
مجلس باید تعیین تکلیف کند؛

ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی به سود رانت و تورم!

ضمن  تهران  استان  کرونای  ستاد  درمان  معاون 
تشریح روند بیماری کرونا در تهران و امکانات بیمارستانی 
برای مقابله با موج ششم این بیماری با سویه امیکرون، 
گفت: تقریبا میزان مراجعین سرپایی در حوزه درمان در روز به مرز 
۶۰۰۰ نفر رسیده است.دکتر نادرتوکلی، با اشاره به ورود استان تهران 
به پیک ششم کرونا،  گفت: تفاوت این پیک با پیک قبلی در این است 

که تعداد ابتال باال است اما، خوشبختانه بیماری شدید کمتر است.

او ادامه داد: تقریبا میزان مراجعین سرپایی در حوزه درمان در 
روز به مرز ۶۰۰۰ نفر رسیده است؛ ولی تعداد بستری های جدید بین 
۳۰۰ تا ۴۰۰ مورد در روز است که یعنی از هر ۲۰ نفر یک نفر بستری 
می شود. تعداد کل موارد بستری در استان تهران اکنون حدود ۱۳۰۰ 
بیمار است که از این تعداد حدود یک چهارم در بخش های مراقبت 

ویژه بستری هستند.
صفحه ۲

نماینده مردم هشترود:

سود و جرایم وام های بانکی
 بخشیده شود

بزرگ کردن نوه  توسط پدر و مادر بزرگ اشتباه است
نوجوان  و  تیم تخصصی کودک  عضو 
در انجمن ازدواج و خانواده کشور، گفت: اگر 
بزرگ  برای  خود  بزرگ،  مادر  و  بزرگ  پدر 
کردن و یا کمک دادن به فرزندان در بزرگ 
کردن نوه ها اشتیاق داشته و مایل باشند، مشکلی وجود 
ندارد اما در غیر این صورت انتظار داشتن از والدین برای 
برای  فرزندان  به  دادن  یا کمک  و  نوه ها  بزرگ کردن 
انتظاری  آنها  به  امر  این  تحمیل  و  نوه ها  بزرگ کردن 
نوه ها،  برای  ناپذیری  جبران  آسیب های  که  است  غلط 

فرزندان و والدین دارد.
دکتر آسیه اناری اظهار کرد: اگر والدین خود تمایل 
دارند که نوه ها را بزرگ کننده اشکالی در این امر وجود 
ندارد اما انداختن مسولیت روی دوش پدر بزرگ و مادر 

بزرگ برای تربیت بچه ها عواقب جبران ناپذیری دارد. 
صفحه ۲

مدیرعامل شرکت آب منطقه ایالم :

۹۲ درصد منابع آبی
 در حوزه کشاورزی مصرف می شود

4
پیشکسوت فوتبال ایران: جام جهانی جای آزمون و خطا نیست!

صفحه6
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
دزفولی زاده: باید 

براي اقلیت هاي 
جامعه هم فیلم 

ساخته شود

6ورزش
اسکوچیچ: به دو سال 

حضورم در ایران 
افتخار می کنم

هنگ 7فر

بهرنگ  ساخته  اولین  حلزون  بی صدا  سینمایی  فیلم 
دزفولی زاده است که با روایتی از یک داستان اجتماعی، 
تصویر  به  را  ناشنوایان  زندگی  چالش های  از  بخشی 

می کشد.

در  پنج شنبه  ایران  فوتبال  تیم ملی  اسپورتال،  گزارش  به 
چارچوب هفته هفتم مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر مقابل عراق به پیروزی رسید و دو هفته زودتر در صعودی 

تاریخی به جام جهانی رسید.

انسیه خزعلی معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری 
که  موضوعاتی  از  یکی  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
بحث  می شود  مطرح  آسیب  عنوان  به  زنان  حوزه  در 

صیغه است، 

چند همسری در 
صورت رضایت 

همسر مجوز قانونی 
دارد!

ورود تهران به پیک ششم کرونا بدون هیچ عذر و بهانه ای 
پرداخت وام بدون ضامن انجام شود

وزیر اقتصاد با بیان این که تسهیل کردن شرایط حمایت 
از مردم یکی از اولویت های اجرایی در دولت سیزدهم است، 
گفت: هیچ بهانه ای در خصوص اطالع نداشتن مدیران شعب 

بانکهای کشور از بخشنامه وام بدون ضامن پذیرفته نخواهد شد.
صفحه ۳

خرید سربازی بعد از سه سال توقف بار دیگر در حال 
برگشت به بودجه است، اما مصوبه کمیسیون تلفیق برای 
خرید، عجیب و قابل تامل بوده و بیانگر افزایش هزینه تا 

۲۴۰۰ درصدی نسبت به آخرین دوره فروش در بودجه ۱۳۹۷ است.
اخیرا در جریان بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ در کمیسیون 
تلفیق مجلس، موضوع خرید سربازی مصوب شد که طی آن دارندگان 
مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر از آن با پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان، 

کارشناسی و کارشناسی ارشد با  ۴۰۰ میلیون تومان و دارندگان مدرک 
پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و باالتر از آن در تمامی رشته ها با 
پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان امکان خرید و معافیت خواهند داشت. همچنین 
مشموالن متاهل به ازای هر فرزند از ۲۰ درصد تخفیف تا سقف حداکثر 
۶۰ درصد  و افراد متاهل تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و 

سازمان بهزیستی از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردار خواهند شد. 
صفحه ۳

ثروتمندان به سربازی نمی روند!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

 شاغالن، بازنشستگان و مستمری 
بگیران رسمی یا غیر رسمی دستگاه های 
وزارت خانه ها،  شامل  دولتی  جرایی  ا
سازمان های دولتی، شرکت های دولتی 
و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر 
شرکت های معتبر بخش خصوصی که 
حقوقشان نزد شعب بانک صادرات ایران 
تا سقف یک  می توانند  اریز می شود،  و
میلیارد ریال بدون ضامن و با اخذ نامه 
اعتبارسنجی  اساس  بر  از حقوق،  کسر 
و توان بازپرداخت تسهیالت از طریق 
ز  ا بحه  مرا عتباری  ا کارت  دور  ص
تسهیالت خرد این بانک استفاده کنند.

بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
برای  بانک  ین  ا ن،  یرا ا درات  ا ص
آسان سازی پرداخت تسهیالت خرد به 
مشتریان و تحقق رویکرد وزارت امور 

تسهیالت  پرداخت  دارایی  و  قتصادی  ا
در  را  ریالی  میلیارد  یک  حداکثر  رد  خ
مدت  با  مرابحه  اعتباری  کارت  الب  ق
بازپرداخت  و  ماهه  رارداد حداکثر ۳۶  ق
دستور  در  ماهانه   و  مساوی  قساط  ا

الزم االجرا،  قرارداد  که  داده  قرار  ار  ک
بازپرداخت،  توان  احراز  و  عتبارسنجی  ا

شرط صدور این کارت است.
همچنین شاغالن بخش خصوصی 
بانک صادرات  از طریق  که حقوقشان 

تا سقف ۵۰۰  می شود،  پرداخت  یران  ا
با  تنها  و  ضامن  بدون  ریال  یلیون  م
از  می توانند  حقوق  از  کسر  نامه  خذ  ا
این تسهیالت در قالب کارت اعتباری 
است  گفتنی  کنند.  استفاده  رابحه  م
متقاضیانی که قبال تسهیالت خرد بانک 
صادرات ایران را دریافت کرده اند، صرفا 
پس از تسویه کامل بدهی می توانند این 

تسهیالت را دریافت دارند.
شایان ذکر است، شرط احراز توان 
بازپرداخت این است که مجموع حقوق 
و مزایای مستمر متقاضی پس از کسر 
بیمه  مالیات،  )شامل  قانونی  کسورات 
...( حداقل معادل دو  و  بازنشستگی  و 
باشد. نرخ سود  اقساط تسهیالت  رابر  ب
این تسهیالت نیز نرخ مصوب شورای 

پول اعتبار است.

با صدور بخشنامه به همه شعب ابالغ شد

وام بدون ضامن بانک صادرات ایران

مدیریت  بازرسی،  مرکز  رئیس   
عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت 
اقتصاد طی نامه ای به مدیران عامل ۱۳ 
بانک دولتی و نیمه دولتی بر لزوم اجرای 
دستور وزیر اقتصاد مبنی بر عدم نیاز به 
ضامن در پرداخت تسهیالت خرد برای 
مستمری  و  بازنشستگان  ارکنان،  ک
و  عمومی  دولتی،  بخش های  گیران  ب

خصوصی تأکید کرد.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
اخبار  شبکه  از  نقل  به  ایران  ادرات  ص
در  )شادا(،  ایران  دارایی  و  قتصادی  ا
عامل  مدیران  به  که خطاب  نامه  ین  ا
مسکن،  سپه،  ایران،  ملی  انک های  ب
یران،  ا صادرات  توسعه  شاورزی،  ک
قرض  بانک،  پست  معدن،  و  صنعت 
الحسنه مهر ایران، ملت، تجارت، رفاه 
کارگران، صادرات ایران و توسعه تعاون 

صادر شده است، می خوانیم: 
عالی  مقام  دستورات  اجرای  ر  د
ارشد  مدیران  جلسه  در  متبوع  زارت  و

نظام بانکی کشور مورخ نهم بهمن ماه 
۱۴۰۰ و همچنین بخشنامه مورخ ۲۹ 
دی ماه معاون محترم امور بانکی، بیمه 
و شرکت های دولتی با موضوع »عدم 
تسهیالت  پرداخت  در  ضامن  به  یاز  ن
و  بازنشستگان  کارکنان،  برای  ود  خ
دولتی،  بخش های  ستمری بگیران  م
فرمائید  دستور  خصوصی«  و  مومی  ع
نسبت به انجام موارد ذیل حداکثر ظرف 

۲۴ ساعت اقدام گردیده و گزارش آن به 
این مرکز ارسال گردد: 

مذکور،  موضوع  اجرای  ۱-در 
همچنین  و  بانک  آن  داخلی  خشنامه  ب
فرآیند و جزئیات اقدام شعب، در پایگاه 
به  و  درج  متبوع،  بانک  رسانی  طالع  ا
نحو مقتضی به اطالع عموم مشتریان 

و مسئولین شعب برسد.
بازرسی  های  واحد  کلیه      -۲

نسبت  ویژه  هیأت  تشکیل  با  وظفند  م
نظارت  همچنین  و  سرزده  بازرسی  ه  ب
مستمر بر حسن اجرای بخشنامه مذکور 

اقدام نمایند. 
به  رسیدگی  سامانه  آدرس   -۳
آدرس  همچنین  و  بانک  آن  کایات  ش

سامانه نظارت مردمی وزارت متبوع 
)bazresi.mefa.ir( در پایگاه 
شعب  کلیه  همچنین  و  رسانی  طالع  ا
بانک به نحو مقتضی در اختیار مشتریان 

محترم قرار گیرد.
ر  د مردمی  یات  شکا ۴-کلیه 
مدت  ظرف  مذکور  موضوع  خصوص 
۴۸ ساعت رسیدگی و ضمن برکناری 
هیأت  به  مراتب  احتمالی،  تخلفان  م
حسب  و  اداری  تخلفات  به  سیدگی  ر
اعالم  انضباطی  های  کمیته  به  ورد  م
موظفند  مذکور  رسیدگی  مراجع  ردد.  گ
رأی  صدور  به  نسبت  فوریت  قید  ا  ب
مرکز  این  به  را  نتیجه  و  نموده  قدام  ا

اعالم نمایند.

در اجرای دستور وزیر اقتصاد برای حذف ضامن بانکی صادر شد

بخشنامه مهم رئیس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد به مدیران بانک های دولتی

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: توصیه کمیته 
علمی بر این است که تا دو هفته آینده محدودیت های 
اجتماعی در تمامی مجامع از جمله کنسرت، فروشگاه های 
بزرگ، ورزشگاه ها، هتل ها، رستوران ها و غیره برقرار 

شود.
حمیدرضا جماعتی، دبیر کمیته علمی کشوری کرونا 
این کمیته گفت:  اتخاذ شده در جلسه  درباره تصمیمات 
توصیه کمیته علمی بر این است که از امروز تا دو هفته 
آینده محدودیت های اجتماعی در تمامی مجامع از جمله 

ها،  هتل  ها،  ورزشگاه  بزرگ،  فروشگاه های  نسرت،  ک
رستوران ها و غیره برقرار شود.

به  باتوجه  گفت:  کرونا  علمی کشوری  کمیته  بیر  د
شیوع کرونا در سرباالیی پیک هستیم و احتماال در یک یا 
دو هفته اخیر به قله پیک ششم امیکرون در کشور می رسیم. 
بنابراین هرچه قدر محدودیت ایجاد کنیم میزان درگیری و 
بستری و مرگ و میر بیماران کم خواهد شد. به همین دلیل 
توصیه ما این است که حداقل در این دو هفته محدودیت 
اجتماعی ایجاد کنیم تا با تعداد زیاد بستری ها و مرگ و 

میر مواجه نباشیم. 
امروز  ادامه گفت: دومین نکته که در جلسه  و در  ا
مطرح شد، تاکید بر واکسیناسیون دز سوم بود که حتما 
باید انجام شود. مساله سوم دز واکسن در کودکان پنج تا 
۱۱ سال بود که براساس آنچه که در کمیته ملی واکسن 
تایید شده بود، کمیته علمی هم این را تایید کرد که دز 
واکسن ضد کرونا در اطفال پنج تا ۱۱ سال با همان دز 
افراد بزرگسال انجام شود و فرقی بین کودکان و بزرگساالن 

وجود ندارد. 

پیشنهاد کمیته علمی کشوری کرونا:
محدودیت های اجتماعی تا دو هفته برقرار شود

صفحه ۳
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نماینده مردم هشترود:
سود و جرایم وام های بانکی بخشیده شود

خواستار  اسالمی،  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
کشاورزی،  وام های  ویژه  به  بانکی  وام های  جرایم  و  سود  خشودگی  ب
وام های  این  بازپرداخت  برای  و درنظر گرفتن حداقل مهلت سه ساله 

کشاورزی شد.
در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی سید حمزه 
امینی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس گفت: در آستانه 
دهه مبارک فجر قرار داریم ضمن عرض تبریک این ایام که مردم از 
عمق وجودشان شعارهای مختلف و متفاوتی را فریاد می زدند از جمله 
این شعارها »برادری، برابری حکومت عدل علی« بود و در سایه این 
حکومت، خدمات بسیار ارزشمند و شایسته ای به اقصی نقاط کشورمان 

ایران عزیز داده شده و مردم قدردان و قدرشناس نعمت ها هستند.
گالیه  اما  افزود:  مجلس  در  چاراویماق  و  هشترود  مردم  ماینده  ن
از برخی تبعیض ها است که  ناعدالتی اجتماعی و  از  نارضایتی مردم  و 
فقیرتر  روزبه روز  فقیر  و  غنی تر  روزبه روز  غنی  جامعه،  در  شده  موجب 
که  است  دولت ها  از  برخی  مدیریت  از جمله ضعف  موضوع  این  شود. 
جرات نه گفتن به اطرافیان خود را ندارند و در زیر چتر حمایت برخی 

از سران بیت المال را غارت می کنند.
امینی تصریح کرد: انتظار از دولت انقالبی آیت اهلل رییسی این است 
که شعار انتخاباتی خود که مبارزه با فساد است را با جدیت و قدرت تمام 

ادامه دهند تا رضایت خدا و خلق خدا حاصل شود.
نه  و  بانکی  بدهکاران  بانک ها،  بی امان  فشار  داد:  ادامه  ی  و
زده  بر هم  را  ٌخرد  بدهکاران  روانی  و  آرامش روحی  بدهکاران کالن، 
است. خشکسالی مداوم سال های اخیر در این شهرستان ها که تنها منبع 
درآمدشان کشاورزی است باعث شده، شهرستانی های عزیز بدهی های 
بانکی شان را تسویه نکنند از دولت مردمی درخواست می شود در اسرع 
وقت نسبت به بخشودگی سود و جرایم وام های بانکی به ویژه وام های 
وام های  بازپرداخت  برای  سال  سه  حداقل  و  کرده  اقدام  شاورزی  ک

کشاورزی مهلت داده شود.
آب  کمبود   : کرد ن  عنوا مجلس  عی  جتما ا کمیسیون  ضو  ع
باعث  که  چاراویماق  و  هشترود  شهرستان های  روستاهای  در  شرب 
آب  در  آرسنیک  وجود  همچنین  و  می شود  شهرها  به  آنها  مهاجرت 
دولت  از  می کند  تهدید  را  شهر  مردم  سالمتی  هشترود،  شهر  شرب 
درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به آبرسانی شهر هشترود و 

کند. اقدام  تابع  روستاهای 
وی خاطرنشان کرد: در کار خیر تاخیر ثواب نیست، بازنشستگان 
و  باعزت  ما هستند که یک عمر  اجتماعی  ارزشمند  عزیز سرمایه های 
آنها بهره مند شده و  با برکت  از وجود  احترام زندگی کرده اند و جامعه 
می شوند از دولت و مجلس انقالبی می خواهم که نسبت به دائمی کردن 
قانون همسان سازی حقوق این سرمایه های ارزشمند اقدام عاجل کنند.
این نماینده مجلس یازدهم یادآور شد: هدایت و گمراهی جامعه به 
دست معلمان و عالمان آن جامعه است، معلمان شریف و جامعه فرهنگی 
که سال هاست در انتظار قانون رتبه بندی نشسته اند و اکنون که در صحن 
علنی مجلس این قانون به تصویب رسیده انتظار می رود، دولت نسبت 

به اجرای قانون رتبه بندی فرهنگیان سریعا اقدام کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: از وزیر اقتصاد 
درخواست می شود درخصوص ضمانت های بانکی، اسناد امالک روستاها 
را به جای ضامن کارمند قبول کنند، به ویژه در مورد وام های ازدواج 

جوانان این امر مدنظر قرار گیرد.

ورود تهران به پیک ششم کرونا
کرونا  بیماری  روند  تشریح  تهران ضمن  استان  کرونای  ستاد  درمان  عاون  م
سویه  با  بیماری  این  موج ششم  با  مقابله  برای  بیمارستانی  امکانات  و  تهران  ر  د
امیکرون، گفت: تقریبا میزان مراجعین سرپایی در حوزه درمان در روز به مرز ۶۰۰۰ 

نفر رسیده است.
دکتر نادرتوکلی، با اشاره به ورود استان تهران به پیک ششم کرونا،  گفت: 
تفاوت این پیک با پیک قبلی در این است که تعداد ابتال باال است اما، خوشبختانه 

بیماری شدید کمتر است.
مرز  به  روز  در  درمان  در حوزه  مراجعین سرپایی  میزان  تقریبا  داد:  ادامه  و  ا
۶۰۰۰ نفر رسیده است؛ ولی تعداد بستری های جدید بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ مورد در روز 
است که یعنی از هر ۲۰ نفر یک نفر بستری می شود. تعداد کل موارد بستری در 
استان تهران اکنون حدود ۱۳۰۰ بیمار است که از این تعداد حدود یک چهارم در 

بخش های مراقبت ویژه بستری هستند.
وی افزود: چون هنوز اثر مستقیم افزایش موارد ابتال مشخص نشده است، 

موارد مرگ و میر استان همچنان تک رقمی است.
او با تاکید بر این که بروز امیکرون در کودکان بیشتر است،  اظهار کرد: نسبت 
افزایش یافته است؛  ابتالی به کرونا در گروه سنی زیر ۱۰ سال  به ماه های قبل 
البته فراموش نکنیم هر ساله در این فصل بیماری های ویروسی هم روند افزایشی 
داشته اند؛ بنابراین بخشی از موارد ابتال هم مربوط به موارد آنفلوآنزا است. در این 

راستا توصیه اکید ما استفاده از دو ماسک در اماکن عمومی است.
توکلی با اشاره به سرایت پذیری باالی امیکرون، بیان کرد: به همین علت 
برگزاری هر تجمعی ریسک باالیی دارد، مگر اینکه فاصله اجتماعی رعایت شود و 

دز بوستر واکسن نیز تزریق شده باشد.
وی افزود: در این راستا یکی از موضوعات مطرح شده در جلسات ستاد کرونای 
استان تهران برگزاری جشنواره فجر بوده است که ان شاءاهلل تصمیمات خوبی اتخاذ 
شود. توجه کنید که واکسن هم عامل جلوگیری از ابتال نیست ولی کمک می کند در 

صورت ابتال، شدت بیماری کم باشد.

جزئیات تغییر عوارض طرح ترافیک برای سال 1۴۰1
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران توضیحاتی درباره جزئیات تغییر 

عوارض طرح ترافیک برای سال ۱۴۰۱ ارائه داد.
سید مجتبی شفیعی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در حاشیه 
درباره  تهران  ترافیک شهرداری  و  نقل  و  معاون حمل  امروز شورای شهر  صحن 
تردد  هزار   ۱۰۳ ترافیک  طرح  محدوده  برای  اظهارداشت:  ترافیک  طرح  وضوع  م
مجاز براساس مصوبه شورای ترافیک تهران وجود دارد که از این تعداد ۵۳ هزار 
مجوز برای افراد دارای سهمیه های خاص در نظر گرفته شده و ۵۰ هزار مجوز نیز 

به صورت روزانه اخذ می شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهادها محاسبه نحوه عوارض به این صورت است که 
قیمت پایه ای وجود دارد که در سال جاری ۳۵ هزار تومان در نظر گرفته شده و برای 
سال آینده با ۳۰ درصد افزایش ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. ضرایبی که در 
این قیمت پایه ضرب می شوند همچون ضریب مکانی، ضریب زمانی در اوج و غیراوج 
ساعات تردد، ضریب آالیندگی است که برای سال آینده هیچ تغییری نخواهد داشت.

معاون شهردار تهران ادامه داد: ۴۰ درصد از درآمدهای طرح ترافیک برای 
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، ۴۰ درصد برای اجرای طرح های حمل و نقل و 
ترافیکی و ۲۰ درصد برای شبکه مترو در نظر گرفته شده است.وی درباره سهمیه های 
خاص اختصاص داده شده برای ورود به محدوده طرح ترافیک خاطرنشان کرد: برای 
بیماران خاص و خبرنگاران تخفیف ۹۰ درصد، برای خودروهای آژانس  معلولین، 
قبال براساس اخذ سند سفر و عدم اخذ سند سفر ضرایب متفاوت بود که برای سال  
آینده این موضوع یکپارچه دیده شده و ضریب چهاردهم در نظر گرفته شده است.

مدارس،  سرویس  »ع«،  پالک  با  سواری  خودروهای  برای  گفت:  فیعی  ش
خودروهای آموزشگاه های رانندگی ضریب ۰.۳ در نظر گرفته شده و برای اتوبوس ها 

و مینی بوس های پالک »ع« صفر در نظر گرفته شده است.

معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری:

چند همسری در صورت رضایت همسر مجوز قانونی دارد!
خانواده  و  زنان  عاون  م
ریاست جمهوری گفت: چند 
در  قانون  نظر  از  همسری 
صورتی که رضایت همسر وجود داشته 

باشد مجوز دارد.
و  زنان  معاون  خزعلی  نسیه  ا
پاسخ  در  جمهوری  ریاست  انواده  خ
موضوعاتی  از  یکی  که  سوال  این  ه  ب
آسیب  عنوان  به  زنان  حوزه  در  ه  ک
است،  صیغه  بحث  می شود  طرح  م
این  به  ورود  امکان  زنان  معاونت  یا  آ
برای  برنامه ای  آیا  و  دارد  را  وضوع  م
بررسی  گفت:  دارید؟  معضل  این  حل 
طریق  از  که  آسیب ها  از  سری  یک 
خانواده  متوجه  قوانین  از  وءاستفاده  س

است از برنامه های ما است.
زمینه  همین  در  داد:  ادامه  ی  و
برگزار  نیز  را  نشستی  قوه قضاییه  ا  ب
نشست ها  این  است  قرار  و  رده ایم  ک
راهکارهای  بتوانیم  تا  باشد  دامه دار  ا
الزم برای جلوگیری از سوءاستفاده از 

برخی از قوانین ارائه شود.
ریاست  خانواده  و  زنان  معاون 
ی  همسر چند  ه  ر با ر د ی  ر جمهو
ر  د مینه  ز ین  ا ر  د که  تی  تبلیغا و 
 : گفت  ، د می شو ی  ز مجا ی  فضا
ر  د نون  قا نظر   ز  ا همسری  چند 
وجود  همسر  یت  رضا که  تی  صور

دارد. مجوز  باشد  داشته 
وی همچنین در بخش دیگری 

از صحبت های خود درباره استفاده از 
زندانی  زنان  برای  الکترونیک  پابند 
در  لکترونیک  ا بند  پا ره  با در گفت: 
تفاهم نامه ای  و  قرارداد  پیشین  دوره 
ین  ا ر  د ما  که  د  بو ه  شد منعقد 
انجام  را  پیگیری های الزم  خصوص 
دادیم و متوجه شدیم که در بسیاری 
مه  تفاهم نا ین  ا نمی شود  رد  موا ز  ا
وثیقه ای  باید  که  چرا  شود  محقق 

نیک  و لکتر ا بند  پا فت  یا ر د ی  ا بر
مکان  ا نیان  ندا ز کثر  ا که  ند  ر بگذا

ندارد. را  وثیقه  تامین 
ریاست  خانواده  و  زنان  معاون 
در  ما  اما  کرد:  خاطرنشان  جمهوری 
زندانیان   تا  کرده ایم  تالش  دوره  این 
که  فرزندی   دارای  و  غیرعمد  زن 
آزاد  را  دارد  آن ها وجود  آزادی  امکان 
کنیم و بودجه هایی را از جاهای مختلف 
برای این منظور  تامین کرده ایم و در 
همین مدت هم تعدادی از زنان زندانی 
را آزاد کرده ایم و این برنامه همچنان 

ادامه دارد.
پیگیری  درباره  همچنین  خزعلی 
معاونت در خصوص روند رسیدگی به 
الیحه تامین امنیت زنان علیه خشونت 
در  حاضر  حال  در  الیحه  این  گفت: 
حال  در  اسالمی  شورای  مجلس 
بررسی است و ما در این خصوص نیز 
با مجلس شورای اسالمی  را  جلساتی 

خواهیم داشت.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

شرایط و ضوابط شرکت در کنکور اعالم شد
شرایط و ضوابط شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به همراه دفترچه 
انتخاب رشته داوطلبان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعالم شد.
ثبت نام از داوطلبان شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ برای پذیرش 
در رشته های با آزمون در دوره های روزانه، نوبت دوم )شبانه(، نیمه حضوری، 
مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور 
و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین رشته های تحصیلی 
با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی از ۱۰ بهمن منحصراً از طریق درگاه اطالع رسانی 
سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www. sanjesh. org آغاز شده 

است و در روز یکشنبه مورخ ۱۷ این ماه به اتمام می رسد.
سال  سراسری  آزمون  در   )۱ شماره  )دفترچه  ثبت نام  راهنمای  دفترچه 
سازمان  این  اطالع رسانی  درگاه  طریق  از  ثبت نام  شروع  با  همزمان   ۱۴۰۱

قابل دریافت است.
الزم است برای اطالع از شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه 
عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع غیر ایرانی و توضیحات مربوط 
به سهمیه ایثارگران این دفترچه راهنما را مطالعه نموده و در صورتی که دارای 
شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه هستند، می توانند به عنوان متقاضی در 

این آزمون ثبت نام کنند.
با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام منحصراً به صورت اینترنی انجام 
می شود، الزم است به وسیله کارت های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت 
و  سازمان  اطالع رسانی  درگاه  به  مراجعه  با  است،  فعال  آن ها  الکترونیکی 
پرداخت مبلغ ۷۵۰.۰۰۰ )هفتصدوپنجاه هزار ریال( ریال به عنوان وجه ثبت نام 
شرکت در آزمون، نسبت به دریافت اطالعات کارت اعتباری )شماره سریال 

۱۲ رقمی( اقدام کنند.
هر متقاضی مطابق ضوابط آزمون می تواند در یکی از گروه های پنج گانه 
آزمایشی شامل گروه آزمایشی ۱ )علوم ریاضی و فنی(، گروه آزمایشی ۲ )علوم 
تجربی(، گروه آزمایشی ۳ )علوم انسانی(، گروه آزمایشی ۴ )هنر( و گروه آزمایشی 

۵ )زبان های خارجی( شرکت نماید.
منظور از ثبت نام در ۲ یا ۳ گروه آزمایشی بدین صورت است که متقاضی 
می تواند عالوه بر انتخاب یکی از گروه های آزمایشی )علوم ریاضی و فنی 
گروه  در  اصلی  آزمایشی  گروه  عنوان  به  انسانی(  علوم  یا  تجربی  علوم  یا 
نمی توان  دیگر،  عبارت  به  متقاضی شود؛  نیز  خارجی  زبان  و  هنر  آزمایشی 
به طور همزمان، در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و 

علوم انسانی ثبت نام کرد.
در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی 
شامل آهنگسازی، ادبیات نمایشی، ارتباط تصویری، آموزش هنر، بازیگری، 
عکاسی،  لباس،  طراحی  صنعتی،  طراحی  صحنه،  طراحی  پارچه،  طراحی 
نوازندگی  عروسکی،  نمایش  نقاشی،  سازی،  مجسمه  نگارگری،  و  کتابت 
موسیقی ایرانی و نوازندگی موسیقی جهانی در گروه آزمایشی هنر و همچنین 
با  و  متمرکز  به صورت  بدنی  تربیت  آموزش  و  ورزشی  علوم  رشته های  در 
از  خصوص  این  در  الزم  توضیحات  لذا  می پذیرد؛  صورت  خاص  شرایط 
طریق اطالعیه های مربوط در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون به اطالع 

متقاضیان خواهد رسید.
براساس ضوابط، دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی در صورتی می توانند در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ ثبت نام و شرکت نمایند 
که اواًل واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام 
آزمون مذکور باشند و ثانیًا حداکثر تا تاریخ ۲۵ اسفند امسال نسبت به انصراف 
قطعی از تحصیل اقدام نمایند. بدیهی است متقاضیان مذکور، در صورت عدم 
انصراف قطعی از تحصیل تا تاریخ تعیین شده، در صورت موفقیت و قبولی 
در آزمون، مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در رشته قبولی جدید خود نیستند.

دستمزد۴ میلیون تومانی موبایل قاپی!
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری متهمی خبر داد که به ازای 

موبایل قاپی، روزانه چهارمیلیون تومان دستمزد می گرفت.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری موبایل قاپی خبرداد که به 

ازای سرقت از شهروندان روزانه ۴۰ میلیون ریال دستمزد می گرفت.
سرهنگ جلیل موقوفه ای در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: در 
پی وقوع چند فقره موبایل قاپی توسط ۲ موتورسوار با استفاده از یک دستگاه 
موتورسیکلت در شهرک قدس تیم عملیات کالنتری مسئولیت شناسایی متهمان 

را برعهده گرفتند و گشت زنی های انتظامی افزایش یافت.
انجام چند عملیات پلیسی در نهایت  با  افزود: ماموران این کالنتری  وی 
موتورسواران را هنگام موبایل قاپی از شهروندی مشاهده و بالفاصله  با اجرای 
طرح مهار سارقان، پس از مدتی تعقیب و گریز یکی از  موتورسواران را دستگیر 
و در بررسی های بیشتر از وی ۳ دستگاه تلفن مسروقه و مبلغ ۴۰ میلیون ریال  

وجه نقد کشف کردند.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: متهم  پس از انتقال به کالنتری 
و اعتراف به جرم ارتکابی در خصوص وجه نقد کشف شده، اظهار داشت که روزانه 
مبلغ ۴۰ میلیون ریال  به ازای همکاری در موبایل قاپی از متهم متواری دریافت 

می کرد.سرهنگ موقوفه ای خاطرنشان کرد: تحقیقات بیشتر برای  کشف جرائم 
احتمالی متهم و دستگیری متهم فراری ادامه دارد.

کالهبرداران 1۵۴ میلیارد تومانی تهران دستگیر شدند
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ از انهدام اعضای باند چهار نفره 
جعل و کالهبرداری اسناد رسمی ملکی خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش ریال 

اموال کالهبرداری شده را یک هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال اعالم کردند.
به گزارش روابط عمومی پلیس تهران بزرگ، سرهنگ سعید دالوند افزود: 
با ارجاع پرونده ای مبنی بر جعل سند مالکیت رسمی و انتقال  پالک ثبتی ملک 
پدری شاکی به شخص دیگری  و سکونت متهم در ساختمان، بررسی موضوع 

در اختیار تیمی از کارآگاهان پایگاه یکم قرار گرفت.
وی بیان کرد: متصرف پالک ثبتی مدعی که به ازای پرداخت یک هزار 
و ۵۴۰ میلیارد ریال به فروشنده و ۲ نفر معرف در دفتر خانه اسناد رسمی، سند 

ساختمان به نام وی منتقل و مالک ساختمان شده است.
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران با بیان اینکه در بررسی ها مشخص 
شد که ساختمان به موجب اسناد رسمی جعلی به خریدار فعلی منتقل شده است، 
افزود: با شناسایی هر ۲ معرف مشخص شد که یکی از معرفان پس از دریافت 

حق کمیسیون از خریدار، به کشورهای همسایه گریخته است.
این مقام انتظامی ادامه داد: در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی فروشنده 
پالک ثبتی نیز در مخفیگاهش در درازشیب دستگیر شد؛   متهم ادعا کرد که 
برادرش با سوء استفاده از هویتش کالهبرداری را انجام داده و پس از دریافت 

وجوه از خریدار از کشور متواری شده است.
دالوند گفت: متهمان دستگیر شده پس از تکمیل تحقیقات با صدور قرار 
مجرمیت از سوی بازپرس پرونده روانه زندان و سایر اقدامات در جهت شناسایی 

وکشف زوایای پنهان پرونده و دستگیری ۲ متهم فراری ادامه دارد.
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گوگل کالد با اضافه کردن تیمی جدید، فعالیت های 
خود را در حوزه بالک چین گسترش می دهد

تیم جدید گوگل در واحد سرویس های ابری این شرکت به شرکت های 
مختلف کمک می کند تا زیرساخت بالک چین ایمن مدنظر خود را بسازند.

پلتفرم ابر گوگل  Google Cloud Platform یا همان سرویس 
گوگل کلود ، ارائه دهنده منابع محاسباتی به منظور استقرار و بهره برداری از 
برنامه های کاربردی در وب میباشد. عالوه بر این، محلی را برای اشخاص و 
شرکت ها به منظور تهیه و اجرای نرم افزار ها ایجاد میکند، که از طریق وب 
کاربران را به آن نرم افزار متصل می کند. برای فهم بهتر موضوع، به ده ها 
هزار وبسایتی که در شبکه ای بسیار بزرگ و در عین حال قابل تقسیم از مراکز 

داده ها، فعالیت دارند، فکر کنید.
در  را  وبسایت  یک  یا  و  سرویس  یک  اپلیکیشن،  یک  شما  که  زمانی 
پلتفرم Google Cloud  اجرا می کنید، Google Cloud حواسش به 
تمام منابعی که این اپلیکیشن یا وبسایت استفاده می کند هست. به طوری 
که میداند چقدر قدرت پردازش، فضای داده، کاوش پایگاه داده و اتصال به 

شبکه مصرف کرده است.
شما می توانید درعوض اجاره یک سرور و یا یک آدرس DNS به طور 
ماهیانه )که همان روش های معمولی تهیه کنندگان وبسایت هاست(، برای 
استفاده از هر یک از این منابع به طور ثانیه ای پرداخت کنید. همچنین اگر 
سرویس های شما به میزان زیادی توسط مشتریانتان استفاده شود، به شما 

تخفیفی تعلق خواهد گرفت.
ظاهراً سرویس گوگل کالد Goolge Cloud قصد دارد به طور جدی تر 
برنامه های  افزودن  از گوگل روی  این واحد  در فضای رمزارزها فعالیت کند. 

بالک چین بیشتر برای گسترش به صنایع متمرکزتر خواهد شد.
به گزارش ZDNet، گوگل اعالم کرد که تیم جدیدی به سرویس ابری 
این شرکت اضافه خواهد شد که نیازهای مشتریان را در ساخت، انجام معامالت، 
ذخیره ی ارزش و استقرار محصوالت جدید در پلتفرم های مبتنی بر بالک  چین 
رفع خواهد کرد. گوگل درادامه توضیح داد که به دنبال کمک به شرکت ها برای 

ایجاد زیرساخت ایمن و پایدار در بالک چین است.
بر  پایدار  بالک چین  زیرساخت  ساخت  درزمینه ی  گوگل  جدید  تیم 
موارد مختلفی تمرکز خواهد کرد. این موارد شامل اجازه دادن به کاربر برای 
استقرار اعتبارسنجی بالک چین در گوگل کالد فقط با یک کلید و کمک به 
توسعه دهندگان و کاربران خواهد بود تا بتوانند گره های )Node( خود را در 
فضای ابری میزبانی کنند. عالوه براین، گوگل قصد دارد چندین مجموعه داده ی 
عمومی ازجمله تاریخچه ی تراکنش های بالک چین برای رمزارزهای محبوب 

مثل بیت کوین، اتریوم، پالی گان و دوج کوین را میزبانی کند.
این  بررسی  مشغول  درحال حاضر  که  می دهد  توضیح  درادامه  گوگل 
موضوع است که مشتریان سرویس ابری این شرکت بتوانند پرداخت های خود 
 Hedra را با ارزهای دیجیتال را انجام دهند. شرکت های بالک چین مثل
مقیان پذیری  برای  ابری گوگل  از خدمات  درحال حاضر   Theta Labs و 

و امنیت بهره می برند.
اگرچه این اولین اقدام واحد خدمات ابری گوگل در حوزه ی بالک چین 
انجام داده است، گوگل خود از مدتی قبل اقداماتی در این حوزه انجام داده 
است. به عنوان مثال، این شرکت سال گذشته با کوین بیس و Bakkt وارد 
سرویس  در  دیجیتال  ارزهای  از  دهد  اجازه  مشتریانش  به  تا  شد  همکاری 

گوگل پلی استفاده کنند.
با رشد بازار و محبوبیت بیشتر ارزهای دیجیتال، شرکت های فناوری تمایل 
بیشتری به فعالیت در این حوزه پیدا می کنند؛ درنتیجه، کارشناسان پیش بینی 
کرده اند که در ۱۰ سال آینده، حدود ۹۰ درصد از جمعیت جهان از رمزارزها 
استفاده خواهند کرد. بازار ارزهای دیجیتال فقط در چند سال گذشته از ۱٫۴۴ 

میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ به ۱٫۶۳ میلیارد در سال ۲۰۲۱ رسیده است.

تخصصی  تیم  عضو 
کودک و نوجوان در انجمن 
کشور،  خانواده  و  ازدواج 
گفت: اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ، خود 
برای بزرگ کردن و یا کمک دادن به 
فرزندان در بزرگ کردن نوه ها اشتیاق 
وجود  مشکلی  باشند،  مایل  و  داشته 
انتظار  صورت  این  غیر  در  اما  ندارد 
کردن  بزرگ  برای  والدین  از  داشتن 
نوه ها و یا کمک دادن به فرزندان برای 
بزرگ کردن نوه ها و تحمیل این امر به 
آنها انتظاری غلط است که آسیب های 
فرزندان  نوه ها،  برای  ناپذیری  جبران 

و والدین دارد.
اگر  اظهار کرد:  اناری  آسیه  دکتر 
را  نوه ها  که  دارند  تمایل  خود  والدین 
بزرگ کننده اشکالی در این امر وجود 
انداختن مسولیت روی دوش  اما  ندارد 
تربیت  برای  بزرگ  مادر  و  بزرگ  پدر 

بچه ها عواقب جبران ناپذیری دارد. 
تاکید  با  حال  عین  در  در  وی 
بین  روابط  و  خانواده  محیط  اینکه  بر 
خانواده در کمک گیری از پدربزرگ و 
مادربزرگ برای بزرگ کردن نوه ها بسیار 
حائز اهمیت است، ادامه داد: در برخی 
خانواده ها این امر می گنجد و در برخی 
نمی گنجد و از این رو است که می توان 
به خانواده  از هر خانواده  گفت شرایط 

برخی  بافت  در  است.  متفاوت  دیگر 
خانواده ها اینکه برای بزرگ کردن فرزند 
از والدین کمک گرفته شود مورد قبول و 
والدین از این امر استقبال می کنند اما در 
برخی غیر معمول است چراکه والدین 

برنامه های خاص خود را دارند. 
این روانشناس در عین حال تاکید 
کرد که این امر به عنوان یک انتظار از 
والدین غلط است چراکه والدیِن پدر و 
مادرهای امروزی، خودشان برنامه های 
خاصی برای زندگی دارند و قرار است 
عنوان  به  خود  شخصی  زندگی  برای 
بازنشستگان برنامه هایی داشته باشند و 
اگر ما انتظار داشته باشیم نوه ها را بزرگ 
کنند ممکن است به زندگی شخص آنها 
لطمه وارد شود، با این حال اگر خودشان 
دوست دارند از نوه ها مراقبت کنند این 
امر قابل قبول اما تحمیل کردن این امر 

مورد قبول نیست. 
و  کودک  بالینی  روانشناس  این 
خود  سخنان  دیگر  بخش  در  نوجوان 
از  پیش  مشاوره  اهمیت  بر  تاکید  با 
از  قبل  زوجین  داد:  ادامه  فرزندآوری، 
اینکه بچه ای را به این دنیا بیاورند باید 
آمادگی هایی داشته باشند. در این راستا 
مشاوره پیش از فرزندآوری و بارداری نیز 
بسیار کمک کننده است و روانشناسان 
والدین  دارند.  تاکید  آن  روی  بر  خیلی 
باید بررسی کنند که در حال حاضر در 
موقعیت فرزندآوری هستند یا شرایطش 
رابطه  می تواند  امر  این  و  ندارند  را 

زناشویی آنها را بهم بریزد. 
نجمن  ا ییسه  ر هیئت  عضو 
نوجوان  و  کودک  بالینی  روانشناسی 
فرزندآوری  درباره  باید  زوجین  افزود: 
اگر یکی  و  داشته  توافق کامل  با هم 

ناموافق  دیگری  و  موافق  نها  آ ز  ا
که  والدی  طبیعتا  باشد  فرزندآوری 
را  کمتری  مسئولیت  نیست  موافق 
بر  فرزند  مسئولیت  غالب  و  می پذیرد 
دوش دیگری است. این امر خطرناک 
است و می تواند پرخاشگری، افسردگی، 
زندگی  در  مشکالت  و  فرسودگی 

زناشویی به بار آورد.
فرزندآوری  برای  اناری،  گفته  به 
خانواده  با  که  است  ضروری  امر  این 
شته  ا ند سی  سا ا ت  مشکال همسر 
همسر  خانواده  اعضای  چراکه  باشیم 
از  و  هستند  ما  اجتماعی  پشتوانه های 
ابتدا  مشکل  وجود  صورت  در  رو  این 
اقدام  سپس  و  حل  را  مشکالت  باید 
همکاری  چراکه  کنیم  فرزندآوری  به 
زوجین با هم و با خانواده ها فرزندآوری 

را تسهیل می کند. 
تخصصی  کمیته  عضو  گفته  به 
نوجوان  و  کودک  بالینی  روانشناسی 
مشاوره  و  روانشناسی  نظام  سازمان 
کشور، مسئولیت بزرگ کردن فرزندان 
انداختن  که  است  والدین  عهده  بر 
کاری  خانواده ها  دوش  به  امر  این 
تبعات  به  باید  زوجین  و  است  اشتباه 
و عواقب فرزندآوری فکر و برای آن 
به  اقدام  سپس  و  کرده  برنامه ریزی 

کنند. فرزندآوری 

عضو انجمن ازدواج و خانواده کشور:

بزرگ کردن نوه  توسط پدر بزرگ و مادر بزرگ اشتباه است
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران:
بازگشت به محدویت های کرونایی ضروری است

بستری   تعداد  افزایش  به  توجه  با  ایران  داخلی  متخصصان  جامعه  رئیس 
بیماران کرونایی در بخش های بستری و آی سی یو در روزهای اخیر هشدار داد: باید 

محدودیت های کرونایی دوباره اجرا شود.
ایرج خسرونیا افزود: شیوع اومیکرون به صورت انفجاری در حال افزایش است 
و دولتمردان باید سریع تر تصمیم های اساسی برای اجرای محدودیت های کرونایی 
اتخاذ کنند زیرا اکنون مردم شیوه نامه های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، 
حفظ فاصله گذاری اجتماعی و دوری از تجمعات را به درستی رعایت نمی کنند و اگر 

بی توجهی کنیم، دوباره به روزهای تلخ کرونایی باز خواهیم گشت.
وی خاطرنشان کرد: اومیکرون سویه ای است که بر عکس سویه های دیگر کرونا، 
به صورت زنجیره وار افراد را مبتال می کند؛ به عنوان مثال، اگر دانش آموزی در مدرسه 
به اومیکرون مبتال باشد، همه همکالسی های خود را درگیر کرده و آنها نیز اعضای 
خانواده را گرفتار می کنند و رهایی و بهبودی از این بیماری بسیار سخت تر خواهد بود.
خسرونیا اظهارداشت: اکنون مدارس، رستوران ها، سینماها و سایر اماکن تفریحی، 
زیارتی و عمومی باز است و بی توجهی مردم در رعایت شیوه نامه های بهداشتی دوباره 
مشکالت زیادی را ایجاد خواهد کرد زیرا  اومیکرون حدود چهار برابر سرایت انتقال 

پذیری بیشتری نسبت به دلتا دارد و باید محدودیت های کرونایی اجرایی شود.
جوانان بیشترین مبتالیان به اومیکرون 

این متخصص داخلی تاکید کرد: این سویه بیشتر جوانان ۲۰ تا ۳۰  سال را 

مبتال می کند و بخش های مراقبت های ویژه و بستری از این افراد پر شده و آنها 
بیشتر از سایر گروه های سنی جان خود را از دست می دهند.

به گفته خسرونیا، اومیکرون شوخی بردار نیست و باید دولتمردان همه اقدامات 
پیشگیرانه را برای کنترل و مهار این سویه در کشور انجام دهند و از افرادی که 
بیمار هستند می خواهیم در محل کار و اماکن عمومی حضور نیابند و دست های خود 

را به طور مرتب شستشو داده و اصول بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند.
اومیکرون شوخی بردار نیست و باید دولتمردان همه اقدامات پیشگیرانه را برای 
کنترل و مهار این سویه در کشور انجام دهند و از افرادی که بیمار هستند می خواهیم 

در محل کار و اماکن عمومی حضور نیابند.
اومیکرون شبیه سرماخوردگی است

وی تصریح کرد: اومیکرون بیشتر شبیه یک سرماخوردگی  است و  آبریزش 
بینی، سردرد، خستگی خفیف تا شدید، عطسه و گلودرد از جمله عالئم آن بوده و 

افراد باید از تماس با کسانی که دارای این عالئم هستند، دوری کنند.
رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران با اشاره به اینکه سرعت انتشار اومیکرون 
بسیار باالست، افزود: مردم حتما از ماسک استفاده کرده و از حضور در اماکنی که 
دارای تهویه مناسب نیست، خودداری کنند همچنین تکمیل روند واکسیناسیون نیز 

می تواند در پیشگیری از ابتال به اومیکرون بسیار موثر باشد.
براساس اعالم تازه ترین رنگ بندی کرونایی در کشور هفت شهر شامل کاشان، 
فردوس، قم، ابرکوه، اردکان، خاتم و مهریز به عنوان هفت شهر در وضعیت قرمز 
کشور قرار گرفتند.تهران، مشهد، اصفهان و شیراز و ۳۹ شهرستان دیگر در وضعیت 
نارنجی و ۲۱۷ شهر در وضعیت زرد قرار گرفتند، همچنین ۱۸۱  شهر همچنان 
در وضعیت آبی کرونا هستند، پس از ۴۷ روز رنگ قرمز به نقشه کرونایی کشور 
بازگشت و اردکان تنها شهرستانی است که از روز ششم بهمن ۱۴۰۰ پس از انتشار 
سویه اومیکرون در وضعیت قرمز قرار گرفت.بهرام عین الهی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی نیز هفته گذشته در توییت خود نوشت با افزایش موارد بستری 
و سرپایی باید اعالم کنیم که عمال وارد پیک ششم شده ایم، توصیه اکید و حتی 
خواهش ما رعایت همان راهکارهای ساده اما مهم وحیاتی است، استفاده صحیح 
از ماسک، رعایت شیوه نامه های بهداشتی و تزریق واکسن به ویژه دز سوم است.  
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در  بسیار  چالش  از  بعد 
رابطه با حذف یا ماندگاری ارز 
۴۲۰۰ تومانی، رای نمایندگان 
به توقف آن بود و فعال ماجرای این ارز را 
در سکوت فرو برد؛ جدال رانت، بی پولی 
و تورم که اکنون به نفع تورم به پایان 
رسیده است چرا که برنامه مشخصی در 

این رابطه وجود نداشت.
ارز ۴۲۰۰  و حذف  تکلیف  تعیین 
دولت  برنامه های  اهم  در  تومانی 
به  نسبت  بارها  و  داشته  قرار  سیزدهم 
رانت سنگین پرداخت آن در قالب یارانه 
پنهان و از سویی اهمیت تامین مالی از 
این محل و پرداخت هدفمند یارانه آن 
تاکید کرده است، حتی در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ که به مجلس ارائه کرد، تبصره 
سنوات قبل مربوط به تامین ارز واردات 
را  تومانی  ارز ۴۲۰۰  با  اساسی  کاالی 

حذف کرده بود.
نبود برنامه جریان را متوقف کرد

با توجه به  انتظار می رفت  اگرچه 
به  نسبت  نمایندگان  که  واکنش هایی 
ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ داشته و معتقد 
به ساماندهی آن بودند، روال به سمت 
تائید پیشنهاد دولت پیش برود ولی آنچه 
تاکنون در جریان بررسی الیحه بودجه 
در کمیسیون تلفیق گذشته به مخالفت 
با حذف ارز ترجیحی منتهی شده است، 
با توجه  این است که  نمایندگان  دلیل 
به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه 
پرداخت  ادامه  به  استناد،  قابل  طرح 

رای داده اند.
رانت می ماند

 آنچه بر ارز ۴۲۰۰ تومانی گذشته 
قابل  مورد  چند  تلفیق،  اخیر  مصوبه  و 
بررسی است که موضوع اول رانت است؛ 
فروردین ماه سال  از  تومانی  ارز ۴۲۰۰ 
شده  ایران  تجاری  چرخه  وارد   ۱۳۹۷
ولی به تدریج با توجه به فساد ناشی از 
اختصاص این ارز برای تمامی واردات، 
اساسی  کاالهای  به  پرداختی  لیست 
محدود شد و در نهایت در دو سال اخیر 
فقط هفت قلم شامل گندم، جو، ذرت، 
سویا  کنجاله  روغنی،  دانه های  روغن، 
و همچنین بخشی از دارو و تجهیزات 
پزشکی مشمول بوده است. اما با توجه 
به تغییر قیمت ارز در سال های اخیر و 
فاصله زیادی که با نرخ بازار آزاد داشت، 
از نمایندگان تا کارشناسان و مسئوالن 
مربوطه بارها از این ارز به عنوان عاملی 
از  و  کرده  یاد  تجارت  در  فساد  برای 

نرسیدن به سفره مردم سخن گفتند.
که  یادآور شد  باید  رابطه  این  در 
در حال حاضر در هر دالر از ارز ۴۲۰۰ 

تومانی که پرداخت می شود، با توجه به 
حدود   تومانی،  هزار   ۲۵ دالر  متوسط 
۲۱ هزار تومان رانت وجود دارد، همان 
پرداخت  آن  بابت  دولت  که  ای  یارانه 
می کند و در حجم باال بسیار قابل توجه 
است. بنابراین با ادامه روند پرداخت ارز 
پابرجا  همچنان  رانت  این  ترجیحی،  
برای  که  عجیبی  عدد  ماند،  خواهد 
هزار  از ۳۰۰  بیش  تا  می تواند  یکسال 

میلیارد تومان باشد.
درآمدی به دولت نمی رسد

محل  از  دولت  درآمد  دیگر  مورد 
پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی است که به 
آن اذعان نیز داشته است، به هر حال 
با  خود  ارز  فروش  جای  به  می تواند 
نرخ ۴۲۰۰ تومانی آن را حداقل با نرخ 
قابل  درآمد  و  فروخته  تومان  هزار   ۲۵
توجهی بدست آورد؛ حذف  می توانست 
هم  اقدامی برای ممانعت از توزیع رانت 
باشد و هم  عاملی برای افزایش درآمد و 

تامین منابع در بودجه.
آمار  به  نگاهی  رابطه  همین  در 
نشان می دهد که در ۱۰ ماهه امسال، 
ترجیحی  ارز  دالر  میلیارد   ۱۱ حدود 
اختصاص  اساسی  واردات کاالی  بابت 
با نرخ  پیدا کرده که فروش این رقم  
هزار   ۵۰ از  کمتر  درآمدی  ترجیحی 
میلیارد برای دولت دارد ولی اگر آن را 
با حذف یارانه ای که پرداخت می کند 
به فروش رسانده بود، با نرخ حدود ۲۵ 
میلیارد  هزار   ۲۷۵ تومان،  درآمد  هزار 

تومانی کسب کرده بود.
اما تورم...

درآمد  و  رانت  اهمیت  کنار  در   
از  ناشی  تورمی  تبعات  موضوع  دولت، 
تاثیر  تحت  و  تومانی  ارز ۴۲۰۰  حذف 
است.  مطرح  مردم  معیشت  دادن  قرار 
این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد 
واردات با ارز ۴۲۰۰ به نهاده های تولید 
اختصاص پیدا می کند که باید به یکباره 
که  شود  برابر  پنج  حداقل  آن  ارز  نرخ 
موجب گرانی واردات و در نهایت تاثیر 
بر قیمت داخلی می شود،  موضوعی که 
مورد توجه دولت بوده و حتی مسئوالن 

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده اند 
که گرانی بعد از حذف این ارز طبیعی 
است و می تواند تا هفت درصد تورم کل 
را که اکنون حدود ۴۲.۴ درصد است، 

افزایش دهد.
برنامه دولت چیست؟

برای  دولت  برنامه  ینکه  ا ما  ا
مدیریت بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
آن  مهم  بسیار  و  دیگر  چیست،  روی 
محل  که  موردی  همین  یعنی  است؛ 
توقف بررسی جریان حذف در مجلس 

بوده است.
دولت  اقدام  و  اظهارات  بررسی   
در  که  می دهد  نشان  زمینه  این  در 
هزار   ۱۰۰ حدود   ۱۴۰۱ بودجه  الیحه 
نرخ  تغییر  جبران  برای  تومان  میلیارد 
برنامه  و  بود  داده  قرار  ترجیحی  ارز 
خود راپرداخت یارانه نقدی برای جبران 
ولی  گذاشت   حذف  از  ناشی  گرانی 
همین برنامه یارانه هم هنوز به نتیجه 

مشخصی نرسیده است.
بود  گفته  دولت  اقتصادی  معاون 
نقدی   یارانه  ماه  دی  ابتدای  در  که 
افزایش  تومان  هزار   ۸۰۰ تا  پرداختی 
هم  ماه  بهمن  به  ولی  می کند  پیدا 
نرسیده و با مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ 
به نظر می رسد فعال اجرایی نشود. قرار 
بود مبلغی بین ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان 
به همراه یارانه معیشتی و یارانه نقدی 
۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۶۰ میلیون 
نفر پرداخت شود  ولی این مطرح است 
که این رقم تا چه اندازه می تواند تبعات 
تورمی تغییر نرخ ارز و گرانی واردات را 

پوشش دهد؟
نیز  گندم  یارانه  حذف  مورد  در 
نان  یارانه  پرداخت  را  برنامه اش  دولت 
به نانوا در قالب کارت یارانه اعالم کرد 
ولی تاکید داشت که قطعی نیست و یا در 
مورد دارو از ورود به بیمه ها و پرداخت 
یارانه از این محل خبر داد ولی برنامه 

مشخصی ارائه نشد.
بودجه،  الیحه  بررسی  زمان  در 
خود  برنامه مشخص  دولت  از  مجلس 
برای حذف ارز ۴۲۰۰ و جریان پس از 

آن را داشت ولی ظاهرا چنین برنامه ای 
دریافت نکرده و به همین دلیل هم با 
باید  و  است  کرده  مخالفت  ارز  حذف 
منتظر ارائه برنامه ای مشخص و مدون 

از سوی دولت به مجلس بود.
این ۹ میلیارد مجلس هم ماجرای 

خود را دارد...
مصوبه  از  دیگر  بخشی  در  اما 
با  دالر  میلیارد   ۹ باید  که  آمده  تلفیق 
نرخ ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات 
سال  در  اساسی  کاالهای  و  پزشکی 
۱۴۰۱ اختصاص داده شود، برای گندم 
نیز مقرر شده با تامین بودجه ای مستقل، 
کشاورزان،  از  خرید  قیمت  افزایش  با 
تولید  از  دولت  توسط  نیاز  مورد  گندم 

داخل تامین شود.
با توجه به  این ۹ میلیار دالر نیز 
جای  امسال  تخصیصی  ارزی  منابع 
تامل دارد  و بعید است بتواند با افزایش 
جهانی  بازارهای  در  گرانی  و  واردات 
کافی باشد،  برای بودجه امسال هشت 
میلیارد دالر پیش بینی شده بود ولی در  
۱۰ ماه بیش از ۱۱ میلیارد دالر پرداخت 
شده و طبق  اعالم رئیس سامان برنامه 
و بودجه، این رقم تا پایان سال تا ۱۸ 

میلیارد دالر می تواند رشد کند.
 همین ۹ میلیارد دالر ، حتی اگر 
سرانگشتی  حساب  یک  باشد،  کافی 
متوسط  هم  باز  اگر  که  می دهد  نشان 
نرخ دالر در سال بعد را ۲۵ هزار تومان 
محل  از  دولت  درآمد  کنیم،  فرض 
عرضه با نرخ ۴۲۰۰ تومان کمتر از ۴۰ 
هزار میلیارد تومان است ولی اگر با نرخ 
درآمد حداقل ۲۲۵ هزار  بفروشد،  بازار 
در  که  داشت  خواهد  تومانی  میلیارد 
نرخ  دو  بین  درآمد  اختالف  حالت  این 
حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که 
همان رانت ارز ۴۲۰۰ در ۹ میلیارد دالر 
خواهد بود، هر چند که در حالت طبیعی 
میزان نیاز به واردات  و نرخ ارز از این 

بیشتر خواهد بود.
اتفاق   ۴۲۰۰ ارز  مورد  در  آنچه   
افتاد، آن را همچنان بالتکلیف گذاشته 
پرداخت  ادامه  که  ابعادی  تمامی  با  و 
به  دولت  برای  آن  پرداخت  عدم  یا  و 
مورد  در  مشخصی  اجماع  دارد،  همراه 
نمی رسد  نظر  به  و  نگرفته  آن صورت 
با این وضع به نتیجه مطلوبی برسد که 
در کنار مدیریت رانت و منابع بودجه ای 
آسیب  و  تورمی  تبعات  حداقل  دولت، 
را برای معیشت مردم به همراه داشته 
باشد، هر چند که صحن علنی مجلس 
برای بررسی الیحه می تواند محلی برای 

تغییرات جدید باشد.

مدیرعامل بانک سینا در همایش سراسری بازرسی این بانک:
بازرسی و نظارت؛ ابزار سالمت کاری سازمانها است

را  نظارت  و  بازرسی  سینا،  بانک  مدیرعامل 
از  گفت:  و  دانست  سازمانها  کاری  سالمت  ابزار 
شاخص های مهم هر سازمانی، بازرسی و نظارت است 
که اگر به درستی و با دقت انجام شود انضباط مالی و 
اخالق حرفه ای را برای آن سازمان به ارمغان می آورد.
دکتر  سینا،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 

ایمانی در همایش دو روزه سراسری بازرسی بانک با اشاره به نقش ارزنده 
بازرسی در بهبود روند فعالیت های بانکی از همکاران واحدهای بازرسی 

خواست تا با تالش و جدیت به مسائل بانک نگاه صیانتی داشته باشند.
شکوهمند  پیروزی  و  فجر  دهه  رسیدن  فرا  گرامیداشت  ضمن  وی 
هر  قرمز  خط  نظارتی،  و  بازرسی  واحدها  گفت:  ایران  اسالمی  انقالب 
سازمانی است و با توجه به استقالل عملکردی این واحدها، هیچ گاه نباید 

جایگاه آن تضعیف شود.
وی با بیان آنکه شفافیت و سالمت کاری امروز بانک سینا مرهون 
تالش تمامی همکاران به ویژه مدیران و همکاران حوزه بازرسی است افزود: 
بازرسان باید با حضور در شعب عالوه بر بررسی دقیق میزان انطباق عملیات 
شعبه با اهداف کالن بانک، رعایت دستورالعمل های ابالغی را بررسی و 

گزارش الزم را به اطالع مدیران ارشد بانک برسانند.
مدیرعامل بانک سینا خاطرنشان کرد: تمام عزیزان این حوزه افرادی 
آگاه و کارآمد و مطلع به امور هستند، اما توصیه می شود که با ارتقاء دانش 
و آگاهی کامل به مسائل بانکی، سعی نمایند ضمن ریشه یابی مشکالت، 

بانک را در پیشبرد فعالیت ها یاری رساند.
دکتر ایمانی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد بانک سینا در ۱۰ ماهه 
سال جاری بیان داشت: علیرغم رقابت تنگاتنگ شبکه بانکی و مشکالتی 
که در سیستم پولی و بانکی کشور در حوزه اقتصاد وجود داشت، بانک سینا 
توانست از همه فرصت های موجود بهره کامل را ببرد و شرایط مناسبی 

را تجربه کند.
وی افزود: آمار و اطالعات بیانگر ارتقاء تمام شاخص های عملکردی 
بانک سینا است و اهدافی که در بودجه سال ۱۴۰۰ در مجمع بانک تنظیم 
و تصویب شده بود، در ۱۰ ماهه گذشته و قبل از پایان سال جاری محقق 

و قابل دسترسی شد؛ که خود موفقیتی بزرگ است.
دکتر ایمانی مطالبات بانکی را پاشنه آشیل مشکالت بانکی دانست 
مناسب،  پیشگیرانه  و  نظارتی  های  برنامه  اجرای  با  خوشبختانه  گفت:  و 
همچنین کنترل مطالبات و متوازن سازی منابع و مصارف، نسبت مطالبات 
را در  بانک سینا  بانک ۲.۵ درصد است که عملکرد خوب  این  معوق در 
این حوزه نشان می دهد و جزو معدود بانک های پیشرو به شمار می آید.

مدیرعامل بانک سینا با اشاره به عدم انجام فعالیتهای شرکت داری از 
سوی این بانک خاطرنشان ساخت: ۷۵ درصد از درآمدهای این بانک ناشی 
از اعطای تسهیالت و منطبق بر وظایف ذاتی بانک ها مبنی بر جمع آوری 
وجوه نقد و قراردادن آن در اختیار کسانی است که توان کار و برگشت وجه 

را به چرخه اقتصاد داشته باشند.
ارائه  سینا ضمن  بانک  بازرسی  مدیر  همایش، جالئی  این  ادامه  در 
گزارشی از وضعیت عملکردی این مدیریت، بانک سینا را جزو بانک های 
شفاف و کم حاشیه برشمرد و گفت: همکاران بانک سینا همواره در اجرای 
دستورالعمل ها و قوانین نظارتی، عملکرد مطلوبی داشته و خوشبختانه با 
وجود همکاران مومن و متعهد و پیاده سازی قوانین پیشگیرانه شاهد کمترین 

تخلفات در بانک هستیم.
در  الزم  آموزشی  نکات  بازرسی،  روزه  دو  همایش  در  است  گفتنی 
حوزه نظارت بانکی از سوی اساتید دانشگاه و دست اندرکاران امر به بحث 

و بررسی گذاشته شد.

اتمام بزرگترین طرح مهاجرت سیستمی صنعت بانکداری کشور
بزرگ  سازمان های  جهانی  تجربه  گفت:  سپه  بانک  مدیرعامل 
زیرساخت ها  از  و بهره برداری  مهاجرت  پروژه های  اجرای  می دهد  نشان 
و نرم افزارهای متمرکز بدون همراهی مشتریان و تالش کارکنان محقق 

نمی شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، مدیرعامل بانک سپه از اتمام 
مهاجرت سیستمی بانک های ادغامی به این بانک خبر داد و گفت: در راستای 
اجرای مراحل نهایی طرح ملی ادغام و یکپارچه سازی سامانه های بانکی 
متمرکز بانک سپه، هم زمان با اتمام مهاجرت سامانه بانکداری بانک های 
سیستمی  مهاجرت  طرح  بزرگ ترین  بانکی امید،  جامع  سامانه  به  ادغامی 

صنعت بانکداری کشور به ثبت رسید.
دکتر آیت اله ابراهیمی ضمن قدردانی از همراهی و شکیبایی مشتریان 
و تالش کارکنان این بانک در پیشبرد طرح ملی ادغام تصریح کرد: با اجرای 
موفق مهاجرت سیستمی بانک های ادغامی به سامانه جامع بانکداری امید 
بانک سپه، داده های این سامانه در بخش های مشتریان ۶۲ میلیون و ۳۰۰ 
هزار نفر، سپرده ۱۰۰ میلیون فقره، کارت ۶۱ میلیون و خودپرداز ۱۲ هزار 

دستگاه افزایش یافت.
وی افزود: بر اساس برنامه ریزی و اقدام های شبانه روزی و ارزشمند 
متمرکز  بانکداری  سامانه  مهاجرت  طرح  همکاران  بانک  ،  تمام 
موفقیت  با  سپه  بانک  امید  بانکی  جامع  سامانه  به  ادغامی  بانک های 
به مشتریان در شعب سراسر  یکپارچه  عملیاتی و مقدمات خدمت رسانی 

کشور فراهم شد.
مدیرعامل بانک سپه با اشاره به اجرای موفقیت آمیز فرآیندهای اجرایی 
طرح ملی ادغام خاطرنشان کرد: با عملیاتی شدن پروژه های حوزه فناوری 
اطالعات ضمن تسریع و تسهیل خدمت رسانی یکپارچه به مشتریان زمینه 
آینده  و در  شده  مهیا  بانک  این  در  جدید  و محصوالت  خدمات  عرضه 
بانکداری  در عرصه خدمات  بانک  رویکرد جدید  مشتریان شاهد  نزدیک 

الکترونیک خواهند بود.
بزرگ  سازمان های  جهانی  تجربه  داشت:  اظهار  ابراهیمی  دکتر 
زیرساخت ها  از  و بهره برداری  مهاجرت  پروژه های  اجرای  می دهد  نشان 
و نرم افزارهای متمرکز بدون همراهی مشتریان و تالش کارکنان محقق 
نمی شود. به همین سبب جا دارد مجدد از شکیبایی مشتریان بانک سپه در 
به سامانه  ادغامی  بانک های  بانکداری  اجرای طرح مهاجرت سامانه های 

جامع امید بانک سپه قدردانی کنیم.
وی در پایان تاکید کرد: به فضل الهی با این رخداد بزرگ و مبارک 
و همت و تالش مضاعف مدیران و کارکنان بانک در سراسر کشور ، روند 
خدمت رسانی به مشتریان و نیل به بانکداری تمام دیجیتال سرعت خواهد 

یافت.

معرفی اعضای هیات مدیره بانک تجارت
در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک تجارت، هادی اخالقی 
فیض آثار، فرشید فرخ نژاد و حسن کیایی به عنوان اعضای هیات مدیره 

این بانک انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده این بانک ، که نهم بهمن ماه و با حضور بیش از ۶۵ درصد 
از سهامداران برگزار شد، هادی اخالقی فیض آثار ،فرشید فرخ نژاد و حسن 
کیایی پس از رای گیری سهامداران، به مدت دو سال به عنوان اعضای 

هیات مدیره بانک تجارت انتخاب شدند.
همچنین در جلسه فوق العاده هیأت مدیره بانک تجارت فرشید فرخ 
نژاد به سمت رییس هیأت مدیره ، مرتضی ترک تبریزی به سمت نایب 
رییس و علی کی النی به عنوان عضو اجرایی و قائم مقام مدیرعامل بانک 

انتخاب شدند.

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران:
صادرات نفت خام ایران از گوی شناور الوان ادامه خواهد داشت
با انجام عملیات پیچیده و متحورانه شبانه روزی، گوی شناور )SBM( منطقه 
الوان به حالت عادی برگشت و فرایند صادرات نفت خام شرکت نفت فالت قاره 

ایران از این پایانه ادامه دارد.
در این راستا جلسات کمیته بحران در منطقه با حضور علیرضا مهدی زاده، 
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران برگزار شد و طرح پیشنهادی واحد تعمیرات 

برای بازگردانی این گوی شناور مورد قبول قرار گرفت.
این گوی شناور که در پنج کیلومتری ساحل جزیره الوان قرار دارد در چند 
روز گذشته به دلیل وزش باد شدید و وقوع طوفان دچار آسیب دیدگی شده بود و 
همین امر موجب نیمه واژگون شدن این پایانه و اختالل در فرایند صادرات نفت خام 
از منطقه عملیاتی الوان شده بود.در این راستا، تیم تعمیرات زیر آب منطقه الوان 
به محل اعزام و با عملیاتی متحورانه طبق برنامه به مدت دو روز شبانه روزی در 
تاریخ شش و هفتم بهمن موفق شدند گوی شناور SBM را به حالت اول برگردانند.
با توجه به اینکه صادرات نفت خام سکوهای سلمان، بالل، رشادت و رسالت 
از طریق پایانه شناور الوان انجام می شود، اهمیت تعمیر و بازگردانی این پایانه در 

کوتاه ترین زمان ممکن بیش از پیش نمایان می شود.
در نجات و بازیابی پایانه SBM منطقه الوان، کارکنان واحدهای عملیاتی 
الوان شامل تعمیرات، بهره برداری، تعمیرات زیر آب و... همچنین مدیریت و راهبری 
مدیرعامل شرکت و رئیس منطقه نقش موثری داشتند.مدیرعامل شرکت نفت 
فالت قاره ایران و هیأت مدیره این شرکت ضمن بازدید از این عملیات، از نزدیک 

در جریان روند تعمیرات و بازگردانی این پایانه شناور قرار گرفتند.

مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوی:
گاز ۲۵ اداره دولتی در خراسان رضوی قطع شد

و  نظارت  مورد  هزار   ۴۱ گفت:  رضوی  خراسان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
بازرسی مصرف گاز در دستگاه های دولتی استان انجام شده که این مهم منجر به 
صدور ۹۴۶ اخطار مدیریت الگوی مصرف و قطع گاز ۲۵ اداره دولتی شده است.

حسن افتخاری اظهار کرد: شرکت گاز خراسان رضوی از نیمه آذر ماه امسال 
مطابق بخشنامه ابالغی معاون رئیس جمهور نسبت به تشکیل گشت های پایش 

مدیریت مصرف گاز ادارات و موسسات دولتی استان اقدام نموده است.
و  مشهد  در  بازدید  هزار   ۴۱ تاکنون  طرح  این  آغاز  زمان  از  افزود:  وی 
شهرستان های خراسان رضوی انجام شد که نتیجه آن صدور ۹۴۶ مورد اخطار و 

قطع گاز ۲۵ اداره دولتی به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف بوده است.
مدیر عامل شرکت گاز استان بیان کرد: با توجه به گستردگی و ماندگاری 
جبهه هوای سرد در سطح کشور و افزایش مصرف گاز طبیعی از مدیران دولتی و 
متولیان انرژی ادارات درخواست می شود حتما وسایل گرمایشی سازمان  متبوع خود 
را یک ساعت قبل از اتمام ساعت کاری و در تعطیالت آخر هفته خاموش کنند.

افتخاری تأکید کرد: دمای رفاه ساختمان های دولتی باید ۱۸ تا ۲۱ درجه 
سانتی گراد در فضاهای داخلی و بسته و ۱۸ درجه سانتیگراد در راهروها و فضاهای 

عمومی سرپوشیده باشد.
وی گفت: شرکت گاز خراسان رضوی به صورت ۲۴ ساعته با تشکیل ۵۰ 
تیم نسبت به پایش و نظارت مصرف گاز ادارات دولتی استان اقدام می کند. ادارات 
دولتی در صورت عدم رعایت صرفه جویی و دمای رفاه در مرحله اول اخطار کتبی 
دریافت نموده و در صورت عدم اصالح مصرف در مرحله بعد با هماهنگی استانداری 

نسبت به قطع جریان گاز آنان اقدام می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی افتخاری خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر شبکه گاز طبیعی در تمام شهرها و روستاهای خراسان رضوی 
پایدار است و به امید خدا و همکاری مردم و مسئوالن با رعایت مصرف بهینه گاز 

امسال هم شاهد عبور گرم از روزهای سرد سال خواهیم بود.

مجلس باید تعیین تکلیف کند؛

ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی به سود رانت و تورم!
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زیر نظر: محمد امامی

افزایش قیمت نفت
 در پی ثبت برنت ۹0 دالری

مخاطره های  و  دنیا  سراسر  در  نفتی  ذخیره سازی های  کاهش  پی  در 
ژئوپلیتیک، بازار نفت حالت افزایشی به  خود گرفت.

روز جمعه )هشتم بهمن ماه( قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال 
بر اثر مجموعه ای از عوامل، برای نخستین بار در هفت سال گذشته از ۹۰ دالر 

برای هر بشکه عبور کرد.
سایت تحلیلی اویل پرایس در تشریح این عوامل نوشت: اصلی ترین دلیل 
پیش بینی نفت ۱۰۰ دالری در کوتاه مدت، پایین ماندن ذخیره سازی های نفت 
خام در سراسر دنیاست، حتی ریزش بازار سهام تجاری ایاالت متحده آمریکا 

برای سومین هفته پیاپی، نتوانست مرهمی بر این پیش بینی باشد.
بر اساس این گزارش، به عنوان دلیل دوم، با طوالنی  شدن بن بست مناقشه 
روسیه و اوکراین و درگیر شدن بیشتر کشورهای اروپایی با این موضوع و در 
نتیجه احتمال اعمال تحریم علیه نفت روسیه در بازار، بر جنبه ژئوپلیتیک افزایش 

قیمت جهانی نفت وزن داد.
عرضه  کاهش  هم زمان  که  بازار  در  نفت  عرضه  کمبود  حال  همین  در 
اعضای  آنکه  است، ضمن  داشته  به دنبال  را  نگرانی هایی  بوده،  آن  مؤکد  نیز 
اوپک پالس نشانه ای مبنی بر اشتیاق تولید بیشتر از آنچه توافق شده، از خود 
بروز نداده اند؛ همه این عوامل در کنار هم حاکی از افزایشی بودن قیمت نفت 
در آینده نزدیک و به اصطالح فعاالن بازار، گاوی شدن بازار )Bullish( است.
افزون بر این موارد، بازار جهانی انرژی عوامل دیگری نیز برای افزایشی 
ماندن بازار از خود بروز داده که این گزارش بعضی از آنها را تشریح کرده است.
ثبت رکورد افزایش روزانه قیمت گاز طبیعی در بازار آمریکا: در هفته ای 
که گذشت، با پیش بینی سرمای بیشتر در ایاالت متحده آمریکا، بازار آتی گاز 
طبیعی آمریکا بیشترین افزایش در یک روز را تجربه کرد و از ۴.۵ دالر به ازای 
هر یک میلیون بی تی یو به ۷۸ دالر در اوج معامالت رسید و سرانجام روی ۶.۳ 

دالر برای هر یک میلیون بی تی یو تثبیت شد.
شرکت نفت دولتی سعودی آرامکو عربستان روند تحول انرژی را راحت 
نمی داند: امین ناصر، مدیرعامل شرکت آرامکو اعالم کرده است که روند تحول 
انرژی  بازار  اگر  و  نیست  روان  تجدیدپذیر  انرژی های  سمت  به  شرکت  این 
می خواهد از سختی های کنونی کمبود نفت و گاز در بازار اروپا و بخش هایی از 

آسیا جلوگیری کند، باید سرمایه گذاری هایی در این بخش انجام شود.
ایران در سه ماهه دوم  توافق هسته ای  پیشرفت در  برای  انتظار روسیه 
بنا به گفته نماینده روسیه در مذاکرات برجام، به منظور احیای  سال میالدی: 
توافق هسته ای ایران، اگر مذاکرات با سرعت کنونی تداوم داشته باشد، احتمااًل 
اواخر ماه فوریه )اوایل اسفندماه( دستیابی به توافق میسر است؛ اگرچه نهایی 
کردن این توافق ممکن است نزدیک به دو ماه پس از حصول توافق زمان ببرد.
قیمت زغال سنگ، هم زمان با تنش ها در اوکراین افزایش یافت: هم زمان 
با لفاظی های خصمانه پیرامون منازعه روسیه – اوکراین و احتمال قطع عرضه 
گاز روسیه در بازار جهانی، شاخص جهانی زغال  سنگ، در ماه ژانویه ۲۰۲۲ 
)دی و بهمن ماه( بیش از ۳۰ درصد افزایش داشت و اکنون ۲۶۰ دالر برای هر 

تن معامله می شود.
نتیجه مناقصه اجاره خلیج مکزیک به دلیل نگرانی های اقلیمی باطل شد: 
نفتی  تأسیسات  اجاره  مناقصه  آخرین  آمریکا  ایاالت متحده  دولتی  قاضی  یک 
خلیج مکزیک را که ماه نوامبر گذشته )آبان – آذرماه( برگزار شده بود و آخرین 
مناقصه این تأسیسات در دولت بایدن به شمار می رفت، با این توجیه که این 
مناقصه ارزیابی درستی از تأثیر احتمالی اقلیمی بر منطقه نداشته است، باطل کرد.
ترافیگورا پایگاه جدید خود را در روسیه می سازد: دپارتمان تجارت جهانی 
آغاز کند  روسیه  ویبورگ  بندر  از  را  پایه  نفت  دارد صادرات  ترافیگورا تصمیم 
و با این اقدام مسیر صادراتی جدیدی را از یکی از پایانه های صادارتی کمتر 
استفاده شده روسیه به کار گیرد که می تواند ۱۵ تا ۲۰ درصد از تولید نفت پایه 

روسیه را شامل شود.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

هشدار وزیر اقتصاد به بانک ها؛
بدون هیچ عذر و بهانه ای پرداخت وام 

بدون ضامن انجام شود
وزیر اقتصاد با بیان این که تسهیل کردن شرایط حمایت از مردم یکی از 
اولویت های اجرایی در دولت سیزدهم است، گفت: هیچ بهانه ای در خصوص 
ضامن  بدون  وام  بخشنامه  از  کشور  بانکهای  شعب  مدیران  نداشتن  اطالع 

پذیرفته نخواهد شد.
سیداحسان خاندوزی در گردهمایی سراسری مدیران شبکه بانکی کشور 
که با عنوان »تحول نظام بانکی به نفع مردم« و به صورت مجازی در اداره 
کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد برگزار شد، اظهار کرد: از بانکها انتظار 
داریم در چارچوب قانون به بخشنامه ابالغ شده توجه کرده و نسبت به ارائه 

خدمات سریع اقدام کنند.
وی با اشاره به  این که عزم دولت برای حذف ضامن ویژه تسهیالت 
وام  پرداخت  به  مربوط  بخشنامه  وزارتخانه  این  افزود:  است،  جدی  خرد 
کرده  ابالغ  دولتی  نیمه  و  دولتی  بانک های  مدیران  به  را  ضامن  بدون 

مصوبه  این  قراردادن  با  تا 
هیچ  د  خو یت  سا روی  بر 
بهانه ای مبنی بر عدم اطالع 
مدیران  توسط  بخشنامه،  از 

نشود. پذیرفته  شعب 
یکی  گفت:  اقتصاد  وزیر 
شبکه  تحول  محور های  ز  ا
عنوان  به  مردم  نفع  به  بانکی 
و  م  د مر مشترک  سته  ا خو
رئیس جمهور، مسئله سهولت 

پرداخت وام های خرد برای مشتریان خوش حساب است که در گام اول برای 
بانک هایی که حقوق دریافت  از  بازنشستگان  کارکنان دستگاه ها و همچنین 

می کنند، اجرایی می شود.
خاندوزی با تأکید بر این که باید نوبت دریافت وام متقاضیان رسیده و سایر 
نیمه دولتی  بانک های دولتی و  باشند، تصریح کرد:  نیز داشته  را  شرایط الزم 
یعنی بانک هایی که دولت در آن ها دارای سهم قابل توجه است، حق مطالبه 

ضامن از این گروه مردم را ندارند.
خرد  بانکی  تسهیالت  پرداخت  در  سهولت  و  تسهیل  گردهمایی  این  در 
بانکی،  افراد بدحساب  با  و حذف ضامن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، برخورد 
بازپرداخت سود مازاد، لزوم توجه به بانکداری اسالمی و ترویج فرهنگ وام های 
قرض الحسنه، اصالح رابطه مردم و تولیدکنندگان با بانک ها، الکترونیکی و 
یکنواخت شدن قرارداد های بانکی، اعالم اسامی بدهکاران و شفافیت در عملکرد 
بانک ها از جمله سیاست های جدید بانکی در دولت سیزدهم است که در این 

گردهمایی مورد بحث قرار گرفت.

توقف  سال  سه  از  بعد  سربازی  خرید 
بار دیگر در حال برگشت به بودجه است، اما 
مصوبه کمیسیون تلفیق برای خرید، عجیب و 
قابل تامل بوده و بیانگر افزایش هزینه تا ۲۴۰۰ 
درصدی نسبت به آخرین دوره فروش در بودجه 

۱۳۹۷ است.
بودجه  بررسی الیحه  جریان  در  اخیرا 
مجلس،  تلفیق  کمیسیون  در   ۱۴۰۱ سال 
موضوع خرید سربازی مصوب شد که طی آن 
دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر از 
آن با پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان، کارشناسی 
و کارشناسی ارشد با  ۴۰۰ میلیون تومان و 
دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکترای 
رشته ها  تمامی  در  آن  از  باالتر  و  تخصصی 
امکان خرید  تومان  میلیون  پرداخت ۶۰۰  با 
و معافیت خواهند داشت. همچنین مشموالن 
متاهل به ازای هر فرزند از ۲۰ درصد تخفیف 
متاهل  افراد  و  درصد   حداکثر ۶۰  تا سقف 
امام خمینی )ره(  امداد  تحت پوشش کمیته 
و سازمان بهزیستی از تخفیف ۵۰ درصدی 

برخوردار خواهند شد.
نه دولت واکنش نشان داده و نه با ستاد 

مشورت شده!
این مصوبه در حالی بوده که دولت چنین 
پیشنهادی در الیحه نداشت و تاکنون نیز نسبت 
به آن واکنش نشان نداده  است،  همچنین در 
اهم آن نظر ستاد کل نیروهای مسلح مطرح 
است که اعالم سخنگوی کمیسیون تلفیق 

نشان می دهد حتی با این ستاد هنوز مشورت 
هم نشده است، بر این اساس رای آوردن مصوبه 
در صحن علنی و بعد از آن نظر شورای نگهبان 

حائز اهمیت است.
سربازی ۴ سال در بودجه بود و رفت

به بهانه این مصوبه تلفیق مروری بر 
جریان قبلی فروش سربازی در بودجه قابل 
تامل است، این در حالی است که از بودجه 
دوره  فروش  برای  مجلس   و  دولت   ۱۳۹۴
سربازی و کسب درآمد از این محل به توافق 
رسیدند و تا سال ۱۳۹۷ نیز اجرایی شد ولی 
از سال ۱۳۹۸ دیگر خرید سربازی در بودجه 
ستاد  می شد  گفته  زمان  آن  در  که  نیامد 
نیروهای مسلح موافقت چندانی با این موضوع 

نداشته است.
قیمت ثابت ۱۰ تا ۵۰ میلیونی فروش 

سربازی
بود  شده  مجاز  دولت   ۱۳۹۴ سال  در 

که کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومی که 
بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت 
جریمه زمان غیبت معاف کند، شرایط خرید 
به این صورت بود که مشموالن زیردیپلم با 
پرداخت ۱۰ میلیون تومان، دیپلم ۱۵ میلیون، 
فوق دیپلم ۲۰ میلیون، لیسانس ۲۵ میلیون، 
فوق لیسانس ۳۰ میلیون، دکترای غیرپزشکی 
و  میلیون  پزشکی ۴۰  دکترای  میلیون،   ۳۵
پزشکان متخصص و باالتر ۵۰ میلیون تومان 

معاف می شدند.
همچنین طبق قانون، به ازای هر سال 
غیبت مازاد بر هشت سال، ۱۰ درصد به مبالغ 
جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش 
ماه یک سال محسوب می شد و برای مشموالن 
متأهل نیز پنج درصد و افراد دارای فرزند به ازای 
هر فرزند نیز پنج درصد از مبلغ جریمه کسر 
می شد که این شرایط و اعداد و ارقام فروش 
طی هر چهار سال ثابت باقی مانده بود فقط 

از سال ۱۳۹۵ به بعد فروش اقساطی نیز به 
آن اضافه شد.

خرید هزاران درصد گران شد؛ از ۱۱۰۰ 
تا ۲۴۰۰ درصد!

اما آنچه که در کمیسیون تلفیق برای 
بودجه ۱۴۰۱ به تصویب رسیده اعداد و مبالغ 
تعیین شده  با آخرین بار در سال ۱۳۹۷ فاصله 
بسیاری دارد؛ به طوری که درصد تغییرات آن 

به هزاران درصد می رسد.
به عنوان نمونه افراد زیردیپلم که در سال 
۱۳۹۷ هزینه ۱۰ میلیون تومانی پرداخت کردند 
برای سال آینده باید ۲۵۰ میلیون تومان بپردازند 

که نشان دهنده رشد ۲۴۰۰ درصدی است.
که  لیسانس  افراد  مورد  در  همچنین 
تومان  میلیون  به ۴۰۰   ۲۵ از  آنها  پرداخت 
خواهد  درصدی   ۱۵۰۰ رشد  یافته  افزایش 

داشت.
باالتر  و  پزشکی  گروه های  مورد  در 
نیز مثال افراد متخصص که در سال ۱۳۹۷ 
سربازی را ۵۰ میلیون تومان خریده بودند در 
صورت تصویب این پیشنهاد، باید ۶۰۰ میلیون 
تومان بپردازند که افزایش ۱۱۰۰ درصدی دارد.
در رابطه با اینکه درآمد حاصل از فروش 
سربازی به کجا می رود، باید یادآور شد که طبق 
روال قبلی، به حساب درآمد عمومی در خزانه 
کل کشور واریز می شود و برای دولت و بخش 
دفاعی خواهد بود که نحوه هزینه آن نیز بر 

اساس توافقنامه ای تعیین می شود.

افزایش ۲400 درصدی خرید خدمت؛

ثروتمندان به سربازی نمی روند!
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آب  مدیرعامل شرکت   
منطقه ایالم گفت: ۹۲ درصد 
منابع آبی در حوزه کشاورزی 

مصرف می شود.
 علی پوراحمد با بیان یانکه تامین 
آب شرب در اولویت شرکت آب منطقه 
ای است، اظهار داشت: حدود ۵ درصد 
منابع آبی صرف تامین آب شرب، ۹۲ 
درصد منابع آبی حوزه کشاورزی و کمتر 
از ۳ درصد در صنعت مصرف می شود.

آب  از  ۱۰  درصد  اگر  افزود:  وی 
مصرفی در حوزه کشاورزی صرفه جویی 
داشته باشیم، مشکل آب شرب در استان 

مرتفع می شود.
مدیرعامل آب منطقه ای ایالم با 
توجه به اینکه حوزه صنعت، اشتغال زایی 
کشاورزی  به  نسبت  باالتری  بسیار 

دارد، گفت: از سوی دیگر مسائل حوزه 
محصوالت  تامین  با  نیز  کشاورزی 
باید  و  است  مرتبط  جامعه  استراتژیک 
در این خصوص تعادلی بین سه حوزه 
صنعت  و  کشاورزی  شرب،  مصارف 

برقرار باشد.

شده  تالش   : د  دا دامه  ا وی 
ی  ا بر یست محیطی  ز ی  قل ها ا حد
قرار  توجه  مورد  مخازن  آب  رهاسازی 
زیست  محیط   مسائل  که  چرا  گیرد 
ای  منطقه  آب  شرکت  اولویت  در 

ایالم است.

ین  ا در  کرد:  اضافه  پوراحمد 
ما  سدهای  ینکه  ا باوجود  خصوص 
مواجه  مشکل  با  آبی  منابع  لحاظ  از 
در  شرب  و  زیست  محیط   اما  هستند 
و  صنعت  بخش  و  دارد  قرار  اولویت 
منطقه  وضعیت  با  متناسب  کشاورزی 
آبی  منابع  مصارف  کشور  وضعیت  و 
الگوی  دیگر  سوی  از  می شود  تعریف 
و  منابع  متناسب  باید  نیز  ما  کشت 

مصارف آب باشد.
به گفته ی مدیرعامل آب منطقه 
ای استان ایالم، به دلیل کاهش شدید 
و  جاری  سال  در  ایالم  سد  آب  منابع 
نبود افق روشنی در خصوص بارش ها 
در  را  تابستانه  کشت  شدیم  ناگزیر   ،
شبکه کنجان چم و اراضی پایین دست 

سد ایالم نداشته باشیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ایالم :

۹۲ درصد منابع آبی در حوزه کشاورزی مصرف می شود
از سوی شرکت توانیر اعالم شد: 

کسب عنوان بهترین عملکرد نظام پیشنهادهای برق های 
منطقه ای توسط شرکت برق منطقه ای سمنان

شرکت برق منطقه ای سمنان ، بهترین عملکرد نظام پیشنهادها در میان 
برق های منطقه ای کشور را دارد .

علیرضا امینیان معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای سمنان با 
اعالم این خبر گفت: بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی معاونت تحقیقات 
و منابع انسانی شرکت توانیر در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۹ شرکت های 
زیرمجموعه در حوزه نظام پیشنهادها،  شرکت برق منطقه ای سمنان حائز 
رتبه اول در شاخص نرخ اجرای پیشنهاد و بهترین عملکرد در میان شرکتهای 

برق منطقه ای کشور بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۹ شد. 
معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای سمنان، حضور فعال و پویای 
مدیران و کارکنان شرکت را در این امر به عنوان بخشی از فرایند مدیریت 
مشارکتی در کسب این موفقیت ها مهم دانست و افزود : بی شک با توجه به 
نظرها و پیشنهادهای همکاران و ذینفعان می توانیم خدمت بهتری به مردم 

عزیز ارائه نمائیم. 
 وی با اشاره به  مهمترین دالیل کسب این موفقیت افزود : اعتقاد کامل 
و واقعی مدیریت ارشد شرکت  به امر نظام پیشنهادها،  عملکرد مشتاقانه و 
صادقانه دبیرخانه نظام پیشنهادها، گزارش دهی منظم و پذیرش نقاط ضعف 
و قابل بهبود موجود،  بررسی بموقع پیشنهادها و ... از مهم ترین دالیل این 

موفقیت می باشد.
دکتر ملیحه اسفندیاری فرد دبیر کارگروه عالی نظام پیشنهادهای شرکت 
برق منطقه ای سمنان در این خصوص گفت : با توجه به اعتقاد همکاران به 
مدیریت مشارکتی  و بهبود مستمر افزایش کیفیت پیشنهادها که منجر به ارائه 
پیشنهادهای کیفی و کمی قابل توجه گردیده ، این شرکت حائز رتبه اول در 
شاخص نرخ اجرای پیشنهاد  و بهترین عملکرد نظام پیشنهادها در بین شرکت 

های برق منطقه ای کشور در سال ۱۳۹۹ گردیده است. 

پیشبرد  در  بسزایی  نقش  زنان  ایالم؛  آبفا  مدیرعامل 
اهداف شرکت دارند

  مدیرعامل شرکت آبفا استان ایالم گفت: زنان بهترین پرسنل و سرمایه 
های انسانی محسوب و نقش بسزایی در پیشبرد اهداف شرکت دارند.

نوراهلل تیموری در مراسم بزرگداشت روز زن، با ابراز رضایت از عملکرد 
بانوان شاغل در شرکت اظهار داشت: زنان در آموزه های دینی مسلمانان از 
جایگاه واالئی برخوردار هستند و امروز نیز در امور مختلف نقش اساسی دارند.

وی افزود: زنان جزء بهترین پرسنل و سرمایه های انسانی محسوب و 
نقش بسزایی در پیشبرد اهداف شرکت دارند.

مدیرعامل شرگت آبفا ایالم گفت: در سالجاری علیرغم کاهش بارندگی ها 
و منابع تامین آب، کمبود اعتبارات و …. با تالش و همکاری کارکنان شرکت 
به ویژه بانوان در بخشهای مختلف فنی و اداری بر مشکالت موجود غلبه شد.

مشاور مدیرعامل در امور زنان و خانواده نیز در این آیین ضمن تبریک 
میالد خجسته حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن، با ارائه گزارشی از عملکرد 
و فعالیت های انجام شده به بیان برخی مسائل و مشکالت این حوزه پرداخت.

مدیرکل  استاندارد استان ایالم خبر داد؛ 
رسیدگی به ۴1 پرونده در کمیسیون ماده ۴۲ استاندارد 

ایالم
  مدیرکل استاندارد ایالم، از ارجاع ۴۱ پرونده واحدهای تخطی کننده از 

قوانین استاندارد به کمیسیون ماده ۴۲ خبر داد.
مهناز همتی با اعالم این خبر اظهار داشت:  در صورتی که واحدهای 
تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد عالمت استاندارد یا تأییدیه از سازمان، 
اقدام به تولید کاال یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در 
کمیسیونی که به این منظور ایجاد شده است ارسال و در مورد آن تصمیم گیری 

می شود
وی افزود: این کمیسیون مرکب از یکی از قضات دادگستری، مدیر کل 
استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، 
نماینده اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف، حسب 
مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند 
و با مالحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم 

مراتب را به مرجع قضائی ذی صالح ارجاع می نماید.
مدیرکل استاندارد ایالم گفت: در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام 
به أخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع آوری محصول از 

سطح بازار، الزام به بهسازی و اصالح، فروش و امحای کاال می نماید.

تنها نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان سوخت مازوت 
مصرف می کند

کاهش  پی  در  اینکه  بیان  با  اصفهان  استان  برق  صنعت  سخنگوی 
تأمین گاز نیروگاه ها به طبع میزان تولید برق این صنعت نیز کاهش یافته 
است، گفت: با توجه به اینکه اولویت توانیر نیز تأمین برق مردم است، در این 
شرایط شورای امنیت ملی کشور دستور داد تا نیروگاه هایی که امکان استفاده 
از سوخت مازوت دارند به دلیل کمبود گاز، از مازوت استفاده کنند تا برق 

موردنیاز مردم را تأمین کنند.
وی با اشاره به اینکه اکنون در سطح کشور ۱۷ نیروگاه با سوخت مازوت 
کار می کنند، توضیح داد: در اصفهان تنها نیروگاه شهید محمد منتظری سوخت 

مازوت مصرف می کند.
نوحی افزود: ظرفیت تولید برق نیروگاه منتظری حدود ۱۶۰۰ مگاوات 
است، اما اکنون چهار واحد آن با ظرفیت ۷۵ درصدی از سوخت مازوت استفاده 

می کنند و گاز این صنعت قطع است.
.سخنگوی صنعت برق استان اصفهان به واحدهای نیروگاهی اصفهان 
که به دلیل کمبود گاز در مدار نبودند اشاره کرد و گفت: واحدهای ۱، ۳ و ۴ 
نیروگاه شهید منتظری، واحدهای ۲ و ۵ نیروگاه اصفهان، واحد یک نیروگاه 
زواره و واحد ۱ و ۵ نیروگاه جنوب اصفهان به دلیل محدودیت گاز و همچنین 

واحد یک و ۳ نیروگاه کارون چهار به دلیل کم آبی در مدار نیستند.
وی درباره میزان مصرف مازوت در نیروگاه اصفهان نیز، تأکید کرد: این 

نیروگاه فعاًل مصرف مازوت ندارد.
در  فیلتر  تجهیز  عدم  به  نسبت  استاندار  معاون  گالیه  درباره  نوحی 
مشعل های مازوت سوز نیروگاه منتظری، گفت: تا جایی که مطلع هستیم، 
این نیروگاه مجهز به فیلتر است، از سوی دیگر استفاده از مازوت در زمستان 
امسال براساس تصمیم شورای امنیت ملی گرفته شد، در حالیکه تا سال های 

گذشته مشعل های مازوت سوز این نیروگاه ها پلمب بود.
وی تأکید کرد: استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها به دلیل برودت 
از حد گاز کشور مطابق تصمیم شورای عالی  شدید هوا و مصرف بیش  
امنیت کشور گرفته شد تا نیروگاه هایی که امکان استفاده از مازوت دارند 
به دلیل کمبود گاز، از سوخت دوم استفاده کنند تا در زمستان مردم درگیر 

خاموشی نشوند.

مدیر مخابرات منطقه مرکزی : 
با کمیته امداد امام خمینی )ره(  آماده همکاری همه جانبه 

استان هستیم 
به منظور گسترش همکاری بیشتر و تعامل های متقابل ، مومنی مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینی)ره( استان با مهندس لطفی مدیرمخابرات منطقه مرکزی 

در نشستی مشترک دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدای این دیدارمجید مومنی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان با ارایه گزارش مختصری از فعالیتهای این نهاد و سطح زندگی مددجویان 
استان خواستارمشارکت بیشتر مخابرات در اطالع رسانی طرح های این نهاد 

برای کمک به معیشت نیازمندان در استان شد.
در ادامه مدیر مخابرات منطقه مرکزی، با بیان اینکه رسیدگی به نیازمندان 
عالوه بر برکت دنیوی، پاداش اخروی هم دارد گفت: مخابرات استان آماده 
همکاری همه جانبه و بسترسازی مناسب با هدف افزایش کمک به مددجویان 

این نهاد است.
در پایان این دیدار مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان با اهدای 
لوح سپاس از همکاری های مدیرمنطقه وکارکنان مخابرات تقدیر و تشکر کرد.

به مناسبت دهه مبارک فجر
افتتاح  پنج پروژه صنعت توزیع برق شهرستان آرادان آماده 

هستند
 سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان آرادان از آماده شدن پنج پروژه 
عمرانی برق رسانی با اعتباری به مبلغ ۳۵ میلیارد و ۲۸۵ میلیون ریال در دهه 

فجر امسال خبر داد.
 رحمان اشرفی بیان کرد: پروژه بهینه سازی پست زمینی شرکت امالح 
معدنی روستای کهن آباد با اعتبار دو میلیارد و ۸۴۶ میلیون ریال، پروژه بهسازی 
سه هزار و۶۷۲ متر شبکه توزیع برق و چهار دستگاه پست هوایی روستای کهن 
آباد با مبلغ نه میلیارد و ۵۰۸ میلیون ریال و پروژه احداث دو هزار و ۲۴۰ متر 
شبکه فشار متوسط هوایی جهت ایجاد نقطه رینگ با اعتبار سه میلیارد و ۹۶۲ 

میلیون ریال، از جمله پروژه های افتتاحی به شمار می روند.
 وی اظهار کرد: پروژه توسعه و جابه جایی پنج هزار و ۴۰۲ متر شبکه فشار 
متوسط هوایی روستای کهن آباد با مبلغ ۱۵ میلیارد و ۶۴۹ میلیون ریال و پروژه 
احداث سه هزار و ۸۴۶ متر شبکه توزیع برق در سطح شهرستان با اعتبار سه 
میلیارد و ۳۰۲ میلیون ریال، به عنوان برخی دیگر از پروژه های افتتاحی هستند.

رضا تبیانیان دبیر جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر خدمتگزار 
استان سمنان

امام  پرچم  زیر  که  است  ایثارگریهایی  و  فداکاریها  یادآوری  فجر  دهه 
خمینی ) سره( به انقالب بزرگی تبدیل شد که نه تنها جمهوری اسالمی ایران 
که دنیای معاصر را منقلب ساخت . انقالبی که با تجربه دهه پنجم عمر خود 
همچنان برای تداوم به ایثارگری نیاز دارد. پیروزی انقالب اسالمی، دفاع مقدس 
و خدمت به مردم در دهه های مختلف عمر انقالب همه با یک کلید واژه به 
هم پیوند خورده اند و آن هم ایثار و فداکاری زیر سایه والیت است. اکنون و 
با راهبردهای نو در عرصه جنگ نرم  وارد شده اند . بی تردید فداکاری آن هم 
از ایثار در عرصه های فرهنگی اجتماعی نیاز مبرم عرصه های نبرد جدید است.

فجر آماده عرضه محصوالت خود در خارج از منطقه است
زال خانی مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس با تاکید بر اینکه عمده 
محصوالت فجر دارای گواهینامه های کیفی هستند، گفت: فجر در زمینه های 
مختلف ظرفیت استفاده نشده ای دارد که میتوان آن را به مشتریان خارج از 

منطقه یا کشور عرضه کرد.
 هیئت ارشد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از شرکت فجر 

انرژی خلیج فارس بازدید کردند.
پتروشیمی  انجمن صنفی کارفرمایی صنعت  به دعوت  این هیئت  که  
در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی حضور پیدا کرده بودند، در کنار بازدید از  
 GIS این شرکت، در بخش  با محصوالت  ناحیه ۱ فجر و آشنایی  مجتمع  
نیروگاه این ناحیه نیز حضور یافته و با نحوه توزیع برق و ظرفیت های خالی 

موجود در فجر آشنا شدند.
علی زال خانی مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس در جمع این 
هیئت دیپلماسی اظهار کرد: فجر انرژی عالوه بر تامین پایدار و مستمر سرویس 
های حیاتی  صنایع عظیم  منطقه،  ظرفیت استفاده نشده  ای دارد که میتوان 

آن را به مشتریان خارج از منطقه یا کشور عرضه کرد.
کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  فارس  خلیج  انرژی  فجر  شرکت  مدیرعامل 
استفاده از این ظرفیت می تواند ارزش افزوده ای را برای همه مردم کشور در 
پی داشته باشد. عمده محصوالت شرکت فجر دارای کیفیت بسیار باالیی بوده 
و گواهینامه های کیفی بین المللی نظیر GC-MARK  را دریافت کرده اند.

 
پایلوت  از  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل  بازدید 

پژوهشی پتروشیمی شهید تندگویان
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از پایلوت پژوهشی پتروشیمی 

شهید تندگویان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی شهید تندگویان، صبح 
امروز مرتضی شاهمیرزایی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی وهیئت 
همراه با حضور در شرکت پژوهش و فنآوری پتروشیمی منطقه ویژه بندرامام 

خمینی )ره( از پایلوت پژوهشی PET بازدید کرد.
در این بازدید سید رضا قاسمی شهری مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان 
ضمن خیر مقدم به مهمانان، به نقش و جایگاه زنجیره تولید پلی اتیلن ترفتاالت 
در صنایع کشور به ویژه صنعت نساجی و بسته بندی مواد غذایی و بهداشتی 
اشاره نموده افزودند، همکاران ما در شرکت به منظور دستیابی به دانش فنی 
پایلوت  دراین  را  متعددی  فعالیت های  ترفتاالت  اتیلن  پلی  مختلف  گرید های 
از جمله  تولید محصوالت گوناگون  برنامه ریزی واجرا نمودند که حاصل آن 
گرید نخ با استحکام باال HV PET، گرید چادر مشکی، AB PET و. بوده 
که باعث خودکفایی کشور در زمینه تولید این محصوالت، حمایت از تولید ملی، 

اشتغالزایی و جلوگیری از خروج ارز گردیده است.
شاهمیرزایی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در این دیدار با 
اشاره به لزوم برنامه ریزی جهت ارتقاء کمی و کیفی تولیدات و همچنین تنوع 
سبد محصوالت شرکت ها به اهمیت پژوهش و توسعه در حرکت به سمت رشد 
از حمایت مدیران  نموده،  اشاره  بالطبع کشور  و  پتروشیمی  بالندگی صنعت  و 

ومسئولین از این واحد تقدیر و تشکر نمود

غفاریان سرپرست شرکت گاز استان البرز:
 1۴۰۰ فجر  دهه  در  البرز  استان  روستای   ۳۲ به  گازرسانی 

انجام می شود
سرپرست شرکت گاز استان البرز گفت:همزمان با دهه مبارک فجر و چهل 
و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ۳۲ روستا با ۱۹۸۳ خانوار در استان 

البرز زیر چتر گاز قرار خواهند گرفت .
سیدرضا غفاریان با اشاره به گازرسانی به ۳۲ روستای استان البرز در این 

ایام باشکوه عنوان کرد: 
شرکت گاز استان البرز در نظر دارد به مناسبت ایام مبارک دهه فجر ، سه 
روستای شهرستان ساوجبالغ ، سه روستای شهرستان نظرآباد ، سه روستای 
شهرستان کرج و ۲۳ روستای شهرستان طالقان از نعمت گاز طبیعی برخوردار کند.

سرپرست شرکت گاز استان البرز اظهارداشت:با توجه به تشدید سرما در 
اکثر استانهای کشور و افزایش مصرف گاز و برق  صرفه جویی در مصرف این 
حامل های انرژی ضروری می باشد، بیایید امروز با مصرف بهینه و کاهش ۲ 
درجه  از دمای رفاه در محل کار و منزل مان خانه های سایر هموطنانمان را 

گرما ببخشیم.
)ادارات باید الگوی مصرف بهینه در گاز طبیعی باشند(

 غفاریان بیان داشت:انرژی گاز یکی از مهمترین عوامل توسعه پایدار در 
هر منطقه بوده که می تواند در تمامی حوزه های اقتصادی تاثیر گذار باشد و 
گسترش شبکه های گازرسانی در استان ضامن توسعه و رشد اقتصادی است .

 سرپرست ادارات باید الگوی مصرف بهینه در گاز طبیعی باشند
 انرژی گاز یکی از مهمترین عوامل توسعه پایدار در هر منطقه بوده که 
می تواند در تمامی حوزه های اقتصادی تاثیر گذار باشد و گسترش شبکه های 

گازرسانی در استان ضامن توسعه و رشد اقتصادی است.
 سرپرست شرکت گاز استان البرز خاطرنشان شد:مدیران ادارات استان در 
قبال مصرف انرژی مسئولیت بسیار سنگینی را بر عهده دارند ، آن برنامه ریزی 

برای کاهش مصرف گاز طبیعی است .
غفاریان تصریح کرد:مقایسه این موضوع جزء اولین سازمان ها و ادارات 
دولتی استان قرار گیرد که در زمینه مصرف بهینه انرژی برنامه ریزی اصولی و 
اقدامات کاربردی را انجام دهند و به خصوص در این فصل سرد سال رعایت 

الگوی مصرف گاز طبیعی بسیار حیاتی است .
سرپرست شرکت گاز استان البرز مطرح کرد:انرژی گاز یکی از مهمترین 
های  حوزه  تمامی  در  تواند  می  که  بوده  منطقه  هر  در  پایدار  توسعه  عوامل 
استان ضامن  در  گازرسانی  و گسترش شبکه های  باشد  تاثیر گذار  اقتصادی 

توسعه و رشد اقتصادی است .
غفاریان گزارش مبسوطی در زمینه وضعیت گازرسانی در استان ارائه داد و 
گفت:در استان البرز ۷ هزار کیلومتر شبکه گذاری شهری و روستایی انجام گرفته 
و در حال حاضر ۱۶ شهر و ۱۷۱ روستا زیر چتر گازرسانی قرار دارد و ضریب 

نفوذ در جمعیت شهری ۹/۹۹ درصد و در جمعیت روستایی ۸۷ درصد بوده .
یادآور شد:جمعیت تحت پوشش گاز  البرز   سرپرست شرکت گاز استان 
طبیعی استان البرز از مرز ۲ میلیون عبور کرده است.از ابتدای سال جاری تاکنون 
۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در استان مصرف شده که نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری داشته است .
با  بیان داشت  پایان سخنان خود  البرز در  استان  مدیرعامل شرکت گاز 
شروع فصل سرما تیم پایش انرژی شرکت گاز استان البرز ۶ هزار و ۴۵ مورد 

بازدید از موتورخانه های ادارات را انجام داده است .

نشست   در   پیرپیران  حمیدرضا   
به  ره  شا ا با  ن  را خبرنگا با  خبری 
اصفهان  برق  توزیع  شرکت  ینکه  ا
که  است  هدفمند  شرکت های  جزو 
براساس اهداف  و چشم انداز خود در سال 
۱۴۰۵حرکت می کند، اظهار کرد: در دهه 
فجر امسال ۲۳۸ پروژه با اعتباری بالغ 
بر ۱۶۹ میلیارد تومان در این شرکت به 

بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه طرح های موجود 
در قالب هفت محور است، ادامه داد: این 
اصالح  اصلی  محورهای  در  پروژه ها 
احداث  برق،  توزیع  شبکه های  ساختار 
و  متوسط  فشار  شبکه های  وتوسعه 
ضعیف برق، توسعه فناوری های نوین، 
برای  برق  هوشمند  کنتورهای  نصب 
سامانه های  توسعه  مختلف،  مشترکین 

برق خورشیدی است.
برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
شبکه های  اصالح  با  گفت:  اصفهان 
نیروی  آموزش  و  نوین  فناوری های 
یم  ر ا د نظر  ر  د متخصص  نی  نسا ا
خاموشی ها و قطعی برق را روز به روز 
کاهش دهیم وی با اشاره به مدیریت 
اظهار  برق،  بهینه  مصرف  و  مصرف 
شرکت  این  چشم انداز  مطابق  کرد: 
قرار است فاصله بین پیک برق شبکه 
و مصرف زمان میان باری به زیر ۳۵ 
درصد برسد که اکنون این عدد به ۳۲ 

درصد رسیده است.
اجرای  اینکه  بیان  با  پیرپیران 
فنی  اصول  براساس  پروژه ها  کامل 
یان  پا تا  گفت:  است،  مهندسی  و 
را  اعتبارات  برابر  نیم  و  یک  امسال 
این  برق  پروژه های  و  بودجه  جذب 

می کنیم شرکت 
وی درباره سرقت سیم شبکه های 
توزیع  شرکت  کرد:  اظهار  برق،  توزیع 
شبکه  کیلومتر  هزار   ۱۰ اصفهان  برق 
دارد که غالب آن مسی است و با توجه 

سال های  در  مس  قیمت  افزایش  به 
را  سرقت  برای  سارقان  انگیزه  اخیر، 

باال برده است.
پیرپیران با بیان اینکه برای کاهش 
اقداماتی  برق  شبکه های  سیم  سرقت 
مدت  این  در  گفت:  است،  شده  تدبیر 
به  را  برق  مسی  شبکه های  از  بخشی 
شبکه ها و کابل های خودنگهدار تبدیل 

کرده ام.
هفت  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
داریم  برق  مسی  شبکه  کیلومتر  هزار 

که نیمی آن تبدیل به شبکه خودنگهدار 
شده و قرار است تا سه سال آینده این 

کار را انجام دهیم.
برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
از  جلوگیری  دیگر  راهکار  اصفهان 
سرقت کابل های مسی برق را هماهنگی 
نصب  همچنین  و  انتظامی  نیروی  با 
دستگاه  روی  بر  ضدسرقت  دستگاه 
ترانسفورماتور دانست وگفت: این اقدام 
نیازمند اعتبار سنگینی است که در برنامه 

زمانی سه ساله انجام خواهد شد....

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان مطرح کرد:

اجرای ۲۳۸ پروژه توزیع برق اصفهان در دهه فجر امسال

به  نفت  وزارت   HSE مدیرکل 
و  مدیران  از  متشکل  هیاتی  همراه 
و شرکت  نفت  وزارت   HSE روسای 
پتروشیمی  از  پتروشیمی  صنایع  ملی 

بندرامام بازدید کرد.
 HSE مدیرکل  انصاری  مظاهر 
وزارت نفت به همراه داود عمادی مدیر 
HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
و جمعی از مدیران و روسای وزارت نفت 
در پتروشیمی بندرامام حاضر و جلسه ای 
با حضور حمیدرضا رستمی مدیرعامل و 
دیگر مدیران ارشد شرکت برگزار کردند.

اهم  از  گزارشی  جلسه  این  در 
 HSE اقدامات و دستاوردهای مدیریت
پتروشیمی بندرامام در حوزه های ایمنی، 
بهداشت،  زیست،  محیط  نشانی،  آتش 
بحران،  مدیریت  و  غیرعامل  پدافند 
سوی  از   HSE فرهنگ  و  آموزش 

تولید  و  فنی  مدیر  غالمزاده  مهندس 
 HSE مدیر  موسویون  مهندس  و 

پتروشیمی بندرامام ارائه شد.
انصاری  مظاهر  جلسه،  ادامه  در 
اظهار  نفت  وزارت   HSE مدیرکل 
تحریم های  وجود  رغم  علی  داشت: 
ما  ا مختلف  چالش های  و  نه  لما ظا
پتروشیمی بندرامام در خط مقدم جنگ 
اقتصادی عملکرد بسیار خوبی داشت که 
از این بابت باید به مدیریت و کارکنان 

این شرکت دست مریزاد گفت.
در  نفت  وزارت   HSE مدیرکل 
صورت  اقدامات  از  تقدیر  ضمن  پایان 
عنوان  بندرامام،  پتروشیمی  در  گرفته 
 HSE کرد: پتروشیمی بندرامام در حوزه
در حال حاضر بعنوان یک برند در سطح 
صنعت نفت محسوب می شود و جایگاه 
ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

پتروشیمی بندرامام در حوزه HSE از برندهای صنعت نفت است

وجود  به  اشاره  با  سمنان  استاندار 
بیش از ۱۷۲۰ واحد صنعتی در ۱۹ شهرک 
صنعتی استان گفت: نیمی از این واحدهابا 
می  فعالیت  از ۵۰درصد  کمتر  ظرفیتی 
کنند و تنها ۵۶ واحد در استان به صورت 
سه شیفت و با ظرفیت ۱۰۰درصدی کار 

می کنند.
برخی  کمبود  به  اشاره  با  ایشان 
استان  و...در  برق  آب،  نیز  زیرساخت ها 
گفت: اولویت ما در وهله اول فعال سازی 
واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل است چرا 
که این واحدها همه زیرساخت های الزم 
را دارند و با کمی حمایت می توانند فعال 
شوند اما واحدهای جدید نیازمند تخصیص 
منابعی مثل آب، برق ،گاز و..هستند که 
همچنانکه می دانید استان در بحث آب 
با مشکل مواجه است و در سطح کشور و 
از جمله در استان نیز در ایام تابستان نیز 
با کمبود برق و زمستان ها نیز با کمبود 

گاز مواجه اند.
در  دولت  اجرایی  مقام  عالی ترین 
استان در پاسخ به پرسشی در ارتباط با 
انتصابات این استان گفت: تالش ما بر این 
است که مدیرانی انقالبی، جهادی، مردمی 
و همراه با سیاست های دولت دکتر آیت 
اهلل رییسی انتخاب کنیم و تاکنون نیز در 
همین راستا اقدام شده است و در انتصابات 
از استان های دیگر جلوتریم اضافه کرد: در 
انتصابات به پاک دستی، جهادی بودن و 
انقالبی بودن توجه ویژه داریم و معتقدیم 
که درب اتاق مدیران باید به روی مردم باز 
باشد و تاکنون ۳۰ مدیر استان که عمدتا 
فرمانداران   ، استانداری  ستادی  مدیران 
شدند  انتصاب  و...هستند  بخشداران  و 
افزود: در این هفته نیز چند انتصاب جدید 

از  در سطح استان داریم.استاندار استان 
پیشنهاد ۱۱ مدیرکل جدید به وزارتخانه ها 
خبر داد و گفت: در انتصاب مدیران اولویت 
بندی هایی صورت گرفته و تالش می 
شود دستگاه هایی که ضروری تر است 
تحوالت در آن زودتر صورت گیرد.وی بر 
لزوم توجه به کارنامه مدیران و انقالبی و 
جهادی بودن آنها تاکید و تصریح کرد: در 
انتصابات سهامی نیست و سهامی نداریم و 
سعی کردیم از نیروهای جهادی و انقالبی 

و از ایثارگران استفاده کنیم.
استاندار سمنان گفت: تاکنون هیچ 
مدیر و یا نماینده ای در انتصابات فشاری به 
استانداری نیاورده است. اگرچه پیشنهاداتی 
داشتند اما ما در انتصابات به مولفه هایی 
که عرض شد و همراهی با سیاست های 

دولت توجه کرده و خواهیم کرد.
شروع  تاکید  با  هاشمی  آقای 
عملیات اجرایی جهش مسکن در استان 
زمین  هکتار   ۴۸۰ شهرها  در  فرمودند 
برای ۱۸ شهر از ۱۹ شهر استان تهیه 
گردیده که سهم استان طی چهار سال 
واحد   ۷۵۰۰ سالی  یعنی  واحد  ۳۰هزار 

میباشد و تاکنون ۳۲۲۰۰نفر در سامانه 
که ۱۴۳۰۰نفر  کردند  نام  ثبت  مسکن 
تاکنون نهایی شدند و انشاءاهلل عملیات 
ایام اهلل دهه  ساخت در شهرستانها در 
فجر که سعی شده از پیمانکاران بومی 
استان  داخل  تولیدی  مصالح  و  استان 

استفاده گردد آغاز میشود
نخست  رتبه  به  اشاره  با  ایشان 
استان سمنان در کشور در  بنیادمسکن 
زمینه مسکن روستایی که سهم استان 
۱۱۰۰واحد  تاکنون  بوده  ۱۲۰۰واحد 
جذب  در  که  شدند  معرفی  بانکها  به 
اعتبارات متوسط کشوری ۱۳درصد بوده 
پیشرفت  باالی ۳۱درصد  استان  در  اما 

فیزیکی دارند
استاندار در جواب سئوال سفرهای 
بر  عالوه  تاکنون  فرمودند  شهرستانی 
۱۵سفر  غیررسمی  و  سرزده  سفرهای 
رسمی به شهرستانهای استان داشتم که 
و ۶۲درصد  گردید  تصویب  ۱۹۱مصوبه 
۳۲درصد  و  گردیده  اجرایی  مصوبات 
با  اجراء میباشد وی  مصوبات در شرف 
اشاره به اجرای قسمت اعظم مصوبات 

سفر اخیر ریاست محترم جمهور و هیئت 
دولت به استان تخصیص ۱۵هزارمیلیارد 
اعتبار اولیه به استان تخصیص یافته که 
اعتبارات  الباقی  تخصیص  با  انشاءاهلل 
تحول عظیمی در استان ایجاد خواهد شد

آقای هاشمی در مورد حل مشکل 
آب در سفر دولت به استان فرمودند آقای 
محرابیان در آینده ایی نزدیک به استان 
سفر حواهند نمود و خبرهای خوبی خواهند 
دادایشان در جواب سئوال خبرنگار ما در 
مورد نظارت بازار و جلوگیری از افزایش 
بی رویه قیمتها فرمودند بازرسی و نظارت 
بر بازار با کمک نیروهای مردمی بسیج 
و بازرسین سازمان صمت کنترل قیمت 
را در دست گرفته و با رصد بازار و تهیه 
آمادگی  عید  شب  میوه  و  غذایی  مواد 
قیمتی  کنترل  وضعیت  و  داریم  کامل 

بهتر خواهد شد
به  استان  در  دولت  عالی  مقام 
بومگردی روستاها اشاره نمود و فرمودند 
باید تولید ثروت در روستاها را جدی گرفت 
و در زمان ابتدای حضور بنده ۹۰بومگردی 
در استان مشغول فعالیت بودندو طی این 
مدت ۲۵ بوگردی دیگر افزایش یافتند و 
تا پایان سال ۳۵ بومگردی دیگر ایجاد 
مسافر  ماندگاری  به  باتوجه  شد  خواهد 
در استان از نرم میانگین کشوری کمتر 
میباشد با وجود ۸۶۵اثر ثبت شده میراث 
فرهنگی در استان تالش خواهیم نمود 
و  توانمندی  نمایشگاه  ایجاد  بر  عالوه 
تولیدات محلی در ورودی هر شهرستان 
دهیم. ارتقاء  را  ماندگاری  اینمدت  که 

ایشان در پایان از آغاز عملیات گاز رسانی 
مهدیشهردر  شهرستان  چاشم  روستای 

دهه فجر خبر دادند

استاندار سمنان با اشاره به وجود بیش از 17۲0 واحد صنعتی
 در 1۹ شهرک صنعتی استان
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دالیل و ضرورت های نوسازی و اصالح راهبردی سازمان جهانی گمرک
مترجم: فاطمه اعتمادمقدم*

مقدمه
 )WCO( سازمان جهانی گمرک
بالغ بر ۱۸۰ عضو دارد که بیش از ۹۸ 
نمایندگی  را  جهانی  تجارت  درصد 
ادارات  شامل  سازمان  این  می کنند. 
دارای  و  گمرک  امور  در  صالحیت دار 
ست.  ا ه  گسترد گمرکی  ت  ا ر ختیا ا
در شکل دهی  اساسی  نقشی   WCO
اسناد  و  ابزارها  توصیه ها،  استانداردها، 
نین  قوا ز  ا حمایت  جهت  لمللی  بین ا
شیوه های  بهترین  و  ملی  گمرکی 
دارد.  سازمان  این  اعضای  عملیاتی 
WCO با ارتقای فضای گمرکی قابل 
اقتصادی  رفاه  به  شفاف،  و  پیش بینی 
این  می کند.  کمک  اعضا  اجتماعی  و 
تبادل  برای  بستری  همچنین  سازمان 
توسعه  و  تجربیات  شیوه ها،  بهترین 
چالش ها  برای  مشترک  راه حل های 
از  که  است  جدیدی  فرصت های  و 
فضای تجارت بین المللی دائمًا در حال 
تغییر ناشی می شود. WCO همچنین 
برای پشتیبانی از اصالحات و نوسازی 
درخواست،  صورت  در  ملی،  گمرکات 
ارائه  و ظرفیت سازی،  فنی  کمک های 

می کند.
این سازمان در راستای موجودیت 
خود و در مواجهه با “وظایف اصلی” آن 
که شامل طبقه بندی کاال، ارزش گذاری، 
قواعد مبدأ، اعمال مقررات و مبارزه با 
تخلفات، تسهیل تجارت، ظرفیت سازی، 
حفظ  و  توسعه  و  عملکرد  سنجش 
استانداردها، ابزارها و اسنادی که به طور 
گسترده مورد استفاده قرار می گیرند و 
زمینه را برای اعمال حقوق و عوارض 
می کنند،  فراهم  گمرکی  روش های  و 
هماهنگ  سیستم  نسیون  کنوا نند  ما
شده در مورد طبقه بندی کاالها، مؤثر 
بوده است. WCO همچنین به تعداد 
مرتبط  موضوعات  ز  ا توجهی  قابل 
مربوط  همچنین  گمرکی،  مهم  و 
مانند  بین المللی،  تجارت  فضای  به 
در  کیوتو  شده  تجدیدنظر  کنوانسیون 
هماهنگ سازی  و  ساده سازی  مورد 

رویه های گمرکی رسیدگی می کند.
سازمان  یک   WCO اگرچه 
شناخته  و  باثبات  بین المللی  گمرکی 
از  بسیاری  وجود  این  با  است،  شده 
در  سازمانی  تغییرات  به  نیاز  اعضا 
می دهند  قرار  اشاره  مورد  را   WCO
را  اعضا  از  برخی  موضوع  همین  و 
ترغیب  حکمرانی  پیشنهادات  ارائه  به 
قباًل  ابتکارات  از  برخی  است.  کرده 
توسط  دیگر  برخی  و  شده  اجرایی 
نهادهای مربوطه WCO )یعنی کمیته 
خط مشی گذاری  کمیسیون  حسابرسی، 
راهبردی  برنامه  چارچوب  در  شورا(  یا 
WCO مورد رسیدگی قرار می گیرند. 
این امر نقطه شروع خوبی برای ایجاد 
به   WCO بیشتر  نوسازی  و  اصالح 
شیوه ای ساختارمندتر، و با هدف افزایش 
تصور  است.  آن  اثربخشی  و  پویایی 
 WCO اعضای  اکثر  بین  در  غالب 
برای  سازمان  این  که  است  این  بر 
به چالش های قرن بیست  پاسخگویی 

و یکم نیاز به احیا دارد.
این  حاضر  مطلب  ارائه  از  هدف 
مورد  در  جدیدی  بحث  که  است 
 ،WCO اصالحات و نوسازی جامع تر
احتمالی  سازنده  بلوک های  شناسایی 
ارائه  و  اصالحات  اصلی  زمینه های  و 
بالقوه  گام های  درخصوص  پیشنهاد 
اصالحات  روند  به  دستیابی  برای 

راهبردی WCO فراهم شود.
زیر  اهداف  با   WCO اصالح 

انجام می شود:
● معرفی سازمان به عنوان یک 
بازیگر اثربخش و کارآمد برای توسعه 

تجارت ایمن، امن و قانونی،
سیاست های  ز  ا نی  پشتیبا  ●
به  که  جهان  سر  سرا در  گمرکی 

موضوعات جهانی رسیدگی می کند،
● مشارکت در توسعه پایدار،

اهداف  برای  بودن  مناسب   ●
دنیای دیجیتال.

اصالحات  این  این،  بر  عالوه 
خاصی  گمرکی  سیاستی  ابتکارات  از 
پشتیبانی می کند که هدف آن ارتقای 
تاب آوری و پایداری زنجیره های تأمین 
حمایت  همچنین  و  قانونی  تجارت  و 
عضو  گمرکات  ظرفیت های  بهبود  از 
است.  سبز  و  دیجیتال  گذار  دوران  در 
تقویت  برای  راهبردهایی  با  امر  این 
و   WTO مانند  چندجانبه  چارچوب 
یک  عنوان  به   WCO دادن  قرار 
تأثیرگذار در میان سازمان های  بازیگر 

چندجانبه سازگار خواهد بود.
WCO عارضه یابی برای اصالح
جهانی  سازمان  تأسیس  زمان  از 
گمرک در سال WCO ،۱۹۵۲ هرگز 
تحت اصالحات جامع قرار نگرفته است. 
پیشنهادات  از  تعدادی  به  گذشته  در 
نوسازی پرداخته شده، اما باید از رویکرد 
شود.  استفاده  منسجم تری  و  جامع 
زمینه های بین المللی و چالش هایی که 
گمرک امروزه با آن روبه رو است بسیار 
متفاوت از چالش هایی است که در زمان 

تأسیسWCO وجود داشته است.

دارد  وجود  اصلی  استدالل  سه 
که اصالح WCO را توجیه می کند:

 WCO اواًل، اطمینان از اینکه ■
چالش های  به  پاسخگویی  به  قادر 
تغییرات  مانند  راهبردی  و  سیستمی 
سریع در دنیای امروز و محیط گمرکی 
لکترونیکی  ا تجارت  زجمله  ا ( است 
در  شده  مشخص  زمینه های  سایر  و 
-۲۰۲۴ محیطی  پویش  پیش نویس 

و  غیرقانونی  تجارت  افزایش   ،)۲۰۲۱
ارتقای توسعه پایدار حائز اهمیت است. 
همه گیری کووید-۱۹ نیاز گمرک را به 
انجام واکنش سریع و سازگار با شرایط 
مرزی  جابجایی  تسهیل  یعنی  جدید، 
نظر  از  حیاتی  واکسن های  و  داروها 

موقعیت، نشان داده است.
■ ثانیًا، فرایند تصمیم گیری برای 
موضوع “وظیفه اصلی” )استانداردسازی 
اغلب  لمللی(  بین ا هماهنگ سازی   /
دلیل  به  ویژه  به  است،  پیچیده  بسیار 
تعدد ارکان کاری ذی مدخل و الیه های 
تصمیم گیری، که دستیابی به پیشرفت 

را چالش برانگیز و وقت گیر می سازد. 
سی  بر حسا کمیته   ، م سو  ■

از  تعدادی  خود   ۲۰۲۰ گزارش  در 
شناسایی  را  )خطر(  ریسک  زمینه های 
 WCOتوانایی بر  که  است  کرده 
برای ارائه و عملکرد آن به عنوان یک 
برخی  می گذارد.  تأثیر  کارآمد  سازمان 
و  گسترده تر  ریسک  زمینه های  ز  ا
سیستمی هستند که به استمرار حرکت 
سازمان بدین شکل و همچنین جایگاه 
بین المللی آن در میان سایر سازمان های 

بین المللی مربوط می شوند.
ین  ا ز  ا برخی  که  لی  حا ر  د
موضوعات قباًل توسط کمیته حسابرسی 
مشخص شده است، برخی دیگر فراتر 
از این است. در آینده، در صورت انجام 
روند  در  باید  که  عمیق تر  مطالعات 
شود،  داده  ترتیب   WCO اصالح 

مسائل جدیدی پدیدار می شود.
چالش هایی وجود دارد که ممکن 
است الزم باشد مانند هر فرآیند اصالح 
مانند  گیرد،  قرار  توجه  مورد  راهبردی 
ویژه  به  اعضا،  بین  نظر  اتفاق  به  نیاز 
تأسیس  کنوانسیون  در  اصالحات  اگر 
WCO الزم باشد، و تنوع و عضویت 
بسیار گسترده در سازمان. با این حال، 
ابتکار  توسط  شده  ارائه  فرصت های 
بی تحرکی  از  بهتر   WCO اصالح 

است. 

به سوی اصالح  متوالی  گام های 
WCO راهبردی

به  مرحله ای  سه  رویکرد  یک 
عنوان گام های متوالی در جهت اصالح 
راهبردی WCO پیشنهاد شده است 
ولویت های  ا تعریف  آن  ولین  ا که 
بلندمدت WCO و در نتیجه فراتر از 
چرخه سه ساله برنامه راهبردی است. 
تعیین اولویت های بلندمدت می تواند به 
معنای برخی تغییرات سازمانی بوده و 

همچنین به منابع اشاره دارد.
مراحل زیر پیشنهاد می شود:

مرحله ۱: تمرکز و شفافیت بیشتر 
اولویت های راهبردی سازمان

هبردی  را ولویت های  ا تعریف 
واضح و مشخص برای سازمان، اولین 
است.   WCO اصالح  جهت  در  گام 
ضروری است که اولویت های راهبردی 
فقط به چند مورد محدود شوند، براساس 
آنچه برای اعضا بیشترین تلقی ارتباط 

موضوعی و ضرورت را دارا باشد.
ضر  حا ل  حا ر  د  W C O
طور  به  را  زیادی  مختلف  فعالیت های 
که  حالی  در  می دهد.  انجام  همزمان 

 ۱۰ تابع   WCOفعلی فعالیت های 
شناسایی  که  بوده  راهبردی”  “طرح 
پیشرفت و اثربخشی آنها چالش برانگیز 
مسائل  که  است  حالی  در  این  است، 
در  همزمان  طور  به  اغلب  یکسان 
رسیدگی  مورد  مختلف  کاری  ارکان 

قرار می گیرند.
از  بسیاری  اخیر  سال های  در 
اعضا بر نیاز به اولویت بندی فعالیت ها 
ضعیف  “اولویت بندی  و  کرده  تأکید 
حسابرسی  کمیته  توسط  موضوعات” 
به عنوان یکی از زمینه های طبقه بندی 
زمینه های ریسک )خطر( مشخص شده 
ارکان  تعداد  و  فعالیت ها  دامنه  است. 
کاری، کل سازمان را به طور فزاینده ای 
تصویر  کلی  نمای  بر  و  کرده  پیچیده 
موضوع  این  می گذارد.  تأثیر  سازمان 
بیشتر  حتی  گمرک  ذی نفعان  برای 

چالش برانگیز است.
افزایش  حال  در  اهداف  ترکیب 
ا  ر  WCO ید  با محدود  بع  منا و 
بیشتر  را  تا کارهای خود  نماید  مجاب 

اولویت بندی کند.
“وظیفه اصلی” باید اولویت اصلی 
بماند.  باقی  سازمان  بحث  غیرقابل  و 
باید  فنی  کمک های  و  ظرفیت سازی 
به عنوان یک اولویت برای تسهیل و 

پشتیبانی از اعضا در پیاده سازی ابزارها 
باقی  سازمان  اصلی”  “وظیفه  اسناد  و 
پیشگفت،  موضوع  به  توجه  با  بماند. 
دامنه “وظیفه اصلی” نیز باید متناسب 
با چالش های حال حاضر و - مهمتر از 

آن - آینده به روزرسانی شود.
با  و  اصلی”  “وظیفه  از  تر  فرا
طرح های  اینکه  شناختن  رسمیت  به 
راهبردی با گذشت زمان تغییر می کنند، 
ی  د هبر ا ر ی  یت ها لو و ا ین  مهمتر
زیر  موارد  WCO شامل  آینده نگرانه 
به نظر بیشترین اقناع را دارا می باشد:

الف-گمرک دیجیتال و تجزیه و 
تحلیل داده ها

 WCO توسط  قباًل  حوزه  این 
شناخته شده است. با این حال، اهمیت 
آن با پیامدهای همه گیری کووید-۱۹ 
مأموران  است.  شده  تقویت  بیشتر 
گمرک مجازی دیگر موضوعی خیالی 
ر  کا خود گمرکی  ترخیص   . نیستند
یجاد  ا و  ریسک  مدیریت  براساس 
تحلیل  و  تجزیه  براساس  پروفایل 
کالن داده ها، یک واقعیت در کارهای 
روزمره بسیاری از ادارات گمرک است. 

افزایش  مورد  در  بیشتر  باید   WCO
اظهار  فرآیند  شدن  دیجیتالی  راه های 
جدید  فناوری های  تأثیر  چگونگی  و 
مانند بالکچین بر این فرآیند تأمل کند.
 WCO برای  دیگر  یک چالش 
به  آنها  روزافزون  توجه  آن  اعضای  و 
منظور  به  گمرکی  اطالعات  تبادل 
همچنین  و  کنترل ها  اثربخشی  بهبود 
برای تسهیل تجارت و با هدف مبارزه 

با تخلفات است.
دو حوزه ای که از اهمیت ویژه ای 
برای گمرک دیجیتال و تجزیه و تحلیل 
برای سال های آتی وجود دارد  داده ها 

عبارتند از:
۱( تجارت الکترونیک

 ۲۰۲۰ دسامبر سال  در   WCO
مورد  در  خود  چارچوب  نهایی  عناصر 
فرامرزی  الکترونیکی  تجارت  بسته 
در  گمرک  نقش  تعیین  برای  که 
را  است  کلیدی  الکترونیکی  تجارت 
تصویب کرد. تغییر پویا در مدل تجارت 
محبوبیت  شدید  افزایش  و  بین المللی 
زمان  در  ویژه  به  الکترونیکی،  تجارت 
موضوع  این  ارتباط  کووید-۱۹،  شیوع 
را نشان می دهد. این موضوع مربوط به 
تغییر روش های خرید و پرداخت، تغییر 
در زنجیره تأمین بین المللی، روش های 

جدید کالهبرداری و غیره می شود.
برای  الکترونیکی  تجارت  مبحث 
حیاتی  ینده  آ سال های  در  گمرک 
خواهد بود و WCO باید ابزارهایی را 
برای اعضای خود فراهم کند تا بتوانند 
تجارت  در  کاال  روزافزون  حجم های 
الکترونیکی را به مؤثرترین روش کنترل 
کنند )به عنوان مثال به اشتراک گذاری 
و  ارزش گذاری  ساده سازی  اطالعات، 

طبقه بندی و غیره(.
۲( تبادل اطالعات گمرکی

و  ریسک  مدیریت  برای  گمرک 
انجام کنترل های اثربخش تر و کارآمدتر 
برای محافظت از ایمنی و منابع مالی 
اطالعات  به  قانونی  تجارت  تسهیل  و 
از  عمدتًا  اطالعات  این  است.  متکی 
طریق فعاالن اقتصادی، اظهار کاال یا 
جابجایی ها به داخل یا خارج گمرک و 
یا از کنترل ها یا حسابرسی های انجام 
شده یا تحقیقات به عمل آمده توسط 

گمرک حاصل می شود.
شده  مطرح  اغلب  سئوال  این 
واردکننده  اگر گمرک کشور  که  است 
صادرکننده  کشور  اصلی  اطالعات  به 

اثربخشی  آیا  باشد،  داشته  دسترسی 
کنترل ها بهبود می یابد؟ در حال حاضر، 
مورد  کافی  اندازه  به  موجود  اطالعات 
استفاده قرار نمی گیرند زیرا به طور کلی 
فراتر از حد کمک اداری متقابل مورد 
به مورد به اشتراک گذاشته نمی شوند.

بازتاب  دقیق تر،  شناسایی  برای 
این امر می تواند در WCO، براساس 
 ،WCO تجربیات یا نیازهای اعضای
اهداف تبادل اطالعات بین کشورهای 
واردکننده و صادرکننده، نوع اطالعاتی 
که ممکن است مرتبط باشد، ابزار تبادل 
موجب  به  که  قانونی  چارچوب  و  آن 
داد  انجام  را  تبادالت  آن  می توان  آن 

راه اندازی شود.
محرمانگی  از  محافظت  به  باید   
داده های شخصی  و  تجاری  اطالعات 

توجه خاصی شود.

ب – وظیفه گمرک برای حفاظت 
از آب و هوا و محیط زیست

اقلیمی و زیست محیطی  مسائل 
اعضای  بیشتر  نگرانی  افزایش  باعث 
شده  جهان  سراسر  در  سازمان  این 
است. حفاظت از محیط زیست جهانی 
چالش همیشگی و در حال افزایش بوده 
که گمرک می تواند نقش فعالی در آن 

داشته باشد. این نقش باید بیشتر ارتقا 
و  ابزارها  در  دقیق تری  به طور  و  یابد 

اسناد WCO درج شود.
برای اطمینان از اینکه گمرک در 
سطح جهان به یکی از نیروهای محرکه 
می  تبدیل  زیست  محیط  از  حفاظت 
شود، WCO می تواند تمرکز راهبردی 
خود را در زمینه هایی ازجمله موارد ذیل 

گسترش دهد:
■ ادارات گمرک سازگار با محیط 
زباله،  تفکیک  مثال  عنوان  )به  زیست 

انرژی تجدیدپذیر و غیره(.
گمرک  یا  آ ینکه  ا بررسی   ■
طبقه بندی  سیستم  طریق  از  می تواند 
زیستی  محیط  طرح های  ز  ا  HS

پشتیبانی کند.
در  کامیون  کاهش صف های   ■
مرزها )کاهش انتشار دی اکسید کربن(

■ تالش های بیشتر برای مبارزه 
طریق  از  محیطی  زیست  جرایم  با 
با  بیشتر  عملیات گمرکی و هماهنگی 

اقدامات سازمان های بین المللی.
استانداردهای  بهتر  کنترل   ■
محدودیت ها  و  ممنوعیت ها  محصول، 

نرژی  ا بهره وری  مثال  عنوان  )به 
ماشین آالت(.

■ نقش بالقوه گمرک در حمایت 
از کاهش نشت و انتشار کربن.

با  مبارزه  برای  بیشتر  آموزش   ■
قاچاق کاالهای خطرناک برای محیط 

زیست.

ج. پنجره واحد )SW( و مدیریت 
)CBM( هماهنگ مرزی

این  اهداف  به  دستیابی  برای 
تعیین  نیازمند   WCO عمل،  ابتکار 
بین  بیشتر  همکاری  برای  روش هایی 
دار  صالحیت  مقامات  سایر  و  گمرک 
مناسب  و  سودمند  صورت  در  و  است 
بودن، راه حل های تعامل پذیر را توسعه 
دهد. افزایش دیجیتالی شدن تشریفات 
که  غیرگمرکی  و  گمرکی  رتی  نظا
می شود،  اعمال  بین الملل  تجارت  در 
بهبود  برای  را  جدیدی  فرصت های 

همکاری دیجیتال ایجاد می کند.
اثربخش  اجرای  ابتکار،  این  در 
باالترین  از  واحد  پنجره  پروژه های 
اهمیت برخوردار است. ابتکارات پنجره 
شدن  دیجیتالی  به  صرفًا  نباید  واحد 
برای  گمرک  به  ارسالی  داده های 
یک  بلکه  یابد،  تقلیل  کاال  ترخیص 

مدل حکمرانی جدید میان سازمان های 
مختلف دولتی است که در امور مرزی 
مداخله می کنند. اطالعات ارسال شده 
و به اشتراک گذاشته شده - در حدود 
قوانین و رویکردهای مربوطه - در بین 
مقامات گمرکی و سایر مقامات مرزی 
افزایش کارایی کنترل فیزیکی  امکان 
کاال در مرز را فراهم می کند. اعضای 
داشته  قصد  است  ممکن   WCO
راه حل هایی  با  را  واحد  پنجره  باشند 
بازار و کنترل واردات  بر  برای نظارت 
ادغام کنند. این امر هم تسهیل تجارت 
شفاف  و  دیجیتالی  کنترل های  هم  و 
در  می کند.  امکان پذیر  را  بیشتری 
این زمینه، مؤلفه پنجره واحد به ویژه 
ازجمله موارد  آتی،  برای پیشرفت های 
مرزی،  هماهنگ  مدیریت  زمینه  در 

مهم است. 
ممکن  واحد  پنجره  پروژه های 
بین  بهتر  هنگی  هما به  ست  ا
 . کنند کمک  لتی  و د ن های  ما ز سا
راه حل های CBM / SW مبتنی بر 
در  همچنین  دستگاهی  بین  همکاری 
دوران همه گیری )پاندمی( کووید-۱۹ 
ترخیص  پزشکی،  تجهیزات  )کنترل 
پزشکی  تجهیزات  و  واکسن ها  روان 
مثال  این  است.  بوده  مهم  غیره(  و 
مثبت، توانایی سازمان های دولتی برای 
همکاری نزدیکتر را تأیید می کند، که 
تمام  در  گسترده تر  طور  به  می تواند 
بحرانی  شرایط  در  تنها  نه  و  زمان ها 

استفاده شود.
و  واحد  پنجره  که  وجودی  با   
 WCO CBM مفاهیم جدیدی در 
نیستند و ابزار و اسناد آن در حال توسعه 
پیشرفت  لیکن  است،  به روزرسانی  و 
در  است.  الزم  زمینه  این  در  بیشتر 
 WCO محیط جهانی امروز، اعضای
توسعه  حال  در  فزاینده ای  طور  به 
واحد  پنجره  ملی  مدل های  بهبود  و 
شیوه های  بیشتر  تبادل  هستند.  خود 
ملی و منطقه ای درباره پنجره واحد به 
اعضای WCO این امکان را می دهد 
پنجره  یک  رویکردهای  آینده  در  تا 
تعامل پذیر  و  منسجم  فرامرزی  واحد 

را دنبال کنند.
بررسی  به  نیاز  بلندمدت،  دید  از 
واحد  پنجره  مدل  یک  بعدی  سطوح 
هوشمند  عبوری  مرزهای  دارد.  وجود 
)مبتنی بر سیستم های پایش یکپارچه، 
کنترل خودکار “بدون توقف”، ترخیص 
خودکار کامیون ها، سیستم های ردیابی 
پیوند  و  غیره(  و  فرامرزی  رهگیری  و 
دادن مفاهیم مختلف یک پنجره واحد 

می توانند پروژه های آینده نگر باشند.
تسهیل   ۲۰۱۷ سال  موافقت نامه 
ت  ر تجا نی  جها ن  ما ز سا ت  ر تجا
)WTO( نمایانگر گسترده ترین تالش 
اصالحات  و  تجارت  تسهیل  زمینه  در 
است.   WTO نظر  تحت  گمرکی 
مطابق با ماده )۴( ۱۰ این موافقت نامه، 
یک  می کنند  تالش   WTO اعضای 
پنجره واحد ایجاد و آن را حفظ کنند. 
WCO باید نقش برجسته خود را در 
برای  امر  این  دهد:  نشان  زمینه  این 
دیده  برای  و   WCO اعضای  همه 
شدن سازمان در جامعه تجارت جهانی 

مهم است.

حکمرانی  روش های   :۲ مرحله 
خوب در مدیریت سازمان

فزاینده ای  و  مهم  نقش  گمرک 
با  که  متغیر  ئمًا  ا د محیط  یک  در 
منابع  کمبود  و  تهدیدها  مداوم  رشد 
توصیف می شود به عهده دارد. این امر 
مستلزم آن است که فرایندهای نهادی 
)ساختارها و فرایندهای تصمیم گیری( 

موجود،  منابع  از  بهینه  استفاده  ضمن 
برای  کنند.  برآورده  را  جامعه  نیازهای 
باید   WCO تقویت حکمرانی خوب، 
با  راهبردی،  چشم انداز  یک  بر  عالوه 
شفافیت،  عینیت،  مانند  ارزش هایی 
بخشی،  ثر ا معیت،  جا یی،  سخگو پا
نیز  جنسیتی  بی طرفی  و  کارآمدی 

هدایت شود.
با شناسایی اولویت های راهبردی 
WCO، روش های حکمرانی- ازجمله 
ساختارها و روش های کاری - و منابع 
گام  این  گیرند.  قرار  توجه  مورد  باید 
تحقق  جهت  در  دیاگرام(  )بلوک  دوم 
خواهد   WCO راهبردی  اصالحات 

بود.
 WCO بحث در مورد حکمرانی
سال هاست که ادامه دارد. با این وجود، 
الزم است این امر به روش ساختاری 
قاطع تر، برخالف رویکرد موردی فعلی، 

انجام شود.
انسانی  و  مالی  منابع  تخصیص 
نباید یک تخصیص خودکار کوتاه مدت 
رزیابی  ا یک  بلکه  بوده،  )ساالنه( 
راهبردی  تصمیم  یک  و  طوالنی مدت 

باشد.
راهبردی  اولویت های  زمینه  در 
ممکن  جدید  گزینه های  مشخص، 
بررسی  مورد  زیر  زمینه های  در  است 

قرار گیرند، به ویژه:
ریسک های  به  پرداختن  )الف( 

مسیر قرمز،
)ب( به روزرسانی روش های کاری، 
به  پرداختن  برای  انسجام  افزایش 
موضوعات در ارکان کاری مختلف به 

منظور بهبود کارایی آنها،
 WCO ج( بازنگری کارگروه های
به منظور جلوگیری از دوباره کاری و در 

نظر گرفتن کاهش احتمالی آنها،
فعالیت ها  کارایی  بازنگری  )د( 
براساس شاخص های عملکردی کلیدی 

کیفی و
)ه( بازنگری فرآیندهای استخدام 

WCO و انتصاب دبیرخانه
می تواند  نیز  دیگری  جنبه های 
قرار  بررسی  مورد  مناسب  طور  به 
دامنه همکاری  مثال  به عنوان  گیرد، 
ی  ه ها شیو ز  ا ه  د ستفا ا ی،  منطقه ا
ز  ا پیشرفته  جلسه ای  میان  ری  کا
 ،WCO عالقه مند  اعضای  طریق 
 ،WCO ابزارهای  اجرای  بر  نظارت 
د  عملکر سنجش  ر  کا و ز سا منه  ا د
م  ا ستخد ا ی  ش ها و ر  ، ک گمر
امکان  کارشناسان،  و  فنی  مأموران 
 ،)ISO ( ایزو  استانداردهای  اجرای 
نظرسنجی سطح رضایتمندی، ارزیابی 
استفاده از جلسات حضوری در مقایسه 

با جلسات مجازی و غیره. 
به  جه  تو با  ید  با  W C O
همه گیری  بیماری  از  که  درس هایی 
کووید-۱۹ گرفته، در به روز نگه داشتن 
مفهوم تداوم فعالیت خود توجه ویژه ای 

داشته باشد.
مرحله ۳- تأمین مالی پایدار برای 

عملکرد سازمان
پیشرفته،   WCO یک  برای 
باید سازوکار تأمین مالی پایدار فراهم 
شود. نتایج به عمل آمده از دو گام اول 
نتیجه منجر شود  این  به  ممکن است 
که تجدید نظر در سازوکار فعلی تأمین 
مالی ضروری است. پیش بینی می شود 
و  محدود  راهبردی  اولویت های  که 
همچنین حکمرانی خوب و روش های 
و  بهتر  استفاده  یافته،  بهبود  کاری 
فراهم  را   WCO منابع  از  کارآمدتر 
تصدیق  برسی  حسا کمیته  می کند. 
ریسک  زمینه  یک  این  که  می کند 
گیرد.  قرار  نظارت  مورد  باید  است که 
اقتصادی  پیش بینی های  که  حالی  در 
به طور کلی نشان می دهند که بیماری 
همه گیر کووید-۱۹ خسارات ماندگاری 
کمی برای اقتصادهای پیشرفته برجای 
بگذارد، اشاره شده است که ریسک های 
جهان  سراسر  در  اقتصادی  احیای 
نامتعادل است. برای اطمینان از پایداری 
در هر صورت  طوالنی مدت سازمان، 
 WCO الزم است سازوکار تأمین مالی
به عنوان گام سوم فرآیند اصالح مورد 

بررسی قرار گیرد.
لذا باید تالش گسترده ای براساس 
بین المللی  سازمان های  سایر  تجربه 

آغاز شود.
** *

ت  صالحا ا ع  و شر ر  منظو به 
اعضای  از  گمرک،  جهانی  سازمان 
این  از  تا  است  شده  دعوت   WCO
بیشتر  توسعه  طرح حمایت کنند و در 
به  باشند،  داشته  مشارکت  روند  این 
اعضای  و  سازمان  نفع  به  که  طوری 
از  خارج  ذی نفعان  همچنین  و  آن 

سازمان باشد.
نوع آوری  شورای  تأیید  به  منوط 
اصالحات WCO، اقدامات مشخص 
 WCO راهبردی  برنامه  در  باید 
امکان  صورت  در  یا   ۲۰۲۵-۲۰۲۲
 WCO اصالح  شود.  لحاظ  زودتر 
راهبردی  عمل  ابتکار  یک  می تواند 
ظرفیت  چشم انداز  نظر  تحت  جداگانه 

سازمانی برنامه راهبردی باشد.
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شبیخون او میکرون به اردوی تیم ملی بسکتبال 

سرپرست تیم ملی بسکتبال ایران، درباره تعداد ملی پوشان مبتال به ویروس 
کرونا صحبت کرد.

طبق اعالم کمیته مسابقات و داوران، پس از ابتالی تعدادی از تیم های لیگ 
برتر بسکتبال به ویروس کرونا، به منظور جلوگیری از ابتالی ملی پوشان بسکتبال جهت 
حضور در رقابت های پنجره دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۳، ادامه مرحله دوم مقدماتی 

لیگ برتر مردان لغو و به بعد از بازی های تیم ملی موکول شد.
در همین راستا مسعود عماری، سرپرست تیم ملی بسکتبال ایران، درباره شرایط 
ملی پوشان شاغل در لیگ های داخلی و خارجی گفت: ما از روز شنبه ۱۷ بهمن باید 
اردوهای خود را آغاز کنیم که قرار است از همه بازیکنان دعوت شده تست بگیریم 
تا درباره تعداد نفرات مبتال شده به قطعیت برسیم. فعال تعداد قطعی را نمی دانیم، اما 

جسته و گریخته می دانیم که چند نفر از نفرات ملی پوش مبتال شده اند.
عماری تاکید کرد: در حال حاضر پس از صحبتی که با بهنام داشتم متوجه شدم 
او در آلمان درگیر کرونا شده است، اما در داخل کشور فعال خبر قطعی نداریم چون 
هنوز لیست هم مشخص نشده است. چند نفر مبتال هستند اما منتظر لیست نهایی 

هستیم تا پس از تست دعوت شده ها تعداد نهایی را اعالم کنیم.
او درباره زمان شروع اردو نیز گفت: اردوی ما بعد از ظهر شنبه یا از روز یک شنبه 
پس از آمدن جواب تست ها شروع خواهد شد. در واقع شنبه عصر یا یک شنبه صبح 

زمان شروع تمرینات تیم ملی است.

مثبت شدن تست پرچمدار کاروان ایران در المپیک زمستانی ۲۰۲۲
در آستانه اعزام کاروان کشورمان به چین، نتیجه تست کرونای ۲ عضو اعزامی 

به المپیک زمستانی ۲۰۲۲ مثبت اعالم شد.
کاروان اسکی ایران در حالی سه شنبه،۱۲ بهمن به بازی های زمستانی ۲۰۲۲ اعزام 
می شود که متاسفانه پاسخ تست کرونای دو عضو این کاروان مثبت اعالم شده است.

تست کرونای سید ستار صید، المپین اسکی صحرانوردی و یکی از دو پرچمدار 
اسکی  مربی  میرهاشمی،  مصطفی  هم چنین  و  بازی ها  این  در  ایران  شده  معرفی 
صحرانوردی اعزامی به این رویداد مثبت اعالم شده است. براین اساس این دو نفر به 

بازی های المپیک زمستانی اعزام نخواهند شد.
قرار است در صورت موافقت کمیته برگزاری بازی ها، دانیال ساوه شمشکی و 

محمد تقی شمشکی جایگزین دو نماینده اعزامی ایران در این بازی ها شوند.

لغو مسابقات والیبال نشسته قهرمانی کشور به دلیل ُامیکرون 
مسابقات والیبال نشسته قهرمانی کشور که قرار بود ۱۵ بهمن به میزبانی مشهد 
مقدس برگزار شود، به دلیل تشدید اُمیکرون در این شهر، از سوی ستاد ملی مبارزه با 

کرونا استان خراسان رضوی لغو و به زمان دیگری موکول شد.
مسابقات والیبال نشسته قهرمانی کشور که قرار بود از ۱۵ تا ۲۱ بهمن به میزبانی 
مشهد مقدس برگزار شود، به دلیل تشدید اُمیکرون در این شهر از سوی ستاد ملی 

مبارزه با کرونا استان خراسان رضوی لغو و به زمان دیگری موکول شد.
مسابقات والیبال نشسته مردان در حالی پس از ۶ سال قرار بود به میزبانی مشهد 
مقدس برگزار شود که ۳۰ استان برای شرکت در این مسابقات اعالم آمادگی کرده بودند 

که به دلیل تشدید اُمیکرون از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا لغو شد.

فدراسیون کشتی:  آمریکا هنوز ویزای آزادکاران را صادر نکرده 
است

سخنگوی فدراسیون کشتی گفت: تا این لحظه روادید هیچ کدام از اعضای تیم 
ملی کشتی آزاد برای سفر به آمریکا صادر نشده است.

محمد ابراهیم امامی، درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر صدور روادید برای اعضای 
تیم ملی کشتی آزاد ایران برای سفر به آمریکا، اظهار کرد: تا این لحظه ویزای اعضای 

تیم ملی و مسئوالن تیم برای سفر به این کشور صادر نشده است.
سخنگوی فدراسیون کشتی افزود: در صورت صادر شدن روادید، فدراسیون 

کشتی اطالع رسانی خواهد کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ترکیب تیم اعزامی به آمریکا نیز نهایی نشده است.

سعید معروف به فنرباغچه پیوست
کاپیتان سابق تیم ملی والیبال ایران با 
قراردادی رسما به فنرباغچه ترکیه پیوست.

سعید معروف که در چند سال اخیر 
چین  موتور  بایک  تیم  با  قرارداد  به خاطر 
نتوانست  کشور  این  در  کرونا  شیوع  و 
سر  پشت  را  زیادی  باشگاهی  بازی های 
تیم  با  ترکیه  لیگ  فصل  نیم  در  بگذارد، 

فنرباغچه به توافق رسید.
کاپیتان سابق تیم ملی والیبال ایران 
که بعد از المپیک خداحافظی خود را رسما 

اعالم کرد، در حالی که در آمریکا سکونت داشت، به پیشنهاد باشگاه ترکیه ای پاسخ 
مثبت داد تا این تیم را برای رسیدن به قهرمانی در لیگ این کشور همراهی کند.

سعید معروف حاال بعد از تجربه حضور در لیگ کشورهایی همچون ایتالیا، ایران، 
چین و روسیه حضور در سوپرلیگ ترکیه را هم تجربه می کند.

جالب اینکه سیدمحمد موسوی، یار همیشگی سعید معروف در تیم ملی نیز از 
ابتدای این فصل در فنرباغچه حاضر بوده و حاال می تواند یک زوج استثنایی را با 

هم بازی سابق خود در تیم ملی تشکیل دهد.
از سوی دیگر مرتضی شریفی، دریافت کننده ملی پوش و جوان ایران هم دیگر 

بازیکنی است که در لیگ ترکیه توپ می زند.
باشگاه فنرباغچه چند هفته بعد از اعالم خبر اولیه توافق، رسما سعید معروف را 

در ۳۷ سالگی به عنوان خرید جدید خود معرفی کرد.

آماده باش به دختران والیبالیست؛
بازی های لیگ زیر ذره بین سرمربی تیم ملی

سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران شب گذشته برای زیر نظر گرفتن بازی های 
لیگ وارد تهران شد.

الساندرا کمپدلی سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران که چند هفته قبل با سفر 
به تهران رسما قرارداد خود را با فدراسیون والیبال منعقد کرد، از طریق فرودگاه امام 

خمینی )ره( وارد تهران شد.
تماشای دیدارهای مرحله پلی آف لیگ برتر زنان که از ۱۶ بهمن  آغاز می شود 
و انتخاب بازیکنان برای دعوت به اردوی تیم ملی زنان از جمله برنامه های کمپدلی 

در سفر به تهران است.
دیگر  از  دختر  جوانان  و  نوجوانان  ملی  تیم های  اردوی  بر  نظارت  همچنین 

برنامه های این مربی ایتالیایی در مدت اقامت در تهران خواهد بود.
تیم ملی والیبال زنان ایران سال آینده سه رویداد مهم جام کنفدراسیون والیبال 

آسیا، بازی های آسیایی ۲۰۲۲ و بازی های کشورهای اسالمی را پیش رو دارد.

تست اینزاگی منفی شد؛
سرمربی اینتر به دربی میالن می رسد

سیمونه  کرونای  تست  آخرین 
اینزاگی منفی شده و سرمربی می توانند 
در دربی میالن تیمش را همراهی کند.

در تاریخ ۲۴ ژانویه بود که تست 
یعنی  اینتر  ایتالیایی  سرمربی  کرونای 
سیمونه اینزاگی مثبت شد اما او خیلی 
زود بهبود یافته و به نظر می رسد که 
برای حضور روی نیمکت اینتر در بازی 
حساس هفته آینده مقابل میالن مشکلی 

نخواهد داشت.
دلو  کوریره  که  گزارشی  طبق 
اسپرت منتشر کرده آخرین تست کرونای 

سیمونه اینزاگی منفی بوده و او از فردا در تمرینات نراتزوری حاضر خواهد شد تا 
تیمش را به بهترین شکل ممکن برای حضور در دربی حساس دالمادونینا که نتیجه 

آن می تواند در قهرمانی تاثیر زیادی داشته باشد، آماده کند.
گفتنی است سیمونه اینزاگی در نیم فصل اول روزهای فوق العاده ای را با اینتر 
تجربه کرده و آنها در حال حاضر با چهار امتیاز بیشتر نسبت به تیم همشهری یعنی 
میالن در صدر جدول قرار گرفته اند. پیروزی در دربی می تواند باعث شود که این 
اختالف به هفت امتیاز افزایش پیدا کرده و همانطور که گفته شد شانس شاگردان 

سیمونه اینزاگی را برای دفاع از عنوان قهرمانی افزایش دهد.

تردیدهای سران رئال در خرید هالند
در رئال مادرید تردیدهایی در مورد 
جذب ارلینگ هالند ایجاد شده و شاید به 

سراغ ستاره نروژی نروند.
ارلینگ هالند مهاجم ملی پوش 
در  بار  سومین  برای  دورتموند  نروژی 
فصل جاری دچار مصدومیت عضالنی 

شد.
او در دیدار برابر هوفن هایم و در 
دقیقه ۶۳ مسابقه جای خود را به اکسل 
روزه،  مارکو  بازی  از  بعد  داد.  ویتسل 
شرایط  از  دورتموند  بروسیا  سرمربی 
مصدومیت و آسیب دیدگی ارلینگ هالند 

اظهار بی اطالعی کرد و همه چیز را منوط به نظر پزشکان دانست.
هالند از پایان ماه سپتامبر تا اواسط ماه اکتبر میالدی سه مسابقه را از دست 
در هفت  دلیل مصدومیت،  به  نروژی همچنین  پوش  ملی  مهاجم  این  بود.  داده 
او به بازی  مسابقه ی دیگر زنبورها نیز حضور نداشت. هنوز مشخص نیست که 
بعدی برابر لورکوزن خواهد رسید یا خیر و پزشکان همه چیز را منوط به تست 

های تکمیلی کرده اند.
هالند که از ژانویه ۲۰۲۰ برای دورتموند بازی می کند و در این مدت توانسته 
گل های فراوانی به ثمر برساند، مورد توجه رئال مادرید، بارسا و سیتی قرار دارد و 

گفته می شود شانس رئال و سیتی بیشتر از بارسلوناست.
روز گذشته نشریه آاس گزارشی منتشر کرد در مورد تردید مسئوالن رئال نسبت 

به جذب ستاره نروژی و دلیل آن نیز مصدومیت های متوالی اوست.
در دو سال گذشته هالند ۲۵ بازی دورتموند را به دالیلی چون مصدومیت 
عضالنی، مصدومیت زانو، لگن و شکم از دست داده و رئال با توجه به تجربیات 
تلخی که از مصدومیت های گرت بیل و ادن هازارد دارد، دوست ندارد یک بار دیگر 
همان اتفاقات تکرار شوند. در همین مدت کریم بنزما تنها ۱۱ بازی رئال را به دلیل 

مصدومیت از دست داده است.
هدف اصلی رئال برای فصل بعد کیلیان امباپه است و قرار بود بعد از نهایی 

شدن انتقال ستاره فرانسوی به سراغ هالند بروند ولی شاید از آن منصرف شوند.

یورگن کلوپ:
از آمدن دیاز خوشحالم

یورگن کلوپ از اینکه لوئیز دیاز به لیورپول پیوسته ابراز خوشحالی و این انتقال 
را ارزشمند توصیف کرد.

باشگاه لیورپول به طور رسمی از خرید لوئیس دیاز از پورتو خبر داد. این هافبک 
کلمبیایی پس از پشت  سر گذاشتن تست های پزشکی و توافق شخصی با لیورپول 
قرارداد بلندمدتی را با این باشگاه انگلیسی امضا کرد. دیاز پس از دو فصل و نیم 
حضور در پورتو، جایی که ۴۱ گل در ۱۲۵ بازی به ثمر رساند، حاال به جمع شاگردان 

یورگن کلوپ اضافه می شود و پیراهن شماره »۲۳« لیورپول را به تن خواهد کرد.
دیاز پس از پشت  سر گذاشتن تست های پزشکی اش در کشور آرژانتین، جایی 
که به همراه تیم ملی کلمبیا برای مصاف با آلبی سلسته در مرحله انتخابی جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر حضور دارد، در ازای ۴۰ میلیون یورو بعالوه ۲۰ میلیون یورو پاداش های 

در نظر گرفته شده، راهی لیورپول شد.
یورگن کلوپ سرمربی لیورپول در واکنش به رسمی شدن انتقال دیاز گفت:» 
به  را  بازیکن  یک  چگونه  و  است  فوق العاده  باشگاه  یک  پورتو  باشگاه  می دانیم 
بهترین روش پرورش می دهد. آن ها یک تیم باکالس هستند و باید بگویم که واقعا 

مذاکرات سختی بود.
وقتی ما امسال مقابل لوئیز بازی کردیم، دیدیم که چقدر خطرناک می تواند 
باشد. این که چقدر سریع است و ذهنیت قدرتمندی دارد. هدف ما باالتر بردن کیفیت 

تیم بود و دیاز یک گزینه کامال مناسب محسوب می شد.«
کلوپ ادامه داد:» نمی توانم از این که توانستیم این انتقال را انجام دهیم و لوئیز 
را به اینجا بیاوریم، خوش حال تر باشم. من معتقدم که تنها وقتی باید برای خرید بازیکن 

در ژانویه اقدام کنیم که تصمیم به انتقال بازیکن در تابستان بعدی داشته باشیم.
باید از تیم مالکیت و مدیریت باشگاه قدردانی کنم. لوئیز بازیکنی است که 
اعتقاد داریم تیم ما را بهتر می کند ؛ چه برای حال و چه برای آینده. او بازیکنی است 

که تقاضای جذبش را داشتم و مدیریت هم این اتفاق را رقم زد.
هم چنین باید از فدراسیون فوتبال کلمبیا تشکر کنیم که زمان کافی برای کامل 
کردن این انتقال را برای ما فراهم کرد. آن ها یک بازی بزرگ در دوشنبه دارند و 
من مثل همه می دانم که چقدر آماده سازی برای بازی ها مهم است. از آن ها بخاطر 

فراهم کردن فرصت برای نهایی شدن انتقال دیاز تشکر می کنم.«

روزهای کابوس وار رینیر در دورتموند؛
ژسوس؛ بازیکینی که چیزی جز ضرر برای رئال نداشت

را  تاریکی  و  رئال در دورتموند روزهای سیاه  بازیکن قرضی  رینیر ژسوس 
سپری می کند.

رینیر ژسوس بازیکن قرضی رئال در دورتموند است که روزهای خوبی در این 
تیم نداشته و چیزی نمانده بود در انتقاالت تابستانی ۲۰۲۱ راهی تیم دیگر شود. او 
دو سال پیش با ۳۰ میلیون یورو از فالمینگو به خدمت گرفته شد و از ۱۷ ماه قبل 

نیز برای دورتموند بازی می کند. 
رینیر برای تیم دوم رئال جذب شد به این امید که هم چون رودریگو و وینیسیوس 
خیلی زود به تیم اول رئال راه یابد اما در نهایت تصمیم بر این شد که قرضی راهی 
دورتموند شود. تجربه خوب انتقال قرضی اشرف حکیمی به دورتموند باعث شده 
بود نگاه سران رئال به حضور رینیر در این باشگاه آلمانی مثبت باشد ولی او هرگز 

نتوانست ارزش هایش را ثابت کند.
رینیر در این مدت در ۳۰ بازی تنها ۶۱۵ دقیقه در میدان بوده یعنی متوسط ۲۰ 
دقیقه در هر بازی و در سه تای آنها نیز بازیکن ثابت بود. او یک گل نیز ۲۷ فوریه 
۲۰۲۱ به بیلفلد زد و در بسیاری از بازی ها نیز روی سکوها بوده است. مصدومیت و 
ابتال به کرونا نیز مزید بر علت شد تا برخی بازی ها را هم از دست بدهد. در ۱۷ ماه 
گذشته ۳۰ بازیکن بیشتر از او فرصت حضور در میدان را پیدا کرده اند و فصل جاری 

نیز او از حیث دقایق حضور در زمین رتبه ۲۳ را دارد.

سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران به نقش مهدی طارمی در 
اهمیت  از  و  اشاره کرد  تیمش 
نزدیکی به قطر در جام جهانی سخن گفت.
به گزارش اسپورتال، تیم ملی فوتبال 
هفتم  هفته  چارچوب  در  پنج شنبه  ایران 
مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر مقابل عراق به پیروزی رسید و دو 
جام  به  تاریخی  در صعودی  زودتر  هفته 

جهانی رسید.
دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی 
ایران در صحبت هایی با رسانه کشورش 
بیدار شدن  از  بهتر  احساسی  گفت: هیچ 
در صبح بعد از پیروزی نیست اما من حتی 
شب ها بعد از بازی ها زیاد نمی خوابم البته 
احساسات خوشحالی هنوز وجود دارد، اما 
منطقی  کاماًل  چیزها  این  مورد  در  من 
واقعی  مهمانی  یک  بازی  از  بعد  هستم. 
در استادیوم برپا شد، نگوییم هرج و مرج. 
حاال ما از کرونا می ترسیم. قبل از عراق 
نمی توانستیم  که  داشتیم  بازیکن  پنج  ما 
این است  آنها حساب کنیم، سوال  روی 
که بعد از آن جشن بزرگ حاال چه چیزی 
در انتظار ما است. کرونا اطراف ماست و 
بعد از بازی هواداران زیادی در زمین حضور 
داشتند. جشن هایی در خیابان ها برگزار شد 
و من بسیار خوشحالم که باعث خوشحالی 

مردم شدیم.
اسکوچیچ حتی وقت نداشت به همه 
تبریک ها و آرزوهای خوب پاسخ دهد. در 
همین رابطه سرمربی کروات گفت: از سفیر 
کرواسی در تهران، از سفیر ایران در زاگرب 
تبریک دریافت کردم. اساتیدم از دانشگاه 
زاگرب و همچنین هم تیمی هایم از الس 
پالماس با من تماس گرفتند. من تمام شب 

پیام ها را خواندم و برخی به طور خاص مرا 
تحت تأثیر قرار دادند.

ما  داد:  ادامه  ایران  تیم  سرمربی 
کمی عصبی شروع کردیم و قبل از بازی 
و  بود  لیز  بسیار  زمین  بارید.  می  باران 
خطرات بسیار زیاد بود. بعد از آن پانزده 
دقیقه خیلی خوب بازی کردیم، به قول 
سطوح  همه  در  سمفونی  یک  خودشان 
بود. ما طوفانی بازی کردیم، موقعیت ها 
و شوت های زیادی به دروازه داشتیم. من 
به بازیکنانم بسیار افتخار می کنم. طارمی 
صبح قبل از مسابقه به دلیل شرایط جوی 

وارد ایران شد.
اسکوچیچ درباره سوتفاهم با مهدی 
در  که  او  جمالت  از  برخی  و  طارمی 

بد ترجمه  ایران  کرواسی گفته شد و در 
شده بود واکنش نشان داد. وی گفت: این 
ترجمه توسط برخی گروه های عالقه مند! 
رخ داد. به سادگی، یک سوء تفاهم، من 
هرگز با آن مشکل نداشتم. همه اینها حل 
شده است، او بازیکن کلیدی ما و بهترین 
بازیکن پورتو است. سوء تفاهم ها خیلی 

پشت سر ماست. 
اسکوچیچ با تیم ایران ۱۳ برد در ۱۴ 

بازی و یک تساوی به دست آورد.
دیگری  بخش  در  ایران  سرمربی 
از  بودند،  انگیزه  با  بازیکنان خیلی  گفت: 
شرایط سختی خارج شدیم، من بالفاصله 
بعد از سال ها کار آماده هدایت ایران شدم. 
عالوه بر این، ذهنیت، فرهنگ و بازیکنان 

اینجا را می شناختم. من فکر می کنم این 
حضورم  سال  دو  به  است.  موفقیت  راز 
در ایران افتخار می کنم. من روی خودم 
سرمایه گذاری زیادی کرده ام و االن اوج 
کارم است. فکر می کنم خیلی چیزها به 
من برگشته است.  من همیشه آرزو داشتم 
اولین تیم  باالیی برسم. ما  که به سطح 
فوتبال آسیا هستیم. من به این امر افتخار 
می کنم و برای من مهم است که از محیط 

راضی باشم.
این ششمین بار برای ایران است که 
به جام جهانی می رسد و برای سومین بار 

پیاپی این اتفاق رخ داده است.
اسکوچیچ اضافه کرد: اینجا والیبال 
و کشتی رواج دارد، اما فوتبال یک چیز 
فوتبال  عاشق  واقعا  آنها  است.  دیگری 
که  کرونا  زمان  در  االن  من  و  هستند 
استادیوم ها خالی بود کمی ناراحت بودم. 
تا آنجا  آنها یک کشور فوتبالی هستند، 

که ممکن است ما ندانیم.
او در پاسخ به شانس موفقیت ایران 
در جام جهانی با توجه به نزدیکی به کشور 
جهانی  جام  میزبان  ما  انگار  گفت:  قطر 
هستیم. قطر بسیار نزدیک است و روابط 
خوبی با ایران دارد. من فکر می کنم حتی 
برخی از تسهیالت ویزا نیز وجود خواهد 
داشت. این من را خیلی خوشحال می کند. 
تماشاگران  از  تعدادی  به  فقط  آنها  حاال 
اجازه ورود به سکوها را دادند و این بسیار 
تاثیرگذار بود. ما برای مدت طوالنی جلوی 
تماشاگران بازی نکردیم و می دانستیم که 
دارد.  زیادی  اهمیت  بازیکنان  برای  این 
متاسفم که ظرفیت تکمیل نشد، قطعاً ۸۵ 
هزار نفر در جایگاه ها حضور می داشنند و 

ورزشگار پر می شد اگر کرونا نبود.

انگار ما میزبان جام جهانی هستیم؛

اسکوچیچ: به دو سال حضورم در ایران افتخار می کنم

یران  ا فوتبال  پیشکسوت  یک 
می گوید جام جهانی نباید جای آزمون 
این  شروع  از  پیش  باید  باشد.  خطا  و 
شکل  بهترین  به  ملی پوشان  مسابقات 
ممکن آمادگی خود را برای حضور در 

این رقابت ها به دست بیاورند.
پیشکسوت  حقیقیان،  محمود   
فوتبال ایران، درباره پیروزی ملی پوشان 
مقابل تیم ملی عراق و صعود شاگردان 
قطر   ۲۰۲۲ جهانی  جام  به  اسکوچیچ 
اظهار کرد: من این پیروزی و صعود را 
تبریک می گویم. ما سریع ترین صعود را 
داشتیم که باعث خوشحالی است. باید 
یک سری مسائل را برای جام جهانی 
رعایت کنیم. ما هم یک موقعی کاپیتان 
را  تیم ملی بودیم و موفقیت تیم ملی 
ضعف هایی  سری  یک  داریم.  دوست 
وجود دارد که باید آن را مد نظر داشته 
باشیم. ما از االن باید به فکر جام جهانی 
باشیم و قرعه کشی که انجام شود، باید 
بگیرد.  صورت  الزم  برنامه ریزی های 
کار ما مثل همیشه مشکل خواهد بود. 
مشکل  به  نرویم،  پر  دست  با  اگر  ما 
خواهیم خورد. بازی تدارکاتی از اهمیت 
زیادی برخوردار است و ما متاسفانه با 
حداقل مسابقات دوستانه به جام جهانی 
رفتیم و با تیم های ضعیف بازی کردیم 
و نقاط ضعف ما برطرف نشده است و 
در جام جهانی تازه متوجه می شویم که 
چه مشکالتی داشتیم. جام جهانی جای 

آزمون و خطا نیست.
تیم های  با  باید  ما  داد:  ادامه  او 
ترس  که  کنیم  بازی  نیا  د بزرگ 
بازیکنان بریزد. ما وقتی مربی تیم ملی 
نوجوانان بودیم، چون مسابقه دوستانه 
نداشتیم، یکی از بازیکنان ما در یکی 
از این مسابقات نتوانست دروازه خالی 
را گل کند و این مساله به خاطر این 
بود که ما مسابقه دوستانه نداشتیم. ما 
بازی  دنیا  بزرگ  تیم های  مقابل  باید 
کنیم تا آرامش در جمع بازیکنان تیم 

ملی قرار بگیرد.
تیم  بازیکنان  عملکرد  درباره  او 

ملی گفت:  ما در خط دروازه، گلرهای 
خوبی داریم و بیرانوند تجربه های جهانی 
دارد و از آمادگی خوبی برخوردار است. 
عابدزاده و نیازمند هم از شرایط خوبی 
خط  بابت  مشکلی  و  هستند  برخودار 
دروازه نداریم. در خط دفاع یک سری 
مشکالتی وجود دارد و یکی از مدافعان 
مسائل حاشیه ای داشت اما دعوت شد. 
شما دقت کردید اگر یک بازیکن مسائل 
حاشیه ای داشته باشد، سریع کنار می رود 
اما شما دیدید چنین اتفاقی نیفتاد و این 
نشان می دهد که ما در خط دفاع دچار 
مشکل و کمبود بازیکن هستیم. صادق 
محرمی در نفوذهای خود مقداری دچار 

مشکل است.
نورافکن  امید  فزود:  ا حقیقیان 
تجربه جهانی ندارد و ضعف هایی دارد 
خود  جایگزین  شود.  برطرف  باید  که 
در دفاع وسط وجود ندارد. ما ۲ مهاجم 
خوب اروپایی همچون آزمون و طارمی 
داریم و در بازی عراق هم دیدیم که 
اگر گل طارمی نبود، شرایط برای ایران 
مشکلی  اگر  بود.  برابر  کامال  عراق  و 
برای آزمون و طارمی پیش بیاید، شاید 
ما هافبک های  تغییر کند.  تیم  شرایط 
داشتیم  مختلف  سال های  در  طراحی 
حال  در  ما  هافبک های  االن  ما  ا

و  هستند  سطح  یک  در  تقریبا  حاضر 
به  االن  ما  ندارند.  را  الزم  خالقیت 
و  آزمون  به  توپی  که  بستیم  دل  این 
طارمی برسد و آن ها گلزنی کنند. فکر 
جهانی  جام  در  شرایط  این  با  می کنم 
بازی ها  نرسد چون سطح  ما  به  توپی 
کامال متفاوت است و باید تمرین های 

بیشتری داشته باشیم.
درباره  ایران  فوتبال  پیشکسوت 
عملکرد دراگان اسکوچیچ در تیم ملی 
به  خوبی  موقع  اسکوچیچ  آقای  گفت: 
تیم ملی آمد و با یک هزینه کم روی 
نیمکت تیم ملی نشست. شانس بزرگی 
ما  که  بود  این  داشت،  اسکوچیچ  که 
لژیونر  بازیکن  زمین،  نقاط  تمام  در 
داریم. به نظر من ایشان باید کار خود 
کرده،  ثبت  که  آماری  به  توجه  با  را 
جام   در  اسکوچیچ  ماهیت  بدهد.  ادامه 
توقع  من  می شود.  مشخص  جهانی 
دارم مسئولین مملکت کمک های الزم 
را انجام دهند. االن شما اگر می خواهید 
با تیم ملی برزیل بازی کنید، باید یک 
سری هزینه های قابل توجهی را انجام 
دهید. شما می دانید این هزینه ها به نفع 
تیم ملی است و باید حمایت های الزم 
صورت بگیرد. داشته های ما همین است 
و باید تمام تالش خود را انجام دهیم تا 

درصد موفقیت خود را باال ببریم.
این  به  پاسخ  در  پایان  در  او 
ملی  تیم  صعود  به  چقدر  که  سوال 
جهانی  جام  مسابقات  حذفی  دور  به 
یک  کرد:  خاطرنشان  امیدوار هستید، 
ملی  تیم  در  لژیونر  بازیکنان  سری 
وجود دارند که از نقاط مثبت این تیم 
حالی  در  طارمی  مثال  طور  به  است. 
در پرتغال بازی می کند که مربی های 
جم ها  مها با  ختصاصی  ا ر  کا ن  نا آ
می کنند. طارمی در بازی مقابل عراق 
از تک موقعیت خود به بهترین شکل 
رسید.  گل  به  و  کرد  استفاده  ممکن 
شرایط  پرتغال  در  می دهد  نشان  این 
تمرینی متفاوت است و روی بازیکنان 

لژیونر کار شده است. 
باید  اما  داریم  خوبی  بازیکنان  ما 
این بازیکنان را تجهیز کنیم و بازی های 
بگذاریم.  آن ها  برای  سخت  دوستانه 
تیم هماهنگ متوسط بهتر از تیم قوی 
ما  که  کاری  تنها  است.  ناهماهنگ 
می توانیم بکنیم، این است که حداکثر 
امکانات در اختیار تیم ملی قرار بگیرد. 
این مساله غیرقابل دسترس نیست که 
بتوانیم به مرحله حذفی رقابت های  ما 
جام جهانی صعود کنیم و امیدوارم این 

اتفاق در این جام جهانی رخ دهد.
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نقاط ضعف ما برطرف نشده است؛

پیشکسوت فوتبال ایران: جام جهانی جای آزمون و خطا نیست!

قی  حقو کمیته  پیشین  ئیس  ر
فدراسیون فوتبال گفت: فدراسیون باید 
از  از حذف تلخ استقالل و پرسپولیس 
آسیا درس بگیرد و از فرصتی که فیفا 
برای اصالح اساسنامه داده استفاده کند.

صفی اهلل فغانپور پور، در خصوص 
این  اساسنامه  اصالح  وضعیت  آخرین 
فدراسیون و بندی که باید  به تصویب 
اظهار  برسد  اسالمی  شورای  مجلس 
بارها  داشت:در طول سال های گذشته 
و بارها به فیفا گزارش های خالف واقع 
داده شد، به خصوص در سال ۸۶ که این 
اتفاق رخ داد تا اینکه فیفا متوجه شد این 

گزارشات خالف واقع است.
وی افزود: نهایتا آنها یقه فدراسیون 
را گرفتند و اجازه ندادند انتخابات برگزار 
شود  و دیدید که  این انتخابات برگزار 
نشد تا اساسنامه تصویب شود. بهترین 
راه این است که ما با مراجع باالدستی 
که  راه هایی  و  کنیم  برخورد  صادقانه 
منتهی به کارِ درست است را انجام بدهیم.

حقوقی  کمیته  پیشین  رئیس  
قالب  در  گفت:آنچه  فوتبال  فدراسیون 
هیچ  کرد  صادر  عدالت  دیوان  حکم 

ارتباطی به اساسنامه فدراسیون فوتبال 
به  مربوط  دیوان  حکم  بلکه  ندارد 
داشته  خاطر  به  است.اگر  بازنشستگی 
باشد ابتدا بحث بازنشستگی مطرح شد و 
دیوان عدالت اداری هم بر اساس اینکه 
دلیل  به  هستند   بازنشسته  عده  یک 
اینکه که فدراسیون ردیف بودجه ندارد 
حکمی صادر کرد که قوانین بازنشستگی 
در این فدراسیون اجرا نشود اما با ارائه 
این حکم به فیفا اینکه بگوییم مشکل 
بعدا  فیفا  تا  باعث  می  شویم  حل شده 

همه چیز را متوجه شد.

فغانپور تاکید کرد: همان اتفاقاتی 
باز هم  داد  در سالهای گذشته رخ  که 
بعد از مدتی تکرار می شود. همه افراد 
مسئول و وزارت  ورزش و فدراسیون 
فوتبال باید  از تجربه تلخی که فوتبال 
ایران در خصوص ۲ تیم پر طرفدار کشور 
یعنی استقالل و پرسپولیس با آن مواجه 
شد،استفاده کنند. ما سال ها با گزارشات 
غیر واقعی AFC را متقاعد کردیم این 
دو باشگاه حرفه ای هستند تا اینکه این 
بار فهمید و جلوی حضور  نهاد   یک 
هر دو تیم را در آسیا گرفت. فدراسیون 

باید از این تجربه تلخ درس بگیرد و از 
فرصتی که فیفا  برای اصالح اساسنامه 

داده استفاده کند. 
وی یادآور شد: فدراسیون باید فیفا 
ما  فوتبال  وضعیت  که  کند  متقاعد  را 
اینگونه است نه اینکه با گزارشات خالف 
واقع این مقطع را پشت سر بگذارد. راه 
درست این است که فدراسیون مصوبه 
آینده دچار  در  وگرنه  بگیرد  را  مجلس 
مشکل خواهد شد.ما االن نمی توانیم با 
استناد به حکم دیوان عدالت اداری که 
بگوییم  شده  صادر  بازنشستگان  برای 
مشکل فدراسیون حل شد.وقتی مصوبه 
مجلس را بگیریم همه نهادها می توانند 
به  مشکلی  و  ببرند   پیش  را  کارها 
در   که   کسی  عنوان  نمی اید.به  وجود 
قوانین  و  کرده  کار  فوتبال  فدراسیون 
بین المللی و مسائل حقوقی را می دانم 
کنند  کمک  دوستان  می کنم  توصیه 
شود  حل  درست  فدراسیون  مشکل 
را  فیفا  واقعی  غیر  اسناد  با  اینکه   نه 
ندارد  وجود  مشکلی  که  کنیم  متقاعد 
چون این موضوع در  آینده ایجاد مشکل 

خواهد کرد.

هشدار یک حقوقدان به فدراسیون فوتبال:

به فیفا گزارش غیرواقعی ندهید!
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سرمایه  توسعه  معاون 
در  ارتباطات  وزارت  انسانی 
جلسه شورای معاونان توسعه 
شرکت های  و  وزارت  انسانی  سرمایه 
تابعه گفت: باید در کنار هم بعنوان یک 
عملکرد  و  باشیم  داشته  قرار  خانواده 

جزیره ای نداشته باشیم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی 
پست بانک ایران، معاون توسعه سرمایه 
انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات صبح ششم بهمن 
توسعه  معاونان  شورای  جلسه  در  ماه 
و  ارتباطات  وزارت  انسانی  سرمایه 
اینکه  به  اشاره  با  تابعه  های  شرکت 
العاده  فوق  بسیار  بانک  پست  ظرفیت 
است و با تعامل و اشتراک گذاری منابع 
هر یک از شرکت ها، تالش کرده ایم 
تا هم افزایی در مجموعه وزارت شکل 
بگیرد، گفت: باید در کنار هم به عنوان 
یک خانواده قرار داشته باشیم و عملکرد 

جزیره ای نداشته باشیم. 
توسعه  معاون  اصالنزاده  هادی 
سرمایه انسانی و مدیریت منابع انسانی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با 
ذکر این مطلب افزود: پست بانک ایران 
عضوی از خانواده وزارت است و باید از 
ظرفیت هایی که در مجموعه وزارت و 

در  دارد  وجود  اطالعات  فناوری  حوزه 
هم  کنار  در  تا  کنیم  استفاده  هم  کنار 

باعث رشد و ترقی یکدیگر شویم.
ینکه  ا به  اشاره  با  ده  اصالنزا
بسیار  ایران  بانک  پست  ظرفیت های 
ارزشمند است، تصریح کرد: شرکت های 
کاری  مختلف  حوزه های  در  بعه  تا
تعامالت  قالب  در  قطع  طور  به  خود 
بانک  پست  از  مالی  تفاهم نامه های  و 
این  از  پیش  که  دارند  انتظاراتی  ایران 

نیز وجود داشته است. 
وی افزود: وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات نیز بارها تاکید کرده اند که باید 
در  ایران  بانک  پست  ظرفیت های  از 
استفاده  مالی  تعامالت  برقراری  قالب 
هم  دیگر  عبارت  به  شود  حداکثری 
در  تابعه  شرکت های  مالی  منابع  باید 
و  شود  نگهداری  ایران  بانک  پست 
اگر تسهیالتی نیز به کارکنان پرداخت 

شود باید از پست بانک ایران به عنوان 
بانک عامل وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات پرداخت شود.
و  انسانی  سرمایه  توسعه  معاون 
مدیریت منابع انسانی وزارت ارتباطات 
اینکه  بر  تاکید  با  اطالعات  فناوری  و 
پست بانک ایران به طور قطع کارکنان 
نند  هما را  زیرمجموعه  شرکت های 
نوع  گفت:  نمی بیند،  عادی  مشتری 
مجموعه  زیر  شرکت های  با  تعامل 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
به  یکدیگر  کنار  در  و  است  متفاوت 
گام  جدی  یی  فزا ا هم  یک  سوی 

برمی داریم.
اصالنزاده با تاکید بر اینکه امیدوارم 
در کنار یکدیگر مشکالت را حل کنیم 
در  کارکنان  برای  مثبتی  قدم های  و 
گفت:  برداریم،  سال  پایانی  روزهای 
تالش کرده ایم تا هم افزایی در مجموعه 

وزارت با تعامل و اشتراک گذاری منابع 
زیرمجموعه،  شرکت های  از  یک  هر 
شکل بگیرد، گفت: باید در کنار هم به 
عنوان یک خانواده قرار داشته باشیم و 

عملکرد جزیره ای نداشته باشیم.
در ادامه این جلسه، بهزاد شیری 
مدیرعامل پست بانک ایران با اشاره به 
جلسات  میزبان  بار  اولین  برای  اینکه 
انسانی  منابع  توسعه  معاونان  شورای 
و  ارتباطات  وزارت  تابعه  شرکت های 
امیدوارم  و  هستیم  اطالعات  فناوری 
برای  جلسات  این  مباحث  جمع بندی 
تمام کارکنان منشا خیر و برکت باشد، 
که  هماهنگی هایی  با  گفت:  امیدوارم 
شکل  ارتباطات  وزارت  مجموعه  در 
از پیش  افزایی بیش  گرفته است، هم 
و  کسب  و  مشتریان  ذی نفعان،  برای 
کارهایی که در این حوزه کار می کنند 

شکل بگیرد. 
براساس این گزارش، این جلسه 
کل  مدیر  و  ذیحساب  زالی  محمود 
مدیرکل  حسینی  مرتضی  مالی،  امور 
قراردادهای  امور  و  رفاه  پشتیبانی، 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
نی  نسا ا یه  سرما توسعه  ونان  معا و 
شرکت های زیرمجموعه وزارت حضور 

داشتند.

به میزبانی پست بانک برگزار شد:

اولین جلسه شورای معاونان توسعه سرمایه انسانی وزارت ارتباطات
خبر هشت 

مدیرعامل پست بانک ایران خبر داد؛
اعطای تسهیالت بدون ضامن تا سقف 1۰۰ میلیون تومان در پست 

بانک
پست  نک  با مل  مدیرعا
بانک ایران از ابالغ نحوه اعطای 
به  نیاز  بدون  خرد  تسهیالت 
واریز  که  مشموالنی  به  ضامن 
حقوقشان نزد پست بانک ایران 
صورت می پذیرد، در تمامی شعب 

این بانک خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر شیری  ایران:  بانک  پست 
ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره 
 ۲۹/۱۰/۱۴۰۰ مورخ  نامه  به 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در 

خصوص تسهیل پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن اظهار داشت: اعطای 
تسهیالت به مشموالن طرح مذکور بر اساس اعتبارسنجی مشتری در قالب 
کارت اعتباری مرابحه به شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه 
های اجرایی دولتی شامل)وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتهای دولتی 
و...( و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های معتبر بخش خصوصی 
که واریز حقوقشان نزد پست بانک ایران صورت می پذیرد، در بستر این 

بانک اجرایی  شده است.
 A ،B شیری افزود: مشموالن اشاره شده باید دارای رتبه اعتباری
و یا C براساس استعالم سامانه اعتبارسنجی باشند که این تسهیالت در 
خصوص شاغلین دستگاه های اجرایی دولتی شامل؛ وزارتخانه ها، سازمان 
های دولتی، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، بازنشستگان 
و مستمری بگیران و شرکتهای معتبر بخش خصوصی از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون 

تومان بدون ضامن، با نامه کسر از حقوق تعیین شده است.
مدیرعامل بانک تصریح کرد: امکان دریافت تسهیالت با شرایط یاد 
شده برای سایر شرکتهای بخش خصوصی دارای رتبه اعتباری c نیز با 

اخذ یک ضامن معتبر فراهم شده است.  

برگزاری جلسه معارفه رئیس شعبه اراک بیمه آرمان

عنوان  به  کسروی  علیرضا  آرمان،  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
سرپرست شعبه اراک بیمه آرمان منصوب شد تا با عنایت به تعهد و تجارب 

ارزشمند در جهت پیشبرد اهداف شرکت بیمه آرمان، انجام وظیفه نماید.
شریعت  الدین  شهاب  حضور  با  ماه  بهمن   ۹ ایشان  معارفه  جلسه 
مجد معاون امور شعب و توسعه شبکه فروش در محل شعبه این شرکت 

برگزار گردید.
روابط عمومی ضمن تبریک، برای ایشان و کلیه همکاران ساعی و 

پرتالش این شعبه آرزوی موفقیت دارد.

خبر ده
بانک  به  مالی  وموسسات  بانکها  گروه  بهره وری  نخست  رتبه 

کارآفرین رسید
در تازه ترین رتبه بندی شرکت های برتر ایران در سازمان مدیریت 
و  بانکها  گروه  در  وری  بهره  نخست  رتبه  حائز  کارآفرین  صنعتی،بانک 

موسسات اعتباری شد.
بندی که  رتبه  این  در  کارآفرین،  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
جاری  در سال  بندی )IMI-۱۰۰( شناخته می شود،  رتبه  اختصار  به 
بیست و چهارمین دوره خود را پشت سر می گذارد ، بانک کارآفرین از 
اند  قرار گرفته  ارزیابی دقیق  بزرگ کشور که مورد  ۵۰۰ شرکت  میان 
بانکها و موسسات  از نظر بهره وری کل عوامل در گروه  رتبه نخست 

اعتباری را کسب کرد.
بر اساس این گزارش در همایش بیست و چهارمین سال رتبه بندی 
شرکت های برتر ایران که با حضور مسئولین و مدیران ارشد شرکت های 
برتر کشور در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد،سهراب 
صادقی معاون مدیرعامل در امور بانکی به نمایندگی از بانک کارآفرین لوح 

تقدیر این رتبه بندی را دریافت کرد.
این شاخص نمایانگر نسبت ارزش افزوده سازمان به منابع و داده های 

سازمان) هزینه نیروی انسانی و هزینه سرمایه( است.
بنا به این گزارش، برخی از شاخص های رتبه بندی شامل شاخص 
های فروش، اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، بهره وری، صادرات، 

نقدینگی، بدهی و شاخص های بازار هستند.

حمایت بانک توسعه تعاون از فعالین صنایع دستی و گردشگری کمک 
به اشتغال پایدار مناطق است

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از غرفه بانک توسعه 
تعاون در نمایشگاه صنایع دستی، حمایت بانک از فعالین صنایع دستی و گردشگری 
را موجب کمک به اشتغال پایدار مناطق کشور برشمرد. به گزارش  روابط عمومی 
بانک توسعه تعاون:مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در بازدید از غرفه بانک توسعه تعاون در نمایشگاه صنایع دستی اظهار داشت: این 
مشاغل  ایجاد  باعث  عشایری،  و  پایدار روستایی  طرح اشتغال  در  حضور  با  بانک 
جدید و رونق دهی به روستاها شده و صنایع دستی نیز می تواند از این جریان رونق 

اقتصادی، بهره مناسبی ببرد.
در حوزه صنایع دستی  تعاونی  در حال حاضر ۱۷۲۸ شرکت  مسکنی گفت: 
مشغول به فعالیت هستند که بخش عمده ای از این تعاونی ها در سه استان کرمان، 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان حضور دارند. ۶۳ درصد فعالین صنایع دستی بخش 
تعاون را بانوان تشکیل داده اند و فعالیت این تعاونی ها موجب اشتغال بیست هزار 

نفر شده است.
وی افزود: بانک توسعه تعاون در سال جاری، در انعقاد تفاهم با وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شبکه بانکی پیشرو بوده است و در اجرای 
تبصره ۱۸ قانون بودجه ۷۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت به معرفی شدگان وزارتخانه 

تعلق می گیرد.
مسکنی بخشهای صنایع دستی و گردشگری را از جمله بخشهای جذاب اقتصاد 
یاد کرد و گفت: تشکل های متنوعی در این دو بخش مشغول فعالیت هستند و 
تعاونی ها نیز در این دو صنعت حضور دارند و کمک به گسترش الگوی تعاونی در 

این صنایع، از اهداف معاونت به شمار می رود.
مناطق  اصالت  و  هویت  از  بخشی  دستی  کرد: صنایع  نشان  خاطر  مسکنی 
جغرافیایی کشور محسوب می شوند و کمک به حفظ هنرهای بومی مناطق می 
تواند در کنار جاذبه های گردشگری پایه های توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق 

تلقی گردد.
در این دیدار که با همراهی البرز محمدی مدیر کل دفتر تعاونی های تولیدی 
انجام شد، شهرام بخشا رییس اداره کل روابط عمومی بانک نیز اهداف و برنامه 

های حضور بانک توسعه تعاون را در این نمایشگاه اعالم نمود.
مسکنی در ادامه با حضور در چند غرفه صنایع دستی در خصوص ابعاد مختلف 

فعالیت آنان به گفتگو نشست.

جلسه ارزیابی عملکرد کمی دی ماه سال 1۴۰۰ مدیریت شعب ۹ 
استان و شعبه مستقل برگزار شد

ارزیابی عملکرد کمی  جلسه 
دی ماه سال ۱۴۰۰ مدیریت شعب 
رضوی،  سان  خرا های  ستان  ا
شرقی،  یجان  با ر ذ آ ن،  ا ندر ز ما
اصفهان، بوشهر، فارس و خوزستان 
مناطق  های  مدیریت  عالوه  به   ،
تهران و البرز ، روز پنج شنبه هفتم 
بهزاد  دکتر  ریاست  به  ماه  بهمن 
بانک  پست  عامل  مدیر  شیری 
ایران و با حضور اعضا هیات مدیره 
صورت  به  بانک  ارشد  مدیران  و 
حضوری و سایر استان ها به صورت 

ویدئو کنفرانس، برگزار شد.
این جلسه تالش  در  ایران  بانک  روابط عمومی پست  اداره کل  به گزارش 
همگانی برای افزایش سهم بازار و استفاده بهینه از تمامی طرح ها، ظرفیت ها و 
لزوم برنامه ریزی جهت افزایش سپرده های بانک در ماه های پایانی سال و بهبود 
شاخص های ارائه شده ، مدیریت مصارف و نقدینگی، مطالبات، توسعه کمی وکیفی 

خدمات و فعالیت های ارزی و صدور ضمانتنامه، مورد تاکید قرار گرفت.
زحمات  از  قدردانی  ضمن  جلسه  دراین  بانک  عامل  مدیر  شیری  دکتر 
پیشبرد  در  روستایی  بانکی  باجه های  مسولین  و  کارکنان  مدیران،  مجموعه 
به وجود  باعنایت   : افزود  از سخنان خود  بانک در بخشی  برنامه های  اهداف و 
انواع متغیرها ، همواره معیشت خانواده بانک از طریق اجرای طرح های انگیزشی 
مورد توجه بوده و انتظار می رود همکاران ارجمند در تمامی واحدها مفاد بخشنامه 
تضامین تسهیالت خرد را مراعات کنند و از ظرفیت های بانکداری شرکتی نیز 
به نحو مطلوب استفاده نمایند ودر روزهای پایانی سال مدیریت نقدینگی را به 

طور خاص مورد توجه قرار دهند.
گفتنی است : در این جلسه عملکرد مدیریت شعب استان های گروه دوم توسط 
مدیران شعب استان های ذی ربط ارائه و روند رشد سپرده ها، درآمدهای غیرمشاع، 
مورد  الکترونیک  بانکداری  اهداف  و همچنین  مطالبات  نسبت  نقدینگی،  مدیریت 
بررسی قرار گرفت و معاونین مدیر عامل و مدیر امور استان ها و بازاریابی به آخرین 

وضعیت و سواالت واحد های اجرایی پاسخ داده اند .
همچنین در این جلسه عملکرد مدیریت شعب استان ها در روند رشد سپرده ها 
بانکداری  اهداف  و  مطالبات  نسبت  نقدینگی،  مدیریت  مشاع،  غیر  ،درآمدهای 
پایانه  و  الکترونیک  درگاه های  فروشگاهی،  پایانه  خودپردازها،  شامل:  الکترونیک 
شعب ، از طرف ۶ مدیرشعب استان های مزبور ، توسط افشین کالنی مدیر شعب 
بانک استان اصفهان برای استانهای منتخب و محمود یوسفی مدیر شعب  پست 
استان البرز برای مناطق تهران ارایه شد و دکتر شیری مدیر عامل بانک و اعضا 
ارایه مطلوب  هیات مدیره و سایر مدیران ارشد حاضر در جلسه از تسلط و نحوه 
گزارش عملکرد دی ماه مدیریت شعب استان ها ، توسط آنها تقدیر و تشکر کردند.

اسناد مالکیت وبرگ کمپانی خودرو وانت دوکابین سیستم –کاپرا 
 NAGPUPF۲۳B۲۸۰۵۰۶۱ وشاسی SJS۷۹۲۹-مدل ۱۳۹۰ موتور
وشناسه و۴۷   ۴۲۵-۶۱ پالک  شماره  به  روغنی  سفد  رنگ  به 
ساقط  اعتبار  درجه  از  گردیده  IRGPUPF۲۳B۲۸۰۵۰۶۱مفقود 

است.مریوان

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم در روزنامه 
کثیراالنتشارومحلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی و 
درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت  اول: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶          تاریخ نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

بخش ۳:
فرزند  ناصری  مهرداد  آقای  نام  به  مغازه  و  خانه  باب  یک  ۱-ششدانگ 
محمود شماره شناسنامه ۱۰۶۶ صادره دهگالن کد ملی ۵۵۸۹۵۳۹۳۱۱ تحت 
پالک ۸۷۶۷ فرعی از۲۷۱۲ اصلی بخش ۳ سنندج به مساحت ۱۴۰ متر مربع به 

آدرس سنندج دگایران خیابان اصلی 
بهنام قباد رئیس ثبت منطقه یک سنندج   م الف ۲۳۱۶

مفقودی نورآباد
   ۲۸۵  ITM تراکتورکشاورزی   دستگاه   یک  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 

مدل  ۱۳۸۵
   بنام محمد علی بهرامی

شماره شهربانی ایران ۸۷-۱۳ک۳۱۵
۱۴۰۸۰Sشماره موتور

۱۰۷۳۰ E شماره شاسی
مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی نورآباد
برگ سبز خودرو سواری سایپا پراید تیپ ۱۳۱se مدل ۱۳۹۶

   بنام عیسی بگ دهقانی 
شماره شهربانی ایران ۴۱   ۵۲۳ص۴۷

 ۵۹۴۰۸۴۶/M۱۳شماره موتور
  NAS۴۱۱۱۰۰H۱۰۳۸۹۳۲ شماره تنه

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

وبه اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دلفان
از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان

با سالم و احترام
و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   ۳ ماده  آگهی  ذیل  به شرح 
ساختمانهای فاقد سند رسمی ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید 
در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن آخر آگهی در روزنامه های کثیر 
االنتشار و محلی )همزمان( منتشر و سپس پنج نسخه از آن را به این اداره ارسال 
و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آیین نامه 
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای صادره هیات 
حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان نورآباد 

دلفان به شرح ذیل: 

۱۴۰۰۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۸۰۷مورخ  شماره  رای   ۳۰۰۰۲۲۹ کالسه  پرونده 
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ به تقاضای آقای اسالم صفی زاده فرزند  یداهلل نسبت به  ششدانگ 
یکباب عمارت  به مساحت ۱۸۱متر مربع  قسمتی از پالک ۱۵۵اصلی دربخش 
۱۲ لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای سیف اله فتح 

الهی فرزند خیراله با برداران    رسیدگی، تائید و انشاء گردید. 

مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است 

به  تقدیم دادخواست  به  اعتراض مبادرت  تاریخ تسلیم  از  ظرف مدت یک ماه 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید 
و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت 
از انقضای مدت مذکور  ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس  با  متقاضی 
و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع 

قضایی نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۱/۰۹
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وبه اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دلفان
از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان

با سالم و احترام
و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   ۳ ماده  آگهی  ذیل  به شرح 
ساختمانهای فاقد سند رسمی ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید 
در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن آخر آگهی در روزنامه های کثیر 
االنتشار و محلی )همزمان( منتشر و سپس پنج نسخه از آن را به این اداره ارسال 
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۱۴۰۰۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۱۵۲۴مورخ  شماره  رای   ۳۰۰۰۱۴۵ کالسه  پرونده 
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ به تقاضای آقای شیرعلی عبدی فرزند دوستعلی نسبت به  ششدانگ 
یکباب ساختمان   به مساحت ۱۳۳/۳۳متر مربع  قسمتی از پالک ۱۵۵اصلی 
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مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 

تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است 
به  تقدیم دادخواست  به  اعتراض مبادرت  تاریخ تسلیم  از  ظرف مدت یک ماه 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید 
و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت 
از انقضای مدت مذکور  ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس  با  متقاضی 
و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع 

قضایی نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
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مفقودی نورآباد
برگ سبزیک دستگاه  موتور سیکلت پالس  cc ۲۲۰ مدل  ۱۳۹۰

   بنام مسعود حاجی حسن
شماره شهربانی ۱۱۸-۲۸۲۴۳

DKGBSF۷۱۶۳۶شماره موتور
 ۲۲۰L۹۰۴۱۷۹۹***NE۰شماره تنه

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی گرگان: پروانه تاکسیرانی خودرو پژو روا پالک ۸۵۶ 
ت ۲۱ گرگان ۵۹ بنام حجت ا... اصغری بسطامی نام پدر : عباس 
به کد ملی ۲۱۲۱۱۹۲۷۱۹ مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است

ره  شما به  روستایی  کوچک  مداری  دا نه  پروا مینودشت:  مفقودی 
باال  قافه  قلعه  روستای  در  واقع   ۹/۱۰/۱۳۹۹ تاریخ  به   ۲۲/۱۰۳۲۲/۹۹
اینجانب طیبه کرامتلو فرزند محمد به شماره  شهرستان مینودشت متعلق به 
اعتبار  از درجه  و  ۴۸۸۹۱۶۵۶۷۳ مفقود گردیده  ۱۹۴۸ و کد ملی  شناسنامه 

باشد ساقط می 

به  که  قرارداد  این  چارچوب  در 
معاون  حق وردی،  خواجه  نادر  امضای 
آینده،  بانک  بازاریابی  و  شعب  امور 
عباس  و  مدیرعامل  شهریاری  عباس 
شرکت  مدیره  هیات  عضو  سیدکباری 
تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا 
رسید، سطح همکاری های متقابل برای 
ایجاد و گسترش بسترهای مناسب برای 
توسعه زمینه های مختلف بانکی، مالی، 

ارزی و بیمه ای ارتقا خواهد یافت.
بر این اساس، بانک آینده سبد متنوع 
محصوالت و خدمات این بانک به شرکت 
تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا را 
ارائه می کند که از آن جمله  می توان به: 
ارائه  ضمانت نامه ها،  اعتباری،  خدمات 
تسهیالت به شرکت های قطعه ساز معرفی 
شده توسط آن شرکت، خدمات ارزی و 
بانکداری الکترونیکی مانند: ایران کارت، 

امضاهای  حذف  برای  کیلید  نرم افزار 
فیزیکی، سرویس درگاه پرداخت هوشمند 
)Smart IPG( و سرویس استرداد 
خدمات   ،)Refund( متمرکز  وجه 
ویژه کارکنان شرکت و هم چنین دیگر 
محصوالت تعریف  شده بانک در قالب 
طرح های »آینده داران« برای خرید کاال 
منتخب  فروشگاه های  و  هایپراستار  از 
»کارگشا«  ایران مال،  بزرگ  مجموعه 
با هدف تمرکز و حمایت از تولید کاالی 
ایرانی در سراسر کشور، »امکان صدور 
و  کاال  خرید  برای  اعتباری«  کارت 
دارای  فروشگاه های  تمامی  از  خدمات 
پایانه فروش طرف قرارداد با بانک های 
عضو شتاب و سایر درگاه های پرداخت 
کارکنان  تمامی  برای  بانک  اینترنتی 
شرکت و شرکت های قطعه ساز معرفی 

شده اشاره کرد.

بانک آینده و گروه سایپا قرارداد دوجانبه امضا کردند
جزییات خدمات چند رشته ای در صنعت مالی

گفت:  علوم  وزارت  آموزشی  معاون 
آموزش  سرگیری  از  برای  گیری  تصمیم 
حضوری دانشگاه ها از ترم بهمن در شهرهای 
به  استانی  ستادهای  هماهنگی  با  قرمز 

دانشگاه های معین واگذار شد.
علی خاکی صدیق درباره از سرگیری 
آموزش حضوری دانشگاه ها از ترم بهمن ماه 
اومیکرون  افزایش شیوع سویه  به  توجه  با 
کرونا گفت: قرار شد با هماهنگی ستادهای 
استانی، دانشگاه های معین در این خصوص 
تصمیم گیری کنند چون کرونا ممکن است 
با شرایط جدیدی همراه شود از این جهت 

باید با آنها هماهنگی کرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سویه 
کشور  مختلف  نقاط  در  کرونا  اومیکرون 
متفاوت است لذا آموزش در جایی که قرمز 
آموزش  به  حضوری  از  است  ممکن  شود 

الکترونیکی تبدیل شود.
گفت:  علوم  وزارت  آموزشی  معاون 
ستاد  راهنمایی  و  مشاوره  با  کار  این  البته 
کرونا  ملی  اگر ستاد  انجام می شود،  کرونا 
و  نیست  حاد  شرایط  که  دهد  تشخیص 
آموزش حضوری  کند،  پیدا  ادامه  می تواند 

ادامه می یابد.

حضوری  آموزش  سرگیری  از  ستاد 
دانشجویان در تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۰ حضوری 
تحصیلی  مختلف  مقاطع  در  آموزش  شدن 
عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  در 

را اعالم کرد.
سپس محمد علی زلفی گل نشستی 
را با رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
کرد  برگزار   ۱۴۰۰ دی   ۲۳ روز  در  عالی 
همه  که  شد  این  مذاکرات  حاصل  که 
ر  د ن  یا نشجو ا د موزشی  آ کالس های 
در  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
تمامی مقاطع تحصیلی نیمسال دوم ۱۴۰۱-

۱۴۰۰ به صورت حضوری برگزار شود.
علوم،  وزیر  اعالم  اساس  بر  البته 
این  در  تدریج  به  کارشناسی  دانشجویان 
آموزش های حضوری شرکت خواهند کرد.

در حال حاضر با توجه به اینکه انتشار 
اومیکرون در ایران به شدت افزایش یافته 
با هماهنگی  آموزش  برگزاری  است، نحوه 
واگذار  معین  دانشگاه های  به  استانی  ستاد 
با  قرمز  شهرهای  در  است  ممکن  شده، 
کرونا  با  مبارزه  ستاد  تأیید  و  هماهنگی 
آموزش حضوری به آموزش الکترونیکی در 

ترم دوم تبدیل شود.

نحوه آموزش در شهرهای قرمز به دانشگاه های معین واگذار شد

نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: ۱۰ روز گذشته 
در نشستی با رئیس سازمان صدا و سیما برگشت عادل 

فردوسی پور به برنامه ۹۰ شبکه ۳ را مطرح کرده ام.
در ادامه نشست علنی روز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه 
مجلس شورای اسالمی، سیدکاظم موسوی در تذکری 
گفت: امام خمینی)ره( فرمودند»من ورزشکار نیستم اما 
فوتبالیست  اخیر  پیروزی  دارم«.  دوست  را  ورزشکاران 

با تیم ملی عراق را تحسین  های تیم ملی در رقابت 
می کنم آنها باعث شعف و شادی در دل مردم و جوانان 
ورزش دوست شدند.نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و 
سرعین در مجلس تاکید کرد: ۱۰ روز گذشته در نشستی 
با رئیس سازمان صدا و سیما برگشت عادل فردوسی 
پور به برنامه ۹۰ شبکه ۳ را مطرح کرده ام و خواسته ام 
مکانیسمی برای این کار در نظر بگیرند، ما که کاری برای 

کاهش فشار اقتصادی و معیشتی مردم انجام نمی دهیم 
حداقل با بازگشت فردوسی پور به این برنامه کاری برای 

جوانان انجام دهیم.
وی بیان کرد: من به حواشی پیش آمده در این 
موضوع کاری ندارم اما همه حاشیه داریم باید با تعهد و 
ترمیم این مسائل را برطرف کنیم و زمینه بازگشت این 

گزارشگر خوب به برنامه تلویزیونی را فراهم کنیم.

نماینده اردبیل: فردوسی پور را به برنامه ۹0 برگردانید
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نمایش ایاز شیش آبجی روي صحنه مي رود

به  آبجی،  شیش  ایاز  نمایش 
کارگردانی  سرلک،  بهنام  نویسندگی 
و  ت  د سیا ق  د صا محمد سید
از  سلیم  جعفری  مونا  تهیه کنندگی 
امروز ساعت ۱۹ در سالن یک خانه 
نمایش مهرگان روی صحنه می رود 

و گفته مي شود این نمایش به دلیل موضوع 
جذابي که دارد مي تواند یکي از نمایش هاي موفقي باشد که در ماه هاي 
مژگان  حامدی، سوگند  احمدوند،  فرنیا  رفت.  خواهد  روي صحنه  اخیر 
نواب  سوگل  و  قلباربند  سحر  بهنام  سرلک،  خلیل زاده،  مهسا  حسینی، 
صفوی در این اثر به ایفای نقش می پردازند. در خالصه داستان نمایش 
ایاز شیش آبجی آمده است: ایاز پس از مرگ مادر خود ناز بانو، به همراه 
۵ خواهرش در تنگدستی در حال گذران زندگی خود هستند که ناگهان 

اتفاقی عجیب رخ می دهد.

نظر علي اوجي درباره انصراف کیمیایي ها

فیلم  تهیه کننده  اوجی،  علی 
مسعود  انصراف  پي  در  خائن کشی 
کیمیایي و پوالد کیمیایي از حضور در 
جشنواره فجر اعالن کرد: به تصمیم 
آقای کیمیایِی بزرگ و دوست داشتنی 

فیلمسازان  مهمترین  از  یکی  عنوان  به 
هر  به  می گذارم،  احترام  ایران  سینمای 
حال شأن ایشان باالتر از قضاوت در جشنواره است و با توجه به سابقه  
سینمایی آقای کیمیایی و اینکه جشنواره  فجر امسال از آن جوان هاست، 
باید به نظر ایشان مبنی بر قضاوت نشدن در حضور جوان ترها احترام 
احترام تالش و زحمت عواملش که  به  فیلم خائن کشی  البته  گذاشت.  
یک سال و ۹ ماه مشغول تولید بودند، در جشنواره فجر باقی می ماند و 
جناب کیمیایی هم همانطور که در نامه خود اعالم کردند فقط از بخش 

کارگردانی انصراف دادند.

علیرضا طلیسچي راهي ترکیه مي شود

علیرضا طلیسچی خواننده جوان 
و محبوب موسیقي کشور هفته گذشته 
میالد  برج  همایش های  مرکز  در 
روی صحنه رفت و کنسرت موفق و 
پرمخاطبي را اجرا کرد و حاال قرار است 

کنسرت هایی در شهرهای استان آذربایجان 
غربی و استانبول ترکیه برگزار کند. موسسه 
فرهنگی هنری نوای سپند با  مدیریت مهدی اسفندیار اعالم کرد که 
در ادامه در شهرهای ارومیه، مهاباد، سلماس، مراغه و میانه، با علیرضا 
تا  این کنسرت ها  نهایت  در  و  داشت  اجراي کنسرت خواهد  طلیسچي 

استانبول ترکیه ادامه خواهند داشت. 
ماه گذشته رضا صادقي کنسرت موفقي را در ترکیه اجرا کرد و حاال 
به نظر مي رسد که دیگر خوانندگان داخلي هم نسبت به این کار تمایل 

بیشتري پیدا کرده اند.
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مهدي سلوکي با آتش سرد در راه است

عه  مجمو ی  ر ا د بر یر تصو
قبلی  نام  با  سرد،  آتش  تلویزیونی 
 ۱۴۰۰ تیرماه   ۱۹ از  که  بیدار  شب 
رعایت  با  همچنان  بود،  شده  آغاز 
انجام است.  موارد بهداشتی در حال 
اجتماعی  ملودرام  یک  سریال  این 

و  ابوفاضلی  رضا  کارگردانی  به  که  است 
تهیه کنندگی علی مهام برای پخش از شبکه دو ساخته می شود و گروه 
تصویربرداری در شهرک دفاع مقدس درحال ضبط سکانس های زندان 
هستند. به تازگي مهدي سلوکي نیز به جمع بازیگران این سریال اضافه 
شده است و : پرویز فالحی پور، عبدالرضا اکبری، فریبا متخصص، مهسا 
کرامتی، جعفر دهقان، بهزاد خداویسی، پویا امینی، مریم موسویان، مرتضی 
ضرابی، شیوا خسرو مهر و شاهد احمدلو دیگر بازیگراني هستند که در 

این سریال نقش آفرینی دارند.

ما
سین

 

همراه با جشنواره فیلم فجر
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فیلم هاي  نمایش  به  رفته رفته 
جشنواره نزدیکتر مي شویم و این روزها 
اخبار  پیگیر  شدت  به  سینمادوستان 
جشنواره فجر هستند. بازیگراني هم که 
فیلمي در این دوره جشنواره دارند مانند 
ببینند  تا  همیشه در تب و تاب هستند 
داوران،  موردتوجه  مي توانند  نهایت  در 
مخاطبان و منتقدان قرار بگیرند یا خیر؟ 
مریم سعادت، بازیگر کهنه کار و محبوب 
سینما و تئاتر و تلویزیون امسال با ایفای 
نقش مادربزرگ یک خانواده بزرگ در 
حاتمی کیا  یوسف  ساخته  طالیی،  شب 
در بخش مسابقه چهلمین جشنواره فیلم 
فجر حضور دارد. نقشي که بسیار متفاوت 
است و درواقع مریم سعادت تاکنون در 

چنین نقشي حضور نداشته است.
دنیاي  با  در گفتگو  مریم سعادت 
جوانان درباره تفاوت نسل بازیگری که 
در آن شروع به کار کرده با نسلی که 

اکنون با آنها کار می کند، گفت: پاسخ 
به این سوال شاید حاشیه داشته باشد. 
چون اگر من بگویم نه، شاید عده ای به 
اما به هر حال نسل  آن خرده بگیرند. 
آن  اواخر  جزو  من  که  بازیگرها  قدیم 
نسل هستم، یک تربیت و آدابی برای 
خیلی  من  برای  که  داشتند  کارشان 
از  چیزهایی  خوشبختانه  بود.  ارزشمند 
چشمانم  مقابل  همیشه  که  دیدم  آنها 
است. رفتار، منش و کردار آنها چیزی 
بود که تقریبا می توان گفت هیچ یک از 
آثار آن در جوان ها باقی نمانده است و 
نمي توان بازیگران جوان و امروزي را با 
نسل گذشته مقایسه کرد چرا که شباهت 

چنداني با هم ندارند.
این بازیگر کهنه کار که نقش هاي 
خود  کاري  کارنامه  در  زیادي  جذاب 
وجه  هیچ  به  اینکه  بر  تاکید  با  دارد 
قصد بد گفتن از شخص یا اشخاصی را 

ندارد،  ادامه داد: منظورم این بود که آن 
نسل دیگر نیست. آن زمان یک چیزی 
بیشتر از تعهد برای انجام کار بین آدم ها 
بود، ما دل و نیروی بسیاری برای کار 
می گذاشتیم و به آن کار اعتقاد داشتیم 
و برایش فکر می کردیم که شاید اکنون 
چنین چیزی را شاهد نباشیم. البته شاید 

تعبیرها تغییر کرده باشد.
مریم سعادت با بیان اینکه ممکن 
است تعریف افراد در موضوعات مختلف 
متفاوت باشد، گفت: شاید دل گذاشتن 
من با دل گذاشتن دوست دیگری برای 
و  باشد  داشته  متفاوتی  تعبیرهای  کار، 
به تبع همین موضوع خیلی از موارد را 
در حال حاضر  باشد.  کرده  تغییر  دچار 
فیلم های خوبی ساخته می شود که در 
ایفای  به  خوبی  بسیار  بازیگرهای  آنها 
به  اعتقادی  شخصا  می پردازند.  نقش 
واقعا  ولی  ندارم  و  نداشته  سلبریتی 

بچه هایی که از تئاتر به تصویر آمده اند، 
در سینما بیداد کرده و فوق العاده بودند.

چهلمین  در  که  سعادت  مریم 
جشنواره فیلم فجر با فیلم شب طالیی 
به کارگردانی یوسف حاتمی کیا حضور 
فیلم  این  در  خود  نقش  درباره  دارد، 
برایم  بسیار  طالیی،  داد: شب  توضیح 
که  داشتم  را  توفیق  این  و  بود  جذاب 
در آن نقشی متفاوت از خودم را بازی 
کنم. شخصا همیشه به دنبال نقش های 
عجیب و غریب و شخصیت هایی هستم 
که مقداری خاص و متفاوت باشد و به 
من شباهت کمتری داشته باشد. در این 
خانواده  مادربزرگ یک  نقش  نیز  فیلم 
بزرگ را دارم که سن آن خیلی با خودم 

متفاوت است.
این بازیگر که مدتهاست در تئاتر 
نیز حضوري فعال دارد همچنین درباره 
به  گفت:  نیز  خود  دیگر  فعالیت های 

کار  تلویزیون  برای  سریال   ۲ تازگی 
کردم که اگر برسند، احتماال هر ۲ در 
به  باتوجه  می شود.  پخش  رمضان  ماه 
این  در  اطالع رسانی  گروه  هنوز  اینکه 
باره نکرده بهتر است که من هم فعال 

چیزی از آنها نگویم.
وی در بخش پایانی صحبت هایش 
با تاکید بر عالقه ای که به دنیای نمایش 
و هنر تئاتر دارد، گفت: همیشه بیشترین 
انتخابم در تئاتر بوده است. منتها اکنون 
شرایط  و  کرونا  پاندمی  وضعیت  با 
سالن ها، تئاتر کار کردن با چالش های 
بسیاری مواجه شده است. البته تئاتر در 
جریان است اما هنوز رونق قدیم خود 
تازگی  به  است.  نیاورده  دست  به  را 
امیدوارم  که  شده  شروع  اتفاق هایی 
بگویم  باید  نهایت  در  باشد.  ادامه دار 
تئاتر آرزوی من است و هیچ کاری را 

به اندازه آن دوست ندارم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

حلزون  بی صدا  سینمایی  فیلم 
دزفولی زاده  بهرنگ  ساخته  اولین 
داستان  یک  از  روایتی  با  که  است 
چالش های  از  بخشی  اجتماعی، 
تصویر  به  را  یان  ناشنوا زندگی 
می کشد. این فیلم همزمان با اتمام 
از ۲۳  فیلم فجر  چهلمین جشنواره 
ایران  سراسر  سینماهای  در  بهمن 
توسلی،  هانیه  و  می رود  پرده  روی 
و  احمدی  مهران  کیایی،  محسن 
بازیگران  جمله  از  شریفی  پدرام 
با  دزفولی زاده  بهرنگ  هستند.  آن 
حلزون،  بی صدا  به  اینکه  بر  تاکید 
بسیار  کم لطفی  فجر  جشنواره  در 
شده، گفت مگر چند فیلم با موضوع 
ناشنوایان ساخته می شود که با آن 
ادامه  در  می کنند؟  برخورد  اینگونه 
کارگردان  دزفولی زاده،  بهرنگ  به 
حلزون،  بی صدا  فیلم اولي  و  جوان 
فیلم  این  تولید  چگونگی  پیرامون 
گروه  و  کارگرداني  چالش هایی  و 
کرده اند،  نرم  پنجه  و  آنها دست  با 
از  ادامه  در  که  داریم  گفتگویي 

نظرتان مي گدرد...

-کمتر پیش می آید در سینمای 

امروز ایران افرادی چون ناشنوایان 
موضوع یک فیلم قرار بگیرند. دلیل 
این اتفاق را چه می دانید و چه شد 
که برای تولید این فیلم اقدام کردید؟

*دلیل آن تقریبا مشخص است 
به  نیاز  بسیار  موضوع ها  این  چون 
تحقیق، بررسی و دردسرهای دیگر 
دارد. همچنین نیاز است با افرادی که 
با این مسئله درگیر هستند، صحبت 
شود. در کل نیاز به صبوری بسیار 
است و شاید در این شرایط سینمایي 
حاضر  کارگرداني  و  نویسنده  کمتر 
و  کند  سپري  را  شرایط  این  باشد 
خود را درگیر تحقیق کند. به نظرم 
این مهمترین دلیل براي کمبود تولید 

چنین آثاري در سینماي ماست.

به  پرداختن  می کنید  -فکر 
زندگی  چالش های  چون  موضوعی 
اندازه  چه  تا  سینما  در  ناشنوایان 
می تواند در جامعه فرهنگسازی کند؟

جهت  ر  د ا  ر فیلمم  *من 
فرهنگسازی و درک اقشار و سنین 
اینجا  که  جامعه  اقلیت  از  مختلف 
واقع  در  ساختم.  هستند،  ناشنوایان 
دارد،  وجود  که  نگاهی  به  توجه  با 
سعی کردم از دریچه سینما با یک 
قصه ساده و شریف مانند وجود خود 

نزدیک  آنها  زندگی  به  ناشنوایان، 
حمایت  با  اتفاق  این  قطعا  شوم. 
و فضای مجازی می تواند  رسانه ها 
جهت  در  فرهنگ  ایجاد  به  منجر 
چون  شود.  آنها  شدن  درک  بهتر 
دولتمردان و حکومت کمترین توجه 
به طوری  دارند،  این موضوع  به  را 
که تنها در روز جهانی ناشنوایان یا 
معلولین یادشان می افتند. در صورتی 
دارند.  مختلف  نیازهای  آنها  که 
مهمترین نیاز جامعه ناشنوایان، این 
است که ابزار و زبانی بیابند و بتوانند 
با دیگران، حتی آدم های شنوا حرف 
بزنند. یک لحظه تصور کنید اگر همه 
در این دنیا ناشنوا بودند و چند نفر 
شنوا در چنین شرایطی، چه عذاب 
می شد.  نفر  چند  نصیب  زجری  و 
جای  را  خودمان  و  بیاییم  بنابراین 

آنها بگذاریم.

-برای ساختن این فیلم با چه 
چالش هایی مواجه بودید؟ آیا اتفاقی 
بود که عالقمند به نمایش دادن آن 
در فیلم باشید و بنا به دالیلی امکان 

آن نباشد؟
ریش هایم  فیلم  این  *برای 
چرا  ریخت.  موهایم  و  شد  سفید 
از  است.  مهجور  اول،  فیلمساز  که 

عوامل فیلم تا هر کسي دیگری که 
فیلمساز  می کنند  حس  کنید،  فکر 
اول جای آنها را گرفته است! رفتار 
به  چرا  که  است  گونه ای  به  افراد 
بسازند،  فیلم  خودشان  اینکه  جای 
فیلم  تولید  حال  در  دیگری  فرد 
است و حال باید به آنها بگوید که 
فضا  این  واقع  در  کنند.  کار  چطور 
و دل  با جان  آدم ها  باعث می شود 
کار نکنند. شخصا فکر می کنم این 
فیلم  زمان ساخت  از  بودن  مهجور 
فضایی  به  بعد  و  می شود  شروع 
ما  از  جشنواره  دبیر  که  می رسیم 
می خواهد بخش مهمی از فیلمنامه را 
تغییر دهیم ولی ما این تغییر را لحاظ 
کردم  حس  شخصا  چون  نکردیم. 
می تواند  صورت  این  به  درام  این 
ایجاد  تغییری  اگر  و  باشد  جذاب تر 
کنیم، شاکله درام به هم می خورد. 
را جزو  به همین دلیل، فیلم ما  بنا 
از  خارج  و  رزرو  بخش  فیلم های 
مسابقه جشنواره قرار دادند. بنابراین 
فیلم جز بخش کارگردانی در هیچ 
بخش  دیگر داوری نشد و بازیگران 
و عوامل با وجود زحمت بسیاری که 

کشیده بودند، دیده نشدند.

-در مذاکره ای که با جشنواره 
نشد  سبب  فیلم  موضوع  داشتید، 

مهربانانه تر با آن برخورد کنند؟
در  اخیر  سال  چند  در  *ما 
به  را  بخشی  فجر  فیلم  جشنواره 
معلولین  و  یان  بینا نا یان،  ناشنوا
اختصاص می دهیم. اما با این وجود 
فیلم ما به عنوان تنها فیلمی که بعد 
از سال ها درباره این موضوع ساخته 
مسابقه  از  خارج  بخش  به  شده 
می رود و جزو فیلم های اول می شود. 
جالب اینکه هیات داوران در بخش 
چه  کرد.  نامزد  را  فیلم  کارگردانی 
بسا اگر بخش های دیگر نیز امکان 
خیلی  اتفاق های  داشتند،  رقابت 
پرسید  باید  بودیم.  را شاهد  بهتری 
مگر فیلم هایی با موضوع سالمت و 
سالمت روان چقدر ساخته می شود؟ 
چرا با این وجود تا این اندازه به این 
آثار کم  بها داده می شود؟ در حالی که 
ما مرتبا درام های عاشقانه، قصه های 
خیانت و آدم هایی را می شنویم که 

مرتب آنها را در جامعه دیده ایم و به 
صورت خیلی سطحی به آنها پرداخته 
با  فیلم هایی  نتیجه،  قطعا  می شود. 
از دالیل  یکی  است.  فضای خنثی 
دیگر این موضوع این است که ما 
به بازیگری که ۵۰ ساله بوده، تنها به 
علت مطرح بودن چهره اش نقش ۲۵ 
ساله می دهیم. طبیعی است که مردم 
کمتر آنها را باور می کنند. در مقابل 
بازیگرانی داریم که سال هاست کار 
می کشند  زیاد  زحمت  و  می کنند 
جان  به  را   بسیاری  مشقت های  و 
می خرند. مجموع بازیگرهای فیلم، 
باهوش  و  داشتند  جسارت  بسیار 

بودند که توانستند این نقش ها را به 
این صورت متفاوت در فیلم بی صدا 
حلزون درآورند اما با همین رویکرد 
شدن  دیده  فرصت  جشنواره بازی، 
سلب  دیگر  عوامل  کنار  در  آنها  از 
می افتد؟  اتفاقی  چه  خب  می شود. 
بی سر و صدا سر فیلم ما را می برند. 
قصه های  اکنون  دالیل  همین  به 
جزو  که  جامعه ای  مردم  از  واقعی 
اقلیت هستند و داستان های جذابی 

دارند کم می بینیم.

نهایی  نتیجه  از  اندازه  چه  -تا 
فیلم رضایت دارید؟

شدت  به  فیلم  ساختن  *از 
رضایت دارم ولی خب هیچ فیلمی 
دارای  نیز  ما  فیلم  نیست.  بی عیب 
آنها  به  من  که  است  مشکالتی 
فیلم  این  اینقدر  اما  هستم  آگاه 
حال  در  حتی  که  دارم  دوست  را 
انجام کارهایی هستم که به عنوان 
نیست.  و  نبوده  وظیفه ام  کارگردان 
این کارها فقط در جهت دیده شدن 
بهتر فیلم و جامعه اقلیتی است که در 
واقع مهجور واقع شده اند. امیدوارم 
فضایی فراهم شود برای اینکه فیلم 
حرف خود را بزند و مخاطب با آن 

ارتباط برقرار کند.

در  بازیگران چهره  -از حضور 
فیلم تان بگویید؟

حتي  که  ست  ا طبیعي  *
تا  رند  دا نیاز  داستان ها  بهترین 
ارائه  مردم  به  چهره هایي  توسط 
شوند که محبوب هستند. ما هم به 
دلیل اینکه دوست داشتیم این فیلم 
باشد  داشته  بیشتري  تاثیرگذاري 
چهره اي  بازیگران  از  کردیم  سعي 
باالیي  توانمندي  که  کنیم  استفاده 
هم در ارائه نقش داشته باشند و از 
تک تک دوستاني که در این پروژه 
ما را همراهي کردند تشکر مي کنم 
خصوصا از هانیه توسلي که به نظرم 
دوران  بازي هاي  بهترین  از  یکي 
کاري خود را در این فیلم ارائه داد.

با  زمان  این  در  فیلم  -اکران 
رضایت خودتان بوده است؟ چرا بعد 

از دوسال اقدام به اکران کردید؟
ما  فیلم  ر  ا یه گذ ما سر *
دغدغه  و  بود  فرهنگی  شخصیت 
جشنواره  از  بعد  داشت.  فرهنگی 
شد  آغاز  کرونا  دوران  سی وهشتم 
فیلم  نتوانستیم  دلیل  همین  به  و 
را اکران کنیم. االن هم با رضایت 
سرمایه گذار و همفکری تهیه کننده 
با توجه به امکانات و شرایطی که 
داریم، تصمیم گرفته شد آن را در 
کنیم.  اکران  سینما  در  زمان  این 
ما  سینمای  بگویم  باید  پایان  در 
نیاز  داستان هایی  چنین  به  قطعا 
جسور  و  باهوش  بازیگرهای  دارد. 
را  نقش ها  این  ایران  سینمای  در 
بازی می کنند و اتفاق خوبی را رقم 
می زنند. حمایت و دیده شدن این 
آنها خیلی  باعث می شود  بازیگران 
در طول سال  که  را  نقش هایی  از 
بنا به دالیل مختلف بازی می کنند 
قبول نکنند و اتفاق بهتری در سینما 
دارم  درخواست  مردم  از  دهد.  رخ 
بدون قضاوت و چیزهایی که درباره 
فیلم می شنوند، بروند و فیلم را در 
سینما ببینند و اگر دوست داشتند به 
دیگران هم معرفی کنند. احساس 
فیلم می تواند مسیر خوبی  می کنم 
را پیش بگیرد و مخاطب خود را تا 

پایان نگه دارد.

کم لطفي اکران به سینماگران جوان

بهرنگ دزفولی زاده: باید براي اقلیت هاي جامعه هم فیلم ساخته شود


