و 
سودای  که  تیمی  برای  برانگیز  رشک 
در سر  را  متوالی(  قهرمانی  ِگالت)پنج 
می پروراند. از این تعداد پیروزی ۹ برد با 
نتیجه یک بر صفر رقم خورده است)۴7 
درصد(. 6۳ درصد این بردها با حداقل 
فاصله بوده و تنها در هفت بازی شاهد 

از یک  با فاصله بیش  برد سرخپوشان 
گل بوده ایم.

گل محمدی  یحیی  ن  ا د گر شا
آنها  گرفته اند.  خو  بردن  به  مدتهاست 
زیاد  موقع،  به  و  می خورند  سخت گل 
لیگ  در  نرود که  یادمان  گل می زنند. 
از آن  بیستم، دومین خط حمله موفق 
سرخپوشان تهرانی است و بهترین  خط 
دفاعی و بهترین تفاضل گل هم به این 
تیم اختصاص دارد. در ۳۰ مسابقه اخیر 
به جز ۹ برد با نتیجه یک بر صفر و سه 
پیروزی با نتیجه ۲ بر یک، سه برد با 
حساب سه بر صفر)یکی از این سه برد 
به حکم کمیته انضباطی مقابل سپاهان 
رقم خورد(، ۲ پیروزی با نتیجه سه بر 
یک و یک برد با نتایج پنج بر صفر و ۲ 

بر صفر رقم خورده است.
پایان یک فصل برای پرسپولیس 

روی عدد 66
یحیی فصل قبل در هفته هفدهم 
روی کار آمد و حاال به اندازه یک فصل 
است که هدایت سرخپوشان را بر عهده 

 ۹۰ از  فصل  این یک  در  او  تیم  دارد. 
پیدا  دست  امتیاز   66 به  ممکن  امتیاز 
امتیازات  کرده است. کسب 7۳ درصد 
که برای قهرمانی یک تیم در لیگ برتر 
فوتبال ایران کافی است. به جز فصل 
۱۳۸7-۸۸ که ذوب آهن با 66 امتیاز و 
تفاضل گل کمتر نسبت به استقالل دوم 
شد در هیچ فصلی تیمی که 66 امتیاز به 
دست آورده از رسیدن به قهرمانی باز 
نمانده است. یحیی با این تعداد امتیاز 
تنها حریِف پرسپولیِس لیگ نوزدهم و 
امتیاز  سپاهاِن لیگ نهم نشده که 67 

به دست آوردند.
رکورد  شکستن  برای  امتیاز   ۳5

بزرگ! می توانند؟
تا  و  بیستم  لیگ  در  پرسپولیس 
به کسب  پایان هفته شانزدهم موفق 
برای  نها  آ است.  شده  ز  متیا ا  ۳۳
شکستن رکورد بزرگ نیاز به ۳5 امتیاز 
دارند. ۳5 امتیاز ۴۲ امتیاز ممکن. آیا 
را  رکوردی  چنین  ثبت  توانایی  آنها 

داشت؟ خواهند 

35 امتیاز، برای پنجمین قهرمانی و خلق رکوردی تازه؛

پرسپولیس یحیی؛ تیم که بُردن را بلد است

راه  می گوید  فوتبال  پیشکسوت 
مشکالت،  از  فوتبال  فدراسیون  نجات 
و  پاک  متخصص،  افراد  از  استفاده 
فوتبال  فدراسیون  مدیریت  در  فوتبالی 

است.
پیشکسوت  پور،  قاسم  براهیم  ا
احتمالی  رویکردهای  درباره  فوتبال، 
آینده  سال  چهار  در  فوتبال  فدراسیون 
می  شعار  افراد  از  خیلی  کرد:  اظهار 
دهند اما وقتی موفق نشدند می گویند، 
برنامه  نتوانستیم  و  داشتیم  مشکالت 
هایمان را اجرا کنیم. من مصاحبه آقای 
که  امیدوارم  و  دیدم  را  خادم  عزیزی 
ایشان به حرف هایی که می زند عمل 
کند. نمی توانیم چهار سال آینده را پیش 
شروع  هم  کاری  همینطور  کنیم  بینی 
باشد.  نشده که دورنمای آن مشخص 
نیست  بینی  پیش  قابل  آینده  حوادث 
و ممکن است ریاست جدید فدراسیون 
عملکرد خوبی داشته باشد. عزیزی خادم 
تجربه مدیریتی خوبی دارد اما نمی دانم 
می تواند این تجربیات را در فوتبال پیاده 
کند یا خیر. زمان نشان خواهد داد که او 

چقدر اهل عمل است.
قبلی  ن  مدیرا  : د ا د مه  ا د ا و  ا
این  مسئولیت  که  داشتند  اشتباهاتی 
در  متاسفانه  نپذیرفتند.  را  اشتباهات 
کشور ما به سوء مدیریت ها رسیدگی 
نمی شود و در آخر مشخص نمی شود 
و  خیر  یا  گرفته  صورت  اشتباهی  آیا 
مجازات  باید  و  بوده  کسی  چه  مقصر 

بشود. مطمئنا فدراسیون مشکالتی دارد 
از جمله بدهی های سنگین فدراسیون 
که برنامه ریزی را مخصوصا برای تیم 
نباشد  پول  اگر  کند.  می  سخت  ملی 
اگر  دهد  انجام  کاری  تواند  نمی  مدیر 
تواند  می  باشد  داشته  پول  فدراسیون 
مشکالت را درجه بندی کند به ترتیب 

به آنها رسیدگی کند.
نی  ا چند یی  ا مدز آ ر د ل  تبا فو  
های  پول  حتی  است  ممکن  و  ندارد 
نیازها  جوابگوی  فیفا  در  فدراسیون 
و  هستند  زیاد  مشکالت  این  نباشد. 
دولت و کمیته ملی المپیک باید برای 
حل این مشکالت به فدراسیون کمک 
حامی  بتواند  خادم  عزیزی  اگر  کنند. 
های مالی خوبی بیاورد و بتواند بودجه 
کند  مدیریت  درستی  به  را  فدراسیون 
یکی  همچنین  باشد.  موفق  تواند  می 
از منبع های خوب درآمد برای فوتبال، 

حق پخش تلوزیونی است اما نمی دانم 
قدرت  چقدر  فدراسیون  جدید  مدیران 
و  صدا  از  را  ها  پخش  حق  که  دارند 
را وادار  باید صدا و سیما  سیما بگیرند 
کنند تا حق پخش ها به باشگاه ها و 
فوتبال  قبل  مثل  وگرنه  برسد  فوتبال 

از این منبع درآمد محروم خواهد بود.
توقعات  خصوص  در  پور  قاسم 
اهالی فوتبال از روسای جدید فدراسیون 
گفت: توقع دارم شعار ندهند و به حرف 
اگر  کنند.  عمل  زنند  می  که  هایی 
خوبی  به  توانند  نمی  کردند  احساس 
استعفا  باید  کنند  مدیریت  را  فوتبال 
بدهند و میدان را به افرادی بسپارند که 
از  امیدوارم در این دوره  توانایی دارند. 
افراد متخصص و اهالی فوتبال استفاده 
کنند. باید جلوی فساد در فوتبال گرفته 
شود می بینیم که افرادی که شایسته 
هستند کنار گذاشته می شوند و افرادی 

که شایستگی ندارند در راس کار قرار 
می گیرند. می توان از اهالی فوتبال و 
متخصص در کارهای مدیریتی استفاده 
کرد. فردی که از بدنه فوتبال است و 
تواند  می  دارد  را  الزم  سواد  و  دانش 
افرادی  از  باشد  داشته  خوبی  بازدهی 
دانش  اما  ندارند  مدیریت  توانایی  که 
زمینه  در  شود  می  هم  دارند  فوتبالی 
مشاوره استفاده کرد. امیدواریم در این 
چهار سال شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

البی  که  جاهایی  در  افزود:  وی 
می  سخت  است  زیاد  واسطه  و  گری 
شود فساد را ریشه کن کرد. برای ریشه 
کن کردن فساد نیاز به عزمی ملی داریم 
اما در حال حاضر این عزم را نمی بینم. 
انتخابات فدراسیون دیدیم که خود  در 
اهالی فوتبال به فوتبال ظلم کردند. فقط 
۹ نفر به علی کریمی رای دادند که این 
کار از پشت خنجر زدن به فوتبال است. 
این نشان می دهد که خود فوتبالی ها 
با هم خوب نیستند. وقتی فوتبالی ها با 
از  توان  نمی  کنند  را می  کار  این  هم 

بقیه انتظار داشت.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
دوره  یان  پا در  فوتبال  فدراسیون 
چهارساله ریاست فدراسیون باید در چه 
نقطه ای قرار بگیرد گفت: اگر 6۰ تا 7۰ 
درصد مشکالت رفع و توقعات برآورده 
شوند و از افراد با دانش، با تدبیر و سالم 
پایان نمره  استفاده شود می توانیم در 

قابل قبولی به فدراسیون بدهیم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

افراد جدید شعار ندهند، عمل کنند؛

قاسم پور: اهالی فوتبال به فوتبال ظلم کردند!

فراوان  گمانه زنی های  از  پس 
سرانجام فرهاد مجیدی رسما با امضای 
قراردادی به عنوان سرمربی جدید تیم 

فوتبال استقالل معرفی شد.
پس از استعفای محمود فکری از 
فرهاد  استقالل،  سرمربی گری  سمت 
مجیدی با عقد قراردادی ۲ و نیم ساله 
سرمربی  عنوان  به  بار  سومین  برای 
را  استقالل  فوتبال  تیم  هدایت  سکان 

در دست گرفت.
مجیدی پس از مذاکره ابتدایی در 
گذشته)چهارشنبه  روز  اخیر،  روزهای 
رییس  زاده  خلیل  دفتر  در  اسفند(   ۱۳
طی  و  حاضر  باشگاه  مدیره  هیات 
که  باشگاه  این  مدیران  با  جلسه ایی 
انجامید، توافق  تا ساعت ۱5 به طول 
کرد که هدایت آبی پوشان را بر عهده 

داشته باشد.
مجیدی دقایقی پس از توافق اولیه 

با حضور در محل باشگاه استقالل، رسما 
قراردادش را امضا کرد تا تیم استقالل را 
آماده بازی با فوالد خوزستان در هفته 

هفدهم رقابت های لیگ برتر کند.
جدایی  )درصورت  قربانی  پیروز 
کمالوند  فراز  سایپا(،  از  رضایت  اخذ  و 
)مربی  غالمپور  بهزاد  و  فنی(  )مدیر 

دروازه بان ها( دستیاران مجیدی خواهند 
بود.

فرهاد مجیدی در دی ماه ۱۳۹7 به 
عنوان دستیار شفر و به عنوان مربی در 
استقالل آغار به کار کرد. در ادامه فصل 
و به دنبال نتایج ضعیف شفر وی از کار 
برکنار شد و مجیدی روز نهم اردیبهشت 

۱۳۹۸ به عنوان سرمربی موقت تا پایان 
فصل برگزیده شد.

با پایان فصل و شروع رقابت های 
و   ۱۳۹۸ -۹۹ فصل  در  برتر  لیگ 
روی کار آمدن استراماچونی به عنوان 
سرمربی استقالل، مجیدی بار دیگر به 
عنوان دستیار در سمت خود ابقا شد تا 
اینکه با جدایی استراماچونی از استقالل 
بار  مجیدی  مالی،  مشکالت  دلیل  به 
دیگر به عنوان سرمربی استقالل فعالیت 
با  اختالف  دلیل  به  نهایت  در  و  کرد 
سعادتمند مدیر عامل وقت استقالل از 

مربیگری این تیم کنار کشید.
هفته  پایان  تا  و  این  از  پیش 
فکری  محمود  برتر،  لیگ  شانزدهم 
سرمربی استقالل بود که درپی کسب 
نتایج نامطلوب و در نتیجه فشار هواداران 
روز  مدیره  هیات  با  توافق  از  پس  و 

سه شنبه مجبور به استعفا شد.

با امضای قرارداد در محل باشگاه؛

فرهاد مجیدی برای سومین بار سرمربی استقالل شد!

محرومیت  دلیل  به  ترابی همچنان  مهدی 
به همراهی  قادر  انتقاالت  و  نقل  از  پرسپولیس 

این تیم نخواهد بود.
پایان  از  بعد  ترابی  در شرایطی که مهدی 
انتقاالت  و  نقل   در  قطر  العربی  در  خود  کار 
زمستانی به پرسپولیس پیوسته، نتوانسته مجوز 
را  یحیی گل محمدی  در جمع شاگردان  بازی 

به دست بیاورد.

هافبک تکنیکی سرخپوشان که در باالترین 
با گذشت یک  دارد،  قرار  انگیزه  و  آمادگی  حد 
بازی از دور برگشت لیگ برتر به دلیل محرومیت 
نتوانست مجوز  انتقاالت،  و  نقل  از  باشگاه  این 
ایمیل  انتظار  چشم  و  بیاورد  دست  به  را  بازی 
فیفا در خصوص دریافت مطالبات ماریو بودیمیر 
است. باشگاه پرسپولیس به دلیل بدهی به ماریو 
بودیمیر مهاجم کروات اسبق خود با محرومیت 

تیم،  مدیران  ادعای  طبق  البته  و  شده  مواجه 
و  شدند  مطالبات  این  پرداخت  به  موفق  آنها 
این  از سوی  مبلغ  این  اعالم وصول  انتظار  در 

بازیکن هستند.
باید دید در فرصت باقیمانده تا دیدار مقابل 
بود مجوز  قادر خواهد  باشگاه  این  آبادان،  نفت 
انتقاالت و ثبت قرارداد ترابی  حضور در نقل و 

را به دست بیاورد یا خیر.

مهدی ترابی پشت پنجره بسته پرسپولیس!
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سیدحسن شهرستانی، مدرس دانشگاه در مراسم بزرگداشت 
مولوی گفت: موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت و حقیقت را 
آشتی داد و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان مورد 

مناقشه بوده است.
مهر، مراسم بزرگداشت مولوی با حضور غالمرضا امامی و 
سید حسن شهرستانی، به میزبانی حسن نورانی در خانه فرهنگ 

پندار برگزار شد.
غالمرضا امامی نویسنده و مترجم در ابتدای این مراسم، به 
شرح بیاناتی درباره اندیشه و جهان بینی موالنا پرداخت و با اشاره 
به برخی اشعار موالنا، تعریفی از عرفان ارائه و مراحل آن را از 

دیدگاه این شاعر برشمرد.
این مترجم مولوی را خداوندگار عشق نامید و با بیان اینکه 
نام موالنا با نام شمس تبریزی گره خورده و همه این دو را در کنار 
یکدیگر می شناسند، گفت: دیگرانی همچون برهان الدین ترمذی، 
صالح الدین زرکوب و حسام الدین چلبی نیز در سیر عرفان و سلوک 
مولوی تاثیرگذار بوده اند. به طوری که به تعبیر خود موالنا برای او 

شمس آفتاب، صالح الدین ماه و حسام الدین ستاره است.
امامی در پایان سخنانش گفت: امیدوارم نه فقط اسم موالنا 

بلکه رسم او برای دوستدارانش مورد تاکید و توجه باشد.
حسن شهرستانی مدرس دانشگاه و رئیس سابق کتابخانه 
ملی ایران نیز به عنوان سخنران بعدی این برنامه، صحبت از 

موالنا را کاری سهل و ممتنع خواند.
وی موالنا را ادیبی هنرمند و جامع علم و عقل و عشق 
دانست و گفت: کمتر ادیبی بین ادبای اهل عرفان می توان یافت 

که جامعیت به این گستردگی در وجودش باشد.
این پژوهشگر گفت: کار موالنا آشتی دادن طریقت، شریعت 
و حقیقت بوده و این موضوعی است که همواره در حوزه عرفان 
مورد مناقشه بوده است. موالنا خدای تمثیل بوده و پیچیده ترین 
مفاهیم را هوشمندانه در لفافه و در قالب بیان ساده تمثیلی به 

مخاطب ارائه می کند.
خوانش ابیاتی از نی نامه موالنا و تقدیر از حسن شهرستانی 

دو بخش دیگر و پایانی این برنامه بودند.

موالنا طریقت، شریعت و حقیقت را آشتی داد

هنر  اعتباری  صندوق   
به  ویژه  اهتمام  کرد:  اعالم 
و  فرهنگی  جامعه  سالمت 
آنها  نگرانی  به  توجه  و  کشور  هنری 
بابت هزینه های مختلف درمان از جمله 
صندوق  این  های  اولویت  مهمترین 

محسوب می شود.
این صندوق در پی انتشار خبری 
درمان  برای  »هنرمندان  عنوان  با 
موسیقیدان شیرازی خواستار مساعدت 
مسئوالن شدند« ضمن تبیین وضعیت 
این هنرمند و خدمات ارائه شده به وی، 
اعالم کرد:  این صندوق از ابتدای امسال 
تاکنون به بیش از ۴۲ هزار و ۳۰۰ پرونده 
هزینه های درمانی رسیدگی و بیش از 
۸۱ میلیارد ریال خسارت مستقیم به بیمه 

شدگان پرداخت شده است.
شد:   یادآور  هنر  اعتباری  صندوق 
این صندوق در راستای تکمیل زنجیره 
درمانی، تسهیالت بیمه درمان تکمیلی 
هزینه  از  مهمی  بخش  تامین  برای  را 
تأمین  بیمه  تعرفه های  بر  مازاد  های 
افراد  و  صندوق  اعضای  به  اجتماعی 

تحت تکفل ارائه می کند.
از  بیش  است:  آمده  ادامه  در 
6۰درصد سهم حق بیمه متقاضیان بیمه 
تکمیلی به صورت یارانه مستقیم توسط 
صندوق اعتباری هنر پرداخت می شود.

همچنین این صندوق با اشاره به 
قرارداد  طرف  گر  بیمه  شرکت  اینکه 
به  قریب  با  هنر  اعتباری  صندوق 
بیمارستانی  درمانی،  مرکز  هزار  چهار 
و دندانپزشکی در سراسر کشور قرارداد 
ارائه  از طریق  اعضا  ابراز داشت:  دارد، 
آنالین  صورت  به  توانند  می  ملی  کد 
از خدمات درمانی بدون پرداخت هزینه 
بستری  خدمات  همه  و  کنند  استفاده 

بیمه  عهده  به  نامه  معرفی  صدور  و 
سرمد است.

که  است  شده  عنوان  ادامه  در 
مراجعه  با  توانند  می  صندوق  اعضای 
آنها  لیست  قرارداد که  به مراکز طرف 
با  صرفًا  دارد،  قرار  صندوق  سایت  در 
پرداخت مبلغ فرانشیز می توانند خدمات 
درمانی خود را طی کنند و در صورت 
مراجعه به مراکز غیر طرف قرارداد نیز 
ارزیابی  و  مدارک  ارسال  از  اعضا پس 
توسط کارشناسان طبق ضوابط خسارت 

درمانی را دریافت می کنند.
در ادامه این مطلب بیان شده است 
درمان  بیمه  خدمات  ارائه  پی  در  که 
اعتباری  صندوق  اعضای  به  تکمیلی 
هنر از سال ۸۸، با وجود تمامی مزایای 
بیمه درمان گروهی در اجرای قراردادها 
با شرکت های بیمه گر مشکالتی نظیر 
شده  ارائه  های  داده  در  شفافیت  عدم 
توسط بیمه گر، عدم دسترسی به داده 

های تجمیعی و ناتوانی در پاسخگویی 
به شکایت اعضا مشاهده می شد.

به  اشاره  با  اعتباری هنر  صندوق 
اینکه این مجموعه در سال ۹6 پس از 
بررسی موضوعات و مشکالت یادشده 
عملکرد  بر  نظارت  امکان  هدف  با 
پاسخگویی،  ارتقای  بیمه،  شرکت های 
اصحاب  به  شفاف  اطالعات  ئه  را ا
فرهنگ، هنر و رسانه اقدام به راه اندازی 

سامانه بیمانو کرده است.
برای  است:  اظهار شده  همچنین 
شیوه  خدمات،  ارائه  سهولت  و  تسریع 
درمانی  ثبت هزینه های  امکان  و  کار 
ساده  بسیار  صورت  به  سامانه  این  در 
ارائه  طراحی و مدارک مورد نیاز برای 
خسارت  دریافت  و  بیمه  شرکت  به 
درمانی به تفکیک هر مورد در سامانه 
بیمانو مطرح شده است. امکان مشاهده 
وضعیت اسناد درمانی، واریز هزینه های 
دریافتی بیمه شده اصلی و افراد تحت 

تکفل به تفکیک، از دیگر خدمات این 
سامانه به شمار می رود.

است  کرده  اعالم  صندوق  این 
که به دلیل عدم توجه برخی اعضا در 
ثبت و بارگذاری مدارک موردنیاز که از 
سوی شرکت های بیمه اعالم می شود و 
همچنین اهمال در رفع نواقص اعالمی 
روند پرداخت خسارت طوالنی می شود.

این صندوق افزوده است:  ممکن 
و  نارسایی  پرداخت ها،  مسیر  در  است 
مشکالتی وجود داشته باشد که تالش 
و  برطرف  اشکاالت  این  شود  می 
پرداخت هزینه های درمانی تسریع شود.

اما صندوق اعتباری درباره هنرمند 
شیرازی، امید امیدی که در گفت وگو با 
ایرنا اظهار کرده بود موفق به دریافت 
کرده  بیان  نشده،  تکمیلی  بیمه  هزینه 
در  ایشان  همسر  و  نامبرده  است: 
آرامش  در طرح  نام  ثبت  با  سال  ۹۹ 
هستند.  برخوردار  طرح  این  مزایای  از 
سامانه  در  مورد   ۱۲ قرارداد  ابتدای  از 
بیمانو ثبت هزینه کرده اند که ۳ مورد 
شرکت  تعرفه  براساس  ویزیت  هزینه 
است؛  شده  پرداخت  ایشان  به  بیمه  
هزینه  مورد  خصوص۹  در  همچنین 
سوی  از  شده  بارگذاری  پاراکلینیکی 
ایشان فقط اصل قبض ارائه شده است 
در صورتیکه برای دریافت هزینه درمانی 
عالوه بر اصل قبض، دستور پزشک و 
کپی جواب نیز باعنوان مدارک مورد نیاز 

اعالم شده است.
که  است  شده  ز  برا ا همچنین 
نشده  دریافت  های  هزینه  از  بخشی 
مربوط به عدم بارگذاری مدارک است 
که پرداخت وجه بدون ارائه مستندات از 
سوی شرکت بیمه گر امکان پذیر نیست 

و خالف مقررات است.

 صندوق اعتباری هنر اعالم کرد: 

اهتمام ویژه به سالمت جامعه فرهنگی 

جلد اول رمان نوجوان »سالم همسایه« شنیداری شد
 نسخه شنیداری جلد اول کتاب »سالم همسایه« با عنوان »خرت و 
پرت های گمشده« نوشته کارلی آنه وست با صدای میالد میرزایی منتشر شد.

کتاب »سالم همسایه« با عنوان خرت و پرت های گمشده نوشته کارلی 
آنه وست با ترجمه رامبد خانلری، جلد اول از مجموعه کتاب »سالم همسایه« 
است که نسخه متنِی آن توسط نشر صاد منتشر شده و نسخه صوتی آن 
توسط قناری با صدای میالد میرزایی به صورت شنیداری تولید شده است.

انتشار، از سوی ساندی تایمز در لیست  از  این مجموعه کتاب پس 
پرفروش ترین ها قرار گرفت و همچنان خوانندگان بسیاری در دنیا دارد. کارلی  
آنه  وست نویسنده استرالیایی تباِر این کتاب، در مجموعه »سالم همسایه«، با 
بهره بردن از قوه تخیلش بر اساس یک بازی پرهیجان و پرطرفدار به همین 

نام، یک روایت معمایی و جذاب را به نگارش درآورده است.
داستان عجیب جلد اول کتاب »سالم همسایه« در یک شهر کوچک 
می گذرد؛ جایی که نیکی همراه خانواده اش به شهر ری ِون بروک آمده اما 
تلخ ساکت  اتفاقی  درباره  تا  کرده اند  توافق  با هم  اهالی شهر  تمام  انگار 
باشند. نیکی به همراه دوست تازه اش آرون، تالش می کنند تا از راز یک 

قتل پرده بردارند.
میالد میرزایی، صداپیشه و بازیگر سریال های بانوی عمارت و شرم 
است. او پیش از این کتاب، تجربه گویندگی ده ها عنوان کتاب را داشته است.

جلد اول کتاب صوتی سالم همسایه با عنوان خرت و پرت های گمشده 
با قیمت ۲۴ هزار تومان و مدت زمان 5 ساعت و ۳۸ دقیقه در استودیو نشر 
دانلود آن در  قابل  اثری شنیداری شده و نسخه  به  تبدیل  قناری  صوتی 
بسترهای اینترنتی فیدیبو، طاقچه، کتابراه و نوار قابل دسترسی و تهیه است.

مولف  حقوق  حفظ  با  درسی  کتب  ارائه  آنالین  سامانه  
طراحی شد

 یک شرکت دانش بنیان موفق شد با طراحی سامانه آنالین در زمینه 
اشتراک گذاری و یادگیری کتاب ها و مباحث علمی و دانشگاهی در این 

حوزه تحول ایجاد کند.
به گزارش روز چهارشنبه معاوت علمی وفناوری ریاست جمهوری، دانا 
خواجوی مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت: اپلیکیشن های عمومی 
بسیاری در حوزه کتاب خوانی عرضه شده است که بیشتر نشر کتاب های 

عمومی و افزایش سرانه مطالعه را به عنوان هدف خود قرار داده اند.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان افزود: با توجه به مطالعات صورت 
گرفته در این واحد دانش بنیان، سامانه یادگیری الکترونیک موسوم به بوکت 

تاسیس شد که در بستر متفاوتی فعالیت می کند.
وی ادامه داد: در سامانه های دیگر ممکن است کتاب در فرمت هایی 
مانند پی دی اف، عرضه شود،  این مسئله ممکن است باعث شود برخی 
سودجویان مالکیت معنوی اثر را رعایت نکنند، به همین دلیل برخی ناشران 

در باره انتشار الکترونیکی کتاب های خود تردید دارند.
خواجوی تصریح کرد: در این سامانه، کتاب های درسی و دانشگاهی 
عرضه شده است و از طریق ارائه کتاب ها تحت فرمت BKT کاربر امکان 
دانلود مطلب را ندارد. با این همه کاربران می توانند مطلب را به صورت تحت 

وب مطالعه و از نکات موردنظرشان یادداشت برداری کنند.
وی در باره دیگر ویژگی های فنی این سامانه گفت: کاربران همچنین 
می توانند با دیگر مخاطبان سایت در مورد کتب مورد مطالعه، گفتگو کنند 
و نظرات خود را به اشتراک بگذارند. به غیر از کتب دانشگاهی و درسی، 

مقاالت علمی نیز در این پایگاه داده در دسترس قرار داده شده است.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با تاکید بر حفظ کامل حقوق مولف، 
اظهار داشت: هدف ما در این مجموعه تسهیل فرایند یادگیری با استفاده 
با  از نوآوری است. خوشبختانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
معرفی این شرکت به نهادهای مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمینه همکاری بیشتر با نهادهای 

آموزشی کشور را فراهم کرد.
وی بیان کرد: بر این اساس در حال همکاری با نهادهای مانند دانشگاه 
عالمه طباطبایی،  مرکز نشر وزارت علوم، دانشگاه شیراز و بیش از ۱۰ واحد 
آموزشی و اجرایی دیگر هستیم. محتوای مورد نظر و منتشر شده توسط 
این نهادها از طریق سامانه بوکت در دسترس مخاطبان و دانشجویان آنها 

قرار می گیرد.

چشمه علی شهرری در فهرست میراث 
طبیعی کشور قرار گرفت

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران 
اعالم کرد که در جلسه اخیر شورای ثبت میراث کشور، چشمه علی در 

فهرست آثار طبیعی کشور قرار گرفت.
پرهام جانفشان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: 
در این نشست چشمه علی و نه محوطه و پهنه تاریخی اش که پیش از  این 

ثبت ملی شده بود در فهرست آثار طبیعی کشور ثبت شد.
وی با بیان اینکه در صدد هستیم تا با اتخاذ امکان سنجی های الزم 
اثر در دستور کار خود قرار  این  برای گردشگر پذیر کردن  را  نیز طرحی 
دهیم، گفت: در نشست های آتی خود این رویکرد را انجام دهیم تا  این 

اثر طبیعی بیشتر برای مردم شناخته شود.
گفتنی است که چشمه علی شهرری  سومین اثر طبیعی استان تهران 
محسوب می شود که پس از آبشار و درخت امامزاده سنگان در فهرست 

آتار طبیعی کشور ثبت شده است.
چشمه علی )گویش محلی: چشملی( یک از نقاط باستانی، دیدنی و 
گردشگری شهر ری به شمار می رود که در منطقه ۲۰ شهرداری تهران قرار 
دارد. این چشمه در همسایگی ابن بابویه،  برج طغرل،  دژ رشکان و در زیر 
باروی شهر ری واقع شده است. چشمه علی از میان صخره ای بزرگ خارج 

شده و به سوی جنوب و سپس جنوب شرق جاری است.
باستان  تاریخ  از  بیش  قدمت  با  علی  مجموعه چشمه  اساس  براین 
ملی کشور  آتار  فهرست  در  با شماره ۲۰۲  فروردین ۱۳۱۳  در ۲5  ایران 

قرار گرفته بود.
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پروانه رسولی خوشبخت

وزیر فرهنگ عنوان کرد:
مطبوعات، رکن چهارم مردم ساالری

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به قرارگرفتن در آستانه انتخابات 
سرنوشت ساز ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰، وظیفه رسانه ها و مطبوعات 
را کمک به افزایش مشارکت آگاهانه مردم در این آوردگاه خطیر و غلبه بر 
فضای یأس و ناامیدی و مقابله با شیطنت ها و بدخواهی های دشمنان این 

مرز و بوم دانست.
سید عباس صالحی روز چهارشنبه در پیامی به مجمع عمومی سالیانه 
خانه مطبوعات و رسانه های کشور،  گفت: در جوامع توسعه یافته، مطبوعات 
را به درستی رکن چهارم مردم ساالری نام نهاده اند. چرا که رسانه ها با آگاهی 
بخشی و روشنگری مسیر فساد و سوء استفاده از قدرت را مسدود کرده و با نور 
تاباندن بر عملکرد مسئوالن فرآیندها و تصمیم گیری ها را شفاف می کنند.

وی افزود: در کشور ما که به دالیل تاریخی روند توسعه همه جانبه، 
با موانع و کاستی هایی روبروست، مخاطرات و تنگناهای عرصه مطبوعات 
هم دوچندان است و پیکر نحیف رسانه به اجبار، بار ضعف نهادهای مدنی 
را هم به دوش می کشد. با این وجود و برغم مشکالت و پیچیدگی های 
مدیریت رسانه در عصر کنونی، که با تحوالت شتابناک و گسترده در عرصه 
ارتباطات و رسانه مواجه هستیم، گام های ارزشمندی در راستای فعالیت 

حرفه ای و ارتقاء جایگاه مطبوعات در ایران اسالمی برداشته شده است.
نهادهای  داد: خوشبختانه  ادامه  فرهنگی  انقالب  عالی  عضو شورای 
به  اخیر  سال های  در  مطبوعات  با  مرتبط  حرفه ای  تشکل های  و  صنفی 
همگرایی، انسجام و قوام یافتگی موثر رسیده و خانه مطبوعات و رسانه های 
کشور به عنوان مامن فراگیر خانواده بزرگ مطبوعات، نقطه وصل اهالی 

رسانه در اقصی نقاط کشور شده است.
صالحی گفت: توسعه فعالیت های حرفه ای خبری در استانها با تمرکز 
بر تولید محتوای بومی و کمک به ارتقای سواد رسانه ای مردم و پاالیش 
یافتن  قدرت  الزامات  از  ها،  استان  و  شهرها  در  رسانه ای  فعالیت های 
رسانه هاست که خانه مطبوعات کشور با استفاده از ظرفیت های رسانه ای 
منطقه ای و سرمایه های ارزشمند انسانی، در این مسیر حرکت پویای خود 
را ادامه می دهد. اکنون و در آستانه سال نو، مطبوعات در نقطه پرتاملی 

ایستاده اند که رسالت آنها را بیش از پیش سنگین می کند.
عضوکابیته دولت دوازدهم تصریح کرد: از یک سو سال پر مخاطره 
عرصه  همه  و  نشاند  دلها  بر  فراوانی  داغ  که  کردیم  سپری  را  کرونایی 
های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را با اختالل مواجه کرد. در این میان 
رسانه های ما متحمل سوگ های جبران ناپذیر و نیز هزینه های سنگینی 
شدند و البته عملکرد قابل دفاعی در جهت آگاهی مردم، آموزش های الزم 
و نیز امیدآفرینی و حرکت به سوی آینده ای بهتر داشتند که تالش های آنها 

شایسته ارج نهادن و قدر دانستن است.
کمک به مشارکت آگاهانه مردم در انتخابات ۱۴۰۰

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه انتخابات 
سرنوشت ساز ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰،  اظهار داشت: کمک به افزایش 
مشارکت آگاهانه مردم در این آوردگاه خطیر و غلبه بر فضای یأس و ناامیدی 
و مقابله با شیطنت ها و بدخواهی های دشمنان این مرز و بوم، وظیفه دشوار 
مطبوعات در روزهای پیش رو خواهد بود. صالحی تاکید کرد: یقین دارم 
که فعاالن رسانه ها، همچنان که در مقاطع مختلف و روزهای سخت تاریخ 
کشور و انقالب همواره خوش درخشیدند این بار نیز به بهترین نحو ممکن به 
وظیفه خود عمل خواهند کرد. وی در خاتمه با قدردانی از زحمات و اقدامات 
رئیس و هیئت مدیره محترم خانه مطبوعات و رسانه های کشور، از خداوند 
منان توفیقات روزافزون را برای همگان خواستار شد.مجمع عمومی سالیانه 
خانه مطبوعات و رسانه های کشور هم اکنون با حضور اعضا و جمعی از 
اصحاب رسانه و خانه های مطبوعات کشور در محل معاونت مطبوعاتی 

و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حال برگزاری است.

ترکیب هیات مدیره خانه مطبوعات مشخص شد 
 اعضای اصلی و بازرسان هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور پس 

از برگزاری رای گیری الکترونیک و اعالم نتایج مشخص شدند.
در این دوره ۴۲ نفر از اهالی رسانه نامزد شدند که از این تعداد ۹ نفر به عنوان 
اعضای اصلی و بازرسان هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور انتخاب 
شدند.در بخش مدیران مسئول، معصومه قاسمی گوربندی با 5۹ رای و رضا عباس زاده 

با 56 رای به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.
ساسان شیخی با 57 رای، عزیز اله نظری با 5۴ رای و فرزاد فیضی فیض آبادی 

با ۴7 رای به عنوان اعضای اصلی بخش خبرنگاران انتخاب شدند.
در بخش نماینده سرپرستی روزنامه سراسری مازیار هوشمند با 6۱ رای و در 
بخش نماینده سرپرستی خبرگزاری اسد بابایی بارنجی با 67 رای به عنوان اعضای 

اصلی هیات مدیره خانه مطبوعات انتخاب شدند.
همچنین حمید سعیدی با 65 رای و حبیب احمدی با 6۳ رای به عنوان بازرسان 

هیات مدیره خانه مطبوعات انتخاب شدند.
در این دوره ۱۹6 نفر از اعضای خانه مطبوعات و رسانه های کشور از ۲۸ 
استان کشور، واجد شرایط رای دادن بودند که ۱6۸ نفر در این انتخابات الکترونیک 

شرکت کردند و رقم مشارکت به ۸5.7 درصد رسید.
مجمع عمومی سالیانه خانه مطبوعات و رسانه های کشور امروز، چهارشنبه با 
حضور جمعی از اصحاب رسانه و اعضای خانه های مطبوعات کشور در محل معاونت 
مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد. ستاد ملی 
مقابله با کرونا، برگزاری مجمع عمومی را به صورت حضوری ممنوع کرده بود و از 
این رو مجمع عمومی عادی همزمان با انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد.

دانشگاه دولتی آستراخان   رئیس 
روسیه اعالم کرد که این دانشگاه در نظر 
دارد در صورت موافقت طرف ایرانی ، 
مرکز مطالعات روسیه و زبان روسی را در 
یکی از دانشگاههای ایران افتتاح کند.

ئیس  ر ِکلوف  ر ما نتین  ُکنستا  
دیدار  در  آستاراخان  دولتی  دانشگاه 
مهدی آکوچکیان سرکنسول جمهوری 
اسالمی ایران در این استان اعالم کرد 
که در نظر دارد مرکز مطالعات روسیه 

و زبان روسی را در ایران افتتاح کند.
مارکلوف گفت: همکاری اقتصادی 
حال  در  فعال  طور  به  روسیه  و  ایران 
توسعه است،  از این رو محبوبیت زبان 
روسی در حال افزایش و تعداد کسانی 
که مایل به یادگیری زبان روسی هستند 

به طور مداوم بیشتر می شود.
همین  بر  کرد  تصریح  مارکلوف   
مطالعات  برای  مرکزی  ایجاد  اساس 
و زبان روسی در یکی از دانشگاههای 
دانشگاه  پیشنهاد می دهیم و  را  ایران 
دولتی آستاراخان آماده است بخشی از 
هزینه های این مرکز را تأمین کند و 
اساتید خود را از این دانشگاه به ایران 

بفرستد.
در  دانشگاه  این  یادآور شد:   وی 
پروژه  یک  اجرای  تجربه  حاضر  حال 
 ، آذربایجان  جمهوری  در  را  مشابه 
اقدام  دست  در  ازبکستان  و  قزاقستان 

دارد.
مارکلوف در این  نشست یادآوری 
آغاز  ز  ا سال   ۲۰ تاکنون  که  کرد 
همکاری بین دانشگاه دولتی آستاراخان 
 ،  ۲۰۰۱ سال  در  گذرد،  می  ایران  و 
دانشگاه شروع به آموزش زبان فارسی 
و  مند  عالقه  افراد  و  دانشجویان  به 

متخصصان کرد و در سال ۲۰۰5 یک 
مرکز مطالعات ایران و زبان فارسی  در 

این دانشگاه ایجاد شد.
وی تصریح کرد:  فارغ التحصیالن 
این دانشگاه با مدرک دانشگاه آستاراخان 
 ، سفارت   ، خارجه  امور  وزارت  در 
نمایندگی های تجاری ایران و شرکت 
های مختلف بین المللی کار می کنند.

کرد:  تأکید  مارکلوف  کنستانتین 
»ما افتخار می کنیم که در جریان سفر 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به 
ایران ، ترجمه این جلسه توسط دانش 
آموخته دانشگاه آستارخان انجام شد.«

رئیس دانشگاه همچنین نقاط مهم 
دانشگاه  بین  همکاری  های  زمینه  و 
و  علمی  جامعه  و  آستاراخان  ایالتی 

آموزشی ایران را ذکر کرد.

 وی تصریح کرد: عالوه بر توافق 
  ، دانشگاهی  بین  همکاری  های  نامه 
بین  پروژه  با  ارتباط  در  دانشگاه  این 
کار   ،  ۱۹- کووید  علیه  آنالین  المللی 
دانشگاه  انجمن  چارچوب  در  مشترک 
های دولتی کشورهای حوزه دریای خزر 
و کمیسیون علوم ، تحقیقات و فناوری 
و در تعداد زیادی کنفرانس معتبر بین 
المللی در مورد موضوعات خزر با ایران 

مشارکت دارد.
کنستانتین مارکلوف گفت: دریای 
خزر یکی از محورهای راهبردی دانشگاه 
دولتی آستاراخان است  و من خوشحالم 
خوب  شرکای  با  رویدادها  این  در  که 

ایرانی همکاری داریم.
وی اظهار امیدواری کرد که روابط 
این دانشگاه و ایران در مجامع مهم در 

سال ۲۰۲۱ تقویت شود. ”
این  در  نیز  آکوچکیان  مهدی 
نشست  نظر دانشجویان ایرانی شاغل به 
تحصیل در دانشگاه ایالتی آستاراخان را 
در مورد کیفیت باالی خدمات آموزشی 
ارائه شده به کنستانتین مارکلوف منتقل 
کرد و موضوع شهریه دانشجویان ایرانی 

نیز مطرح شد.
برای  راهکار  چندین  طرفین    
از  ایرانی  دانشجویان  شهریه  کاهش 
جمله ارائه تخفیف و اعطای بورسیه به 
صورت برابر و همچنین افزایش سهمیه 
برای تحصیل در روسیه برای شهروندان 

ایرانی را مطرح کردند.
دانشگاه ایالتی آستاراخان در رتبه 
بندی دانشگاه های خارجی از موقعیت 

نسبتًا باالیی برخوردار است.

پیشنهاد مرکزی برای مطالعات و زبان روسی در یکی از دانشگاههای ایران

 فهرست کارگاه های مجازی فرهنگی، هنری و ادبی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای فصل بهار 

۱۴۰۰ اعالم شد.
به گزارش روز سه شنبه گروه فرهنگی ایرنا از اداره 
کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون، ثبت نام در این 
کارگاه ها از روز ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ آغاز شده است و تا ۲۱ 

اسفند در پایگاه مجازی کانون ادامه دارد.
قصه،  و  شعر  مهارت های کالمی،  کاردستی،  نجوم، 
بازی و سرگرمی، گام به گام تا اندیشه، کاردستی، نقالی، 
)برای  کاردستی  و  قصه گویی  زیست شناسی،  شطرنج، 
آزمایش های  برنامه نویسی،  ویژه(،  نیازهای  با  کودکان 
علمی، قصه گویی، فن بیان و زبان بدن، تئاتر و بازی گری، 
فصل  »فرهنگی«  کارگاه های  عنوان   و...  روبیک  مکعب 

بهار است.
نمایش  نمایش عروسکی،  نقاشی،  اساس،  بر همین 
تحریری  انیمیشن، خوشنویسی  با حروف،  آشنایی  خالق، 
و نوین، بازی های نمایشی در تربیت بازیگر، ایده و ساخت 
)مهندسی خالق(، اریگامی، عکاسی با موبایل، تصویرسازی، 
تکنیک چاپ، دست سازه های سفالی، مبانی تئوری موسیقی، 
و  نقاشی  زندگی،  مهارت های  کالژ،  کاردستی،  سفال، 
اریگامی )برای کودکان با نیازهای ویژه(، ساخت زیورآالت 

و... از جمله کارگاه های »هنری« کانون به شمار می رود.
نوشتن  شامل  نیز  بهار  فصل  »ادبی«  کارگاه های 
و  داستان نویسی  تا  گام  دنیای شعر، یک  به  ورود  خالق، 

چگونه طنز بنویسیم؟ می شود.
هنری  و  فرهنگی  کارگاه های  خبر  این  اساس  بر 

کارگاه های  و  سال   ۱۸ تا   ۴ نوجوانان  و  کودکان  برای 
تدارک  سال   ۱۸ تا   7 نوجوانان  و  کودکان  برای  ادبی 

دیده شده است.
باتجربه ی  با حضور مدرسان  برخط  کارگاه های  این 
سطح  سه  در  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 

مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته برگزار می شود.
آموزشی  دوره های  مشخصات  و  زمان بندی  جدول 
رشته های  مدرسان  اسامی  همراه  به  نوجوانان  و  کودکان 
در  کانون  مجازی  پایگاه  در  ادبی  و  هنری  فرهنگی، 

دسترس قرار دارد.
فهرست کارگاه های فرهنگی کانون در فصل بهار

فهرست کارگاه های هنری کانون در فصل بهار
فهرست کارگاه های ادبی کانون در فصل بهار

فهرست کارگاه های فرهنگی، هنری و ادبی کانون در فصل بهار اعالم شد
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هوشنگ ابتهاج و محمدرضا لطفی در سال های خیلی دور
اختصاصی دنیای جوانان

سردرگم 
و نایافته

سید مهدی نژادهاشمی

جای من بی حوصله در شهر اضافی ست
باید بروم درد به اندازه کافی ست

نا عمد نگاهم به تو افتادو رقیبم 
کینه به دل انداخته در بند تالفی ست

سردرگم و نایافته در خویشم و از دور
می پرسی از احوال بدم این چه کالفی ست

می خواهدت آن کس که به یاد تو در این شهر
تنها ثمر زندگی اش قافیه بافی ست

با عشق کنارآمدن شاعر دلتنگ
مانند دل خون شده با حرف گزافی ست

پایان مسیر است و دلم درصدد یک 
بوسه به لب مست تو در وقت اضافی ست
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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نادر فالح داور نمایش هاي کافه اي!

سعید اسدی، آرش دادگر و نادر 
کافه ای  و  نمایش های ساحلی  فالح 
سومین جشنواره ملی تئاتر کوتاه کیش 
کافه ای  بخش  می کنند.  داوری  را 
به  کرونا  پاندمی  دلیل  به  جشنواره 
صورت پخش فیلم آثار برگزار می شود. 

سومین جشنواره تئاتر کوتاه کیش با حمایت 
سازمان منطقه آزاد کیش تا ۱5 اسفند ۱۳۹۹ با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی برگزار می شود. این رویداد با دبیری عباس نجاری در ۲ بخش  
مسابقه نمایش های کافه ای، ساحلی و طرح ها و ایده های اجرایی مکتوب 
برگزار می شود. این جشنواره با هدف تالش برای گسترش، حمایت و 
تقویت جایگاه تئاتر محیطی و تئاتر کوتاه، هویت بخشی به نمایش های 
از گونه ها و اشکال مختلف اجرایی تولید و  کافه ای و ساحلی، حمایت 
حمایت از طرح ها و ایده های خالق نمایشی در جزیره کیش برگزار می شود.

سعید آقاخاني و پایان فیلمبرداري نون.خ

سریال  فیلمبرداری فصل سوم 
نون.خ به کارگردانی سعید آقاخانی و 
تهیه کنندگی مهدی فرجی روز گذشته 
فصل  فیلمبرداری  رسید.  پایان  به 
سوم این سریال از اواسط مهرماه با 

حفظ پروتکل های بهداشتی در تهران آغاز 
شد و بعد از بیش از ۱۴۰ روز، روز گذشته 
سیروس  دهقان،  شقایق  صادقی،  علی  آقاخانی،  سعید  رسید.  پایان  به 
میمنت، سیدعلی صالحی، هدیه بازوند، ندا قاسمی، ماشااهلل وروایی، کاظم 
نوربخش، نسرین مرادی، سیروس سپهری، صهبا شرافتی، شیدا یوسفی، 
سیروس حسینی فر، یوسف کرمی، سیدحسین موسوی، آتنا مهیاری، علی 
اخوان، شقایق فتاحی و نارین ایوبی بازیگران این سریال هستند که در ۱6 
قسمت برای پخش در نوروز ۱۴۰۰ از شبکه اول سیما ساخته شده است و 

به نظر مهمترین سریال نوروز سال جدید به شمار مي رود.

رونمایي از 4۷ ساز دست ساز رایکا امرجي

تعداد ۴7 ساز دست ساز که حاصل 
۱5 سال تالش، استمرار و عالقمندی 
رایکا امرجی در حوزه ساختن ساز است، 
نمایش درآمد.  به  نمایشگاه هیاهو  در 
عمده این سازها از چوب و کدو تزئینی 

که بومی مناطق شمال ایران است، ساخته 
شده و به مدت ۱۴ روز برای عالقمندان به 
نمایش درآمده است. رایکا امرجی دانش آموخته موسیقی از کنسرواتوار تهران 
با گرایش آهنگسازی و عضو کانون موسیقی ایران در بخش نوازندگان 
کالسیک از سال ۹۱ است. سال ها تدریس موسیقی، تاسیس آموزشگاه 
در  مختلف چون شرکت  اجراهای  تهران،  کنسرواتوار  در  اجرا  موسیقی، 
جشنواره بزرگداشت موالنا در شهر قونیه ترکیه با معرفی و نوازندگی ساز 
ابداعی هیاهو، آهنگسازی قطعاتی با اشعار موالنا و اجرای ارکستر مجلسی 
کنسرواتوار تهران به مناسبت بزرگداشت بالبارتوک را در کارنامه خود دارد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

گران فروشي آنجلینا جولي در مزایده!

تابلو نقاشی که توسط وینستون 
مزایده  در یک  و  چرچیل خلق شده 
توسط آنجلینا جولی به مزایده گذاشته 
نقاشی  تابلو  گرانترین  به  بود  شده 
از  نقاشی  تابلو  شد.  تبدیل  چرچیل 
وینستون چرچیل نخست وزیر سابق 

بریتانیا که به فرانکلین روزولت رئیس جمهور 
سابق آمریکا هدیه شده بود و در نهایت به دست آنجلینا جولی بازیگر 
مشهور هالیوودی رسیده بود، در حراجی کریستیز به قیمت ۸.۳ میلیون 
پوند یا ۱۱.5 میلیون دالر فروخته شد و به گرانترین تابلو نقاشی چرچیل 
تبدیل شد. پیش از این ارزش تقریبی این تابلو نقاشی بین ۲.۱ میلیون 
دالر الی ۳.۴ میلیون دالر برآورد شده بود. قبل از آن، تابلو نقاشی که 
در سال ۲۰۱۴ و در حراجی کریستیز به قیمت ۲.7 میلیون دالر فروخته 

شده بود، به عنوان گرانترین اثر چرچیل شناخته می شد.
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حال سینما خوب نیست...

حبیب اسماعیلي: کرونا روز و شب نمي شناسد!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 1۰8- واحد9 
تلفن: 263۰5824- فکس: 263۰5824 صندوق پستی: 115- 19558 
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محمد حسین زاده

اصال  سینماها  وضعیت  روزها  این 
خوب نیست و شیوع کرونا در یک سال 
متوالي  و  طوالني  تعطیلي هاي  و  اخیر 
اوضاع  تا  شده  باعث  سینما  سالن هاي 
نابسامان  سینماداران  از  بسیاري  مالي 
سالن هاي  تعطیلي  شاهد  حاال  و  شده 
این  باشیم.  دیگري  از  یکي پس  سینما 
زمان هایي  ذر  و  بعضا  که  حالیست  در 
بوده ایم  بازگشایي سینماها  کوتاه شاهد 
ولي از یک طرف عدم تمایل فیلمسازان 
این شرایط و  اکران فیلم هایشان در  به 
استقبال مخاطب و همینطور  البته عدم 
از  مسئوالن  حمایت  و  پشتیباني  عدم 
سینماها  براي  چنداني  توفیق  سینماها، 
مدت  همین  در  اینکه  ضمن  نداشت. 
زمان هاي کوتاه بازگشایي شاهد اعمال 
بعدازظهر   6 ساعت  از  سینماها  تعطیلي 
بودیم که عمال با تعطیلي کامل سینماها 

هیچ فرقي نداشت!
حبیب اسماعیلی یکي از فیلمسازان 

نه  رسا پخش  دفتر  مدیر  و  قدیمي 
درباره  گفتگویي  در  مولود  فیلمسازان 
هرچند  کرد:  بیان  سینماها  وضعیت 
همه ما آرزو داریم که ویروس کرونا از 
این  با  این یک سال  در  ولی  برود  بین 
ابعاد  و  کردیم  زندگی  کرونایی  شرایط 
می دانیم  بنابراین  دیدیم  را  آن  مختلف 
همچنان  و  است  ادامه دار  شرایط  این 
باید پروتکل ها را رعایت کنیم به همین 
را  خود  فعالیت  باید  هم  سینما  ترتیب 
با  گذشته  سال  اسفندماه  باشد.  داشته 
شیوع کرونا، اکران فیلم ها متوقف شد و 
فیلم های متقاضی چندان متضرر نشدند 
حال  هر  به  البته  نشدند.  اکران  چون 
ماند  راکد  هم  فیلم ها  همان  سرمایه 
شرایط  زمانی  چه  نیست  مشخص  و 
درست شود. بعد از عید که ستاد کرونا 
ادامه  این وضعیت همچنان  کرد  اعالم 
تهیه کنندگان  با  رایزنی هایی که  با  دارد 
و پخش کنندگان انجام گرفت، قرار شد 
جریان  این  در  شوند  اکران  فیلم  چند 
اما  شد  گذاشته  نمایش  به  فیلم  چند 

واقعا صدمه دیدند. مثال همه پیش بینی 
می کردند که شنای پروانه، ساخته محمد 
باشد  داشته  خوبی  بسیار  فروش  کارت 
چندانی  فروش  کرونایی  شرایط  در  اما 
نکرد. این در حالی است که سینماگران 
چرخه  این  دارند  دوست  سینماداران  و 
و  نمرده  سینما  چون  باشد  داشته  ادامه 
در ورای این تعطیلی ها، بیکاری و قطع 
ارتباط تماشاگر با سینما وجود دارد. پس 
ما هم مثل تمام دنیا باید خودمان را با 
جلساتی  طی  دهیم.  وفق  کرونا  شرایط 
انجمن  و  پخش کنندگان  کانون  با  که 
سینماداران داشتیم به این موضوع اشاره 
کردیم که دولت در بحران های مختلف 
خسارت ها را پرداخت می کند، پس بهتر 
هم  سینما  درباره  پیش بینی هایی  است 
فیلم ها شدند،  اکران  اگر  تا  باشد  داشته 
در صورت سیر صعودی کرونا و تعطیلی 
البته  سینما، این خسارات برطرف شود. 
در این باره به توافقات ضمنی هم رسیده 
و درصدهایی را هم مشخص کرده ایم که 
اگر چنین اتفاقی رخ داد دولت هم کمک 

کامل  به صورت  توافقات  این  اگر  کند. 
تهیه کنندگان  می کنم  فکر  شود  حاصل 
خوب  فیلم های  اکران  به  حاضر  هم 
شوند. در این چند وقت هرچند سینماها 
فعالیت داشته اند اما به دلیل عرضه نشدن 
سینماها  از  استقبالی  خوب،  فیلم های 
نشده است از سوی دیگر سی و نهمین 
جشنواره فیلم فجر نشان داد که تماشاگر 
راغب است که به سینما برود پس باید 

فیلم خوب داشته باشیم.
حبیب اسماعیلی در بخش دیگري 
ینکه  ا بیان  با  خود  صحبت هاي  ز  ا
پروتکل های  رعایت  لحاظ  به  سینماها 
 ، هستند منی  ا ی  ن ها مکا شتی  ا بهد
نیاز  و  شدند  خسته  مردم  کرد:  اظهار 
طرح های  اگر  بنابراین  دارند  تفریح  به 
سینماگران  باشد  داشته  وجود  حمایتی 
پیدا  را  اکران  آمادگی  سینماداران  و 
که  داریم  را  ترس  این  ما  می کنند. 
افزایش  با  اکران  میانه  در  است  ممکن 
روند ابتال، ستاد کرونا تصمیم به تعطیلی 
فیلم ها  صورت  این  در  بگیرد،  سینماها 

دلیل  همین  به  می خورند  ضربه  دوباره 
اندیشیده  امر  این  برای  راهکاری  باید 
پدیدار  جدیدی  ویروس  روز  هر  شود. 
می شود و کرونا همه محاسبات را برهم 
دارد  وجود  امکان  این  بنابراین  ریخته 
شوند.  تعطیل  راه  میانه  در  سینماها  که 
ما در یک سال گذشته تجربه سوختن و 
قربانی شدن فیلم ها را داشتیم به همین 
دلیل صاحبان آثار دوست دارند راهکاری 
وجود داشته باشد و کمکی به آنها شود. 
کرونا  ستاد  گاهی  سال  یک  این  در 
دستور به تعطیلی اماکنی داده اما سینما 
جزو آنها نبوده با این وجود مردم تصور 
شدند.  تعطیل  هم  سینماها  می کردند 
به  رسانه ها  در چنین شرایطی  نظرم  به 
حمایت  سینما  از  باید  صداوسیما  ویژه 
کنند، نباید شرایطی را پیش بیاوریم که 
سرمایه گذاران بخش خصوصی به سراغ 
داللی، خرید و فروش سکه و ملک بروند 
بلکه باید کاری کنیم که در همین سینما 
بمانند. صداوسیما و شهرداری می توانند 
کمک کننده  بسیار  تبلیغات  زمینه  در 

می تواند  حداقِل  صداوسیما  مثال  باشند 
دارند.  فعالیت  سینماها  که  کند  اعالم 
اگر  که  دارند  پرسنل  صدها  سینماها 
به وجود  فزآینده ای  بیکار شوند مشکل 
کار  از  پرسنل که  این  از  برخی  می آید، 
بیمه  حقوق  یا  روزها  این  شدند  بیکار 
انجام  مشغول  یا  می گیرند  را  بیکاری 
کارهایی هستند که در شان شان نیست 
بنابراین باید دست به دست هم بدهیم 

تا از این بحران گذر کنیم.
ز  ا یگر  د بخش  ر  د عیلی  سما ا
محدودیت  به  اشاره  با  صحبت هایش 
اکران ها تا ساعت ۱۸ توضیح داد: وقتی 
سینماها باز هستند محدودیت تا ساعت 
افراد  از  خیلی  ندارد.  معنایی  واقعا   ۱۸
پیدا  فراغت  کار  از   ۱۸ ساعت  از  بعد 
امکان  محدودیت  این  با  که  می کنند 
می دهند  دست  از  را  فیلم ها  تماشای 
یکی  محدودیت  این  برداشتن  بنابراین 
از خواسته های ما در جلسات بوده است، 
کرونا که روز و شب نمی شناسد پس این 

محدودیت چندان معنایی ندارد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

در  باغستان  پروژه عمرانی شهرداری  واپسین روزهای سال ۱۳۹۹، ۸  در 
و  رونق  نوید  و  شد  باغستان  شریف  مردم  تحویل  و  افتتاح  مختلف  حوزه های 

شکوفایی پروژه های عمرانی و ارتقا سرانه های عمومی را در سال ۱۴۰۰ داد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی و شهرداری باغستان، آئین افتتاح 
پروژه های عمرانی قابل بهره برداری شهرداری باغستان با حضور مهندس چراغعلی 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، مهندس صحرایی مدیرکل دفتر 
رنجبر شهردار  دکتر  فرماندار شهریار،  تهران، مهندس طاهری  استانداری  فنی 
باغستان، مهندس امامی رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر باغستان برگزار شد.

در این آئین ۸ پروژه شامل مجموعه ورزشی چند منظوره خادم آباد به مساحت 
۱۲ هزار مترمربع، بازار روز الماس شامل 7۰ غرفه، پارک محله ای خادم آباد به 
به طول ۱۲ کیلومتر،  تندرستی و سالمت  مساحت ۴ هزار مترمربع، جاده های 
کمربندی نصیرآباد، سایت میانی انتقال پسماند، میدان ورودی شهر و کمربندی 

سعیدآباد جمعا با اعتباری بالغ 7۰ میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.
عبدالرضا چراغعلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در حاشیه 
افتتاح این پروژه ها اظهار داشت: پروژه های عمرانی افتتاح شده شهرداری باغستان 
با اعتباری بالغ بر 7۰۰ میلیارد ریال در حوزه های مدیریت پسماند، ورزشی، تجاری، 
فضای سبز و زیربنایی بود که به ویژه پروژه سایت میانی انتقال پسماند اتفاقات 

خوبی را در راستای حفاظت از محیط زیست رقم می زند.
وی افزود: به حمداهلل جنب و جوش خوبی در شهر باغستان اتفاق افتاده و 

دکتر رنجبر، شهردار باغستان: 

ارتقا سرانه ها هدف گذاری مدیریت شهری باغستان تا آخرین روز خدمت 

 سال ١4٠٠، سال رونق پروژه های عمرانی شهرداری باغستان

محمدرضا شمسایی، مدیر اداره فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری باغستان 
از تشکیل جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خانگی بانوان شهری و روستایی در 
راستای ساماندهی،حمایت و ارتقاء سطح توانمندی بانوان در حوزه اقتصاد خبر داد 
و افزود: توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط خانگی بستری مناسب برای 

اشتغال کار آفرینان نوپا وعاملی در کاهش میزان نرخ بیکاری است.
وی افزود: مزیت ها و فواید مشاغل خانگی نسبت به کسب و کارهای دیگر 
باعث شده است متولیان اشتغال کشور تمهیدات هوشمندانه ای برای استفاده ازاین 

ظرفیت بزرگ برای توسعه اشتغال کشور پیش بینی کنند.
مدیر اداره فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری باغستان در پایان از صاحبان 
مشاغل خانگی شهری و روستایی بانوان خواست جهت ثبت نام و استفاده از تسهیالت 
ستاد ساماندهی مشاغل خانگی بانوان به واحد اموربانوان شهرداری باغستان واقع در 
الله دوم اصلی، ساختمان شماره)۱(، حوزه فرهنگی اجتماعی ورزشی مراجعه نمایند.

شمسایی مدیر اداره فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری باغستان:
توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط بستری مناسب برای اشتغال کارآفرینان نوپا

 انجام ثبت نام متقاضیان تسهیالت مشاغل خانگی شهری و روستایی

امیدواریم با همت تمامی مدیران و از همه مهمتر همکاری مردم در سال ۱۴۰۰ 
بتوانیم رونق مطلوبی در عرصه  پروژه های عمرانی در این شهر شاهد باشیم.

به  نیز  بنده  داشت:  بیان  تهران  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
نمایندگی از استاندار محترم تهران قوا همکاری همه جانبه از طرف مدیریت استان 
با مجموعه مدیریت شهری باغستان و شهرستان شهریار را در جهت پیشرفت 

و توسعه می دهم.
مهندس جالل امامی رئیس شورای اسالمی شهر باغستان نیز در حاشیه افتتاح 
تامین  راستای  آباد در  پروژه های عمرانی گفت: مجموعه ورزشی شهدای خادم 
فضاهای ورزشی احداث شده و در راستای توسعه سرانه ورزشی شورای اسالمی و 
شهرداری باغستان همانند سال های گذشته این مجموعه را به بهره برداری رساندند.

وی افزود: این مجموعه شامل ۲ زمین چمن ورزشی، زمین بسکتبال، زمین 
خدمت  عمر  از  باقیمانده  زمان  طول  در  امیدواریم  که  است  اسکیت  و  هندبال 
مردم  و محبت  نیاز شهری  مورد  کننده سرانه های  تامین  دوره  اسالمی  شورای 

عزیز باغستان باشیم.
و  تالش ها  از  تقدیر  آئین ضمن  این  در  نیز  باغستان  شهردار  رنجبر  دکتر 
حمایت های تمامی مسؤوالن بیان داشت: تالش همیشگی مجموعه شهرداری 
شریف  مردم  شایستگی  اساس  بر  خدمت  بهترین  و  بیشترین  ارائه  بر  باغستان 

باغستان بوده است.
وی با اشاره به اجرای پروژه های عمرانی بر اساس نیاز محالت و با هدف 
ارتقا سرانه ها تصریح کرد: پروژه های امروز تنها بخشی از پروژه های شهرداری 
باغستان بود و امروز با نگاه مثبت اعضای شورا بیش از ۳۰ پروژه شاخص عمرانی 

و زیربنایی در سطح شهر باغستان در دست اجرا است
احداث شهرداری  حال  در  پروژه های شاخص  از  بخشی  عناوین  خاتمه  در 

باغستان به شرح ذیل است:
۱- مجموعه فرهنگی هنری همایش های شهر باغستان 

۲- سوله مدیریت بحران شهرداری باغستان 
۳- مدرسه ۹ کالسه سعیدآباد 
۴- مدرسه ۱5 کالسه نصیرآباد

5- درمانگاه نصیرآباد 
6- زمین های چمن مصنوعی در محالت باغستان 

7- پروژه تقاطع غیرهمسطح فتح- باغستان 

۸- ساختمان پارلمان شهری باغستان 
۹- ورزشگاه 5۰۰۰ نفری باغستان 

۱۰- سالن ورزشی سعیدآباد
۱۱- عملیات آسفالت محور اصلی باغستان 
۱۲- تامین روشنایی محور اصلی باغستان 

۱۳- تعریض و آسفالت جاده اصلی محله نصیرآباد به دهشاد باال
۱۴-توسعه و تجهیز آرامستان های شهر باغستان 

۱5- دوربرگردان ورودی شهر باغستان 

۱6- راه اندازی پل های عابر مکانیزه
۱7- هدایت آب های سطحی و احداث کانال های آب و فاضالب

۱۸- بازسازی ایستگاه  آتش نشانی نصیرآباد
۱۹- اتصال خیابان آزادگان نصیرآباد به بزرگراه تهران- ساوه

۲۰-اصالح هندسی معابر و تقاطع ها 
۲۱- عملیات آسفالت معابر و محالت باغستان 

۲۲- عملیات جدولگذاری معابر و محالت باغستان 
۲۳- عملیات پیاده روسازی معابر و محالت شهر باغستان


