
بر اساس تفاهم نامه وزارت راه و بانک رسالت صورت می گیرد؛

ساخت مسکن ارزان قیمت برای زوج های جوان

دلیل  به  شنبه  سه  روز  معامالت  در  نفت  قیمت 
در  تولید  افزایش  برای  اوپک  موافقت  برای  انتظارات 
نشست هفته جاری و نگرانیها از کندی تقاضای چین، 

بیش از یک درصد کاهش یافت.
بهای معامالت نفت برنت پس از سقوط ۱.۱ درصدی در روز 
گذشته، در معامالت روز جاری ۷۰ سنت معادل ۱.۱ درصد کاهش 

یافت و به ۶۲ دالر و ۹۹ سنت در هر بشکه رسید.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۷۱ سنت معادل 
۱.۲ درصد کاهش یافت و به ۵۹ دالر و ۹۳ سنت در هر بشکه رسید. 
شاخص نفت آمریکا روز دوشنبه ۱.۴ درصد سقوط کرده بود.هر دو 
شاخص به پایینترین حد در بیش از یک هفته گذشته نزول کرده اند.
صفحه ۳

رییس جمهوری:

کولبری و سوخت بری
آسیب های جدی اقتصادی و اجتماعی دارد

مردم برای خرید گوشت عجله نکنند!
رییس اتحادیه گوشت گوسفندی 
تهران گفت: در هفته های اخیر مردم با 
دریافت عیدی و با توجه به نزدیک شدن 
شب عید و ایام  نوروز اقدام به خرید شتاب زده 
گوشت قرمز و گوشت مرغ کرده اند که همین امر 
در افزایش قیمت این محصوالت موثر بوده است.

علی اصغر ملکی با بیان این که طی هفته 
قرمز  تقاضا در خرید گوشت  اخیر کاهش  های 
نداشته ایم، ادامه داد: در هفته های اخیر فروش 
بینی  پیش  حد  از  بیش  ها  قصابی  و  ها  مغازه 
التهاب  از  بازار  گذشته  روز  دو  طی  و  بود  شده 

خارج شده است.
صفحه ۳

شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان خبر داد:

جمع آوری 141 دستگاه غیرمجاز تولید ارز دیجیتال 
در بندرعباس

4
دردسر شیرین یحیی!

صفحه 6

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1691-چهارشنبه 13 اسفند  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
شاهد احمدلو: 

هنوزهم به دنیال 
تجربیات جدید 

هستم

7فرهنگ
باید با مراکز علمی 

تعامالت علمی
 صورت گیرد

نک 1با

نيز  بازيگري  به  كماكان  كارگرداني  بر  عالوه  احمدلو  شاهد 
مي پردازد و اتفاقا در اين زمينه نيز نقش هاي خوبي را خلق 
كرده و اين روزها 2 نقش متفاوت از هم را نيز آماده نمايش 
براي مخاطبانش دارد. با او همراه شديم تا بيشتر درباره ساخت 

مشمشه و البته بازي هاي اخيرش بدانيم...

به گزارش دنيای جوانان از سازمان اسناد و كتابخانه ملی ، 
تفاهم نامه همکاری سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران و بنياد 
ملی نخبگان به منظور همکاری های علمی، فرهنگی، پژوهشی 
و اشتراک گذاری تجربيات و منابع اطالعاتی به امضای اشرف 
بروجردی رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران و محمود 

سعادت فومنی رسيد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ايران، بانک صادرات 
ايران به منظور جلوگيری از شيوع بيشتر بيماری كرونا، تسهيل 
خدمات بانکداری الکترونيک و جلوگيری از ازدحام در شعب، 
اعتبار سپهركارت های اين بانک را به طور سيستمی يک سال 
تمديد كرد و سپهركارت هايی كه تاريخ اعتبار آنها در سال 
١٤٠٠ به پايان می رسد، تا سال ١٤٠١ تمديد خواهند شد.

تمدید یک ساله 
سپهرکارت های 

بانک صادرات ایران

قیمت نفت کاهش یافت بازار سهام در اسفندماه
 رونق همیشگی را ندارد

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بر اساس تجربه سال های 
رکود  از  حالتی  با  اسفندماه  در  همیشه  سهام  بازار  پرونده  گذشته، 
بسته می شود و به دلیل ورود به پایان سال مالی شرکت ها و نیاز به 
نقدینگی بیشتر، تمایل سهامداران برای سرمایه گذاری در بازار سهام کاهش 

پیدا می کند.
صفحه ۳

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با گالیه از 
اینکه الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بیش 
از یک ماه است به مجلس شورای اسالمی ارسال شده اما هنوز 
بررسی آن شروع نشده، گفت: این الیحه نتیجه همکاری و هم 

پیمانی قوه مجریه و قضاییه یعنی دو بخش مهم حاکمیت است.
معصومه ابتکار روز گذشته در سومین مرحله از سلسله نشست های 
علمی بررسی مسایل فقهی و حقوقی زنان با موضوع »جایگاه حریم خصوصی 

زوجین در نهاد خانواده از منظر فقهی و حقوقی و بررسی تاثیر آن در ایجاد یا 
پیشگیری از خشونت علیه زنان« که با همکاری معاونت ریاست جمهوری در 
امور زنان و خانواده و دپارتمان حقوق دانشگاه مفید قم برگزار شد، خاطرنشان 
کرد: الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت کاری کارشناسانه 
و نتیجه همکاری و هم پیمانی دو بخش مهم حاکمیت بود که مورد تایید و 

اجماع قضات، دانشگاهیان و مجتهدان است.
صفحه ۲

الیحه حمایت از زنان؛ مطالبه عمومی جامعه و زنان است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی تجدید مناقصه عمومي
 یك مرحله اي

شماره : 11 / فني / 99
موضوع مناقصه : تعمیرات اساسي و زیر آبي و آتشخوار نمودن یدك کش برنا 

مهلت و نحوه دریافت اسناد :
متقاضیان شرکت در مناقصه مي توانند از تاریخ ۹۹/۱۲/۱۲ تا پایان وقت اداري مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ با مراجعه به سایت www.setadiran.ir  نسبت به 

دریافـت )خرید( رایگان اسناد اقدام نمایند. 
* ضمنًا دریافت آگهی از سایتهای  iets.mporg.ir- www.shahidrajaeeport.pmo.ir  نیزامکان پذیر و رایگان مي باشد.

- مهلت و محل تسلیم پاکات و بارگذاري اسناد:
به ن(  ا یر ا د  ستا  ( لت  و د نیکی  و لکتر ا ت  کا ر ا تد نه  ما سا ر  د  ۱۴۰۰ /۰۱ /۱۹ مـورخ   ۱۴ :۰۰ عت  سا تا  ا  ر د  خو ت  ا د پیشنهـا ید  با ن  ضیا  متقا

آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند . 
تبصره1: متقاضیان مکلفند عالوه بر بارگذاري اسناد خود در سایت مذکور نسبت به تحویل فیزیکي صرفًا پاکت الف محتوي ضمانتنامه شرکت در مناقصه حداکثر تا مورخ 
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ به دبیرخانه مرکزي اداره کل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان – مجتمع بندري شهیدرجایي – ساختمان مرکزي – طبقه همکف اقدام نمایند .

تبصره2 :کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت الکترونیکي از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد 
ایران( آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند بدیهي است در صورت عدم انجام فرایند در سامانه مذکور پیشنهاد ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمي گردد.

شماره  حساب  به  وجه  واریز  فیش  اصل  یا  دفعات  به  تمدید  قابل  و  شرط  و  قید  بدون  بانکي  بایست ضمانتنامه  مي  گران  مناقصه   : مناقصه  در  تضمین شرکت 
۴۱۰۱۰۶۴۵۷۱۲۱۴8۵۳ بنام تنخواه گردان پرداخت بندر شهید رجایي نزد بانک مرکزي به مبلغ ۴،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ )چهار میلیارد و هفتصد میلیون ( ریال ارائه نمایند.

- شماره اقتصادي کارفرما: ۴۱۱۳-۱۹۵۷-۷۹8۶
- شناسه ملي : ۱۴۰۰۰۱8۰۶۱۴

IR ۹۲۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۶۴۵۷۱۲۱۴8۵۳ : شماره شبا -
- آدرس دستگاه مناقصه گزار : بندرعباس – مجتمع بندري شهید رجایي – اداره کل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان – واحد مهندسي و عمران – اداره پیمان 

و رسیدگي و مدیریت پروژه – تلفن : ۰۷۶۳۲۱۲۳۶۰۶
- برآورد اولیه مناقصه : 
- مدت اجراي کار : ۱۲ ماه
- شرایط اختصاصي :

۱-  دارا بودن سوابق کاري مشابه در پنج سال اخیر
۲-  داشتن توان مالي و فني 

۳- ارائه کد اقتصادي و شناسه ملي 
۴- ارائه گواهي نامه تائید صالحیت ایمني پیمانکاري صادر شده توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي 

۵- ارئه اساسنامه و گواهي آخرین تغییرات 
۶- کسب حداقل ۶۰ امتیاز ارزیابي کیفي طبق معیارهاي ارزیابي کیفي

زمان و محل بازگشایي پیشنهادات:
تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت۹:۰۰ مجتمع بندري شهیدرجایي – ساختمان مرکزي اداره کل – طبقه سوم – دفتر مدیر کل

تبصره : دریافت اسناد ،مراحل ثبت نام و بارگذاري کلیه اسناد و مدارك مي بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( انجام پذیرد.
اسناد باید با کیفیت باال و خوانا )۴۰۰ یا dpi ۳۰۰( اسکن و بارگذاري گردد . در صورت ناخوانا بودن ، به اسناد مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.شناسه اگهی : ۱۱۰۲۲۲8
اداره ارتباطات و اطالع رساني بنادر و دریانوردی هرمزگان

آگهي  مناقصه عمومي 
یك مرحله اي 

نام دستگاه : اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان
نوبت دوم 

مبناي براوردبرآورد ریالينوع مناقصهموضوع مناقصهردیف
میزان تضمین 

شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )ریال(

شماره ثبتي ستاد ایرانشماره مناقصه

۱

اجراي کارهاي ابنیه، 
تاسیسات برقي و 
مکانیکي ساختمان 

اداره راهداري 
شهرستان انار

یک مرحله 
اي

با ارزیابي 
کیفي

۳۳/۳۰۷/۷۳۳/۳۳8
بر اساس فهرست 
بهای راهداري 

سال ۹۹
۱/۶۶۵/۳۹۰/۰۰۰۹۹-۱۲-۲۲۱-۱۲۰۹۹۰۰۱۵۵۱۰۰۰۲۲۱

۲

بهسازي و 
روکش آسفالت 
محور برج معاذ- 

اسدآبادانگوري– برج 
اکرم

یک مرحله 
اي

با ارزیابي 
کیفي

۲۷/۹۵۷/۵۲۱/8۵8
بر اساس فهرست 
بهای راهداري 

سال ۹۹
۱/۳۹۷/88۰/۰۰۰۹۹-۱۲-۲۲۲-۱۲۰۹۹۰۰۱۵۵۱۰۰۰۲۲۲

۳
تکمیل محور 

چهارگنبد) چهارکف-
تکیه(

یک مرحله 
اي

با ارزیابي 
کیفي

۶۹/۷۳۹/۱۷۷/۵۳۶
بر اساس فهرست 
بهای راه و باند 

)تجمعي( ۹۹
۳/۴8۶/۹۶۰/۰۰۰۹۹-۱۲-۲۲۳-۱۲۰۹۹۰۰۱۵۵۱۰۰۰۲۲۳

www.setadiran.i محل دریافت اسناد : سایت  ستاد ایران به نشاني
مهلت دریافت اسناد :از ساعت 8:۰۰ روز پنجشنبه ۹۹/۱۲/۱۴  تا ساعت ۰8 روز   شنبه ۹۹/۱۲/۱۶  

مهلت تحویل پیشنهادات : روز شنبه  ۹۹/۱۲/۱۶ تا ساعت ۱۳ روز   دوشنبه ۹۹/۱۲/۲۵
محل تسلیم پیشنهادات : ثبت در سامانه ستاد ایران و ارسال پاکت  ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار به دبیر خانه حراست اداره کل راهداري 

و حمل و نقل جاده اي استان کرمان واقع در کرمان بلوار جمهوري اسالمي بعد از پل راه آهن روبروي سالن ورزشي فجر
زمان و مکان بازگشایي پیشنهادات : ساعت ۰۹:۰۵  روز  سه شنبه ۹۹/۱۲/۲۶ واقع در اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمان 

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط مناقصه مندرج است.
آگهي فوق در سایت ستاد ایران به نشاني www.setadiran.ir قابل رویت مي باشد  .

 اعتبـار سـپهرکارت های بانک 
صـادرات ایـران بـه طور سیسـتمی 
و بـدون نیـاز مراجعـه مشـتریان به 
شـعب بانک، یک سـال تمدید شد.

به گـزارش روابط عمومی بانک 
صـادرات  بانـک  ایـران،  رات  د ا صـ
ایـران بـه منظور جلوگیری از شـیوع 
تسـهیل  کرونـا،  بیمـاری  ر  ت شـ ی ب
و  الکترونیـک  بانکـداری  ات  ـ خدم
جلوگیـری از ازدحام در شـعب، اعتبار 
سـپهرکارت های این بانک را به طور 
سیسـتمی یـک سـال تمدید کـرد و 
سـپهرکارت هایی کـه تاریـخ اعتبـار 
آنها در سـال ۱۴۰۰ به پایان می رسد، 
تـا سـال ۱۴۰۱ تمدیـد خواهند شـد.

بـا ابالغیـه بانـک مرکـزی و 

اقدامـات اداره کل خدمـات نویـن 
بانکـی بانک صادرات ایران، سـپهر 
کارت هایـی کـه اعتبـار آنهـا در 
ماه هـای سـال ۱۴۰۰ بـه پایـان 
می رسـد، تـا مـاه متناظـر سـال 

۱۴۰۱ تمدید خواهد شـد. همچنین 
سـپهرکارت هایی کـه اعتبـار آنهـا 
در روزهـای پایانـی سـال ۹۹ بـه 
پایـان می رسـد، بـه طـور خـودکار 
بـه مـدت یکسـال تمدیـد شـده  و 

نیـاز بـه مراجعه حضـوری به بانک 
وجـود نخواهـد داشـت. 

به عنـوان مثـال سـپهرکارتی 
ن  آ روی  ای  قضـ ن ا ـخ  ی ر ا ت ه  ـ ک
۰۲/۹۹ درج شـده، قبـال به صورت 
سیسـتمی تـا تاریـخ ۰۲/۰۰ تمدید 
شـده و طبـق ابالغیـه جدیـد در 
پایـان اردیبهشـت ۱۴۰۰ نیـز بـه 
طـور سیسـتمی مجـدداً بـه مـدت 
یک سـال تـا تاریـخ ۰۲/۰۱ )پایان 
اردیبهشـت ۱۴۰۱( تمدیـد خواهـد 
شد. همچنین سـپهرکارت هایی که 
تاریـخ انقضـای درج شـده بر روی 
آنهـا از ۰۱/۰۰ تا ۱۲/۰۰ اسـت، در 
پایـان ماه انقضـای کارت، به مدت 

یکسـال تمدیـد خواهند شـد.

تمدید یک ساله سپهرکارت های بانک صادرات ایران

 بانـک صـادرات ایـران طـی اطالعیـه ای 
اعـالم کـرد تمامی سـهامداران حقیقی و حقوقی 
شـرکت »قنـد لرسـتان« بـا نمـاد »قلرسـت« 
می تواننـد از روز سه شـنبه ۱۲ اسـفندماه ۹۹ بـه 
مـدت یـک سـال برای دریافت سـود سـهام این 
شـرکت در سـال مالـی منتهی بـه ۳۱ تیرماه ۹۹ 
به شـعب بانک صادرات ایران در سراسـر کشـور 

مراجعـه کنند.
به گـزارش روابط عمومـی بانک صادرات 

ایـران، در این اطالعیه از سـهامداران حقیقی 
و حقوقـی شـرکت »قنـد لرسـتان« خواسـته 
شـعب  بـه  حضـوری  جعـه  ا مر شـده ضمـن 
بانـک صـادرات ایـران در سراسـر کشـور، بـا 
ارائـه اصـل کارت ملـی یـا شناسـنامه و کـد 
سـهامداری )کـد بورسـی( نسـبت بـه دریافت 
نقـدی یـا واریـز آن به حسـاب های سـپهری 

خـود اقـدام کنند.
عـالوه بـر ایـن، پرداخت سـود سـهام افراد 

کمتـر از ۱8 سـال، پـس از احـراز هویـت کامـل 
و دریافـت کپـی شناسـنامه، صرفـًا بـه ولی)پدر( 

بالمانـع خواهـد بود.
پرداخـت سـود سـهام بـه نماینـده قانونـی 
سـهامدار تنهـا با ارائـه وکالت نامه رسـمی معتبر 
بـه همـراه اصل کارت ملی یا شناسـنامه، گواهی 
نقل و انتقال سـپرده سـهام سـازمان بورس و یا 
اعـالم شـفاهی کد بورسـی سـهامدار امکان پذیر 

است.

سود سهام شرکت »قند لرستان« 
در شعب بانک صادرات ایران پرداخت می شود

صفحه ۳
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بیانیه نمایندگان: 
پذیرش قواعد FATF تکمیل كننده پازل تحریمی آمریکاست

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بیانیه ای تاکید کردند: پذیرش قواعد 
FATF به ویژه عضویت در کنوانسیون پالرمو و CFT در واقع تکه های تکمیل کننده 
پازل تحریمی آمریکا و شرطی سازی اقتصاد ایران بوده و اروپا نیز یاری دهنده او در 

این مسیر است.
نمایندگان مجلس در نوبت دوم نشست علنی روز گذشته)سه شنبه( در بیانیه ای 

خواستار تصمیم گیری لوایح  FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
در این بیانیه که توسط حسینعلی حاجی دلیگانی قرائت شد، آمده است: همزمان 
با اجرای برجام توسط ایران، فشارهای پنهان و آشکاری بر کشور وارد آمد تا یکی 
دیگر از خواسته های نظام سلطه یعنی »قواعد گروه اقدام ویژه مالی« )موسوم به 
FATF( پذیرفته شود. در این زمینه، برخی تصمیم گیران و سیاست گذاران کشور گویا 
دچار خطای محاسباتی شدند چرا که نقص برجام و دستاورد »تقریبا هیچ« آن را به 
دستاویز جدید غربی ها یعنی FATF گره زدند و نه عدم اجرای تعهدات آن ها در برجام.

در این بیانیه که به امضای ۱۹۵ نفر از نمایندگان رسیده،  آمده است: در فضای 
جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسالمی، خطرناك ترین بخش دستورات 
کاماًل سیاسی FATF، پیوستن به دو کنوانسیون استعماری یعنی مقابله با تامین مالی 
تروریسم )موسوم به CFT( و مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی )موسوم به پالرمو( 
است. این ها مبنای »فشارهای شرطی« به ایرانی خواهد بود که در معرض تهاجم 

اقتصادی آمریکا و هم پیمانان اوست.
نمایندگان با یادآوری اینکه به دلیل وضع تحریم های ظالمانه، بخش عمده ای 
افزودند:  می گیرد،  مرسوم صورت  قالب های  از  خارج  ایران،  مالی  فعالیت های  ز  ا
در چنین شرایطی، وزارت خزانه داری به عنوان اتاق جنگ آمریکا، برای طراحی 
تحریم های هدفمند و نقطه زن علیه ایران، نیاز به اطالعات اقتصادی دارد. پیوستن 
به کنوانسیون های مذکور، ما را به لحاظ حقوقی متعهد می کند که اطالعات اقتصادی 

را به طرف های تحریم کننده یا واسطه های آنان تقدیم کنیم.
در این بیانیه آمده است: از جمله می توان به تغییراتی اشاره کرد که در استاندارد 
شماره یک FATF ایجاد شده و جرم شناسی تامین مالی اشاعه را نیز در برگرفته، و 
 FATF قویا امنیت ملی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. بدیهی است پذیرش قواعد
ه واسطه زیرساخت همکاری گسترده اطالعاتی و قضایی، می تواند در اقدامات  ب
اقتدارآفرین بخش های دفاعی کشور اختالل ایجاد کرده و یک بستر حقوقی جدید 
ایجاد کند تا عالوه بر بخش های اقتصادی، بخش های دفاعی و امنیتی کشور در 
وزیر  اگرچه  گیرند.نمایندگان خاطرنشان کردند:  قرار  بیشتری  معرض محدودیت 
محترم امور خارجه در روند تصویب کنوانسیون CFT در مجلس دهم، به صراحت 
اعالم کرد که نه ایشان و نه رییس جمهور تضمینی نمی دهند که با پیوستن به این 
کنوانسیون، مشکالت حل شود و تلویحا مشکالت مالی را مستقل از FATF بیان کرد، 
اما متاسفانه با شروع بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی 
نشانی های غلط داده شد و مشکالتی همچون عدم راه اندازی اینستکس، عدم امکان 
انعقاد قرارداد برای خرید ایرباس، عدم امکان خرید واکسن و عدم امکان پرداخت به 
مربیان فوتبال و از همه مهمتر نوسانات و افزایش نرخ ارز، به FATF ربط داده شد. 

اما هم اکنون پوچ بودن همه ادعاهای مذکور عیان شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: از سوی دیگر، آمریکا و اروپا در 
شگردی جدید، اعطای وام توسط صندوق بین المللی پول را بهانه ای برای تحریک 
ایران به پذیرش قواعد FATF و الحاق به کنوانسیون ها قرار داده اند؛ با وجود آنکه 
این وام ها کامال هدایت شده بوده و مستلزم دریافت اطالعات ریز اقتصادی است و 

ابزاری کنترلی برای مهار تدابیر جبرانی دولت خواهد بود.
نمایندگان خاطرنشان کردند: با توجه به موارد مطروحه و نیز اذعان برخی 
تحریمی،  شرایط  در  کنوانسیون ها  به  الحاق  فایده  عدم  بر  مبنی  دولتی  قامات  م
ما نمایندگان مجلس شورای اسالمی معتقدیم که پذیرش قواعد FATF به ویژه 
عضویت در کنوانسیون پالرمو و CFT در واقع تکه های تکمیل کننده پازل تحریمی 
آمریکا و شرطی سازی اقتصاد ایران بوده و اروپا نیز یاری دهنده او در این مسیر است.

بر اساس این بیانیه،  امروز باید به تعبیر مقام معظم رهبری از خواب آشفته نظام 
سلطه برای ایران دقتی دوچندان شود که فرمودند: »تحمیل فشار شرطی، خیلی 
چیز خطرناکی است ... این شرط ها ممکن است شرط های به شدت گمراه کننده و 
هالك کننده ای باشد ... عالج این، فاستقم کما امرت و من تاب معک است«. ما نیز 
معتقدیم راهکار مواجهه با این تحمیل جدید، ضمن استقامت و توکل به خدا، اتخاذ 
راهبرد خنثی سازی تحریم ها است.نمایندگان اضافه کردند: روشن است که از منظر 
حقوق بین الملل، هر نوع تصویب ولو به اسم »الحاق مشروط«، به منزله عضویت 
در معاهده و پذیرش تکالیف مندرج در آن و الزم االجرا بودن آن برای کشور است. 
شرط »عدم اجرا تا لغو تحریم ها«، صرفاً برای تسلیم دولت ایران، پیشنهاد شده و 
درحقیقت مصرف داخلی دارد. آن هم دولتی که »توجه ناکافی به شروط رهبری و 

عبور از خطوط قرمز برجام« را در کارنامه خود دارد.

رییس جمهوری:
كولبری و سوخت بری

آسیب های جدی اقتصادی و اجتماعی دارد
رئیس جمهور با اشاره به اینکه تجارت مرزی با هدف ارتقای زندگی و معیشت 
با همسایگان شکل  به حوزه مبادالت تجاری  مرزنشینان و در عین حال کمک 
گرفت، تأکید کرد: پدیده هایی نظیر کولبری و سوخت بری، آسیب های جدی 
اقتصادی و اجتماعی دارد و به هیچ وجه در شان و منزلت مردم و کشور نیست و 

باید همه تالش کنند این وضعیت ناهنجار سریعا سامان یابد.
ریاست  به  که  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  گذشته  روز  جلسه  ر  د
برگزار شد وزیر کشور و  والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور  حجت االسالم 
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، گزارشی از اقدامات انجام شده برای ساماندهی 
مبادالت مرزی ارائه کردند و طرح ساماندهی و نظارت بر مبادالت تجاری مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور در این جلسه بر ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای معیشت مرزنشینان 
و جایگزینی قطعی و فوری اشتغال مفید و مولد به جای رویه غیرقابل قبول کولبری 

به عنوان هدف عملیاتی این طرح تاکید کرد.
روحانی با اشاره به تصمیمات و مصوبات گذشته دولت برای ساماندهی پدیده 
دردآور کولبری اظهار داشت: بر اساس این تصمیمات باید بخشی از درآمدهای دولت 
از محل درآمدهای کاالهایی که از مرزهای رسمی وارد می شوند، به مرزنشینان 

اختصاص یابد تا مشکالت آنان حل شود.
با تاکید بر لزوم اجرای دقیق و سریع این مصوبات تصریح  رئیس جمهور 
کرد: تالش دولت  این بوده که با انضباط در تبادالت مرزی و ایجاد فرصت بهره 

مندی مرزنشینان از امتیازات این طرح، زمینه رانت خواری از میان برداشته شود.
از جمله مزایای این طرح، تعیین تکلیف وضعیت ساماندهی بنادر و گمرکات 
کوچک استان های ساحلی جنوبی کشور، استفاده از ظرفیت های مبادالت مرزی 
با  مرزنشینان  معیشت  تنیدگی  درهم  از  جلوگیری  اساسی،  کاالهای  تامین  رای  ب
درآمدهای قاچاق کاال و ایجاد شفافیت در واردات و گردش کاال در سطح استان های 

مرزی مشمول است.
در ادامه این جلسه گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز و راهکارهای 
ویژه و موثر مدیریت این بازار با مشارکت فعاالن اقتصادی خصوصا صادرکنندگان 

و با هدف ایجاد تعادل در نرخ ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور با اشاره به دالیل مختلفی که مانع ایجاد ثبات و متعادل شدن 
قیمت ارز بوده است، گفت: کشور در مرحله افتخارآمیز پیروزی در جنگ تحمیلی 
با  اقتصادی توانست  با کمک فعاالن  قتصادی قرار گرفته و همانطور که دولت  ا
اهداف شوم دشمن مقابله کند، امروز نیز در تالش است با ایجاد آرامش و ثبات 
در اقتصاد کشور موجبات اطمینان و اعتماد فعاالن اقتصادی را در دوره بازآفرینی 

کشور فراهم کند.
روحانی اظهار داشت: دولت اعتقاد دارد کنترل و مدیریت بازار سرمایه و رسیدن 
به تعادل در قیمت ارز مستلزم تداوم فضای مساعد و قابل اعتماد برای فعالیت های 
اقتصادی است و قطعا هر گفتار و رفتاری هر چند غیراقتصادی که موجب آشفتگی 

و القای بی ثباتی شود، به اقتصاد و معیشت مردم لطمه می زند.
به  برای حرکت  را  زمینه  تاکید کرد: شرایط عمومی کشور،  رئیس جمهور 
سمت رشد درآمدهای ارزی، رفع التهابات و کاهش قیمت ها در بازار ارز و کاال 

فراهم کرده است.

رئیس سازمان نظام روانشناسی:

مسئوالن مراقب سالمت روان مردم در پسا كرونا باشند
ز  و ر تمی  حا حمد  م
مراسم  در  شنبه(  ذشته)سه  گ
و  مراکز  افتتاحیه  و  ونمایی  ر
کلینیک ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی 
اعالم  ضمن  نیکوکاری،  شبکه  ایجاد  و 
آمادگی ۳۴ هزار عضو فعال در زمینه ارائه 
خدمت روانشناسی افزود: این مراکز خدمات 
مشاوره پایداری خانواده، توانمندسازی، حل 
مسئله، آموزش و دیگر مسایل روانشناسی 

را دنبال می کند.
وی با تاکید بر اینکه در برنامه توسعه 
خانواده  روان  سالمت  موضوع  باید  فتم  ه
جدی گرفته شود، گفت: این در حالی است 
سازمان  شهید،  بنیاد  این   از  قبل  تا  ه  ک
مرکز  جوانان  و  ورزش  وزارت  و  هزیستی  ب

مشاوره نداشتند.
حاتمی ادامه داد: در سال 8۲ سازمان 
نظام روانشناسی و مشاوره تاسیس شد و 
خدمت  ما  مرکزی  شورای   ۹۱ سال  ر  د
حضرت آقا رسیدیم و ایشان هم فرمودند 
به  برای حل مسائل خود  باید  خانواده ها 

کنند. مراجعه  مشاور 
رئیس سازمان نظام روانشناسی گفت: 
چندین سال پیش کنگره ای تحت عنوان 
خانواده ی پایدار در کمیته امداد شروع به 
کار کرد و استقبال خوبی از آن به عمل امد.

امام  امداد  کمیته  اینکه  بیان  با   وی 
خمینی)ره( نسبت به بهزیستی عائله مندی 
بیشتری دارد و باید توسعه خدمات مشاوره 

و پایداری خانواده در دستور کار قرار گیرد 
وزارت  در  روانشناسی  مرکز   ۳8۰ ، گفت: 
ورزش و جوانان مجوز دادیم که در سطح 

کشور فعالیت کنند. 
مرکز  یک  تهران  در  گفت:  اتمی  ح
در  که  داریم  ستادی  روانشناسی  خدمات 
دارند  فعالیت  پشتیبانی  و  حمایت  استای  ر
و کمیته امداد اعالم کرد مناطق محروم در 

اولویت قرار دارد. 
وی با بیان اینکه با همه ظرفیتی که در 
استان ها داریم به کمیته امداد کمک خواهیم 
کرد، گفت: به دوران پساکرونا نزدیک می 
شویم و می دانیم که سالمت روان کشور 

تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

و  روانشناسی  نظام  سازمان  ئیس  ر
یک  کرونا  اینکه  بیان  با  ایران  شاوره  م
دشمن ناشناخته است و اضطراب را در همه 
اختالالت  اضطراب،  از  بعد  و  کرده  یجاد  ا
روانی خود را نشان می دهد، گفت: ستاد 
به فکر  باید  اکنون  از  با کرونا  مقابله  ملی 
دوران پساکرونا باشد  همچنین ما به ستاد 
کردیم  آمادگی  اعالم  کرونا  با  مقابله  ملی 

که در این دوران ارائه خدمات می کنیم.
به گفت  نیاز  داد: مردم  ادامه  حاتمی 
محدودیت  و  قرنطینه  در  زیرا  دارند  گو  و

هستند.
و  روانشناسی  نظام  سازمان  ییس  ر
باید  روان  سالمت  گفت:  ایران  شاوره  م

جدی  توجه  مورد  توسعه  هفتم  برنامه  ر  د
اقشار آسیب پذیر  مسوالن قرار گیرد زیرا 
و کم درآمد تمکن مالی خدمات مشاوره ای 
را ندارد و مشاوره این روزها جز کاالهای 

لوکس است.
حاتمی ادامه داد: باید در برنامه توسعه 
هفتم بیمه های پایه به بیمه های تکمیلی 
اما  دادیم  را  درخواست  این  و  شود  ضافه  ا

همچنان تا کنون اتفاق نیفتاده است.
خیر  نشان  از  مراسم  این  ادامه  ر  د
خدمات  ارائه  کلینیک   ۱۰ و  نیکوکاری  و 
مراکز  قالب  در  نیکوکاری  و  وانشناسی  ر
رونمایی  کشور  اسنانهای  در  امداد  میته  ک

شد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

دانشگاه الزهرا برگزار می کند
ششمین سمینار نظریه مفصل و كاربردهای آن به صورت مجازی

گروه آمار دانشگاه الزهرا ششمین سمینار »نظریه مفصل و کاربردهای آن« 
را به صورت مجازی برگزار می کند.

دانشگاه الزهرا قصد دارد در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۹ و ۲۰ اسفند 
سال ۱۳۹۹ ششمین سمینار نظریه مفصل و کاربردهای آن را به منظور تبادل نظر 
اعضای هیئت علمی و ارتقای سطح علمی دانشجویان تحصیالت تکمیلی برگزار کند.

دکتر شمس دبیر برگزاری این سمینار اظهار کرد: این برنامه در ۴ دوره نخست 
به صورت کارگاه برگزار می شد ولی پنجمین دوره به صورت سمینار برگزار شد که 

البته امسال به دلیل شرایط کرونا ششمین دوره به صورت وبینار برگزار می شود.
ملی  در سطح  و  فردوسی مشهد  دانشگاه  در  دوره  پنجمین  داد:  ادامه  وی 
برگزار شد ولی ششمین دوره در سطح بین المللی برگزار می شود که تاکنون حدود 
۱۲۰ شرکت کننده ثبت نام کرده اند که ۲۴ نفر خارجی از کشورهای آلمان، کانادا، 

انگلیس و  ایتالیا هستند.
دکتر شمس در رابطه با سخنرانان این وبینار گفت: دو نفر از سخنرانان اصلی 
خارجی هستند که یکی از این سخنرانان استاد تمام دانشگاه »مک گیل« کانادا 

و دیگری استاد تمام دانشگاه »یورك« انگلیس است. 
دبیر برگزاری این وبینار افزود: نظریه مفصل کاربردهای بسیاری در زمینه 
علوم پزشکی، علوم مهندسی، بیمه، اقتصاد، هواشناسی، کشاورزی و سایر علوم دارد. 
از اهداف این وبینار نیز  ارائه و تبادل جدیدترین دستاوردهای نظری و همچنین 

ارائه جدیدترین دستاوردهای کاربردی است. 
محورهای ششمین سمینار نظریه مفصل و کاربردهای آن شامل »روش های 
ساخت تابع مفصل«،« توابع مفصل و مفاهیم وابستگی«، »مدلسازی و استنباط 
آماری بر اساس مفصل«،« کاربرد نظریه مفصل در علوم مختلف مانند مهندسی، 
داده،  علم  هیدرولوژی،  فضایی،  داده های  هواشناسی،  بیمه،  کشاورزی،  زشکی،  پ

اقتصاد و غیره است.

معاون آموزشی وزیر صمت:
وزارت  برای  نیرو  تربیت  بازوی  وحرفه ای  فنی  انشگاه  د

صمت است
گفت:  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت  فناوری  و  پژوهش  آموزش،  عاون  م
دانشگاه فنی و حرفه ای در میان دانشگاه های متنوع کشور نزدیک ترین آن 
ها به صنعت، معدن و تجارت و تربیت نیروی کار، فنی و مهارتی است که می 
تواند بازوی توانمند علمی، فنی و مهارتی برای تربیت نیروی کار برای وزارت 

صمت باشد.
نامه میان وزارت صمت و دانشگاه  قبادیان در مراسم امضای تفاهم  برات 
فنی و حرفه ای در زمینه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی افزود: یکی 
از ویژگی های خوب این دانشگاه گستردگی در سراسر کشور است و این در حالی 
است که صنعت، معدن و تجارت نیز در گستره ایران حضور دارد. از این رو این 
کار  نیروی  تربیت  برای  و مهارتی  فنی  توانمند علمی،  بازوی  تواند  انشگاه می  د

برای وزارت صمت باشد.
وی در این مراسم که با حضور رییس و مسئوالن دانشگاه فنی و حرفه ای 
برگزار شد، عنوان کرد: وزارت صنعت با وزارت علوم سه تفاهم نامه در حوزه های 
آموزشی و پژوهشی به امضا رسانده است. یکی از این تفاهم نامه ها در باره گذراندن 
نامه دیگر  فرصت مطالعاتی و پسادکتری صنعتی اساتید در صنعت است. تفاهم 
در ارتباط با رساله های دانشجویی است که پایان نامه ها با مشخصه حل مساله، 
ماموریت گرایی و هدفمند در محیط کار انجام شود. سومین تفاهم نامه نیز در باره 

حضور دانشجویان فنی وحرفه ای در محیط واقعی کار است.
معاون آموزشی وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال های اخیر این 
همکاری نزدیک تر شده است. وزارت صنعت در جلسه های تدوین برنامه های 
آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای سهم دارد و در این جلسه ها شرکت کرده و برای 
رفع نیاز واقعی صنعت حضور می یابد. تقاضاهای وزارت صنعت، معدن و تجارت 

پیرامون تربیت نیروی مهارتی در برنامه های آموزشی مورد نظر قرار می گیرد.

انهدام باند سارقان مسلح در ماهشهر
فرمانده انتظامی ماهشهر از انهدام و دستگیری اعضای باند سارقان مسلح در عملیات 

تعقیب و گریز پلیس این شهرستان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا پاپی بیان کرد:در پی رصد اطالعاتی 
پلیس شهرستان ماهشهر، اعضای باند سارقان مسلح که در سطح استان های خوزستان 

و لرستان اقدام به سرقت می کردند، شناسایی شدند.
وی افزود: خودروی حامل سه عضو این باند در چتر اطالعاتی گروه های عملیاتی 
پلیس ماهشهر قرار گرفت و با هماهنگی مرجع قضایی در یک عملیات تعقیب و گریز و 

قانون هر سه متهم دستگیر شدند.
سارقان  خودروی  از  بازرسی  داد:در  ادامه  ماهشهر  شهرستان  انتظامی  رمانده  ف
یک قبضه اسلحه کالنشینکف به همراه ۲ خشاب مربوطه و ۵۷ فشنگ جنگی، یک 

عدد قیچی بزرگ آهن بُر، یک عدد تالیور، ۲ قبضه چاقو و ... کشف شد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه پالك خودروی سارقان، سابقه سرقت از شهرستان 
دزفول را دارد، گفت: یکی از متهمان شرور مسلح و سارق حرفه ای با ۱۳ فقره سابقه کیفری، 

اتهام قتل عمد و تیراندازی متعدد است که مراجع قضایی لرستان در تعقیب وی بودند.
سرهنگ پاپی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیس به ۶ فقره سرقت مسلحانه 

اعتراف کردند، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.
۹ اسفند جاری نیز چهار سارق حرفه ای در شهرستان های اهواز و ماهشهر با ۱۵ 

فقره سرقت توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

كشف انبار قطعات قاچاق خودرو در اهواز
فرمانده انتظامی خوزستان از کشف انبار قاچاق قطعات خودروهای سنگین به ارزش 

8۰ میلیارد ریال در شهرستان اهواز خبر داد.
راستای  بیان کرد: در  پلیس، سردار سید محمد صالحی  پایگاه خبری  ه گزارش  ب
ارز درسطح خوزستان، ماموران  و  قاچاق کاال  پدیده شوم  با  مبارزه جدی و همه جانبه 
پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطالعاتی انبار قاچاق قطعات خودروهای 
سنگین را در شهرستان اهواز شناسایی کردند.وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی 
گروهی از ماموران پلیس امنیت اقتصادی به محل اعزام و در بازرسی به عمل آمده ۱۶۰ 
دستگاه گیربکس و قطعات مختلف خودروهای سنگین که به صورت قاچاق وارد کشور 
انتظامی خوزستان ادامه  شده و فاقد هرگونه اسناد گمرکی بود را کشف کردند.فرمانده 
داد: کارشناسان ارزش تقریبی کاالهای قاچاق را 8۰ میلیارد ریال برآورد کردند که در این 
رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضایی داده شد.

اشیای  محموله  چهار  توقیف  از  نیز  امسال  بهمن   ۱۷ خوزستان  انتظامی  رمانده  ف
تزیینی و پمپ آب قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در شهرستان اندیمشک خبر داده بود.

پایان تعقیب و گریز پراید با شلیك مامور پلیس
 ماموران پلیس آگاهی در جریان یک تعقیب و گریز هالیوودی یک سارق حرفه ای 

خودرو را دستگیر کردند.
ماموران گشت پلیس آگاهی تهران بزرگ در حال گشت زنی در محدوده میدان راه 
آهن بودند که به یکدستگاه سواری پراید مشکوك شده و اقدام به استعالم شماره پالك 
خودرو کردند که در جریان آن مشخص شد خودروی مذکور در تاریخ ۲۹ بهمن ماه به 
سرقت رفته است. به همین دلیل نیز فرمان توقف خودرو را صادر کردند. اما راننده بدون 

توجه به دستور پلیس پا به فرار گذاشت.
در ادامه عملیات تعقیب و گریز میان خودروی گشت پلیس و سواری پراید 
آغاز شد و در حالی که راننده پراید مسروقه با افزایش سرعت و انجام حرکات 
مخاطره آمیز قصد فرار از دست ماموران را داشت، خودروی پلیس نیز به تعقیب 

وی پرداخت.
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مشکل صنعت تراشه حداقل یک  سال دیگر 
پابرجا خواهد بود

وقتی بحث  به افزایش ناگهانی تقاضا می رسد، صنعت تراشه واکنش بسیار 
کندی نشان می دهد و این ماجرا سال ها است به موضوع بحث تحلیلگران تبدیل 
شده. شماری از تحلیلگران اعتقاد دارند تقاضا برای تراشه  حدودا ۳۰ درصد بیشتر 
از عرضه است و سه تا چهار فصل طول می کشد تا عرضه ی فعلی بتواند هم سطح 
این گفته اساسا بدین معنی است که کمبود تراشه در سال ۲۰۲۲  تقاضا شود. 

ادامه خواهد داشت.
براساس گزارش تامز هاردور، امروزه تقریبا تمامی دستگاه های الکترونیکی 
دارای تراشه هستند و همین موضوع باعث شده است تقاضا برای محصوالت نیمه 
هادی در باالترین حد ممکن باشد. به عالوه هرچه زمان می گذرد بر پیچیدگی 
تراشه ها افزوده و تولید آن ها سخت تر از قبل ا می شود. آمار نشان می دهد تعداد 
تراشه به  ازای هر دستگاه در حال افزایش است. در سال گذشته ی میالدی چندین 
عامل اضافه باعث باال رفتن تقاضا برای تراشه  شدند و آن را به  حدی رساندند که 
صنعت توانایی پاسخ گویی به آن نداشت. این وضعیت همچنان ادامه دارد و روی 

صنایع مختلفی اثر گذاشته است.
به  مردم  آوردن  روی  و  کرونا  ویروس  دنیاگیری  به  دلیل  در سال ۲۰۲۰ 
دیگر  و  شخصی  رایانه ی  برای  تقاضا  خانگی،  قرنطینه های  آغاز  و  ورکاری  د
تلویزیون و وسایل خانه ی  بازی و  الکترونیکی )که شامل کنسول   دستگاه های 
به وسایل  برای گذراندن وقت خود در خانه  باال رفت. مردم  هوشمند می شود( 
مختلف نیاز داشتند و همین موضوع روی افزایش تقاضا اثر در خور توجهی گذاشت.

ظرفیت فعلی تولید )تعداد تراشه های قابل  ساخت( در سال ۲۰۱8 و ۲۰۱۹ 
توانست به سختی جوابگوی تقاضا باشد و وقتی در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تقاضا 
بیش ازپیش باال رفت، صنعت تراشه توانایی پاسخ گویی به آن را از دست داد. تحلیلگر 
تامز هاردور می نویسد در سال ۲۰۱8 تقاضا برای محصوالت اینتل به شدت باال 
رفت و همین اتفاق باعث شد تیم آبی اقداماتی انجام بدهد؛ اما شاهد بروز رخدادی 

مشابه برای دیگر شرکت های فعال در صنعت نبودیم.
به عنوان نتیجه ی این اتفاق، دنیا امروزه با مشکالتی جدی در زمینه ی ظرفیت 
تولید و سیستم پکیجینگ تراشه مواجه شده است. در کنار این ها جنگ تجاری 
ایاالت متحده ی آمریکا و چین باعث شد تعداد زیادی از شرکت ها تصمیم بگیرند 
حجم در خور توجهی تراشه خریداری و انبار کنند. این اتفاق در نهایت فشار زیادی 

به زنجیره ی تأمین شرکت های تراشه ساز وارد کرد.
صنعت  در  فعال  شرکت های  سهام  تراشه ها،  برای  زیاد  تقاضای  ه  دلیل  ب
نیمه هادی در فصل های گذشته سر به  فلک کشیده است و آمار نشان می  دهد 
تمامی این شرکت ها فراتر از حد انتظار تحلیلگران ظاهر شده اند. هارالن سور، 
تراشه های  تعداد  می گوید  مورگان،  پی  جی  نام آشنای  مؤسسه ی  تحلیلگران  ز  ا
عرضه شده توسط شرکت های نیمه هادی حدودا ۱۰ تا ۳۰ درصد کمتر از تقاضا 
است و مدت ها طول می کشد تا وضعیت به حالت عادی برگردد. همان طور که 
اشاره کردیم، مدت زمان پیش بینی شده برای هم سطح  شدن عرضه با تقاضا سه تا 
چهار فصل اعالم شده است و تحلیلگر جی پی مورگان می گوید یک تا دو فصل 

دیگر نیاز است تا موجودی کانال فروش به حالت مدنظر بازگردد.
پژوهشی  مؤسسه ی  تحلیلگر  روالند،  کریستوفر  گفته های  راساس  ب
Susquehanna International Group، زمان فرآوری برای شرکت های 
فعال در صنعت نیمه هادی بیش از ۱۴ هفته )باالی ۳٫۵ ماه( است؛ این مدت زمان، 
بیشتر از چرخه ی حتی پیچیده ترین فناوری های تولیدی محسوب می شود. روالند 

اعتقاد دارد که شرایط فعلی در بهار پیش رو وخیم تر می شود.
دارند  اعتقاد  تیمش  اعضای  و  او  Stifel، می گوید  تحلیلگر  تیو شرین،  م
همچنان  زیرا  نمی کند؛   تغییر  نزدیک  آینده ی  در  تراشه  صنعت  وضعیت  ه  ک
محدودیت هایی برای تأمین تراشه وجود دارد و بسیاری از متخصصان می گویند 
افزایش  افزایش یابد. شرین  به  تقاضا قرار است در نیمه ی دوم ۲۰۲۱ به شدت 
قیمت مواد اولیه اشاره می کند و می گوید این موضوع نیز روی وخامت صنعت 

تراشه اثر می گذارد.

جمهوری  رئیس  عاون  م
در امور زنان و خانواده با گالیه 
اینکه الیحه حفظ کرامت و  ز  ا
حمایت از زنان در برابر خشونت بیش از یک 
ماه است به مجلس شورای اسالمی ارسال 
شده اما هنوز بررسی آن شروع نشده، گفت: 
پیمانی  هم  و  همکاری  نتیجه  الیحه  ین  ا
قوه مجریه و قضاییه یعنی دو بخش مهم 

حاکمیت است.
معصومه ابتکار روز گذشته در سومین 
علمی  های  نشست  سلسله  ز  ا رحله  م
با  زنان  حقوقی  و  فقهی  مسایل  ررسی  ب
زوجین  خصوصی  حریم  »جایگاه  وضوع  م
حقوقی  و  فقهی  منظر  از  خانواده  نهاد  ر  د
و بررسی تاثیر آن در ایجاد یا پیشگیری از 
خشونت علیه زنان« که با همکاری معاونت 
ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و 
برگزار  قم  مفید  دانشگاه  حقوق  پارتمان  د
کرامت  حفظ  الیحه  کرد:  خاطرنشان  شد، 
کاری  برابر خشونت  در  زنان  از  حمایت  و 
کارشناسانه و نتیجه همکاری و هم پیمانی 
دو بخش مهم حاکمیت بود که مورد تایید و 
اجماع قضات، دانشگاهیان و مجتهدان است.

وی ادامه داد: اجماع بسیار خوبی است 
باشد  داشته  است کاستی هایی  که ممکن 
اما تا همین مرحله دستاورد بزرگی است که 
بیش از یک ماه است از سوی قوه مجریه 
به مجلس شورای اسالمی ارسال شده است. 
انتظار داریم مجلس شورای اسالمی نسبت 
به این الیحه واکنش متناسبی را انجام دهد 
اما متاسفانه هنوز منتظر اعالم وصول توسط 

مجلس هستیم.
بر  تاکید  با  جمهوری  رئیس  عاون  م
اینکه این الیحه، الیحه ای بر اساس مطالبه 
عمومی جامعه و زنان است، تصریح کرد: در 
این الیحه مصادیق خشونت در جامعه دیده 
شده که اگر تبدیل به قانون و فرهنگ شود 

این مسایل را به سامان می رساند. ضمن 
اینکه در برابر بزرگان دین و این انقالب که 
ا نام آنان شکل گرفته مسوولیت داریم و  ب
باید راهکاری را برای مردم ساالری دینی 
و متناسب با استاندارد روز و جوابگوی مردم 

فراهم کنیم.
ابتکار در بخشی دیگر از سخنان خود 
به همکاری معاونت امور زنان و خانواده با 
دانشگاه مفید قم در جهت به روزرسانی مبانی 
فقهی اشاره کرد و اظهار داشت: تا کنون ۲۰ 
نفر از محققان حوزوی در مباحث فقهی و 
حقوقی در همکاری معاونت با دانشگاه مفید 
قم شرکت کرده اند و امیدواریم این امر تا 

پایان دولت  استمرار پیدا کند.
وی ادامه داد: اهمیت این همکاری در 
این است که ضرورت مباحث مربوط به زنان 
را چه در بعد و زاویه علمی و فقهی و چه در 
اجرایی و سیاستگذاری احساس می  اویه  ز
کنیم و به عنوان کشوری که یک جمهوری 
دوران  در  اسالم  فقهی  نگاه  بر  مبتنی  ا  ر
با  مرتبط  مباحث  این  بررسی  دارد،  عاصر  م
موضوعات زنان نیاز است زیرا می خواهیم 
روح  آن  در  که  دینی  تعالیم  از  نظام  ک  ی
عدالت و قسط حاکم و در عین حال منطبق 
با اقتضائات زمانه و روز فقهی است، اجرایی 

سازی کنیم.معاون رئیس جمهوری در امور 
پویا  فقه  اینکه  بر  تاکید  با  خانواده  و  نان  ز
فقهی است برای همه دوران و دین اسالم 
با دارا بودن این فقه، جوابگوی بسیاری از 
مسایلی است که در سطح فردی، خانوادگی 
و اجتماعی مطرح می شود، خاطرنشان کرد: 
با این نگاه، ضرورت طرح مشکالت و دیدگاه 

ها دوچندان احساس می شود.
بیان  با  ادامه سخنان خود،  بتکار در  ا
اینکه به عنوان معاونت ریاست جمهوری در 
امور زنان و خانواده وظیفه داشتیم مطالبات 
به  تبدیل  سیاستگذاری  سطح  در  را  نان  ز
الزم  که  آنجا  شد:  یادآور  کنیم،  یاست  س
لوایح  قالب  در  مطالبات  و  پیشنهادات  ود  ب
در دستور کار قرار گرفت که برخی تصویب 
شد و برخی دیگر برای اجرای تشریفات به 

مجلس ابالغ شده است.
مانند  مباحثی  جمله  از  افزود:  وی   
شروط ضمن عقد را در مکاتبه با رییس قوه 
قضاییه تبدیل به سیاست کردیم، به این معنا 
که بخشنامه ای از سوی قوه قضاییه به دفاتر 
ثبت ازدواج ابالغ شد تا همه شروط ضمن 
عقد را حتما ثبت کنند؛ شروطی که به تشویق 
و تسهیل ازدواج که مورد تاکید رهبری و 

دولت است کمک می کند.

در کنار قانونمند شدن مطالبات زنان، 
فرهنگ سازی هم نیاز است

بر  تاکید  با  جمهوری  رئیس  عاون  م
اینکه در کنار تبدیل شدن لوایح به سیاست، 
کار  گفت:  است،  سازی  فرهنگ  به  یاز  ن
مشترك معاونت امور زنان با دانشگاه مفید 
دارای ابعاد فرهنگی مهمی در بخش های 
علمی و دانشگاهی است زیرا عالوه بر اینکه 
مسیر را برای پژوهش و مطالعه باز می کند، 
زمینه را برای فرهنگ سازی هموار و فضایی 
را به وجود می آورد که این موضوعات را 
زندگی  اصالح سبک  و  فرهنگ  به  بدیل  ت

و رفتار کند.
وی افزود: با روش های فرهنگی می 
و  مشکالت  فصل  و  حل  به  نسبت  وان  ت

اصالح آنها کوشید.
ترس از خشونت مانع ازدواج می شود

اصالح  میان  در  شد:  یادآور  بتکار  ا
سبک زندگی و فرهنگ سازی، توجه ما به 
موضوع خشونت بیشتر بود زیرا وقوع و شیوع 
آن توسط دستگاه های رسمی مانند پزشکی 
قانونی تایید شده و به بنیان خانواده آسیب 
می رساند. ضمن اینکه کسانی که دغدغه 
بدانند هر  باید  دارند  را  ازدواج  نرخ  کاهش 
واقعه ای از خشونت که اتفاق می افتد  و 
در رسانه ها مطرح می شود باعث ایجاد تکانه 
هایی در جامعه و ایجاد ترس هایی می شود 

که آثار ضداجتماعی و فرهنگی دارد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و 
خانواده با تاکید بر اینکه در شرایط خشونت، 
جوانان از اینکه وارد معامله یا عقدی شوند 
ترسند،  اسیر کند می  و  را گرفتار  آنان  که 
تصریح کرد: اگر به این موضوعات نپردازیم 
و اجازه دهیم یکسری رفتارها، رویه های 
دختران  دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  نونی  ک
جوان نگران عاقبت کار و امتناع از ازدواج 

می شوند.

گالیه ابتکار از عدم اعالم وصول الیحه دولت در مجلس؛

الیحه حمایت از زنان؛ مطالبه عمومی جامعه و زنان است

راه اندازی  از  ایران  اوتیسم  انجمن 
سامانه سراسری ثبت نام این انجمن خبر داد 
و اعالم کرد: این سامانه به منظور شناسایی 
افراد دارای اوتیسم و تجمیع اطالعات افراد 
خدمات رسانی  و  اتیسم  اختالل  به  مبتال 

هرچه بهتر به آنها راه اندازی شده است.
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی 
دنیای جوانان از انجمن اوتیسم ایران، این 
ویژه  به  اوتیسم  با حمایت حامیان  انجمن 
در بخشهای فنی، سامانه سراسری ثبت نام 
اوتیسم را راه اندازی کرده است. با استفاده از 
اوتیسم می توانند  این سامانه، خانواده های 
وارد  سامانه  در  را  خود  فرزند  مشخصات 
شناسایی«  »کارت  تایید  از  بعد  و  کرده 

دریافت کنند.
این گزارش افزوده است: این کارت 
آن  مهم ترین  که  دارد  اصلی  قابلیت  سه 
پرونده  به  مربوطه  سازمان های  دسترسی 

که  ست  ا کدی   QR توسط  شخص 
به عبارتی  است،  گرفته  قرار  کارت  روی 
کارت  دریافت  و  مشخصات  ثبت  از  پس 
هر  در  خانواده  نیست  نیازی  شناسایی 
خود  فرزند  وضعیت  و  مشخصات  مراجعه 

را شرح دهد.
و  کارت  ین  ا رندگان  دا همچنین 
مجموعه های  از  می توانند،  ایشان  خانواده 
دندانپزشکی ها  کلینیک ها،  مانند  خاصی 
ویژه  شرایط  با  رفاهی  مجموعه های  و 

استفاده کنند.
یا  مددجوها  گزارش،  ین  ا به  بنا 
گرفته اند،  اوتیسم  تشخیص  که  کودکانی 
انجمن  با  تماس  یا  حضوری  مراجعه  با 
کنند.  اقدام  ثبت نام  به  نسبت  می توانند 
خانواده ها می توانند به راحتی در سامانه ثبت 
نام اولیه را انجام دهند و با رویت مدارك 
و  شده  شناسایی  فرد  این  اوتیسم،  فرزند 

ادامه مراحل پذیرش را انجام می شود.
این گزارش تاکید کرده است: نکته ای 
داشته  نظر  در  خانواده ها  است  الزم  که 
برای  که  است  مدارکی  زمینه  در  باشند 
ثبت  ثبت   برای  است.  نیاز  مورد  ثبت نام 
دو  از  یکی  خانواده  است  الزم  اولیه  نام 
تاییدیه  برگه  کنند:  ارائه  را  رسمی  مدرك 
و  کودك  روان پزشک  توسط  که  اوتیسم 
بهزیستی  مدرك  یا  و  شده  انجام  نوجوان 
که در آن قید شده است که این فرد دارای 
اتیسم است. در این »پرونده الکترونیک« 
اطالعات اولیه، اطالعات هویتی خانواده و 
کودك همچنین اطالعات رشدی کودك، 
تاریخچه خانوادگی او ثبت و پس از ارزیابی 
کودك  سطح  نشناسی  روا و  مددکاری 

مشخص می شود.
از  برخی  است:  افزوده  گزارش  این 
کودکان اوتیسم در بهزیستی عضو هستند 

این  با  می شود  کارت صادر  آن ها  برای  و 
کودك  که  خانواده های  از  بعضی  وجود 
یا  بهزیستی  سازمان  عضو  دارند  اوتیسم 
دیگر سازمانهای حمایتی نیستند به همین 
از آن ها در دسترس  دلیل اطالعات کافی 
نیست.از این طریق برای اینخانواده ها نیز 

کارت هوشمند صادر خواهد شد.
همچنین این کارت برای کارشناسان 
انجمن یا دیگر درمانگران در کل کشور که 
توانبخشی  خدمات  بچه ها  به  خواهند  می 
کد  اسکن  با  و  می باشد  مفید  دهند  ارائه 
می توانند دسترسی به اطالعات مورد نیاز 

را داشته باشند.
به  مراجعه  با  نند  می توا خانواده ها 
به  یران«  ا تیسم  ا نجمن  ا »وب سایت 
با  تماس  یا  و   irautism .ir نشانی 
به  نسبت   ۰۲۱۴8۰8۵۰۰۰ شماره های 

ثبت نام اقدام کنند.

به منظور شناسایی و حمایت از بیمارن صورت گرفت؛

راه اندازی سامانه سراسری ثبت نام انجمن اوتیسم 
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اقدام  طرح  راستای  در 
ملی مسکن، صبح روز گذشته 
هزار   ۵۰ احداث  نامه  تفاهم 
تا  یک  دهکهای  برای  مسکونی  واحد 
سه با پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان وام 
مسئوالن  بین  متقاضیان  به  درصد   ۴
وزارت راه و شهرسازی و بانک امضا شد.

در راستای طرح اقدام ملی مسکن 
و در قالب توسعه مسکن ارزان قیمت، 
صبح روز گذشته )سه شنبه( تفاهم نامه 
همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک 
قرض الحسنه رسالت به منظور احداث 
۵۰ هزار واحد مسکونی برای دهکهای 

یک تا سه درآمدی منعقد شد.
است  قرار  نامه  تفاهم  این  طبق 
سود  نرخ  با  وام  تومان  میلیون   ۱۵۰
۴ درصد به متقاضیان تعلق بگیرد. در 
خانوارهای کم درآمد  این طرح،  اجرای 
تازه ازدواج کرده و سرپرست خانوارهایی 
بیشتر هستند در  فرزند و  دارای ۳  که 
اولویت هستند. بر اساس اعالم وزارت 
راه و شهرسازی، اسامی افرادی که در 
مشارکت  و  وام ها  این  دریافت  اولویت 
معاونت  سوی  از  هستند  طرح  این  در 
و  اعالم  بانک  به  ساختمان  و  مسکن 
معرفی خواهند شد. مدت زمان اجرای 
این تفاهم نامه ۳ سال و مدت بازپرداخت 
تعیین  تسهیالت قرض الحسنه ۵ سال 
شده است.محمد اسالمی ـ وزیر راه و 
شهرسازیـ  با اشاره به اینکه تفاهم نامه 
برای  را  زمینه  و  بوده  محور  جامعه 
فراهم  کشور  در  نیکوکاری  گسترش 
می کند، افزود: این تفاهم نامه که برای 
۵۰ هزار واحد به امضا رسیده یکی از 
انقالب  از  بعد  اقدامات  بی نظیرترین 

بوده و  اسالمی است که جامعه محور 
سرمایه اجتماعی را مدنظر قرار می دهد، 
خانوارهای  و  جوان  زوج های  شامل 
کم درآمدی است که با این کار به دنبال 
آن هستیم تا باقیات و صالحاتی از خود 

بر جای بگذاریم.
برنامه  این  طبق  وی،  گفته  به 
و  منابع  کیفیت  ساخت وساز،  جریان 
انجام  توامان  زمین  تامین  پشتیبانی 
خواهد شد و تولید مسکن ارزان قیمت 

به جریان می افتد.
بنابراین گزارش، یکی از نقدهایی 
اقدام ملی مسکن صورت  که به طرح 
پایین  اقشار  که  بود  این  گرفت  می 
توانایی پرداخت هزینه های بیش از ۲۰۰ 
میلیون تومانی ساخت و اقساط زمین آن 

را ندارند. بر این اساس امضای تفاهم 
ابتدایی برای  امروز می تواند گام  نامه 

دهکهای پایین تلقی شود.
اوایل دی ماه سال ۱۳۹8 کمیته 
به  حمایتی  نهاد  چند  حضور  با  ای 
ساختمان  و  مسکن  معاون  ریاست 
وزارت راه و شهرسازی با هدف ساخت 
تشکیل  سه  تا  یک  دهکهای  مسکن 
شد. به نظر می رسد تفاهم نامه امروز 
امضا شده  این کمیته  اهداف  قالب  در 
مسکن،  بنیاد  شامل  نهادها  این  است. 
بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، سازمان 
آستان  مستضعفین،  بسیج  بهزیستی، 
مسکن  خیرین  و  )ع(  رضوی  قدس 

ساز هستند.
۹ اسفندماه ۱۳۹۹ با حضور معاون 

اول رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی 
در استان گلستان پنج مورد افتتاح انجام 
شد که بهره برداری از ۲۵۰۰ واحد مسکن 
محرومان با اعتبار ۱۶۳میلیارد تومان از 

جمله این برنامه ها بود.
رییس  روحانی،  حسن  دستور  به 
مسکن  ر  هزا  ۷۷ ساخت  جمهوری 
با  محرومان«  »مسکن  عنوان  تحت 
وام  و  قیمت  ارزان  تسهیالت  پرداخت 
شده  شروع  استان   ۱۲ در  بالعوض 
است. افراد محرومی که تحت پوشش 
نایی  توا و  نیستند  حمایتی  نهدهای 
مالی برای احداث مسکن را ندارند می 
آنها  به  دولت  که  تسهیالتی  با  توانند 
پرداخت می کند می توانند از این طرح 

برخوردار شوند.

آینده روشن در انتظار سهامداران بانک پارسیان
كسب 31 هزار میلیارد ریال سود تلفیقی تنها در نیمی از سال

بانـک پارسـیان با ارایه صـورت های مالی 
شـش ماهـه از عملکـرد درخشـان گـروه بانک 

در سـال سـخت اقتصادی پرده بـرداری کرد.
بررسـی صورت های مالی بانک پارسـیان 
نشـان مـی دهد کـه سـود خالص تلفیقـی این 
بانـک در نیمـه نخسـت امسـال با رشـد حدود 

۲۱۲۰ درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه پارسـال بـه بیـش از ۳۱ 
هـزار میلیارد ریال رسـیده اسـت.

بـر اسـاس این گـزارش، سـود خالـص تلفیقی بانک در شـش 
ماهـه منتهـی بـه پایـان شـهریور امسـال بالغ بـر ۳۱ هـزار و ۲۱8 
میلیـارد و ۷۹۶ میلیـون ریـال بوده که نشـان دهنـده افزایش ۲۱۲۰ 
درصـدی در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته اسـت. آنگونه 
کـه صـورت های مالی منتشـر شـده نشـان مـی دهد سـود خالص 
تلفیقـی بانک در نیمه نخسـت سـال گذشـته بالغ یک هـزار و ۴۰۵ 

میلیـارد و ۹۳8 میلیـون ریال بوده اسـت.
بانـک پارسـیان بـرای حرکـت در مسـیر بانکـداری حرفـه ای 
و پاسـخ بـه خواسـته سـهامداران با اقدامـات ارزشـمندی همچون؛ 
توسـعه سـبد محصوالت، پیگیری مسـتمر معوقـات، افزایش میزان 
سـپرده های جـاری، افزایـش منابـع ارزان قیمـت، کاهـش بهـای 
تمـام شـده پـول و غیره توانسـت خیزشـی بلنـد در راسـتای بهبود 
شـرایط ایـن بانک و حرکت به سـوی دسـتیابی به سـود بـا کیفیت 

و پایـدار بردارد.
بانـک پارسـیان در راسـتای واگذاری دارایی هـا و امالك مازاد 
اقـدام به عرضه شـرکت هـای اپال کانی پارس و لیزینگ پارسـیان 
در بـورس بـا ارزش بازار حـدوداً ۳۰۰ هزار میلیارد ریال کرده اسـت 
کـه بـرای سـهامداران ارزش افـزوده ایجـاد نموده و قـدم محکم و 
مثبتـی برداشـته شـد. همچنیـن انتظـار مـی رود طـی چندمـاه آتی 
شـرکت فـوالد سـبزوار نیز در بورس عرضه شـود کـه مجموعه این 
عوامـل آینده ای روشـنی را برای سـهامداران بانـک نوید می دهد.

در یازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور؛
انتخاب  برتر  به عنوان  بانك گردشگری  روسای شش شعبه 

شدند
در  گردشگری  بانک  شعبه  شش  روسای 
یازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های 
اشاعه  دوران  در  موضوع »مدیریت شعب  با  کشور 
ویروس کرونا« به عنوان روسای برتر برگزیده شدند.

به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در 
گردهمایی مذکور که توسط موسسه عالی آموزش 

برگزار شد، روسای شعب سرو تهران،  آنالین  به صورت  ایران  بانکداری 
مرکزی تهران، قائم مقام فراهانی تهران، مرکزی کرمان، افریقا تهران و 

شعبه خرم آباد به عنوان روسای برتر شناخته شدند.
شعبه  رئیس  سنایی  شهاب الدین  شده،  انجام  ارزیابی های  اساس  بر 
احمد  و  تهران  »مرکزی«  شعبه  رئیس  تیزهوش  احمد  تهران،  »سرو« 
برتر  روسای  عنوان  تهران  فراهانی«  مقام  »قائم  شعبه  رئیس  عظیمی 
یازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور را کسب کردند.

شعبه  رئیس  شجاعی نسب  سیدمهدی  گردهمایی،  این  در  همچنین 
»مرکزی کرمان«)استان کرمان(، صحبت اله کاظمی رئیس شعبه »افریقا« 
تهران و کامران سرتیپ رئیس شعبه »خرم آباد« )استان لرستان( نیز به عنوان 

دیگر روسای موفق شعب بانک های کشور انتخاب شدند.
گرو  در  بانک  یک  موفقیت  که  همان گونه  حاکیست:  گزارش  این 
عملکرد شعب آن است، موفقیت شعب نیز مرهون عملکرد مدیریت آن است. 
مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران همه ساله »گردهمایی رؤسای 
موفق شعب بانک های کشور« را برگزار می کند. این گردهمایی با هدف 
ایجاد بستر و فرصت مناسب برای تعامل و انتقال تجارب و دستاوردها بین 
بانکی کشور و همچنین قدردانی و  رؤسای موفق و دیگر مدیران شبکه 
تکریم رؤسای موفق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور برگزار می شود.

با توجه به آثار بیماری کرونا بر اقتصاد و تسلطی که بر عموم فعالیت های 
پیشنهاد کمیته علمی، موضوع  بر اساس  پیدا کرده است،  افراد  اجتماعی 
محوری یازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک های کشور »مدیریت 

شعب در دوران اشاعه ویروس کرونا« تعیین شد.

در مراسم تجلیل از عملکرد شبکه بانکی؛
مدیر عامل بانك توسعه تعاون 

از سوی رئیس كل بانك مركزی تجلیل شد

ــبکه  ــرد ش ــل از عملک ــن تجلی ــزی در آیی ــک مرک ــس کل بان رئی
بانکــی در »طــرح ویــژه بهســازی مســکن روســتایی و بازســازی مناطــق 
ــک توســعه  ــل بان ــه« از مدیرعام ــر مترقب ــده در حــوادث غی ســانحه دی

تعــاون تجلیــل کــرد.
ــی  ــاون دکترهمت ــعه تع ــک توس ــی بان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور دکتــر جهانگیــری، معــاون اول رئیــس 
ــاد مســکن انقــالب اســالمی  جمهــوری و مهنــدس تابــش، رییــس بنی
در بانــک مرکــزی برگــزار شــد، خدمــات نظــام بانکــی را در ایــن بخــش 
قابــل توجــه دانســت و ضمــن اشــاره بــه فعالیــت هــای شــبکه بانکــی در 
کمــک بــه بخــش هــای مختلــف اقتصــادی در کشــورگفت: نظــام بانکی 
علــی رغــم شــرایط ســخت اقتصــادی ناشــی از فشــار تحریم ها و شــیوع 
کرونــا عملکــرد خوبــی در راســتای کمــک بــه اقشــار مختلــف مــردم بــه 

ویــژه طبقــات محــروم آســیب دیــده داشــته اســت.
همتــی در ایــن مراســم کــه برخــی از مدیــران عامــل شــبکه بانکــی 
نیــز حضــور داشــتند، ضمــن تقدیــر از عملکــرد بانــک توســعه تعــاون، از 
حجــت الــه مهدیــان مدیــر عامــل ایــن بانــک نیــز بــه دلیــل عملکــرد 
مطلــوب در کمــک بــه آســیب دیــدگان حــوادث غیــر مترقبــه، تجلیــل 

ویــژه کــرد.
گفتنــی اســت؛ بانــک توســعه تعــاون تاکنــون بالــغ بــر ۱.۳ میلیــارد 
تومــان کمــک بالعــوض بــه ســیل زدگان اســتان هــا اعطــا نموده اســت 
و مجمــوع تســهیالت پرداختــی بــه ســیل زدگان در اســتان هــای مختلف 
از ســوی ایــن بانــک تــا پایــان بهمــن مــاه ســال جــاری، بیــش از ۴۰ 

میلیــارد تومــان بــوده اســت.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی:
اقتصادی ترین جایگزین برای بنزین در كشور، سی ان جی است  

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: بازگشت 
گاز مایع )ال پی جی( به سبد سوخت و توزیع آن، هیچ مزیت اقتصادی، قیمتی و زیست 

محیطی برای کشور ندارد.
علیرضا صادق آبادی در حاشیه بازدید از بزرگترین کارخانه تولید تامین مخازن 
گاز طبیعی فشرده )سی ان جی( ادامه داد: افزایش سهم گاز در سبد سوخت کشور در 

شورای انرژی مصوب شده است و منتظر تصویب در هیئت وزیران هستیم.
وی افزود: با این اقدام سهم سی ان جی در سبد سوخت خودروهای بنزینی، 

دیزلی و لوکوموتیوها افزایش می یابد.
اینکه  بیان  با  نفتی  فرآورده های  پاالیش و پخش  مدیرعامل شرکت ملی 
نمی توان  را  این مزیت  است، گفت:  از مزیت های مهم کشور  یکی  گاز طبیعی 
نادیده گرفت، زیرا هیچ سوختی از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی قابل رقابت 

در ایران نیست.  
صادق آبادی با تاکید بر اینکه صدها میلیارد دالر برای ایجاد زیرساخت های 
الزم برای توسعه شبکه گاز کشور انجام شده است، افزود: اکنون بیش از ۹۰ درصد 

از جمعیت کشور زیر پوشش شبکه گاز قرار دارند.  
به گفته وی، گاز طبیعی، سوخت ملی است و بیشترین سرمایه گذاری در کشور 

در این زمینه انجام شده است.  
لزوم جایگزینی رشد مصرف بنزین با سی ان جی

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه در 
تالشیم تا سهم گاز به سهم قابل قبولی در سبد سوخت کشور برسد، ادامه داد: رشد 
مصرف بنزین در کشور باید با سی ان جی جایگزین شود، در غیر این صورت یکی از 
بزرگترین ظرفیت های کشور که صادرات بنزین است از دست می رود و مهمترین 

نقطه قوت در شرایط تحریم به نقطه ضعف تبدیل می شود.
وی با اشاره به اینکه با سرمایه گذاری یک میلیارد دالری می توان ۲۰ میلیون 
لیتر بنزین را با سی ان جی جایگزین کرد، گفت: در صورتی که اگر بخواهیم ظرفیت 
پاالیش ۲۰ میلیون لیتر بنزین را ایجاد کنیم نیاز به ۱۵ میلیارد دالر سرمایه و پنج 

سال زمان است که معادل سه پاالیشگاه اصفهان، تهران و الوان می شود.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی تاکید کرد: با این 
کار افزون بر تحمیل هزینه های بیشتر، به مدت پنج سال عدم النفع صادرات بنزین 

نیز به کشور تحمیل می شود.
بازگشت سوخت مایع به سبد سوخت هزینه های زیادی برای کشور دارد

صادق آبادی به بازگشت گاز مایع به سبد سوخت خودروها نیز اشاره کرد و 
ادامه داد: هیچ مزیتی برای توزیع گاز مایع در کشور نداریم، منبع اصلی گاز مایع 
تولیدی در کشور پارس جنوبی است و از نظر قیمت نیز با بنزین قابل رقابت نیست 

و هزینه های زیادی را به کشور تحمیل می کند.
وی افزود: حتی در فصل سرد قیمت ال پی جی از بنزین نیز باالتر می رود و 
هیچ نفعی به کشور اضافه نمی کند، در حالی که به ازای جایگزینی هر لیتر بنزین با 

یک متر مکعب سی ان جی ۳۰ سنت، سود وجود دارد.  
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: از سوی 
دیگر این حجم ال پی جی باید در کشور توزیع شود؛ اگر با خطوط لوله و تلمبه خانه 
منتقل کنیم که زیرساخت آن وجود ندارد. در حمل جاده ای نیز افزون بر ینکه یارانه 
پنهان گازوئیل را باال می برد، سبب ایجاد آلودگی و تصادف های جاده ای نیز می شود 

بنابراین طرح جایگزینی بنزین با ال پی جی اقتصادی و زیست محیطی نیست.  
صادق آبادی ادامه داد: در علم اقتصاد وقتی منابع مالی محدود دارید باید به 
سمتی برویم که تولید ثروت کند. از همین رو باید جایی سرمایه گذاری کند که عایدی 

بیاید اما این جایگزینی، منفی است.
به گفته وی، کشورهایی به دنبال ورود ال پی جی به سبد سوخت خودروها رفتند 

که واردکننده بنزین بودند و می خواستند با این اقدام امنیت انرژی را ارتقا دهند.
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش ادامه داد: اما در ایران به دلیل وجود 

گاز طبیعی هیچ سوختی با سی ان جی قابل رقابت نیست.  
صادق آبادی با بیان اینکه در سال ۹۶ مصرف سی ان جی در کشور رو به کاهش 
بود و این صنعت به سمت ورشکستگی می رفت، افزود: در حال حاضر اما حدود 

یک چهارم از سبد سوخت خودروهای کشور سی ان جی است.
وی با تاکید بر اینکه مصویه شورای اقتصاد برای تبدیل خودروهای عمومی کار 
بزرگی بود، گفت: در همه بخش های کشور مشکل نقدینگی وجود داشت با این حال 
از این طرح، دفاع خوبی شد.  مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ادامه داد: گاز طبیعی پاکترین ترین سوخت ها است و هزینه حمل کاال و مسافر 

را کاهش داده و بر تورم تاثیرگذار است.
استفاده از مینی ال ان جی ها در حمل و نقل ریلی

توسعه  مدیره  هیئت  عضو  و  رئیس  نامداری،  محسن  نیز  بازدید  این  در 
بومی سازی  به  اشاره  با  )توانا(  اطلس  اندیشان  توسعه  دانش بنیان  شرکت 
مینی ال ان جی ها در کشور گفت: با داخلی سازی و بومی کردن فناوری مینی 
ال ان جی ها از این سوخت در لوکوموتیوها استفاده می شود.وی افزود: در صنعت 
ال ان جی واحدهای بزرگ در کشور به نتیجه نرسید، اما می توانیم در واحدهای 

کوچکتر موفق عمل کنیم.
عضو هیئت مدیره توسعه شرکت دانش بنیان توسعه اندیشان اطلس )توانا( با 
بیان اینکه نبود ثبات در سیاست های کشور درباره انرژی های فسیلی آسیب رسان 

است، افزود: بازگشت ال پی جی به سبد سوخت خودروها اشتباه است.
نامداری با بیان اینکه شرکت دانش بنیان توسعه اندیشان اطلس )توانا( افزون 
بر آنکه بزرگترین سازنده مخازن سی ان جی و بزرگترین تبدیل کننده خودروهای 
دوگانه سوز )کاوش( در کشور است، گفت: در مجموع ساالنه توان ساخت ۳۵۰ هزار 
مخزن را داریم، افزون بر آن پروژه انتقال اتان از کنگان تا بندر ماهشهر با استفاده 

از مخازن فوالدی را نیز اجرا کرده ایم.

بر اساس تفاهم نامه وزارت راه و بانک رسالت صورت می گیرد؛

ساخت مسکن ارزان قیمت برای زوج های جوان

مه
و بی
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زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

قیمت نفت کاهش یافت
قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه به دلیل انتظارات برای موافقت اوپک 
برای افزایش تولید در نشست هفته جاری و نگرانیها از کندی تقاضای چین، بیش 

از یک درصد کاهش یافت.
در  گذشته،  روز  در  درصدی   ۱.۱ سقوط  از  پس  برنت  نفت  معامالت  بهای 
معامالت روز جاری ۷۰ سنت معادل ۱.۱ درصد کاهش یافت و به ۶۲ دالر و ۹۹ 

سنت در هر بشکه رسید.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۷۱ سنت معادل ۱.۲ درصد 
کاهش یافت و به ۵۹ دالر و ۹۳ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز 

دوشنبه ۱.۴ درصد سقوط کرده بود.
هر دو شاخص به پایینترین حد در بیش از یک هفته گذشته نزول کرده اند.

انتظارات  راکوتن سکیوریتیز گفت:  تحلیلگر کاال در شرکت  یوشیدا،  ساتورو 
باالیی که برای افزایش تولید نفت اوپک و متحدانش از آوریل وجود دارد، قیمتها 
را پایینتر برده است. نگرانیها نسبت به افزایش عرضه اوپک پالس و پایان کاهش 
تولید داوطلبانه یک میلیون بشکه در روز عربستان سعودی در ماه میالدی جاری، 

قیمتها را تحت فشار کاهشی قرار داده است.
وزیران گروه اوپک پالس روز پنج شنبه دیدار می کنند و ممکن است درباره 

بازگرداندن ۱.۵ میلیون بشکه در روز تولید نفت به بازار مذاکره کنند.
نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک تحت تاثیر کاهش تولید داوطلبانه 
عربستان سعودی، در فوریه کاهش پیدا کرد و به هفت ماه افزایش ماهانه متوالی 

پایان داد.
اوپک پالس ذخایر جهانی نفت را مونیتور می کند و نرخ کاهش سطح ذخایر 

یکی از عواملی خواهد بود که در نشست روز پنجشنبه مورد بحث قرار می گیرد.
به گفته هیرویوکی کیکوکاوا، مدیرکل شرکت تحقیقاتی نیسان سکیوریتیز، 
قیمتهای نفت ممکن است تحت فشار قرار گیرد زیرا سرمایه گذاران در آستانه نشست 
اوپک در قراردادهایشان بازنگری خواهند کرد. فضای بازار همچنین تحت تاثیر آمار 

تولیدی ضعیف چین قرار گرفته است.
بر اساس گزارش رویترز، رشد فعالیت کارخانه ای چین در فوریه به پایینترین 
حد در ۹ ماه اخیر کاهش یافت که ممکن است تقاضای این کشور برای نفت را 

محدودتر کرده و بر قیمتها تاثیر منفی بگذارد.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

یک کارشناس بازار سرمایه:

بازار سهام در اسفندماه
 رونق همیشگی را ندارد

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بر اساس تجربه سال های گذشته، پرونده 
بازار سهام همیشه در اسفندماه با حالتی از رکود بسته می شود و به دلیل ورود 
به پایان سال مالی شرکت ها و نیاز به نقدینگی بیشتر، تمایل سهامداران برای 

سرمایه گذاری در بازار سهام کاهش پیدا می کند.
امیر سیدی به افت این روزهای شاخص بورس در بازار اشاره کرد و افزود: 
از ابتدا مشخص بود که بازار سهام در اسفند ماه روند چندان مطلوبی را در پیش 

نمی گیرد زیرا تاکنون هیچگاه بازار در اسفند ماه با 
روند صعودی همراه نبوده است و همیشه در مسیر 

نوسان و افت و خیز قرار داشته است.
وی اظهار داشت: پرونده بازار سهام همیشه 
در اسفندماه با حالتی از رکود بسته می شود و به 
دلیل ورود به پایان سال مالی شرکت ها و نیاز 
از سرمایه  بیشتر، توجه سهامداران  نقدینگی  به 

گذاری در بازار سهام کاهش پیدا می کند.
سیدی خاطرنشان کرد: اتفاقی که همیشه 
رخ می دهد این است که با عبور از ماه اسفند، 

هر چه به سمت خرداد ماه و برگزاری فصل مجامع نزدیک می شویم به واسطه 
شرکت هایی که سودهای خوبی را ایجاد کرده اند و احتمال تقسیم سود منطقی 
از سوی این شرکت ها شاهد ورود رونق و بازگشت روند صعودی به معامالت 

این بازار هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: به طور معمول  برای افرادی که دارای 
نقدینگی هوشمند هستند و به صورت حرفه ای فعالیت در بازار سرمایه را دنبال 
می کنند، اسفند ماه فرصت خوبی است که تصمیم به خرید سهام در بازار بگیرند.

وی اظهار داشت: در کل معامالت این بازار همیشه در اسفندماه راکد بوده 
است و رونق همیشگی را ندارد، اما بازار از فروردین ماه مثبت می شود و به رونق 

نسبی در معامالت خود دست پیدا می کند.
سیدی تاکید کرد: بعید به نظر می رسد که تا پایان اسفند ماه شاهد کاهش 
نوسان منفی در بازار و پایان افت شاخص بورس باشیم زیرا برخی از مسایل 
مانند برجام، انتخابات ریاست جمهوری ایران و نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ باعث 

تشدید ابهام در بازار شده است.
این کارشناس بازار سرمایه به وجود برخی از سهام در بازار با چشم اندازی 
روشن اشاره کرد و افزود: سرمایه گذاران می توانند در سهامی که دارای چشم 
اندازی روشن است سرمایه گذاری  کنند و به عنوان خریدار قوی در بورس 
محسوب شوند تا از شرایط فعلی بازار استفاده و به دلیل ثبات قیمت ها در بورس 

اقدام به خرید سهام در بازار کنند.
وی با بیان اینکه در اسفند سال گذشته هم شاهد وجود نوسان در معامالت 
بازار بودیم، گفت: بسیاری از سهامداران در اسفند سال گذشته که بازار طبق روال 
سال های گذشته منفی بود اقدام به خرید سهام در بازار کردند و امسال در چند 
ماه نخست سال که بازار در مسیر رشد قرار گرفته بود بازدهی کالنی را به دست 
آوردند.به گفته سیدی، ماه اسفند از این خاصیت برخوردار است که سهامداران 

می توانند اقدام به خرید سهام در بازار با قیمت مناسب کنند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سازمان بورس، امسال دامنه نوسان 
نامتقارن را در دستور کار قرار داد تا  ضرر و زیان کمتری شامل حال سهامداران 
در اسفند ماه شود، گفت: در فروردین ماه  سهام شرکت هایی که از عملکرد 
خوبی برخوردار بودند و فصل مجامع آنها نزدیک است زمینه ایجاد رونق نسبی 

در بازار را فراهم می کنند.
وی به سهامداران توصیه کرد و افزود: سهامداران ضرر و زیان های سنگینی 
را از مرداد ماه متحمل شدند؛ بنابراین به لحاظ رفتار مالی، شناسایی ضرر آن هم 
در بازاری که به کف قیمتی رسیده است و آماده 

صعود است، کاری اشتباه است.
سیدی تاکید کرد: افرادی که در بازار سهام 
فرصتی  دنبال  به  و  نبودند  گذاران  سرمایه  جزو 
توانند  می  هستند  گذاری  سرمایه  برای  مناسب 
سهام شرکت هایی که از عملکرد خوبی برخوردار 
اما در صورتی که اطالعات  را خرید کنند،  بودند 
چندانی از سرمایه گذاری در این بازار ندارند باید 
از طریق صندوق سرمایه گذاری در بازار اقدام به 

سرمایه گذاری کنند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بهترین زمان خرید برای سهامداران 
تازه وارد، خرید در زمان وجود رکود در بازار است زیرا در آن زمان قیمت سهام 
شود  می  همراه  زیاد  افزایش  با  سهام  قیمت  که  زمانی  اما  است  پایین  بسیار 

سهامداران باید اقدام به فروش سهام خود در بازار کنند.
وی با اشاره به اینکه سهامداران همیشه در بازار سهام برعکس عمل می 
به  تصمیم  به سرعت  ریزش  ترس  از  است  راکد  بازار  که  زمانی  گفت:  کنند، 
فروش سهام می گیرند اما در زمان صعود شاخص بورس، اقدام به خرید می 
کنند، در حالی که اجرای چنین سیاستی در بازار اشتباه است و این اقدام همیشه 

سهامداران را با ضرر و زیان همراه می کند.
سیدی با بیان اینکه اسفند ماه بهترین زمان برای خرید است، اظهار داشت: 
اکنون سهامداران می توانند با توجه به بررسی بازار و تحلیل مناسب شرکت ها، 

اقدام به خرید سهام در بازار کنند.

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی 
تهران گفت: در هفته های اخیر مردم 
با دریافت عیدی و با توجه به نزدیک 
به  اقدام  نوروز  ایام   شدن شب عید و 
خرید شتاب زده گوشت قرمز و گوشت 
مرغ کرده اند که همین امر در افزایش 
قیمت این محصوالت موثر بوده است.

این که  بیان  با  ملکی  اصغر  علی 
طی هفته های اخیر کاهش تقاضا در 
خرید گوشت قرمز نداشته ایم، ادامه داد: 
در هفته های اخیر فروش مغازه ها و 
قصابی ها بیش از حد پیش بینی شده 
بود و طی دو روز گذشته بازار از التهاب 

خارج شده است.
به  توجه  با  داشت:  اظهار  ملکی 
شرایط تولید و عرضه گوشت گوسفندی، 
پشتیبانی  شرکت  اگر  می رسد  نظر  به 
امور دام با عرضه ذخایر ورود پیدا نکند، 
قیمت ها برای شب عید و ایام نوروز به 

همین شکل باشد.
روزهای  طی  بیان داشت:  وی 
گذشته در نامه ای به شرکت پشتیبانی 
امور دام درخواست عرضه ذخایر گوشت 
گوسفندی را ارائه دادیم که در صورت 
بازار  گوسفندی  گوشت  ذخایر  عرضه 

متعادل می شود.
رییس اتحادیه گوشت گوسفندی 
هر  قیمت  اکنون  اینکه  بیان  با  تهران 

 ۵۵ بین  گوسفندی  زنده  دام  کیلوگرم 
اظهار  است،  تومان  هزار   ۶۰ تا  هزار 
داشت: بر این اساس، هر کیلوگرم شقه 
 ۱۲۵ بین  دنبه  با  گوسفندی  گوشت 
هزار تا ۱۳۰ هزار تومان به مغازه داران 

و قصابی ها تحویل داده می شود. 
و  داران  مغازه  کرد:  تاکید  ملکی 
قصابی ها می توانند هر کیلوگرم شقه 
گوشت گوسفندی بدون دنبه را با سود 

بین ۱۰ تا ۱۲ درصد یعنی با نرخ ۱۴۰ 
مصرف کنندگان  بدست  تومان  هزار 
این  از  باالتر  قیمت هایی  و  برسانند 
اجحاف در حق مصرف کنندگان خواهد 

بود.
مازاد دام زنده گوسفندی نداریم 

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی 
تهران درباره ادعای برخی مبنی بر مازاد 
گفت:  کشور،  در  گوسفندی  زنده  دام 

برخی برای منافع شخصی خود به منظور 
درآمدهای   کسب  و  زنده  دام  صادرات 
دالری ادعای مازاد دام زنده در کشور 
را دارند، در حالی که چنین نیست و ما با 
مازاد دام زنده گوسفندی روبه رو نیستیم.

وی اضافه کرد: اگر مازاد دام زنده 
کاهش  شاهد  باید  داشتیم  گوسفندی 

قیمت ها در بازار می شدیم.
ملکی،علت باال بودن گوشت قرمز 
نهاده های  باالی  قیمت  را  گوسفندی 
مورد نیاز دامی دانست و افزود: چندی 
پیش دامداران با مشکل تامین نهاده ها 
با نرخ های مصوب روبه رو بودند به ناچار 
هر کیلوگرم جو را با قیمت ۶ هزارتومان 
خریداری می کردند، بنابراین باال بودن 
نرخ آزاد نهاده ها در تولید و قیمت گذاری 

گوشت موثر است.
جهاد  وزارت  ریزی  برنامه  طبق 
تولید   ۹۹ سال  پایان  تا  کشاورزی 
پیش  تن  هزار   88۰ به  قرمز  گوشت 

بینی شده بود.
تولید  که  است  حالی  در  این 
گوشت قرمز در سال ۹۲ حدود  ۷۵۵ 
هزارتن بوده که آمارها نشان می دهد 
طی سال های اخیر تولید گوشت قرمز 
اکنون  است.  داشته  رشد  درصد   ۲.۵
 ۱۲.۵ قرمز  گوشت  مصرف  نه  سرا

کیلوگرم است.

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران:

مردم برای خرید گوشت عجله نکنند!
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لهی  ا شمس  س  عبا
ز  گا کت  شر مل  عا یر مد
سال  از  گفت:  ایالم  استان 
در  استاندارد   ۶ از  بیش  تاکنون   ۱۳۹۰
تضمین  شامل  مختلف  های  زمینه 
کنترل کیفیت، سیستم مدیریت انرژی، 
رسیدگی به شکایت مشتریان، سنجش 
سیستم  مدیریت  و  مشتریان  رضایت 
اخذ  شغلی  بهداشت  و  ایمنی  های 

شده است.
وی افزود: از این تعداد گواهینامه 
های مدیریتی اخذ شده ۵ مورد هر ساله 
تمدید و یک مورد نیز در سال جاری اخذ 

گردیده است.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم اظهار 
داشت: با کسب این استاندارد ها ارتباط 
بین بخش های داخلی سازمان منظم 
شده و این شرکت در راستای طراحی، 
بهره  و  نگهداری  ساخت،  توسعه، 
برداری از شبکه های گاز طبیعی قدم 
ایجاد  باعث  که  برداشته  خوبی  های 
شده  مشترکین  حداکثری  رضایتمندی 

است.
شمس الهی با اشاره به اینکه این 
شرکت در راستای رعایت الگوی مصرف 
در  مصرفی  انرژی  در  جویی  صرفه  و 
نسبت  خود،  تاسیسات  و  ساختمان ها 
 ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ ایزو  استاندارد  اخذ  به 
مدیریت انرژی اقدام نموده است، ادامه 
داد: در راستای مشتری مداری و توجه به 

خواسته های مشتریان، با اخذ استاندارد 
بررسی  موضوع  با   ۱۰۰۰۲:۲۰۱8 ایزو 
و رسیدگی شکایت مشتریان هر ساله 
تمدید و در این راستا با استقرار سامانه 
 )crm( اینترنتی جامع خدمات مشتریان
در شرکت، شکایات بصورت روزانه رصد، 

پیگیری و پاسخ داده می شوند.
راستای  در  کرد:  تصریح  وی 
نظرات  به  توجه  و  مداری  مشتری 
پیشنهادات  و  انتقادات  از  استفاده  و 
مشتریان، اقدام به اخذ و تمدید سالیانه 
بررسی  عنوان  با   ۱۰۰۰۴:۲۰۱8 ایزو 

بروز  را  مشتریان  رضایت  سنجش  و 
با  این موضوع  که  است  نموده  رسانی 
پژوهشی  علمی،  مراکز  با  قرارداد  عقد 
کامال  بصورت  و  در طول سال  استان 
از  نظرسنجی  انجام  به  اقدام  مستقل 
کلیه ذینفعان در سطح استان و نیز سایر 
می  شرکت  بیرونی  و  داخلی  ذینفعان 
نماید و پس از اتمام فرآیند نظرسنجی 
با برگزاری جلسات تحلیل نتایج، نقاط 
قابل بهبود شناسایی و اصالحات الزم 
رضایتمندی  کسب  و  پایش  جهت  در 
روند خدمات دهی  در  بیشتر مشتریان 

شرکت صورت می پذیرد.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم بیان 
داشت: در سال جاری با توجه به رعایت 
از  ها، پس  استاندارد  و  الزامات  تمامی 
گواهینامه  کلیه  خارجی  ممیزی  انجام 
های اخذ شده تمدید و گواهینامه ایزو 
۴۵۰۰۱:۲۰۱8 در حوزه مدیریت سیستم 
های ایمنی و بهداشت شغلی توسط این 

شرکت اخذ گردید.
سازمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
های امروزی مشتاق به توسعه کسب و 
کار و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان 
هستند، اظهار داشت: این شرکت بیش 
از گذشته بر مباحث مرتبط با مشتریان و 
مراجعین خود تمرکز کرده است با توجه 
به نیازمندی و الزامات مشتریان، پایش و 
کسب رضایتمندی آنان، با ایجاد بستر 
مناسب برای ثبت و رسیدگی به شکایت 
آنها توجه ویژه ای معطوف داشته است.

شمس الهیبه اهداف این استاندارد 
ها اشاره و اظهار داشت: این شرکت به 
ارائه خدمات معتبر به مشتریان، توانمند 
های  مهارت  ارتقا  و  پرسنل  سازی 
رفتاری و نحوه برخورد پرسنل با مراجعه 
کنندگان، رسیدگی به موقع به شکایات، 
خواسته ها و انتظارات مشتریان بر اساس 
قوانین و مقررات پرداخته و این فرآیند 
 CRM با مکانیزه شدن و ایجاد سامانه
بصورت روزانه پایش، پیگیری، پاسخ و 

در حال انجام می باشد.

۶ استاندارد در زمینه های مختلف توسط شركت گاز ایالم اخذ شد شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان خبر داد:
ارز دیجیتال در  تولید  جمع آوری 141 دستگاه غیرمجاز 

بندرعباس

ماه  یک  در  گفت:  هرمزگان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بندرعباس شناسایی  ارز دیجیتال در  گذشته ۱۴۱ دستگاه غیرمجاز تولید 

و جمع آوری شد.
شهرستان  نقطه  سه  در  دستگاهها  افزود:این  عبدی  هاجر  مهندس 
بندرعباس شناسایی شدند که بصورت غیرمجاز از برق خانگی برای فعالیت 
استفاده می کردند. به گفته وی، دستگاههای استخراج ارز دیجیتال از وسایل 
پرمصرف برق هستند که استفاده از برق غیرمجاز باعث هدر رفتن انرژی 
و افزایش تلفات برق در شبکه توزیع برق می شود. واگذاری  انشعاب برق 
و  از سازمان صنعت، معدن  اخذ مجوز  به  منوط  دیجیتال  ارز  تولید  برای 
تجارت است اما برخی سودجویان برای کسب سود بیشتر و استفاده از برق 

ارزان، در منازل و اراضی کشاورزی اقدام به تولید ارز دیجیتال می کنند.
عبدی اضافه کرد: دستگاههای تولید ارز دیجیتال نیاز به مصرف باالی 
برق دارد و استفاده از آنها نیاز به دریافت انشعابهای خاص دارد  به همین 
خاطر نیز برخی افراد برای سود بیشتر از برق خانگی استفاده می کنند. در 
صورت شناسایی عالوه بر جمع آوری این دستگاهها، متخلفان نیز به مراجع 

قانونی معرفی می شودند.
وی در ادامه با اشاره به انعقاد تفاهم نامه شرکت توزیع نیروی برق با 
نیروی انتظامی گفت: این شرکت با همکاری نیروی انتظامی امسال چندین 
مرکز غیرمجاز در شهرستانهای استان شناسایی کرده است که با توجه به 
افزایش استفاده از دستگاههای تولید ارز دیجیتال، رصد و شناسایی مراکز 

غیرمجاز به شدت پیگیری می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم خبر داد؛
منابع  هفته  طی  نهال  اصله  میلیون  یك  كاشت  و  توزیع 

طبیعی در ایالم

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم از توزیع و کاشت یک 
میلیون اصله نهال در هفته منابع طبیعی در استان ایالم خبر داد.

رضا احمدی  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن 
زمان درختکاری و نزدیک شدن به هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، توزیع 

یک میلیون اصله نهال گونه های مختلف در استان آغاز شده است.
)بصورت  مردم  عموم  شامل  متقاضیان  بین  نهال ها  این  افزود:  وی 

رایگان(، شرکت های خصوصی و نهادهای دولتی توزیع می شود.
احمدی اضافه کرد: توزیع نهال ها به منظور افزایش سرانه جنگل و 
فضای سبز استان و ترویج جنگل کاری و کاهش آلودگی هوا و حفاظت از 

آب و خاك انجام می شود.
با بیان اینکه این یک میلیون اصله نهال در نهالستان های  احمدی 
گرمسیری و سردسیری استان ایالم تولید می شود، گفت: نهال های مناطق 
سردسیری شامل بلوط، بنه، زالزالک، اوکالیپتوس، بادام و تای و در مناطق 
گرمسیری شامل کنار، کهور، آکاسیا، از جمله مهمترین گونه های جنگلی 

استان ایالم هستند.
مدیر کل منابع و آبخیزداری استان افزود: عموم مردم برای دریافت 
نهال رایگان از تاریخ ۱۵ تا ۲۱ اسفندماه باید به محل چغاسبز و یا ادارات 

منابع طبیعی و آبخیزداری مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: به صورت رایگان در اختیار گروه ها، انجمن های مردم 
نهاد، ادارات و اقشار مختلفی که قصد مشارکت در نهال کاری دارند، قرار 

می گیرد.
احمدی در ادامه به اجرای طرح ملی زراعت چوب اشاره کرد و گفت: 
استان ایالم یکی از مهمترین مناطق کشور برای زراعت چوب در کشور 

شناخته می شود.
وی افزود: این طرح امسال در سطح شش هزار هکتار از اراضی استان 

ایالم در قالب مشارکت مردم و مشارکت زارعین اجرایی می شود.
بین  نهال  اصله  میلیون  بیش ۲.۵  تاکید کرد:  استان  منابع  مدیرکل 
متقاضیان زراعت چوب توزیع شده و انتظار داریم تا ۷.۵ میلیون اصله نهال 

در استان توزیع شود.
استان  در  کشور  چوب  زراعت  درصد   ۲۰ شد:  یادآور  همچنین  وی 

ایالم انجام می گیرد.

2383 تماس با سامانه آتش نشانی سمنان در ماهی که 
گذشت؛

آتش نشانان سمنانی ۷9 مورد حادثه و حریق را در بهمن 
ماه پوشش دادند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان،رئیس 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان گفت: در ماهی که 
گذشت۲8 مورد آتش سوزي و ۵۱  مورد عملیات امداد و نجات در این 

شهرستان بوقوع پیوسته است.
اسمعیل پور در تشریح این خبر گفت: در بهمن ماه ۹۹ سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان نزدیک به ۲۳8۳  تماسی که با 
با مجموع ۴۰ ساعت و 8  این میزان تماس  از  سامانه ۱۲۵ گرفته شده، 
دقیقه  عملیات اطفاء و امداد و نجات و میانگین ۴ دقیقه و ۲۱  ثانیه زمان 

رسیدن به محل حادثه  به کار خود پایان داده است. 
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان در ادامه 
ماه گذشته  در  را  آتش سوزی  مورد حوادث  نشانان ۲8  عنوان کرد:آتش 
پوشش دادند که از این میزان بیشترین تعداد آن ۷مورد آتش سوزی معابر 
و ساختمانهای متروکه، ۵ مورد حریق وسایل نقلیه و۴ مورد مسکونی  (( 

که به خود اختصاص داده است .
وی در ادامه گفت: ماموران آتش نشاني شهرستان سمنان در ۵۱ مورد 
حادثه جداگانه امداد و نجات نیز شرکت داشته و به شهروندان و هموطنان 
امداد رساني کردند و از خطرات ناشي از این حوادث  نجات داده اند که 
بیشترین آمار حوادث مربوط به محبوس شدن افراد در اماکن و آسانسور۳۲  

مورد  و۷ مورد تصادفات و واژگونی خودرو می باشد
رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان این مطلب افزود: تعداد ۱۲ 
مورد از این حوادث آتش سوزی و امداد و نجات خارج از محدوده شهری 
رخ داده که توسط نیروی های عملیاتی به خوبی پوشش داده شده است و 
تعداد نجات یافتگان در ماه گذشته در این عملیات ها ۶۹ نفر )مرد و زن ( 

می باشند که توسط نیروی های عملیاتی امداد رسانی شده اند.

مدیرعامل شركت آب و فاضالب استان مركزي با فرماندار 
شهرستان خنداب دیدار كرد

 مرکزی - مهندس یوسف عرفاني نسب ، مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزي صبح روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه با حضور در فرمانداري 

شهرستان خنداب ، با خزائي پورفرماندار این شهرستان دیدار نمود.
در  مرکزي  استان  فاضالب  و  آب  روابط عمومي شرکت  گزارش  به 
روستاهاي  و  فاضالب شهرها  و  آب  موضوعات  در خصوص   ، دیدار  این 
شهرستان خنداب  و همچنین وضعیت اعتبارات پروژه ها ، بحث و تبادل 

نظر صورت گرفت.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل:
فناوری واحدهای  نیازهای  فناورانه،  نیازهای  با شناسایی 

صنعتی برطرف می شود 
مدیرعامـل شـرکت شـهرك هـای صنعتـی اسـتان اردبیـل گفت: در 
سـال ۹۹ نیازهـای فناورانـه ۱۶ واحـد تولیدی اسـتان مورد شناسـایی قرار 
گرفـت کـه از ایـن بیـن ۲ واحـد صنعتـی منجـر به رفـع نیاز فناوری شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت شـهرك هـای صنعتـی اسـتان 
اردبیـل، محمـد اهلـی ضمـن اعـالم ایـن خبـر اظهـار داشـت: حرکت در 
مسـیر پژوهش در توسـعه صنعت و توانمند سـازی واحدهای تولیدی نقش 
کلیـدی دارد کـه بدیـن منظـور رفـع نیازهـای فناورانـه واحدهـاي صنعتی 
در حـوزه تحقیـق و توسـعه، با همکاري مشـاورین و واحدهـای صنعتی در 

دسـتور کار ایـن شـرکت قرار گرفته اسـت.
وی ادامـه داد: دانـش و فنـاوری یکـی از ضروریـات مهـم در توسـعه 
صنعـت و شـهرك های صنعتی اسـت کـه بدین منظور لیسـت الویت های 
پژوهشـی توسـط این شـرکت احصاء و در اختیار پژوهشگران و کارشناسان 

قرار داده شـده است.
اهلـی افـزود: بـا فعالیـت هاي پژوهشـي مي تـوان فرآیند فنـاوري را 
در صنعـت نهادینـه نمـود و بـا بهینـه کردن سـرمایه گذاري ها، به سـمت 

اقتصـاد صنعتـي دانـش مدار حرکـت نمود.
مدیرعامـل شـرکت شـهرك هـای صنعتـی اسـتان اردبیـل تصریـح 
کـرد: بـاروری و به کارگیـری طرح هـا و ایده هـای فنآورانـه و کارآفریـن در 
کشـور باعث رشـد و توسـعه صنعت می شـود و زمینه سـاز شـکوفایی ایده 
هـای کارآفریـن و حمایـت از نـوآوری و بـروز خالقیـت نیروهـای محقـق 

جـوان خواهد شـد.
وی افزود: در این راسـتا حمایت از شناسـایی، ارزیابی و دسـته بندی 
نیازهـا و مسـائل فناورانـه صنایـع کوچـک و خوشـه های صنعتـی یکی از 
مـواردی اسـت کـه مـورد حمایـت شـهرك های صنعتـی قرار مـی گیرد و 

از طـرح هـای موفـق حمایت مالی می شـود.
اهلـی تصریـح کرد: با شناسـایی نیازهای فناورانه و احصاء مشـکالت 
واحدهـای تولیـدی، از واحدهایـی کـه نیـاز بـه رفع نیـاز فنـاوری دارند در 
زمینـه هـای مختلـف از قبیل انتقـال تکنولوژی حمایت مالی می شـود که 
بدیـن منظـور مشـکالت فنـاوری ۱۶ واحد تولیدی اسـتان مورد شناسـایی 
و بررسـی قـرار گرفـت کـه از ایـن بیـن بـرای ۲ واحـد صنعتـی رفـع نیاز 

فنـاوری به عمـل آمد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( ایالم عنوان کرد :
 / امداد  كمیته  مددجویان  مشاغل  درصدی   9۰ پایداری 
افزایش ۲ برابری میزان تسهیالت اشتغالزایی به مددجویان 

سال آینده
ــزان  ــت: می ــالم گف ــی )ره( ای ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت مدی
پایــداری شــغل هــای ایجــاد شــده ایــن نهــاد در طــول ســه ســال اخیــر 
بــر اســاس راســتی آزمایی انجــام گرفتــه بــاالی ۹۰ درصــد بــوده اســت.

ــزان  ــت: می ــالم گف ــی )ره( ای ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت مدی
پایــداری شــغل هــای ایجــاد شــده ایــن نهــاد در طــول ســه ســال اخیــر 
بــر اســاس راســتی آزمایی انجــام گرفتــه بــاالی ۹۰ درصــد بــوده اســت.

ــا  ــازی ب ــت مج ــانه ، نشس ــره رس ــژاد در کارگ ــی ن ــر موس  قنب
ــزار  ــش از ۱۰ ه ــته بی ــال گذش ــه س ــی س ــزود: ط ــانه  اف ــاب رس اصح
ــر اســاس  فرصــت شــغلی بــرای مددجویــان اســتان ایجــاد شــده کــه ب
راســتی آزمایــی انجــام گرفتــه میــزان انحــراف ایــن تعــداد شــغل زیــر 

ــت. ــوده اس ــد ب ۱۰ درص
وی بــا ذکــر اینکــه ایــن درصــد وضعیتــی ایــده آل بــرای طرح هــای 
اشــتغالزایی کمیتــه امــداد بــه ویــژه در حــوزه طــرح هــای اشــتغال خانگی 
اســت، ادامــه داد: علــت ایــن مســئله نظــارت مســتمر ایــن نهــاد در طــول 
اجــرای طرح هــای اشــتغالزایی اســت کــه توســط کارشناســان ایــن اداره 

کل از ابتــدای پرداخــت تســهیالت تــا پایــان انجــام مــی دهنــد.
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( ایــالم هدایــت شــغلی و 
راهبــری شــغلی را ۲ مقولــه مهــم در رونــد اشــتغالزایی مددجویــان عنــوان 
و تاکیــد کــرد: هدایــت شــغلی بــرای پرداخــت وام انجــام گرفتــه کــه در 
ــون  ــغ ۵۰۰ میلی ــه مبل ــی امســال ب ــن حــوزه ســقف وام هــای پرداخت ای

ریــال بــوده اســت.
ــی و  ــتقالل مال ــرای اس ــاد ب ــن نه ــرد: ای ــه ک ــژاد اضاف ــی ن موس
ــزان  ــا می ــت ت ــدد اس ــان در ص ــتر مددجوی ــه بیش ــر چ ــی ه خودکفای
تســهیالت اشــتغالزایی بــه مددجویــان ســال آینــده ۲ برابــر افزایــش یابــد.

وی گفــت : در زمینــه راهبــری شــغلی نیــز از افــراد کارآفریــن و ماهر 
در حــوزه اشــتغال اســتفاده مــی شــود تــا ضمــن بــه کارگیــری مددجویــان 

در حــوزه هــای اشــتغال، خریــد محصــوالت آنهــا را تضمیــن کنند.
ــد:  ــادآور ش ــالم ی ــی)ره( ای ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــد  ــان خری ــرای مددجوی ــتغال ب ــاد اش ــن ایج ــغلی، ضم ــری ش در راهب
محصــوالت آنهــا نیــز تضمیــن و دغدغه ای بــرای فروش محصوالتشــان 

ــد داشــت. نخواهن
ــن  ــان را مهمتری ــی مددجوی ــی و اســتقالل مال موســی نژاد خودکفای
هــدف ایــن نهــاد ابــراز کــرد و گفــت: ایــن مســاله مهمتریــن راهبــرد و 
اولویــت ایــن نهــاد در خدمــت دهــی بــه جامعــه هــدف اســت.بیش از ۷۰ 

هــزار نفــر در اســتان ایــالم از خدمــات کمیتــه امــداد برخوردارنــد.

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

كامیاران
ــر  ــا تغیی ــه ب ــاران گفــت: ســتاد مقابل ــر جهــاد کشــاورزی کامی مدی
ــع و قمــع دو بنــای غیــر  ــه قل اراضــی زراعــی ایــن شهرســتان اقــدام ب

مجــاز در روســتای نشــور ســفلی بخــش موچــش کــرد.
بهــرام کوشــکی اظهــار کــرد: جهــاد کشــاورزی شهرســتان کامیاران 
در راســتای اجــرای تبصــره ۲ مــاده ۱۰ و مــاده ۳ قانــون حفــظ کاربــری 
ــی  ــان در اراض ــا متخلف ــه ب ــه مقابل ــدام ب ــا اق ــی و باغ ه ــی زراع اراض
زراعــی می کنــد.وی افــزود: طــی چنــد روز اخیــر ســتاد مقابلــه بــا تغییــر 
کاربــری اراضــی زراعــی و جلوگیــری از ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز در 
زمین هــای زراعــی و بــدون مجــوز، بــا حضــور نماینــده مدیریــت جهــاد 
کشــاورزی شهرســتان، نیــروی انتظامــی و رئیــس اداره امــور اراضــی اقدام 

بــه تخریــب دو بنــای غیــر قانونــی کــرد.
کوشــکی اعــالم کــرد: دو بنــای غیــر مجاز در مســیر روســتای نشــور 
ســفلی از توابــع بخــش قــرار داشــتند و بــا دســتور قضائــی تخریب شــدند.

ــن  ــرد: ای ــالم ک ــاران اع ــتان کامی ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
دو بنــای غیــر مجــاز در مجمــوع ۲۶۰ متــر مربــع از اراضــی کشــاورزی 
مرغــوب ایــن منطقــه را تخریــب کــرده بودنــد کــه پــس از ســه بــار تذکر 

کتبــی و اخطاریــه قانونــی اقــدام بــه قلــع و قمــع آنهــا شــد.
وی تأکیــد کــرد: در راســتای قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعی و 
بــا انجــام کامــل مراحــل قانونــی و قطعیــت احکام صــادره از ســوی دادگاه 

مــوارد فــوق اجــرا و مــورد قلــع و قمــع قــرار گرفتنــد.
کوشــکی خاطرنشــان کــرد: شهرســتان کامیــاران یکــی از قطب های 
ــر  ــر تغیی ــوان در براب ــام ت ــا تم ــده و ب ــوب ش ــتان محس ــاورزی اس کش
ــا ابزارهــای  کاربری هــا در اراضــی زراعــی و باغــی خواهیــم ایســتاد و ب

قانونــی بــا افــراد متخلــف برخــورد خواهــد شــد

و  علم  پارك  رئیس  ردبیل-  ا
و  مساعدت  با  گفت:  اردبیل  فناوری 
در  دانش بنیان  شرکت   ۱۳ همکاری 
محصوالت  تولید  کشاورزی  بخش 
متنوع با تکیه بر فناوری های نوین در 

حال انجام است.
با  گفت وگو  در  ابراهیم پور  حبیب 
خبرنگار بازار، با بیان اینکه ۱۳ شرکت 
دانش بنیان در بخش کشاورزی اردبیل 
فعال است، اظهار کرد: این شرکت ها 
تا  می کنند  تالش  پارك  در  حضور  با 
محصوالت متنوعی را در حوزه زراعت، 
که  کنند  ارائه  طیور  و  دام  و  باغبانی 
این  در  محصول   ۲۰ از  بیش  تاکنون 
فعاالن  برای  دانش بنیان  شرکت های 

بخش کشاورزی ارائه شده است.
رویداد  چهار  برگزاری  از  وی 
محوریت  با  استارتاپ  و  کارآفرینی 
محصوالت  تولید  و  کشاورزی  بخش 

متنوع در این حوزه خبر داد و تصریح 
بخش  در  شدیم  موفق  امسال  کرد: 
کشاورزی ایده های نوآورانه و فناورانه 
در  تا  کنیم  کارگیری  به  پارك  در  را 
مرحله  به  محصوالت  تولید  آن  سایه 

انبوه برسد.
وری  فنا و  علم  پارك  ئیس  ر

و  ری  یه گذا سرما بیشترین  ردبیل  ا
توجه را در این بخش مربوط به توسعه 
و  تولید  مناسب  شرایط  با  گلخانه ها 
ارزش افزوده در این بخش اعالم کرد 
با  که  تفاهمنامه ای  براساس  گفت:  و 
نهادهای  و  کشاورزی  مجموعه های 
رسیده،  نجام  ا به  آن  زیرمجموعه 

جوانان خوش فکر و خالق استان در 
پارك علم و فناوری موفق شدند تا به 
بخش  این  محصوالت  تولید  افزایش 
با تولید بذور و همچنین فرآورده های 
نوعی  به  و  کرده  همت  بخش  این 
نیز  کارآفرینی  و  اشتغال  تقویت  به 

کنند. کمک 
ابراهیم پور ضرورت سرمایه گذاری 
همچنین  و  دارویی  گیاهان  بخش  در 
بخش  در  متنوع  محصوالت  تولید 
صنایع تبدیلی و تکمیلی را یادآور شد و 
خاطر نشان کرد:  اردبیل به عنوان قطب 
در  متنوع کشاورزی  تولید محصوالت 
تولیدات  توانمندی  خود  توسعه  محور 
و  کرده  هدف گذاری  حوزه  این  در  را 
برگزاری  با   ۱۴۰۰ سال  در  امیدواریم 
رویدادهای مختلف فناورانه به حمایت 
کمر  گذشته  از  بیش  بخش  این  از 

ببندیم. همت 

رئیس پارک علم و فناوری اردبیل:
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می  ها  ره  ستا  با   « برنامه  ویژه 
شهدای  پاسداست  راستای  »در  مانیم 
یادوخاطره  گرامیداشت  و  برق  صنعت 
شهدای مدافع حرم با محوریت شهدای 
ایام  در  امنیت  شهدای  و  طومان  خان 
در  کبری  زینب  وفات حضرت  سالروز 
مازندران  برق  نیروی  توزیع  شرکت 

برگزار شد.
توزیع  شرکت  مدیرعامل  سپری 
اینکه  بیان  با  مازندران  برق  نیروی 
شامخ  مقام  به  نهادن  ارج  راستای  در 
برنامه  این  امنیت  و  حرم  مدافعین 
بصورت وبیناری در بستر فضای مجازی 
و با سخنرانی نماینده مقام معظم رهبری 
و  کربال  سپاه  فرماندهی  ؛  استان  در 
در  نیرو  وزیر  ایثارگران  امور  مشاور 
با  مازندران  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
برگزار  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 
شد ، افزود: برگزاری همزمان ۵ مانور 
جهادی در شهرهای استان؛ نامگذاری 
۱۷ فیدر برق بنام شهدای مدافع حرم 
در خانطومان و شهید امنیت در ساری ؛ 
تبادل تفاهم نامه سپاه کربال و شرکت 
توزیع نیروی برق مازندران و آغاز فرایند 
عملیاتی برق رسانی به یادمان شهدای 
هفت تپه در خوزستان از دیگر محورهای 

اجرایی این ویژه برنامه بوده است .
آیت اهلل محمدی الیینی نماینده 
مقام معظم رهبری در استان مازندران 
نیز در این مراسم با اشاره به عنوان با 

این  نامگذاری  در  مانیم  می  ها  ستاره 
تالش  و  خدمت  روحیه  گفت:  برنامه 
در شرکت توزیع نیروی برق مازندران 
با نهادینه شدن یاد و خاطره شهدا قابل 
باید در تمامی  نگاه  این  تقدیر است و 
و  شود  نهادینه  اجرایی  دستگاههای 
های  حرکت  گونه  این  از  باید  حقیقتا 

جهادی انقالبی حمایت شود.
سردار مسلمی فرمانده سپاه کربال 
مازندران نیز با بیان اینکه ایده های نو در 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در مراسم 

با ستاره ها می مانیم که تلفیقی از ارائه 
خدمات و برنامه های فرهنگی بود بیان 
داشت: توسعه همکاری های دو جانبه 
سپاه کربال و شرکت توزیع نیروی برق 
در راستای ارایه خدمات به مردم شریف 
مازندران در الویت ارتباطی دو دستگاه 
نیروهای  همت  و  داشت  خواهد  قرار 
برق  پروژه  در  شرکت  این  عملیاتی 
رسانی به یادمان هفت تپه و همچنین  
به  توجه  با  تالش های صورت گرفته 
مشکالت موجود و تنگناهای اقتصادی 

در خدمت رسانی به مردم مازندران در  
این شرکت را جاودان برشمرد.

مشاور  مرادی  محمد  همچنین 
امور ایثارگران وزیر نیرو با اشاره به ایده 
نامگذاری فیدرهای برق در راستای ارج 
نهادن به مقام شامخ شهدا ؛ از برنامه 
» با ستاره ها می مانیم » با توجه به 
محتوای برنامه های  برگزار شده از آن 
بعنوان یکی از ماندگارترین برنامه های 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در سطح 

صنعت آب و برق کشور نام برد.

ویژه برنامه با ستاره ها می مانیم در شرکت توزیع نیروی برق مازندران

نماینده مردم مبارکه در مجلس با اشاره به اهمیت 
ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه و صنعت اظهار کرد: یکی از 
نمونه های موفق این ارتباط را می توان در شرکت فوالد 
مبارکه تجربه کرد، چون نه تنها خود این شرکت یک 
دانشگاه است بلکه ارتباطی تنگاتنگ و کامال هدفمند 
در این بخش ایجاد کرده است. پروین صالحی  گفت: 
اهمیت ارتباط صنایع مختلف با مجامع علمی برهیچ کس 
پوشیده نیست و همه کارشناسان براین نکته تاکید دارند 
که هرچه ارتباط دانشگاه با صنایع نزدیک و مستحکم 
تر باشد بدون تردید تولیدات با کیفیت تر، خودکفایی و 

بهره وری باالتری تجربه خواهد شد.
صالحی در ادامه افزود: این مهم درست زمانی 
فارغ  از  انجام شده  مطرح می شود که بررسی های 
التحصیالن دانشگاهی کشورمان نشان می دهد تقریبا 
بخش بزرگی از آنها متناسب با نیاز صنایع آموزش ندیده 
نیروی  توانند  نمی  موارد صنایع  از  بسیاری  در  و  اند 
متخصص مورد نیاز خود را از میان دانش آموختگان 

فارغ التحصیل گزینش کنند.
وی معتقد است در این زمینه الزم است ارتباط 
از گذشته باشد تا  میان صنایع و مراکز علمی بیشتر 
صنایع نیازشان را در بخش فناوریها و نیروی متخصص 

اعالم کنند و مراکز علمی هم با درنظر گرفتن توانمندی 
هایی که دارند به نیاز آنها پاسخ دقیق و هدفمند بدهند.

این نماینده مجلس با اشاره به فعالیتهای مثبت 
فوالد مبارکه در این زمینه اظهار کرد: بررسی سوابق 
فعالیتهای صنعتی فوالد مبارکه در بخشهای مختلف 
و اثرگذاری باالیی که در اقتصاد کشورمان از گذشته 
به  این شرکت خود  امروز داشته نشان میدهد که  تا 
عنوان یک دانشگاه کامال قابل اتکاء در این صنعت 
مدیران شرکت  که  سیاستهایی  اما  است  استراتژیک 
از سنوات قبل تا امروز داشته اند باعث شده تا فوالد 

مبارکه در ارتباط با دانشگاهها همواره پیشتاز باشد.
به گفته وی این ارتباط هدفمند و هوشمندانه با 
دانشگاهها در شرکت فوالد مبارکه باعث بومی شدن 
اندازی  راه  زمینه  در  کشورمان  نیازهای  از  بسیاری 
خطوط تولید فوالد، این کاالی استراتژیک داشته و در 
بخشهایی هم عاملی در افزایش بهره وری شده است.

نماینده مردم مبارکه در مجلس معتقد است البته 
این پایان کار نیست چون در بخشهای زیست محیطی 
و همچنین استفاده از فناور یهای نوین نیز ارتباطات 
گسترده ای با دانشگاه ها ایجاد شده است که تاکیدی 
دوباره بر اهمیت ارتباط هرچه بیشتر صنایع با مجامع 

دانشگاهی است.
همکاری  گفت:  مطالب  این  بیان  با  صالحی 
هدفمند و هوشمندانه فوالد مبارکه با مراکز علمی در 
نه تنها برای صنعت فوالد کشورمان تاثیرگذار بوده بلکه 
در برخی از صنایع پایین دستی مثل خودروسازی و لوازم 
خانگی یا حتی بخشهایی از صنعت نفت کشورمان هم 

اثر مثبت داشته و قابل تقدیر است.
وی گفت: یکی از مهمترین نیازهای صنایع در 
انرژی  منابع  از  استفاده  امروز کاهش  اقلیمی  شرایط 
یکی  آب  فوالد،  صنعت  در  که  است  ناپذیر  تجدید 
اگرچه  ترتیب  این  به  ترینهاست.  کننده  تعیین  از 
همکاری  با  زمینه  این  در  بسیاری  دستاوردهای 
دانشگاهها ثبت شده اما بازهم جای فعالیت تحقیق و 

حتی سرمایه گذاری در این زمینه وجود دارد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس در پایان تصریح 
کرد: صنایع بزرگ و باال دستی مثل فوالد مبارکه الزم 
است با حمایت مادی و معنوی از تحقیقات دانشگاهی 
در مواردی که یاد شد به گونهای برای نسلهای بعدی 
شایسته  که  طور  آن  بتوانیم  تا  کنند  گذاری  سرمایه 
ایران اسالمی است از منابع کشور و تولید کاالهای با 

کیفیت استفاده کنیم.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمي :

فوالدمبارکه در ارتباط با دانشگاهها همواره پیشتاز بوده است
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کت  شر مل  عا یر مد
با  گفت:  اصفهان،  گازاستان 
افزایش برودت هوا،آن چه که 
باید مدنظر مشترکین و هم استانی های 
عزیز قرارگیرد، استفاده صحیح و ایمن 
از وسایل گرمایشی و گازسوز است که 
در این راستا، شرکت گاز استان اصفهان 
از حداکثر ظرفیت های موجود در  نیز 
راستای فرهنگ سازی مصرف ایمن و 

بهینه گاز طبیعی استفاده نموده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
گازاستان استان، مدیرعامل این شرکت، 
صورت  اقدامات  مطلب،  این  اعالم  با 
سازی  فرهنگ  راستای  در  گرفته 
مصرف ایمن و بهینه از گاز طبیعی را 
بسیار تاثیر گذار برشمرد و اظهار داشت: 
استفاده از ظرفیت صدا و سیمای استان 
اصفهان به منظور پخش برنامه ها و پیام 
های مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی 
وتوزیع  تهیه  ایمنی،  نکات  رعایت  و 
بروشور مربوط به استفاده صحیح و ایمن 
از وسایل گرمایشی و گازسوز درسطح 
استان و همچنین بهره مندی از ظرفیت 
کانال ها و شبکه های مجازی استان و از 
طریق رسانه های جمعی، ازاین دست 

اقدامات انجام شده می باشد. 
در  کرد:  تصریح  علوی،  مهندس 
زمینه ی توسعه فرهنگ مصرف ایمن 

و بهینه گاز طبیعی فعالیت های گسترده 
با  مرتبط  خبر   ۲۳ تولید  جمله؛  از  ای 
موضوع فوق ودرج آن در وب سایت و 
پرتال شرکت و شرکت ملی گاز ایران 
و  ها  خبرگزاری  تمامی  به  ارسال  و 
تعداد  انجام  سراسری،  و  محلی  جراید 
۱۴ مصاحبه تلوزیونی و تعداد ۶مصاحبه 
با  مشترك  کلیپ   ۷ تولید  و  رادیویی 
اصفهان  برق شهرستان  توزیع  شرکت 
و... طی سال جاری صورت گرفته است.

طرح  راستای  در  افزود:  وی، 
تکریم و به منظور رفاه حال مشترکین 
کرونا  بیماری  به  باتوجه  گازطبیعی 
بیماری  این  ازگسترش  وجلوگیری 
بامراجعه  محترم  مشترکین  درجامعه 
به سایت شرکت گازاستان اصفهان به 

www.nigc-isfahan. آدرس  
خدمات  ارتباطی  سامانه  ونصب   ir
مزایا  از  سخا(  )اپلیکیشن  غیرحضوری 

وخدمات غیرحضوری بهره مندگردند.
فیت  ظر ز  ا ه مندی  بهر وی، 
اثر  بسیار  را  نهاد  مردم  سازمان های 
سازمان  گفت:  و  نمود  توصیف  بخش 
های مردم نهاد با حضور در بخش های 
اجتماعی و فرهنگی ظرفیت مناسبی را 
برای پیشبرد و توسعه فراهم کرده و به 
عنوان پل ارتباطی میان مردم و دولت 
حوزه  در  توانند  می  و  هستند  مطرح 
ایمن  و  بهینه  مصرف  سازی  فرهنگ 
گاز طبیعی نیز شرکت گاز را یاری دهند. 
ن  ستا ا ز گا شرکت  مل  مدیرعا
نشریات،  ظرفیت  از  استفاده  اصفهان، 

و  سراسری  های  روزنامه  و  مجالت 
محلی ،توزیع بروشورهای هشداردهنده، 
و مصرف  ایمنی  نکات  شعارهای  درج 
بهینه در تمامی ادارات، استفاده ازفضای 
از  صحیح  استفاده  بنر  ،نصب  مجازی 
معابر  شهر،  سطح  در  گازسوز  وسایل 
آموزش  های  کلیپ  ارایه  و  عمومی 
استفاده ایمن وبهینه از گاز طبیعی را از 
سایر اقدامات این شرکت در خصوص 
چاپ  گفت:  و  برشمرد  سازی  فرهنگ 
استان،  شهر   ۵۳ در  وتوزیع  بنر   ۱۲۵
مترو  در فضای  توزیع  و  چاپ ۱۲۷بنر 
توزیع  و  چاپ  شهراصفهان،  همگانی 
شهرستان   ۵۳ در  توزیع  پوسترو   ۱۱۰
با شرکت  و طراحی 8 پوستر مشترك 
توزیع برق شهرستان اصفهان و انتشار 
در شبکه های مجازی از دیگر اقدامات 

انجام شده در این شرکت می باشد.
این  در  بایستی  کرد:  اضافه  وی، 
که  کرد  عمل  نحوی  به  خصوص 
حداکثر اثر بخشی و تاثیرگذاری برنامه 
ها حاصل گردد و این مهم به واسطه 
شناسایی جامعه هدف در بین مشترکین 
محقق می شود و لزوم توجه به برنامه 
هدف  جامعه  شناسایی  و  اجرایی  های 
در برنامه ها، از مهمترین اقدامات این 
شرکت در خصوص فرهنگسازی استفاده 

بهینه و ایمن از گاز طبیعی است.

شركت گاز استان اصفهان فرهنگ ساز مصرف ایمن و بهینه انرژی  پس از ارتقاء درجه انجام شد:
افتتاح شعبه بانك سینا در قلعه گنج استان كرمان

شــعبه بانــک ســینا در منطقــه قلعــه گنــج اســتان کرمــان 
ــره  ــه به ــک ب ــن بان ــران ای ــی از مدی ــل و جمع ــور مدیرعام ــا حض ب

ــید. ــرداری رس ب
افتتاح شــعبه بانک ســینا در قلعه گنج استان کرمان

ــتر  ــعبه پیش ــن ش ــه ای ــان اینک ــا بی ــینا ب ــک س ــل بان مدیرعام
بــه عنــوان باجــه فعالیــت داشــت، افــزود: همــت و تــالش مضاعــف 
همــکاران در زمینــه بهبــود عملکــرد شــعبه و ارائــه خدمــات مطلــوب 
بــه مــردم منطقــه قلعــه گنــج، ارتقــا و بهبــود جایــگاه آن را بــه همــراه 
ــت  ــر و برک ــم منشــاء خی ــر اســت و امیدواری ــل تقدی ــه قاب داشــته ک

ــه باشــد. ــن منطق ــان گرامــی ای جهــت هموطن
ــه شــعبه،  ــن باجــه ب ــاء درجــه ای ــا ارتق ــزود: ب ــی اف ــر ایمان دکت
ــه  ــن منطق ــک در ای ــتریان بان ــه مش ــر ب ــات بهت ــه خدم ــه ارائ زمین
ــده  ــد از فرصــت ایجــاد ش ــز بای ــکاران نی ــده اســت و هم ــم ش فراه
ــدی  ــب رضایتمن ــا و جل ــش عملکرده ــش از پی ــاء بی ــت ارتق در جه

ــد. ــالش کنن ــتریان ت مش
ــا  ــات ب ــر خدم ــال حاض ــینا در ح ــک س ــرد: بان ــح ک وی تصری
کیفیــت و متنوعــی را ارائــه مــی کنــد و کارکنــان بانــک نیــز، احتــرام 
ــرلوحه کار  ــد را س ــع و قانونمن ــه موق ــخگویی ب ــتری و پاس ــه مش ب

ــد. ــرار داده ان خــود ق
گفتنــی اســت در ارتقــاء درجــه شــعب، شــاخص هــای عملکــردی 
متعــددی نظیــر منابــع، مصــارف، خدمــات، وصــول مطالبــات، میــزان 
ــز  ــول و نی ــکوك الوص ــوق و مش ــته، مع ــید گذش ــات سررس مطالب
شــاخص هایــی همچــون کنتــرل ریســک اعتبــاری، تاثیرگــذار اســت.

بــا ارتقــای رتبــه ایــن باجــه بــه شــعبه؛ ضمــن اســتقالل بیشــتر 
ــش  ــردم و بخ ــه م ــتر ب ــی بیش ــهیالت ده ــوان تس ــا، ت در عملکرده
خصوصــی بــه ویــژه کســب و کارهــای تولیــدی فراهــم مــی شــود.

ــن مراســم، معاونیــن مهندســی و پشــتیبانی  گفتنــی اســت در ای
و ســرمایه هــای انســانی و مدیــران امــور حــوزه مدیرعامــل و روابــط 
عمومــی، حراســت و مدیــر منطقــه جنــوب شــرق کشــور بانــک ســینا 

نیــز حضــور داشــتند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تشریح کرد:
اهمیت صادرات غیر نفتی در برون رفت از فقر

ــا  ــک ه ــم بان ــت: اگزی ــادرات گف ــعه ص ــک توس ــل بان مدیرعام
بــا حمایــت از توســعه، توانمنــد ســازی زنجیــره و تنــوع بخشــی پایــه 
صــادرات مــی تواننــد زمینــه ســاز افزایــش صــادرات غیرنفتــی و بــه 
دنبــال آن اشــتغالزایی و رشــد اقتصــادی و بــرون رفــت از فقــر شــوند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک توســعه صــادرات ایــران، دکتر 
علــی صالــح آبــادی در همایــش ملــی« راهکارهــای برون رفــت از فقر 
اقتصــادی« بــا تاکیــد بــر اهمیــت صــادرات غیــر نفتــی در فقرزدایی که 
بــه همــت دانشــکده معــارف و اقتصاد دانشــگاه امــام صادق برگزار شــد، 
افــزود: دســتاوردهای اگزیــم بانــک هــای مطــرح دنیــا در اشــتغالزایی، 
جهانــی ســازی شــرکت هــا، تقویــت روابــط بیــن کشــورها بــه منظــور 
تامیــن نیازهــای متقابــل و تحقــق اســتراتژی هــای رشــد مبتنــی بــر 

صــادرات قابــل توجه اســت.
وی بــا اعــالم اینکــه رســالت بانــک توســعه صــادرات کمــک بــه 
توســعه صــادرات غیــر نفتــی، گســترش مبــادالت تجــاری و اقتصــادی 
ــه  ــه ب ــه جانب ــهیالت هم ــات و تس ــه خدم ــورها وارائ ــایر کش ــا س ب
صادرکننــدگان اســت، اظهــار داشــت: بانــک توســعه صــادرات ایــران 
ــام  ــوازن تم ــی مت ــات ده ــادی، خدم ــر اقتص ــش فق ــتای کاه در راس
ــش  ــا افزای ــرارداده و ب ــتور کار ق شــعب در مناطــق محــروم را در دس
ــات و تســهیالت را  ــت خدم ــن مناطــق، دریاف ــارات شــعب در ای اختی
بــرای صادرکننــدگان فعــال دراســتان هــای کمتــر برخــوردار تســهیل 

کــرده اســت.
صالــح آبــادی افــزود: از دیگــر اقدامــات حمایتــی بانــک توســعه 
ــای  ــوان از اعط ــی ت ــور م ــر در کش ــش فق ــیر کاه ــادرات در مس ص
تســهیالت بــه شــرکت هــای نوپــا، دانــش بنیــان و فیــن تــک هــا و 
اعمــال نــرخ اشــتغالزایی بخــش هــای اقتصــادی در پرتفــوی اعتبــاری 

بانــک نــام بــرد.
مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات ایــران در ادامــه تاکیــد کــرد: 
ایجــاد اشــتغال مولــد اصلــی تریــن راه مقابلــه بــا فقــر اســت و بایــد 
ــه رشــد اشــتغال  سیاســت هــای مناســب جهــت ســرعت بخشــی ب
را در پیــش گرفــت و همچنیــن در ادامــه نیــز بــا حمایــت از بخــش 
هــای اقتصــادی بــا نــرخ اشــتغالزایی بــاال بــه خصــوص بنــگاه هــای 
ــرون رفــت جامعــه از فقــر اقتصــادی کمــک  ــه ب صــادرات محــور ب
کرد.صالــح آبــادی نوســانات نــرخ ارز و انتظــارات تورمــی حاصــل از 
ــار داشــت:  ــر دانســت و اظه ــر در کشــور موث ــت فق ــر وضعی آن را ب
ــارت  ــازی مه ــب س ــام متناس ــود نظ ــب، نب ــای نامناس ــرت ه مهاج
ــازار و ناتوانــی در کســب حداقــل اســتانداردهای  هــای مــورد نیــاز ب
ــر  ــر مســتقیمی ب ــز تاثی ــرخ دســتمزدها نی ــر کاهــش ن زندگــی در اث

فقــر داشــته اســت.
مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات ایــران بــا اشــاره بــه »بیانیــه 
ــری را در  ــه رهب ــر«، توصی ــش فق ــتای کاه ــالب در راس گام دوم انق
مــورد اســتفاده از اقتصــاد بــه عنــوان ابــزاری کاربــردی بــرای نیــل بــه 
ــا فقــر  اهــداف جامعــه اســالمی، را از مهمتریــن محورهــای مقابلــه ب
دانســت و گفــت: چالــش بیرونــی اقتصــاد کشــور، تحریــم هــای بیــن 
ــاب آوری در  ــه و ت ــه منظــور مقابل ــوده و ضــروری اســت ب ــی ب الملل
برابــر آن بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای داخلــی بــر افزایــش صــادرات 

غیــر نفتــی متمرکــز شــویم.
ــد  ــات در سیاســت هــای اجرایــی کشــوررا ضــروری خوان وی ثب
و اظهــار داشــت: عیــوب ســاختاری و ضعــف هــای مدیریتــی، چالــش 

درونــی اقتصــاد ماســت کــه بایــد رفــع شــوند.
ــور«،  ــت مح ــع عدال ــد و توزی ــادی »تولی ــح آب ــه صال ــه گفت ب
»بودجــه بنــدی متــوازن و پرهیــز از »اســراف« از مهمتریــن 
ــت. ــی اس ــد فقرزدای ــش درآم ــاد و پی ــع اقتص ــع موان ــای رف راهکاره

صالــح آبــادی بــا ذکــر این مهــم کــه اشــتغالزایی یکــی از اقدامات 
مهــم در مســیر فقرزدایــی اســت، گفــت: بــه ایــن منظــور بایــد رفــع 
موانــع قانونــی غیــر ضــروری در توســعه کســب و کارهــا در اولویــت 
قــرار داشــته و در مســیر بهبــود فضــای کســب و کار و کاهــش ریســک 

ســرمایه گــذاری گام برداشــت.

تجلیل از برگزیدگان سومین دوره جشنواره مد و لباس استان اردبیل 

سومین دوره جشنواره مد و لباس 
استان اردبیل با معرفی برگزیدگان به 
روابط  گزارش  به  داد.  پایان  خود  کار 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی 
با  آیینی  در  اردبیل،  استان  اسالمی 
کارگروه  دبیر  شفاپور  مرضیه  حضور 
مد و لباس کشور و عبداهلل بحرالعلومی 

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
سومین  برگزیدگان  از  اردبیل  استان 
دوره جشنواره مد و لباس استان اردبیل 
تجلیل به عمل آمد. به ترتیب حدیقه 
مهناز  و  جوادخانی  براهیم  ا لطفی، 
بخش  برگزیدگان  عنوان  به  امیری 
کاظمی  شادی  محبی،  نگار  پژوهش، 

و رومینا جعفری به عنوان برگزیدگان 
اشرفی  کاظمی  فرناز  و  رقابتی  بخش 
برگزیدگان  عنوان  به  لطفی  حدیقه  و 
بخش ویژه)لباس اجتماع( سومین دوره 
ایرانی- اسالمی  لباس  جشنواره مد و 
استان اردبیل معرفی شدند. از خانم ها 
شیوا  و  همراهی  آذر  قاسمی،  مریم 

به  راه یافتگان  عنوان  به  کریم زاده 
اهدای  با  تهران  لباس  و  مد  جشنواره 
از  آمد.همچنین  بعمل  قدردانی  لوحی 
از  اسماعیلی  مهدی  یاد  زنده  خانوادۀ 
کشور  لباس  و  مد  کارگروه  اعضای 
تقدیر بعمل آمده و یاد و خاطره زنده 

یاد اسماعیلی گرامی داشته شد.

سوال بپرسید ، جایزه دریافت کنید
جشنواره »از واژه تا باجه« در كانال رسمی پیام رسان بله 

و بات باجه از ۶ تا ۲۰ اسفند ماه برگزار می شود
هدف  با  جشنواره  این  ایران،  ملی  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  حداکثری  آگاهی  و  بانکی  آنالین  مشاورۀ  مفهوم  با  کاربران  آشنایی 
محصول برگزار می شود و مشتریان با پرسش سؤاالت بانکی شان کمتر 

از۳۰ دقیقه پاسخ خود را دریافت می کنند.
در این مسابقه کاربران از طریق بازوی باجه آنالین و ورود به بخش 
جشنواره » از واژه تا باجه« و در اختیار قرار گرفتن هر روز ، سه واژه 
بانکی و پرسیدن سؤال بانکی مرتبط خود در باجه ،جواب های تخصصی 

را از کارمندان بانک دریافت و امتیاز کسب می کنند.
کاربران با پرسیدن سؤاالت بیشتر وارد سطح بندی برنزی، نقره ای و 
طالیی می شوند. و فقط با پرسیدن ۱۰ سؤال وارد قرعه کشی ۲۵۰ میلیون 

ریالی و پلۀ طالیی می شوند.
جشنواره از واژه تا باجه در سه سطح برگزار می شود که هر کدام 

شرایط کسب امتیاز و جوایز مختلفی دارد.
بین  باید  کاربر  است  مسابقه  در  سطح  اولین  که  برنزی  پله  در 
مکالمه  سال   ۱« قرعه کشی  در  تا  کند  کسب  باید  را  امتیاز   ۴ تا   ۱
رایگان« شرکت داده شود در پله نقره ای که دومین سطح در جشتواره 
در  بر شرکت  و عالوه  کرده  را کسب  امتیاز   ۱۰ تا   ۵ بین  کاربر  است 
رایگان«  اینترنت  و  مکالمۀ  سال   ۱« قرعه کشی  در  برنزی  قرعه کشی 

می شود. داده  نیز شرکت 
در  تا  کنند  کسب  امتیاز   ۲۰ تا   ۱۱ باید  کاربران  طالیی  سطح  در 
قرعه کشی »۲۵۰ میلیون ریال وجه نقد« شرکت  داده شوند و برای ۱۰۰ 
نفر اول که بیشترین امتیاز را کسب کرده اند ضمن ارتقا به پله الماسی در 

قرعه کشی ۵۰ میلیون ریال وجه نقد نیز شرکت داده می شوند.
گفتنی است هر سوال، معادل ۱ امتیاز بوده و کاربران باید سواالت 
تا  باشد  روزانه  های  واژه  حاوی  که  نمایند  مطرح  طوری  را  خود  بانکی 

شانس خود را برای برنده شدن باال ببرند.
امتیازدهی می کنند  و  بررسی  را  بانک سؤاالت کاربران  متخصصان 
و اگر بیش از سه سؤال غیربانکی پرسیده شود، فرد از قرعه کشی خارج 

می شود.
و  مصنوعی  هوش  از  بهره گیری  با  باجه  سامانۀ  است  گفتنی 
کرده  انتخاب  موجود  پاسخ های  میان  از  را  پاسخ  بهترین  کالن داده ها، 
با  نکند  دریافت  مناسبی  پاسخ  واگر  می کند  ارسال  خودکار  به صورت  و 
استفاده از داده های پیشین خود، کاربر را به متخصص ترین کارمند شعبه 
در زمینۀ پرسش، متصل می کند تا بتواند تجربه ای لذت بخش و مطمئن 

برای مشتریان بانک ایجاد کند.

دی  بانک  تسهیالتی  های  طرح  از  مشتریان  استقبال  با 
صورت گرفت :

رشد 1۲۰ درصدی تسهیالت اعطایی بانك دی در 11 ماهه 
نخست سال 1399

سیاست های جدید بانک دی در پرداخت تسهیالت متنوع با استقبال 
کم نظیر مشتریان مواجه شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک دی، فعال سازی طرح های مختلف ارائه 
تسهیالت، استفاده حداکثری از ظرفیت های عقود بانکی و ایجاد تسهیل در 
فرآیند اعطای تسهیالت سبب شده است که تقاضای دریافت تسهیالت از 

بانک دی افزایش یابد.
اطالعات موجود نشان می دهد مانده تسهیالت اعطایی بانک دی از 
مبلغ 8۴ هزار میلیارد ریال در پایان سال مالی ۱۳۹8 به مبلغ بیش از ۱8۵ 
هزار میلیارد ریال در ۱۱ ماهه نخست سال جاری رسیده است که از افزایش 

بیش از ۱۲۰ درصدی تسهیالت اعطایی در این مدت حکایت دارد.
تمرکز بانک دی بر وصول مطالبات غیرجاری، موجب افزایش منابع در 
اختیار و در نتیجه افزایش قدرت تسهیالت دهی بانک شده و امکان پرداخت 

تسهیالت بیشتر به مشتریان را فراهم کرده است.
از  ناشی  اقتصادی  با در نظر گرفتن شرایط  بانک دی تالش کرده 
شیوع ویروس کرونا در کشور، با مطالعه و شناسایی نیازهای اقشار مختلف 
 ۳۰ از  بیش  از  مالی  و حمایت  اقتصادی  بر بخش های مختلف  تمرکز  و 
خدمات  ارائه  در  تسهیل  و  کسب وکار  رونق  زمینه  کسب وکار،  و  فعالیت 
مطلوب به آحاد جامعه را با ارائه طرح های تسهیالتی متنوع و اختصاصی 
بیمه،  کارگزاران  و  نمایندگان  فرهنگیان،  دی،  دیدار  طرح های  جمله  از 
صرافان و طرح تسهیالتی ویژه کادر درمان و کسب وکارهای آسیب دیده 

ناشی از کرونا فراهم کند.
پرداخت تسهیالت در قالب عقد تفاهم نامه با شرکت ها، سازما ن ها و 
اصناف مختلف با هدف توسعه کسب وکارها از دیگر سیاست های بانک دی 

در زمینه ارائه طرح های تسهیالتی بوده است.
بانک دی به تازگی در پی استقبال گسترده مشتریان از طرح دی کارت 
اعتباری از این طرح تسهیالتی با امتیازات جدید رونمایی کرده و با هدف 
تکریم بانوان کشور نیز طرح تسهیالتی ویژه بانوان را معرفی کرده است.  
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مرکزی _ توسعه زیرساخت های 
عظیم  پروژه  افتتاح  با  نقل  و  حمل 

آزادراه غدیر قوت گرفت.
آزادراه غدیر با ارزشی بالغ بر ۷۰ 
هزار میلیارد ریال با دستور دکتر حسن 
روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران 

افتتاح شد.
پروژه عظیم آزادراه غدیر با شروع 
کلید   ۱۳۹۵ سال  در  طراحی  مرحله 
خورد و با مشارکت ۳۰درصدی دولت 
خاتم  سازندگی  قرارگاه  ۷۰درصدی  و 
هفتم  در  نهایت  در  و  احداث  االنبیا 
اسفند ماه سال ۱۳۹۹ به بهره برداری 

رسید.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی، علی زندی فر مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

مراسم  برگزاری  حاشیه  در  مرکزی 
افتتاحیه گفت: یکی از مهمترین پروژه 
عنوان  تحت  کشور  راهسازی  های 
امتداد  کیلومتر   ۱۵8 با  غدیر  آزادراه 
البرز،  قزوین،  های  استان  از  عبور  و 
مرکزی و تهران به بهره برداری رسید.

اقدام  این  با  کرد:  تصریح  وی   
و  راه  وزارت  مشارکت  با  که  جهادی 
شهرسازی و قرارگاه خاتم االنبیا به بار 
نشست، عالوه بر کاهش بار ترافیکی 
در محدوده پایتخت، گامی ارزشمند در 
راستای توسعه زیرساخت های حمل و 

نقل در تقاطع راه ابریشم برداشته شد.
به گفته مدیرکل راهداری و حمل 
این  مرکزی،  استان  ای  جاده  نقل  و 
و  زرندیه  از شهرستان  عبور  با  آزادراه 
گذشتن از محور قدیم و آزادراه ساوه-

تهران، اهمیت راههای استان مرکزی 
را بیش از پیش ارتقا خواهد بخشید و 
بدون تردید در وضعیت تردد و ترافیکی 
بسزایی  تأثیر  استان  محورهای شمال 

خواهد گذاشت.
 : شت ا د ر  ظها ا فر  ی  ند ز
آزادراه  از  بهره برداری  با  امیدواریم 
حوزه  در  فزاینده  رشد  شاهد  غدیر، 
علی  ستان  ا در  کاال  نقل  و  حمل 
و  ساوه  شهرستانهای  در  الخصوص 
توسعه  آن  حاصل  که  باشیم  زرندیه 
صنعت حمل و نقل و رشد اقتصادی 

بود خواهد  منطقه  در 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

بهره  برداری از آزادراه غدیر در پایان سال جهش تولید

مفقودی 
برگ سبز خودروی تیبا صندوق دار سفید با شماره پالك 

۷۲ایران8۲۵ ق 8۴ با شماره موتور 8۲۴۰۱۹۹.
و شماره شاسی F۵8۶۳۶۰۵ بنام آتنا درزی خلردی مفقود گشته و 

از درجه اعتبار ساقط است

مفقودی
برگ سبز خودروی سمند ال ایکس با شماره پالك 

   8۹۲ ل ۲۷ ایران ۵۵ با شماره موتور 12488258955
و شماره شاسی NAAC91CC4AF770811 بنام ناظم رام 

مفقود گشته و از درجه اعتبار ساقط است

مفقودی
مدرك تحصیلی اینجانب زینب زورمند فرزند احمد به شماره 
شناسنامه ۲۰۰8 صادره از جیرفت در مقطع کاردانی رشته کامپیوتر 
تاریخ   ۹۰۹۴ شماره  با  جیرفت  ازاد  دانشگاهی  واحد  از  صادره 
۹۲/۲/۲۹ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت به 

نشانی دانشگاه آزاد جیرفت ارسال نماید

آگهی اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت 
بدین وسیله اشعار می دارد محمدرضا آقایی مالک ششدانگ پالك ثبتی 
بهای  عبارت  حذف  قصد  ورامین  وسط  بهنام  بخش  کالته  در  واقع   ۱۰8/8۲
ثمنیه اعیانی از سند مالکیت فوق را دارد و پس از تقاضای مشارالیه مراتب به 
کارشناس رسمی دادگستری آقای شاهین قاسمی بختیاری ارجاع و طی شماره 
ثمن  بهاء  مبلغ  و  است  گردیده  ارائه  ایشان  نظریه   ۹۹/۱۰/۲۵-۱۳۲۱8 وارده 
اعیان ۱۹۰۹۳۷۵۰۰ ریال تعیین و طی فیش شماره ۶۳8۱۵۵ – ۹۹/۱۲/۹ به 
حساب سپرده ثبت تودیع گردیده است لذا مالک ثمنیه اعیان خانم بلقیس همسر 
مرحوم علی اکبر قمری و یا اشخاص حقیقی ذی حق جهت اخذ سپرده مذکور 
در اجرای تبصره ۱ ذیل ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت به این اداره مراجعه و 

در صورتی که مدعی تضییع حق می باشید ظرف مدت سی روز از تاریخ انتشار 
این آگهی به دادگاه محل مراجعه و گواهی طرح دعوا را به این اداره ارائه نمایید 
در غیر این صورت در اجرای تبصره ۲ ماده فوق سند مالکیت بدون استثناء بهاء 

ثمنیه اعیان به نام متقاضی صادر می گردد. 
محمد رحیم پور راینی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ورامین 
م / الف ۶۴۵

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۴۶۲8- ۹۹/۱۰/۲هیات دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حمید میرزاده فرزند حاجی  بشماره شناسنامه ۲۰۵  صادره از جیرفت درششدانگ 
از  پالك-فرعی  مربع  ۲۱۲۷متر  مساحت  به  باغچه  بر  مشتمل  خانه  باب  یک 
۶۲۷-اصلی مفروز و مجزا شده از پالك-فرعی از ۶۲۷-اصلی قطعه دو واقع 
در اراضی سرگدار ساردوییه جیرفت بخش ۳۴ کرمان خریداری از مالک رسمی 
مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  علیدادی  عیسی  آقای 
در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدور سند 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۲/۱۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۲/۲۷

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالك

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۵۹۷۱- ۹۹/۱۱/۲8هیات اول  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  درواحد 

آقای حسین بلوچ فرزند امیدعلی  بشماره شناسنامه 888۶  صادره از جیرفت 
-۵۵۶ از  پالك-فرعی  مربع  ۶۴۴متر  مساحت  به  خانه  باب  یک  درششدانگ 

اصلی مفروز و مجزا شده از پالك۲۲-فرعی از ۵۵۶-اصلی قطعه پنج واقع در 
اراضی قنات محمد شاه ساردوییه جیرفت بخش ۳۴ کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای سید محمد و سید عبدالوهاب و کلثوم فاطمی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۲/۱۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۲/۲۷

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالك

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۴۷۲۲- ۹۹/۱۰/۶هیات اول  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه کریمی 
مسکونی فرزند احمد  بشماره شناسنامه ۳  صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه 
مشتمل بر باغچه به مساحت ۷۲۳متر مربع پالك-فرعی از ۱۰-اصلی مفروز و مجزا 
شده از پالك۳۳-فرعی از ۱۰-اصلی قطعه یک واقع در اراضی زمین میاه باغها ساویدان 
جبالبارز جیرفت بخش ۳۴ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین کریمی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۲/۱۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۲/۲۷

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالك



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1691- چهارشنبه 13 اسفند 61399 ورزش دنیای 

مصدویت دبیر در تمرین تیم ملی! 
صبح  کشتی،  فدراسیون  رئیس 
را  خود  چپ  پای  آشیل  گذشته  روز 

مورد عمل جراحی قرار داد.
فدراسیون  رئیس  دبیر  علیرضا 
اوقات در تمرینات  کشتی که گاهی 
آزادکاران حاضر می شود و با آن ها به 
تمرین می پردازد، در جریان تمرینات 
آزادکاران دچار پارگی کامل از ناحیه 

آشیل پای چپ شد.
او خیلی زود به خاطر شدت این 

آسیب دیدگی مجبور به جراحی شد و صبح روز گذشته توسط دکتر سهراب 
کیهانی مورد عمل جراحی قرار گرفت.

فدراسیون  رئیس  پای  جراحی  عمل  کشتی،  فدراسیون  اعالم  طبق 
موفقیت آمیز بوده و پای وی بیش از ۴۵ روز باید در گچ باشد.

رییس کمیته ملی المپیک:
سیامند برای همیشه به عنوان اسطوره در اذهان باقی می ماند

سالگرد  اولین  مراسم  در  المپیک  ملی  کمیته  رییس  امیری  صالحی 
گفت:  جهان  رکورددار  و  برداری  وزنه  پارالمپین  قویترین  رحمان  سیامند 
سیامند رحمان سرمایه نمادینی است که برای همیشه به عنوان اسطوره در 

اذهان عمومی باقی می ماند.
پارالمپین  قویترین  رحمان  سیامند  سالگرد  اولین  بزرگداشت  مراسم 
وزنه برداری و رکورددار جهان، روز گذشته)سه شنبه( با حضور رضا صالحی 
ورزش حرفه  معاون  نژاد  علی  المپیک، مهدی  ملی  کمیته  رییس  امیری 
ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، شروین اسبقیان رییس فدراسیون 
جانبازان و معلوالن، مظلومی رییس فدراسیون نابینان و کم بینایان و عزام 
الزعبی نماینده کمیته بین المللی پارالمپیک در محل کمیته ملی پارالمپیک 

برگزار شد.
این مراسم بدون حضور خانواده وی و محمود خسروی وفا برگزار شد.

در این مراسم، سیدرضا صالحی امیری گفت: جامعه بزرگ جانبازان 
و معلوالن نمادی از مقاومت غرور و غیرت ایران هستند. ما سرمایه های 
نمادینی داریم که برای همیشه در ذهن مردم ماندگار می شود که یکی از 
آن سیامند رحمان است. سیامند سفر کرده اما روحش زنده است. این دسته 
با حیاتشان تمام نمی شوند و کسی نمی تواند چنین اسطوره هایی را  افراد 

همانند پهلوان تختی فراموش کند.
رییس کمیته المپیک افزود: سیامند نمی میرد بلکه سفر کرده و یادش 
نمادین  است سرمایه های  مهم  امروز  است.  ماندگار  خاطره ها  در  همیشه 
داشته باشیم تا برای آیندگان الگو باشند. باید قدردان محمود خسروی وفا 
باشیم که نماد مقاومت است و تا امروز توانسته این جامعه بزرگ معلوالن 
و جانبازان را حفظ کند. پارالمپیک به مثابه ستاره ای است که در  آسمان 

ایران می درخشد.
وی همچنین در جمع خبرنگاران افزود: به نمایندگی از محمود خسروی 
وفا رییس کمیته پارالمپیک صحبت می کنم. امروز با حضور مهمان خارجی 
از اردن، پاسداشت شخصیت سیامند رحمان برگزار شد. جانبازان و معلوالن 
سرمایه ما هستند و ما در کنار وزارت ورزش و کمیته پارالمپیک یک خانواده 
هستیم. امروز کمیته ملی پارالمپیک با برگزاری این مراسم، برگی از افتخارات 
پارالمپیک را به نمایش گذاشت.در این مراسم همچنین عزام الزعبی نماینده 
کمیته بین المللی پارالمپیک اظهار کرد: باعث افتخار من است که در اولین 
سالگرد قهرمان افسانه ای سیامند رحمان در کنار شما هستم. نام او همواره 

اخالق و منش پهلوانی را به یاد می آورد.
وی گفت: برای اولین بار سیامند رحمان را در رقابت های انتخابی اردن 
دیدم که تالش می کرد رکورد باالیی را به ثبت برساند، اما میله هالتر ما توان 
وزنه های بیشتری را که او درخواست کرده بود، نداشت. به او تاکید کردم 

که در پارالمپیک لندن می توانید رکورد باالیی را ثبت کنید.
این نماینده کمیته بین المللی پارالمپیک خاطرنشان کرد: من همیشه از 
او به عنوان قهرمان قوی هیکل دنیا یاد می کنم. در این مراسم به مناسبت 
اولین سالگرد درگذشت سیامند رحمان از پوستر این قهرمان پاراوزنه بردار 
دنیا تحت عنوان جایزه علمی سیامند رحمان توسط صالحی  امیری و مهدی 
پاراوزنه برداری در این  علی نژاد رونمایی شد.رضازاده نیز رییس انجمن 
مراسم گفت: سیامند رحمان هم رشته من بود، ۳۱۰ کیلوگرم وزنه باارزشی 

است که چندین سال او توانست این رکورد را جاودانه نگه دارد.

رئیس فدراسیون کاراته:
كسب مدال در المپیك دور از ذهن نیست

المپیک  رئیس فدراسیون کاراته گفت: کسب سهمیه در رقابت های 
توکیو دور از ذهن نیست.

سید حسن طباطبایی در حاشیه مجمع انتخابات هیئت کاراته استان 
زنجان، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امید زیادی برای کسب مدال المپیک 
داریم، افزود: با توجه به ظرفیتی که در تیم ملی کاراته ایران می بینیم، رسیدن 

به مدال دور از ذهن نیست.
وی با تاکید بر اینکه حضور مجدد کاراته در المپیک، بعد از رقابت های 
توکیو بسیار سخت اما غیرممکن نیست، تصریح کرد: با توجه به اینکه مهد 
کاراته در ژاپن قرار دارد، به همین خاطر حمایت های الزم برای برگزاری 
مسابقات این رشته در المپیک توکیو فراهم شد و فدراسیون جهانی کاراته 
نیز به دنبال رفع همه موانع در راستای تثبیت حضور کاراته در المپیک است.

این مسئول با یادآوری اینکه خوشبختانه از شرایط خوبی برای حضور 
به  ایران  کاراته  تیم ملی  داد:  ادامه  برخورداریم،  توکیو  المپیک  در  موفق 
به کسب  امید  و  بوده  برخوردار  باالیی  تجربه  از  مربی  و  ورزشکار  لحاظ 
مدال در المپیک توکیو داریم و تا به امروز نیز سهمیه های خوبی کسب 
شده و امیدواریم تا زمان برگزاری المپیک، سهمیه  قابل توجه دیگری نیز 

کسب کنیم.
رئیس فدراسیون کاراته با اشاره به اینکه در بخش کومیته آقایان و 
بانوان باید ۶ سهمیه کسب کنیم که تا به امروز ۲ سهمیه آقایان و یک 
دو  باید  نیز  کاتا  در بخش  اظهار کرد:  است،  بانوان مسجل شده  سهمیه 
سهمیه کسب کنیم که این اتفاق هنوز رخ نداده است اما امیدواریم بتوانیم 
از فرصتی که در رقابت های پاریس مهیا می شود، بتوانیم به خوبی برای 

کسب سهمیه استفاده کنیم.
طباطبایی با بیان اینکه المپیک پیش رو یک فرصت طالیی برای کاراته 
به شمار می رود، خاطرنشان کرد: کاراته ایران به لحاظ ظرفیت هایی که دارد، 
یکی از باتجربه های این رشته در دنیا است، به همین خاطر امیدواریم حاصل 

همه این تالش ها منتج به کسب نتایج خوب در المپیک شود.

لوپتگی: با انگیزه به دیدار بارسلونا می رویم
سویا،  سرمربی  لوپتگی،  خولن 
بارسلونا  اخیر  حواشی  که  است  معتقد 
نمی تواند به سود یا ضرر این تیم باشد.

برگشت  بازی  در  امشب  سویا 
در  ری  دل  کوپا  نهایی  نیمه  مرحله 
نوکمپ مهمان بارسلونا خواهد بود. دیدار 
دو تیم در مسابقه رفت با دو گل به سود 
شاگردان خولن لوپتگی به پایان رسیده 
بود تا اکنون سویا از شانس خوبی برای 
صعود به بازی فینال برخوردار باشد. این 
در حالی است که البته ابتدای هفته سویا 

در اللیگا با دو گل مقابل بارسا شکست خورد تا مشخص شود این تیم کار آسانی 
در نوکمپ پیش رو نخواهد داشت.

خولن لوپتگی، سرمربی سویا، پیش از بازی تیمش مقابل بارسلونا گفت: » 
به نظر من فاکتورهای زیادی در فوتبال تأثیرگذار هستند. فوتبال ورزشی است 
که شما را وادار می کند تا در همه زمینه ها عملکرد خوبی داشته باشید. ما از این 
شانس برخوردار هستیم که به یکی از جام های مهم دست پیدا کنیم. ما با انگیزه 

فراوان و جاه طلبی زیاد پا به دیدار برابر بارسلونا می گذاریم.
قصد نداریم با همان تاکتیک مسابقه رفت پا به دیدار با بارسا بگذاریم چرا 
که این بازی متفاوت است و ما ایده های تازه ای داریم. ما باید با توپ و بدون 
توپ بر اساس کارهایی که حریف انجام می دهد عملکرد خوبی داشته باشیم.«

حواشی اخیر بارسلونا: » این اتفاقات که در بارسلونا رخ می دهد نه به ما 
سود می رساند و نه باعث ضرر کردن مان خواهد شد. ما در اینجا حضور داریم تا 

فقط پیرامون فوتبال حرف بزنیم.«
عملکرد داوران: » آنها انسان های کاماًل حرفه ای هستند و به خوبی خود 
را برای بازی ها آماده می کند. با اطمینان می گویم که آنها همواره به دنبال اتخاذ 

بهترین تصمیم ها هستند.«

رینیر ژسوس: هالند نقش مهمی درموفقیت من دارد

ستاره برزیلی جوان دورتموند نقش  ارلینگ هالند در وفق پیدا کردنش با 
دورتموند را بسیار مهم عنوان کرد.

رنیر ژسوس بازیکن قرضی رئال در دورتموند است که روزهای خوبی در این 
تیم نداشت و چیزی نمانده بود در انتقاالت ژانویه راهی تیم دیگر شود.

او تابستان گذشته با قراردادی دو ساله و قرضی رئال را به مقصد دورتموند 
ترك کرد ولی زیر نظر لوسین فاوره مربی سابق دورتموند به او بازی نمی رسید. 
با ادین ترزیچ جانشین لوسین فاوره نیز شرایط تغییر نکرد تا عصبانیت رئالی ها 
را موجب شود. باشگاه مادریدی قصد داشت او را از دورتموند به باشگاهی دیگر 
انتقال دهد ولی رینیر پس از صحبت با ترزیچ تصمیم به ماندن گرفت و حاال 

شرایط برای او تغییر کرده است.
رینیر در بازی اخیر دورتموند برابر بیلفلد زننده گل سوم تیمش روی پاس 

ارلینگ هالند بود. او با ستاره نروژی دوستی صمیمانه ای دارد.
رینیر در مصاحبه جدید خود و در مورد هالند گفت:» ارلینگ بازیکن تعیین 
کننده و کلیدی ماست و هر لحظه می تواند ورق بازی را برگرداند. او نه تنها یک 
فوتبالیست بزرگ است که شخصیت فوق العاده ای هم دارد. هالند در این مدت 

به من کمک زیادی کرده است تا بتوانم خودم را با تیم وفق دهم.«
رینیر در مورد شرایط فعلی اش گفت:» گلی که زدم اعتماد به نفسم را بیشتر 
کرد. در این مدت سخت تالش کرده ام و حاال باید در تمرینات نیز خودم را نشان 
دهم تا بتوانم به ترکیب اصلی برسم. معتقدم در مسیر درستی هستم و هر روز 

حس می کنم شرایطم در حال بهتر شدن است.«

فابیو كاپلو: این بدترین یوونتوس ده سال اخیر است
تیم تحت هدایت  گذارد.  نمی  را پشت سر  یوونتوس فصل چندان خوبی 
آندره آ پیرلو در سری آ با یک بازی کمتر ۱۰ امتیاز از اینتر صدرنشین کمتر دارد 
و در لیگ قهرمانان نیز بازی رفت یک هشتم نهایی را با نتیجه ۲-۱ به پورتو 

واگذار کرده است.
در آن بازی فدریکو کیه زا با گل دقایق پایانی خود،امیدواری ها را همچنان 

زنده نگاه داشت.
فابیو کاپلو در انتقاد از وضعیت فعلی یوونتوس به گاتزتا دلو اسپورت گفت:» 
برابر پورتو یوونتوس بیشتر راگبی بازی کرد تا فوتبال. شاهد این بودیم که توپ 
را از یک سمت به سمت دیگر منتقل می کردند و به ندرت بازی مستقیم و رو به 
دروازه حریف را شاهد بودیم. تنها رونالدو میل به حمله به دروازه پورتو را داشت.

از یوونتوس تحت هدایت ساری و آلگری  تیم پیرلو به مراتب ضعیف تر 
است و معتقدم مشکل اصلی در میانه زمین است؛ جایی که رابیو و بنتانکور کیفیت 
الزم را نشان نداده اند. بدون شک بدترین بازی فصل یوونتوس برابر پورتو بود.«

کاپلو ادامه داد:» معتقدم رونالدو، کوادرادو، کیه زا و دیباال تنها بازیکنانی 
هستند که عملکردشان قابل دفاع بوده است. غیبت دیباال به یووه ضربه زیادی 
زده چرا که او هم از جمله بازیکنان تکنیکی است که می تواند به بازی تیم عمق 
بدهد. کیه زا هم به خوبی توانسته خودش را با شرایط یوونتوس وفق بدهد در 
حالی که تابستان به یوونتوس ملحق شد. با فوق ستاره ای مثل رونالدو به تنهایی 

نمی توان موفق شد. این بدترین یوونتوس ۱۰ سال گذشته است.«

سرمربی منچستریونایتد در آماج حمالت منتقدین
اندی کول، ستاره سابق منچستریونایتد، از اوله گنار سولسشر، سرمربی این 

تیم، به دلیل بی توجهی به توصیه های سر الکس فرگوسن، انتقاد کرد.
اوله گنار سولسشر، سرمربی فعلی منچستریونایتد، پس از کسب تساوی بدون 

گل برابر چلسی آماج انتقادات زیادی قرار گرفته است.
اندی کول باور دارد که سولسشر دارد بهای تاکتیک های محتاطانه خود در 

برخی از بازی های این فصل منچستریونایتد را می پردازد.
مهاجم سابق یونایتد از رویکرد هم تیمی سابق خود روی نیمکت این تیم 
انتقاد کرد و گفت که سرمربی نروژی شیاطین سرخ دارد درست برخالف توصیه 

کلیدی الکس فرگوسن رفتار می کند.
یونایتد در برابر »بیگ ۶« هرگز نتوانسته به پیروزی دست پیدا کند و روز 

یکشنبه برابر چلسی نیز به یک تساوی ناامیدکننده دیگر رضایت داد.
اندی کول گفت: »منچستریونایتد نمی تواند اینگونه بازی کند. این باید 
باعث نگرانیشان شود. اگر فکر می کنی که واقعا می توانی قهرمان شوی یا حداقل 

بر سر قهرمانی رقابت کنی، باید بتوانی گل بزنی!«
اندی کول با یادآوری توصیه ای که سر الکس فرگوسن در رختکن یونایتد 
به او و سولسشر کرده بود، از سولسشر خواست تا دوباره سبک سرگرم کننده ای 

را که یونایتد در گذشت بازی می کرد، در این تیم زنده کند.
کول افزود: »وقتی زیر نظر سر الکس فرگوسن بازی می کردیم تنها چیزی 
که او عادت داشت بگوید این بود: »بروید بیرون و خوش بگذرانید و بقیه را سرگرم 
کنید.«این کاری است که یونایتد باید انجام دهد. شما باید سرگرم کننده باشید. 

باید به حریفان خود احترام بگذارید اما نمی توانید از آنها بترسید!
همه می خواهند که سفت و سخت باشند. نمی خواهید گل بخورید، دروازه 

بان ها این را می گویند، مدافعان هم همینطور.
اما اگر شما گل بخورید و خودتان هم گل بزنید فکر نمی کنم کسی شکایتی 
داشته باشد چرا که در آنصورت دارید به شیوه ای بازی می کنید که یونایتد باید 
بازی کند.اگر به گذشته نگاه کنید می بینید که تاریخ یونایتد در این باره است که 
خوب فوتبال بازی کند، سعی کنید با بازی به شیوه ای خاص بازی ها را ببرد، 
خیلی سفت و سخت و بسته دفاع نکند و تالش نکند که برد های ۱-۰ را پشت 
سر هم قطار کند.یونایتد نمی تواند اینطور بازی کند و وقتی آنها تالش می کنند 
که اینطور بازی کنند خب به نتیجه هم نمی رسند و بردی نصیبشان نمی شود. 
اگر قرار باشد باالخره یک زمانی در لیگ قهرمان شوید باید تیم های بزرگ را 

هم شکست دهید. با تساوی به قهرمانی نخواهید رسید.«

»محمود فکری« بعد از 
۱۵۰ روز از هدایت استقالل 
کنار رفت و تیم را در رده سوم 

به جانشین خود تحویل داد.
و  فکری«  »محمود  ماجرای 
استقالل به انتها رسید. خیلی زودتر از 
حد تصور؛ رویای به حقیقت پیوسته ی 
یک  به  تبدیل  آبی ها  سابق  کاپیتان 
شد.  قعیت  وا در  سهمگین  بوِس  کا
 ۱۵۰ از  پس  استقالل  اسبق   ۶ شماره 
روز از هدایت این تیم کنار رفت و حاال 
مشخص نیست آیا دوباره روزی صاحب 
این نیمکت پرهوادار اما سختگیر خواهد 

شد یا خیر.
رسمی  مسابقه   ۱۶ در  فکری 
داشت.  عهده  به  را  استقالل  هدایت 
برگزار  برتر  لیگ  در  دیدارها  این  همه 
شد که ماحصل آن هفت برد، ۶ مساوی 
بود. فکری در ۴۳ درصد  باخت  و سه 
و  کرد  پیدا  دست  برتری  به  مسابقات 
تنها ۲ تیم سپاهان و پرسپولیس از او 
بهتر کار کردند. تیم تحت هدایت این 
رقابت ها  درصد   ۱8 در  جویباری  مرد 
این حیث هم  از  که  بود  میدان  بازنده 
آنها سومین تیم برتر محسوب می شدند.

میانگین  زده  با ۱۹ گل  استقالل 
۱.۱8 را به ثبت رساند و در سوی مقابل 
گل   ۰.۷۵ معدل  گل،   ۱۲ دریافت  با 
دریافتی را به دست آورد. نکته عجیب 
این است که در این ۲ مورد هم استقالِل 
فکری تیم سوم جدول ۱۶ تیمی لیگ 
و در  پنجم  تیم  استقالل در خانه  بود. 
از خانه تیم چهارم جدول شد و  خارج 
در مجموع با کسب ۵۶ درصد امتیازات 
یعنی ۲۷ امتیاز به رده سومی تا پایان 
هفته شانزدهم رسید. رده ای که با صدر 

جدول ۶ امتیاز فاصله دارد.
استقالل از هفته سوم تا پایان هفته 

یازدهم به مدت ۹ هفته هیچ شکستی 
را متحمل نشد و بهترین دوران فکری 
طرفی  از  خورد.  رقم  مدت  همین  در 
آبی ها سه بار، تجربه ۲ هفته بدون برد 
پیاپی را متحمل شدند. حاال کار برای 
فکری در حالی به اتمام رسید که تیم 
او آخرین برد خود را در هفته چهاردهم 
مقابل نساجی مازندران به دست آورد و 
پس از آن برابر سپاهان و مس رفسنجان 
در ۲ دیدار خارج از خانه به یک امتیاز 

قناعت کرد.
به  نسبت  فکری«  »محمود  آمار 
هجدهم  لیگ  همچنین  و  قبل  فصل 
ضعیف تر شده است. استقالل در لیگ 
هجدهم با »وینفرد شفر« تا پایان هفته 
شانزدهم به ۲8 امتیاز رسید و در لیگ 
استراماچونی  تالش  ماحصل  نوزدهم 
سرمربی  بدون  تیم  که  هفته ای  سه  و 
اداره شد؛ ۲۹ امتیاز بود. حاال باید دید 
نتیجه ای  به چه  استقالل  راه  ادامه  در 
که  است  جالب  می کند.  پیدا  دست 
فصل قبل هم پیش از فرا رسیدن هفته 
هفدهم، استقالل سرمربی خود را تغییر 
داد. البته در آن برهه استقالل ابتدا ۲ 
به  سپس  و  کرد  برگزار  آسیایی  بازی 
هفته  بازی  هفدهم،  هفته  دیدار  جای 

هجدهم را برگزار کرد. و بازهم ماجرا 
وقتی جالب تر می شود که بار دیگر بازی 
فوالد  برابر  در  استقالل  هفدهم  هفته 

خوزستان خواهد بود.
***

مجیدی؛ گزینه جدی سرمربیگری 
استقالل

د  فرها با  ده  ا خلیل ز اسماعیل 
توافقات  و  داشته  مذاکراتی  مجیدی 
خوبی مابین طرفین حاصل شده است.

ین  یک  تر د نز مجیدی  د  ها فر
محسوب  استقالل  نیمکت  به  گزینه 
قلعه نویی  امیر  نه همچون  او  می شود، 
با باشگاهی قرارداد دارد و نه از فضای 
استقالل به دور است.مجیدی که فصل 
گذشته در میانه های راه جانشین آندره آ 
استراماچونی بر روی نیمکت استقالل 
شد تا پایان فصل هدایت آبی پوشان را 
اختالف  خاطر  به  اما  داشت  عهده  بر 
تا  رفت  استقالل  از  سعادتمند  احمد  با 
سکان  هدایت این تیم به دستان محمود 

فکری بیافتد.
فصل  فکری  محمود  با  استقالل 
پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت، 
را  آنها حتی چندین هفته صدر جدول 
در اختیار داشتند اما عملکرد متزلزل آنها 

باعث شد تا به رتبه سوم جدول سقوط 
رقیب  با  امتیازی شان  اختالف  و  کرده 

سنتی به عدد ۶ برسد.
دلچسب  چندان  نه  نمایش های 
استقالل در لیگ برتر و انتقاد هواداران 
باعث شد تا اعضای هیات مدیره باشگاه 
استقالل به این نتیجه برسند که دوران 
پایان  به  فکری  محمود  با  همکاری 
رسیده و باید شوك به استقالل بحران  
بازی  خوب  نه  که  کنند  وارد  زده ای 

می کند و نه امتیاز می گیرد.
مدیره  هیات  اعضای  بین  در 
استقالل فرهاد مجیدی حامیان بیشتری 
او فصل  باور هستند  این  بر  آنها  دارد، 
پیش هدایت آبی ها را بر عهده داشت 
و شناخت کاملی از استقالل دارد و اگر 
سعادتمند  احمد  اختالفات  و  حاشیه ها 
را  شانس  این  آبی پوشان  نبود  وی  با 
داشتند که در جام حذفی قهرمان شده 
و در لیگ قهرمانان آسیا از گروه خود 

به مرحله بعدی راه پیدا کنند.
مذاکرات با فرهاد مجیدی در حال 
میان  خوبی  توافقات  و  است  برگزاری 

طرفین صورت گرفته است.
اسماعیل  خلیل زاده مامور مذاکره 
او  با  نوبت  در چند  و  است  با مجیدی 

مذاکره کرده است.
به  قراردادی  دارد  قصد  مجیدی 
مدت دو ساله  و نیم با استقالل به امضا 
برساند که هیات مدیره باشگاه استقالل 

با این موضوع مخالفتی ندارند.
اختالفاتی  البته در یکی دو مورد 
وجود دارد که قابل برطرف شدن است.

نکونام  جواد  لبته  ا و  قلعه نویی 
که  هستند  استقالل  گزینه های  دیگر 
هر کدام از آنها تیم دارند و حضورشان 
ایجاد  را  زیادی  موانع  استقالل  در 

خواهد کرد.

استعفای اجباری یا اخراج!؟

پایان فکری در استقالل! 

زه بان های  دروا مستعفی  مربی 
استقالل گفت: رشید مظاهری در تمرین 
من  علیه  نامناسبی  الفاظ  از  استقالل 
استفاده کرد که از آن نخواهم گذشت 

و به زودی طرح شکایت خواهم کرد.
گذشته  ز  و ر ن  یا یز عز سعید 
باشگاه  از  خروج  از  پس  )سه شنبه( 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  استقالل 
رشید  از  حتم  طور  به  من  داشت: 

مظاهری شکایت خواهم کرد.
وی افزود: او در تمرین استقالل از 
الفاظ نامناسبی علیه من استفاده کرد که 
از آن نخواهم گذشت و به زودی طرح 

شکایت خواهم کرد.
زه بان های  دروا مستعفی  مربی 
استقالل  خاطرنشان کرد: می خواستیم 
در محل تمرین استقالل حاضر شویم 
که به ما اعالم کردند به جای حضور 
استقالل  باشگاه  به  تمرین  محل  در 

مراجعه کنید.
وقت  هر  کرد:  تصریح  عزیزیان 
رشید مظاهری احساس می کرد درون 
درست  حاشیه  نمی گیرد،  قرار  دروازه 

توجه  من  به  چرا  می گفت  و  می کرد 
نمی شود.

وی تاکید کرد: تمام این حرف ها و 
حاشیه هایی که مظاهری به وجود آورد، 

به گوش مدیران استقالل رسیده است و 
آنها می دانند او چه کارهایی کرده است.

زه بان های  دروا مستعفی  مربی 
استقالل اعالم کرد: من در حال تمرین 
بودم  استقالل  دروازه بان های  با  کردن 
که رشید مظاهری از پشت سر به من 
ناسزا گفت و منتظر این بود تا واکنش 
نشان بدهم اما این کار را انجام ندادم 
تا خدای ناکرده حاشیه ای شکل نگیرد.

عزیزیان اظهار داشت: از اول فصل، 
ندادم  اجازه  اختالفاتی وجود داشت که 
می زدم  حرفی  اگر  کند،  پیدا  گسترش 
شرایط تیم به هم می ریخت و حاشیه ها 

آرامش استقالل را برهم می ریخت.
وی در پایان گفت: بازیکن فوتبال 
باید حرفش را بزند، مظاهری می آید بی 
احترامی می کند و بعد می گوید کمرم درد 
می کرد. همه باید ببینند و بدانند او چه 

کاری کرده است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مربی مستعفی استقالل:

مظاهری توهین کرد، از او شکایت می کنم

برکناری  درباره  ورمرزیار  صادق 
محمود فکری از سرمربی گری استقالل 
خسته  فکری  محمود  به  کرد:  اظهار 
نباشید می گوییم که طی این مدت برای 
را  این تیم زحمت کشیده است و تیم 
در باالی جدول تحویل داده است. نمی 
ضعیفی  عملکرد  او  که  بگوییم  توانیم 
داشته است اما به هر حال باید به رای 
مردم احترام بگذاریم. من فکر می کنم 
ما در تصمیم گیری ها باید کمی دقت 
کنیم. اگر اول فصل محمود فکری را 
آوردیم پس اشتباه کردیم و االن هم که 
برکنارش کردیم باز هم اشتباه کردیم. 
به هر حال حداقل می شد یک  چون 

سال به او فرصت داد.
صحبت  از  دیگری  بخش  در  او 
هر  امیدوارم  گفت:  همچنین  هایش 
استقالل  بعدی  سرمربی  که  کسی 

می شود موفق باشد. ما ۱۷، ۱8 سال 
عمرمان را پای این باشگاه گذاشتیم و 
اگر حرفی می  است.  ما  تیم خانه  این 
زنیم و نظری می دهیم برای موفقیت 
تیم است. امیدوارم هر کس دیگری هم 
که می آید موفق باشد. از هواداران می 
فرصت  و  کنند  صبوری  کمی  خواهم 
الزم را به مربیان بدهند تا کارشان را 

انجام دهند.
او ادامه داد: موفقیت ها در ثبات به 
دست می آید نه اینکه در جابجایی ها 
دنبال موفقیت باشیم. امیدوارم هواداران 
به مربی بعدی فرصت کافی را بدهند تا 

کارش را انجام بدهد.
سوال  این  به  پاسخ  در  ورمرزیار 
که نقطه ضعف تیم محمود فکری چه 

بود گفت: نمی شود درباره یک موضوع 
صحبت کرد و گفت: این مسئله نقطه 
ضعف بوده است چون مباحث مختلفی 
تاثیرگذار است. بطور مثال کادر فنی، 
بازیکنان و مدیریت همه به یک نحو 
نتایج  همه  شود  نمی  بودند.  مقصر 
فکری  محمود  گردن  به  را  ضعیف 
بیندازیم. اگر استقالل موفق نبوده هر 
سه ضلع کادر فنی، مدیریت و بازیکنان 

نقش داشتند.
احتمال  درباره  یان  پا در  وی 
استقالل  به  مجیدی  فرهاد  بازگشت 
فرهاد مجیدی  از  امیدوارم  هم گفت: 
حمایت الزم صورت بگیرد و او کارش 
تنها  االن  بدهد  انجام  خوبی  به  را 
است  مجیدی  فرهاد  موجود  گزینه 
بر  را  استقالل  هدایت  تواند  می  که 

بگیرد. عهده 

ورمرزیار: آمدن و رفتن فکری اشتباه بود

رییس  خادم  عزیزی  لدین  شهاب ا
منتخب فدراسیون فوتبال، در آغازین روزهای 
تصدی این سمت بهتر است به یک توصیه 

توجه کند.
شهاب الدین  که  بود  قبل  روز  سه   
عزیزی خادم موفق شد در کارزار انتخاباتی، 
از سه رقیب خود گوی سبقت را ربوده و دست 
کم برای چهار سال، رییس فدراسیون فوتبال 
مجمع  میزبان  سران،  اجالس  سالن  شود. 
انتخاباتی فدراسیون فوتبال بود و همه چیز 
ارائه داده بود  طبق برنامه ای که فدراسیون 
پیش رفت. یکی از برنامه های ویژه  ترتیب 
داده شده این بود که رییس جدید فدراسیون 
که  ویژه ای  محل  در  مجمع،  پایان  از  بعد 
برگزار  را  بود نشست خبری  مشخص شده 
کند و پاسخگوی سواالت خبرنگاران باشد. 

اتفاقی که در عمل رخ نداد.

از  انتخابش،  از  بعد  خادم  عزیزی 
برگزارکنندگان مجمع خواست تا در همانجا  
به او اجازه بدهند تا به روی سن برود و دقایقی 
پیوست و  به وقوع  اتفاقی که  صحبت کند. 
عزیزی خادم صحبت هایی را مطرح کرد. سپس 
همه اصحاب رسانه منتظر این بودند تا بعد از 
مجمعی طاقت فرسا که حدود هشت ساعت 
به طول انجامید سواالت خود را از رییس جدید 

بپرسند اما خستگی به تنشان ماند.
که  بود  دقیقه   ۱۶:۳۰ ساعت  حدود 
در  تصویربرداران  و  گزارشگران  خبرنگاران، 
محل برگزاری نشست مستقر شده بودند و 
شهاب الدین عزیزی خادم به محل برگزاری 
کنفرانس مطبوعاتی آمد. او همان ابتدا اعالم 
کرد که به سواالت پاسخ نمی دهد. عزیزی 
خادم تقریبا همان صحبت های در مجمع را 
بار دیگر تکرار کرد و بعد از حدود پنج دقیقه 

از جایش بلند شد و اصرار برخی از خبرنگاران 
برای پاسخگو بودنش به سواالت بی نتیجه 
آقای  چرا  که  نیست  مشخص  هنوز  ماند. 
رییس ترجیح داد در همان ابتدا از پاسخگوی 
یک  این  اما  باشد  خبرنگاران  پرسش های 
پالس منفی در همان ساعات ابتدایی دوران 

ریاستش بود.
یکی از ایراداتی که به فدراسیون قبلی 
این بود که بین مدیران فدراسیون  وارد بود 

و اصحاب رسانه فاصله افتاده بود. مسووالن 
پاسخگوی انتقادات و سواالت نبودند و همین 
آمدن مشکالتی شد.  به وجود  باعث  مساله 
شهاب الدین عزیزی خادم بارها عنوان کرد که 
قرار نیست اتفاقات گذشته تکرار شود اما در 
همان روز اول شاهد ماجرایی تکراری بودیم 

که البته دلیل آن هنوز روشن نیست.
عزیزی خادم برای اینکه بتواند مشکالت 
زیاد فدراسیون فوتبال را حل و در این ماه های 
حساس بدون مشکل اقداماتش را عملی کند 
بهتر است از لحاظ رسانه ای برخورد بهتری 
تعامل بیشتری داشته و پاسخگوی اصحاب 
رسانه باشد. او باید این را بداند که رسانه ها قصد 
همراهی و روشن گری دارند و چنین اقدامی 
بدون ارائه دلیلی قانع کننده، تنها ذهنیت ها را 
تغییر می دهد و تغییر ذهنیت به ضرر فدراسیون 

و فوتبال کشورمان تمام خواهد شد.

یک توصیه به رییس جدید فدراسیون فوتبال؛

فاصله بین فدراسیون و رسانه ها را کم کنید

سرمربی پرسپولیس برای استفاده از بازیکنانش در 
خط حمله و خط هافبک دردسر شیرینی دارد.

این روزها و با پیوستن مهدی ترابی به پرسپولیس، 
به قول فوتبالی ها دچار دردسر  یحیی گل محمدی 
شیرینی در خط هافبک تیمش شده است. در این شرایط 
و با بازگشت محمدحسین کنعانی زادگان به خط دفاع 
می بینیم که بازیکنی در کیفیت کمال کامیابی نیا هم 

به یک نیکمت نشین تبدیل شده است.
همه می دانند که یحیی گل محمدی به بازی با 
پرسپولیس  آخر  دیدار  در  دارد.  عالقه  هافبک  چهار 
میالد  و  نوراللهی  احمد  مانند  بازیکنانی  سایپا  برابر 
سرلک به عنوان هافبک دفاعی و سیامک نعمتی و 
احسان پهلوان به عنوان هافبک های کناری به زمین 
رفتند. ضمن اینکه دو هافبک تخصصی پرسپولیس 

یعنی وحید امیری و امید عالیشاه هم در خط حمله 
بازی کردند.

شجاعی،  علی  کامیابی نیا،  کمال  نفرات  این  به 
مهدی ترابی و حتی مهدی مهدیخانی را هم اضافه 
کنید تا ببیند پرسپولیس تعداد هافبک های سرخپوشان 
باالست. این در شرایطی است که سعید حسین پور هم 

از پرسپولیس به ماشین سازی رفت.

دردسر شیرین یحیی!
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اجرای  گفت:  گویا«  هنر  و  فرهنگ  »خانه  کتابفروشی  مدیر 
طرح های فروش کتاب چندسالی است که در هر فصل انجام می شود 
دلیل که وضعیت  این  به  نیاز شده است  به یک  تبدیل  اکنون  اما 

اقتصادی ناشران و کتابفروشان بهم ریخته است.
ناصر میرباقری درباره طرح های توزیع یارانه کتاب از طریق 
وضعیت  کرد:  بیان  کتاب(  فروش  فصلی  )طرح های  کتابفروشی ها 
اقتصادی ناشران و کتابفروشان بویژه پس از شیوع ویروس کرونا و 
هشدارهای بهداشتی بهم ریخته است و در این شرایط به واقع اجرای 
طرح های فصلی فروش کتاب کمکی به رونق اقتصادی آن ها است.

وی تاکید کرد: از این رو برگزاری چنین طرح هایی می توانند 
عامل تشویقی برای مخاطبان می شود تا بیشتر به کتابفروشی ها رفته 
و آثار مورد نیاز خود را تهیه کنند و رونق بیشتری در کتابفروشی ها 

ایجاد شود و تحرکی در جسم بی جان کتاب به وجود  آید.
او با اشاره به این که اگر مدت زمان برگزاری هر طرح افزایش 
توزیع  بیان کرد: طرح های  بازخورد دارد،  نیز  این  از  بهتر  پیدا کند 
یارانه کتاب از طریق کتابفروشی ها نوعی نیاز است و اگر این چنین 
طرح هایی برگزار نشود شرایط کتاب و کتابخوانی نابسامان می شود. 
اکنون که دو روز از طرح زمستانه کتاب گذشته است استقبال مردم 

خوب بود.
ناصر میرباقری در پایان گفت: طرح های فصلی فروش کتاب 
حدود ۶۰ درصد برای مخاطبان مفید بوده و بسیار موثر است از این 
جهت که هشداری به آن ها داده می شود تا کتابی بخرند؛ به واقع 
تخفیف و یارانه ای که برای هر فرد در نظر گرفته شده عاملی برای 

خرید کتاب و مطالعه بیشتر است.
شانزدهم  تا  و  شده  آغاز  اسفند  نهم  از  کتاب  زمستانه  طرح 
اسفندماه در کتابفروشی های عضو طرح در سراسر کشور ادامه دارد.

برای   ۱۳۹۴ سال  از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
آغاز  را  کتاب  فروش  فصلی  های  طرح  نشر  یارانه  هدفمندکردن 
کرد؛ در این طرح ها کتابفروشی ها می توانند روی فروش کتاب به 
خریداران تخفیف بدهند و مبلغ تخفیف داده شده را از وزارت خانه 
با نام طرح های فروش فصلی  دریافت کنند. در این طرح ها که 
مشهور شده اند، کتابفروشی هایی که شرایط الزم را داشته باشند، 
پس از ثبت نام، می توانند کتاب های خود را که با شرایط تعیین 
شده مطابقت داشته باشند به خریداران بفروشند. پاییزه کتاب ۹۹، 
پانزدهمین دوره از طرح های فصلی فروش کتاب، با هدف حمایت 

از کتابفروشان در آبان ماه برگزار شد.

مدیر کتابفروشی »خانه فرهنگ و هنر گویا«:
بازخورد طرح فصلی کتاب مثبت بوده است

ایوب دهقان کار در مراسم 
اهدای جایزه جهانی کتاب سال 
جمهوری اسالمی ایران به سفیر 
واتیکان گفت: جهان شمولی دین اسالم و 
کلوهسی  پل  کتاب  ویژگی  ادیان،  وحدت 
است  و چنین آثاری می تواند به تنویر افکار 
اسالم  دین  از  دقیق  شناخت  و  عمومی 

منجر شود.
از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
ایران،  ادبیات  و  کتاب  خانه  روابط عمومی 
امکان  عدم  و  کرونا  ویروس  شیوع  پی  در 
دوره  و هشتمین  بیست  برگزیدگان  حضور 
جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی 
واتیکان  سفیر  بوکاردی،  لئو  اسقف  ایران، 
در ایران برای دریافت جایزه کریستوفر ُپل 
کلوهسی پژوهشگر برتر این دوره از جایزه 
جهانی کتاب سال در خانه کتاب و ادبیات 
ایران حضور یافت. کریستوفر ُپل کلوهسی 
به خاطر نگارش دو کتاب با موضوع حضرت 
فاطمه زهرا )س( و حضرت زینب )س( موفق 

به کسب این جایزه شده است.
در ابتدای این دیدار علی فریدونی مدیر 
فعالیت های  و  تشکل ها  مجامع،  دفتر  کل 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی 
ایران هر  ادبیات  و  اظهار کرد: خانه کتاب 
جمهوری  سال  کتاب  جهانی  جایزه  سال 
اسالمی ایران را برگزار می کند؛ ویژگی این 
برنامه این است که آثاری از کلیه کشورها، 
مورد بحث، بررسی و داوری قرار می گیرد 
رئیس  حضور  با  پایانی  مراسم  هرسال  که 
جمهوری ایران برگزار و به برگزیدگان آن 
دلیل  به  امسال  اما  می شد.  اهدا  جوایزی 
شرایط کرونا این برنامه به روال همه ساله 
محدود  جلسات  در  رو  این  از  نشد  برگزار 

میزبان نمایندگان سایر کشورها بودیم.

ایران مقصد خوبی برای 
اندیشمندان و پژوهشگران دنیا

 ایوب دهقانکار مدیرعامل خانه کتاب 
و ادبیات ایران نیز با اشاره به این که این 
حوزه  در  گسترده ای  فعالیت های  موسسه 
کتاب و ادبیات و نشر انجام می دهد، بیان 
داخل  به  محدود  تنها  فعالیت ها  این  کرد: 
ایران نیست و جنبه بین المللی نیز دارد. به 
عنوان نمونه این موسسه مسئول برگزاری 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است که 
دارند؛  حضور  آن  در  نیز  خارجی  ناشران 
همچنین ما در نمایشگاه کتاب سایر کشورها 

نیز به عنوان میهمان شرکت می کنیم.
دلیل  به  امسال  که  این  بیان  با  وی 
برگزاری  به  موفق  کرونا  بیماری  شیوع 
به  ن  تهرا کتاب  لمللی  بین ا ه  یشگا نما
این  کرد:  عنوان  نشدیم،  فیزیکی  صورت 
نمایشگاه یکی از بزرگترین و پر بازدیدترین 
نمایشگاه های دنیاست که هر سال به صورت 
نخستین  امسال  اما  برگزار می شد  فیزیکی 
برگزار  را  تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه 
کردیم و شاهد حضور ناشرانی از کشورهای 

مختلف از جمله ناشران ایتالیایی بودیم.
دیگر  او همچنین تصریح کرد: یکی 
از فعالیت های این موسسه برگزاری جایزه 
است.  ایران  اسالمی  کتاب سال جمهوری 

خانه  فعالیت های  سایر  همانند  جایزه  این 
کتاب و ادبیات ایران بخش داخلی و خارجی 
دارد که بخش خارجی آن موسوم به جایزه 
جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 
آثاری که در یک  است. داوران این جایزه 
ایران  اخیر در حوزه اسالم شناسی و  سال 
نوشته  خارجی  پژوهشگران  توسط  شناسی 
شده اند را بررسی می کنند و به برگزیدگان 

آن جایزه تعلق می گیرد.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران 
با اشاره به این که امسال تعداد آثاری که 
مورد ارزیابی قرار گرفت حدود ۲ هزار عنوان 
کتاب بود، بیان کرد: به دیگر سخن، ظرف 
توسط  کتاب  مقدار  این  گذشته  سال  یک 
پژوهشگران خارجی با موضوع اسالم شناسی 
و ایران شناسی نوشته شده که داوران ما به 
می دهد  نشان  این  پرداختند؛  آن ها  ارزیابی 
که کشور ایران در حوزه پژوهش و تحقیق 
همانند بسیاری موضوعات دیگر مقصد خوبی 

برای پژوهشگران دنیاست.

کتاب کلوهسی و امثال آن منجر به 
وحدت ادیان می شود

جایزه  این  چون  افزود:  دهقانکار 
جمهوری  سال  کتاب  جایزه  معتبرترین 
اسالمی ایران است داوران ما سخت گیری 
زیادی دارند و امسال از بین ۲ هزار عنوان 
ما  بررسی  طبق  شد.  انتخاب  اثر  پنج  تنها 
بسیاری از این آثار که در جایزه جهانی کتاب 
سال جمهوری اسالمی ایران به عنوان اثر 
برتر انتخاب میشوند جوایز معتبر دیگری نیز 

کسب می کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: برای ما جای 
خوشحالی دارد که امسال از بین افرادی که 
موفق به دریافت این جایزه شدند پروفسور 
مطمئنا  بود.  نیز  کلوهسی  ُپل  کریستوفر 
در  او  اثر  دارید؛  آشنایی  ایشان  آثار  با  شما 
دو موضوعی که در خصوص حضرت زهرا 
)س( و حضرت زینب )س( دختر و نوه پیامبر 
به  داوران  توسط  نوشته است  اسالم )ص( 

عنوان اثر برگزیده این دوره انتخاب شد.
داوران جایزه جهانی  دهقانکار گفت: 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  سال  کتاب 
خصوص دلیل برگزیده شدن این اثار گفتند 
که عالوه بر ارزش علمی و پژوهشی، جنبه 
جهان شمولی دین اسالم و وحدت ادیان به 
خوبی در این دو اثر مشهود است؛ همچنین 
و  علمی  اثر  یک  عنوان  به  را  کتاب  این 

پژوهشی که منجر به وحدت ادیان می شود 
معرفی کردند.

کتاب  از  بخش هایی  در  افزود:  وی 
مریم  حضرت  که  همانطور  که  می خوانیم 
)س( به عنوان چهره جهانی تنها متعلق به 
دین مسیحیت نیست و به کل دنیا و بشریت 
تعلق دارد، حضرت زهرا )س( نیز متعلق به 
کل بشریت هستند و صرفا به دین اسالم 

تعلق ندارند.
شرایطی  در  کرد:  تاکید  دهقانکار 
افراط  جریان های  بروز  شاهد  متاسفانه  که 
گرایی دینی در بخش های مختلف دنیا به 
ویژه خاورمیانه هستیم چنین آثاری می تواند 
دقیق  شناخت  و  عمومی  افکار  تنویر  به 
اساس،  این  بر  شود.  منجر  اسالم  دین  از 
ُپل  کریستوفر  چون  پژوهشگرانی  به  دنیا 

کلوهسی نیاز دارد.
دهقانکار در ادامه اظهار کرد: هر سال 
جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران با 
حضور رئیس جمهوری وقت به برگزیدگان 
دلیل  به  امسال  اما  می شد  اهدا  جایزه  این 
برگزیدگان  حضور  توفیق  کرونا  شیوع 
خارجی را نداشتیم و صرفا با حضور برخی 
در  اما  شد؛  برگزار  داخلی  برگزیدگان  از 
اسقف  طریق  از  که  خوشحالیم  حال  عین 
به امضای  لئو بوکاردی جوایز و لوحی که 
کریستوفر  دست  به  رسیده  جمهور  رئیس 

کلوهسی می رسد.
 : د ا د توضیح  همچنین  ر  نکا دهقا
بین دو  تعامالت فرهنگی  امیدواریم سطح 
و  کتاب  نشر  و  تالیف  حوزه  در  هم  کشور 
و هم در سایر زمینه ها از جمله ادبیات که 
از فعالیت های این موسسه است روز به روز 

بیشتر شود.

فرهنگ عاملی برای پذیرش 
تفاوت ها

سفیر واتیکان، اسقف لئو بوکاردی نیز 
با بیان این که حضور در اینجا باعث افتخار 
من است و گویی این جایزه را از دست رئیس 
جمهوری ایران گرفته و آن را به کریستوفر 
حوزه  پژوهشگر  و  پروفسور  کلوهسی،  ُپل 
اسالم و ایران می دهم، بیان کرد: کلوهسی 
استاد موسسه اسالم شناسی و عرب شناسی 
دانشگاه رم است. جالب توجه است که این 
دومین بار است استادی از دانشگاه رم این 

جایزه را دریافت می کند.
وی افزود: ۲۵ سال پیش اندیشمندی 

دنیا  امروز  تقابل  که  کرد  عنوان  کتابی  در 
ذکر  اثر  این  در  او  است.  فرهنگی  تقابل 
بلکه  ایدئولوژی  نه  و  اقتصاد  نه  که  کرد 
فرهنگ است که سبب تقویت و تعامل بین 
فرهنگ ها و تمدن ها می شود. تاریخ معاصر 
نشان می دهد تقابلی که ایجاد شده اشتباه 
چیزی  تنها  فرهنگ  می کنم  فکر  و  بوده 
است که سبب شناخت ما و عاملی می شود 

تا تفاوت های یکدیگر را بپذیریم.
صحبت های  به  ه  ر شا ا ضمن  و  ا
در  ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه  مدیرعامل 
این  بیان کرد:  افراطی  خصوص گروه های 
گروه ها عامل گسترش وحشت هستند. فکر 
می کنم ترس از دیگران به دلیل نشناختن 
ابزاری  تنها  فرهنگ  گمانم  و  است  آن ها 
و  فرهنگ ها  یکدیگر،  می توانیم  که  است 
را  هستیم  پایبند  آن ها  به  که  ارزش هایی 

بشناسیم.
این اسقف با بیان این که وقتی درباره 
ایران حرف می زنیم درباره تاریخ و فرهنگ 
چندهزارساله آن سخن می گوییم که درواقع 
باید به این سمت آمده و آن را بیشتر شناخت، 
اظهار کرد: این کتاب کلوهسی نشانه توجه 
به شناخت و عمیق تر شدن  و رم  واتیکان 
نسبت به اسالم و معرفی آن به نسل جدید 
است؛ این نویسنده که خیلی هم جوان است 
آثار زیادی درباره مسائل علمی و پژوهشی 
جمهوری  جهانی  جایزه  که  کتابی  دارد. 
درباره  گرفت  تعلق  آن  به  ایران  اسالمی 
حضرت زهرا دختر پیامبر است در مقاله های 
مختلفی درباره این جایزه و این کتاب نوشته 
شده است. همچنین او دو کتاب مهم دیگر 
درباره کربال که عنصر مهمی در شیعه است 

نوشته است.
ایران  و  واتیکان  بین  افزود:  وی 
به  و  گفت وگویی  که  است  سال  سال های 
وجود  ادیان  بین  گفت وگوی  خاص  شکل 
ما  برای  اسالم  فرهنگ  دارد. همانطور که 
که  کنم  مشخص  می خواهم  است  مهم 
پژوهشگران  برای  اهمیتی  چه  مسیحیت 
می کنم  احساس  حال  هر  به  دارد.  ایرانی 
را  مهمی  نقش  فرهنگی  مراکز  و  دانشگاه 
ایفا می کنند به این دلیل که سبب غنی تر 

شدن فرهنگ می شوند.

کتاب پنجره ای به سمت دنیا
در  که  این  به  اشاره  بوکاردی ضمن 
یکی  سفیر،  عنوان  به  ایران  به  سفرم  بدو 
از دوستانم گفت انسان در ایران خیلی تنها 
است، اما کسی که می تواند کتاب بخواند و 
عبادت کند هرگز تنها نیست، تصریح کرد: 
کتاب داشتن یعنی پنجره ای به سمت دنیا 
داشتن و این امر سبب افزایش شناخت ما 
نسبت به جهان و باعث غنی تر شدن شناخت 

نسبت به خودمان می شود.
خود  نوبه  به  می خواهم  افزود:  وی 
بابت این جایزه علمی و آکادمیکی که به 
تشکر  است  شده  داده  ما  کشور  پروفسور 
و  علمی  فعالیت های  ادامه  برای  و  کنم 
فرهنگی این موسسه که می تواند فرهنگ 
اظهار  کند  معرفی  باید  که  آنطور  را  شیعه 

امیدواری می کنم.

وحدت ادیان، ویژگی اثر برگزیده جایزه جهانی كتاب سال

بازار نشر اثر جدیدی از چارلز تیلور را به خود دید
 کتاب »سکوالریسم و آزادی وجدان« 
نوشته چارلز تیلور، فیلسوف مطرح کانادایی 
و جاسلین مکلور با تمرکز بر تعاریف اصولی 
این مفاهیم و پرداختن به آینده جوامع در 
به  حسینی  مهدی  ترجمه  به  آن،  پرتو 

بازار آمد.
مونترآل(   ،۱۹۳۱ )متولد  تیلور  چارلز 
فیلسوف کانادایی متولد منطقه کبک در این 
کشور و استاد بازنشسته دانشگاه مک گیل 
کانادا بیش از دیگر فعالیت های علمی برای 
آثار مکتوب و فعالیت هایش در حوزه فلسفه 
سیاسی، فلسفه علوم اجتماعی، تاریخ فلسفه 

و تاریخ روشنفکری مشهور است.
از  یکی  است،  نگاشته  مقاله  صدها  و  کتاب  ده ها  تاکنون  که  وی 
مهم ترین آثار خود را به نام هگل در دفاع از گئورگ ویلهلم فردریک 
نوشت  نوزدهم( در دهه ۱۹۷۰  و  آلمانی قرن هیجدهم  )فیلسوف  هگل 

و منتشر کرد.
 Kyoto ( تیلور جوایز مختلف و معتبر فلسفی؛ از جمله جایزه کیوتو
 John W. ( آمریکا  کنگره  کتابخانه  کالگ  مرکز  جایزه   ،)Prize
 Berggruen Prize for( و جایزه موسسه برگروئن )Kluge Prize
Philosophy( را کسب کرده است و در ایران نیز چهره شناخته شده ای 

از راه ترجمه آثارش به شمار می آید.
 Secularism and سکوالریسم و آزادی وجدان ترجمه ای از کتاب
Freedom of Conscience نوشته چارلز تیلور و جاسلین مکلور است 
که اول بار به سال ۲۰۱۰ در کانادا و یک سال بعد توسط انتشارات هاروارد 

در آمریکا به بازار آمد.
اثر  این  در  تیلور  همکار  نویسنده   )۱۹۷۳ )متولد  مکلور  جاسلین 
ارشد  کبک،  لََول  دانشگاه  از  کارشناسی  مقطع  در  فلسفه  دانش اموخته 
استاد  اکنون  آمریکا و  دانشگاه ساوت همپتون  دانشگاه ویکتوریا و دکترا 
فلسفه در دانشگاه لول کبک کانادا و صاحب کرسی »فلسفه در دنیای امروز« 
و استاد و محقق مدعو در دانشگاه های نیویورك، لیون فرانسه، بارسلون 

اسپانیا و رم است.
کتاب که برآمده از گزارشی برای کمیسیون همفکری برای شیوه های 
مقدمه  از  بعد  کاناداست،  کبک  دولت  فرهنگی  تفاوت های  همسازکردن 
شامل  سکوالریسم؛  عنوان  با  نخست  فصل  می یابد.  ادامه  فصل  دو  در 
اصول   .۲ سکوالریسم،  و  بی طرفی  اخالقی،  تکثرگرایی   .۱ بخش های 
سکوالریسم، ۳. نظام های سکوالر، ۴. حوزه عمومی و خصوصی، ۵. نمادها 
و آیین های دینی در حوزه عمومی، ۶. سکوالریسم لیبرال-تکثرگرا؛ تجربه 
کبک و فصل دوم به نام آزادی وجدان، و سپس با بخش های ۷. ضرورت 
پرهزینه اند؟  ذوق هایی  دینی  باورهای  آیا   .8 معقول،  همسازی  حقوقی 
انتخاب ها، موقعیت ها و مسئولیت فردی، ۹. برداشت سوبژکتیو از آزادی 
دین و فردی شدن باور، ۱۰. آیا ضرورت حقوقی همسازی، نوعی التفات 
به دین است؟ باورهای وجدانی دینی سکوالر و ۱۱. محدودیت های معقول 
نتیجه  فصل  دو  با  نهایت  در  معمول  مطابق  مخاطب  وجدان.  آزادی  بر 

گیری و یادداشت ها روبروست.
کتاب سکوالریسم و آزادی وجدان که به ترجمه خوب و روان مهدی 
حسینی به فارسی برگردانده شده است، از مجموعه آثار نظریه سیاسی نشر 
روزبهان است که به دبیری حسام سالمت منتشر می شوند. این اثر در ۱۲8 

صفحه و ۱۰۰۰ نسخه اخیرا به بازار آمده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران:

باید با مراکز علمی
 تعامالت علمی صورت گیرد

به گزارش دنیای جوانان از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، تفاهم نامه همکاری 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و بنیاد ملی نخبگان به منظور همکاری های علمی، 
فرهنگی، پژوهشی و اشتراك گذاری تجربیات و منابع اطالعاتی به امضای اشرف 
بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و محمود سعادت فومنی رسید.

دوره  و  ها  کارگاه  ها،  نشست  ها،  همایش  ها،  نمایشگاه  مشترك  برگزاری 
جهت  در  مشاوره  و  همکاری  نخبگان،  تکریم  مراسم  و  تخصصی  آموزشی  های 
به  دیجیتال  و  فیزیکی  نسخه  اهدای  و  مبادله  نیز  و  منابع طرفین  دیجیتال سازی 
و  اسناد  سازمان  بهره برداری  و  دسترسی  تامین  یکدیگر،  منابع  منظورغنی سازی 
عضو  آن  در  نخبگان  ملی  بنیاد  که  اطالعاتی  پایگاه های  از  ایران  ملی  کتابخانه 
است و بالعکس، تسهیل در ارائه اطالعات علمی و فراهم کردن امکان دسترسی 
و بهره برداری از منابع علمی شامل کتب، نشریات و سایر مدارك علمی و تشکیل 
هسته های برخی از مفاد تفاهم نامه امضا شده میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

ایران و بنیاد ملی نخبگان است.
اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در آیین امضای 
این تفاهمنامه گفت: بر اساس دستورالعمل، عضویت در کتابخانه ملی ایران مستلزم 
دارا بودن مدرك فوق لیسانس به باال است. اما نخبگان از این امر مستثنی هستند 
و با معرفی نامه بنیاد ملی نخبگان می توانند به عضویت کتابخامه ملی درآیند و هم 

اکنون تعداد قابل مالحظه ای افراد نخبه در کتابخانه ملی ایران نیز عضو هستند.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به تعامالت این سازمان با دستگاه 
ها و مراکز علمی و پژوهشگاه ها اشاره کرد و افزود: در دوران کرونا بسیاری از منابع 
این سازمان دیجیتال سازی شدند و سامانه »سنا« برای دسترس پذیرشدن اطالعات 
تا امروز  از زمان قاجار  اندازی شد. در این سامانه نشریات  مربوط به نشریات راه 

بارگذاری و منتشر شده اند. 
وی تاکید کرد: باید با مراکز علمی تعامالت علمی صورت گیرد و بر همین 
اساس معاونت پژوهشی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تعریف شده و در 
تالش برای پربار کردن منابع علمی است تا در نهایت این منابع در اختیار محققان 

و پژوهشگران قرار گیرد.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه داد: استفاده از اسناد به عنوان 
مستندات در مطالعات و تحقیقات پژوهشی اهمیت بسیاری دارد، اما از مقوله سند 
در پژوهش ها استفاده درست نمی شود. این درحالی است که سند به عنوان یکی 
از داشته های تحقیقی باید به کار محقق آید. زیرا اگر اسناد مورد استفاده قرار گیرند 

بی تردید نتایج بهتری را دربر دارد. 
بروجردی اضافه کرد: دغدغه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران آوردن کتابخانه 
به دل دستگاه ها و مراکز علمی است و تالش دارد فعاالن مراکز علمی را به کتابخانه 
ملی ایران دعوت کند تا این افراد کمبودها، نقصان ها و ایرادات را با دانش خودشان 
برطرف کنند و یکی از اهداف انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی ایران با بنیاد ملی نخبگان توجه به همین مسئله است.
وی به امکانات موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای حضور 
اساتید  برای  این سازمان  اشاره کرد و گفت: در  نخبگان، پژوهشگران و محققان 
اتاق پژوهشی در نظر گرفته شده است و می توانند در فضایی آرام تحقیقات خود را 
انجام دهند.ضمن اینکه اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی فضای مناسبی برای 
طرح مباحث علمی را فراهم کرده است.رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد ۳۴ هزار کتاب خطی، ۲8 هزار کتاب کودك 
و ۱۶۰ هزار پایان نامه در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بارگذاری شده 
است و پیش از شیوع ویروس کرونا روزانه شاهد حضور هزار و ۷۰۰ مراجعه کننده 
به کتابخانه ملی ایران بودیم که امروز با شرایط کرونایی، روزانه ۹۰۰ نفر به طور 
میانگین به کتابخانه ملی ایران مراجعه می کنند البته در ابتدای شیوع ویروس کرونا 

ظریت پذیرش رابه یک سوم کاهش داده بودیم.
گروه  دو  نخبگان  ملی  بنیاد  مجموعه  در  گفت:  نیز  فومنی  سعادت  محمود 
مناسب  فضایی  به  برتر  استعدادهای  دارند،  وجود  سرآمدان  و  و  برتر  استعدادهای 
برای نقش آفرینی در کشور نیاز دارند و در عین حال الزم است با توجه به شرایط 

کشور زمینه های اثرگذاری سرآمدان نیز افزایش یابد.
وی به آفت های موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: متاسفانه بخشی از 
استعدادهای برتر به خارج از کشور کوچ می کنند امید است وضعیت به شکلی فراهم 
شود که مهاجرت معکوس صورت بگیرند و این افراد به کشور بازگردند. ضمن اینکه 
هویت بخشی عامل مهمی در ماندگاری استعدادها است؛ به طوری که چنانچه پیوند 
فرهنگی افراد با هویت ایرانی و اسالمی آنها بیشتر شود بی تردید کمک خواهد کرد 
که استعدادهای برتر به کشور بازگردند و به مردم و کشور خودشان خدمات شایسته ای 
و  نخبگان  میان  ارتباط  بهانه ای  به هر  باید  کرد:  تاکید  فومنی  دهند.سعادت  ارائه 
کتابخانه ملی ایران قوی تر شود و این افراد به نحوی در این مسیر هدایت شوند. 
آشنایی استعدادهای برتر با این مجموعه ها می تواند به اشکال مختلفی از جمله 
بهره مندی از امکانات فضای مجازی صورت گیرد اما قدم اول را باید ما برداریم و 

این مهم مستلزم بسترسازی مناسب است.
وی درباره همکاری بنیاد ملی نخبگان با معاونت پژوهشی و منابع دیجیتال 
ترویج داشته های  تولید محتوا و  ایران گفت:  در  اسناد و کتابخانه ملی  سازمان 
پژوهشی برای استعدادهای برتر تالش می کنیم و بنیاد ملی نخبگان آمادگی حمایت 
مالی و معنوی از اقدامات مربوط به این امر را دارد.محمود سعادت فومنی به رسالت 
بنیاد ملی نخبگان اشاره کرد و گفت: این نهاد در تالش است از صاحبان علم تکریم 
به عمل آورد چراکه اهالی علم الگویی برای سایر افراد و استعدادهای برتر به شمار 
می آیند. در این راستا بیش از ۱۰۰ برنامه در استان ها و شهرهای مختلف کشور 
برای تکریم صاحبان علم برگزار شده است. در این بین ماندگار کردن صاحبان علم 
و نخبگان یکی از اقداماتی است که می تواند به عنوان رسالت مشترك سازمان اسناد 

و کتابخانه ملی ایران و بنیاد ملی نخبگان مطرح شود.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات بنیاد ملی نخبگان مشارکت دادن استعدادهای 
برتر در حل مسائل تعریف شده است به طوری که این استعدادها در حل مسائل 
مشارکت می کنند بر همین اساس مطلوب است تا پای استعدادهای برتر به کتابخانه 
ملی ایران باز شود و مسئله های مورد نیاز این نهاد برای مشارکت و حل و فصل 

شدن در بین این افراد مطرح شود.

دوره  شانزدهمین  ایرنا-  بوشهر- 
رضوی  نویسی  داستان  ملی  جشنواره 
روز سه شنبه در آیینی با حضور معاون 
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 
کار  به  برتر  نفرات  معرفی  با  بوشهر 

خود پایان داد.
 به گزارش دنیای جوانان به نقالز 
این  داوران  هیات  رای  براساس  ایرنا، 
سال   ۱8 زیر  سنی  رده  در  جشنواره 
دربخش داستان کوتاه  دنیا اسکندرزاده 
زنجان  محمودی  حدیث  و  تهران  از 
حائز رتبه  های اول و دوم شدند و بهار 
از  دو  هر  نیز  هدایتی  الهه  و  نوروزی 
دست  مشترك  سوم  عنوان  به  تهران 

پیدا کردند.
نفر اول این بخش برنده تندیس، 
به  زیارتی  هزینه  کمک  و  تقدیر  لوح 
نفرات  و  شد  ریال  میلیون   ۱۰ ارزش 
و  تقدیر  لوح  برنده  نیز  سوم  و  دوم 
کمک هزینه سفر زیارتی به ترتیب به 
میلیون  هفت  و  میلیون  هشت  ارزش 

ریال شدند.
در بخش داستانک رده سنی زیر۱8 
سال نیز دنیا اسکندرزاده و بهار نوروزی 
هر دو از تهران به عنوان های نخست 
و دومی رسیدند که نفر نخست موفق 
به دریافت تندیس، لوح تقدیر و کمک 
هزینه سفر زیارتی به ارزش ۱۰ میلیون 
ریال شد و به نفر دوم نیز لوح تقدیر و 
کمک هزینه سفر زیارتی به ارزش پنج 

میلیون ریال اهدا شد.
در  جشنواره  این  داوران  هیات 

بخش داستان بلند رده سنی باالی ۱8 
سال لیال امانی از همدان، عابدین زارع 
به  را  تبریز  بستک  محدرضا  و  فارس 
این  تا سوم  ترتیب حائز رتبه های اول 

بخش معرفی کرد.
به  موفق  بخش  این  اول  رتبه   
کمک  و  تقدیر  لوح  تندیس،  دریافت 
هزینه سفر زیارتی  به ارزش ۳۰ میلیون 
ریال شد و به نفرات دوم و سوم لوح های 
برنده، تقدیر و کمک هزینه سفر زیارتی 
میلیون   ۲۰ و   ۲۵ ارزش  به  ترتیب  به 

ریال شدند.
رده  ه  کوتا ستان  دا بخش  در 
مرتضی  نیز  سال   ۱8 باالی  سنی 
شجاعی  ا  ر سا ن،   همدا ز  ا فرجی 
د  محمو و  حمد  ا یر بو و  یه  کهگیلو
تا  اول  به ترتیب عنوان  های  مهدوی 
نویسی  داستان  ملی  جشنواره  سوم 

را کسب کردند. رضوی 
به  موفق  بخش  این  اول  نفر   
کمک  و  تقدیر  لوح  تندیس،  دریافت 
هزینه سفر زیارتی به ارزش ۲۰ میلیون 
ریال شد و نفرات دوم و سوم نیز برنده 
لوح تقدیر و کمک هزینه سفر زیارتی 
 ۱۵ و  میلیون   ۲۰ ارزش  به  ترتیب  به 

میلیون ریال شدند.
 در بخش داستان بلند رده سنی 
دانشجویی علی یاوری از استان خراسان 
رضوی شایسته تقدیر معرفی و در بخش 
مهدی  نیز   دانشجویی  کوتاه  داستان 
روغن گیر  لیال  و  تهران  از  صادقی 
قزوینی از قزوین به ترتیب اول و دوم 

شدند و بهار ملک محمدی از همدان و 
مهدی صادقی از تهران به مقاوم سوم 
مشترك شانزدهمین دوره جشنواره ملی 
بوشهر  استان  رضوی  نویسی  داستان 

دست یافتند.
به  موفق  بخش  این  نخست  نفر 
کمک  و  تقدیر  لوح  تندیس،  دریافت 
هزینه سفر زیارتی به ارزش ۲۰ میلیون 
ریال شد و نفر دوم و سوم نیز به ترتیب 
برنده لوح و کمک هزینه سفر زیارتی 
میلیون   ۱۰ و  میلیون   ۱۵ ارزش  به 

ریال شدند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
گفت:  آیین  این  در  بوشهر  استاندار 
هنرمندان باید تالش کنند زیبایی  ها را 
با استفاده از باروهای مردم ایران زمین 
فرهنگ  رفتار،  اهداف،  زیرا  کنند  بیان 
جامعه ایرانیان برای عرضه و تاثیرگذاری 

بیشتر نیاز به گفتمان امروزی دنیا دارد.
افزود: چنانچه  ایرانی  تقی  محمد 
این گفتمان برای جهانیان باز شود به 
طور قطع در کنار سایر گفتمان ها ایران 
گفتن  برای  زیادی  اسالمی حرف های 
خود  قواعد  و  اصول  و  داشت  خواهد 
را به شیوه شایسته  تری برای جهانیان 

روشن خواهد کرد.
وی بیان کرد: در چنین برنامه  ای 
بویژه  و  سازان  فرهنگ  و  هنرمندان 
عالقه  مندان فرهنگ دینی محور هستند 
چه  هر  جدیت  با  را  خود  نقش  باید  و 

تمام تر ایفا کنند.
ارتباط  این  در  کرد:  تاکید  ایرانی 
حوزه  در  که  عظیمی  ظرفیت  از  باید 
نیروی انسانی و هنری کشور وجود دارد 
بدون کمترین نگرانی بهره  گیری کرد و 
تا  به هنرمندان فضای الزم داده شود 

آنها با گفتمان خود در جامعه اثرگذاری 
الزم را ایجاد کنند.

حوزه های  در  داشت:  اظهار  وی 
گفتمان  این  باید  نیز  دولت  مختلف 
برای  و  دهد  رسمیت  و  شناسایی  را 
برنامه  ترویج گفتمان هنری  و  توسعه 

داشته باشد.
با جشنواره ملی  ارتباط  ایرانی در 
داستان نویسی رضوی افزود: تداوم این 
چنین برنامه  هایی در آگاهی بخشی به 
استان  در  و  است  موثر  بسیار  جامعه 
بوشهر برگزاری مطلوب جشنواره ملی 
وجود  از  نشان  رضوی  نویسی  داستان 
این  در  استان  این  باالی  ظرفیت  های 

حوزه است.
اسالمی  ایران  داشت:  اظهار  وی 
را  امام رضا )ع(  افتخار بزرگ میزبانی 
دارد و هر آنچه که دارد به برکت وجود 
این امام همام و رهبر بزرگوار شیعیان 

جهان است.
حدیث  گفتن  داد:  ادامه  ایرانی 
شک  بدون  عامیانه  زبان  با  سیره  و 
تاثیرگذاری آن نسبت به واژه  های ثقیل 
بیشتر خواهد بود و در این زمینه هنرمند 
امروز یک وظیفه سنگین دارد تا مفاهیم 

و اعتقادات را به زبان هنر بیان کند.
یران  ا مردم  کرد:  اضافه  وی 
زبان  همواره  تاریخ  طول  در  اسالمی 
شعر، نثر، قافیه، عروض، مصرع و بیت 
را خوب بیان کرده و با زبان شیرین با 
دنیا صحبت کردند که مفاهیم اعتقادی 
نیز باید در همین قالب به جامعه بشری 

عرضه شود.
مدیرکل فرهنگ  و ارشاد اسالمی 
نزدهمین  شا گفت:  بوشهر  ن  ستا ا
جشنواره ملی داستانی نویسی رضوی 
در استان بوشهر با حضور ۳۵۰ شرکت 
کننده از ۲۵ استان کشور برگزار شد که 
رتبه  های  حائز  نویسنده   ۱۷ نهایت  در 

برتر شدند.
فاطمه کرمپور افزود: این جشنواره 
با ۲ محور داستان  های بلند و کوتاه در 
سه بخش زیر ۱8 سال، باالی ۱8 سال 
و دانشجویی برگزار شد که نویسندگان 
اثرهای فاخری را به دبیرخانه جشنواره 

ارسال کردند.
با  جشنواره  این  شد:  یادآور  وی 
منور  فرهنگ  توسعه  و  اشاعه  هدف 
گسترش  و  فاخر  آثار  تولید  و  رضوی 
فعالیت  های ادبی و فرهنگی مرتبط با 

سیره اهل بیت برگزار شد.
برنامه  ریزی  با  فزود:  ا کرمپور 
صورت گرفته هفدهمین دوره جشنواره 
ملی داستان نویسی رضوی نیز در سال 
۱۴۰۰ به میزبانی استان بوشهر برگزار 

خواهد شد.
وی با تقدیر از هیات داوران و سایر 
شانزدهمین  برگزاری  دست  اندرکاران 
جشنواره داستان نویسی رضوی گفت: 
آثار نویسندگان شرکت کننده در سایت 
و دبیرخانه این جشنواره برای استفاده 
عموم قابل دسترس است و تمامی آنها 
در آینده نزدیک به صورت یک کتابچه 

چاپ و منتشر خواهد شد.

تجلیل از برترین  های جشنواره ملی داستان نویسی رضوی

زل
ل ع

ص
ف

تصویری دیده نشده از بیژن ترقی و فریدون مشیری
اختصاصی دنیای جوانان

وقتی تو باشی 
تا ته دنیا جوانی می کنم

حسنا محمدزاده

وقتی بیایی سینه را خانه تکانی می کنم
رنگ تمام پرده ها را آسمانی می کنم

وقتی بیایی روز و شب چون کودکان نوسخن
با ذوق ، در دنیای تو شیرین زبانی می کنم

آنقدر خیره مانده ام بر عکس های کهنه ات
انگار دارم قاب ها را هم روانی می کنم

طاقت نمی آرم کسی آیینه ات را بشکند
با قیل و قال سنگ ها هی مهربانی می کنم

من با تمام واژه ها اتمام حجت کرده ام
شعر تو را ، شور تو را  روزی جهانی می کنم

یک جای دنیا ، شعر با هم آشتی مان می دهد
آن وقت هر شب در هوایت شعر خوانی می کنم

دیگر چه فرقی می کند من پیر باشم یا جوان؟
وقتی تو باشی تا ته دنیا جوانی می کنم
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انتقاد محمد یعقوبي از نمایش تئاترهایش

ابراز  و  انتقاد  با  یعقوبی  محمد 
اجازه  بدون  نمایش  ادامه  از  تعجب 
با  که  کرد  اعالم  تئاترهایش  فیلم 
بدون  پخش  از  مانع  پیگیری هایی  
مجوز آثارش شده است. بهار امسال 
و در بحبوحه تعطیلی سالن های سینما 

و تئاتر که اکران آنالین فیلم های سینمایی 
رونق گرفته بود، پخش آنالین فیلم تئاترها هم در وی اودی ها آغاز و 
سبب شد فیلم تئاتر که تا پیش از آن کارکرد آرشیوی داشت به چشمی 
دیگر نگاه شود و مورد توجه قرار گیرد. محمد یعقوبی یکی از هنرمندانی 
بود که نسخه تصویری دو نمایش خشکسالی و دروغ و مرد بالشی او در 
بعضی پلتفرم ها نمایش داده می شد و نسبت به آن معترض بود و حاال 
مجوز  بدوم  آثار  این  انتشار  گویا  که  می رسد  خبر  ماه ها  از گذشت  بعد 

صاحبان شان همچنان ادامه دارد.

منوچهر والي زاده و یادي از چنگیز جلیلوند

پیشکسوت  والی زاده،  منوچهر 
عرصه دوبله در تازه ترین مصاحبه خود 
از زنده یاد چنگیز جلیلوند یاد کرده که 
امسال به دلیل ابتال به کرونا از دست 
جلیلوند  رفتن  از  هنوز  که  او  رفت. 

نمی کنم  فکر  مي گوید:  می خورد  حسرت 
به این سادگی ها جلیلوند دیگری پیدا شود. 
جلیلوند اگر کرونا نگرفته بود، حداقل ۱۵ سال دیگر آمادگی کار داشت. 
آنقدر با انرژی کار می کرد که کمتر کسي باور مي کرد. هنوز هم انگیزه 
به  با عشق و عالقه پای نقش می نشست و  را داشت و  دوران جوانی 
از یادم نمی رود و  را اجرا می کرد. خاطراتش  بهترین شکل ممکن کار 
باور ندارم که از دنیا رفته است. فقدان او براي عرصه هنر بسیار سخت 

است و جبران ناپذیر. روحش شاد...

قطعه اي موسیقیایي به یاد سیامند رحمان

مصادف  خندان،  پهلوان  قطعه 
با نخستین سالگرد درگذشت سیامند 
پارالمپیک  و  جهان  قهرمان  رحمان، 
سفارش  به  قطعه  این  شد.  منتشر 
کمیته ملی پارالمپیک در مایه شور، به 

آهنگسازی و خوانندگی پیام عزیزی و تنظیم 
سیامند ُکردستانی و شعر نازنین ثانی ساخته 
شده است و برای نخستین بار، در مراسم یادبود سیامند رحمان با حال 
و هوای حماسی، ملی و عرفانی اجرا شد. مراسم یادبود سیامند رحمان 
همزمان با اختتامیه مسابقات پاراوزنه برداری جام سیامند، روز گذشته در 
فدراسیون جانبازان و معلولین برگزار شد. سیامند رحمان که کلکسیوني 
از افتخارات بین المللي را براي ایران به ارمغان آورده بود و رکوردهاي 
تکرارنشدني در اختیار داشت، یازدهم اسفند ماه سال ۱۳۹8 بر اثر سکته 

قلبی دارفانی را وداع گفت.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

سینماها و متقاضیان اندک اکران نوروزي!

فیلم هاي  که  هرسال  برخالف 
متعددي خواهان اکران در ایام نوروز 
و  کرونا  به  باتوجه  امسال  بودند، 
فیلم هاي  از  مردم  اندك  استقبال 
سینمایي حاال شاهد هستیم که خیلي 
از فیلمسازان تمایلي به اکران فیلم در 

نوروز ندارند. مرتضی شایسته دبیر شورای 
صنفی نمایش مي گوید: مقرر شد دفاتر پخش و تهیه کنندگانی که متقاضی 
اکران نوروزی سال ۱۴۰۰ هستند حداکثر تا تاریخ ۱۶ اسفندماه درخواست 
کتبی خود را به دبیرخانه شورای صنفی ارایه کنند. شورای صنفی روز 
۱۷ اسفندماه نسبت به معرفی ۳ فیلم پرمخاطب، تصمیم گیری می کند. 
به  از تهیه کنندگان اعالم بی اطالعی نسبت  اینکه یکسری  به  با توجه 
تصمیمات شورا کرده بودند تصمیم گرفتیم فرصتی دیگر بدهیم و این 

آخرین فرصت برای اعالم صاحبان فیلم هاست.
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همراه با اولین فیلم ترسناک ایراني آمریکایي

کابوسي که نمي تواني از آن رها شوي!

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

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 26305824- فکس: 26305824 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  09122752190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

ساخت  شاهد  جهان  سینماي  در 
ژانرهاي  در  مختلف  فیلم هاي  تولید  و 
مختلف هستیم ولي در سینماي ایران 
اصوال برخي از ژانرها یا به صورت کلي 
تولیدي  اگر هم  یا  و  نمي شوند  ساخته 
الزم  کیفیت  از  داریم،  ژانرها  آن  در 
ژانرها،  این  از  یکي  نیستند.  برخوردار 
ژانر وحشت مي باشد. سینمای ایران در 
گونه وحشت چندان پربار نیست و گرچه 
استقبال  با  ژانر  این  فیلم های  معدود 
کم  اما  شده اند  روبرو  مخاطبان  خوب 
پیش آمده هر سال دست کم یک فیلم 
با داستان ترسناك و معمایی در ایران 
از  برخي  حال  عین  در  و  شود  ساخته 
فیلمسازان شاخص کشور هم به سمت 
ساخت فیلم هایي در این ژانر رفتند که 
اکثرا با شکست مواجه شدند و شاید هم 
عدم استقبال مخاطب این دست فیلم ها 
باعث شده که فیلمسازان ایراني کمتر 
سراغ ساخت چنین آثاري بروند. با این 
حال، کوروش آهاری کوشیده با روایت 
کردن یک داستان در هتلی مرموز، پس 
از سال ها یک فیلم در گونه وحشت روانه 
سالن های تاریک سینما کند. آن شب یا 
شب، حاصل تالش مشترك او و شهاب 
حسینی است که حاال دیگر نامی معتبر 
و  می رود  شمار  به  جهان  سینمای  در 
فارغ از تمام حواشي سال هاي اخیرش، 
و  بوده  درخشان  همواره  بازیگري  در 

بدون شک یکي از بهترین هاي سینماي 
ایران به شمار مي رود که البته حاال یک 
و  دارد  آمریکا  در  فیلم  تولید  کمپاني 
بعضا دست به تهیه کنندگي نیز مي زند. 
شب، داستان یک زوج جوان است که 
ناخواسته در یک هتل گیر می افتند و 
یک  از  یافتن  رهایی  برای  تالش  در 
موقعیت وحشتناك، به رازهایی عجیب 
از زندگی و گذشته خود برمی خورند. به 
در  فیلم  این  همزمان  اکران  مناسبت 
آمریکایی  سایت  یک  آمریکا،  و  ایران 
و  کارگردان  با  وحشت  فیلم های  ویژه 
است  کرده  گفتگو  شب،  اصلی  بازیگر 

که در ادامه مي خوانید...

بابک  نقش  -شهاب، چه شد که 
نادری را در این فیلم پذیرفتی؟

به  مرا  آنچه  حسیني:  *شهاب 
یا کارگردان  بازیگر  فیلم در مقام  یک 
زاویه  از  آن  به  کردن  نگاه  می کشاند، 
فیلم  یک  وقتی  است.  تماشاگران  دید 
می بینم، جدا از لذت بردن از آن دوست 
یا  بدهد  درس  بزند،  خوب  حرف  دارم 
فیلم  این  نکته  کند.  اشاره  زندگی  به 
و حرف آن این است که هر کاری ما 
در گذشته می کنیم، حتی اگر بکوشیم 
فراموش کنیم سرانجام جایی ما را گیر 
و  می ماند  ما  با  آنها  سایه  می اندازند. 
از  بسیاری  می شود.  کابوس  به  تبدیل 

کارها  پیامد  هم  ما  امروز  کابوس های 
و رویدادهایی در گذشته ماست. از این 
رو، در مقام تماشاگر واقعا موضوع فیلم 
را دوست داشتم و همین طور کار کردن 
با تهیه کننده و کوروش آهاری و البته 
این واقعیت که شب تولید مشترك ایران 

و آمریکاست.

هتل  داخل  واقعا  آیا  -کوروش، 
نرماندی کار کردید و اگر بله، دلیل تو 
گذشته  از  بود؟  چه  تصمیم  این  برای 
این هتل نفرین شده چیزی می دانستی؟

*کوروش آهاري: بله. ما در هتل 
کار کردیم. همه چیز از البی و اتاق ها 

بود و درباره  واقعا در هتل  راهروها  و 
بودیم.  شنیده  چیزهایی  یک  هم  آن 
می گفتند چند اتفاق اینجا رخ داده اما 
نمی توانم  نه،  یا  داشته  واقعیت  اینکه 
ما  برای  جالب  نکته  بگویم.  چیزی 
هتل  فضای  که  بود  این  هتل  درباره 
است  دنیایی  ز  ا نشانه ای  نرماندی 
ما  می کنیم.  زندگی  آن  در  امروز  که 
دنیا می شویم،  این  وارد  که  همانگونه 
پا به هتل می گذاریم اما نکته کلیدی، 
هتل  یا  دنیا  از  ما  رفتن  بیرون  شیوه 
لوکیشن  اصلی  فیلمنامه  در  است. 
مهمانی  از  شب  آنها  و  بود  خانه  یک 
ما  برمی گشتند.  خانه  به  دوست شان 

هم می خواستیم به داستان عمق بیشتر 
بدهیم و به همین دلیل این زن و مرد 

جوان را به یک هتل بردیم.

ز  غا آ ز  ا پیش  تو  ب،  -شها
فیلمبرداری چیزی درباره گذشته بابک 
می دانستی؟ فکر می کنی چه چیزهایی 
این شخصیت را وامی دارد تصمیم هایی 

بگیرد که در فیلم می بینیم؟
*شهاب حسیني: یکبار در گذشته 
تب شدید داشتم که چیزی حدود ۲۴ 
در  من  موقعیت  و  کشید  طول  ساعت 
آن زمان، شبیه حضور در هتل بود. به 
همین دلیل برایم آشنا به نظر می رسید. 
خواب  از  نمی توانی  که  کابوسی  شبیه 
بابک  انگیزه های  درباره  شوی.  بیدار 
او فردی است که هر  بگویم  باید  هم 
اندازه هم تالش کند، در پنهان کردن 
پایان  در  نمی رسد.  جایی  به  واقعیت 
شده،  موفق  می کند  فکر  وقتی  فیلم 
ادامه  همچنان  ماجرا  که  می بینیم  ما 
او  که  می یابد  ادامه  زمانی  تا  و  دارد 
اعتراف  آن  به  و  بیاید  کنار  واقعیت  با 
درباره  کوروش  با  گفتگوهایم  در  کند. 
در  و  زدیم  حرف  مشترك  تجربه های 
مقام سینماگر تالش های ما صرفا نباید 
معطوف به ترساندن یا هیجانزده کردن 
تماشاگر شود، بلکه مهمتر کوشش برای 

القا کردن حقیقت درون آن است.

-می توانی کمی درباره نمادگرایی 
در فیلم توضیح بدهی؟ به ویژه درباره 

خالکوبی ها و گربه سیاه؟
چیزهایی  یک  آهاري:  *کوروش 
در فیلم هست که اگر آن را ببینید، پاسخ 
همه پرسش ها را پیدا می کنید! آنچه شهاب 
گفت، برداشت خودش از فیلم و پایان بندی 
تماشاگری  هر  کسی،  هر  اما  است  آن 

می تواند برداشت خودش را داشته باشد.

-سوال پایانی از هر دو نفر شما، 
گونه  در  محبوب تان  فیلم های  یا  فیلم 

وحشت یا تریلر چیست؟
*کوروش آهاري: اولین خاطره من 
از دیدن فیلم ترسناك به دوران کودکی 
خون آشامی  فیلم  یک  که  برمی گردد 

از  سال،  و  سن  آن  در  خب  و  دیدم 
یک شب  نمی برد.  خوابم  ترس  شدت 
گرم تابستانی بود و ناچار بودیم پنجره ها 
را باز بگذاریم. آن شب ها با خودم فکر 
پنجره  از  خون آشام  یک  اگر  می کردم 
داخل شود چه. بعد دیگر شروع کردم به 
دیدن فیلم های ترسناك و وحشتناك و 
باعث شد شیفته اینگونه سینمایی شوم. 
به ویژه آثاری که یا از منظر روانشناسانه 
به انسان می پرداختند یا سراغ مایه های 
فراواقعی می رفتند. فیلم هایی که بیشتر 
باید  می برم  لذت  بیشتر  و  می بینم 
داستانی واقعی داشته باشند؛ چیزهایی 
دیگران  از  یا  باشم  شنیده  خودم  که 
بشنوم. اگر مشخص بخواهم یک فیلم 
دوست  همه  از  بیش  که  ببرم  نام  را 

فیلم های  در  است.  دیگران  داشته ام، 
تازه تر هم موروثی.

ایران خیلی  در  *شهاب حسیني: 
فیلم در گونه وحشت ساخته نشده است. 
یک مورد خوب مربوط به سال ها پیش 
اینکه  است. ضمن  نهم  و  بیست  شب 
محبوب  سینمای  اصال  وحشت  گونه 
فیلم های  بیشتر  خودم  نیست.  من 
حال،  این  با  دارم.  دوست  روانشناسانه 
می پسندم  را  سیاه  آب  ژاپنی  نسخه 
است  خوب  بسیار  فیلمی  نظرم  به  که 
و البته یکی از بهترین فیلم های تاریخ 
سینما یعنی درخشش. اگر بخواهم درباره 
تاریخ سینمای ایران بگویم، معتقدم شب 
بهترین فیلم گونه وحشت است همراه 

با همان که گفتم شب بیست و نهم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده
فیلم سـینمایی مشمشـه )سـینما 
احمدلـو  بـه کارگردانـی شـاهد  خـر( 
و تهیه کنندگـی علـی یـاور از امـروز 
بـه صـورت  اسـفند(   ۱۳( چهارشـنبه 
آپـرا بـه نمایـش  پلتفـرم  آنالیـن در 
فرزنـد  شـکیبایی  پوریـا  درمی آیـد. 
زنده یاد خسـرو شـکیبایي بازیگر اصلي 
این فیلم اسـت و سـحر صباغ سرشت، 
بابک نوری، محسـن دلیخون، شهریار 
حیـدری، بهنـاز توسـلی، نسـیم فروغ، 
مهـران آتـش زای، احمـد یاوری شـاد، 
احسـان بابازاده، فرید شهریاری، همراه 
بـا هنرمنـدان نوجـوان رعنا چشـم آذر 
و امین علـی شهسـواری )بـا حضـور( 
محمدرضـا داودنـژاد، فاطمـه شـکری 
و حسـن رضایـی دیگـر بازیگـران این 
مضمونـی  مشمشـه،  هسـتند.  فیلـم 
اجتماعـی دارد و مشـکالت پیش روی 
یـک کارگـردان سـینما را در سـاختن 
یـک فیلـم بلنـد بـه تصویـر کشـیده 
اسـت. ایـن فیلـم تـا پیـش از اکـران 
آنالیـن در چند جشـنواره مهم خارجی 
بـه نمایـش درآمـد و عالوه بر کسـب 
جایـزه، از سـوی داوران تقدیـر شـد. 

از سـن  کـه  احمدلـو  درواقـع شـاهد 
بسـیار پاییـن فیلمسـازي را آغـاز کرد 
در ایـن فیلم بـه خوبي نشـان داده که 
اصـول و قواعـد فیلمسـازي زا آموخته 
و در فیلـم رعایـت کرده اسـت. شـاهد 
احمدلـو عـالوه بر کارگردانـي کماکان 
بـه بازیگـري نیـز مي پـردازد و اتفاقـا 
در ایـن زمینـه نیـز نقش هـاي خوبـي 
را خلـق کـرده و ایـن روزهـا ۲ نقـش 
متفـاوت از هـم را نیـز آمـاده نمایـش 
بـراي مخاطبانـش دارد. بـا او همـراه 
شدیم تا بیشـتر درباره ساخت مشمشه 
و البتـه بازي هـاي اخیـرش بدانیـم...

-در ابتـدا برایمـان دربـاره تولید 
فیلـم مشمسـه بگوییـد و اینکـه چـرا 
اکـران آنالیـن را بـراي فیلـم خـود 
یـک  در  هـم  آن  کردیـد  انتخـاب 
پلتفـرم تـازه کـه ماننـد پلتفرم هایـي 
چـون نمـاوا و فیلیمـو نـام و نشـان 

نـدارد!؟ زیـادي 
*حقیقـت این اسـت که شـرایط 
حاکـم بر سـاختار و تفکـر پلتفرم های 
دیگـر و سـلیقه آنهـا بـرای انتخـاب 
فیلم هـا اولیـن مـوردی بود کـه به ما 

تحمیـل شـد و بـه ایـن فکـر کردیـم 
کـه بـه خاطر نـوع نگاه فیلم، با سـایر 
پلتفرم هـا کـه همسـو بـا نوع نـگاه ما 

هسـتند وارد مذاکره شـویم.

-یعني پتلفرم هاي شـناخته شده 
نسـبت بـه اکـران آنالیـن فیلم شـما 

اقدامـي نکردند و آن را نخواسـتند!؟
ن  د نکـر هـی  ا همر لیـل  د *
کـران  ا شناخته شـده  پلتفرم هـای 
آنالیـن بـراي فیلم ما، نداشـتن چهره 
در فیلـم بـود. بـه این دلیل مشمشـه 
در پلتفرم هـای شناخته شـده اسـتقبال 
نشـد کـه بازیگـر چهـره نداشـت! هر 
چنـد قصه فیلم را دوسـت داشـتند اما 
نتیجـه ای از مذاکرات به دسـت نیامد 
و در نهایـت بـه پلتفـرم آپرا رسـیدیم 
کـه پلتفرمـی تـازه کار اسـت. پـس از 
بررسـی های بسـیار بـا توجه بـه رواج 
پلتفرم هـا در ایـن دوران کـه در حـال 
گسـترش هسـتند بـا آپـرا بـه توافـق 
رسـیدیم، پلتفرمـی کـه با فیلم شـب 
اول هجـده سـالگی، اکـران آنالین را 
آغـاز کرد و مشمشـه، دومیـن فیلمی 

اسـت کـه از ایـن پلتفـرم بـه شـکل 
سیسـتم  می شـود.  اکـران  آنالیـن 
فکـری مـن و علـی یـاور تهیه کننـده 
فیلـم اینگونـه بـود، چـرا کـه فیلمـی 
و  روتیـن  شـرایط  در  کـه  نسـاختیم 
کلیشـه سـینمای ایـران اکران شـود، 
یـک فیلـم هنـر و تجربـه بـا سـاختار 
متفاوت و غیرکلیشـه اسـت و با توجه 
بـه انحصـار پلتفرم های شناخته شـده  
تـازه  مسـیری  بایـد  نسـتیم  می دا
ایـن  حـال  هـر  بـه  کنیـم.  طـی  را 
پلتفرم هـا آینـده درخشـانی دارند و به 
زودی راه خـود را طـی می کننـد. بـا 
توجـه بـه جبـری کـه کرونـا در همه 
عرصه هـا بـه ویـژه فرهنـگ و هنـر 
ایجـاد کرد، اکـران آنالین بـرای این 
دسـت فیلم هـا شـرایط بهتـری دارد. 
ضمـن اینکـه در حـال حاضـر اکـران 
شـاهدیم  امـا  شـده  آغـاز  سـینماها 
فیلم هـای بـزرگ بـا بازیگـران چهره 
شکسـت  گیشـه  در  شناخته شـده  و 
خورده انـد، چـرا کـه درصـد کمـی از 
مخاطبـان بـه سـالن سـینما می روند. 
اکران هـای  امـن  حاشـیه  بنابرایـن 

آنالیـن بیشـتر اسـت.

-بـه هـر صـورت شـما زحمـت 
فیلـم  ایـن  تولیـد  بـراي  زیـادي 
کشـیده اید و در عیـن حـال ماننـد هر 
فیلمسـاز دیگـري دوسـت داریـد کـه 
نمي ترسـیدید  شـود...  دیـده  اثرتـان 
از اینکـه مثـال در پلتفرم تـازه کار آپرا 
ایـن اتفاق براي فیلم شـما رخ ندهد؟

*بایـد هـر حرکت و پدیـده ای از 
یـک جایی شـروع شـود و نقطـه آغاز 
می خواهـد. همیـن که شـرایطی پیش 
آمـده کـه بـرای مـردم فیلـم نمایـش 
داده شـود، خـوب اسـت. ضمـن اینکه 
مشمشـه جزو آن دسـته از آثاری است 
کـه راه خود را بـاز می کند. ما با انگیزه 
و امید شـروع کردیم و با همین انگیزه 
و امیـد ادامـه می دهیم. با توجه به سـر 
و شـکلی کـه فیلـم دارد مـورد اقبـال 

قـرار می گیـرد و مـردم دیـر یـا زود با 
پلتفرم هـای دیگر آشـنا می شـوند.

-پـس این امیـد را دارید که هم 
فیلم شـما دیده شـود و هـم آپرا بیش 
از پیـش در ایـن زمینـه موفق شـود... 
یعنـي یـک اتفـاق بُـرد بُرد بـراي هر 

دوطرف؟
*امیدواریـم کـه اتفـاق رخ دهد. 
درواقـع ما نسـبت به اسـتقبال از فیلم 
خودمـان خوشـبین هسـتیم و در عین 
حـال اسـتقبال مردم از اکـران آنالین 
مـا را نسـبت بـه آپـرا هـم خوشـبین 
کـرده اسـت و امیدواریـم ایـن اتفـاق 

همانطـور کـه شـما گفتیـد رخ دهد.

-دربـاره سـایر فعالیت های خود 
برایمـان بگویید چه در بازیگري و چه 

در کارگرداني؟
*مـن فیلـم مورچه خـوار را بـه 
تهیه کنندگـی کیان بابائیان کارگردانی 
کـردم که  منتظر بهتر شـدن شـرایط 
سـالن های سینمایی هستیم تا فیلم را 
اکـران کنیـم. فیلـم سـیاه باز را هم به 
کارگردانی حمیـد همتی آماده نمایش 
دارم و ایـن روزهـا مشـغول بـازی در 
سـریال گانـدو بـه کارگردانـی جـواد 
افشـار هسـتم که بـا توجه به شـرایط 
حال حاضر به شـکل فشـرده مشغول 
همـکاری  ایـن  از  و  هسـتیم  ضبـط 
بسـیار خوشـحالم. همچنیـن درصـدد 
سـاختن سـریالی برای شـبکه نمایش 
هسـتم  سـینمایی  یـک  یـا  خانگـی 
کـه فیلمنامـه آن را مهیـار شـاهرخی 
می نویسـد و بسـته بـه شـرایط اگـر 
همـه چیـز فراهـم باشـد در یکـی از 

مدیوم هـا آن را خواهـم سـاخت. 

سـیاه باز  در  خـود  نقـش  -از 
برایمان بگویید؟ شـنیده ایم که نقشـي 

متفـاوت و جالـب اسـت!
*در ایـن فیلـم مـا چند دوسـت 
هسـتیم که بـرای ایفای نقشـه ای که 
در سـر داریـم، دسـت بـه دسـت هم 
داده ایـم. مـن در ایـن فیلـم سـهراب 
هسـتم، بازیگر تئاتر که نقشـی را ایفا 
می کنـد کـه در زندگـی خـود در حال 
تجربه آن اسـت. نقش دوست داشتنی 
اسـت و وقتی به من پیشـنهاد شـد با 
روی بـاز آن را پذیرفتـم. عوامل فیلم 
هـم طـوری بـود که می شـد بـا فراغ 
بـال و اطمینان خاطـر بـازی در ایـن 
کار را بـه دلیـل حضورشـان پذیرفت. 
فیلمنامـه و نقش ظرفیت باالیی برای 

کار داشـت و تمـام شـخصیت ها بـه 
دلیل نـگاه واقع گرایانـه فیلم آدم های 
واقعـی از الیه هـای جامعه ای هسـتند 
کـه مـا در آن زندگـی می کنیـم. در 
واقـع شـخصیت هایی هسـتند کـه به 
لطـف فضـای مجـازی بسـیار دیـده 

شـده اند.

-و سریال گاندو...
گانـدو  سـریال  در  *راسـتش 
یـک نقـش جدیـد را تجربـه کـرده ام 
و مي دانیـد کـه ایـن سـریال در فصل 
اول بسـیار موفـق بـود و حاال سـري 
جدیـد آن تولیـد مي شـود کـه قطعـا 
مي توانـد مخاطبـان زیـادي را جـذب 
کنـد. داسـتان ملتهـب و جذابـي دارد 
کـه پیشـنهاد مي کنم مخاطبـان حتما 

آن را دنبـال کننـد.

از بازیگري تا فیلمسازي

شاهد احمدلو: هنوزهم به دنیال تجربیات جدید هستم


