
یک کارشناس اقتصادی:

اداره بازار به روش میدان باری امکان پذیر نیست

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران با 
افزایش قیمت  با  اینکه رفتار مردم در رویارویی  بیان 
بنزین و گاز طبیعی متفاوت خواهد بود، می گوید: افزایش 
درصدی   ۱۰ صرفه جویی  سبب  طبیعی  گاز  قیمت  برابری   ۲.۵
می شود.افزایش بی رویه گاز طبیعی در سال های اخیر به موضوعی 
به گفته کارشناسان  تا جایی که  تبدیل شده است،  بحث برانگیز 

انرژی »مصرف گاز ایران ۶.۷ برابر بیشتر از سرانه مصرف دنیاست.«
محسن مظلوم فارسی باف، مدیر پژوهش و فناوری شرکت 
ملی گاز ایران، در گفت و گو با دنیای جوانان بر فرهنگ سازی 
مصرف بهینه انرژی، افزایش تعرفه گاز، بهره گیری از فناوری های 

نو و متنوع سازی سبد سوخت کشور تأکید کرد.
صفحه 3

فرشاد مقیمی مطرح کرد:

آمادگی ایران خودرو برای صادرات محصوالت سواری 
و تجاری به ترکمنستان

صدور مجوز بازگشایی مدارس ابتدایی از اول آذر
علیرضا  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
مدارس  بازگشایی  به  اشاره  با  کاظمی 
متوسطه دوم از ۱۵ آبان اظهار کرد: به اولین 
گروه از دانش آموزانی که وارد فضای مدرسه شدند 
خوشامد می گویم و امیدوارم زمینه حضور به گونه ای 
فراهم شده باشد که حضور بیشتر دانش آموزان را در 
مدارس شاهد باشیم. از روز گذشته، نخستین گروه از 
دانش آموزان یعنی دانش آموزان متوسطه دوم آموزش 
حضوری را آغاز کردند و آن هم بر اساس الگویی است 
که خود مدارس بر اساس ظرفیت ها و پروتکل ها تنظیم 
کردند. به این ترتیب دانش آموزان در مدارس در قالب 

یک، دو یا سه گروه حضور پیدا می کنند. 
صفحه ۲

معاون اعتباری حقوقی بانک توسعه تعاون استان بوشهر مطرح کرد؛ 

تسهیل فرآیند خدمات رسانی 
به تعاونی ها و بنگاه های تولیدی بوشهر    

4
برخورد ضربتی با آسیب ها، باعث عمیق تر شدن معضالت می شود

صفحه 2

7

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1874- یکشنبه 16  آبان  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
بي توجهي به 

فرهنگ و ادبیات از 
نگاه رضا فیاضي

6ورزش
من یکی از همین 
بچه های محروم 
و فقیر سیستان و 
بلوچستان هستم

4ایران زمنی

در بين هنرمندان پرتعداد عرصه بازيگري، هستند چهره هايي 
كه به شدت به ادبيات و فرهنگ معتقد و پايبند هستند و در 
كنار بازيگري سالهاست كه مشغول ترجمه، نگارش و همينطور 
مطالعه هستند. البته ادبيات و فرهنگ ارتباط مستقيم با هنر 
دارند ولي گويا در سال هاي اخير در كشورمان اين ارتباط به 

نوعي از بين رفته و يا حداقل كمرنگ شده است و ....

امکانات  از  محروم  همواره  استانی  بلوچستان،   و  سيستان 
زيرساختی كه استعدادهای زيادی اعم از علمی، ورزشی و ... را در 
دل خود جای داده است. استانی هر چند غنی از استعدادها، اما 
فاقد امکانات. منطقه ای كه كودكانش همواره از داشتن كم ترين 
امکانات رفاهی و اجتماعی محروم اند. استانی كه با درخشش 

نخبه هايش بارها ثابت كرده اليق توجهات بيشتری است.

رئيس سازمان نظام پزشکی استان ايالم گفت: تدابيری كه 
در بلند مدت برای رفع مشکالت حوزه سالمت به آن می توان 
اشاره كرد، استقرار كامل نظام ارجاع در كشور است، به نحوی 
كه دسترسی مردم به خدمات مورد نياز به لحاظ زمان هزينه 

و كيفيت تسهيل و تسريع شود.

دسترسی مردم به 
خدمات درمانی و 
پزشکی تسهیل شود

۱۰ درصد صرفه جویی با افزایش ۲.۵ برابر قیمت گاز طبیعی  به اندازه بودجه 1۵ استان کشور
 فرار مالیاتی داریم!

بررسی ها از روند اخذ مالیات در ایران نشان می دهد که قشر ثروتمند جامعه، 
مالیات نمی پردازند و مالیاتی که برای صاحبان خودرو و خانه های لوکس در سال 
گذشته و سال جاری تعیین شده تاکنون اخذ نشده و کارشناسان نیز به ارقام پایین 
از رشد وصول درآمدهای مالیاتی  از سوی دیگر، مسئوالن  ایراد وارد می کنند.  آن 
می گویند درحالیکه همچنان فرار و معافیت های مالیاتی پابرجاست و بار درآمدهای مالیاتی بر دوش 

اقشار ضعیف و متوسط جامعه قرار دارد.
صفحه 3

برای  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیات  رای  با 
خودروهایی با شیشه دودی، تعیین فاصله 3 متری برای 
راننده و سرنشین مالک و معیار نمی باشد و  تشخیص 
در صورت احراز تخلف صدور قبض کفایت می کند و رفع اثر شیشه 

دودی الزام ندارد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال 
شکایت از نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و درخواست ابطال 

بخشنامه شماره ۴۰۷/3۵۵/۵/۱3 مورخ 3۰/۶/۹۶ و ۹۹۰/3۵۵/۵/۱3 
مورخ ۱۸/۱۲/۹۷ مبنی بر اینکه معیار مجاز دودی کردن شیشه خودرو 
و تشخیص راننده و سرنشین های خودرو باید از فاصله سه متری 
قابل رویت باشد و در صورتی که مطابق نظر افسر کارشناس، راننده 
و سرنشین از فاصله سه متری قابل تشخیص نباشد ضمن صدور 

قبض جریمه ملزم به رفع اثر شیشه دودی می گردد.
صفحه ۲

ابطال مصوبه ناجا درباره شیشه دودی خودروها 

DONYAYEJAVANANMAG.IR

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمان 
آگهي تجدید مناقصه عمومي یك مرحله اي توام با ارزیابي كیفي به صورت فشرده  

كد فراخوان 2000091990000017 سامانه تداركات الکترونیکي دولت )ستاد( 
نوبت دوم

مناقصه گزار : شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران - منطقه كرمان 
شرکت ملي پخش فرآورده هاي ایران/ منطقه کرمان درنظر دارد پیمان مشروح ذیل را از طریق مناقصه عمومي یک مرحله اي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاري 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir   انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاء الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. اطالعات تماس سامانه ستاد 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : ۱۴۵۶ / دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷3۷ و ۸۵۱۹3۷۶۸ مي باشد . لذا از متقاضیان شرکت د رمناقصه دعوت بعمل میاید جهت دریافت اسناد مناقصه 

با درنظر داشتن مدارک مندرج در ذیل ، به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت مراجعه نمایند. 

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مبلغ تضمین فرایند ارجاع 
کار )ریال( 

د  سنا ا فت  یا ر د مهلت 
مناقصه از سامانه ستاد

در  پاکات  بارگزاري  تاریخ 
ارسال  ستاد)مهلت  سامانه 

پیشنهاد(

زمان جلسه
 توجیهي

تاریخ بازگشایي اولیه 
پاکات ارزیابي کیفي

یي  گشا ز با ن  ما ز
پاکات 

الف و ج

واگذاري  تجدیدمناقصه 
ري  ستیجا ا خودروهاي 

منطقه و نواحي تابعه   
۷۱/۵۹۶/۶۲۲/۴۴۹3/۵۷۹/۸3۱/۱۲۲

از تاریخ 
چاپ آگهي ۱۴۰۰/۸/۱۵ تا 

تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۹  
۱۴۰۰/۸/۲۹

 ۱۴۰۰ /۸ /۲۴
ت  جلسا لن  سا

منطقه 
ساعت۱۰ 

 ۱۴۰۰/۸/3۰
ساعت ۸ 

۱۴۰۰/۸/3۰  ساعت 
۱3:3۰

ضمانت نامه معتبر بانکي یا واریز نقدي مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به شماره حساب ۹۲۰۰۰۵۵۲۱۲ بانک ملت و شناسه ۵۵۲۸۱ شرکت ملي پخش فراورد هاي نفتي منطقه کرماننوع تضمین

کرمان چهارراه خواجو جنب زمین ورزشي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کرمان تلفن 3۲۵3۱۱۹۱ - ۰3۴ محل گشایش پیشنهادها

مدارک  و  عمومي  شرایط 
شرکت  براي  نیاز  مورد 

در مناقصه

دارا بودن و ارائه گواهي تائید  صالحیت معتبر از اداره کل تعاون ، کار و  رفاه  امور اجتماعي  )شرکتهایي حق حضور در مناقصه را دارند که داراي رتبه بندي طرح طبقه بندي 
مشاغل کارگري مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي در موضوع مناقصه و پیمان )حسب مورد ( باشند(/دارا بودن و ارائه گواهینامه  صالحیت ایمني معتبر  از اداره کل 
تعاون ، کار و رفاه امور اجتماعي/ارائه تصویر کارت ملي و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت ، تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت، تصویر آگهي تاسیس شرکت 
، گواهي آخرین تغییرات در روزنامه رسمي ،  سوابق شغلي و تحصیلي مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره ، گواهي صاحبان امضاء مجاز شرکت و مشخصات هویتي شرکت ) گواهي 
کد اقتصادي و شناسه ملي ( ، ارائه اسناد مبني بر ارتباط موضوع مناقصه با اساسنامه شرکت ، ارائه گواهینامه معتبر ثبت نام در نظام مالیات و عوارض ارزش افزوده/عدم وجود سوء 
عملکرد در پیمانهاي سنوات گذشته/عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کلیه شرکتها ) در صورت قرارداشتن در لیست شرکتهاي ممنوع المعامله ، سپرده شرکت در مناقصه به نفع 
مناقصه گزار ضبط خواهد گردید (/احراز امتیاز  قابل قبول بر اساس معیارهاي ارزیابي توانمندي بهداشتي ، ایمني و زیست محیطي ) HSE(/ احراز امتیاز  قابل قبول بر اساس 
معیارهاي ارزیابي توانمندي مالي مناقصه گران /  ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده )سال ۹۸ ؛ ترجیحًا سال ۹۹ ( / کلیه مدارک و مستندات مهمور و مي بایست به تائید مدیر 
عامل شرکت رسیده باشند./مسئولیت صحت مستندات ارائه شده برعهده متقاضي شرکت در مناقصه بوده و در هرمرحله از مناقصه و فرآیند پس از آن جهت عقد قرارداد ؛ صحت 
آنها براي شرکت محرز نگردد مناقصه و قرارداد ابطال و ضمانت نامه هاي ارائه شده ضبط مي گردد. / تکمیل فرم هاي استعالم ارزیابي کیفي و الصاق نمودن کلیه مستندات مرتبط 
در سامانه ستاد / برنده مناقصه مکلف به ارائه اصل یاکپي برابر با اصل مستندات بارگزاري شده مي باشد و در صورت هرگونه تناقض برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

نوبت اول آگهي روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ و نوبت دوم آگهي روز یک شنبه ۱۴۰۰/۸/۱۶  تاریخ چاپ آگهي

توضیحات 

کلیه مدارک شرایط عمومي  در سامانه به همراه فرمهاي ارزیابي کیفي بارگزاري گردد. 
از بارگزاري  مدارک تکراري و غیرمرتبط با موضوع مناقصه در سامانه ستاد خودداري گردد 

تمامي صفحات داخل فایلهاي بارگزاري شده در سامانه ستاد پشت سرهم و به ترتیب شماره گذاري گردد.
مناقصه با هر تعداد شرکت کننده بازگشایي مي گردد.

آگهي هاي فوق قابل مشاهده در سایت هاي  : 
http://Monaghese.niopdc.ir               http://IETS.MPORG.ir              http://Kerman.niopdc.ir

روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کرمان
شناسه آگهی :۱۲۱۶۹۲3  

شركت نفت مناطق مركزي ایران 
شركت بهره برداري نفت و گاز شرق  

فراخوان ارزیابی كیفی  برای مناقصه عمومی یك مرحله ای 
 )نوبت دوم(

۱- شماره فراخوان : ۴۰۰۰۱۲3۱
۲- موضوع فراخوان : خط کشی وآسفالت جاده های منطقه خانگیران،اجرای میدان وآسفالت سه راهی چاه ۲۷و آسفالت مرکزاندازه گیری

3- محل و مدت انجام کار :  استان خراسان رضوی ، خانگیران ) توابع شهرستان سرخس، استان خراسان رضوي (، به مدت ۶ ماه
۴- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت بهره  برداري نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان مهندس ، نبش مهندس ۶ ، پالک ۱۸ .

۵- شرایط مناقصه گر : 
۵-۱- دارابودن شخصیت حقوقي، کد اقتصادي و شناسه ملي .

۵-۲- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.
۵-3- دارا بودن گواهی نامه صالحیت انجام کار: حداقل رتبه ۵ رشته راه و ترابری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۵-۴- دارا بودن گواهی نامه تائید صالحیت ایمنی معتبر صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۵-۵- توانایي تهیه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( به مبلغ۷.۰۵۸.3۸۰.۰۰۰   ریال ) و یا واریز وجه نقد ( .

۶- کلیه مراحل از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. الزم است متقاضیان در صورت عدم 
عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فرآیند از طریق سایت سامانه محقق سازند. فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی با 

شماره ۲۰۰۰۰۹۲۲۵۸۰۰۰۱۲3 در سامانه ستاد ایران درج شده است. 
۷-گشایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد.

۸- در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  3۲3   و 3۷۰۴۷3۱۹ -۰۵۱ تماس حاصل نمایند . اطالعات مناقصه مذکور در پایگاه اطالع رسانی 
مناقصات با شماره   ۵3۰۹۹۶۶۵   ثبت شده است.

روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق
شناسه آگهی :۱۲۱۶۷۵۹

ایران می گوید  بازرگانی  اتاق  رئیس 
در  اساسی  قانون   ۴۴ اصل  اجرای  نحوه 
اقتصاد ایران به شکلی بوده که هیچیک 

از بازیگران اقتصاد از آن راضی نیست.
 ۴۴ اصل  اجرای  قانون  اساس  بر 
در  است  موظف  دولت  اساسی،  قانون 
حوزه هایی که امکان انتقال مدیریت آن به 
بخش خصوصی وجود دارد، مقدمات الزم را 
فراهم کرده و نسبت به توانمندسازی این 

بخش اقدام کند.
مختلف  ی  لت ها و د ر  د چند  هر
از خصوصی سازی منتشر شده  آمارهایی 
اما میزان عملکرد در این بخش نه تنها به 
ابتدایی نزدیک نشده که حتی در  اهداف 
به  خود  نهایی  نتیجه  واگذاری ها،  برخی 
چالشی جدید تبدیل شده است. رییس اتاق 
بازرگانی ایران معتقد است برای عبور از این 
چالش ها، باید مقدمات تغییرات اساسی در 

مسیر اجرای این قانون فراهم شود.
گفت وگو  در  شافعی  غالمحسین 
اینکه  بیان  با  ایران  اتاق  خبری  پایگاه  با 
ارزیابی نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ 
و خصوصی سازی در کشور نشان می دهد 
از آن  نه خریدار، نه فروشنده و نه دولت 
راضی هستند گفت: با کمال تأسف قانون 
به   ۴۴ اصل  سیاست های  اجرای  نحوه 
مالکیت، نزول پیدا کرده است. در صورتی 
که صرفًا تملک نمی تواند ما را به اهداف 
مدیریت  مسئله  بلکه  برساند  قانون  این 
بخش خصوصی قابل اهمیت تر از تملک 

واحدهاست.
کنونی  روند  در  آنچه  داد:  ادامه  او 
از  هم  اقتصادی  وزرای  همه  و  می بینیم 

آن ناراضی هستند این است که تا کنون 
هر آنچه به بخش خصوصی واگذار شده 
اینکه چه  از  عاقبت به خیر نشده و گذشته 
اشکاالتی بوده و یا نبوده بالفاصله نهادهای 
نظارتی وارد ماجرا شده و واگذاری را نقض 
کرده اند. این رویه بزرگ ترین لطمه را به 

اعتماد بخش خصوصی وارد کرده است.
او با استقبال از سخنان اخیر رئیس 
قوه قضاییه مبنی بر ضرورت بازنگری در 
کرد:  بیان   ۴۴ اصل  سیاست های  اجرای 
آنچه آقای اژه ای گفته است برای بخش 
امیدوارکننده  و  خوشحال کننده  خصوصی 
خصوصی سازی،  سازمان  امیدوارم  بود. 
وزارت اقتصاد، قوه قضاییه و دولت برای 
یک بار هم که شده سازوکار جدیدی برای 
هیات  و   ۴۴ اصل  سیاست های  اجرای 
واگذاری ایجاد کنند تا بخش خصوصی و 
به دنبال آن اقتصادی کشور را از تنگناهای 

فعلی نجات دهند.
شافعی تأکید کرد: برای تدوین این 
سازوکار باید کمیته ای از نمایندگان بخش 

نمایندگان  کنار  در  تعاونی  و  خصوص 
مجلس  و  دولت  قضایی،  دستگاه های 
تشکیل شود تا در مرحله نخست ایرادات 
آیین نامه های مربوط به اجرای سیاست های 
بعد  مرحله  در  و  شناسایی  را   ۴۴ اصل 
کنند. همه  تصمیم گیری  آن ها  برای حل 
مشترک  کمیته  این  در  باید  پیشنهادها 
نهایت  در  و  بگیرد  قرار  بررسی  مورد 
تصمیماتی گرفته شود که همه نسبت به 

آن اقناع شوند.
شافعی با تأکید بر اینکه با ادامه روند 
فعلی در آینده بخش خصوصی تمایلی برای 
مشارکت در اجرای سیاست های اصل ۴۴ و 
تملک واگذاری ها نخواهد داشت بیان کرد: 
باید بپذیریم که در حیطه خصوصی سازی 
ما  من  اعتقاد  به  و  داریم  بنیادی  مشکل 
در قاعده گذاری در این کار دچار مشکل 
هستیم. بنابراین باید سازوکار تازه ای برای 
اجرای سیاست های اصل ۴۴ فراهم شود.

او ادامه داد: ما باید عارضه یابی کنیم 
و ببینیم اشکال در کجاست. این خیلی بد 

است که در هیات واگذاری که نمایندگانی 
محاسبات،  دیوان  بازرسی،  سازمان  از 
بخش  دولت،  و  اقتصاد  وزارت  مجلس، 
دارند  حضور  آن  در  تعاون  و  خصوصی 
موضوعی به تصویب می رسد اما بعد ناگهان 
این تصمیم ملغی می شود. این روش بسیار 
باید  همیشه  برای  یک بار  است.  نادرستی 
کنند  طرح ریزی  گذاری  قاعده  سیستم 
آن  دیگر  شد  گرفته  تصمیمی  وقتی  تا 
شدن  عملیاتی  و  انجام  مسیر  در  تصمیم 
آن  دیگری  گروه  اینکه  نه  بگیرد.  قرار 

تصمیم را ملغی کنند.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت 
خصوصی  بخش  مدیریت  ز  ا استفاده 
گفت: در قانون سیاست های اصل ۴۴ بر 
تکیه شده  توانمندسازی بخش خصوصی 
است. یعنی اگر قرار است این ها به بخش 
و  کمک ها  باید  شوند  واگذار  خصوصی 
حمایت های الزم در توفیق بخش خصوصی 
شود.  انجام  دولت  سوی  از  قانون  طبق 
دید  این سیاست ها  برخالف  متأسفانه  اما 
کلی این است که هر واگذاری به بخش 
خصوصی حتمًا با رانت توأم بوده است که 

این نگرش آسیب زننده ای است.
شافعی با تأکید بر اینکه دولت نباید از 
وظیفه قانونی خود در توانمندسازی بخش 
خصوصی غافل شود گفت: در طول مسیر 
واگذاری و بعد از واگذاری طبق قانون باید 
حمایت  دولت  سوی  از  خصوصی  بخش 
اختیارشان  در  الزم  تسهیالت  مثاًل  شود. 
اطمینان  و  اعتماد  مورد  و  بگیرد  قرار 
الزم باشند. اما در حال حاضر این بخش 

توانمندسازی اصالً انجام نمی شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

باید سازوکار جدیدی برای اجرای سیاست های اصل44 ایجاد شود

صفحه 3

سرپرست وزارت آموزش و پرورش از 
صدور مجوز بازگشایی مدارس ابتدایی خبر 
مدارس  کنم  اعالم  گفت: خوشحالم  و  داد 
آماده می شوند که از ابتدای آذرماه، میزبان 
ابتدایی  و  اول  متوسطه  دوره  دانش آموزان 

هم باشند.
علیرضا  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
مدارس  بازگشایی  به  اشاره  با  کاظمی 
به  کرد:  اظهار  آبان   ۱۵ از  دوم  متوسطه 
اولین گروه از دانش آموزانی که وارد فضای 
مدرسه شدند خوشامد می گویم و امیدوارم 
زمینه حضور به گونه ای فراهم شده باشد که 
مدارس  در  را  آموزان  دانش  بیشتر  حضور 
شاهد باشیم. از روز گذشته، نخستین گروه 
از دانش آموزان یعنی دانش آموزان متوسطه 
و  کردند  آغاز  را  حضوری  آموزش  دوم 
خود  که  است  الگویی  اساس  بر  هم  آن 
پروتکل ها  و  ظرفیت ها  اساس  بر  مدارس 
دانش آموزان  ترتیب  این  به  کردند.  تنظیم 
گروه  سه  یا  دو  یک،  قالب  در  مدارس  در 

حضور پیدا می کنند. 

تشکر  رئیس جمهور  از  افزود:  وی 
این  در  را  دغدغه  بیشترین  که  می کنم 
زمینه داشت و با همراهی ستاد ملی کرونا 
و وزارت بهداشت توانستیم مجوز بازگشایی 
بنابراین  کنیم.  اخذ  هم  را  ابتدایی  مدارس 
مدارس ما آماده می شوند که از اول آذر ماه، 
و  اول  متوسطه  دوره  دانش آموزان  میزبان 

دانش آموزان ابتدایی باشند. 
پرورش  و  آموزش  وزارت  سرپرست 
نگرانی  کاهش  برای  تالش  به  اشاره  با 
و  کارکنان  واکسیناسیون  گفت:  خانواده ها 
عوامل اجرایی مدارس ۱۰۰ در صد و به طور 
کامل انجام شده است. واکسیناسیون معلمان 
در سراسر کشور به نزدیک ۹۰ درصد رسیده 
است و تالش می کنیم آن را به ۱۰۰ درصد 
تا  دانش آموزان ۱۲  واکسیناسیون  برسانیم. 
۱۸ سال نیز به حدود ۸۸.۵ درصد رسیده و 
قطعا با بازگشایی مدارس به مرز ۱۰۰ درصد 

نزدیک خواهد شد. 
در  می کنیم  تالش  داد:  ادامه  وی 
بر  را  تمرکزمان  بازگشایی،  روزهای  اولین 

امنیت  و  سالمت  حفظ  پروتکل ها،  رعایت 
دانش آموزان باشد و ارتباط بیشتری با والدین  
برقرار کنیم. همینطور الزاماتی که نیاز است 
را دنبال کنیم تا اگر خالءهایی وجود دارد 

برطرف شود.
یی  گردهما ری  برگزا به  کاظمی 
اردوگاه شهید  مدیران کل سراسر کشور در 
باهنر اشاره کرد و گفت: به ابهامات در زمینه 
بازگشایی مدارس پاسخ داده شد. همچنین 
یکی از موضوعاتی که دغدغه  همه دلسوزان 
تربیت و مسئوالن کشوری است،  و  تعلیم 
تحصیل  تارکان  و  تحصیل  از  بازماندگی 
است که در این جلسه برنامه ریزی و تالش 
برای شناسایی، جذب و آموزش بازماندگان از 
تحصیل به ویژه در دوران ابتدایی انجام شد.

وی درباره اینکه آیا حضور دانش آموزان 
در مدارس اختیاری خواهد بود یا اجباری یا 
دانش آموزان برخی روزهای هفته، در تمام 
شهرهای کشور به مدرسه می روند؟ گفت: 
تدریجی  مدارس،  بازگشایی  در  ما  رویکرد 
حتما  گفتیم  اگر  که  نیست  اینطور  است. 

می شود،  آغاز  امروز  از  مدارس  بازگشایی 
همه مدارس کارشان را از امروز آغاز کنند، 
بلکه امروز فرایند بازگشایی مدارس متوسطه 
یک  است  ممکن  حال  است.  شده  شروع 
فردا  پس  دیگری  مدرسه   یا  فردا  مدرسه 
بازگشایی شود. به هرحال کار در این یکی 

دو روزه آغاز می شود.
پرورش  و  آموزش  وزارت  سرپرست 
اینکه  افزود:  خبر  شبکه  با  مصاحبه ای  در 
در  روزهایی  چه  در  و  دانش آموزان چگونه 
اختیار شورای  پیدا کنند در  مدارس حضور 
مدرسه و تأیید منطقه است. سامانه ای نیز 
برای این منظور طراحی شده است که الگوی 
بازگشایی مدارس در آن ثبت می شود. عالوه 
آموزش  توسط  میدانی  نظارت های  این  بر 
انجام  بهداشت  شبکه های  و  پرورش  و 
ممکن  دادیم  احتمال  که  هرجا  و  می شود 
شود،  مبتال  کرونا  به  دانش آموزی  است 
دستورالعمل های ویژه ای صادر شده است تا 
بتوانیم سالمت دانش آموزان را حفظ کنیم. 

جای نگرانی از این بابت نیست.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد؛

صدور مجوز بازگشایی مدارس ابتدایی از اول آذر
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رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای 
اسالمی:

برای  راهبردی  عطف  نقطه  یك  جمعیت  جوانی  قانون  تصویب 
كشور است

رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس قانون جوانی جمعیت 
و حمایت از خانواده را به عنوان یک استراتژی برتر در جلوگیری از کاهش جمعیت 
یاد کرد و گفت: اگر تمامی سازمان و ارگان ها همراه شده و آحاد ملت دغدغه داشته 
باشند در زمان کمتر از ۱۰ سال می توانیم معضالت حوزه جمعیت را برطرف کنیم.
فاطمه محمد بیگی در همایش زنان و پدافند غیرعامل که با حضور سردار 
غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، انسیه خزعلی معاون امور 
زنان و خانواده رئیس جمهوری،  خانواده معزز شهیدان زین الدین و فخری زاده و 
جمعی از فعاالن برتر حوزه زنان و پدافند غیرعامل برگزار شد، اظهار داشت: توجه 
به نقش زن از ابتدای قیام امام خمینی)ره( برای انقالب اسالمی مورد توجه ایشان 
بوده است. پس از پیروزی انقالب هم به ویژه با تدابیر رهبری معظم انقالب،  شاهد 

نقش آفرینی شانه به شانه زنان در حوزه های مختلف بودیم.
وی ادامه داد: امروز زن  تراز انقالب اسالمی در راستای الگوی نوین توسعه 
با  این نقش  ایفا می کند اگرچه در دستیابی به  را  انقالب نقش بسیاری کلیدی 

مخاطراتی مواجه هستیم.
 نماینده مردم البرز و ابیک در مجلس ادامه داد: امروز تهدیداتی همچون 
و عفت ستیزی  ایجاد فضای غیراخالقی  فرهنگی،  برهنگی  برهنگی،  فرهنگ 
هستیم  شاهد  را  آوری  فرزند  به  تمایل  عدم  و  ازدواج  از  دوری  سفید،  ازدواج 
که عمدتا از طریق تحت تاثیر قرار دادن زنان در فضای مجازی تبلیغ می شود 
و باعث ایجاد چالش هایی در مسیر رسیدن به اهداف عالی و مترقی انقالب 

اسالمی شده است.
اسالمی  شورای  مجلس  خانواده  از  حمایت  و  جمعیت  فراکسیون  رئیس 
با  با تاکید بر لزوم تدوین استراتژی های مقابله ای و دکترین جنگ نرم مقابله 
یازدهم  تهدیدات نرم در حوزه زن و خانواده تصریح کرد: خوشبختانه مجلس 
به این موضوع حساس است و این را در عملکرد خود نشان داده است. نشان 
مجلس  دوره  چند  در  که  است  خانواده  و  جمعیت  تعالی  قانون  تصویب  آن 

بالتکلیف مانده بود.
وی از قانون تعالی جمعیت و خانواده به عنوان یک استراتژی برتر در زمینه 
مقابله با دسیسه دشمنان در زمینه کاهش جمعیت و افزایش آسیب پذیری کشور 
یاد کرد و گفت: شاید اهمیت این قانون امروز مشخص نشود ولی تاثیرات خود 
را در آینده نشان خواهد داد. امروز شاهد هستیم که ایران اسالمی با اقتدار و با 
استفاده از این قوانین جلو اجرا و پیاده سازی دسیسه ها در حوزه جمعیت ایستاده و 

توطئه ها را خنثی خواهد کرد.
در کمتر از ۱۰ سال می توانیم معضالت حوزه جمعیت را برطرف کنیم

آحاد  ارگان ها همراه شده و  اگر تمامی سازمان و  محمدبیگی متذکر شد: 
از ۱۰ سال می توانیم معضالت حوزه  زمان کمتر  در  باشند  داشته  ملت دغدغه 

جمعیت را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه نقش زنان در حوزه جمعیت و تربیت فرزندان و تثبیت 
قدرت نرم جمهوری اسالمی، برهیچ کس پوشیده نیست، خاطرنشان کرد: زنان 
در حوزه کاهش مخاطرات اجتماعی و فرهنگی که جامعه را تهدید می کند نقش 

پیشرو و پرچم دار را ایفا می کنند.
به گفته این نماینده مجلس، از منظر پدافند غیرعامل و بسیاری از مولفه های 
اقتصادی دنیای امروز، جمعیت به عنوان یک مولفه بسیاری مهم شناخته می شود 

که به رشد و توسعه کمک می کند.  
اضافه کرد:  رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس  نایب 
امروز در حوزه پدافند غیرعامل با تهدیدات زیستی از جمله حوزه امنیت غذایی، 
کردن  گسترده  نیازمند  که  رو هستیم  روبه  واگیردار  بیماری های  و  تراریخته ها، 

بال های دفاعی و پدافندی گسترده هستیم.
وی متذکر شد: در این دو سال که با بیماری کرونا به عنوان یک تهدید 
زیستی روبه رو بودیم، با وجود برخی کاستی ها در ستاد ملی کرونا، آموختیم برای 
مقابله با کرونا، نیازمند دید جامع به تهدیدات زیستی و همکاری و هم افزایی در 

همه دستگاه ها اجرایی هستیم.

توسط دیوان عدالت اداری صورت گرفت؛
ابطال مصوبه ناجا درباره شیشه دودی خودروها 

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای خودروهایی با شیشه دودی، 
تعیین فاصله 3 متری برای تشخیص راننده و سرنشین مالک و معیار نمی باشد و در 
صورت احراز تخلف صدور قبض کفایت می کند و رفع اثر شیشه دودی الزام ندارد.

دنبال شکایت  به  اداری،  عدالت  دیوان  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
شماره  بخشنامه  ابطال  درخواست  و  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  از 
۴۰۷/3۵۵/۵/۱3 مورخ 3۰/۶/۹۶ و ۹۹۰/3۵۵/۵/۱3 مورخ ۱۸/۱۲/۹۷ مبنی بر اینکه 
معیار مجاز دودی کردن شیشه خودرو و تشخیص راننده و سرنشین های خودرو باید 
از فاصله سه متری قابل رویت باشد و در صورتی که مطابق نظر افسر کارشناس، 
راننده و سرنشین از فاصله سه متری قابل تشخیص نباشد ضمن صدور قبض جریمه 

ملزم به رفع اثر شیشه دودی می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به نظریه 
هیات تخصصی اداری و امور عمومی، با این استدالل که برمبنای ماده ۲۱ قانون 
رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱3۸۹ جریمه های تخلفات مربوط به 
حمل و نقل و عبور و مرور با توجه به مکان، زمان، وقوع و نوع تخلفات با تصویب 
هیات وزیران به اجرا گذارده می شود همچنین به موجب ماده ۲ قانون اخیرالذکر 
تشخیص تخلفات مزبور و صدور قبض جریمه با افسران کادر و پیمانی مورد وثوق 
راهنمایی و رانندگی و آموزش دیده است. بنابراین مقرره مورد اعتراض که با تعیین 
مالک فاصله 3 متری اقدام به وضع قاعده و معیار تشخیص ثابت برای ماموران 
مجاز راهور آن هم با توجه به شرایط متغیر فصول سال، اوضاع آب و هوا و ساعات 
شبانه روز کرده، خارج از حدود صالحیت مرجع وضع کننده بوده و قابل ابطال است. 
همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری رفع اثر شیشه دودی بعد از صدور جریمه 
را از اختیارات ماموران تشخیص نداد و با این استدالل که قانونگذار ضمانت اجرای 
تخلفات را در این قانون و حدود اختیارات ماموران را در موارد مقرر از جمله حق 
توقف خودرو و صدور قبض جریمه، جلوگیری از حرکت خودرو و دستور انتقال به 
توقفگاه، ضبط گواهینامه و جابجایی خودرو به منظور رفع سد معبر مشخص کرده 
است اما برای الزام به رفع اثر شیشه دودی بعد از صدور قبض جریمه، در قانون 

تعیین تکلیف نشده است و بخشنامه مذکور قابل ابطال می باشد.

سخنگوی سازمان انتقال خون:
شاهد كاهش ذخایر خونی در سراسر كشور هستیم

سخنگوی سازمان انتقال خون از کاهش ذخایر خونی در تمامی کالنشهرها 
در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش دنیای جوانان، بشیر حاجی بیگی، سخنگوی سازمان انتقال خون در 
برنامه تلویزیونی در انتهای الوند عنوان کرد: هر سال با شروع فصل سرما و کاهش 
دما و کوتاه شدن طول روز میزان حضور مردم برای اهدای خون کم می شود. در 
حال حاضر گسترش عمل های تخصصی و فوق تخصصی در سراسر کشور را داریم 
و همچنین شاهد گسترش خون آنکولوژی و عمل های پیوند اعضا در سراسر کشور 
هستیم.وی ادامه داد: سازمان انتقال خون باید در کالن شهرها پاسخگوی خون و 
فرآورده خونی ۹۷۷ مرکز درمانی و بیمارستان باشد؛ در تهران ۱۶۷ مرکز و بیمارستان، 
در استان فارس نزدیک به ۷۰ بیمارستان و در خراسان رضوی ۶۷ مرکز درمانی 
و بیمارستان وجود دارد که خون و فراورده خونی مورد نیاز آن ها از طریق سازمان 
انتقال خون توضیح داد: خون همه  انتقال خون تامین می شود.سخنگوی سازمان 
مراکز درمانی باید از طریق سازمان تامین شود و این این خون با اهدای روزانه و 
مستمر و همیشگی مردم تامین می شود و عزیزان باید به طور روزانه خون اهدا کنند.
حاجی بیگی تاکید کرد: امروز در تمامی کالن شهرها با کاهش ذخایر خونی 
روبرو هستیم؛ فصل سرما آغاز شده است. خواهش می کنیم بخصوص اهدا کنندگان 
می رسند  سالگی  به سن ۱۸  که  عزیزانی  نکنند.  فراموش  را  اهدای خون  مستمر 
اهدای خون داشته باشند سن اهدای خون تا پایان ۶۰ سالگی داریم. البته عزیزان 
باید  ما هم  اماجوانان  اهدا کنند.  تا ۶۵ سالگی می توانند خون  اهدا کننده مستمر 

جایگزین این افراد شوند.

واکنش یک جامعه شناس به قرارگاه اجتماعی شهرداری؛

برخورد ضربتی با آسیب ها، باعث عمیق تر شدن معضالت می شود

به طور موقت طرح های 
با  جهه  ا مو ر  د بتی  ضر
شاید  اجتماعی  آسیب های 
اما به طور ریشه ای این  پاسخگو باشد 
طرح ها نمی تواند آسیب اجتماعی را کم 
نیز چنین  این  از  یا برطرف کند. پیش 
این  که  آنجا  از  و  اجرا شده  طرح هایی 
طرح ها گاها با شکست نیز همراه هستند 
باعث می شود که معضالت عمیق تر شود.

جمله  ز  ا اجتماعی  آسیب های 
پدیده هایی است که در زیرپوست شهرها 
اتفاق می افتد، پدیده هایی که اگرچه قابل 
کنترل هستند، اما برای رفع این آسیب ها 
آن ها  عملی  و  علمی  شناسایی  به  نیاز 
وجود دارد و این امر نیز مستلزم وجود 
و  صحیح  تعامل  مناسب،  برنامه های 

مناسب بین سازمان های متعدد است.
اگرچه آسیب های اجتماعی شامل 
موارد  اما  است،  متعددی  موضوعات 
اولویت داری در بین آسیب های اجتماعی 
وجود دارد که زیر پوست شهر نیست و 
کامال عیان است مانند معتادان متجاهر، 
که  آنجا  از  و  متکدیان  و  کار  کودکان 
علتی  معلول یک  اجتماعی  آسیب های 
این  ریشه ای  صورت  به  باید  هستند 
علت ها را رفع کرده تا بتوان آسیب های 
اجتماعی را برطرف کرد و همانطور که 
طرح های  بودیم  شاهد  نیز  گذشته  در 
صورت  به  اگرچه  فوریتی  و  ضربتی 
در  اما  باشد،  اثرگذار  می تواند  مقطعی 
درازمدت نه تنها باعث از بین رفتن آن 
آسیب نمی شود، بلکه ممکن است باعث 

افزایش آن آسیب ها نیز شود.
مدیریت  جدید  دوره  در  شهردار 
قرارگاه  راه اندازی  با  دارد  شهری، قصد 
با  ماهه  دوره شش  اجتماعی طی یک 
هم افزایی بین دستگاه ها چهره شهر را 
کودکان  چون  اجتماعی  آسیب های  از 
منزه  متجاهر  معتادان  و  متکدیان  کار، 

و پاک کند.
»محسن منصوری« استاندار تهران 
نیز در این راستا اعالم کرده است؛ بخشی 
از اقدامات در قرارگاه اجتماعی جهادی و 
فوری است و قصد دارند در کمترین زمان 
ممکن این اقدامات شکل بگیرد و عزم 
همه دستگاه ها بر این است که انشااهلل در 
کمتر از شش ماه سیمای استان تهران با 
اولویت شهر تهران از بعضی از معضالت 

مانند کودکان کار و خیابان، متکدیان و 
معتادان متجاهر که منجر به آزرده شدن 

خاطر مردم می شوند پاک شود.
»امین شاهرخی« مدیرکل سازمان 
اجرای  درباره  تهران  استان  بهزیستی 
طرح های ضربتی برای رفع آسیب های 
برای  زاکانی  دکتر  گفت:  اجتماعی 
مشورت  نیز  بهزیستی  با  موضوع  این 
کرده اند. دغدغه شهردار تهران این است 
که چهره شهر زیبا باشد طبیعی است که 
هر شهرداری نیز چنین تفکر و اندیشه ای 

داشته باشد و این جای تقدیر دارد.
وی با بیان اینکه شهردار تهران در 
این خصوص دغدغه مند است، ادامه داد: 
این موضوع قابل تقدیر است و شهرداری 
از  یکی  دارد  که  کاری  وسعت  تمام  با 
دغدغه هایش موضوع کودکان کار شده 
است و این یک فرصت مناسب است و 
ما از این جهت خوشحالیم که شهرداری 

نیز در این زمینه با ما همراه است.
وی در پاسخ به این سوال که در 
گذشته هم طرح های ضربتی برای مقابله 
با آسیب های اجتماعی از جمله ساماندهی 
نبوده  ثمربخش  خیابان  و  کار  کودکان 
ناموفق  طرح های  به  توجه  با  است، 
هم  طرح  این  است  ممکن  آیا  گذشته 
موضوع  این  ما  گفت:  نرسد،  نتیجه  به 
از  که  داده ایم  توضیح  شهرداری  به  را 
آن طرح های قدیمی منسوخ شده فاصله 
بگیرد، چرا که دیگر از اقدامات ببند و بزن 
و برو که باعث بروز آسیب های بیشتر شده 
است رهایی پیدا کرده ایم و فرآیندها در 
حال حاضر علمی و نظام مند شده است 
طرح های ما دانش محور است و براساس 
قوانین و قواعد خاص در حال اجرا است.
شهردار  اینکه  بیان  با  شاهرخی 
این  در  ما  توضیحات  همه  نیز  تهران 
خصوص را پذیرفته است و اعالم کردند 
که در این زمینه همراه ما هستند، تصریح 
کرد: در فرآیند ساماندهی کودکان کار، 
بهزیستی حضور دارد و شهرداری هم به 
شهرداری  به  نیز  ما  می کند،  کمک  ما 
ساختمان های  از  که  کردیم  توصیه 
بهاران در مناطق مختلف برای نگهداری 
کودکان کار استفاده شود و شهرداری نیز 

این پیشنهاد ما را پذیرفت.
 » می جر جا نی  یما ا حسین  «
این  اجرای  درباره  جامعه شناس شهری 

اوقات  گاهی  گفت:  ضربتی  طرح های 
تعریف ما از آسیب های اجتماعی تعریف 
جامعه شناختی است و آسیب اجتماعی 
را برآمده از عواملی مانند فاصله طبقاتی، 
می دانیم،  و…  محروم  و  فقیر  مناطق 
اما گاهی اوقات هم ممکن است آسیب 
و  بدانیم  ننگ  لکه  یک  را  اجتماعی 
این خصوص  در  لکه گیری  می خواهیم 
انجام شود. این نشان می دهد که یک 
با قضیه صورت خواهد  برخورد سوری 
نکند،  تغییر  ریشه ها  تا  چراکه  گرفت 
آسیب های  و  شد  نخواهد  حل  مشکل 

اجتماعی معلول یک شرایط است.
وی با اشاره به رفع علت های آسیب 
و  طبقاتی  شکاف  رفع  گفت:  اجتماعی 
رفع طبقات محروم از عهده شهرداری 
و دستگاههای نظامی و انتظامی ساخته 
نیست و باید بگویند برای این موارد چه 
مشترکی  اقدام  چه  و  دارند  برنامه ای 
مانند  وزارتخانه ها  دیگر  با  می خواهند 
وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنایع 
و… داشته باشند. شهرداری یک دستگاه 
مشکالت  از  بخشی  اما  است  محلی 
دلیل  به  می رسد  نظر  به  تهران  شهر 
به  که  است  گسترده ای  مهاجرت های 
تهران می شود و باید برای این موضوع 

فکر اساسی شود.
این جامعه شناس شهری در پاسخ 
به این سوال که آیا می توان با طرح های 
ضربتی آسیب های اجتماعی را حل کرد، 
گفت: قطعا اگر عوامل ساختاری که باعث 
کنیم  رها  را  است  مشکالت  این  بروز 
هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد افتاد، البته 
ممکن است برای مدت کوتاهی به طور 
مثال یک هفته یا دو هفته بتوان با این 
تغییر  را  شهر  چهره  ضربتی  طرح های 
دهیم، اما تا جایی که می دانیم معموال در 
این طرح های ضربتی این افراد را جمع 
آوری و در یک مکان نگهداری می کردند 
و از آنجا که منابع مالی زیادی می خواهد و 
نیازمند مکان های گسترده برای نگهداری 
این افراد است باید دید برای این موضوع 

فکری شده است.
نظر  به  اینکه  بیان  با  جاجرمی 
دقیقی  رویکرد  موضوع  این  می رسد 
نباشد، خاطرنشان کرد: باید گفت که به 
طور موقت این طرح های ضربتی پاسخگو 
است و شکی در آن نیست اما به طور 

آسیب  نمی تواند  طرح ها  این  ریشه ای 
اجتماعی را کم یا برطرف کند. پیش از 
این نیز چنین طرح هایی اجرا شده و از 
آنجا که این طرح ها گاها با شکست نیز 
همراه هستند باعث می شود، این مسئله 

عمیق تر شود.
وی ادامه داد: وقتی به طور ریشه ای 
با یک موضوع برخورد نمی شود ممکن 
است باعث پخش شدن و گسترش آن 
اجتماعی  آسیب های  رفع  شود.  مسئله 
نتیجه  در  باید  و  است  گفتگویی  موارد 
برای  مشخصی  برنامه های  به  گفتگو 
برنامه  باید  همچنین  برسیم.  آن  رفع 
و  دولتی  دستگاه های  بین  مشترک 
سازمان های مدنی تدوین شود و صرفا 
اجتماعی  مسائل  نمی تواند  بخش  یک 
را رفع کند چراکه مسائل اجتماعی بسیار 
پیچیده است و نباید مسائل اجتماعی را 
از این  ساده فرض کرد. ریشه بسیاری 
آسیب های اجتماعی به دهه 3۰ یا ۴۰ باز 
می گردد که حل نشده باقی مانده است 
و تا حل نشود این مشکالت و آسیب ها 

وجود خواهد داشت.
این جامعه شناس خاطرنشان کرد: 
از سوی دیگر وقتی این افراد را عامل 
آسیب های اجتماعی در نظر بگیریم حل 
مسئله را سخت تر خواهد کرد و هرامکانی 
که بتوانیم با کمک این افراد مشکل را 
از بین می رود، چراکه عموم  حل کنیم 
برنامه های موفق بیشتر روی پیوند این 
روی  نه  است  شده  بنا  اجتماع  با  افراد 
طرد این افراد از جامعه. همین االن هم 
جامعه این افراد را از خود رانده و مسئله 
را تشدید کرده است. این افراد عموما از 
ارتباطات اجتماعی بسیار ضعیف برخوردار 
هستند و باید برای گرداندن این افراد به 
اجتماع فکری شود تا این افراد دوباره یک 

شهروند عادی تلقی شوند.
وی ادامه داد: قطعا قصد این افراد 
و  است  خیر  جدید شهری  مدیریت  در 
ما امیدواریم با اقدامات کارشناسی این 
طرح اجرا شود و این خیلی خوب است 
که شهرداری احساس مسئولیت کرده و 
این کار  اما  وارد میدان شود  می خواهد 
یک کار شراکتی است و یک کار مبتنی 
بر درک مسئله است و امیدواریم به این 
مسائل با رویکرد اجتماعی نگاه کنند تا 

موفق شوند.
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زیر نظر: علی هوشمند

 دانشگاه امیركبیر در مقطع ارشد بدون كنکور دانشجو می پذیرد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس آیین نامه شماره ۴۵3۵۸ وزارت علوم تحقیقات 
ورودی ۹۷  پیوسته  کارشناسی  واجد شرایط  دانشجوی  تعداد محدودی  فناوری،  و 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور را بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد 

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ پذیرش می کند.
بر اساس این آیین نامه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر اختیار دارد تعداد محدودی از 
دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی مهر ۹۷ دانشگاه های مشمول که پس از 
۶ نیمسال با گذراندن حداقل سه چهارم کل واحدهای درسی خود، به لحاظ میانگین 
کل جزء ۱۵٪ برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود با میانگین کل باالی ۱۶ 

باشند را بدون آزمون پذیرش کند.
متقاضیان می توانند ثبت نام اینترنتی خود را از امروز ۱۵ آبان ماه تا ۱۵ اذر ماه 

از طریق سایت »applicant/3/http://pgrad.aut.ac.ir/« تکمیل نمایند.
با  کارشناسی ارشد  دوره  در  رشته های  آزمون  بدون  پذیرش  ظرفیت  چنانچه 
به جایگزینی  برتر دانشجویان حائز شرایط تکمیل نشود، دانشگاه مجاز  ۱۵درصد 
صرفاً ۱۰٪ برتر بعدی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اولویت رتبه متقاضیان 
در آن رشته است. متقاضیان ورودی بهمن ۹۶ به شرط دانش آموختگی در ۸ نیمسال 

می توانند درخواست خود را ارائه نمایند.
به  امیرکبیر می تواند  فناوری، دانشگاه  طبق مجوز وزارت علوم، تحقیقات و 
دلیل مشکالت ناشی از پاندمی کووید-۱۹، برای محاسبه حد نصاب واحدهای درسی 
دانشجویانی که در بهمن ماه ۹۹ در حال گذراندن نیمسال ششم بوده و در سه ترم 
آخر حذف واحد داشته اند، با کسر حداکثر ۴ واحد از مجموع سه چهارم واحدهای درسی 
اقدام نماید.بنا بر تاکید دانشگاه امیرکبیر، متقاضیان بایستی حداکثر تا تاریخ3۱ شهریور 

۱۴۰۱ و طی ۸ نیمسال دانش آموخته گردند.
همچنین، درخواست متقاضیان ورودی ۹۸ که در طول ۶ نیمسال تحصیلی در 
دوره کارشناسی پیوسته، دانش آموخته شده اند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با 
میانگین کل ۸ نیمسال دانشجویان هم رشته غیر هم ورودی خود جزء ۱۵درصد برتر 

باشند، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون، قابل بررسی است.
حضوری  نیمه  مجازی،  دوره های  مدارک  امیرکبیر،  دانشگاه  اعالم  بر  بنا 
آزاد  دانشگاه های  غیرانتفاعی،  دانشگاه های  نیز  و  محور  آموزش  غیرحضوری،  یا 
از  را  دانشجویانی که مدارک خود  اسالمی واحد شهرستان ها، علمی کاربردی و 
دانشگاه های خارج از ایران اخد نموده اند برای ورودی بدون آزمون مورد پذیرش 
نخواهد بود و همزمان با تکمیل پرونده در سامانه ثبت نام، مبلغ ۷۰۰ هزار ریال از 

متقاضیان دریافت خواهد شد.

آغاز آموزش های حضوری دانشگاه جامع علمی كاربردی
معاون اداری مالی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت مراسم آغاز کالس های 
با حضور مسئولین  آبان  از۱۵  نمادین  به صورت  دانشگاه  این  دانشجویان  حضوری 

برگزار شد.
به گزارش دنیای جوانان از دانشگاه جامع علمی کاربردی، سیدعلی بدری با 
اشاره به مشکالتی که شیوع بیماری کرونا برای آموزش عالی کشور به وجود آورد، 
اظهار کرد: این مشکالت در حوزه آموزش های مهارتی بیشتر به چشم می خورد، چراکه 

آموزش مجازی با آموزش مهارتی چندان تطبیقی نداشت.
وی با بیان اینکه به جای تربیت کارمند به دنبال تربیت کارفرما هستیم، گفت: 
همه دانشگاه های علمی کاربردی کشور موظفند دانشجویان را به سمت کارآفرین 

شدن سوق دهند.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: طی دو 
سال گذشته آموزش ها به شکل غیرحضوری انجام شد و اکنون هم به نظر می رسد 

با انجام واکسیناسیون گسترده این دوره در حال اتمام است.
وی با تاکید بر اینکه در سال تحصیلی جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی 
رویکردهای چندسال اخیر دانشگاه دنبال می شود، تصریح کرد: یکی از این رویکردها، 
وجود  با  را  آن   ۱3۹۵ سال  از  که  بود  خواهد  دانشگاه  سازی  کیفی  برنامه  تداوم 
چالش های زیادی که پیش روی این برنامه بود، آغاز کردیم و فعالیت هایی جدی 

طی این مدت انجام گرفت.

توطئه خانوادگی برای قتل مرد عتیقه فروش
صبح پنجشنبه ۶ آبان گزارش کشف جسدی در منطقه وردیج، بازپرس محمد وهابی از 
شعبه دوم دادسرای امور جنایی پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم را به محل حادثه کشاند.
نخستین بررسی ها نشان می داد جسد مردی میانسال که با ضربه های جسمی سخت 
و چاقو به قتل رسیده داخل پتو و سفره پیچیده شده و متخصصان پزشکی قانونی زمان 

مرگ را ۱۲ ساعت قبل از کشف جسد اعالم کردند.
در ادامه با بررسی پرونده افراد گم شده و تحقیق از خانواده آنها سرانجام هویت 
مقتول به نام هرمز شناسایی شد. پسر مقتول همزمان با شناسایی جسد پدرش به مأموران 
گفت: چند شب قبل فرد ناشناسی زنگ خانه ما را به صدا درآورد؛ پدرم گفت دوستش با 

او کار دارد بعد هم از خانه بیرون رفت و دیگر برنگشت.
اما در ادامه تحقیقات کارآگاهان دریافتند اظهارات پسر مقتول نادرست بوده بنابراین 

فرضیه جنایت خانوادگی قوت گرفت.
بودند وی  پرداخته  مقتول  از همسر  بازجویی  به  کارآگاهان  بار  این  در حالی که 
لب به اعتراف گشود و راز قتل همسرش با همدستی اعضای خانواده را فاش کرد و 
بداخالق  خیلی  اما  می کرد.  هم  عتیقه  فروش  و  خرید  و  بود  دار  مغازه  شوهرم  گفت: 
بود و ما را اذیت می کرد. آنقدر از دست رفتارهایش خسته شده بودیم که من و دختر 
و پسرم تصمیم گرفتیم او را از سر راه برداریم. یک بار حدود ۴ سال قبل مواد مخدر 
اما به هدفمان نرسیدیم.  او را دستگیر کند  تا پلیس  داخل خودرواش جاسازی کردیم 
این بار نقشه کشیدیم او را به قتل برسانیم. شب حادثه وقتی شوهرم خوابید پسرم با 

همدستی نامزد دخترم به سراغش رفته و با چوب چند ضربه به سر او زدند. ولی هنوز 
نفس می کشید به همین خاطر من چاقویی به آنها دادم که این بار با ضربه های کارد 
کشته شد. بعد هم جسد را پتو پیچ کردیم و داخل صندوق عقب خودرو گذاشته و آن 

را به منطقه وردیج انتقال دادند.
با اعتراف زن میانسال، دستور بازداشت وی، پسرش و دختر و نامزد او صادر شد که 
با دستگیری متهمان و اعتراف به این جنایت خانوادگی برای تحقیقات بیشتر در اختیار 

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفتند.

عدام برای زن و مردی كه رابطه پنهانی داشتند
بیست وچهارم دی سال گذشته زن جوانی به نام مریم به پلیس آگاهی رفت و از 

شوهرش میثم و زن جوانی به نام ساره که با او رابطه پنهانی داشت، شکایت کرد.
او گفت: مدتی بود به رابطه همسرم و یک زن جوان مشکوک شده بودم تا اینکه 
مدارکی به  دست آوردم که رابطه کثیف آنها برایم ثابت شد. این زن فیلم هایی را از شوهرش 

و زن جوان ارائه داد که حکایت از رابطه پنهانی آنها با یکدیگر داشت.
با این شکایت دستور جلب دو متهم صادر شد و آنها بازداشت شدند. میثم ۲۷ ساله 
مدعی بود با ساره رابطه ای نداشته و بی دلیل بازداشت شده است؛ اما ساره 33 ساله به 
مأموران گفت: من شوهر دارم. سال ۹۲ ازدواج کردم و حاال پسری چهارساله دارم. مدتی 
قبل با میثم آشنا و به او عالقه مند شدم. من و میثم نیمه شب به خانه مجردی او رفته 

بودیم که ساعت هشت صبح ازسوی مأموران دستگیر شدیم.
این زن درحالی که اشک می ریخت، گفت: من اشتباه کرده ام و پشیمان هستم. شوهرم 

از این ماجرا هیچ اطالعی ندارد.
به  دنبال اظهارات زن جوان، پدرشوهر وی از او و میثم شکایت کرد. با این شکایت 
گوشی های موبایل زن و مرد جوان مورد بازبینی قرار گرفت و رابطه پنهانی آنها تأیید شد. 
دراین میان مریم از جرم شوهرش و ساره گذشت و گفت: به  خاطر اختالف های قدیمی 
شش ماه است که رابطه خوبی با همسرم ندارم. به همین خاطر از جرم او و ساره گذشت 
می کنم؛ اما پدرشوهر ساره به اتهام زنای محصنه از این زن و مرد شکایت و برایشان 
تقاضای اشد مجازات را مطرح کرد. به این ترتیب پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۱ 

دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
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نسل سوم تراشه های اپل سیلیکون احتماال شامل 
پیکربندی تا 40 هسته پردازشی خواهد بود

گفته می شود اپل در حال توسعه نسل دوم تراشه های سری M با فرایند ۵ 
نانومتری پالس و دو الیه دای است؛ درحالی که سومین نسل تراشه های مذکور 
می تواند متشکل از چهار الیه دای باشد و تا ۴۰ هسته پردازشی را در بطن خود 

جای دهد.
 Wayne بنابر گزارش اپل اینسایدر و با استناد به اطالعات به دست آمده از
Ma، اپل در حال توسعه جانشین های نسل نخست تراشه های سری M برای 
کامپیوترهای مک در سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲3 است. در این گزارش ادعا می شود که 
اپل و TSMC قصد دارند نسل دوم تراشه های اپل سیلیکون را با استفاده از 
فرایند ۵ نانومتری پالس تولید کنند و ظاهراً این تراشه ها متشکل از دو الیه دای 

)Die( هستند که می توانند هسته های بیشتری را در خود جای بدهند.
اعتقاد بر این است که تراشه های مذکو در مدل های بعدی مک بوک پرو 
و   دیگر رایانه های رومیزی مک استفاده خواهند شد. البته قطعا جاه طلبی اپل در 
حوزه پردازشی به اینجا ختم نمی شود؛ چراکه منابع خاطرنشان می کند که اپل 
درواقع قدرتمندترین تراشه هایش را برای سال ۲۰۲3 درنظر گرفته است که برخی 
از آن ها با فرایند 3 نانومتری TSMC ساخته می شوند و تا چهار الیه دای دارند.
هسته   ۴۰ تا  می تواند   مذکور  تراشه های  پیکربندی  آخرین  می شود  ه  گفت
پردازشی را در خود جای بدهد. در مقام مقایسه، تراشه M۱ دارای پردازنده مرکزی 
 M۱ و Pro M۱ با ۸ هسته پردازشی است هسته ای و تراشه  های )CPU(
Max نیز ۱۰ هسته پردازشی را شامل می شوند. از سوی دیگر، می توان آخرین 
 Intel Xeon W پیکربندی مک پرو ۲۰۱۹ را با یک پردازنده ۲۸ هسته ای
پیکربندی کرد؛ بنابراین روی کاغذ احتماال مک پرو آینده قدرت پردازشی بسیار 
بیشتری را ارائه خواهد داد. بااین حال، به طور غیرمعمول ادعا می شود که مک پرو 
بعدی از نوعی تراشه Max M۱ با حداقل دو دای به عنوان بخشی از نسل اول 
 ،Tom’s Hardware تراشه های اپل سیلیکون استفاده خواهد کرد.طبق گزارش
شرکت TSMC این هفته اعالم کرده که اولین دسته از تراشه های 3 نانومتری 
)N3(را در سه ماهه ی اول سال ۲۰۲3 عرضه خواهد کرد. همچنین این شرکت 
در حال کار بر روی نسل دوم تراشه های 3 نانومتری است که منجر به بهبود و 

افزایش عملکرد و کاهش مصرف انرژی آن می شود.
تولید حجم انبوه ای از تراشه ی 3 نانومتری N3 شرکت TSMC در نیمه ی 
دوم سال آینده آغاز می شود. در نتیجه مشتریان TSMC زودتر از سه ماهه ی 
اول سال ۲۰۲3 تراشه های سفارشی خود را دریافت نخواهند کرد. فرایند ساخت 
تراشه های 3 نانومتری چهار ماه از تولیدات چیپست های N۷ و N۵ عقب بوده 
است. شرکت TSMC در هر دو مورد از تراشه ها، تولید انبوه خود را در ماه های 
آوریل و می آغاز کرد تا بتواند این تراشه ها را به موقع برای رونمایی از سری جدید 
آیفون در ماه سپتامبر به شرکت اپل ارسال کند. اما به نظر می رسد که سرعت 

تولید تراشه N3 حتی از قبل هم کمتر شده است.
در خانواده ی  رایانه  قدرتمندترین  معیارهای عملکردی،  لحاظ  از  رو  پ مک 
کامپیوترهای مک محسوب می شود؛ به عبارت دیگر، مک پرو قدرتمندترین دستگاه 
از میان سه رایانه رومیزی مک مینی، آی مک و مک پرو است که در حال حاضر 
اپل آن را تولید و عرضه می کند. احتماال کامپیوتر یادشده آخرین محصول مبتنی 
بر تراشه های اینتل خواهد بود که روند گذار به اپل سیلیکون را تکمیل خواهد 
کرد؛ ازاین رو اهمیت بسیار زیادی برای اپل خواهد داشت و گمان می رود که شاهد 

قدرتمندترین تراشه سری M در این محصول باشیم.
انبوه  تولید  برای  برنامه خود  از   TSMC نشان می دهد که  اخیر  هد  شوا
تراشه های 3 نانومتری در اواخر سال ۲۰۲۲ عقب افتاده است؛ اما در این گزارش 
یادشده در سال ۲۰۲3 می تواند  بدون مشکل خاصی  گفته می شود که شرکت 
نسل  حاضر،  حال  در  باشد.  داشته  برعهده  را  اپل  نانومتری   3 تراشه های  د  ی تول
سوم تراشه های اپل سیلیکون با کدهای Ibiza، Lobos و Palma شناخته 
می شوند و احتماال ابتدا در مک های پیشرفته مانند مدل های آینده مک بوک پرو 
۱۴ و ۱۶ اینچی عرضه خواهند شد. همچنین گفته می شود که یک تراشه نسل 

سوم پایه نیز برای مک بوک ایر آینده برنامه ریزی شده است.

بیمه  مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان 
سالمت گفت: موضوع تحت پوشش قرار گرفتن درمان 
ناباروری بانوان در بودجه امسال دیده شده که بعد از 
از هیات دولت  با دولت و  دریافت مصوبه  تبات  مکا
به سمت انعقاد قرارداد با موسسات مربوطه رفتیم تا 

خدمات ناباروری را بیمه کنند.
به گزارش دنیای جوانان، حنان حاجی محمودی 
با بیان اینکه ذیل اعتبار سیاست های جمعیتی، ما دو 
خردسال  فرزندان  و  بیمه  فاقد  مادران  بیمه  موضوع 

راستا  همین  در  افزود:  داریم،  کار  دستور  در  را  ا  ه آن
اقدامات مربوط به بیمه همه افرادی که مشمول این 
طرح بودند، بدون هیچ محدودیتی انجام شد که در 

آمار بیمه سالمت وجود دارد.
وی با بیان اینکه هزینه سونوگرافی، انواع جراحی 
ها، تصویربرداری، آزمایشات، دارو و هر هزینه ای که 
مربوط به این موضوع شود، تحت پوشش بیمه قرار 
عنوان  به  موضوع  این  داشت:  اظهار  گرفت،  هد  ا خو
نشان ناباروری مطرح شده، به این معنا که یک پزشک 

متخصص زنان می تواند این نشان را به بیمه شده خود 
متصل کند و پس از آن شخص می تواند از خدمات 
ستاره دار که براساس دستورالعمل های وزارت بهداشت 

است، بهره مند شود.
مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه 
سالمت تصریح کرد: این طرح به مرور زمان توسعه 
پیدا می کند و در راستای سیاست های جمعیتی که 
انجام  است،  دولت  و  رهبری  معظم  مقام  نظر  مد 

خواهد شد.

درمان ناباروری بانوان تحت پوشش بیمه قرار می گیرد
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سازمان  سابق  رییس 
داشت:  اظهار  تجارت  توسعه 
چندان  اروپا  با  ما  تجارت 
ایران حتی  ندارد.  با تحریم ها  ارتباطی 
نمی تواند  چندان  عادی هم  در شرایط 
و  افزایش  اروپا  بازار  در  را  خود  سهم 
توسعه دهد. فاکتورهای دیگر ما آنقدر 
قوی نیست که تحریم ها بتوانند تا این 

میزان تاثیرگذار باشند.
ن،  نا ا جو ی  نیا د رش  ا گز به 
محمدرضا مودودی در مورد چشم انداز 
تجارت با اروپا اظهار کرد: در دوران غیر 
اروپا  با  ما  تجارت  حجم  هم  تحریمی 
چیزی در حدود ۱۰ میلیارد دالر بود که 
از این میان ۵۰۰ میلیون دالر صادرات 
ایران به اروپا و حدود ۹.۵ میلیارد دالر 
واردات تجهیزات ماشین آالت و مواد 

اولیه از این قاره بوده است. 
تجاری  تراز  بنابراین  افزود:  وی 
ایران در تجارت با اروپا همیشه منفی 
البته این موضوع لزومًا منفی  بوده که 
نیست. به هرحال اروپا مهد تکنولوژی 
است و ما برای تولیدات و صنایع خود 
روز  تکنولوژی  و  فنی  دانش  به  نیاز 
داریم. از همین روی واردات ما از این 
نبوده  مصرفی  محصوالت  بیشتر  قاره 
کاالهای  برای  آن  عمده  سهم  بلکه 

سرمایه ای و واسطه ای است. 
مودودی تصریح کرد: بعد از شروع 
برای  ایجاد مشکل  و  دوم  تحریم های 
ارتباطات  اروپا  ایران،  بانکی  ارتباطات 
خود را با کشورمان در همه حوزه ها بسیار 
محدود کرد. بسیاری از محصوالتی که 
برای تولید و صنایع خود را نیاز داریم 
از طریق دور زدن تحریم ها و چرخاندن 
تا  می کنیم  وارد  کشور  چند  در  کاالها 

ردیابی نشود. 
بنابراین  ساخت:  خاطرنشان  وی 
ما  اگر  و  نیست  مناسب  فعلی  شرایط 
مشکل FATF را حل، تکلیف تحریم ها 
را مشخص و روابط خود را با دنیا تعریف 
روی  نمی توان  یقین  به  قطع  نکنیم 
بدان  این  کرد.  اروپا حساب  با  تجارت 
نوسازی ماشین آالت در  معنا است که 
وارد کردن تکنولوژی های جدید که یکی 
از ضعف های بزرگ ما در حوزه تولید و 
تجارت در سطح جهانی است، به مشکل 

بر خواهیم خورد.
دیگر  طرف  از  کرد:  اضافه  وی 
محصوالت و مشتقات نفتی و همچنین 
است  ممکن  که  پتروشیمی   تولیدات 
مدنظر اروپایی ها برای دریافت از ایران 
دیگر  به  سنگین   هزینه های  با  باشد 
صورت  این  در  که  بفروشیم  کشورها 
رقابت پذیری آن با رقبای دیگر از جمله 

عربستان  کاهش پیدا می کند.
رییس سابق سازمان توسعه تجارت 
گفت: موضوع تحریم ها بزرگترین بهانه 
برای محدود کردن تجارت و توجیه نبود 
سطح مطلوب تجارت که هرگز محقق 
نشده، است. در واقع این موضوع شرط 
الزم است اما شرط کافی نیست، ما در 
تولیدات داخلی خود با مشکالت فراوانی 

ارتباطی  این مشکالت  مواجه هستیم. 
با تحریم ها ندارند و اگر اصالح نشوند، 
سهم تجارت ما نه تنها با اروپا بلکه با 

دنیا بدتر می شود.
به  قدیمی  نگاه  از  انتقاد  با  وی 
گفت:  کشور  در  واردات  و  صادرات 
ما  کشور  در  تجارت  به  نخست  نگاه  
این است که تولیدکننده باید محصولی 
را تولید کند که رقابت پذیر باشد یعنی از 
نظر کیفیت، قیمت و تحویل به موقع 
رقابت  خارجی  مشابه  نمونه های  با 
مربوط  ادبیات  این  که  حالی  در  کند. 
ادبیات  حتی  و  بوده  نوزدهم  قرن  به 
به  برسد  چه  نیست؛  نیز  بیستم  قرن 
قرن بیست و یکم که عصر اطالعات 

و دیجیتال است. 
گر  ا ما  شد:  متذکر  مودودی 
بازارهای  از  را  خود  سهم  می خواهیم 
اروپایی هم  بازارهای  مدرن که شامل 
می شود افزایش دهیم، در گام اول باید 

بازارهای داخلی خود را مدرن کنیم.
وی همچنین افزود: بازار داخلی ما 
بازاری سنتی است که به شیوه میدان 
اجازه  این موضوع  اداره می شود.  باری 
ساختارهای  مثال  برای  که  نمی دهد 
کشور  داخل  در  لجستیکی  قدرتمند 
رقابت پذیر  بانک های  بگیرند،  شکل 
سیستم ها  آیند،  پدید  کشور  داخل  در 
و نهادهای پشتیبانی تشکیل شوند که 
بتوانند تولید را حمایت کنند. همچنین 
خدمات و تسهیالت بانکی ما در سطحی 
که بتوانیم آن را با نمونه های بین المللی 
مقایسه کنیم نیست، لجستیک و شبکه 
ما به اندازه ای قدرتمند نیست که بتواند 
این وظیفه را در داخل و چه در سطح 
بین المللی مدیریت کند. در فرانسه چه 
در یک روستای دور افتاده و چه در قلب 
پاریس قیمت محصوالت یکسان است. 
اما در ایران شاهد هستیم که برای مثال 
کیلویی  ایران  جنوب  در  فرنگی  گوجه 
 ۵۰۰۰ تهران  در  و  تومان   ۲۰۰ مثاًل 
تفاوت  این  می شود.  فروخته  تومان 
حاصل ضعف بزرگی است که در ساختار 

لجستیکی داریم. واسطه ها مدام در مورد 
محصول ها قیمت گذاری می کنند و این 
بازار داخلی  باعث می شود که  موضوع 
معنای خود را به عنوان یک بازار مدرن 

از دست بدهد. 
باالی  قیمت  به  اشاره  با  وی 
کرد:  بیان  کشور  در  بندری  خدمات 
ایران چه در  بندری در  قیمت خدمات 
بخش صادرات و چه در بخش واردات 
به هیچ وجه قابل رقابت با بنادر خارجی 
و حتی همسایه نیست. این موضوع یک 
مسئله دو طرف است یعنی اگر تجارت 
افزایش پیدا نکند، بنادر همچنان ضرر 
به  مجبور  بنادر  سازمان  و  داد  خواهند 
حالی  در  شد.  خواهد  هزینه ها  افزایش 
که برای افزایش صادرات و واردات باید 
قیمت خدمات بندری کاهش پیدا کند تا 

باعث ایجاد انگیزه شود.
طرف  از  کرد:  اضافه  مودودی 
باعث  که  سی  بروکرا م  نظا یگر  د
یک  گرفتار  بازرگانان  و  تجار  می شود 
مسیر طوالنی شوند، هیچ شباهتی به 
اساس  بر  و  ندارد  خارجی  نمونه های 
و  خصوصی  بخش  به  عتمادی  بی ا
کسانی  شده اند.  بنا  اقتصادی  فعاالن 
در قالب دستگاه های اجرایی این فضا 
را مدیریت می کنند که خود آنها تاجر 
یا تولید کننده نیستند بنابراین دغدغه 

آنها را هم ندارند. 
وی خاطرنشان کرد: همچنین در 
ساختار داخلی، بنگاه ها مشکالت اساسی 
تکنولوژی  ها  بودن  قدیمی  جمله  از 
بر  ما  تولیدات  عمده  بخش  دارند .  را 
است  پایین  تکنولوژی های  اساس 
یعنی همسایگان ما یا کشورهای هدف 
می توانند این خطوط تولید را فعال کرده 
و جایگزین واردات کنند. سهم هایتک 
در تولیدات صادراتی ما بسیار کم بوده 
و در بهترین حالت کمتر از ۵۰۰ میلیون 
تا   ۴۰ مقابل  در  رقم  این  است.  دالر 
۵۰ میلیارد دالر صادرات ما در سالیان 

گذشته رقم بزرگی نیست. 
اگر  بنابراین  داد:  ادامه  مودودی 

ما همین رویه را ادامه داده و نخواهیم 
که تغییری در قوانین و مقررات، فضای 
میزان  کنیم،  ایجاد  و...  کار  و  کسب 
صادرات ما از ۵۰ میلیارد دالر که سال 
۹3 توانستیم به آن دست پیدا کنیم فراتر 

نخواهد رفت.
رییس سابق سازمان توسعه تجارت 
ایران اظهار داشت: اروپا برای حمایت 
یعنی  استانداردها  از  داخلی  تولیدات  از 
استفاده  غیرتعرفه ای  قواعد  و  ضوابط 
می کند. استانداردهای خود را ارتقا داده و 
برای واردات محصوالت از واردکنندگان 
می خواهد که این استانداردها را رعایت 
کنند. این استانداردها بسیار سختگیرانه 
هستند، به هر میزان که تکنولوژی یک 
آن  رعایت  امکان  باشد  کمتر  کشور 

استانداردها سخت تر می شود.
موضوع  بنابراین  شد:  یادآور  وی 
با  ارتباطی  چندان  اروپا  با  ما  تجارت 
شرایط  در  حتی  ایران  ندارد.  تحریم ها 
در  را  خود  سهم  نمی تواند  هم  عادی 
افزایش و توسعه دهد. باقی  اروپا  بازار 
که  نیست  قوی  آنقدر  ما  فاکتورهای 
تحریم ها بتوانند تا این میزان تاثیرگذار 

باشند. 
حتی  فاکتورها  این  افزود:  وی 
قوی  هم  نمان  یگا همسا به  نسبت 
ز  ا صحبت  بسیاری  مروز  ا نیست. 
در  کشور  صادرات  میزان  فزایش  ا
به  نسبت  مسال  ا ول  ا ماهه  شش 
اما  می کنند  گذشته  سال  مشابه  مدت 
در  را  گذشته  سال  نباید  من  نظر  به 
محاسبات لحاظ کرد چراکه ما با شیوع 
گمرکی،  شدید  محدودیت های  کرونا، 
محدودیت های مبادله کاال و... مواجه 
بودیم و حدود هفت میلیارد از سال ۹۸ 
کمتر صادرات داشتیم . بنابراین اگر قرار 
بر مقایسه است باید با سال ۹۸ مقایسه 
که  می دانم  بعید  من  بگیرد.  صورت 
تحریم ها  از  قبل  که  رقمی  به  بتوانیم 
و کرونا هم دست پیدا کنیم، دست کم 
با  دیگر  ما  کاالهای صادراتی  ترکیب 

ارزش افزوده باال نخواهد بود.

بازدید رییس جمهور از شركت تولیدی
 مورد حمایت بانك توسعه تعاون

رییس جمهور طی سفر به استان سمنان از شرکت 
تولید وسایل سرمایشی و گرمایشی سنگرکار بازدید کرد.

در بازدید آیت اهلل رئیسی ضمن بررسی وضعیت تولید و 
اشتغال شرکت سنگر کار گفت: واحدهای صنعتی و تولیدی 
با ایجاد ارزش افزوده مناسب، از ارکان مهم اقتصاد ملی 
محسوب می گردند. وی با بررسی مشکالت مطرح شده از 
سوی مدیران و کارگران، به مقامات ذیربط دستور اقدامات 

الزم برای رفع موانع افزایش تولید این کارخانه صورت پذیرد.
مدیرعامل شرکت سنگرکار ضمن تشکر از تشریف فرمایی آیت آله رئیسی به 
استان، از حمایت های بی دریغ و پشتیبانی بانک توسعه تعاون از واحد های تولیدی 
تقدیر و تشکر نمود. وی افزود بانک توسعه تعاون در طی سالیان اخیر همواره حامی 
واحدهای تولیدی استان بوده و این حمایت ها باعث رشد و بالندگی واحدهای تولیدی 
استان شده است. گفتنی است بانک توسعه تعاون ضمن ارائه انواع خدمات بانکی به 
شرکت موصوف تاکنون بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت سرمایه در گردش، 

اعتبار اسنادی و منابع صندوق توسعه ملی به شرکت سنگر کار پرداخت نموده است
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون استان سمنان، آیت اهلل سید ابراهیم 
استقبال  نموده است مورد  به سمنان سفر  استانی خود  رئیسی که در نهمین سفر 
حجت االسالم  والمسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
سمنان، سیدمحمدرضا هاشمی استاندار سمنان، نمایندگان استان در مجلس شورای 

اسالمی و دیگر مسئوالن ارشد استانی قرار گرفت.
شایان ذکر است آیت اهلل رئیسی در بدو ورود به فرودگاه سمنان در جمع خبرنگاران 
درباره اهداف این سفر اظهار داشت: قبل از انجام این سفر مشکالت و کمبودهای 
استان سمنان در حوزه های مختلف مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است و در 
جریان این سفر مصمم هستیم در جلساتی با مسئوالن مربوطه و فعاالن اقتصادی 

تصمیماتی روشن را برای رفع مشکالت استان سمنان اتخاذ کنیم.
رئیس جمهور در جریان سفر به استان سمنان از برخی واحد های تولیدی و 
صنعتی دیگر استان نیز بازدید نمود. رئیس جمهور در این بازدید از نزدیک در جریان 

مشکالت و درخواست های کارگران و مدیران کارخانه قرار گرفت.

اعالم آمادگی بانك مسکن برای اجرای نهضت ملی مسکن
مدیر عامل بانک مسکن، از اعالم آمادگی کامل آن 
بانک برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، خبر داد.   به 
گزارش روزگار پرس ، محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن 
در حاشیه برگزاری دومین همایش سراسری مدیران ارشد 
بانک مسکن در سال ۱۴۰۰ در خصوص برنامه های آن بانک 

برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، نکاتی را ارایه ]…[
مدیر عامل بانک مسکن، از اعالم آمادگی کامل آن 

بانک برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، خبر داد. به گزارش روزگار پرس ، محمود 
شایان مدیرعامل بانک مسکن در حاشیه برگزاری دومین همایش سراسری مدیران 
ارشد بانک مسکن در سال ۱۴۰۰ در خصوص برنامه های آن بانک برای اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن، نکاتی را ارایه کرد.وی ضمن اعالم آمادگی آن بانک برای اجرای 
نهضت ملی مسکن، گفت: همکاران پرتالشی در بانک مسکن داریم که تجربیات خوبی 
در تامین منابع مالی برای اجرای طرح های مختلف مسکن داشتند که از تجربه های 

آن ها در تامین منابع مالی نهضت ملی مسکن استفاده خواهد شد.
شایان با تاکید بر اینکه با حمایت وزیر راه وشهرسازی، همکاران بانک مسکن 
در سراسر کشور نسبت به تامین منابع مالی نهضت ملی مسکن، اهتمام ویژه دارند، 
افزود: مقرر شده است تا سهم بانک مسکن از ۲۰ درصد تسهیالت بانکی به بخش 
مسکن افزایش یابد که با ابالغ آن، بانک مسکن می تواند در اجرای نهضت ملی 

مسکن، پیشروتر از قبل عمل کند.
مدیر عامل بانک مسکن در خصوص تامین منابع مالی طرح اقدام ملی مسکن نیز 
توضیح داد: هم اکنون ۱۶۷ هزار نفر، آورده خود را که حدود ۹ هزار و ۸۵۰ میلیاردتومان 
است به حساب بانک برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن واریز کردند که از این میزان، 
۴ هزار و 3۰۰ میلیاردتومان به پروژه ها تزریق و بیش از 3۸۰ میلیاردتومان از منابع بانک 

مسکن در قالب تسهیالت ساخت به پروژه ها پرداخت شده است

اصالحیه اطالعیه پرداخت سود سهام بانك كارآفرین
اصالحیه اطالعیه پرداخت سود سهام بانک کارآفرین 
)شرکت سهامی عام( برای سال مالی منتهی به 3۰/۱۲/۱3۹۹ 
منتشر شد. به گزارش روزگار پرس  به نقل از روابط عمومی 
بانک کارآفرین؛ با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک کارآفرین )شرکت 
سهامی عام( در تاریخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۰، سود سهام عملکرد 

سال مالی ]…[
اصالحیه اطالعیه پرداخت سود سهام بانک کارآفرین 

)شرکت سهامی عام( برای سال مالی منتهی به 3۰/۱۲/۱3۹۹ منتشر شد.
به گزارش روزگار پرس  به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین؛ با توجه به 
کارآفرین  بانک  العاده صاحبان سهام  به طور فوق  برگزاری مجمع عمومی عادی 
)شرکت سهامی عام( در تاریخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۰، سود سهام عملکرد سال مالی ۱3۹۹ 

به شرح ذیل واریز می گردد:
۱- سهامداران محترم حقیقی دارای کد سجام :

 سود سهام سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام  نموده اند از روز سه 
شنبه مورخ ۱۸/۰۸/۱۴۰۰ از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 

وجوه، به شماره حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز می گردد.
لذا از سهامداران محترم تقاضا می شود جهت تسهیل در دریافت سود سهام 
خود، با مراجعه به سایت https://www.sejam.ir  نسبت به تکمیل ثبت نام 

در سامانه سجام اقدام نمایند.
۲- سهامداران  محترم حقیقی فاقد کد سجام و دارندگان مطالبات سود سهام 

سنواتی:
سهامداران حقیقی فاقد کد سجام و کسانی که سود سهام مصوب مجمع سال 
های گذشته را دریافت ننموده اند از روز شنبه مورخ ۲۰/۰۹/۱۴۰۰ از طریق اداره سهام  

بانک به شماره حساب های معرفی شده واریز خواهد شد.
3- سهامداران حقوقی، صندوق های سرمایه گذاری و سبد گردان ها:

از روز  دوشنبه مورخ ۱۷/۰۸/۱۴۰۰ از طریق اداره سهام به شماره حساب های 
معرفی شده توسط ایشان پرداخت خواهد شد . ارائه آگهی ثبتی و آخرین تغییرات 
برای سهامداران حقوقی و آگهی تاسیس و مجوز فعالیت برای صندوق های سرمایه 

گذاری و سبدگردان ها الزامی است .
از سهامداران محترمی که تاکنون اطالعات ارتباطی و شماره حساب خود را به 
stocks@ بانک اعالم ننموده اند درخواست می شود با مراجعه به پست الکترونیکی

karafarinbank.ir اطالعات سهامداری را تکمیل و یا از طریق شماره دورنگار 
۲۶۲۱۵۰۷۷ ارسال نمایند.

آدرس ساختمان مرکزی بانک کارآفرین – اداره سهام
تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، ناهیدغربی،  پالک ۹۷،  طبقه اول، 

کدپستی ۱۹۶۶۹۱۶۴۷۵

تقدیر پلیس راهنمایی و رانندگی ناجااز مدیرعامل بیمه آسیا
جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از مدیرعامل 
بیمه آسیا تقدیر کرد. به گزارش روزگار پرس به نقل از روابط 
عمومی بیمه آسیا، سرتیپ دوم سید تیمور حسینی، جانشین 
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در پاسخ به پیام تبریک مسعود 
بادین، مدیرعامل بیمه آسیا به مناسبت هفته نیروی انتظامی، 

با ارسال لوح تقدیر، از خدمات ]…[
جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از مدیرعامل بیمه آسیا تقدیر کرد.

به گزارش روزگار پرس به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، سرتیپ دوم سید 
تیمور حسینی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در پاسخ به پیام تبریک مسعود 
بادین، مدیرعامل بیمه آسیا به مناسبت هفته نیروی انتظامی، با ارسال لوح تقدیر، از 

خدمات بیمه آسیا قدردانی کرد.
بنا بر این گزارش، در قسمتی از لوح تقدیر آمده است: ” خدمت به مردم والیت 
مدار و شریف جمهوری اسالمی ایران لوح افتخار زرین و پشتوانه گران سنگی است 
که خدمتگزاران در این نظام مقدس بدان مفتخر بوده و باعث سربلندی آنان در پیشگاه 
خداوند متعال می گردد. امید است با همکاری و مشارکت همه عزیزان و دستگاه ها 
در خصوص حفظ و ارتقاء فرهنگ و توسعه انضباط ترافیکی در جهت نهادینه نمودن 
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در بین اقشار جامعه این پلیس را همراهی نمایند.”

گفتنی است، مدیرعامل بیمه آسیا با ارسال پیام تبریک به مناسبت هفته نیروی 
انتظامی، این مناسبت را به کلیه پرسنل نیروی انتظامی تبریک گفته بود.

پیشنهاد یک مدیر شرکت ملی گاز ایران؛
10 درصد صرفه جویی با افزایش 2.۵ برابر قیمت گاز طبیعی 

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه رفتار مردم 
در رویارویی با افزایش قیمت بنزین و گاز طبیعی متفاوت خواهد بود، می گوید: 
افزایش ۲.۵ برابری قیمت گاز طبیعی سبب صرفه جویی ۱۰ درصدی می شود.

افزایش بی رویه گاز طبیعی در سال های اخیر به موضوعی بحث برانگیز 
تبدیل شده است، تا جایی که به گفته کارشناسان انرژی »مصرف گاز ایران 

۶.۷ برابر بیشتر از سرانه مصرف دنیاست.«
محسن مظلوم فارسی باف، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران، 
در گفت و گو با دنیای جوانان بر فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی، افزایش تعرفه 
گاز، بهره گیری از فناوری های نو و متنوع سازی سبد سوخت کشور تأکید کرد.

وی در این گفت وگو با اشاره به راهکارهای مدیریت مصرف گاز طبیعی 
در فصل سرما، اظهار کرد: ما در صنعت گاز یا به عبارتی در حوزه انرژی باید 
دو رویکرد داشته باشیم و هیچ کدام نیز نباید فدای دیگری شود؛ هم رویکرد و 
سیاست های بلندمدت و هم سیاست ها و رویکردهای کوتاه مدت. هرکدام هم 

می تواند ویژگی های خود را داشته باشد و هیچ یک بر دیگری مقدم نیست.
حوزه  در  داد:  ادامه  ایران  گاز  ملی  شرکت  فناوری  و  پژوهش  مدیر 
سیاست های کوتاه مدت در زمستان به ویژه امسال، ما می توانیم روی دو بخش 
مختلف تصمیم سازی کنیم و پس از اینکه تصمیم گیری انجام شد قاعدتًا بخش 
مهمی از آن در حوزه خارج از صنعت گاز و در بخش حاکمیت قابل اجراست، 
بخشی هم برای صنعت گاز است. واقعیت این است که ما در حوزه فرهنگ سازی 
آن طور که باید و شاید، کار نکردیم، یا اینکه اگر کار کردیم جای کار بیشتری 
دارد، زیرا بحث تولید محتوا، نمادسازی، اقدام های فرهنگی و ترویجی یک بحث 
است، اما اینکه به طور مثال در رسانه دمای رفاه را در کشورهای مختلف تبیین 
کنیم که ببینیم در کشورهای مختلف دمای رفاه چگونه است، بحثی دیگر است.

دمای رفاه باید ۲۰ درجه باشد
فارسی باف تصریح کرد: دمای رفاه در ایران ۲۴ تا ۲۵ است، درحالی  که 
در ژاپن و در عمده کشورهای اروپایی دمای رفاه حدود ۲۰ و زیر ۲۰ درجه 
تعریف می کنیم  بیشتری که  رفاه  ازای همین ۴-۵ درجه دمای  به  ما  است، 

هزینه باالیی می پردازیم.
وی با تأکید بر اینکه تغییر تعرفه و قیمت گذاری هم همسو با آن بسیار 
تأثیرگذار است، افزود: هر انتقادی ممکن است به این قضیه وارد شود و بگویند 
دولت از هیچ ابزاری  غیر از ابزار قیمت استفاده نمی کند، من هم قبول دارم که 
ابزار قیمت شاید اکنون متناسب با شرایط اقتصادی اولویت مباحث نباشد، اما 
در همه دنیا این ابزار است. شما زمانی که می خواهید صرفه جویی و بهینه سازی 
کنید روی چهار فاکتور مختلف برنامه ریزی می کنید؛ تعرفه، فناوری، فرهنگ 

و متنوع سازی سبد سوخت.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران گفت: این گونه وزن از روی 
یک شاخص و حامل برداشته و بین حوزه های دیگر تفکیک می شود، هرچند 
سبب کاهش مصرف کل نمی شود، اما می تواند بر کاهش فشار برای یک حامل 
انرژی تأثیر بگذارد، البته موضوع این است که ما در کشورمان هر چهار فاکتور را 
اجرایی نمی کنیم، یا به نحو خیلی کمی انجام می دهیم که جای کار بیشتری دارد.

مازاد گاز طبیعی برای صادرات است، نه مصرِف بی محابا
فارسی باف اظهار کرد: ما هرچقدر هم که گاز را از زیرزمین بیرون آوریم، 
اما آن را بد مصرف کنیم، سرمایه آینده  را از بین برده ایم. واقعیت این است 
که نسل کنونی بنا نیست انتهای نسل ها باشد. فرزندان ما می خواهند در این 
کشور زندگی کنند و اگر بخواهند امنیت داشته باشند مهم ترین کلیدواژه ای که 
باید به آنها و خانواده هایشان آموزش دهیم این است که گاز طبیعی سرمایه 
بین نسلی است و حتی اگر ما دوباره آن را تولید کنیم و مازاد داشته باشیم باید 
رفاه،  برای  افزوده ای  ارزش  این صادرات  که  کنیم  تبدیل  به صادرات  را  آن 
فناوری و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است، نه اینکه مدام مصرف شود.
وی با تأکید بر افزایش امنیت انرژی و سیاسی کشور با صرفه جویی هرچه 
بیشتر انرژی، بیان کرد: این گونه می توانیم با کشورهای دیگر مشارکت کنیم و 
به ازای این مشارکت، آنها هم حق الزحمه مشارکت ما را پرداخت کنند و پولی 

را که وارد کشور می شود می توان برای توسعه اقتصاد استفاده کرد.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به این پرسش 
که افزایش گازبها چقدر می تواند در مصرف بهینه تأثیرگذار باشد به ویژه اینکه 
تجربه افزایش قیمت بنزین تأثیری در کاهش مصرف نداشت، گفت: من رفتار 
مردم را در مصرف بنزین و گاز طبیعی متفاوت می بینم. همه مطالعات نشان 
می دهد اگر ما قیمت گاز طبیعی را تا ۲.۵ برابر مقدار کنونی افزایش دهیم حداقل 
تا ۱۰ درصد صرفه جویی در مصرف گاز خواهیم داشت، البته ممکن است ۲ تا 

3 درصد هم خطا داشته باشد.
فارسی باف تأکید کرد: هم اکنون در زمان اوج مصرف در بخش خانگی 
این  که  می شود  مصرف  طبیعی  گاز  روز  در  مترمکعب  میلیون   ۶۰۰ از  بیش 
۱۰ درصد حدود ۶۵ میلیون مترمکعب می شود که این مقدار می تواند به سبد 

نیروگاهی کشور بیاید.
رفتار مردم در رویارویی با افزایش قیمت بنزین و گاز طبیعی متفاوت است
وی افزود: اما چرا می گویم افزایش قیمت گاز طبیعی با بنزین متفاوت 
است؟ زمانی که شما می خواهید از خانه بیرون بیایید امکان سهلی برای پیاده روی 
و دوچرخه سواری به ویژه در تهران فراهم نیست و ما با یک کشور اروپایی که 
مسطح است متفاوت هستیم و قاعدتًا رو آوردن به وسایل سنتی امکان پذیر 
نخواهد بود، از سویی آلودگی هوا هم وجود دارد که سبب می شود پیاده روی 
را هم رها کنید، بنابراین نخستین چیزی که به ذهن می رسد این است که به 
سیستم عمومی حمل ونقل مراجعه کنید، اما شما به عنوان یک شهروند از سیستم 
عمومی حمل ونقل برای کشور هم رضایت ندارید و سرانجام به ماشین شخصی 

روی می آورید، به ویژه زمانی که هوا سرد یا گرم می شود.
گاز کاالی رفاهی است نه خدماتی!

وضع  اینکه  بیان  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  فناوری  و  پژوهش  مدیر 
شما  که  زمانی  داد:  ادامه  است،  متفاوت  بنزین  با  طبیعی  گاز  از  استفاده 
کاالی  یک  نه  و  است  الکچری  کاالیی  نه  طبیعی  گاز  نشستید  خانه  در 
خدماتی، بلکه کاالیی رفاهی برای شماست که با تبلیغات و فرهنگ سازی 

می تواند۲۱-۲۰ درجه شود.
فارسی باف تصریح کرد: مردم ما لجباز نیستند، مردم همراهی هستند و آن 
را نشان دادند، برای نمونه در بحث قطعی سامانه هوشمند بنزین همه همراهی 

کردند آن هم بدون آنکه مشکلی ایجاد شود.
وی با تأکید بر اینکه این افزایش تعرفه گاز طبیعی هم باید به سبد اقتصاد 
خانواده چند دهک پایین بازگردانده شود، گفت: یک کاالی رایگان تا زمانی که 
مجانی باشد ارزشش را از دست می دهد، بنابراین به جای اینکه گاز را رایگان 
کنیم باید از آن دهک هایی که مقداری وضع درآمدی بهتری دارند، هزینه بگیریم 
و در سبد خانواری که صرفه جویی می کند و دهک پایین تری است هزینه کنیم.
گفت وگو  این  ادامه  در  ایران  گاز  ملی  فناوری شرکت  و  پژوهش  مدیر 
اعالم کرد که بهینه سازی مصرف انرژی اقدام بلندمدتی است و باید برای آن 

برنامه مدونی داشت.
مردم به اشتباه به گاز وابسته شدند

وی با تأکید بر متنوع سازی سبد سوخت کشور، بیان کرد: واقعیت این 
است که ما به اشتباه وانمود کردیم که گاز طبیعی حیات و ممات این کشور 
است و اگر باشد همه مان زنده هستیم و اگر نباشد همه مان می میریم. ما در 

صنعت گاز بیش از حد مردم را به انتقال گاز با خطوط لوله وابسته کرده ایم.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران با انتقاد از گازرسانی به 
بعضی نقاط سخت گذر و کوهستانی کشور، گفت: من نمی گویم رفاه ایجاد نشود، 
اما ما می توانستیم با توسعه فناوری رفاه ایجاد کنیم، ما در پاالیشگاه هایمان 
مازاد ال پی جی داریم، شما می خواهید مردم رفاه داشته باشند؟ هیچ کس مخالف 
نیست، منتها برای آن تصمیم گیری پوپولیستی نکنید، تصمیم گیری را مبتنی بر 
رأی سیاسی نکنید؛ آن کسی که در روستا نشسته است گاز می خواهد و شمای 
مسئول باید کپسول انرژی را حمل کنی و به آنجا ببری، شما به عنوان دولت 
و حاکمیت یا به عنوان بخش خصوصی متولی ایجاد رفاه و آسایش برای مردم 
هستی، اما نه اینکه ۷۰ کیلومتر خط لوله را از باالی کوهی که قاطر هم از 

روی آن سقوط می کند به روستاها ببری.
فارسی باف در پایان تأکید کرد: من نمی گویم که مردم این مناطق حق 
ما هم حق  از  بیشتر  و حتی  دارند  ما حق  اندازه  به  آنها هم  بی شک  ندارند، 
دارند، اما وظیفه ایجاد رفاه است و این رفاه باید با روش دیگر ایجاد شود که با 

متنوع سازی سبد سوخت امکان پذیر است.

یک کارشناس اقتصادی:

اداره بازار به روش میدان باری امکان پذیر نیست

مه
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زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

به اندازه بودجه 1۵ استان کشور
 فرار مالیاتی داریم!

بررسی ها از روند اخذ مالیات در ایران نشان می دهد که قشر ثروتمند جامعه، مالیات 
نمی پردازند و مالیاتی که برای صاحبان خودرو و خانه های لوکس در سال گذشته و 
سال جاری تعیین شده تاکنون اخذ نشده و کارشناسان نیز به ارقام پایین آن ایراد وارد 
می کنند. از سوی دیگر، مسئوالن از رشد وصول درآمدهای مالیاتی می گویند درحالیکه 
همچنان فرار و معافیت های مالیاتی پابرجاست و بار درآمدهای مالیاتی بر دوش اقشار 

ضعیف و متوسط جامعه قرار دارد.
نظام مالیاتی در هر اقتصادی سه وظیفه تامین درآمد پایدار برای دولت، بازتوزیع 
ثروت و مانع شدن از گسترش فعالیت های مخل تولید را برعهده دارد که در دنیا تقریبا 
ایران  اما این سهم در  ۸۰ درصد تامین مالی دولت ها از محل مالیات تامین می شود 

کمتر از 3۰ درصد است. 
در این زمینه، وزیر اقتصاد وعده داده است تا چهار سال آینده سهم مالیات از 
تولید ناخالص داخلی را به ۵۰ درصد افزایش دهد که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی 
این امر با بستن راه های فرار مالیاتی، شفاف سازی اقتصاد و ایجاد پایه های مالیاتی 

امکان پذیر است.
عالوه براین، نظام مالیاتی ایران در بازتوزیع ثروت نیز همانند تامین درآمدی پایدار 
برای دولت ناکارآمد بوده است، زیرا تاکنون در قانون، مالیاتی برای قشر ثروتمند جامعه 
درنظر گرفته نشده و در دو سال اخیر هم که مالیات خودرو و خانه های لوکس برای این 
قشر تعیین شده است، طبق گزارش تفریغ بودجه سال گذشته هیچ مالیاتی از این محل 
اخذ نشده است و برای سال جاری نیز صاحبان خودرو و خانه های لوکس تا بهمن ماه 
فرصت دارند مالیات مربوطه بپردازند که باید منتظر ماند و دید سازمان امور مالیاتی در 

این زمینه چه عملکردی خواهد داشت. 
آماری جدید از فرار مالیاتی 

از سوی دیگر، فرار مالیاتی به عنوان 
عدالت  تحقق  و  درآمدها  مقابل  سدی 
وجود  ایران  اقتصاد  در  همچنان  مالیاتی 
دارد و بسترهای آن بسته نشده است؛ به 
گونه ای که آخرین آمارها از این موضوع 
از سوی امید علی پارسا - رئیس سابق 
سازمان امور مالیاتی - حاکی از آن است 
که فرار مالیاتی در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان است که ۵۰ درصد فرارمالیاتی و 

مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است.
کمیسیون  عضو   - رحمانی  البته، 
برنامه و بودجه مجلس - اعالم کرده که 
در حال حاضر به اندازه بودجه ۱۵ استان 
کشور فرار مالیاتی داریم و اگر این چهار 

دالر به بخش محرومیت زدایی ما تزریق شود، می توانیم امکانات اولیه رفاهی را در کلیه 
روستاهای کشور ایجاد کنیم.

فشار مالیات ستانی به اقشار ضعیف به استناد آمار 
همچنین، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور هوشمندسازی 
مالیات در راستای بستن راه های فرار مالیاتی نیز تاکنون به ثمر نرسیده است و گزارش 
تفریغ بودجه سال گذشته بیانگر این است که از ۱۵۵ هزار  نفر مشمولین شناسایی شده 
در این زمینه، صرفًا ۵۴ هزار و ۴۹۰ نفر معادل )3۵ درصد( مشمولین در سامانه مالیاتی 

ثبت نام کرده اند و ۶۵ درصد پزشکان و وکال فرار مالیاتی دارند.
در این بین، از وزرای اقتصاد گرفته تا مسئوالن سازمان امور مالیاتی خبر از رشد 
باالی درآمدهای مالیاتی می دهند در حالیکه خبری از اخذ مالیات از ثروتمندان و بستن 
راه های فرار مالیاتی نیست و این احتمال را تقویت می کند که بار و فشار مالیات ستانی 

در ایران بر دوش اقشار ضعیف و متوسط جامعه است.
به گونه ای که آخرین آمار از وصول درآمدهای مالیاتی در شش ماهه سال جاری 
بیانگر این است که درآمدهای مالیاتی در این مدت تحقق ۱۰۱ درصدی و رشد بیش 
از ۶۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد و سهم مالیات بر ارزش افزوده و 
مالیات  بر کاال و خدمات که اکثر مشموالن آن قشر متوسط و ضعیف جامعه هستند، از 
۱3۸ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان کل درآمدهای مالیاتی به ترتیب ۸۶ هزار و ۹۲۹ میلیارد 

تومان و ۵۱ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان بوده است.
همچنین، مالیات بر کاال و خدمات که از مصرف کنندگان اخذ می شود، در شش 
ماهه ابتدایی امسال ۵۱ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان با رشد ۷۰ درصدی نسبت به دوره 
مشابه وصول شده که ۸۴ درصد بودجه مصوب این مدت را محقق کرده و معادل ۶3۶۰ 
میلیارد تومان مالیات بر ثروت به خزانه واریز شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 

۵۱ درصد کاهش یافته است.
نظام مالیاتی که سد سوداگری نیست 

طبق این گزارش، وظیفه دیگر مالیات هدف گیری فعالیت های مخل تولید چون 
داللی و سوادگری در بازارهای طال، ارز، مسکن و... است که مالیات بر خانه های خالی 
بدین منظور تعیین شد تا با تنظیم گری و افزایش عرضه مسکن، موجب کاهش قیمت 
اما تاکنون این مالیات در پیچ وتاب مراحل اجرایی قرار  بازار شود  مسکن و بهبود این 
دارد و بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی بر سر معرفی واحدهای خالی 
اختالف وجود دارد.عالوه براین، مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را نیز در راستای 
حذف فعالیت های سوداگرایانه در بازارهای طال، ارز، مسکن، خودرو و ... تدوین کرد که 
نقدهای بسیاری به آن وارد است و تاکنون در مجلس قرار دارد که امید است با رفع 

ایرادات، به قانون تبدیل شود. 
راهکاری برای اصالح نظام مالیاتی ایران 

بیانگر  آمار  بررسی  هم  و  کارشناسان  اذعان  به  هم  که  شرایطی  در  بنابراین، 
ایران،  در  مالیاتی  نظام  بودن  ناکارآمد 
و  ضعیف  اقشار  داشتن  قرار  فشار  تحت 
است،  مالیات ستانی  از  ثروتمندان  استثنا 
ضمن  که  معتقدند  اقتصادی  کارشناسان 
بستن راه های فرار مالیاتی، هوشمندسازی 
جدید  مالیاتی  پایه های  ایجاد  و  مالیات 
را عالج  بر مجموع درآمد  مالیات  اجرای 
که  است  ایران  مالیاتی  ناکارآمد  نظام 
طبق اعالم وزیر اقتصاد،   الیحه مالیات 
در  اقتصاد  وزارت  در  درآمد  مجموع  بر 
حال آماده سازی است.  البته، زمان اجرای 
است،  مهم  نیز  درآمد  مجموع  بر  مالیات 
یک  اجرای  کارشناسان  اعتقاد  به  زیرا 
قانون مالیاتی جدید نباید با رکود اقتصاد 

یک کشور همزمان باشد.
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م  نظا زمان  سا رئیس 
گفت:  ایالم  استان  پزشکی 
مدت  بلند  در  که  تدابیری 
به  سالمت  حوزه  مشکالت  رفع  برای 
آن می توان اشاره کرد، استقرار کامل 
نحوی  به  است،  در کشور  ارجاع  نظام 
که دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز 
به لحاظ زمان هزینه و کیفیت تسهیل 

و تسریع شود.
؛ »دکتر علیرضا رمضانی« اظهار 
داشت: باید به این نکته توجه داشت در 
فیلیپینی،  پزشکان  گذشته  های  دهه 
نقاط  از  برخی  در  پاکستانی  و  هندی 
به  درمانی  خدمات  ارائه  مسئول  ایران 
مردم ایران بودند و دچار کمبود جدی 
پزشک به خصوص در مناطق دورافتاده 
و محروم کشور بودیم، اما حال پزشکی 

ایرانیان جز ۱۵ کشور برتر دنیا است.
دالیل  از  دیگر  یکی  افزود:  وی 
در  پزشکی  علم  توسعه  و  پیشرفت  
ایرانیان حذف پزشکان خارجی از کشور 
است و در تمام نقاط کشور ارائه خدمات 
می شود  انجام  ایرانی  پزشکان  توسط 
جامعه  روز  داغ  بحث های  از  یکی  اما 
پزشکی این است که آیا در حال حاضر 
تعداد پزشک کافی برای ارائه خدمت به 

مردم کشور وجود دارد؟
رئیس سازمان نظام پزشکی استان 

ازای هر  ایران به  ایالم یادآور شد: در 
۱۰ هزار نفر بیش از ده پزشک مشغول 
فعالیت هستند و این آمار به نسبت آمار 
در  شاید  اما  است  قبول  قابل  جهانی 
عمل  خوبی  به  انسانی  نیروی  توزیع 
نکرده ایم که نتیجه آن کمبود پزشک 
مناطق محروم  از  برخی  در  متخصص 
بیان  رمضانی«   »دکتر  است.  کشور 
داشت: شکی نیست که باید دسترسی 
باید  اما  تسهیل شود  به خدمات  مردم 
نگاهی به دیدگاه حاکمان و خود مردم 
و  سالمت  مقوله  به  نسبت  کشورمان 
اهمیت آن داشته باشیم و این خدمات 
هم باید کیفی باشند، ولی آیا با افزایش 
تربیت انبوه پزشک، می توانیم دسترسی 

و کیفیت را تضمین کنیم.؟
افزایش  ساخت:  خاطرنشان  وی 

چه  و  عمومی  مرحله  در  چه  پزشک 
با سیاست گذاری  تخصص اگر همراه 
افزایش  توزیع مناسب و  درست جهت 
ماندگاری  پزشکان جهت  برای  انگیزه 
تنها  نه  نباشند،  محروم  مناطق  در 
همچون  بلکه  نمی کند  حل  را  مشکل 
پزشکان  تراکم  به  منجر  امروز  شرایط 
روی  و  برخوردار  استان های  مرکز  در 
)زیبایی  دولتی  غیر  خدمت  به  آوردن 

و... ( می گردد. 
رییس سازمان نظام پزشکی استان 
ایالم تصریح کرد: پیش از هر اقدام و 
ظرفیت  افزایش  خصوص  در  تحولی 
ابتدا  باید  پزشکان،  تربیت  و  پذیرش 
را  سالمت  بخش  کلی  های  سیاست 

بازنگری کرد. 
به  نی«  رمضا علیرضا  »دکتر 

بخش  در  پزشکان  درآمد  اختالف 
دولتی و خصوصی اشاره و تاکید کرد: 
کاهش  موجب  درآمدها  اختالف  این 
و  دولتی  بخش  در  پزشکان  انگیزه 
سوق آنها به بخش خصوصی می شود 
آنهایی که در دو بخش فعالیت می  و 
کنند در بخش خصوصی زمان بیشتری 
می گذرانند که این خود باعث کاهش 
آموزش رزیدنت ها و پزشکان  کیفیت 
عمومی و افزایش فشار بر روی رزیدنت 

خواهد شد. 
این  دیگر  مهم  نکته  گفت:  وی 
مدل  بهبود  جای  به  نباید  که  است 
خدمتی  جایگاه  ارتقاء  و  خدمت  ارائه 
واقعی پزشکان و اجرای درست پزشک 
خانواده و سیستم ارجاع و بومی کردن 
ظرفیت های  افزایش  دنبال  پذیرش ها 

پذیرش رشته های پزشکی باشیم.
رئیس سازمان نظام پزشکی استان 
ایالم اضافه کرد: نه فقط پزشکان بلکه 
گروه های  سایر  و  وکال  مهندسان، 
تخصصی نیز در مناطق محروم خیلی 
پزشکان هم  عماًل  و  دارند  کم حضور 
مناطق  این  در  ماندن  برای  انگیزه ای 
مورد  ندارند.  خود  طرح  پایان  از  پس 
به  هنوز  گزینی هم  بومی  اینکه  دیگر 
طور کامل شکل نگرفته تا افراد بومی 

در منطقه خود ماندگار شوند.

رییس سازمان نظام پزشکی استان ایالم تاکید کرد:

دسترسی مردم به خدمات درمانی و پزشکی تسهیل شود
طرح های پدافند غیرعامل در شركت آب و فاضالب 

استان بوشهر اجرا شده است
بوشهر  استان  وفاضالب  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
:آب  گفت  غیرعامل  پدافند  هفته  گرامیداشت  ضمن  پور  حمزه  مهندس 
مستقیم  مردم  وسالمت  است  بشر  حیاتی  نیازهای  ترین  مهم  از  یکی 
وابسته به مصرف آب سالم است واز طرفی منابع تامین آب جزء مراکز 
بروز بحران وآسیب  بوده ودرصورت آسیب دیدن موجب  مهم وحساس 
جدی می شود وبه همین دلیل اجرای طرح های پدافندی نقش مهمی 

در پیشگیری از بحران دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب بوشهر با بیان اینکه طرح های پدافند 
غیرعامل در شرکت آب و فاضالب استان بوشهر اجرا شده است گفت: هم 
اکنون در شرکت آب وفاضالب استان بوشهر طرح های مهمی در حوزه 

پدافند غیرعامل در دست اجرا و مطالعه است 
در  غیرعامل  پدافند  طرح های  اجرا  از  هدف  حمزه پور  عبدالحمید 
آسیب پذیری  کاهش  و  پایداری  افزایش  را  فاضالب  و  آب  تأسیسات 
آبرسانی  زیربنایی  تجهیزات  و  تأسیسات  و  ساختمان  ها  انسانی،  نیروی 

عنوان کرد.
 ۴ در  را  غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیریت  حوزه  وی شاخص های 
محور، مطالعات تامین و توزیع آب اضطراری، انجام طرح های مقاوم سازی 
تأسیسات مقابله با چالش های کم آبی در شرایط خشکسالی، پدافند سایبری 

و زیستی و تامین برق اضطراری عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با بیان اینکه ۸ تا ۱۴ 
آبان به نام هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده است افزود: تامین آب شرب 
یکی از موضوعات بسیار مهم این استان است و در این میان رفع مشکل 

بحران آب استان بوشهر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی از اولویت های 

توسعه ای است
معــاون وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی 
بــا تأکیــد بــر اینکــه در تکمیــل زنجیــره ارزش و توســعه صنایــع پاییــن 
ــا بکارگیــری محصــوالت  دســتی تــالش می شــود کــه ایــن طرحهــا ب

پایــه صنعــت پتروشــیمی بــه عنــوان خــوراک توســعه یابنــد.
ــا، بهــزاد محمــدی روز )دوشــنبه، ۱۰ آبان مــاه( در  ــه نقــل از نیپن ب
ــت  ــت پتروشــیمی، صنع ــه اینکــه صنع ــاره ب ــا اش ــه عســلویه ب ســفر ب
نخســت موثــر در اقتصــاد کالن کشــور اســت، اظهــار کــرد: نقــش ایــن 
ــع بســیار ارزشــمند اســت. صنعــت پتروشــیمی  ــق صنای صنعــت در رون
کشــور بــرای نخســتین بــار امســال بــه درآمــد ۲۱.۵ میلیــارد دالر دســت 

می یابــد.
وی بــا تأکیــد بــر تــداوم توســعه زنجیــره ارزش صنعــت پتروشــیمی 
افــزود: بــرای رســیدن بــه توســعه متــوازن و پایــدار، بایــد در کنــار توجــه 
بــه اقتصــاد طرح هــا کــه در وضعیــت مطلوبــی هــم هســتند، بــه مباحــث 

محیــط زیســت و مســئولیت های اجتماعــی نیــز توجــه ویــژه داشــت.
معــاون وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی 
ادامــه داد: توســعه پایــدار و متــوازن بــدون توجه بــه اســتانداردهای محیط 

زیســتی و مســئولیت های اجتماعــی قابــل تحقــق نیســت.
ــا بیــان اینکــه هم اکنــون ۸۰ طــرح جدیــد در صنعــت  محمــدی ب
ــا اجــرای ایــن طرح هــا، درآمــد  پتروشــیمی تعریــف شــده اســت کــه ب
ایــن صنعــت تــا افــق ۱۴۰۶بــه ســاالنه ۵۰ میلیــارد دالر خواهــد رســید، 
گفــت: از ایــن ۸۰ طــرح موجــود، ۶۵ طــرح بــاالی 3۷ درصــد پیشــرفت 
عملیاتــی دارنــد و ۱۵ طــرح باقــی مانــده در مراحــل آغــاز یــن هســتند.

پتروشیمی؛ اشتغالزاترین صنعت کشور
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همزمــان بــا توســعه و اجــرای طرح هــای 
پتروشــیمی، اســتفاده از ظرفیــت ســازندگان داخلــی همــواره مــورد تاکیــد 

اســت و رونــد رو بــه رشــدی داشــته اســت.
معــاون وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی 
بــا بیــان اینکــه هنگامــی کــه طرح هــای پتروشــیمی بــه مرحلــه بهــره 
بــرداری می رســند، چهــره دیگــری از رونــق  بــه وجــود می آیــد، 
اظهــار کــرد: در ســال ۱3۹۰ در حــدود ۲ میلیــون تــن انــواع محصــوالت 
پتروشــیمی وارد بــازار بــورس شــد، در حالی کــه در ســال ۱۴۰۰ بیــش از  
۶ تــا ۷ میلیــون تــن محصــوالت پتروشــیمی در بــازار بــورس و صنایــع 

ــن دســتی عرضــه می شــود. پایی
ــازی  ــور پیاده س ــن فاکت ــه مهمتری ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــدی ب محم
مســئولیت های اجتماعــی، اشــتغالزایی اســت، افــزود: در بخــش صنایــع 
پاییــن دســتی بــه ازای تولیــد یــک میلیــون تــن محصــول، ۱۷۰ هــزار 
شــغل ایجــاد می شــود کــه بــا احتســاب ۶ تــا ۷ میلیــون تــن محصــول 
عرضــه شــده بــه بــورس، در حــدود یــک میلیــون نفراشــتغال مســتقیم 
در بیــش از ۱۵ هــزار بنــگاه اقتصــادی در پاییــن دســت پتروشــیمی بــه 

وجــود آمــده اســت.
ــور  ــیمی کش ــت پتروش ــاز صنع ــه ممت ــتغال را نکت ــاد اش وی ایج
ــه در  ــندیکا و اتحادی ــن، س ــش از ۷۵ انجم ــت: بی ــرد و گف ــوان ک عن
صنایــع پاییــن دســت در توزیــع محصــوالت پتروشــیمی فعــال هســتند 
کــه هیــچ صنعتــی در کشــور از نظــر میــزان اشــتغال، قابــل مقایســه بــا 

ــیمی نیســت. ــت پتروش صنع
توسعه بازارهای صادراتی و افزایش درآمدزایی

معــاون وزیــر نفــت و مدیــر عامــل شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی 
افــزود: در ایــن مســیر، 3۴ طــرح از ۸۰ طــرح جدیــد تعریف شــده، خوراک 
خــود را از باالدســت و صنعــت نفــت و گاز تأمیــن و ســایر طرح هــا نیــز 
در توســعه تکمیــل زنجیــره ارزش، خــوراک مــورد نیــاز خــود را از صنعــت 

پتروشــیمی دریافــت می کننــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن اطمینــان را دارم کــه در افــق  ۱۴۰۶ 
چهــره صنعــت پتروشــیمی تغییــر خواهــد کــرد و موفــق خواهیــم شــد 
بــا تولیــد محصــوالت جدیــد بــه درآمــد ۵۰ میلیــارد دالر دســت یابیــم، 
گفــت: معتقدیــم در بخــش صنایــع پاییــن دســت، بایــد بــه طیــف کاملــی 
ــتغالزایی  ــعه اش ــا و توس ــق بنگاه ه ــگاه رون ــا ن ــد ب ــوالت جدی از محص

دســت پیــدا کنیــم.

با اعتباری به مبلغ 13 میلیارد ریال انجام شد؛
برق  توزیع  شبکه  سازی  بهینه  پروژه  سه  اجرای 

روستایی در شهرستان مهدیشهر
ــروژه  ــه پ ــرای س ــتان مهدیشــهر از اج ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
اصالح و بهینه ســازی شــبکه فشــارضعیف روســتاهای شــلی، فوالدمحله 

و حدفاصــل رســم رودبــار تــا گوشــوارک اطــالع داد.
ــازی و  ــاوم س ــبکه، مق ــازی ش ــرد: بهس ــان ک ــی بی ــین حافظ حس
تعویــض پایــه هــای فرســوده، رفــع کانــون هــای خطــر، ارتقــای تــاب 
آوری شــبکه، ایمــن ســازی محیــط و افزایــش رضایــت مشــترکان، بــه 

عنــوان اهــداف اجــرای ایــن پــروژه هــا بــه شــمار مــی رود.
وی گفــت: جــا بــه جایــی ۱۰ اصلــه پایــه بــرق چوبــی و ۱۲ اصلــه 
ــی از  ــم شــبکه فشــارضعیف هوای ــع حری ــورد رف ــی و شــش م ــه بتن پای
ســاختمان هــای موجــود، بــا هزینــه ای بــه مبلــغ شــش میلیــارد ریــال 

در روســتای فــوالد محلــه بــه انجــام رســیده اســت.
وی افــزود: در طــرح بهســازی شــبکه بــرق روســتای شــلی، عملیات 
جــا بــه جایــی ۱۰ اصلــه پایــه بــرق چوبــی و پنــج اصلــه پایــه بتنــی و 
همچنیــن رفــع حریــم شــبکه فشــارضعیف از بناهــای موجــود، بــا صــرف 

هزینــه ای بــه مبلــغ ســه میلیــارد ریــال عملیاتــی شــده اســت.
ــه ایــن کــه پــروژه اصــالح یــک هــزار متــر  ــا اشــاره ب حافظــی ب
ــا  ــار ت ــم رودب ــتای رس ــل روس ــی حدفاص ــط هوای ــار متوس ــبکه فش ش
گوشــوارک، پــروژه دیگــری اســت کــه بــه انجــام رســیده یــادآور شــد: 
تعویــض ۱۰ اصلــه پایــه ۱۲ متــری فرســوده و عارضــه دار و مقاوم ســازی 
پایــه هــا بــه همــراه نصــب پنــج مــورد مهــاری پایــه هــا، در ایــن پــروژه 

صــورت گرفتــه اســت.

   بر گزاری اولین جلسه مدیریت بحران در شهر گلسار
پیرو هشدار هواشناسی سطح نارنجی و برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران 
شهرستان ساوجبالغ  جلسه مدیریت بحران شهر گلسار با حضور بغدادی  مدیریت 
بحران فرمانداری شهرستان ساوجبالغ ، شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر  

و اعضای ستاد مدیریت بحران در سالن جلسات شهرداری گلسار برگزار گردید .
 در ابتدای جلسه فیروزگاه سرپرست خدمات شهری و جانشین مدیریت بحران 
شهرداری به ارائه گزارش اقدامات  انجام گرفته در حوزه مدیریت بحران در شهر 
گلسار پرداخت و بیان داشت : کلیه تجهیزات و نیروی انسانی آمادگی کامل را دارند 
و موضوع مدیریت بحران و لزوم هماهنگی الزم بین اعضا در زمان وقوع هرگونه 
حادثه ای از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده که همه باید به آن توجه داشته باشیم. 
تقدیر  نیز ضمن  ساوجبالغ  شهرستان  فرمانداری  بحران  مدیریت  بغدادی 
از شهردار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهر گلسار در راستای برگزاری جلسه 
و دغدغه مندی رفاه شهروندان بیان داشت: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و 
بارش نزوالت آسمانی و بروز مشکالتی در این راستا می بایستی نقاط پر خطر و 
حادثه خیز شهر گلسار شناسایی و اصالح گردد و در خصوص اجرای دیوار ساحلی 
در رودخانه کردان مطالبی را بیان نمودند. وی افزود: هر گونه هزینه در زمینه پیش 
بینی و پیشگیری از حوادث نوعی سرمایه گذاری است و در زمان وقوع حوادث 

هزینه کمی را متحمل می شوید. 
 کیاروستا شهردار و رئیس مدیریت بحران شهر گلسار نیز ضمن خوش آمد 
گویی بیان داشت: اولویت اول مجموعه مدیریت شهری در بحث مدیریت بحران 
نگهداری تجهیزات و ماشین آالت می باشد که این خود نوعی سرمایه گذاری است .
 وی افزود : لزوم آمادگی مدیران خدمات شهری و فنی و عمرانی برای مواجهه 
با سیالب های شهری  دفع آبهای سطحی و حوادث غیرمترقبه از دیگر مواردی 

است که باید مورد تاکید قرار گیرد 
همچنین مقرر گردید واحد خدمات شهر ضمن بازدید از کلیه کانال ها و انهار 
نسبت به الیروبی و بازگشایی اقدام و معایب موجود را جهت رفع به واحد عمران 

اعالم نماید.
با توجه به آب گرفتگی   رئیس مدیریت بحران شهر گلسار اظهار داشت: 
برخی از معابر در زمان بارندگی مشکل هدایت آب های سطحی در این معابر تا 

حدودی رفع گردید . 
 کیاروستا همچنین از عدم اجرای ادامه پروژه دیوار ساحلی رودخانه کردان 
و اقدامات خالف قانون در اجرای این پروژه نیز گالیه مندی نمودند و از مجموعه 
خدمات شهری خواست موضوعات مدیریت بحران را با حساسیت دنبال کنند و 
اعضای مدیریت بحران شهر گلسار باید به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی تماس 

های تلفنی باشند.
از مجموعه    ، از دستگاه های خدمات رسان  تقدیر   وی همچنین ضمن 
مدیریت توزیع برق شهرستان ابراز گله مهدی نمود و خواستار رفع هر چه زودتر 

خاموشی معابر گردید

آغاز كمپین »ارمغان پاییزی« مخابرات با بسته های متنوع برای 
مشتریان

   شرکت مخابرات ایران، کمپین پاییزه اینترنت پرسرعت خود را تحت عنوان« 
ارمغان پاییزی« برای مشتریان فعلی و مشتریان جدید  از دهم آبان ماه اجرا می کند. 
دکتر غالمعلی شهمرادی با اعالم این خبر افزود:   کمپین  »ارمغان پاییزی« در 
دو بخش  طراحی شده و مشتریان پس پرداخت و پیش پرداخت  می توانند از  تمام 
سرویس های طرح دارای ترافیک  ۴۰ تا ۱۶۰ گیگابایت به عنوان هدیه استفاده کنند .
وی سرعت ارائه شده برای بسته های اینترنت این کمپین را  ۴، ۸ و ۱۶مگابیت 

بر ثانیه دانست و افزود: .
هدیه های سه سرویس سبد استاندارد فعلی در سرعت های ۴ ،۸ و Mb ۱۶ با 
ترافیک اضافه به تفکیک مدت قرارداد ۶ یا ۱۲ ماهه و نحوه پرداخت به صورت پیش 
پرداخت و پس پرداخت قابل ارائه به متقاضیان خواهد بود . مدیر مخابرات منطقه 
گلستان ، از پرتال شرکت مخابرات ایران ، مراکز حضوری فروش )امور مشترکین 
مخابرات(و سامانه ۲۰۲۰ بعنوان کانالهای فروش این طرح  نام برد و از مردم استان 
خواست تا با استفاده ازین فرصت ، از بسته های متنوع اینترنت پرسرعت بهره برده 
و اگر نیاز به اطالع از جزییات کامل این طرح دارند می توانند به سایت شرکت 

مخابرات ایران به آدرس www.tci.irمراجعه نمایند.  
الزم به ذکر است این طرح از دهم آبان آغاز شده است و  زمان بهر ه مندی 

از آن محدود می باشد.

حقوق  و  عملکرد  مدیریت   ، بازرسی  كل  مدیر  روزه  یك  سفر 
شهروندان وزارت راه و شهرسازی به استان البرز

مدیر کل دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و 
شهرسازی روز گذشته به اتفاق هیئت همراه از پروژه های مسکن مهر استان 

البرز بازدید به عمل آوردند .
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان 
البرز با عنایت به مراجعات برخی از متقاضیان مسکن مهر استان به دفتر بازرسی 
، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی و تاکید مقام عالی 
وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تسریع بر روند رسیدگی و ارائه راهکار قانونی 
حل و فصل مشکالت اینگونه متقاضیان در استان ، مدیر کل ، روسای ادارات و 

کارشناسان دفتر بازرسی وزارت متبوع به استان عزیمت نمودند .
مذنب مدیر کل بازرسی وزارت متبوع و هیات همراه به اتفاق خالقی مدیر 
کل راه و شهرسازی استان البرز ، صفائی فر معاون مسکن و ساختمان ، روسای 
ادارات اجرائی مسکن مهر ، مهندسین مشاور پروژه و کارشناسان ذیربط ضمن 
حضور در پروژه های مسکن مهر شهرک پیام ماهدشت و شهرک ابریشم از نزدیک 
در جریان کلیه امور پروژه ها قرار گرفتند و در محل هر پروژه متقاضیان ساکن 
در هر پروژه و آن دسته از متقاضیان که به هر نحو با مشکل ثبت نام ، جانمائی 
، اختصاص واحد و یا حذف واحد مواجه شده بودند مشکالت خود را مطرح و 
مورد مشکالت و مسائل مطرح شده در همان محل راهکارهای قانونی  ارائه و 
دستورات الزم جهت برون رفت از مشکالت توسط ایشان و مدیر کل صادر گردید .
مدیر کل بازرسی وزارت راه و شهرسازی از آن دسته متقاضیان که نیاز به 
تحقیق و بررسی بیشتر در خصوص موضوعات مطرح شده داشتند درخواست کرد 
که ظرف همین روز جاری به اداره کل راه و شهرسازی مراجعه کنند تا سریعا 

موضوعات مورد رسیدگی دقیق قرار گرفته و راهکارقانونی ارائه شود .
پروژه هائی که مورد بازدید و بررسی هیات نظارت قرار گرفت شامل پروژه 
های سه تیز ، بتن دانش ، پارینا پی سازه در شهرک پیام ماهدشت و پروژه های 
نیارش دژ ۲ ، پارس سرزمین ماهان یک ، آالنه گستر و نیما سازه گستر در شهرک 
ابریشم بوده که در محل هر پروژه نمایندگان ساکنین و متقاضیان دارای مشکل 
جانمائی و اختصاص واحد با مطرح نمودن مسائل و مشکالت خود خواستار برطرف 
نمودن نواقص پروژه ها و مشکالت اجرائی و سایر موضوعات شده و مذنب و 
هیات همراه و مسئولین ذیربط پس از استماع نظر متقاضیان به ارائه راهکارها و 
توضیحات مرتبط با هر مشکل پرداختند و توضیحات بیشتر و تکمیلی موکول به 

جلسه همان روز در محل اداره کل و با حضور نمایندگان پروژه ها شد .
پس از بررسی کلی پروژه های مسکن مهر و جزئیات مطرح شده در طی این 
بازدید جلسه ای در محل اداره کل راه و شهرسازی استان البرز با حضور مذنب 
و هیات همراه ، شاکری عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن ، خالقی 
مدیر کل ، صفائی فر معاون مسکن و ساختمان ، صفری معاون توسعه مدیریت 
و منابع ، موسوی رئیس اداره بازرسی ، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان ، 
رحمت پور رئیس اداره ارتباطات و اطالع رسانی ، محمدیاری رئیس اداره حقوقی 
و کلیه روسای ادارات ذیربط و کارشناسان و مهندسین مشاور پروژه تشکیل و 
در خصوص مسائل و مشکالت مطرح شده توسط متقاضیان مسکن مهر بحث 

و تبادل نظر به عمل آمد .
در این جلسه خالقی ضمن خیر مقدم به مذنب و هیات همراه از توجه و 
اهتمام ایشان به مسائل مسکن مهر تقدیر نمود و پس از آن صفائی فر گزارشی 
کلی از وضعیت پروژه های مسکن مهر استان از قبیل پروژه های تکمیل شده 
پرداخت و  پروژه ها  از  فیزیکی هر یک  پیشرفت  و در جریان ساخت و درصد 
در خصوص ساماندهی متقاضیان مسکن مهر از نقطه نظر تکمیل موجودی و 
جانمائی واحدها و حذف آن دسته از متقاضیان که به دلیل عدم تکمیل موجودی 
با وجود ارسال اظهارنامه حذف واحد گردیده اند توضیحاتی ارائه نمود و پس از 
آن جهت برون رفت از مشکالت مطرح شده توسط متقاضیان که عمدتا افزایش 
مبلغ آورده متقاضیان به لحاظ نرخ تورم و افزایش بهای ساخت مسکن بوده نیز 
راهکارهای مناسبی ارائه داد که مهمترین آن درخواست کمک بالعوض دولت 
جهت کاهش آورده نقدی متقاضیان و همچنین افزایش مبلغ تسهیالت مسکن 
بوده که در خصوص تزریق مبلغ کمک دولت قول مطرح شدن در جلسه هیات 

دولت داده شد تا تصمیم گیری نهائی انجام شود .
پس از آن نمایندگان پروژه های مورد بازدید در جلسه حاضر گردیده و مسائل 
و مشکالت هر کدام به صورت مجزا مورد بحث و بررسی دقیق و کارشناسانه 
حاضرین قرار گرفته و راهکارهای الزم و قانونی در خصوص هر یک از پروژه 
ها و همچنین متقاضیان دارای مشکل سامانه ای و اختصاص واحد و همچنین 
برخی از متقاضیان حذف از سامانه مسکن مهر ارائه شده و دستورات الزم جهت 

هر کدام صادر و ابالغ گردید .

سیدعلیرضا حسینی طلب مدیرکل 
آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان 
مهارتی  های  برنامه  تبیین  راستای  در 
حجت  منتظر  لمحمد  عبدا با  استان 
مدیرکل صدا و سیمای مرکز گلستان 
این  در  طلب  گفتگو  حسینی  و  دیدار 
دیدار گفت: آموزش های فنی و حرفه 

ای یکی از ابزارهای مهم تربیت نیروی 
ارائه  با  که  رود  می  شمار  به  انسانی 
مهارت های الزم به فراگیران، آنها را 
برای ورود به دنیای کسب و کار آماده 
فرهنگ  ترویج  افزود:  سازد.وی  می 
ارتقا  در  بنیادی  نقش  آموزی  مهارت 
دارد  جامعه  توسعه  و  پیشرفت  سطح 

و باید مانند موضوعات دیگر در جامعه 
نهادینه شود و باید تمامی ارکان جامعه 
علی الخصوص صدا و سیما کمک کنند 
تا مهارت آموزی در جامعه نقش خودش 
را پیدا کند.مدیرکل آموزش فنی و حرفه 
دیگر  بخشی  در  گلستان  استان  ای 
گفت: ترویج فرهنگ مهارت آموزی از 

طریق معرفی مهارت آموختگان موفق 
همچنین  و  کارآفرین  و  یافته  اشتغال 
معرفی مراکز آموزش فنی و حرفه ای 
سخت  امکانات  کشیدن  تصویر  به  و 
تواند  می  مراکز  افزاری  نرم  و  افزاری 
نقش بسزایی در اشاعه و ترویج مهارت 

آموزی داشته باشد.

آموزش های فنی و حرفه ای
 یکی از ابزارهای مهم تربیت نیروی انسانی به شمار می رود

خداوند را شاکریم در نظام مقدس 
جمهوری اسالمی هنوز دلسوزان و خادمان 
به ملت برای رفع محرومیت آمده اند و 
آری  باشند  واقعی  اجرای عدالت  بدنبال 
سید محرومان حضرت آیت اهلل رئیسی 
ریاست محترم جمهوری اسالمی و دولت 
گرانمایه سیزدهم صدای مظلومیت مردم 
مهدیشهر را شنیدند و با حضور در شهر امام 
زمان برای رفع محرومیت و تبعیض وارده 
با شنیدن درددل مردم و عشایر سختکوش 
و مسئولین شهر به جبران عقب ماندگی 

آن اهتمام گمارند
فرمایی  تشریف  خیرمقدم  ضمن 
ریاست محترم جمهوری و هیئت دولت 
 《 در کشور  ها  اولین  به شهر والیی 
تشکر  و  تقدیر  《و  مظلوم  مهدیشهر 
فراوان انشاءاهلل حضور سبز دولت انقالبی 
های  پروژه  و  بوده  برکت  و  خیر  منشا 

مصوب نیمه تمام و آغاز نشده شهرستان به 
سرانجام خوبی در تحقق دولت قوی برسد 
در پایان از تالشهای بی وقفه نماینده 
محترم مردم در مجلس شواری اسالمی 
امام جمعه استاندار انقالبی استان فرماندار 

تالشگر شهرستان گردشگری مهدیشهر 
برای حضور دولت سیزدهم در شهرستان 
قدردانی  و  تشکر  کمال  نمودند  تالش 

را داریم 
مذهبی  فرهنگی  مردمی  جبهه 

پیروان والیت شهرستان مهدیشهر
ن  شهرستا ن  ا ر نگا خبر معه  جا

مهدیشهر 
ایثارگر  و  شاهد  فرزندان  جمعیت 

شهرستان مهدیشهر

تشکر حضور

 رئیس روابط عمومی شرکت گاز 
استان ایالم از اتمام تعمیرات اضطراری 
شرکت انتقال گاز در شهرستان دهلران 
خبر داد و گفت: گاز شهرستان دهلران 
و روستاهای اطراف پس از 3 روز اعمال 
بصورت  مجددا  مصرف  در  محدودیت 

عادی برقرار شد.
اردشیر چشمه چاهی” رئیس روابط 
عمومی شرکت گاز استان ایالم با بیان 
اینکه قطعی گاز به دلیل تعمیرات بوده 
و هم اکنون هیچگونه مشکل قطعی یا 
اعمال محدودیت گاز در منطقه وجود 
ندارد، افزود: عملیات اضطراری تعمیرات 
خط انتقال گاز اندیمشک – دهلران به 

اعمال  اتمام رسیده و محدودیت های 
شده شهروندان در مصرف گاز به پایان 
می توانند  گرامی  مشترکین  و  رسیده 
از وسایل گازسوز مورد  بصورت عادی 

نیاز استفاده کنند.
عذر خواهی  و  پوزش  ضمن  وی 
اعمال  در  دهلران  شهرستان  مردم  از 
محدویت مصرف و قدردانی از همراهی 
حداکثر  رعایت  در  آنها  همکاری  و 
این  در  گاز  مصرف  در  جویی  صرفه 
با  نه  خوشبختا داشت:  ر  اظها مدت،
اندیشیده  تخصصی  و  فنی  تمهیدات 
شده همکاران ما در شرکت  انتقال گاز 
و گاز استان در اجرای مرحله به مرحله 

انجام این تعمیرات، با طوالنی تر کردن 
شبانه  تزریق  و  عملیات  اجرای  زمان 
گاز به شبکه دهلران، مانع از قطع گاز 

مشترکین خانگی شدند.
شرکت  عمومی  بط  روا رئیس 
توجه  با  کرد:  تصریح  ایالم  استان  گاز 
از  جلوگیری  و  سرما  فصل  شروع  به 
قطع گاز هم میهنان گرامی در اقصی 
نقاط کشور، از شهروندان گرامی تقاضا 
می شود ضمن رعایت نکات و الزامات 
ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، با 
رعایت حداکثر صرفه جویی در مصرف 
گرمایشی  سیستم های  تنظیم  و  گاز 
درجه   ۲۱ تا   ۱۸( رفاه  دمای  مطابق 

سانتیگراد( در بهره مندی همه هموطنان 
از نعمت گاز طبیعی سهیم باشند.

چشمه چاهی با اشاره به اینکه در 
این مدت حداکثر تالش همکاران فنی 
شرکت انتقال و گاز استان این بود که 
گاز مشترکین خانگی قطع نشود و فقط 
و  صنایع  برای  گاز  مصرف  محدودیت 
بود،  شده  اعمال  مصرف  پر  واحدهای 
در  محدویت  ایجاد  کرد:  خاطرنشان 
انجام  بدلیل  دهلران  در  گاز  مصرف 
گاز  انتقال  خط  اضطراری  تعمیرات 
اندیمشک- دهلران بوده که خوشبختانه 
ضریب  و  رسید  اتمام  به  موفقیت  با 

پایداری گاز در منطقه تضمین شد.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم:

اتمام تعمیرات اضطراری شرکت انتقال گاز در دهلران

بانک  حقوقی  عتباری  ا معاون 
استان  شعب  مدیریت  تعاون  توسعه 
طرح  و  ها  برنامه  به  اشاره  با  بوشهر 
استان  در  بانک  این  ای  توسعه  های 
خدمات  فرآیند  تسهیل  روند   ، بوشهر 
و  قتصادی  ا های  بنگاه  به  رسانی 
ین  ا تولیدی  ونی  تعا های  شرکت 

استان را تشریح کرد .   
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  شعب  مدیریت  تعاون  توسعه 
معاون  شایان  ر  سیدعلمدا ؛  بوشهر 
اشاره  ضمن  استان  حقوقی  اعتباری 
یه  سرما تسهیالت  سقف  اعالم  به 
های  بنگاه  به  اعطا  قابل  درگردش 
بانک  توسط  غیرتولیدی  و  تولیدی 
تسهیل  ستای  ا ر در  تعاون  توسعه 
در  مطلوب  رسانی  خدمات  یند  فرآ
خصوص  در  ؛  داشت  اظهار  منطقه 
واحد های تولیدی فعال ، سقف مانده 
اعطایی  گردش  در  سرمایه  تسهیالت 
به بنگاه های تولیدی در استان تا ۹۰ 
درصد فروش سال گذشته بنگاه مذکور 
برمبنای اعتبارسنجی انجام شده توسط 

این بانک افزایش می یابد .
استان  حقوقی  اعتباری  معاون 
توسعه  بانک  ینکه  ا بیان  با  بوشهر 
و  ست ها  سیا ی  ا جر ا بر  ن  و تعا
سیزدهم  دولت  اقتصادی  راهبردهای 

در حوزه های تعاون و اشتغال پایدار 
؛واحدهای  افزود  دارد  جدی  اهتمام 
تولیدی  واحدهای  یا  جدید  تولیدی 
اند  کرده  اجرا  ای  توسعه  طرح  که 
غیر  تولیدی  واحدهای  همچنین  و 
ر  د یه  ما سر تسهیالت  سقف  ل، فعا
اول  سال  برای  اعطا  قابل  گردش 
معادل ۹۰ درصد »پیش بینی فروش« 

آن در همان سال می باشد.
براساس  ؛  کرد  تصریح  شایان 
مدیریت  سوی  ز  ا بالغی  ا مصوبه 

و  بانکی  های  ،مجوز  مقررات  کل 
 ، مرکزی  بانک  پولشویی  با  مبارزه 
درگردش  یه  سرما تسهیالت  سقف 
بازرگانی،  های  شرکت  به  اعطا  قابل 
پیمانکاری مطابق سیاست  خدماتی و 
نظام  نظارتی  و  اعتباری  پولی،  های 
بانکی کشور حداکثر معادل ۶۰ درصد 
باالترین میزان فروش هردوره مندرج 
در صورت های مالی حسابرسی شده 

در طول سه سال گذشته است.
شرکت  با  رابطه  در  ؛  گفت  وی 

پیمانکاری  و  خدماتی  بازرگانی،  های 
سقف  نیز  ل  فعا غیر  یا  و  ید  جد
قابل  گردش  در  سرمایه  تسهیالت 
لیت،  فعا ل  سا لین  و ا ی  ا بر عطا  ا
حداکثرمعادل ۶۰ درصد پیش فروش 

در آن سال می باشد.
نشان  خاطر  شایان  علمدار  سید 
عنوان  به  تعاون  توسعه  بانک  ؛  کرد 
یک نهاد مالی دولتی که در حوزه تامین 
مالی بخش تعاون ، اشتغال و کارآفرینی 
در سطح کشور فعالیت داشته و اجرای 
طرح های مهم ملی و از جمله آنها طرح 
را  عشایری  و  روستایی  پایدار  اشتغال 
تمامی  بکارگیری  با  و  نموده  اجرایی 
از  گیری  بهره  همچنین  و  امکانات 
ظرفیت های منطقه ای ، بخش مهمی 
از عملیات بانکی مورد نیاز برای پیشبرد 
بر  را  اقتصادی دولت سیزدهم  اهداف 

عهده دارد .
هه  ما شش  طی  است  گفتنی 
بوشهر  استان  در  جاری  سال  ابتدایی 
تعداد  بازرگانی  و  خدمات  بخش  در 
 ۵۷۱ مبلغ  با  تسهیالت  فقره   ۸۵۰
و  صنعت  بخش  در  و  ریال  میلیارد 
با  تسهیالت  فقره   ۸۰۰ تعداد  معدن 
مبلغ 3۶۶ میلیارد ریال به تعاونگران و 
بنگاههای اقتصادی در استان پرداخت 

شده است .

معاون اعتباری حقوقی بانک توسعه تعاون استان بوشهر مطرح کرد؛ 

تسهیل فرآیند خدمات رسانی به تعاونی ها و بنگاه های تولیدی بوشهر    
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خبر منتخب

NPL بانك كارآفرین به ۳.9 درصد رسید

 )NPL( دنیای جوانان : نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت
بانک کارآفرین به عدد 3.۹ رسید.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین؛ تازه 
ترین گزارش عملکرد بانک کارآفرین در شش ماهه ابتدای سال جاری نشان 
می دهد که نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت )NPL( بانک 
کارآفرین به عدد 3.۹ رسیده که این عدد پیش از این و در پایان شهریور 

سال گذشته به عدد۱۰.۲ درصد رسیده بوده است.
این گزارش همچنین نشان می دهد که نسبت تسهیالت غیرجاری 
به کل تسهیالت )NPL( بانک کارآفرین در پایان اسفند ماه سال گذشته 

به عدد۴.۹ رسیده بود.

خدمتی دیگر از سرویس »نشان بانك«

ایران  ملی  بانک  تسهیالت  اقساط  پرداخت  امکان   : جوانان  دنیای 
به صورت آنالین در سرویس »نشان بانک« اپلیکشین ایوا فراهم شده است.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی و تبلیغات شرکت 
به سرویس  با ورود  ایران  بانک ملی  الکترونیک سداد، مشتریان  پرداخت 
»نشان بانک« اپلیکشین ایوا و انتخاب خدمت »پرداخت اقساط تسهیالت« 
می توانند بدون مراجعه به خودپردازهای این بانک و به صورت آنالین اقساط 

تسهیالت خود را پرداخت کنند.
کاربران به کمک این سرویس می توانند با انتخاب شماره تسهیالت، 
شماره حساب شان و همچنین وارد کردن مبلغ قسط، بازپرداخت تسهیالت 

خود از مبلغ ۱۰۰ هزار ریال تا ۲۰ میلیون ریال را انجام دهند.
همچنین کاربران می توانند در منوی گزارشات تراکنش، گزارش واریزی 
اقساط خود را شامل وضعیت تراکنش، مبلغ، شماره تسهیالت، تاریخ تراکنش، 

کد رهگیری و شماره حساب خود را نیز مشاهده کنند.
می تواند  نیز  تسهیالت  جزئیات  گزینه  انتخاب  با  کاربران  درنهایت 
خالصه ای از وضعیت تسهیالت خود را شامل شماره قرارداد، شماره حساب، 
شماره مشتری، مبلغ وصولی، باقیمانده وام، میزان جریمه و... مشاهده کنند.

»نشان بانک« نخستین شعبه دیجیتال بانک ملی ایران، سرویس جدید 
اپلیکیشن ایوا است، که این امکان را برای کاربران فراهم می کند تا در یک 
فضای دیجیتال، حضور در شعب بانک را تجربه کرده و تمام خدمات مالی 
و بانکی خود را به صورت غیرحضوری و به آسانی و سهولت دریافت کرده 

و مدیریت کنند.
کاربران به کمک این سرویس می توانند ثبت امضای الکترونیک، پرداخت 
تسهیالت، افتتاح حساب، صدور دسته چک، دریافت شبا، مشاهده موجودی 
و دریافت صورتحساب، مسدودی کارت، مشاهده آنالین نرخ ارز و بسیاری 
از خدمات بانکی دیگر را غیرحضوری و به صورت ۷*۲۴ )۲۴ ساعته و در 

تمامی روزهای هفته( در اپلیکیشن ایوا انجام دهند.

برندگان قرعه كشی حساب های قرض  اسامی  اعالم 
الحسنه بانك پارسیان

می  سا ا  : ن  نا ا جو ی  نیا د
جوایز حساب  قرعه کشی  برندگان 
ز  ندا ا پس  لحسنه  ا قرض  های 
بانک  قرض الحسنه  صندوق  ریالی 
پارسیان ) عملکرد سال ۹۹ -۱۴۰۰ 

( اعالم شد.
 ، جوانان  دنیای  گزارش  به 
مشتریان بانک می توانند با مراجعه 
به  پارسیان  بانک  سایت  وب  به 

نشانی اینترنتی www.parsian-bank.ir و در بخش درباره بانک – 
اطالع رسانی – نتایج قرعه کشی صندوق قرض الحسنه بانک و همچنین وب 
www.sandogh. سایت صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان به نشانی

parsian-bank.irاز نتیجه این قرعه کشی مطلع شوند.
آیین قرعه کشی سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی روز سه شنبه 
مورخ ۲۷ مهرماه سال جاری با حضور اعضای هیات نظارت بر قرعهکشي 

برگزار و برندگان نیکوکار این قرعه کشی مشخص شدند.
گفتنی است؛ 3۰ فقره کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به 
ارزش یک میلیارد ریال، ۶۰ فقره کمک هزینه خرید خودرو داخلی هر یک 
به ارزش۵۰۰ میلیون ریال،۷۰ کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل 
هر یک به ارزش 3۰۰ میلیون ریال، ۸۰ کمک هزینه تحصیلی برای یک 
مقطع به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال،۹۰ کمک هزینه سفر عمره، تمتع و عتبات 
عالیات هر یک به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال،۱۰۰ کمک هزینه خرید صنایع 
دستی هر یک به ارزش۵۰ میلیون ریال و ۲۰۰ جایزه نقدی ۲۰ میلیون 
ریالی، ۴۰۰ جایزه نقدی ۱۵ میلیون ریالی و هزاران جایزه نقدی دیگر از جوایز 
قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی صندوق قرض الحسنه 

بانک پارسیان بوده است.

آموزان  دانش  به  آموزشی  كمك  بسته های  اهدای 
مدرسه ابن سینا

ایفای نقش مسئولیت  راستای  در  ایران زمین  بانک   : جوانان  دنیای 
اجتماعی به دانش آموزان مدرسه ابن سینا واقع در روستای شیرامین از توابع 

شهرستان آذرشهر بسته آموزشی اهدا کرد.
با  مراسمی  روابط عمومی: طی  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
حضور رسول اسدی مدیر شعب منطقه آذریابجان شرقی و غربی و اردبیل، 
اهالی روستا، انجمن ها و مدیر مدرسه ابن سینا اقالم کمکی تحصیلی اعم از 
کامپیوتر ، ویدئو پرژکتور ، دفتر و خودکار تهیه و به مدرسه ابن سینا روستای 

شیرامین از توابع شهرستان آذربایجان اهدا شد.
از  یکی  را  سازمانی  اجتماعی  مسئولیت  اجرای  اسدی  مراسم  این  در 
اهداف مهم در بانک ایران زمین بیان کرد و گفت: امید است نهادهای مالی 
و اعتباری بتوانند با حمایت از هموطنان مان در مناطق محروم شرایط زندگی 

را برای این عزیزان آسانتر کنند.
در این اقدام که با هدف کمک به ارتقای سطح آموزشی دانش آموزان 
مناطق محروم صورت گرفت، در تهیه لوازم التحریر مورد استفاده در بسته های 
آموزشی با رویکرد حمایت از تولید ملی از محصوالت ساخت ایران استفاده شد.

گفتنی است مسئولیت اجتماعی سازمان همان مسئولیت در برابر جامعه 
، انسان ها و محیطی است که در آن فعالیت می کند و امروزه این مسئولیت 
از مسئولیت های اقتصادی و مالی سازمان فراتر رفته است؛ در این میان 
فرهنگ  ارتقای  های  حوزه  در  گذشته  سالیان  طی  نیز  زمین  ایران  بانک 
جامعه با حمایت از پویش همین یک زمین را داریم، پویش میراب، پویش 
تاالب، پویش من هم یک جنگلبانم، حکایت از مناطق زلزله زده و سیل زده، 
ساخت مدارس و خانه بهداشت در مناطق سیل زده، اهدا وسایل پزشکی به 
مناطق زلزله زده نقش آفرینی نموده و امسال نیز با ارسال بسته های لوازم 
التحریر به مناطق و مدارس محروم در این خصوص ایفای نقش نموده است

رستم قاسمی در بانك مسکن حضور یافت

دنیای جوانان : مهندس رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در دومین 
بازدید خود از زیر مجموعه های وزارت متبوعش ظهر امروز )چهارشنبه( در 

بانک مسکن حضور یافت.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در جریان حضور رستم قاسمی وزیر 
راه و شهرسازی در بانک مسکن در جمع مدیران ارشد بانک گفت: از وزیر 
محترم راه و شهرسازی که در دوران پس از تصدی مسئولیت وزارتخانه، 
دومین حضور خودشان را در زیرمجموعه های وزارت متبوع خود به بانک 
مسکن اختصاص دادند، تشکر میکنم؛ زیرا اولین حضور را پس از انتصاب 
آقای صالحی در مجموعه راه آهن جمهوری اسالمی داشتند و امروز بنده و 

کارمندان بانک مسکن مفتخر هستیم که میزبان مقام عالی وزارت باشیم.
وی با بیان اینکه سردار قاسمی در دوران تصدیشان بر وزارت نفت، 
علیرغم تحریم ها و مشکالت عدیده کشور، حوزه نفت کشور را نجات دادند 
تصریح کرد: یقین داریم با توجه به تجارب ارزشمندشان، مشکالت مسکن 

کشور را هم مرتفع خواهند داد.
بدنه  دلیل  به  مسکن  بانک  داشت:  اظهار  مسکن  بانک  مدیرعامل 
تخصصی و تجارب ارزشمندی که در طرح مسکن مهر و طرح اقدام ملی 
مسکن دارد میتواند عاملیت سایر بانک ها را برای تحقق ساخت یک میلیون 

مسکن در سال بر عهده بگیرد.

نهمین  جوایز  ممتاز  برندگان  حضور  با  مراسمی  طی 
اقتصادنوین  بانك  قرض الحسنه  حساب های  جشنواره 

اهدا شد
طی مراسمی با حضور برندگان ممتاز جوایز نهمین جشنواره حساب های 
قرض الحسنه بانک اقتصادنوین اهدا شداقتصادوتجارت : جوایز برندگان نهمین 

دوره جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک اقتصادنوین اهدا شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی بانک اقتصادنوین، مراسم 
اهدای جوایز ممتاز نهمین دوره جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز این 
بانک با حضور برندگان ممتاز جشنواره و جمعی از مدیران ارشد بانک اقتصادنوین 

۱۲ آبان ماه برگزار شد و برندگان جوایز خود را دریافت کردند.
 در ابتدای این مراسم، رئیس هیئت مدیره بانک اقتصادنوین با تاکید بر نقش 
مهم قرض الحسنه در تحقق مسئولیت اجتماعی بانک گفت: بانک اقتصادنوین 
از ابتدای سال گذشته تا امروز، شش هزار و ۶۴۱ فقره تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج و توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی 
از طریق اشتغال زایی به مبلغ نزدیک به چهار هزار میلیاردریال پرداخت کرده است.
محمدعلی ایزدی با بیان اینکه بانک اقتصادنوین در دوران پاندومی کرونا 
هم در بخش اعطای تسهیالت قرض الحسنه ایفای نقش کرده، افزود: این بانک 
۱۰۲ هزار و ۱۸۶ فقره تسهیالت برای حمایت از بنگاه ها و واحدهای تولیدی، 
یارانه بگیران و مستاجران آسیب دیده از شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا پرداخت 
کرده است. همچنین چندین بیمارستان و درمانگاه نیز به تجهیزات پزشکی ویژه 

درمان بیماران مبتال به کرونا مجهز شده است.
  او با تاکید بر اینکه ساخت مدرسه و کمک به رشد و بالندگی کودکان 
سرزمینمان از رویکردهای مهم در حوزه مسئولیت اجتماعی بانک است، اظهار 
داشت: در ۱۱ سال گذشته، تعداد مدارس بانک اقتصادنوین که در مناطق محروم 
و کمتر برخوردار کشور ساخته شده، به ۴3 واحد رسیده است. از این تعداد 3۲ 
واحد به بهره برداری رسیده، ۸ واحد در حال ساخت است و سه مدرسه نیز در 

مرحله آغاز عملیات اجرایی ساخت قرار دارند.
در پایان مراسم برندگان خوش اقبال جوایز یک میلیارد ریالی این جشنواره 
جوایز خود را دریافت کردند و جوایز سایر برندگان جشنواره نیز به حسابشان نزد 

بانک اقتصادنوین واریز شد.
  گفتنی است، نهمین جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک 
اقتصادنوین از ۲۰ فروردین تا ۲۰ مهرماه و مراسم قرعه کشی آن ۲۷ مهرماه 

۱۴۰۰ با حضور هیئت نظارت برگزار شد.

دنیای جوانان : مدیریت بر ترازنامه 
با برنامه محوری و تمرکز بر کسب و 
کار اصلی بانکداری در نخستین بانک 
ایرانیاخبار پولی مالی-برنامه محوری و 
تمرکز بر کسب و کار اصلی بانکداری 
سازمانی  اهداف  کشور،  پول  بازار  در 
محقق  کشور  بانک  بزرگترین  در  را 

خواهد ساخت.
به گزارش دنیای جوانان ، بررسی 
و  پولی  ویژه  به  اقتصادی  تحوالت 
حکایت  اخیر،  دهه  در  کشور  بانکی 
افزایش  پول،  بازار  در  توازن  عدم  از 
نقدینگی،  و  پولی  پایه  گسیخته  لجام 
پول  ارزش  کاهش  و  مزمن  تورم 
محدودیت  و  ارز  نرخ  افزایش  ملی، 
بین  ناسالم  رقابت  ارزی،  فعالیت های 
بانک ها و موسسات اعتباری، افزایش 
غیرعملیاتی  و  عملیاتی  هزینه های 
نظام بانکی، کاهش یا در برخی موارد 
بانک ها،  در  اسپرید  نرخ  شدن  صفر 
پایین بودن کارمزدهای امور بانکی و... 
دارد که محصول این چالش ها، خود را 

بانک ها”  “ترازنامه  نام  به  تابلویی  در 
نمایان می سازد. ترازنامه واقعی بانک ها 
و مؤسسات اعتباری بیانگر این واقعیت 
تلخ می باشد که وضعیت سودآوری در 
و  بوده  نامناسب  پول  بازار  نهادهای 
شاخص های  بررسی  در  موضوع  این 
مالی بانک های حاضر در بورس اوراق 

بهادار نیز مشهود است.
در  مالی  نامناسب  وضعیت  این 
از  برخی  که  ایرانی  بانک  نخستین 

نیز  را  دولتی  و  حاکمیتی  تکالیف 
تالش  همواره  و  می کشد  دوش  به 
مقدس  نظام  اعتالی  برای  مضاعفی 
جمهوری اسالمی ایران داشته، بیشتر 
پدیدار است. گام نخست بهبود وضعیت 
مالی و حرکت به سمت سودآوری به 
عنوان نقطه عطف تحوالت واقعی در 
بانک، آسیب شناسی و تعمق در مباحث 
مالی و تجزیه و تحلیل عمیق دارایی ها 
و بدهی ها و کارآمد نمودن مدیریت بر 

ترازنامه بانک می باشد. تجزیه و تحلیل 
سمت دارایی ها و بدهی های بانک در 
این  از  حکایت  حساس،  عرصه  این 
واقعیت مهم دارد که مهم ترین مسئله 
بانک در کوتاه مدت، ریسک نقدینگی 
از مهم ترین راهکارهای  است و یکی 
موضوع،  این  از  گذار  برای  عملیاتی 
این  بر  می باشد.  بانک  منابع  افزایش 
کارکنان  همه  است  شایسته  اساس 
در  مقدم  خط  همکاران  به ویژه  بانک 
مناطق و شعب با کار جهادی و بسیج 
و  نیروهای فکری  و  ها  کلیه ظرفیت 
تالش  منابع  افزایش  برای  سازمانی، 
و همت مضاعف داشته باشند. بدیهی 
با  ستادی  واحدهای  پشتیبانی  است 
ارایه محصوالت جدید و بهبود فضای 
و  درون  مراجع  با  تعامل  در  رقابتی 
و  بوده  اجنتاب ناپذیر  سازمانی،  برون 
اهداف  به  رسیدن  در  موفقیت  مقدمه 
امید  به  که  می شود  قلمداد  سپرده ای 
حق تعالی و مشارکت و نقش آفرینی 
حداکثری همکاران تحقق خواهد یافت.

آیت اله ابراهیمی؛

مدیریت بر ترازنامه با برنامه محوری و تمركز بر كسب و كار اصلی بانکداری 
در نخستین بانك ایرانی

در  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  رییس   : جوانان  دنیای 
پویش  طرح  در  فعال  مشارکت  دلیل  به  ملت  بانک  از  مراسمی 

تجلیل کرد. ایران مهربان 
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی بانک ملت، 
سیدمرتضی بختیاری در همایش ملی پویش ایران مهربان با اهدای 
تندیسی به نماینده بانک ملت، اقدام این بانک را در تحت پوشش 
قرار دادن ایتام یکی از استان های کشور مورد ستایش قرار داد.

 )CSR(بر اساس این گزارش، حوزه مسوولیت های اجتماعی
بانک ملت در پی اجابت دعوت کمیته امداد به مشارکت در طرح 
ملی پویش ایران مهربان با مشارکت کارکنان این بانک، بیش از 

3٫3۰۰ نفر از ایتام استان کم برخوردار کردستان را تحت حمایت 
مالی خود قرار داده است.

بانک   )CSR(اجتماعی اساس، حوزه مسوولیت های  این  بر 
ملت با مشارکت کارکنان در این طرح که از ابتدای تیرماه ۱۴۰۰ 
را به حساب  آینده، هرماه مبالغی  تیرماه سال  تا  شروع شده است 

شخصی این ایتام واریز خواهد کرد.
این گزارش حاکی است، بانک ملت جزو نخستین موسساتی 
تمامی  قراردادن  با هدف تحت حمایت  که  این دعوت  به  که  بود 
شده  اجرایی  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  سوی  از  کشور  ایتام 

است پاسخ مثبت داد.

3.300 نفر از ایتام استان کردستان حمایت مالی شدند،

تجلیل رییس کمیته امداد از بانک ملت بابت مشارکت در طرح پویش ایران مهربان

دنیای جوانان : با افتتاح صندوق 
چهار  تهران،  آباد  یوسف  شعبه  امانات 
مجموع  به  صندوق   3۴۰ و  ر  هزا
گردشگری  بانک  امانات  صندوق های 

افزوده شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل 
گردشگری،  بانک  عمومی  روابط  از 
بانک گردشگری در مراسم  قائم مقام 
امانات این بانک  آغاز فعالیت صندوق 
در شعبه یوسف آباد تهران بر ضرورت 
حفاظت از اسناد و دارایی های ارزشمند 

مشتریان تاکید کرد.
حاضر  حال  در  گردشگری  بانک 
اصفهان)   ، مرکزی(  کرمان)شعبه  در 
شعبه مرکزی(، شعبه مهستان تهران و 
شعبه سه راه عمار تهران دارای صندوق 
امانات است و عالوه بر شعبه یوسف آباد 
تهران که امروز صاحب صندوق امانات 

در  نیز  جدید  شعبه   3 است  قرار  شد، 
اختیار  در  را  این خدمت  نزدیک  آینده 

مشتریان بگذارند.
حسین رحمتی گفت: صندوق های 
امانات بانک در شرایط امروز بهترین راه 
برای حفظ اسناد ارزشمند و سرمایه های 

مردم است.
بانک  امانات  صندوق  افزود:  وی 
باید با امنیت کامل در دسترس عموم 
مردم به ویژه مشتریان باشد تا نسبت به 
حفظ امنیت سرمایه های خود اطمینان 

حاصل کنند.

رحمتی تصریح کرد: ارائه خدمات 
افتتاح  از جمله  نوین بانک گردشگری 
حساب آنالین سبب شده تا این بانک 
طی دو سال اخیر در ردیف سه بانک 
قرار  مشتریان  دیدگاه  از  کشور  برتر 
گیردبانک گردشگری شعبه یوسف آباد 
 3۴۰ و  هزار  چهار  مجموع  در  تهران 
صندوق امانات کوچک، متوسط و بزرگ 
می  شرایط  واجد  متقاضیان  که  دارد 

توانند از این صندوق ها استفاده کنند.
شرایط استفاده از صندوق امانات 
بانک گردشگری برای همه افراد یکسان 
و مدت اجاره این صندوق ها یک ساله 
است و تمدید آن منوط به موافقت بانک 

خواهد بود.
همچنین زمان استفاده از صندوق 
اداری  ساعات  در  فقط  بانک  امانات 

میسر است.

4 هزار و 340 صندوق امانات 
به مجموع صندوق های امانات بانک گردشگری افزوده شد

دنیای جوانان : مدیر عامل بانک 
توسعه تعاون بر آمادگی بانک بر اجرای 
سیاست ها و راهبردهای اقتصادی دولت 
تاکید  اشتغال  و  تعاون  های  حوزه  در 

ورزید.
به گزارش دنیای جوانان به نقل 
از روابط عمومی حجت اله مهدیان مدیر 
جلسه  در  تعاون  توسعه  بانک  عامل 
بررسی وضعیت استان آذربایجان غربی 
اظهار داشت: برنامه های اقتصادی دولت 
از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل 
بانک مرکزی مطرح می شود و این بانک 
نیز به عنوان نهاد مالی دولتی که عهده 
دار اجرای طرح های ملی مهم در حوزه 
تامین مالی اشتغال و کارآفرینی در سطح 
کشور می باشد، با بکار گیری امکانات و 
بهره گیری از ظرفیت ها، بخش مهمی 
از عملیات بانکی مورد نیاز برای پیشبرد 
عهده  به  را  دولت  اقتصادی  اهداف 

خواهد گرفت.
وی افزود: تاکید وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی بر اهمیت نقش تعاون در 
ایجاد اشتغال و نقش آفرینی تعاونگران 

با  تا  کند  می  ایجاب  ملی  اقتصاد  در 
در  مزیت  حائز  های  تعاونی  شناسایی 
بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات؛ 
حمایت مناسبی از سوی واحدهای بانک 
توسعه تعاون از کارآفرینان بخش تعاون 

به عمل آید.
و  عزم  کرد:  نشان  خاطر  مهدیان 
اراده ارکان سیاستگزاری و برنامه ریزی 
است  بوده  آن  بر  تعاون  توسعه  بانک 
وضعیت  در  همواره  بانک  واحدهای  تا 
مطلوب مالی و بانکی قرار داشته باشند 
و همکاران با تکیه بر دانش و تخصص 

خدمات  ارائه  توان  بانکی،  و  اعتیاری 
منطقه  در  هدف  جامعه  به  تخصصی 
باشند و رصد  را داشته  جغرافیایی خود 
حائز  منظر  این  از  استانها  وضعیت 

اهمیت است.
وی با تبیین وضعیت بانک توسعه 
تعاون در استان آذربایجان غربی گفت: با 
بررسی دقیق مزیت های اقتصادی استان 
چشم اندازی  بانک،  واحد   ۱۴ حضور  و 
مطوب برای دستیابی استان به جایگاهی 
مالی  و  بانکی  های  شاخص  در  ممتاز 
ترسیم شده است و در مقطع کنونی نیز با 

همفکری و پشتیبانی واحدهای ستادی و 
تالش همکاران استان، آذربایجان غربی 
باالتر  وری  بهره  و  کارآمدی  مسیر  در 

هدایت خواهد شد.
مهدیان با اشاره به عملکرد مناسب 
استان در واگذاری و فروش اموال تملیکی 
در  استان  همکاران  است  الزم  گفت: 
به  نسبت  اجرایی،  و  مدیریتی  سطوح 
اصالح مدل کسب و کار، تنوع بخشی 
به سبد محصوالت و خدمات بانکی، بهره 
گیری بیشتر از خدمات تخصصی از قبیل 
صدور ضمانت نامه، اعتبار اسنادی و خرید 

دین اهتمام کافی داشته باشند.
به  عتماد  ا و  پروری  جانشین 

نیروهای جوان حائز اهمیت است
هیات  رییس  فتاحی  باقر  سید 
مدیره بانک توسعه تعاون گفت: جانشین 
پروری و اعتماد به نیروهای جوان در 
به  مثبتی  نتایج  استان ها  از  بسیاری 
مطالب  انتقال  و  است  داشته  همراه 
به  ستادی  همکاران  سوی  از  کلیدی 
واحدهای اجرایی و شعب در حوزه های 
افزایش  در  مستقیمی  تاثیر  تخصصی 

کارآمدی واحدها دارد.

بانک توســعه تعاون آماده اجرای راهبردهای اقتصادی دولت 
در حوزه تعاون و اشتغال است

دنیای جوانان : مدیر عامل بانک 
سینا با حضور در جمع زلزله زدگان اندیکا 
در استان خوزستان و دیدار با اهالی منطقه 
از پرداخت وام قرض الحسنه به آسیب 

دیدگان خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از 
روابط عمومی بانک سینا؛ دکتر ایمانی در 
بازدید از مناطق زلزله زده اندیکا ضمن 
دلجویی از مصدومین این حادثه ناگوار، از 
نزدیک در جریان مشکالت و کمبودهای 

موجود قرار گرفت.
وی در جریان این بازدید از پرداخت 
وام قرض الحسنه در مناطق زلزله زده خبر 
داد و گفت: این اقدام در راستای تامین 
نیازهای ضروری اهالی منطقه و اهتمام 
جدی بانک در زمینه کمک به بازسازی 

با  استان خوزستان و  زلزله زده  مناطق 
هدف کاهش آالم هموطنان عزیز آسیب 
دیده، و ایفای مسئولیت های اجتماعی 

صورت می گیرد.
مدیر عامل بانک سینا همچنین در 
دیدار با فرماندار اندیکا از ایجاد باجه این 

بانک در بخش قلعه خواجه شهرستان 
کرد  امیدواری  ابراز  و  داد  خبر  اندیکا 
تاسیس این باجه اقدامی موثر در جهت 
خدمت رسانی بهینه و مطلوب به مردم 

منطقه به ویژه زلزله زدگان باشد.
جهت  در  نیز  پیشتر  سینا  بانک 

ایفای مسئولیت های اجتماعی و کمک 
به اقشار آسیب پذیر جامعه اقداماتی را 
می  جمله  آن  از  که  رسانده  انجام  به 
توان به اهدای ۵۱ دستگاه آمبوالنس 
کمک  روستایی،  بهداشت  مناطق  به 
۵۰ میلیارد ریالی به مددجویان کمیته 
کرونا،  درگیر  استان   ۷ در  امداد)ره( 
آزادی  ریالی جهت  میلیارد   3۰ کمک 
۱۵۷ زندانی جرائم غیر عمد و اهدای 
۱۰۰۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان 

بی بضاعت نام برد.
ایروانی  این سفر  در  است  گفتنی 
،یزدی خواه  پشتیبانی  مهندسی  معاون 
معاون شعب و مناطق و شیخ االسالمی 
روابط  و  عامل  مدیر  حوزه  امور  مدیر 

عمومی نیز همراه مدیر عامل بودند.

در بازدید مدیر عامل بانک سینا از مناطق زلزله زده اندیکا مطرح شد:

تاسیس باجه بانک سینا در اندیکا و پرداخت وام قرض الحسنه به زلزله زدگان

زیر نظر: ستار غفاری

زیر نظر: ناهید مالحسینی
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ایران قهرمان فیتنس چلنج دوبل در رده نقره ای 
مسابقات جهانی اسپانیا شد

به گزارش خبرنگار ما و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش 
اندام، تیم ملی فیتنس چلنج در بخش دوبل در رده نقره ای با ترکیب حسین رحیمی 
و علیرضا پیری عنوان قهرمانی رقابتهای قهرمانی جهان در اسپانیا را از آن خود کرد 
و به مدال طال دست یافت. ملی پوشان کشورمان که ساعاتی قبل در رده طالیی با 
رقبا مسابقه داده و عنوان نایب قهرمانی جهان را از آن خود کرده بودند، عصر امروز 
در بخش نقره ای نیز شرکت کردند و موفق به کسب مدال طالی این رقابتها شدند.

آقایان حوزه  و  بانوان  فیتنس چلنج  مسابقات  اولین دوره 
شمال شرق استان تهران برگزار شد

به گزارش دنیای جوانان و به نقل از روابط عمومی کمیته فیتنس استان 
تهران، اولین دوره مسابقات فیتنس چلنج بانوان و آقایان حوزه شمال شرق 
استان تهران در تاریخ ۱3 و ۱۴ آبان ماه با حضور ۶۰ شرکت کننده در 
بخش بانوان و ۵3 نفر شرکت کننده در بخش آقایان در سالن چند منظوره 
باشگاه شاهین واقع درمجتمع کشتیرانی  برگزار گردید که در پایان نفرات 

برتر به شرح ذیل معرفی گردیدند :
در بخش آقایان رده سنی پیشکسوتان

۱ – مقام اول : آقای محمود صالحی
۲ – مقام دوم : آقای کوروش سیالخوری

3 – مقام سوم : آقای حسن کمانی
در بخش آقایان رده سنی بزرگساالن

۱ – مقام اول : آقای امیر پروین
۲ – مقام دوم : آقای حسین تیموری آقباش

3 – مقام سوم : آقای امید کلجی کربی
۴ – مقام چهارم : آقای مجید سالمت

۵ – مقام پنجم : آقای علی آرین
۶ – مقام ششم : آقای محمد رضا پور فرج اشرفی

در بخش آقایان رده سنی جوانان
۱ – مقام اول : آقای میالد تویلی

۲ – مقام دوم : آقای محمد امین زمانی
3 – مقام سوم : آقای امیر نعمتی میرزائی
۴ – مقام چهارم : آقای پوریا قدیمی قدیه

۵ – مقام پنجم :  آقای رضا دانشمند
۶ – مقام ششم : آقای علی فرهنگ

در بخش بانوان رده سنی پیشکسوتان
۱ – مقام اول : خانم پریسا ریاضی

۲ – مقام دوم : خانم طیبه توکلی فرد 
3 – مقام سوم : خانم عاطفه طاهرخانی
۴ – مقام چهارم : خانم پریسا رضا خانی

۵ – مقام پنجم : خانم ماندانا نصرتی
۶ – مقام ششم : خانم زینب طاهری

در بخش بانوان رده سنی بزرگساالن
۱ – مقام اول : خانم زهرا افراسیابی
۲ – مقام دوم : خانم سارا قازان چی

3 – مقام سوم : خانم زهرا سادات موسوی فرد
۴ – مقام چهارم : خانم پری رخ دانش
۵ – مقام پنجم : خانم سارا اسماعیلی

۶ – مقام ششم : خانم زینب علی اکبر آوا
در بخش بانوان رده سنی جوانان

۱ – مقام اول : خانم زینب آروند
۲ – مقام دوم : خانم زهرا آقاجانی

3 – مقام سوم : خانم غزاله محمودی
۴ – مقام چهارم : خانم نرگس شقاقی

۵ – مقام پنجم :  خانم آنیتا جعفری
۶ – مقام ششم : خانم مهرابه بابائی

در انتظار یک بارسای جذاب؛
وعده بارسلونا به ژاوی، سه خرید جدید در ژانویه

رئیس باشگاه بارسلونا در جمع هواداران این باشگاه تایید کرد که قصد 
خرید سه بازیکن جدید در زمستان را دارند. یکی از آنها،بازیکنی نام آشنا 

برای فوتبال اسپانیاست که در چین بازی می کند.
روز گذشته برای باشگاه بارسلونا عجیب و پیچیده سپری شد. ابتدا 
باشگاه السد با انتشار بیانیه ای تایید کرد که ژاوی راهی بارسا خواهد شد 
تا هدایت این تیم را برعهده بگیرد اما پس از گذشت چند ساعت، باشگاه 

کاتاالن حاضر به تایید این خبر نشد.
مشکل به مساله فرپلی مالی مربوط می شد. السد عنوان کرده بود که 
بارسا قرار است ۵ میلیون یورو بند فسخ ژاوی را پرداخت کند اما این مساله 
باعث می شد تا بارسا فرپلی را نقض کند و به همین دلیل حاضر به تایید 

بیانیه باشگاه قطری نبود.
در نهایت بامداد امروز بود که بارسلونا اعالم کرد ژاوی جانشین قطعی 
رونالد کومان خواهد بود. به نظر می رسد ژاوی خود بخشی از رقم فسخ 

قرارداد را پرداخت کرده تا بارسا با مشکلی مواجه نشود.
خوان الپورتا رئیس بارسا که همراه کاروان تیم راهی ویگو شده)بارسا 
امروز به مصاف سلتا می رود(، در جمع هواداران تیم ضمن تایید توافق با 
ژاوی اعالم کرد که احتماال در ژانویه سه بازیکن جدید به بارسا اضافه خواهند 
شد:» همه چیز از این پس با مشورت و توافق ژاوی خواهد بود و اگر او موافق 
باشد، بازیکن جدید به تیم اضافه خواهد شد. در حال حاضر برای تقویت 
تیم در زمستان قصد جذب سه بازیکن را داریم و البته همه چیز منوط به 
خارج شدن نام سه بازیکن از فهرست است تا فرپلی مالی را نقض نکنیم.«

طبق ادعای آاس، یکی از این بازیکنان سدریک باکامبو است. ستاره 
کنگویی سابق ویارئال که چند سالی است برای بیجینگ سینوبو در فوتبال 
چین بازی می کند. ستاره ای که بین ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ در ۱۰۱ بازی برای 
ویارئال موفق به زدن ۴۷ گل شده بود و از ۱ ژانویه بازیکن آزاد خواهد بود. 

او برای تیم فعلی خود نیز در ۸۷ بازی توانسته ۵۸ گل بزند.
بارسا به دلیل مصدومیت مارتین برایثویت و سرخیو آگوئرو به شدت 
نیاز به تقویت خط حمله خود دارد و باکامبو با توجه به تجربه بازی در اللیگا، 

گزینه ای مناسب خواهد بود.
برایثویت در ابتدای فصل مصدوم شد و شاید ادامه بازی ها را از دست 
بدهد و آگوئرو نیز هفته گذشته به دلیل مشکل قلبی راهی بیمارستان شد و 

فعال تا سه ماه قادر به بازی نخواهد بود.
باکامبو پیش از این در دو مقطع دیگر نیز مورد توجه بارسا قرار داشت. 
یک بار در فصل ۲۰-۲۰۱۹ و پس از مصدومیت لوئیس سوارز که تا پای 
پلکان هواپیما هم رفت ولی سپس بارسا توافق را به هم زد. بار دیگر تابستان 
امسال بود که باشگاه چینی رقمی غیرمعقول را تقاضا کرد تا مذاکرات به بن 

بست بخورد. باید دید این بار طلسم خواهد شکست یا خیر.

روی کین:
به شدت از عملکرد بازیکنان یونایتد ناراضیم

اسطوره یونایتد معتقد است بازیکنان تیم در حد و نام منچستریونایتد 
بازی نمی کنند.

نیمه نخست دیدار یونایتد و سیتی در دربی شهر منچستر با برتری 
آبی ها همراه بود. سیتی به دو گل رسید و منچستریونایتد به جز یکی دو 

موقعیت توسط رونالدو دیگر حرفی برای گفتن نداشت.
توپ و میدان و نیز شانس های گلزنی برای سیتی بود و درخشش 
داوید دخیا مانع شکست سنگین تر یونایتد شد. گلر اسپانیایی اما روی گل 
دوم سیتی مقصر بود. در غیاب رافا واران اریک بایی در قلب خط دفاع قرار 

گرفته و یک گل به خودی زد.
اسکای  کارشناس  عنوان  به  که  منچستریونایتد  اسطوره  کین  روی 
اسپورتس فعالیت می کند، به شدت از عملکرد بازیکنان یونایتد ناراضی بود.

او در این رابطه گفت:» به خصوص لوک شاو و داوید دخیا ناامیدم کردند. 
یونایتد چند شانس در نیمه اول داشت؟ من مدت هاست با بازیکنان یونایتد 
مشکل دارم و از اینها واقعا قطع امید کرده ام. اینها فوتبالیست های بین المللی 
هستند ولی تا به اینجای فصل همینقدر ناامیدکننده بوده اند. اگر نیمه دوم 
یونایتد متحول نشود، یک شکست ۴ یا ۵ گله دیگر نیز در راه خواهد بود.«

بوکسور تاریخساز تیم ملی 
که نخستین مدال ایران در تاریخ 
رقابت های جهانی را به دست آورد، 
در گفت و گویی متفاوت، از زندگی 
سخت و مسیر دشوارش برای رسیدن به این 

موفقیت صحبت کرد.
سیستان و بلوچستان،  استانی همواره 
محروم از امکانات زیرساختی که استعدادهای 
زیادی اعم از علمی، ورزشی و ... را در دل 
خود جای داده است. استانی هر چند غنی از 
که  منطقه ای  امکانات.  فاقد  اما  استعدادها، 
کودکانش همواره از داشتن کم ترین امکانات 
رفاهی و اجتماعی محروم اند. استانی که با 
درخشش نخبه هایش بارها ثابت کرده الیق 

توجهات بیشتری است.
ساله   ۲۱ بوکسور  شه بخش  دانیال 
ایران هم که چند روز پیش با تکنیک ناب 
و منحصر به فرد خود در مبارزه، موفق شد 
نخستین مدال جهانی بوکس ایران را به دست 
آورده و تاریخ سازی کند، از معدود نخبه های 
ورزشی کشف شده در میان استعدادهای پر 

شمار همین استان است. 
بوکسور  بزرگ  موفقیت  به  توجه  با 
وزن ۶۰ کیلوگرم ایران در مبارزات جهانی، 
مصاحبه ای را با او ترتیب دادیم که در ادامه 

این مطلب، صحبت های او را می خوانید.
شنونده  ابتدا  صحبتی،   هر  از  *پیش 
صحبت هایت درباره شرایط مسابقات جهانی 

باشیم
واقعیت این است که رقابت ها از سطح 
هیچ  نمی شد  و  بود  برخوردار  باالیی  بسیار 
رقیبی را دست کم گرفت. من تقریبا سه ماه 
پیش در المپیک حضور داشتم و از نزدیک 
لمس کردم که المپیک چه میدان بزرگ و 
دشواری است. در این مسابقات نیز به واقع با 
گوشت، پوست و استخوان سختی را احساس 
کردم، همه قهرمانان المپیک دو دوره ۲۰۲۰ و 
۲۰۱۶ به دلیل جوایز ارزنده ای که تعیین شده 
بود، در این مسابقات روی رینگ حاضر شدند 

تا نتیجه بگیرند.
ما نیز تیم یکدستی داشتیم و همه اعضا 
همدل و در کنار هم بودند. برای کسب بیش 
از یک مدال پا روی رینگ گذاشته بودیم، اما 
بنا بر دالیل مختلف که نمی خواهم به آن ها 
اما  نشد.  می شد،  باید  که  چیز  آن  بپردازم 
خوشحالم که طلسم ۸۰ ساله بوکس ایران 
را شکستیم. واقعا لیاقت تیم ملی، مردم ایران 
و خانواده بوکس خیلی بیش از اینهاست و 
مطمئن باشید در سال های آینده حرف های 

زیادی از بوکسورهای ایران خواهید شنید.
جهانی  مدال  به کسب  تاکنون  آیا   *
فکر  ایران  بوکس  برای  شکنی  طلسم  و 

کرده بودی؟
فکر  مهم  این  به  من همیشه  حقیقتا 
و  شدم  بوکس  وارد  که  وقتی  از  می کردم. 
فهمیدم بوکس چیست؟ سطح بوکس ایران 
چگونه است؟ و این رشته در دنیا چه سطحی 
بهترین شرایط و  را در  دارد؟ همواره خودم 
جایگاه ها قرار داده و تصور می کردم. در درون 
خودم احساس می کردم می توانم افتخار آفرین 
ورزش این مرز و بوم باشم که خوشبختانه 

االن به نقطه ای که می خواستم رسیدم.
احساس  نیز  المپیک  در  حتی  من 
نخستین  به  را  ایران  بوکس  که  می کردم 
متاسفانه  اما  رساند،  خواهم  المپیکی  مدال 

آسیب دیدگی که در مبارزه پیش آمد مانع 
برای  بزرگ شد.  افتخار  این  به  از دستیابی 
صربستان  وارد  وقتی  هم  جهانی  مسابقات 
شدم خودم را روی سکوی جهانی می دیدم. 
من حتی قبل از خواب نیز همه کارهایی که 
باید روی رینگ انجام می دادم را بارها در ذهنم 
مرور می کردم. به خودم می گفتم دانیال تو باید 
روی رینگ این ضربات را بزنی، اینگونه جای 
خالی بدهی و ... تا به برد برسی که خوشبختانه 

این اتفاق افتاد.
* چگونه یک بوکسور از مناطق محروم 
سیستان و بلوچستان، چنین افتخار بزرگی را 

به دست می آورد؟
این سوال واقعا برای من بسیار مهم 
زبان ها  بر  نامم  کمی  که  االن  شاید  است. 
قهرمان  بدانند  هواداران  است  بهتر  افتاده، 
کوچک آن ها از چه جایگاهی به جایگاهی 
از دست  را هرگز  امید خود  تا  است  رسیده 
ندهند. البته ادعایی ندارم و هنوز هم مسیر 
طوالنی در پیش دارم که باید به نتیجه برسند. 
از کجا آمد؟  این است که دانیال  اما سوال 
منطقه ای  و  محرومیت  نداری،  فقر،  دل  از 
و  حرفی  هیچ  که  منطقه ای  درد.  از  آکنده 
هیچ چیزی برای مطرح کردن یا نشان دادن 
ندارد، اما مردمانی با قدرت و متعصب دارد که 

پشتکارشان مثال زدنی است.
کودکان ما با پای برهنه و بدون هیچ 
وسیله ای اعم از لوازم تحریر، دفتر مناسب، 
یک کوله پشتی ارزان قیمت و ... صبح به 
صبح مدرسه می روند. واقعا نمی دانم چگونه 
شرایط را توصیف کنم، اما باید همه بدانند 
و  محروم  بچه های  همین  از  یکی  من  که 
فقیر سیستان و بلوچستان هستم که اکنون با 

آن ها از اینجا صحبت می کنم. 
*االن چه احساسی داری؟

بلوچستان  و  استان سیستان  پتانسیل 
ستودنی است، این مدال من پشتکار و توانایی 
مردم استان عزیزم را نشان می دهد. من هیچ 
چیز نداشتم و تنها با پشتکار و کمک مربی 
دلسوزم تاریخ سازی کردم تا نشان دهم اگر 
به ما بها دهند می توانیم پرچم کشور عزیزمان 
ایران اسالمی را سال های سال باال ببریم. از 
سیستان تا بلوچستان دانیال های زیادی وجود 
دارند، در همه استان ها هم همین طور است. 
به ویژه امیدوارم توجه ها به این استان بیش 
از این باشد تا شاید در آینده شاهد موفقیت 
باشیم. نیاز است تاکید کنم که من یکی از 
بچه هایی بودم که هنوز هم بدون حتی یک 

دمپایی به مدرسه می روند.
خود  هزینه های  تامین  برای  تو  *آیا 

شغلی داشتی؟

کار  سر  و  نداشتم  شغلی  هیچ  من 
محدودیت  ما  استان  در  که  چرا  نمی رفتم، 
و  اسپانسری  هیچ  بدون  دارد.  وجود  شغل 
کمک مالی، تنها با کمک مربی عزیزم آقای 
محمود نهتانی توانستم طلسم شکنی کنم. من 
حتی گاها هزینه پول تو جیبی خودم را از او 
می گرفتم. فقط به خدا توکل کردم و به عمو 
محمود می گفتم خیالتان راحت باشد، من یک 
روز با افتخار آفرینی در عرصه جهانی جواب 

زحمات شما را خواهم داد.
من بدون هیچ چیز شروع کردم و اکنون 
در اینجا هستم، البته ادعایی ندارم. اجازه بدهید 
خوشحالی خودم را و این مدال را به خانواده، 
عمو محمود عزیزم، کودکان فقیر سیستان و 
بلوچستان و خانواده بزرگ بوکس ایران تقدیم 
کنم. دوست دارم همه ملت ایران را در شادی 

خود سهیم بدانم.
* آیا دانیال شه بخش با حمایت مالی 

پدر کاری نکرده است؟
و  است  مسافرکشی  من  پدر  شغل 
سطح چندان باالیی نداریم، مادرم نیز خانه 
دار است. هر چیز که می بینید دستاورد یک 

پشتکار است.
*به عنوان یک قهرمان چه درخواستی 

از مسئوالن کشور دارید؟
کار من در اینجا به پایان نمی رسد و این 
تازه شروع کار است. اگر مسئوالن بتوانند و 
بخواهند برای پیشرفت جوانان ایران سرمایه 
گذاری کنند مطمئن باشید در همه استان ها 
می توانیم قهرمان پروری کنیم تا آن ها هم با 
بین المللی،  در عرصه  آوری های خود  مدال 
دل مردم سختی کشیده ایران را شاد کنند. 
ما نونهاالن و نوجوانان بسیار خوبی داریم. 
امیدوارم مسئوالن به رده های پایه توجه کنند 

تا شاهد نسل جدید قهرمانان باشیم.
* آیا حرفی برای محمود نهتانی )مربی 

سازنده دانیال  شه بخش( داری؟
آقای نهتانی از ۱3 یا ۱۲ سالگی بود 
که بوکس را با بنده کار می کرد، او همیشه 
می گفت  من  به  و  می کرد  صحبت  من  با 
دانیال تو پتانسیل باالیی داری و می توانی به 
جایگاه بزرگی برسی. من هم همیشه به او 
اعتقاد داشتم و اعتماد می کردم، با قدرت در 
مسیر خود پیش می رفتم. حمایت او همیشه 
شامل حال من بود. اکنون من توانستم به 
نخستین  سال   ۸۰ از  بعد  او  شاگرد  عنوان 
مدال تاریخ بوکس ایران در مسابقات جهانی 
را به دست آورم. واقعا از او متشکرم و امیدوارم 
جواب زحماتش را داده باشم. البته جا دارد از 
سرمربی تیم ملی آقای علیرضا استکی، مربیان 
عزیز خود آقایان همایون امیری، شهرام فاتح 

و بار دیگر آقای محمود نهتانی تشکر کنم. 
واقعا خوشحالم، ما تیم بودیم و این موفقیت 
به تنهایی به دست نیامد. این موفقیت برای 
همه تیم است و دانیال در این مسیر تنها نبود.
تو لذت  برای  تبریک ها  از  *کدامیک 

بخش تر بود؟
واقعا همه به من تبریک گفتند و بسیار 
بود. وقتی  اتفاق لذت بخش  این  برای من 
خوشحالند  چنین  استانی هایم  هم  می دیدم 
از خودم احساس رضایت داشتم. تقریبا همه 
جوانانی که بنده را می شناختند به من زنگ 
هم  آنهایی  و  دادم  را  خیلی ها  جواب  زدند. 
از حضورشان  که متوجه نشدم را صمیمانه 
عذرخواهی می کنم. دانیال برای آن ها مبارزه 
کرد و این موفقیت از آن آنهاست، اما من واقعا 
از تبریک هایی که بچه های کوچک و محروم 
سیستان و بلوچستان برایم فرستادند خیلی 
خیلی خوشحال شدم. تبریک آنها باعث باال 
رفتن روحیه و خوشحالی حداکثری من می شد.
حتی یکی از بچه ها پدر خود را از خواب 
بیدار می کرد تا مبارزه من را ببیند. واقعا دیدن 
این اتفاقات برای من خوشحال کننده بود. 
با او به صورت تصویری حرف زده و واقعا 

تشکر کردم.
* برنامه دانیال برای آینده چیست؟

مسابقه  و  است  استراحت  تایم  فعال 
برون مرزی نداریم، اما شخصا دوست دارم 
در آینده روی رینگ مسابقات حرفه ای بوکس 
نیز حضور پیدا کنم تا در آنجا نیز برای ایران 

افتخار آفرینی کنم.
*در بوکس آماتور باالترین مدالی که 

برای خود تصور می کنی چیست؟
و  کرده  گویی  زیاده  نمی خواهم  واقعا 
است  این  واقعیت  اما  باشم،  راضی  خود  از 
که من پتانسیل باالیی در خود می بینم و به 
نظرم می توانم در بوکس آماتور نامبر وان و گلد 
)طالیی( شوم. امیدوارم به این سطح مدالی 
که برای خود می بینم برسم، نهایت خواسته 

من طالی المپیک و جهان است.
تغییر  جهت  خارجی  کشورهای  از   *

ملیت و مبارزه برای آنها پیشنهاد داشتید؟
موضوع  این  به  خودم  داشتم  دوست 
پیش از شما اشاره کنم، ولی خوب شد که 
شما پرسیدید. بله، بنده از چند کشور به صورت 
ملیت  تغییر  پیشنهاداتی جهت  خیلی جدی 
داشتم، اما من و مردم سیستان تعصب داریم. 
شخصا می خواهم تنها پرچم سه رنگ ایران 
در زمان خواندن سرود ملی ایران روی دوشم 

باشد و زیر این پرچم سه رنگ مبارزه کنم.
*شرایط مصدومیتت چگونه است و از 

اینکه در نیمه نهایی نبودی ناراحتی؟
پاسخ  سوال  این  به  چگونه  نمی دانم 
دهم، ولی گاهی اوقات تصمیماتی که گرفته 
می شود دست شما نیست و باید به بزرگ ترها 
اعم از سرمربی، مربی و کادر پزشکی اعتماد 
داشتم  که  دیدگی  آسیب  متاسفانه  کنید. 
نگذاشت در نیمه نهایی مبارزه کنم، اما االن 
که بیشتر فکر می کنم متوجه درستی تصمیم 
کادر پزشکی و کادر فنی می شوم. شاید اگر 
این  می رفتم  رینگ  روی  نهایی  نیمه  در 
مصدومیت شدیدتر می شد، بازی را می باختم 

و از نظر روحی فوق العاده افت می کردم.
* حرف پایانی...

نیز  آینده  در  امیدوارم  ممنونم،  خیلی 
بتوانم دل مردم ایران را شاد کنم.

تنها مدال آور بوکس ایران در جهان:

من یکی از همین بچه های محروم و فقیر سیستان و بلوچستان هستم

باشگاه پرسپولیس با دو بازیکن تاجیک 
به توافق رسیده و احتماال به زودی قرارداد 

نهایی را امضا خواهد کرد. 
هنانوف  وحدت  با  پرسپولیس  باشگاه 
و منوچهر صفروف دو بازیکن تیم استقالل 
تاجیکستان به توافق رسید و آنها برای امضای 

قرارداد وارد تهران خواهند شد.
تیم  ساله   ۲۱ مدافع  هنانوف  وحدت 
استقالل تاجیکستان است که چندی پیش در 
ترکیب تیم المپیک تاجیکستان نیز رودرروی 
ایران قرار گرفت و با پیراهن تیم استقالل هم 
باتوجه به مصدومیت آندری میسچنکو، برابر 
پرسپولیس به میدان رفت و نمایش درخشانی 

را هم ارائه کرد.
ساله   ۲۰ بازیکن  صفروف  منوچهر 
ای است که در سیستم 3-۵-۲ استقالل 
راست  بک  وینگ  عنوان  به  تاجیکستان 

قامت  در  حاال  و  می کرد  آفرینی  نقش 
ملحق  سرخپوشان  جمع  به  راست  مدافع 

خواهد شد.
این در حالی است که هر دو بازیکن 
این  اما  کرده اند  را  ایران  ویزای  درخواست 

ویزا صادر نشده است.
نکته مهم اینکه باتوجه به زیر ۲3 سال 
بودن هانانوف و صفروف، این دو جزو سهمیه 
بزرگساالن پرسپولیس محسوب نمی شوند و 
سرخپوشان می توانند با یک بازیکن خارجی 

بزرگسال هم قرارداد امضا کنند. البته باتوجه 
به پایان فصل نقل و انتقاالت، این بازیکن 

باید آزاد باشد.
نکته مهم اینکه مجموع قرارداد وحدت 
هانانوف و منوچهر صفروف کمتر از ۲۰۰ هزار 
دالر است و این دو بازیکن تاجیک به عنوان 
استعدادهای فوتبال این کشور به پرسپولیس 

منتقل می شوند.
مدافع  دو  خرید  با  پرسپولیس  باشگاه 
تاجیک، حاال ترافیک جالبی را هم در خط 
اینکه  مهم  نکته  داشت.  خواهد  دفاعی 
با  قراردادی  هنوز  صفروف  و  هانانوف  این 

پرسپولیس امضا نکرده اند.
در صورتی که توافق پرسپولیس با این 
دو بازیکن نهایی شده و به امضا منتهی شود، 
این دو به نخستین تاجیکهای فوتبال ایران 

تبدیل خواهند شد.
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زیر نظر مجید احمد  میرمحمدعلی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۲۴۰۰۴۰۰۰۵۸۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
خورموج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت بیستون سازان جنوب خورموج به 
شماره شناسه ملی ۱۰3۲۰۰۵۹۹۵۱ در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
۲۰۰۰ متر مربع پالک 33۹ فرعی از ۲۱۹۵ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲۱۹۵ 
اصلی قطعه ۹ واقع در الور شرقی خریداری از مالک رسمی آقای منوچهر حاجیانی محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی 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 و پس از اخذ رسید ظرف مد یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۲

رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی 
م / الف ۲۱۹

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ۱3۲۵/۱ واقع در شهر برازجان بخش سه بوشهر 
آقای احمد یزدان بخش با ارائه دو برگ فرم استشهادیه اعالم نموده اند که 
یک فقره سند کاداستری یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع عرصه و اعیان از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی پالک ۱3۲۵/۱ واقع در برازجان بخش سه بوشهر که 
در دفتر امالک الکترونیکی ۱3۹۷۲۰3۲۴۰۰۲۰۰3۲۵۰ به نام احمد یزدان بخش 
صادر و تسلیم گردیده و نامبرده به موجب درخواست شماره ۱۴۰۰/۱۱۱/۱۴۸۶۰ 
– ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ اعالم نموده است که سند مالکیت پالک مذکور در اثر جابجایی 
مفقود گردیده است اکنون نامبرده درخواست صدور المثنی سند مالکیت مذکور را 
نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت 
اعالم می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای نموده و یا مدعی 

وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار این آگهی به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد 
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار آگهی ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان

آگهی فقدان ششدانگ پالک ۱۵۴/۲۲۷۴ فرعی بخش ۱۲ لرستان شهرستان 
دلفان آقای محمد حسن صدیقی سرکشتی فرزند نظرعلی با ارائه دو برگ استشهادیه 
تنظیمی  مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹  شماره ۱۴۰۰۴۴۴۵۴۸۰۹۰۰۰۵۷۶  به  شده  گواهی 
مورخه   ۱۴۰۰-3۵۲۸ شماره  به  وارده  درخواست  انضمام  به  دلفان   ۶ دفترخانه 
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ اعالم نموده است سند مالکیت ششدانگ یک باب عمارت تحت 
پالک ۱۵۴/۲۲۷۵ فرعی واقع در بخش ۱۲ لرستان با شماره چاپی ۶۶۸3۷۷ ج/۹۴ 
به نام آقای محمد حسن صدیقی سرکشتی فرزند نظرعلی ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور المثنی سند 
مالکیت ملک مزبور را نموده لذا مراتب به استناد ماده ۱۲۰ اصالح موادی از آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم به وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک دلفان مراجعه و اعتراض کتبی 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند رسید دریافت دارد بدیهی چنانچه ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض سند مذبور ارائه  نشود المثنی 

سند مزبور طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
رضا پوالدوندی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان 
م / الف ۲۰۷

لرستان   ۱۲ بخش  فرعی   ۱۵3/3/۱۱۵۱ پالک  ششدانگ  فقدان  آگهی 
برابر  علی  نظر  فرزند  سرکشتی  صدیقی  حسن  محمد  آقای  دلفان  شهرستان 

دفتر  تنظیمی   ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ مورخ   ۱۴۰۰3۲۱۵۲۴۸۱۰۰۰۴۱۱ شماره  وکالتنامه 
اسناد رسمی شماره ۷3۷ تهرانب ا ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده به شماره 
۱۴۰۰۴۴۴۵۴۸۰۹۰۰۰۵۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ تنظیمی دفترخانه ۶ دلفان به انضمام 
درخواست وارده به شماره 3۵3۰-۱۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ اعالم نموده است 
سند مالکیت ششدانگ یک باب ساختمان تحت پالک ۱۵3/3/۱۱۵۱ فرعی واقع 
در بخش ۱۲ لرستان با شماره چاپی ۰۱۱۱۴۹ه/۹3 به نام آقای حسن رضا اسدپور 
دلفانی فرزند بساط ثبت صادر و تسلیم گردیده است که به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده و به تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مزبور را نموده لذا مراتب به 
استناد ماده ۱۲۰ اصالح موادی از آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم به وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به اداره ثبت اسناد 
و امالک دلفان مراجعه و اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند رسید دریافت دارد بدیهی چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در 
صورت اعتراض سند مزبور ارائه نشود المثنی سند مزبور طبق مقررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. 
رضا پوالدوندی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان 
م / الف ۲۰۶ 

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئئین نتمه قانون تعیین تکلف برابر رای 
شماره۱۴۰۰۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۷۵۶۰و رای اصالحی۱۴۰۰۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۷۵۶۲هیئت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ارازی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض آقای /خانم صغری احمدی به 
شناسنامه۸۲۴کد ملی ۲۱۲۱3۸۴۹۹۵صادره از گرگان فرزند عباس متقاضی کالسه 
پرونده ۱۴۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۶۶درشش دانگ یک قطعه زمین که در ان احداث 
بنا شده است به مساحت ۸۶۱/۵۰متر مربع پالک۱۰۸ اصلی در اراضی باکر محله 
بخش 3 حوضه ثبت ناحیه ۲ گرگان طبق رای صتدره حکایت از تصرفات متقاضی 
دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود از 

این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به ذکر شماره پرونده  به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید صرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی دادخواست خود را  به مرجع ذیصالح غذایی تقدیم و گواهی تقدیم دادهواست 

را بهه این اداره ارائه نمایید . م الف ۹۲۸۷
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

حجت اهلل نجری-رئیس اداره ثبت اسناد امالک منطقه ۲ گرگان 
از طرف محمد امین صافی

 آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئئین نتمه قانون تعیین تکلف

ی  ا ر ۱و  ۴ ۰ ۰ ۶ ۰ 3 ۱ ۲ ۴ ۸ ۰ ۰ ۰ ۴ ۸ ۹ ۵ ه ر شما ی  ا ر بر  ا بر  
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اصالحی۱۴۰۰۶۰3۱۲۴۸۰۰۰۷۵۶۱هیئت 
ثبتی ارازی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای /خانم صغری احمدی به شناسنامه3۷۲کد ملی ۲۱۲۱۱۹۵3۷۸صادره 
از گرگان فرزند عباس متقاضی کالسه پرونده ۱۴۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۲۶۸درشش 
دانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ۱۱۰۹متر مربع 
پالک۱۰۸ اصلی در اراضی باکر محله بخش 3 حوضه ثبت ناحیه ۲ گرگان طبق 
رای صتدره حکایت از تصرفات متقاضی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره 
فوق الذکر اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرا به ذکر شماره پرونده  به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید صرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را  به مرجع ذیصالح 
غذایی تقدیم و گواهی تقدیم دادهواست را بهه این اداره ارائه نمایید .م الف ۹۲۸۵

تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

حجت اهلل نجری-رئیس اداره ثبت اسناد امالک منطقه ۲ گرگان 
از طرف محمد امین صافی

مدافع راست و میانی در ترکیب تیم گل محمدی؛

توافق پرسپولیس با دو بازیکن تاجیک
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تامین  و  سازنده   ۱۰۰ همراه  به  خودرو  ایران  صنعتی  گروه   : جوانان  دنیای 
و  لوازم  قطعات،   المللی  بین  نمایشگاه  شانزدهمین  در  خود،  تولید  زنجیره  کننده 

می یابد. خودرو حضور  مجموعه های 
 ۱۶ از  که  نمایشگاه  این  در  ایکوپرس-  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
خواهد  برگزار  تهران  المللی  بین  های  نمایشگاه  دایمی  محل  در  ماه  آبان   ۱۹ تا 
فضایی  در  )ساپکو(،  خودرو  ایران  قطعات  تامین  و  مهندسی  طراحی  شرکت  شد، 
ایران خودرو  تامین  زنجیره  ۱۰۰ سازنده  به همراه  متر مربع  پنج هزار  به مساحت 
تعمیق خودکفایی  برای  نیازمندی ها  اعالم  توانمندی ها و همچنین  نمایش  برای 

یافت. حضور خواهد 
معرفی توانمندی ها و نیازمندی های صنعت قطعه سازی به همراه ارایه تازه ترین 
فناوری ها و امکانات محصول تارا از جمله برنامه های ساپکو در نمایشگاه قطعات 

قطعات  تامین  و  تولید  زمینه  در  سازی  قطعه  توانمندی های صنعت  است.همچنین 
در  سازنده،  زیادی  تعداد  مشارکت  با  خودرو  ایران  صنعتی  گروه  محصوالت  سایر 

معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
و  مشارکت  با  مانع زدایی ها،  و  پشتیبانی ها  تولید،  رویکرد  با  ساپکو  شرکت 
همکاری  گسترش  به منظور  خودرو،  ایران  صنعتی  گروه  تامین  زنجیره  همراهی 
از  بهره مندی  زمینه  فراهم سازی  و  قطعه سازی  و  خودرو  صنعت  عرصه  فعاالن  با 
با  ظرفیت های جدید در زمینه تامین قطعات و مجموعه های خودرو، تعامل شفاف 
ذینفعان و معرفی توانمندی های این صنعت در این نمایشگاه حضور خواهد یافت.

و  فارس  خلیج  سالن  در  خودرو،  ایران  تامین  شبکه  سازنده   ۱۰۰ با  ساپکو 
نماشگاه  این  در  بهداشتی،  شیوه نامه های  کامل  رعایت  با   ۴۱ و  سالن های۴۰ 

حاضر خواهد شد.

حضور ساپکو در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات و مجموعه های خودرو

اعالم نیازمندی های ایران خودرو برای تعمیق خودکفایی در تولید

امام جمعه كیش از عملکرد مثبت جعفر آهنگران قدردانی كرد

دنیای جوانان : حجت االسالم و المسلمین حسن زاده امام جمعه کیش از 
اقدامات مثبت و حضور مستمر جعفر آهنگران مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 

در محافل فرهنگی و مذهبی جزیره، قدردانی کرد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش، چهارشنبه ۱۲ آبان، حجت االسالم و المسلمین احمد حسن زاده 
با جعفر آهنگران  این منطقه در دیدار  به همراه جامعه روحانیت  امام جمعه کیش 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از اهتمام ویژه سازمان در برگزاری مراسم های 
فرهنگی و مذهبی با رعایت دقیق ضوابط بهداشتی در کیش قدردانی کرد و گفت: 

اقدامات فرهنگی و مذهبی با نظم خاصی در جزیره برگزار می شود.
امام جمعه کیش با اشاره به این که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با 
شخصیتی ممتاز، فرهنگی و مذهبی در تمام مراسم های فرهنگی و مذهبی حضور 
دارند بر مردمی بودن ایشان تاکید کرد و اظهار داشت: رئیس هئیت مدیره سازمان 
منطقه آزاد کیش با عملکرد مثبت خود ثابت کردند مدیری مردمی هستند و این مهم 

آرامش خاصی را در جزیره حاکم کرده است.
وی با بیان این که ضررهای ناشی از شیوع بیماری کرونا محدودیت هایی را در 
جامعه ایجاد کرده است، افزود: در این دوران فعالیت های فرهنگی و مذهبی با نظم 
و شور خاصی در این منطقه برگزار شد.امام جمعه کیش در بخش دیگری از سخنان 
خود بر نقش مهم صدا و سیمای مرکز کیش در معرفی ظرفیت های فرهنگی و 
دینی جزیره در سطح کشور تاکید کرد و گفت: برای تحقق یافتن این مهم باید تمام 

ابزارها و تجهیزات مورد نیاز صدا و سیمای مرکز کیش تامین شود.
جعفر آهنگران رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن 
قدردانی از اقدامات فرهنگی و دینی این منطقه، گفت: ائمه جماعات ارتباط بسیار 

خوبی با مردم برقرار کردند و این ارتباط دوستانه جای تقدیر دارد.
آهنگران در ادامه بر اهمیت اطالع رسانی فعالیت ها در حوزه های مختلف 
جزیره کیش اشاره کرد و افزود: باید ظرفیت های فرهنگی و دینی این منطقه در 

سطح گسترده به نحو شایسته اطالع رسانی شود.
وی از راه اندازی موزه قرآنی در جزیره کیش خبر داد و اظهار داشت: می توانیم 
از مسجد ماشه برای تحقق این امر مهم استفاده کنیم.رئیس هیئت مدیره سازمان 
منطقه آزاد کیش با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر این که باید مناطق 
آزاد مسکونی شود، گفت: با یک کار مطالعاتی این مهم در دستور کار قرار گرفته است.
شیخ یعقوب شمس امام جمعه اهل تسنن کیش نقش حمایتی سازمان برای 
برگزاری فعالیت های فرهنگی و دینی این منطقه را تاثیر گذار عنوان کرد و اظهار 
داشت: برگزاری کاروان خودرویی در ۲۲ بهمن یکی از اقدامات مهم در حوزه فرهنگی 

بود که مورد استقبال تمام ساکنان و گردشگران کیش قرار گرفت.
سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش بر لزوم 
اهمیت قدرت بازنمایی، بازتاب و روایت مذهبی کیش اشاره داشت و گفت: مسافران 
و گردشگرانی که از اقصی نقاط کشور به جزیره کیش سفر می کنند این مهم ابالغ 
رفتاری برای آنان خواهد داشت.وی با بیان این که این مهم یک قید های برای 
حضور در کیش ایجاد می کند، اظهار داشت: بازتاب نباید غیر از این باشد و تصوری 
که از کیش دارند باید اصالح شود.به گفته پورعلی واقعیت مذهبی کیش و رونق در 
بخش های بومی، قدیمی و جدید، مساجد، مناسک، اعیاد و مناسبت ها در محافل 

مذهبی با ارائه گزارش، تصورها نسبت به کیش مثبت خواهد شد.
وی اظهار داشت: جزیره کیش از جایگاه معنویت، مناسک، شکوه و عظمت 
خاصی برخوردار است.حجت االسالم والمسلمین یوسف پور امام جمعه موقت کیش 
با اشاره به علم جامعه شناسی بر معرفی هر چه بیشتر ظرفیت های جزیره تاکید کرد 
و گفت: در سرزمین اصلی چنین تصوری دارند که در مناطق آزاد اقدامات فرهنگی و 
دینی کم رنگ است بلکه منطقه آزاد کیش در حوزه های فرهنگی و دینی می تواند 

الگویی برای مناطق دیگر باشد.

پوستر “روز كیش” رونمایی شد
دنیای جوانان : دومین جلسه ستاد هم اندیشی برگزاری آئین گرامی داشت 

“روز کیش” با رونمایی از پوستر این رویداد مهم؛ کیش در قرن جدید برگزار شد.
به گزارش دنیای جوانان ، دومین جلسه ستاد هم اندیشی برگزاری آئین گرامی 
داشت “روز کیش” با رونمایی از پوستر این رویداد مهم با استفاده از المان های کیش 
و در حال نواختن نی انبان توسط یکی از بومیان جزیره، عصر دوشنبه دهم آبان در 

سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.
سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی و سرپرست معاونت گردشگری سازمان 
منطقه آزاد کیش ضمن قدردانی از تالش اعضای ستاد برگزاری روز کیش، گفت: 
امسال برگزاری آئین گرامی داشت “روز کیش” در زمان مناسب و در تقویم هفتگی 

روز پنجشنبه قرار گرفته و باید از این فرصت نهایت استفاده را کرد.
پورعلی با بیان این که متناسب با مطالبه اجتماعی اجرای برنامه های “روز 
کیش” به نحو شایسته برگزار خواهد شد، افزود: مشارکت مراکز گردشگری جنگ 

های شبانه و ... می توانند نقش مهمی در برگزاری این آئین ایفا کنند.
وی بر لزوم اهمیت انعکاس این رویداد مهم در شبکه های منتخب استان ها 
اشاره کرد و اظهار داشت: با مشارکت هنرمندان و کسانی که در طول سال برای 
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی به کیش دعوت شدند می توانیم تولید محتوای اثر 
بخشی داشته باشیم.سعید پورعلی در ادامه با اشاره بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت 
های فضای مجازی و رسانه ها، تصریح کرد: با مشارکت بخش خصوصی به ویژه 
برنامه های پیش بینی شده توسط بومیان و حوزه گردشگری جزیره این رویداد در 

سطح گسترده انعکاس خواهد داشت.
الملل سازمان  بین  امور  و  روابط عمومی  مدیر  علیرضا علوی رضوی  سید 
قرن  در  “کیش  را  پوستر  طرح  فرآخوان  برگزاری  از  هدف  کیش  آزاد  منطقه 
هنر  فرهنگ،  از  تلفیقي  قرن جدید  در  پوستر کیش  گفت:  و  کرد  عنوان  جدید” 
المان هاي تفریحي کیش” ساخت  از  و سنت، تفریحات و گردشگری “استفاده 
و ساز و نمای شهري که در حال رشد و پیشرفت است براي فرداهاي بهتر در 

نظر گرفته شده است.
علوی رضوی با بیان این که مجموع آثار ارسالی به روابط عمومی سازمان ۲3 
اثر بود که از این تعداد ۱۸ اثر برگزیده و داوری انجام شد، گفت: پوستر عاطفه چراغ 
چشم “از بومیان جزیره کیش” با استفاده از المان هاي کیش به شکل ساز ني انبان 

که در حال نواختن توسط مرد بومي است، انتخاب شد.
علوی خاطر نشان کرد: در این فراخوان، یک کودک ۸ ساله به نام محمدبهراد 
چایچی، یک لوگو تایپ طراحی کرده است و به عنوان منتخب “آینده روشن” از 

او تقدیر می شود.
وی در خصوص تبلیغات محیطی، اطالع رسانی آثار تولیدی و برنامه ها با تایید 
المان ها و استفاده از تمام ظرفیت ها، گفت: ساخت کلیپ “روز کیش” با هماهنگی 

روابط عمومی سازمان در دستور کار قرار می گیرد.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش پیشنهاد برگزاری 
مراسم “روز کیش” همراه با برنامه های متنوع فرهنگی با حضور شخصیت های 
کشوری در آب نمای خلیج فارس که گنجایش ۲۵۰۰ نفر را دارد اشاره کرد و افزود:  
رونمایی تمبر و تبلیغات دیگر در این مجموعه فرصت خوبی برای معرفی کیش است.
سید علیرضا علوی رضوی اطالع رسانی برگزاری مسابقه خاطره نویسی  و خاطره 
گویی را یکی دیگر از برنامه های “روز کیش” برشمرد و گفت: برنامه کیش گردی با 
حضور منصور ضابطیان می تواند به بهتر معرفی شدن “روز کیش” تاثیر گذار باشد.
علوی رضوی در رابطه با بهره مندی زنان سرپرست خانواده در “روز کیش” 

بانک  و  سایپا  گروه  همکاری  نامه  تفاهم  امضای  با  همزمان 
تجارت مطرح شد:

سرمایه گذاری سایپا برای طراحی و تولید خانواده موتور/ 
تحول و توسعه در سایپا مایه مباهات و امیدواری است

امضای  با  تجارت  بانک  و  سایپا  خودروسازی  گروه   : جوانان  دنیای 
تفاهم نامه مشترک، توسعه همکاری ها به ویژه در زمینه زنجیره تامین 

صنعت خودرو را در دستور کار قرار دادند.
امضای  به  که  ها  نامه  تفاهم  این   ، زمانه  اقتصاد  گزارش  به 
سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، هادی اخالقی، 
مدیرعامل بانک تجارت، علی اصغر حسن زاده، مدیرعامل سازه گستر 
های  همکاری  زمینه  رسید،  مگاموتور  مدیرعامل  شهریاری،  عباس  و 
را  تجارت  بانک  و  سایپا  خودروسازی  گروه  تعامالت  توسعه  و  بیشتر 

آورد. فراهم می 

کاهش آینده فروشی در سایپا
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در این مراسم به همکاری سازنده 
با  امیدواریم  کرد:  اظهار  و  اشاره  تجارت  بانک  و  گروه خودروسازی  این 
حضور مدیرعامل جدید بانک تجارت این همکاری ها توسعه و پیشرفت 

بیشتری داشته باشد.
سیدجواد سلیمانی گفت: سایپا در انتهای سال ۹۷ بیش از ۵۰۰ هزار 
هزار خودرو   ۲۰۰ از  کمتر  به  امروز  که  داشت  فروش شده  پیش  خودرو 

رسیده و این موضوع نشان از کاهش »آینده فروشی« سایپا دارد.
وی با بیان اینکه از ۵۰۰ هزار تعهد سایپا در پایان سال ۹۷ بیش از 
3۰۰ هزار تعهد، معوق بود، گفت: هزینه مالی سایپا در آن زمان چند هزار 
میلیارد تومان در سال بود که بیش از ۵۰ درصد آن به این تعهدات معوق 
ارتباط داشت و در شهریور امسال با صفر شدن معوقات، هزینه های مالی 

سایپا نیز کاهش چشمگیر داشت.
مدیرعامل گروه سایپا ادامه داد: با توجه به ضعف گذشته سایپا در زمینه 
قوای محرکه، برنامه ای تدوین شده که با سرمایه گذاری  در مگاموتور، 
طی دو سال آینده سایپا صاحب یک خانواده موتور مناسب و به روز برای 

محصوالت خود خواهد شد.

پشتیبانی و مانع زدائی از تولید در دستور کار بانک تجارت
اینکه  به  اشاره  با  آیین  این  ادامه  در  نیز  بانک تجارت  مدیرعامل 
سوابق همکاری بانک تجارت با صنعت خودرو در سال های اخیر رشد 
است  خرسندی  باعث  افزود:  دهد،  می  نشان  را  توجهی  قابل  ارتقا  و 
و  فراگیر  ارتباط  تولید،  بخش  گر  تسهیل  عنوان  به  تجارت  بانک  که 
برقرار  سایپا  گروه خودروسازی  ویژه  به  با صنعت خودرو،  را  مستمری 
ارتقا  و  عمق  ارتباط  این  داده،  نشان  سایپا  که  استقبالی  با  و  کرده 

است. کرده  پیدا  بیشتری 
هادی اخالقی با بیان اینکه پشتیبانی و مانع زدائی از تولید، یکی 
از برنامه های محور بانک تجارت است، ادامه داد: گروه خودروسازی 
سایپا به عنوان شریک استراتژیک بانک تجارت مطرح است و توسعه 
دارد.  قرار  بانک  این  کار  دستور  در  شرکت  این  با  جانبه  دو  تعامل 
تولید  اصلی  حامیان  از  یکی  عنوان  به  را  خود  نقش  بتوانیم  امیدواریم 

کنیم. ایفا  کشور  در 
با اشاره به شرایط سختی که در دو سال گذشته برای اقتصاد  وی 
کشور به ویژه صنعتگران حوزه خودرو وجود داشته، افزود: در اواخر سال 
۹۷ و در مسئولیت قبلی دیداری با مدیرعامل و معاونان مالی و اقتصادی 
سایپا داشتم که گزارش های ناامیدکننده ای از وضعیت این شرکت ارائه 
کردند اما امروز اخبار بسیار مثبتی از تحول و توسعه در سایپا می شنویم 

که مایه مباهات و امیدواری است.

امضای تفاهم نامه سه جانبه با هدف اشتغال مددجویان؛

مددجویان كمیته امداد و بهزیستی در اولویت استخدام سایپا خبر منتخب

دنیای جوانان : گروه خودروسازی 
درصد   ۹۰ از  بیش  آنکه  از  پس  سایپا 
شرکت  احیای  برای  نیاز  مورد  پرسنل 
امداد  کمیته  مددجویان  از  را  سایپاگام 
بهزیستی  سازمان  و  خمینی)ره(  امام 
تامین کرد، با امضای قرارداد سه جانبه 
بین کمیته امداد امام)ره( استان تهران 
و سازمان آموزش فني و حرفه اي استان 
و  توانمندسازی  آموزش،  زمینه  تهران، 
اشتغال ساالنه ۲۰۰ نفر از این مددجویان 

را فراهم آورد.
به گزارش دنیای جوانان ، براساس 
این تفاهم نامه ساالنه حداقل ۲۰۰ نفر 
از مددجویان جویای کار تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی)ره( پس از طی 
دوره های آموزشی الزم در سازمان فنی 
و حرفه ای، در گروه خودروسازی سایپا 

استخدام خواهند شد.

مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 
در اولویت استخدام در سایپا

خودروسازي  گروه  مدیرعامل 
نامه  تفاهم  امضاي  حاشیه  در  سایپا 
کمیته  مجموعه  سه  بین  همکاري 
سازمان  تهران،  استان  امام)ره(  امداد 
آموزش فني و حرفه اي استان تهران 
و گروه خودروسازي سایپا، گفت: یکي 
اجتماعي  هاي  مسئولیت  مهمترین  از 
بنگاه ها به خصوص بنگاه هاي بزرگ 
این است که در راستاي فعالیت هایی 
پوشش  افرادي که تحت  از  دارند،  که 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان 
در  کنند؛  حمایت  هستند،  بهزیستي 
صورت  هایي  هماهنگي  راستا  همین 
افراد تحت پوشش مجموعه  تا  گرفت 
هاي یاد شده از سوي سازمان آموزش 

فني و حرفه اي آموزش ببینند.
سیدجواد سلیماني با بیان اینکه در 
نامه یاد شده، گروه  فاز نخست تفاهم 
جذب  به  متعهد  سایپا  خودروسازي 

ساالنه ۲۰۰ نفر از افراد تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی)ره( که توسط 
سازمان آموزش فني و حرفه ای آموزش 
دیده اند، شده، تصریح کرد: زماني که 
افراد متقاضي آموزش ببینند و توانمند 
شوند، مي توانند در گروه خودروسازي 
سایپا کار کنند، با این اتفاق خانواده هاي 
به  امام)ره(  امداد  کمیته  پوشش  تحت 

خودکفایي مالي مي رسند.
یکي  اینکه  بر  تاکید  با  سلیماني 
گروه  زیرمجموعه  هاي  شرکت  از 
مددجویان  با همت  سایپا  خودروسازي 
فعالیت  خمینی)ره(،  امام  امداد  کمیته 
مجدد خود را آغاز کرده، گفت: نزدیک به 
۹۰ درصد نیروهاي شرکت “سایپاگام” 
و  امام)ره(  امداد  کمیته  مددجویان  از 
امر،  این  و  هستند  بهزیستي  سازمان 
مجموعه  براي  بزرگي  بسیار  افتخار 

سایپا است.
وي با اشاره به اینکه در حال حاضر 
نفر  هزار  سایپا، ۴۲  گروه خودروسازي 
بر اساس  نیروي کار دارد، اظهار کرد: 
و  وزارت صمت  که  اي  توسعه  برنامه 
ظرفیت  دارد،  سایپا  خودروسازي  گروه 
تولید فعلي از ۴۵۰ هزار دستگاه در سال، 
به یک  باید  آینده  تا سه سال  طي دو 

میلیون دستگاه برسد؛ بنابراین افزایش 
تولید نیازمند نیروي کار جدید است.

رویکرد جدید  تاکید کرد: در  وي 
و  اولویت  سایپا،  خودروسازي  گروه 
حداکثر ظرفیت جذب نیروي انساني از 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان 
بهزیستي خواهد بود؛ خوشبختانه تجربه 
شرکت سایپاگام نشان داد که حرکت به 
این سمت درست و مناسب است و مي 
این  از  را  خودروسازي  گروه  نیاز  توان 

طریق تامین کرد.

کشور نیازمند اشتغال پایدار است
جواد روانبخش، مدیرکل سازمان 
آموزش فني و حرفه اي استان تهران نیز 
در همین راستا گفت: براي آنکه بتوان 
کرد،  ایجاد  بخش  اثر  و  پایدار  اشتغال 
سزایي  به  اهمیت  کار  نیروي  آموزش 
کمک  جانبه  سه  نامه  تفاهم  لذا  دارد، 
مي کند که افراد متخصص وارد صنعت 

خودروسازي شوند.
وي با تاکید بر اینکه اشتغال یک 
فرآیند است که با آموزش نیروي انساني 
تکمیل مي شود، افزود: اگر مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی)ره( آموزش و 
مهارت الزم در حوزه صنعت خودرو را 

پیدا کنند، مي توانند ضمن استخدام در 
گروه خودروسازي سایپا، از نظر مالي به 

استقالل برسند.
زماني  اینکه  بیان  با  روانبخش 
کشور به توسعه دست پیدا مي کند که 
از نظر اشتغال به پایداري مطلوب برسد، 
تصریح کرد: اگر سازمان ها و مجموعه 
را  این خصوص  ها، همکاري الزم در 
داشته باشند، مي توان به باالترین بهره 
وري دست یافت و شرایطي را فراهم 
کرد که نرخ بیکاري در کشور روند نزولي 

به خود بگیرد.
فني  آموزش  سازمان  مدیرکل 
در  گفت:  تهران  استان  اي  حرفه  و 
مرکز  سایپا  شرکت  در  حاضر  حال 
جوار کارگاهي وجود دارد، در این مرکز 
آموزش هاي فني و حرفه اي داده مي 
شود و افراد جویاي کار مي توانند از این 

فرصت بهره ببرند.

براي مددجویان  باز سایپا  آغوش 
کمیته امداد امام خمینی)ره(

مدیرکل  پرپنجي،  ابوالفضل  سید 
کمیته امداد امام)ره( استان تهران نیز 
در حاشیه امضاي این تفاهم نامه سه 
سایپا،  خودروسازي  گروه  گفت:  جانبه 
امداد  کمیته  با  خوبي  بسیار  همکاري 
با  کرده  همواره سعي  و  دارد  امام)ره( 
آغوش باز در فقر زدایي، توانمندسازي 
بخش  این  مددجویان  اشتغال زایي  و 

کمک کند.
وي با بیان اینکه در گام اول تفاهم 
نامه امضاء شده قرار است ۲۰۰ نفر از 
این  افراد آموزش دیده، جذب شوند و 
امر براي سال هاي آینده قابل توسعه 
است، افزود: جامعه هدف ما از نظر مالي 
شرایط مناسبي ندارند، اما از نظر فکري 
و بدني بسیار سالم و توانمند هستند لذا 
با ایجاد اشتغال براي آنها مي توان به 

سمت فقرزدایي حرکت کرد.

دنیای جوانان : مدیر مزایده گروه 
این که  بیان  با  خودرو  ایران  صنعتی 
قیمت گذاری تمامی اقالم و خودروهای 
رسمی  کارشناسان  توسط  مزایده ای 
گفت:  گیرد،  می  صورت  دادگستری 
اطالع رسانی کامل برگزاری مزایده ها، 
از طریق مبادی رسمی صورت می گیرد.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از 
خودرو،  ایران  مزایده  مدیر  ایکوپرس- 
با بیان این که از سال گذشته با ایجاد 
وب سایت ویژه، بستر جدید شرکت در 
از  گفت:  شده،  ایجاد  خودروها  مزایده 
کامل  اطالعات  وب سایت،  این  طریق 
در  که  افرادی  دسترس  در  مزایده ها، 
هستند،  عضو  و  کرده  نام  ثبت  سایت 
برای عضویت  محدودیتی  و  دارد  قرار 
برنامه های  از  این سایت و اطالع  در 

مزایده وجود ندارد.
مجید رضایی تاکید کرد: به زودی 
سایت  وب  تکمیل  دوم  مرحله  در  و 
مزایده، امکان برگزاری اینترنتی مزایده 
اقالم تولیدی و غیر تولیدی نیز فراهم 

خواهد شد.
وی با بیان این که امکان مشاهده 
اقالم  برای  پیشنهادی  قیمت  ارایه  و 
از  حضوری  مراجعه  بدون  مزایده ای 
گفت:  است،  امکان پذیر  سایت  طریق 

فرآیند  مزایده،  زمان  اتمام  از  پس 
بازگشایی پاکت ها و رمزگشایی اینترنتی 
از  متشکل  تیمی  حضور  با  قیمت ها 
نهادهای اجرایی و نظارتی انجام و در 
نهایت نتایج مزایده به برندگان اعالم و 
مراحل واگذاری اقالم مزایده ای انجام 
می شود.مدیر مزایده ایران خودرو تصریح 
مرتبط  قوانین  و  ضوابط  طبق  کرد: 
خودروهای  و  اقالم  تمامی  مزایده،  با 
رسمی  کارشناسان  توسط  مزایده ای 
دادگستری قیمت گذاری می شود و هم 
پیشنهادی  قیمت های  اعالم  با  زمان 
نیز  کارشناسی  قیمت های  مشتریان، 
قیمت،  پیشنهاد  باالترین  و  اعالم 
قیمت  ز  ا کمتر  ین که  ا بر  مشروط 

کارشناسی نباشد، به عنوان برنده مزایده 
تعیین می شود.

دو  را  اقالم  سایر  و  خودرو  وی، 
مزایده  گفت:  و  برشمرد  مزایده  بخش 
اقالم شامل اقالم غیرمولد گروه صنعتی 
ایران خودرو و قطعات است و برمبنای 
آن هر کاالی تولیدی به هر دلیلی خارج 
از فرآیند فروش ایران خودرو یا ایساکو 
شناسایی شود، در حوزه مدیریت مزایده 

به فروش می رسد.
نیز  خودروهایی  افزود:  رضایی 
که به دالیل مختلفی از جمله ایرادات 
فنی و کیفی قابلیت فروش در سیستم 
صفر  خودروی  عنوان  به  ایران خودرو 
طرح های  در  باشد  نداشته  را  کیلومتر 

مزایده به فروش می رسد.
وی با اشاره به نحوه اطالع رسانی 
درباره برگزاری مزایده های گروه صنعتی 
از  پیش  کرد:  عنوان  ایران خودرو، 
برگزاری مزایده، آگهی فروش اقالم در 
دو روزنامه کثیراالنتشار منتشر می شود.
بیان  با  ایران خودرو  مزایده  مدیر 
به  این خودروساز  اصلی  سایت  این که 
وب سایت   ،www.ikco.ir نشانی 
نیز  و   www.Auction.ikco.ir
ارسال پیامک به مشتریان شناخته شده 
نیز از دیگر کانال های اطالع رسانی در 
گفت:.  مزایده هاست،  برگزاری  زمینه 
پس از درج آگهی ها، سه تا پنج روز زمان 
برای بازدید و ارایه پیشنهاد قیمت اقالم 

در نظر گرفته می شود.
وی با بیان این که از سال گذشته 
غیرتولیدی  اقالم  مزایده  بر  عالوه 
نیز  کاال  بورس  طریق  از  ایران خودرو، 
این  شده،  اقالم  این  فروش  به  اقدام 
فرآیند را موجب ایجاد شفافیت بیشتر و 
حذف تشریفات اداری زمان بر دانست.

رضایی تاکید کرد: برخی خودروها 
از خط تولید خارج شده اند و دیگر  که 
مجوزهای  طبق  نیز  نمی شوند  تولید 
فرآیند  در  رقابت  شورای  از  دریافتی 

مزایده به فروش می رسند.

مدیر مزایده ایران خودرو تشریح کرد:
عرضه اقالم مزایده ای غیرتولیدی ایران خودرو در بورس کاال

قیمت گذاری اقالم و خودروهای مزایده ای توسط کارشناسان رسمی دادگستری

گروه  مدیرعامل   : جوانان  دنیای 
برای  آمادگی  از  خودرو  ایران  صنعتی 
صادرات خودروهای دوگانه سوز در کنار 
خودروهای بنزینی به بازار ترکمنستان 

خبر داد.
نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
دیدار  در  مقیمی  فرشاد  ایکوپرس-  از 
با رییس آژانس حمل و نقل جاده ای 
به  اشاره  با  ترکمنستان،  ارتباطات  و 
سابقه حضور در بازار این کشور، گفت: 
تولید  همچنین  و  محصول  در  تنوع 
امکان  مسافری  و  تجاری  خودروی 
از  پس  خدمات  با  محصوالت  عرضه 
فروش مناسب در ترکمنستان را فراهم 

کرده است.
توانمندی  و  ها  ظرفیت  به  وی 
های شرکت تام اشاره کرد و گفت: این 

شرکت در حوزه های مختلف معدنی، 
مهندسی  فنی  و  پتروشیمی  گاز،  نفت، 
قادر به همکاری با شرکت های صنعتی 

ترکمنستان است.
ایران  صنعتی  گروه  مدیرعامل 
خودرو، از آمادگی برای صادرات اتوبوس 
به بازار ترکمنستان خبر داد و گفت: در 
در  امکان صادرات  موانع،  رفع  صورت 

کوتاه ترین زمان فراهم است.
جاده  نقل  و  حمل  آژانس  رییس 
ای و ارتباطات ترکمنستان نیز در این 
دیدار گفت: با توجه به کیفیت و تنوع 
بازار  ایران خودرو،  محصوالت تولیدی 
ترکمنستان از حضور محصوالت ایران 

خودرو استقبال خواهد کرد.
افزود:  ممدوف،  آق  مراد  قوانچ 
حضور  و  همکاری  سابقه  به  توجه  با 

محصوالت ایران خودرو در ترکمنستان، 
آماده افزایش سطح همکاری ها هستیم.
وی افزود: محصوالت ایران خودرو 
کیفیت  از  تجاری  و  سواری  حوزه  در 
از  نشان  که  هستند  برخوردار  خوبی 

پیشرفت و توسعه این شرکت دارد.
رییس آژانس حمل و نقل جاده ای 
درخواست  به  ترکمنستان،  ارتباطات  و 
برای  کشور  این  رانی  تاکسی  ناوگان 
اشاره کرد و گفت:  دنا  خرید خودروی 

مقایسه های  و  ها  ارزیابی  به  توجه  با 
صورت گرفته، دنا به عنوان محصولی 
قرار  رانی  تاکسی  توجه  مورد  باکیفیت 
گرفت و امیدوارم استفاده از این خودرو 
در ناوگان حمل و نقل ترکمنستان در 

آینده نزدیک صورت گیرد.
با  کرد،  امیدواری  اظهار  ممدوف 
طرفه،  دو  تعامل  و  همکاری  گسترش 
موانع موجود در خصوص قرارداد فروش 
اتوبوس های تولیدی ایران خودرو دیزل 

به زودی مرتفع شود.
گفتنی است، رییس آژانس حمل و 
نقل جاده ای و ارتباطات ترکمنستان و 
هیات همراه، از محصوالت گروه صنعتی 
ایران خودرو از جمله اتوبوس آتروس، 
تارا، دنا پالس، سورن پالس،  پیکاپ، 
وانت  و  با سقف شیشه ای  رانا پالس 
آریسان تولیدی بازدید کردند. در خالل 
معاون  پورمجیب،  کیانوش  بازدید  این 
صادرات و امور بین الملل ایران خودرو 
توضیحات الزم درخصوص محصوالت 

و کیفیت آنان را ارایه کرد.

فرشاد مقیمی مطرح کرد:

آمادگی ایران خودرو برای صادرات محصوالت سواری و تجاری به ترکمنستان
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شروع پخش سریال خاتون از دي ماه

 نیم فصل دوم سریال خاتون، به 
نویسندگی و کارگردانی تینا پاکروان، 
شد.  خواهد  پخش  دی ماه  ششم  ز  ا
این سریال  تهیه کننده  اسدزاده،  علی 
نیم فصل  دو  بین پخش  وقفه  رباره  د
گفت: در روند فیلمبرداری قسمت های 

تهران سریال خاتون، به دلیل شرایط کرونایی 
حاکم بر کشور، با وجود واکسیناسیون گروه و رعایت پروتکل های بهداشتی، 
متاسفانه ابتالی بسیاری از بازیگران و عوامل به کرونا به صورت پی درپی، 
روند تولید را دچار وقفه کرد و گروه سازنده علیرغم میل شان ناچار به تقسیم 
پخش این سریال در دو نیم فصل شدند. ابتالی اشکان خطیبی، مهران 
غفوریان، بابک حمیدیان و مهران مدیری به صورت متناوب به بیماری کرونا 
و از طرفی وابستگی نقش آنها به یکدیگر از قسمت هشتم باعث شد که تا 
بهبودی این بازیگرها، فیلمبرداری سریال روی سکانس های دیگر پیش برود. 

پخش فصل آخر خندوانه از فردا شب

ه  ز تا فصل  ز  ا ول  ا سمت  ق
در  آبان ماه   ۱۷ روز  خندوانه  رنامه  ب
می رود.  نتن  آ روی  نسیم  بکه  ش
برنامه  این  تولید سری هشتم  یش  پ
تلویزیونی پرمخاطب، با رعایت تمامی 

پروتکل های بهداشتی مربوط به کرونا، به 
تازگی شروع شده و قرار است این برنامه 
به زودی پخش شود.  در فصل هشتم خندوانه، عالوه بر آیتم های ثابت 
و پرطرفدار، آیتم های جدیدی طراحی شده تا تماشاگران این برنامه را 
سرگرم کند. خندوانه هشتم که گفته مي شود آخرین فصل از این مجموعه 
محبوب خواهد بود، قرار است تا اواخر سال به پخش خود ادامه دهد و 
بعد از آن احتماال دیگر شاهد تولید فصل هاي بعدي این برنامه نخواهیم 
بود و به همین دلیل سازندگان آن قصد دارد در فصل پایاني این برنامه 

خاطرات خوشي را براي مخاطبان خود رقم بزنند.

ثبت نام جشنواره موسیقي فجر آغاز شد

و  سی  رقابتی  بخش  بت نام  ث
از  فجر  موسیقی  جشنواره  فتمین  ه
امروز آغاز شد. روز گذشته و با اعالم 
بخش  ثبت نام  جشنواره،  بیرخانه  د
بی کالم  و  باکالم  صورت  به  قابتی  ر

در بخش های موسیقی )دستگاهی، نواحی، 
و  معاصر  پاپ،  تلفیقی،  غربی،  کالسیک 
ارکسترال ایران، کودک( و ناشر برگزیده از امروز آغاز شد. فراخوان بخش 
رقابتی سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر بر اساس آیین نامه جشنواره 
با هدف معرفی و تقدیر از آثار برگزیده اهالی موسیقی ایران، اعتالی هنر 
موسیقی و ارتقای سلیقه شنیداری مخاطبان، صیانت از هویت ملی مبتنی 
بر آموزه های دینی و ایرانی، تقویت و حمایت از هنر خالق و همچنین 
شناسایی، تبیین چهارچوب ها و استانداردهای کیفی گونه های مختلف 

موسیقی تهیه و تنظیم شده است.
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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

رویا نونهالي از دشت خاموش مي گوید

شاخص  چهره  نونهالی  ویا  ر
به  گذشته  روز  بازیگري  رصه  ع
ساخته  خاموش  دشت  فیلم  ماشاي  ت
احمد بهرامي نشست و درپایان ضمن 
تقدیر از این فیلم، گفت: اگرچه تصویر 
دشت خاموش شبیه به زندگی امروز 

نیست، اما احوالش منطبق بر چیزی است 
که ما و شاید جهان تجربه می کنیم. دشت خاموش، بحث استیصال و 
قصه همیشگی بشر است که اصال تکراری نمی شود. ناچاری عجیب به 
تصویر کشیده شده در فیلم با تصویربرداری شاهکاری که به احوال فیلم 
دامن می زد و همچنین فیلمنامه، کارگردانی و همه موارِد دشت خاموش 
عالی بود. باید حتما این فیلم را دید و بسیار عالی است که چنین فیلم هایی 
تهیه می شوند. الزم می دانم از دوست نازنینم سعید بشیری برای تهیه 

دشت خاموش بسیار تشکر کنم.
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حرفه اي ها در حرفه اي...

داستان یک پول هنگفت و آدمکش حرفه اي!
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تلفن: 2630۵824- فکس: 2630۵824 صندوق پستی: 11۵- 19۵۵8 

سازمان شهرستان ها:  091227۵2190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

در  خانگي  نمایش  شبکه  ونق  ر
دوران  در  خصوصا  اخیر  ال هاي  س
تولیدات  از  مخاطب  استقبال  و  رونا  ک
از  بسیاري  تا  شده  باعث  بخش،  ین  ا
سینماگران شاخص به این مدیوم کوچ 
تولید  قابل توجهي  سریال هاي  و  رده  ک
عمال  که  خانگي  نمایش  شبکه  نند.  ک
بستري  به  تبدیل  پیش  چندسال  ا  ت
براي موفقیت سریال هاي کمدي شده 
بود، حاال شاهد سریال هاي خانوادگي، 
کودک  ژانر  حتي  و  اکشن  جتماعي،  ا
است که هرکدام در نوع خود جذاب و 

دیدني هستند. یکي از سریال هایي که 
اتفاقا  تازگي آغاز شده و  به  پخش آن 
قدرتمند  بسیار  هم  شروع  همین  ر  د
مي باشد.  حرفه اي  سریال  شده،  اهر  ظ
تقی زاده  مصطفی  توسط  که  ریالي  س
کارگرداني شده و او نیز در اولین تجربه 
سریال سازي خود موفق عمل کرده و با 
گردآوري ستارگات متعدد عرصه سینما 
و موسیقي، سریالي درخشان تولید کرده 
است. سریال حرفه ای به تهیه کنندگی 
سعید خانی قصه اي معمایي دارد که در 
مقطعي به دلیل شیوع کرونا، فیلمبرداري 
آن متوقف شد ولي درنهایت این روزها 

از نماوا در حال پخش است.

آدمکش  و  هنگفت  پول  صه  ق
حرفه اي

معمایی  قصه ای  حرفه ای  ریال  س
دارد. این سریال مخاطب را در مقابل 
با  پیچیده  و  متعدد  خصیت های  ش
قرار  معماگونه  ظاهر  به  صه هایی  ق
ه  بینند ر  نتظا ا ف  خال بر  . هد ی د م
در  خود  کاراکترهای  از  کاملی  عرفی  م
قسمت هاي اول ندارد و اینگونه مخاطب 
را مشتاق و کنجکاو برای دنبال کردن 
قسمت های بعدی نگه می دارد. عالوه 
پیچیده،  و  تودرتو  قصه هایی  طرح  ر  ب
تا  شده  باعث  متعدد  ستارگان  حضور 

در  باشد.  سریال  این  مشتاق  خاطب  م
هنگفتی  پول  آمده:  داستانش  خالصه 
در میان است. برای از بین بردن موانع 
نقشه بی نقصی  ثروت،  این  به  رسیدن 
الزم است. نقشه ای ناب و پیچیده که 
برای اجرای آن احتیاج به یک آدمکش 
حرفه ای دارد. احتماال او باهوش ترین و 

بی رحم ترین است!

موفقیت یک فیلمساز حرفه اي
به  تجر نخستین  ی  فه ا حر
است.  تقی زاده  مصطفی  سریال سازی 
جوان  رگردان  کا و  نویسنده  ین  ا
از  و  سینماست  رشته  فارغ التحصیل 
ساختن  فیلم  دانشجویی  دوران  همان 
فارغ التحصیلی،  از  پس  و  کرد  آغاز  را 
و  کوتاه  فیلم های  حرفه ای،  فضای  در 
نیمه بلند ساخت و به صورت حرفه ای 
دستیار کارگردان بود تا اینکه در سال 
۹۵ اولین فیلم بلند سینمایی خود، یعنی 
زرد را ساخت. این فیلم در چند جشنواره 
شد  جایزه  دریافت  به  موفق  خارجی 
این  که  بود  ابتدا مشخص  همان  از  و 
آثار  تولید  در  باالیي  توانایي  فیلمساز 

سینمایي دارد.
حرفه اي هاي موسیقي و سینما

ترکیب بازیگران سریال حرفه اي، 
ترکیبي جالب است و گویا سازندگان این 
سریال نمي خواستند مانند دیگر همتایان 
محبوب  و  برجسته  خوانندگان  از  خود 
صرفا به عنوان خواننده تیتراژ استفاده 
موسیقي  شاخص  ستاره  دو  بلکه  کنند 
کشور را به عنوان بازیگران نقش هاي 
کرده اند.  انتخاب  سریال  این  اصلي 
زانیار خسروي که  و  سیروان خسروي 
البته پیش از این هم تجربه بازیگري در 
نقش هایي کوتاه را داشته اند، در سریال 
حرفه اي به عنوان بازیگران اصلي حضور 
دارند و در کنار آنها نام هاي شاخصي از 
عرصه سینما به ایفاي نقش پرداخته اند 

براي  تضمیني  مي توانند  هرکدام  که 
بهرامي،  سارا  باشند.  اثر  یک  موفقیت 
علي مصفا، بهناز جعفري، ماهور الوند و 
بهاره کیان افشار در کنار علیرضا ثاني فر، 
دهقانی  المیرا  و  میرعابدیني  مزدک 
در  حاضر  شاخص  چهره هاي  دیگر  از 

حرفه اي هستند.

برادران موسیقي در شبکه خانگي
سالهاست  که  خسروي  سیروان 
خوانندگان  برترین  از  یکي  عنوان  به 
به شمار  آهنگسازان موسیقي کشور  و 
مي رود، در حرفه اي، اولین تجربه جدي 
مي گذارد.  سر  پشت  را  خود  بازیگري 
این در فیلم سینمایي  از  او پیش  البته 
کریمي  نیکي  ساخته  یان  پا سوت 
با  بار  این  ولي  داشت  کوتاه  حضوري 
بازیگر  یک  کسوت  در  اصلي  نقش 
حاضر شده است. زانیار خسروی، برادر 
کوچکتر سیروان که همچون او در حوزه 
خوانندگی و آهنگسازی فعالیت دارد هم 
در این سریال حضور دارد و یکی دیگر 
از نقش های اصلی را ایفا می کند. این 
البته نخستین باری نیست که زانیار در 
او  می رود.  دوربین  جلوی  بازیگر  مقام 
در سال ۹۰ با فیلم سینمایی برف روی 
کاج ها به کارگردانی پیمان معادی برای 
بازیگری را تجربه کرد و در  بار  اولین 
سال ۹3 در سریال شبکه نمایش خانگی 
عشق تعطیل نیست، به کارگردانی بیژن 
پرداخت که در  ایفای نقش  به  بیرنگ 
آن با بازیگرانی همچون مهناز افشار و 
این  که  بود  همبازی  گلزار  محمدرضا 

سریال نیمه کاره رها شد!

سارا بهرامي و بهاره کیان افشار
از میان بازیگران شاخص و پرتعداد 
به  بیشتر  مي خواهیم  حرفه اي،  سریال 
سارا بهرامي و بهاره کیان افشار بپردازیم 
و  پرکارترین  از  اخیر  سال هاي  در  که 

شبکه  و  سینما  بازیگران  محبوب ترین 
بهرامي  سارا  بوده اند.  خانگي  نمایش 
بدون شک یکي از موفق ترین بازیگران 
سال هاي اخیر سینماي کشور بوده که 
بلورین  سیمرغ  افتخاراتش  کارنامه  در 
را  فجر  جشنواره  زن  بازیگر  بهترین 
عالوه  که  است  بازیگري  او  دارد.  هم 
در  موفقي  نمایش هاي  در  سینما،  بر 
حتي  و  داشته  حضور  نیز  تئاتر  عرصه 
تجربه حضور در فیلم هاي کوتاه را نیز 
چند  در  بازي  کنار  در  و  کرده  سپري 
باتجربه  چهره  یک  تلویزیوني،  سریال 
شمار  به  نیز  خانگي  نمایش  شبکه  در 
مي رود. او پیش از این در سریال هاي 
ساخت ایران ۲ و کرگدن نیز از شبکه 
سارا  است.  کرده  نقش  ایفاي  خانگي 
بهرامي عالوه بر سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر زن براي فیلم دارکوب، بهترین 

جشن  دهمین  از  مکمل  نقش  بازیگر 
ایران  سینمایی  نویسندگان  و  منتقدان 
شده است و همچنین افتخاراتي چون 
جشنواره  نهمین  زن  بازیگر  بهترین 
بین المللی تامیل نروژ، بهترین بازیگر زن 
دهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه پورتو 
پرتغال، بهترین بازیگر زن دوازدهمین 
نویسندگان  و  منتقدین  انجمن  جشن 
سینمای ایران، بهترین بازیگر هشتمین 
و  استرالیا  ایرانی  فیلم های  جشنواره 
یکمین جشن  و  بیست  بازیگر  بهترین 
سینمای ایران را در ویترین افتخاراتش 
از  دیگر  یکي  کیان افشار  بهاره  دارد. 
سال هاي  محبوب  و  پرکار  بازیگران 
تلویزیون و شبکه نمایش  اخیر سینما، 
خانگي بوده است. او از جمله بازیگراني 
حضور  همواره  مي کند  سعي  که  است 
در نقش هاي متفاوت را تجربه کند و به 

نوعي از کلیشه شدن فراري است. او که 
این روزها فیلم هاي سینمایي سگ بند، 
گربه سیاه، آهنگ دونفره، کوزوو و خانه 
شیشه اي را آماده نمایش دارد پیش از 
در سریال هاي عاشقانه، گلشیفته،  این 
می خواهم  و  سوسکه  خاله  هشتگ 
خانگي  نمایش  شبکه  از  بمانم  زنده 
چهره اي  و  است  کرده  نقش  ایفاي 
باتجربه در این زمینه محسوب مي شود. 
شاخص،  تئاتر  چند  در  همچنین  او 
چندین  و  برجسته  کوتاه  فیلم  چند 
داشته  حضور  مطرح  نمایشنامه خواني 
داوطلبان  از  کیان افشار  بهاره  است. 
موسسه  فعال  و  قدیمی  همراهان  و 
خیریه بهنام دهش پور است و در زمینه 
ترانه سرایي نیز فعالیت داشته و در آلبوم 
روي دیگر، بهرام رادان، حضوري موفق 

در این زمینه داشت.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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بازیگري،  عرصه  پرتعداد  هنرمندان  بین  در 
هستند چهره هایي که به شدت به ادبیات و فرهنگ 
معتقد و پایبند هستند و در کنار بازیگري سالهاست 
مطالعه  همینطور  و  نگارش  ترجمه،  مشغول  که 
با  ارتباط مستقیم  ادبیات و فرهنگ  البته  هستند. 
هنر دارند ولي گویا در سال هاي اخیر در کشورمان 
این ارتباط به نوعي از بین رفته و یا حداقل کمرنگ 
به  هنري  چهره هاي  از  برخي  حاال  و  است  شده 
شدت به این بي توجهي گالیه دارند. یکي از این 
چهره هاي دوست داشتني که اتفاقا بازیگري محبوب 
هم هست، رضا فیاضي مي باشد که سالهاست در 
حوزه ادبیات نیز حضوري فعال داشته و کتاب هاي 
مختلفي از وي چاپ شده است. او این روزها به 
ناراخت  ادبیات  و  فرهنگ  به  بی توجهی  از  شدت 
و  فوتبال  برای  که  همانقدر  مي گوید  و  است 
ورزش های دیگرتبلیغ می شود نیاز مبرم است که 
در راستای هنر نیز به همانقدر تبلیغ صورت گیرد 
تا وضعیت این عرصه به سامان و تعالی مطلوبی 
دست یابد. در غیر اینصورت به لحاظ فرهنگ و 

ادبیات عقب خواهیم ماند.
دنیاي  با  کوتاه  گفتگویي  در  فیاضی  رضا 
خود  روزهاي  این  فعالیت هاي  پیرامون  جوانان 
در عرصه هنر گفت: در سریال پرتقالي ها مشغول 
غالمرضا  با  آشنایی  بر  عالوه  که  هستم  بازي 
بختیاری، تهیه کننده این مجموعه و نوع کار های 
او، وقتی فیلمنامه این مجموعه را مطالعه نمودم 
احساس کردم قصه شیرینی دارد بنابراین ترغیب 
شدم در این اثر به ایفای نقش بپردازم. در سریال 
پرتقالی ها، نقش شخصیتی به نام فریدون فرمایش 
با  فریده  خود  مقابل  نقش  با  که  می کنم  ایفا  را 
همسرم  نقش  ایفاگر  که  تسلیمی  شهین  بازی 

تشکیل  را  فرمایش  خانواده  است  سریال  این  در 
می دهیم که این خانواده ۴ فرزند دارند و 3 فرزند 
آنها ازدواج کردند و حاصل این ازدواج ۲ نوه است، 
تمام فرزندان فریدون فرمایش و همسرش مو های 

فرفری داشته و اسامی آنها با ف شروع می شود!
سریال  این  در  اینکه  بیان  با  فیاضی  رضا 
فریدون و فریده به عنوان پدربزرگ و مادربزرگ 
پرتقالی ها  کرد:  بیان  هستند  خانواده  اصلی  رکن 
سعی  فرزندآوری  موضوع  به  پرداختن  قالب  در 
دارد مسائل مختلفی که به نوعی زمینه ساز برخی 
و  کند  بررسی  را  می شوند  زندگی  در  چالش ها 
همسران  بین  اختالفات  و  خواستگاری  موضوع 
از مباحثی هستند که پرتقالی ها به آن ها پرداخته 
فرمایش  فریدون  پسر های  از  یکی  فرشید  است. 
بین  اختالفات  به  نگاهی  با  این سریال  است که 
او و همسرش و همچنین تالش فریدون و فریده 
در راستای جلوگیری از عمق این اختالفات سعی 
دارد راهکار های مطلوبی را در جهت حفظ تحکیم 

بنیان خانواده به جامعه ارائه دهد.
رضا فیاضي درباره استقبال مردم از سینما در 
روزهاي کرونایي و البته به طور کلي در سال هاي 

اخیر مي گوید: فرهنگ سینما رفتن متاسفانه آرام 
آرام در حال از بین رفتن است و شرایط اقتصادی، 
آثار  ساختار  و  محتوا  افول  حتی  و  کرونا  بیماری 
و  کرده  دور  از سینما  تدریج  به  را  مردم  نمایشی 
آیین سینما رفتن که روزگاری به عنوان فرهنگ 
و ارزش محسوب می شد هم اکنون درحال رنگ 

باختن است.
و  ادبیات  به  توجه  با  ارتباط  در  بازیگر  این 
عرصه فرهنگ وهنر اظهار داشت: اگر در ادبیات 
تئاتر  و  فیلم  کتابخوانی،  فرهنگ  فیلم های مان  و 
کنسرت  شنیدن،  فاخر  موسیقی  کردن،  تماشا 
را  قبیل  این  از  دیگری  فرهنگی  مسائل  و  رفتن 
تبلیغ کنیم دیگر کسانی پیدا نخواهند شد که به 
بدهند  را  ما  به فرهنگ و هنر  اجازه توهین  خود 
همانطور که به فوتبال و ورزش بها داده می شود 
نیاز است به ادبیات، فرهنگ و هنر نیز توجه شود. 
دلم از بی توجهی به فرهنگ و ادبیات به درد آمده 
ورزش های  و  فوتبال  برای  که  همانقدر  بنابراین 
دیگرتبلیغ می شود نیاز مبرم است که در راستای 
هنر نیز به همانقدر تبلیغ صورت گیرد تا وضعیت 
این عرصه به سامان و تعالی مطلوبی دست یابد 

ادبیات  و  فرهنگ  لحاظ  به  صورت  این  غیر  در 
عقب خواهیم ماند.

آثار نمایشی  اینکه چراغ  بیان  با  بازیگر  این 
کودک خاموش شده و تولید این گونه آثار به صفر 
رسیده بیان کرد: تخیل و تفکر را در بخش های 
و  داده ایم  دست  از  هنری مان  کار های  از  زیادی 
خاطراتی که با ساخت آثاری، چون زی زی گولو، 
کاله قرمزی، مدرسه موش ها و دنیای شیرین برای 
بچه های آن دوران رقم خورد را دیگر برای کودکان 
این دوره تولید نمی کنیم به گونه ای درصد این نوع 

ساخته ها به صفر رسیده است.
این بازیگر و نویسنده با بیان اینکه عالقه وافری 
به تولیدات نمایشی و هنری کودک دارد بیان کرد: 
همکاران بسیاری، چون رضا بابک، مرضیه برومند، 
حمید جبلی و ایرج طهماسب از فعاالن عرصه کودک 
بودند که آثار فاخر و ماندگاری در این عرصه تولید 
نمودند، اما هم اکنون شرایط به گونه ای شده که به 
آنها فرصت فعالیت در این حوزه که فضای مهم 
واقع  در  یعنی  نمی شود  داده  است  تاثیرگذاری  و 
پشتوانه ای ندارند تا بر اساس آن بتوانند برنامه های 
موفقی در زمینه کودک ارائه دهند در صورتی که 
وقتی بخش  تجربه هستند پس  و  ایده  از  سرشار 
اعظم ما کنار گذاشته می شویم اتفاق جالبی نمی افتد 
و مجبور هستیم قناعت کنیم به خاله عمو و عمه 
و... که این روز ها در برنامه های کودک باب شده 
داشته  آثاری  می طلبد  کودک  محجور  عرصه  اند. 
فانتزی،  فضای  از  برخورداری  بر  عالوه  که  باشد 
حس رویا پردازی و تخیل را در کودکان برانگیزد و 
آنان را در مسیر آشنایی با ادبیات صحیح، فرهنگ 
درست صحبت کردن، فرهنگ اندیشیدن و مسائل 
مهمی که می تواند در تربیت شان موثر باشد قرار دهد

بي توجهي به فرهنگ و ادبیات...
رضا فیاضي: اگر همانقدر که به فوتبال اهمیت مي دهیم به فرهنگ هم اهمیت بدهیم

وضعیت بسیار بهتري خواهیم داشت


