
اشخاص حقوقی مالک۹۰۰ هزار واحد مسکونی؛

مالیات از خانه های خالی معطل ایجاد یک سامانه!

با  اسالمی  شورای  مجلس  ادوار  نماینده  یک 
اشاره به پیشنهادات قاطع تر و شفاف تر ایران نسبت 
به گذشته در مذاکرات گفت: اگر براساس خواسته های 
خود در دور اول مذاکرات بتوانیم امتیازاتی از طرف مقابل بگیریم، 
بسیار مطلوب خواهد بود. رفع تحریم های دوره ترامپ محتمل 
تر از تحریم های قبل برجام است.ابراهیم نکو، با بیان اینکه تیم 

مذاکره کننده فعلی منتقد مذاکرات در دوره دولت قبل بودند و آن 
مذاکرات را قبول نداشتند، اظهار کرد: تیم ایرانی براساس قالب 
فکری خود در مذاکرات جدید پیشنهادات قاطع تر و شفاف تری 
مطرح کرده است. برداشتن کل تحریم ها، رفع موانع تجاری و در 
مرحله بعد آزادسازی اموال بلوکه شده خواسته طرف ایرانی است.
صفحه 2

رییس کل سازمان نظام پزشکی:

انجام کار پزشکی برای پزشکان عمومی
 دیگر به صرفه نیست

کاهش آمار بیماری و میزان مرگ و میر ناشی از کرونا
ما  به  گفت:  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  عضو 
ثابت شده است که واکسن های ساخته شده 
مانند  شده  ضعیف  ویروس  پلتفرم  براساس 
از  بعد  چهارماه  بهارات  یا  برکت  سینوفارم، 

دز دوم معمواًل دیگر آنتی بادی برای محافظت ندارند.
مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در ارتباط با 
وضعیت شیوع کرونا در کشور گفت: وضعیت کنترل بیماری 
کرونا خوشبختانه بسیار مطلوب است و موارد جدید بیماری 
و میزان مرگ و میر رفته رفته رو به کاهش است. مردانی 
بسیار کاهش  ها  بیمارستان  در  بستری  افزود: همچنین 
پیدا کرده است و آی سی یو ها بیشتر بیماری غیر کووید 
می پذیرند و بیماران کرونایی که نیاز به آی سی یو داشته 
به  رو  روند  کلی  به طور  و  است  بسیار کم شده  باشند، 

کاهش کاماًل محسوس است.
صفحه 2

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی:

خیران استان مرکزی ۷۰۰میلیارد ریال 
برای مدرسه سازی متعهد شدند
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توقف خانگی قهرمان با چاشنی گل مارادونایی

صفحه 6

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1903- شنبه 20  آذر 14۰۰- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
داریوش 

مهرجویي: با سینما 
در جشنواره هاي 

خارجي ُپز 
مي دهند

6ورزش
گل محمدی: باید 
خودمان را بیشتر 

آماده کنیم تا قوی تر 
شویم

نک 1با

داريوش  كشور،  سينماي  تاريخ  شاخص  فيلمسازان  از  يكي 
مهرجويي مي باشد كه بسياري او را فيلمساز موج نو سينماي 
ايران مي دانند. اين فيلمساز كه فيلم هايي شاخص چون گاو، 
هامون، سنتوري، ليال و اجاره نشين ها را در كارنامه دارد، هفته 

گذشته 81 ساله شد. 

يحيی گل محمدی، سرمربی پرسپوليس درباره توقف تيمش 
را  بازی  اين  بايد  گفت:  دو،  بر  دو  نتيجه  با  هوادار  مقابل 
می برديم، ولی سه امتياز به راحتی از دست مان پريد. قطعاً 
ناراحت هستيم. موقعيت های خيلی خوبی خلق كرديم كه از 

آن ها استفاده نكرديم.

حجت اله صيدی، مديرعامل بانک صادرات ايران در آستانه ميالد 
حضرت زينب كبري )س( و روز پرستار با حضور در  بيمارستان 
شهداي گمنام و درمانگاه تخصصی خيريه آوديسيان از زحمات و 
خدمات شبانه روزی كادر درمان و پرستاری اين دو مركز درمانی 
و تالش های شبانه روزی آن ها برای ارتقای نظام سالمت كشور 

و درمان بيماران قدردانی كرد.

تسهیالت ویژه بانک 
صادرات ایران برای 

۷۰۰ پرستار

امکان رفع تحریم های دوره ترامپ وجود دارد در مدیریت دانشگاه
 از خرد جمعی بهره مند می شویم

سید محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران درباره میزان مشارکت دانشجویان 
و ضرورت بهره گیری از خرد جمعی آنان گفت: شیوه ما برای مدیریت دانشگاه 
یک شیوه متفاوت است که مهم ترین عنصر در این روش این است که ما معتقدیم 
دانشجو، هیات علمی و کارکنان می شود. همه  اساسی  دانشگاه شامل سه رکن 
حال  عین  در  باشند  داشته  نقش  مدیران  انتصاب  و  انتخاب  مرحله  در  باید  اینکه  اینها ضمن 

باید برای اداره و بخش اجرایی دانشگاه هم نقش آفرینی کنند.
صفحه 2

طرح  اجرای  با  معتقدند  مسئوالن  برخی 
نهضت ملی مسکن، بازار با کاهش قیمت مواجه 
می شود اما ماه گذشته مسکن در بسیاری از مناطق 

پایتخت روند صعودی داشته است.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از مهمترین 
طریق  از  مسکن  بازار  در  ثبات  ایجاد  دولت،   های  برنامه 

افزایش ساخت و ساز در قالب طرح نهضت ملی مسکن بوده 
که مراحل ابتدایی آن اجرایی شده است . بسیاری از مسئوالن  
معتقدند اجرای این طرح منجر به کاهش قیمت مسکن  و 
ایجاد ثبات در بازار خواهد شد  اما تا کنون  آمار ها حاکی از 
افزایش قیمت مسکن در بسیاری از مناطق پایتخت است.
صفحه 3

صعود قیمت مسکن ادامه دارد!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

شماره مناقصه   /1400
فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزیابي كیفي)فشرده(
تأمین غذاي گرم كاركنان عملیاتي منطقه بوشهر)تجدید(

نوبت دوم

شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه بوشهر در نظردارد مناقصه عمومي همزمان با ارزیابي کیفي )فشرده( خدمات )تأمین غذاي گرم کارکنان عملیاتي( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي 
www.setadiran.( به آدرس )دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران براي بازگشایي پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ستاد

ir( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/09/16  مي باشد.

مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 11:00 روز دو شنبه تاریخ 1400/09/22 
جلسه توجیهي: ساعت 9:00 روز یک شنبه 1400/09/28

مهلت زماني ارسال پیشنهاد: ساعت 11:00 روز پنج شنبه تاریخ 1400/10/09
زمان بازگشایي ارزیابي  : ساعت 08:00 روز شنبه  تاریخ 1400/10/11
زمان بازگشایي مناقصه: ساعت 10:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/10/12

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاي
الف: آدرس:بوشهرمیدان قدس شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه بوشهر کمیسیون مناقصات و تلفن 33350221- 077

ب: مبلغ برآورد : -/27/187/191/445 ریال 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاري :

واریز سپرده نقدي به ارزش -/1/359/359/572 ریال به حساب شماره 9200051200 به شناسه پرداخت 11200000014 و شناسه ملي 10101122904 قابل واریز در شعب بانک ملت بنام 
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي بوشهر یا ضمانتنامه معتبر بانکي معادل آن .

شرایط متقاضي: کلیه شرکتهاي توانمند داراي:
ارائه گواهي نامه اصل یا کپي برابر با اصل محضري معتبر صالحیت از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي استان در امور آشپزخانه کد3 .

ازمناقصه گراني که درفهرست شرکتهاي ممنوع المعامله در سطح شرکتهاي تابعه وزارت نفت مي باشند تقاضا مي گردد از شرکت دراین ارزیابي خودداري نمایند زیرا در هر مرحله از مناقصه 
چنانچه این موضوع احراز گردد مناقصه گزار در مناقصه  حذف و ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار ارائه شده توسط مناقصه گر مذکور نیز به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد. 

احراز شرایط قابل قبول براساس معیارهاي ارزیابي توانمندي بهداشتي، ایمني و  زیست محیطي شرکت الزامي مي باشد .
عدم  وجود سوء عملکرد در پیمان هاي سنوات گذشته شرکت اجباري مي باشد .

احراز امتیاز قابل  قبول  در ارزیابي کیفي )حداقل 60  امتیاز( بر اساس  معیارهاي مندرج در اسناد ارزیابي  الزامي  مي  باشد . 
ارائه اصل یا کپي برابر با اصل محضري گواهي صالحیت ایمني از اداره کار تعاون ، کار و رفاه اجتماعي استان همراه با اسناد مناقصه الزامي است . 

ارائه اصل و یا کپي برابر اصل محضري مدارك فوق االشاره در صورت درخواست مناقصه گزار الزامي است .
کپي برابر با اصل محضري کارت ملي و شناسنامه مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت ، تصویر اساسنامه ، آگهي تأسیس ، آخرین آگهي  تغییرات در روزنامه رسمي و کد اقتصادي و 

شناسه ملي الزامي است . 
ارائه اصل گواهي صحت امضاء جهت امضاءکنندگان مجاز و معرفي شده در اساسنامه و آخرین آگهي تغییرات الزامي مي باشد. 

کلیه مستندات ارائه شده مي بایست اصل یا کپي برابر اصل محضري باشد . 
شرکت کنندگان ملزم بر بارگذاري اسناد و مدارك در سایت ستاد ایران و نسبت به ارسال اصل ضمانت نامه اقدام نمایند. 

 اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاي اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  مرکز تماس: 
1456     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه www.setadiran.ir (( بخش  "ثبت نام / پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر"  موجود است.                    
روابط عمومي
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي – منطقه بوشهر

شناسه آگهی : 1235502

آگهی 
مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

400 - 3 – 209

 خرید، حمل و نصب و راه اندازی و بهره برداری
 آزمایشی یک دستگاه آشغالگیر مکانیکی در ایستگاه

655.000.000جاری    پمپاژ فاضالب محله بیستجان شهر زاینده رود

مهلت تحويل اسناد به دِبيرخانه معامالت شركت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاريخ 
1400/10/4

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزيكشنبه به تاريخ 1400/10/5
www.abfaesfahan.ir محل دريافت اسناد: سِايت ِاينترنِتي شركت آب و فاضالب استان اصفهان 

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلي 388  (

حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک 
ایران در آستانه میالد حضرت  صادرات 
با  پرستار  روز  و  )س(  کبري  زینب 
گمنام  شهداي  بیمارستان  در   حضور 
آودیسیان  خیریه  تخصصی  درمانگاه  و 
کادر  شبانه روزی  خدمات  و  زحمات  از 
درمان و پرستاری این دو مرکز درمانی 
برای  آن ها  شبانه روزی  تالش های  و 
درمان  و  کشور  سالمت  نظام  ارتقای 

بیماران قدردانی کرد.
به  همچنین  صیدی  له  حجت ا
از  تعدادی  با  چهره  به  چهره  صورت 
از  تعدادی  و  آن ها  همراهان  و  بیماران 
و  کرد  گفت وگو  مرکز  دو  این  مراجعان 

در جریان مشکالت آن ها قرار گرفت.
بانک  روابط عمومي  گزارش  به 
صادرات ایران، مدیرعامل بانک صادرات 
اعطای  از  دیدارها  این  جریان  در  ایران 
تسهیالت به 700نفر از پرستاران شاغل 
در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
نرخ  با  قرعه  قید  به  بهشتی  شهید 
بدون  و  بلندمدت  بازپرداخت  ترجیحی، 

ضامن خبر داد.
ز  ا ر  دیدا در  صیدي  له  حجت ا
حضور  با  که  گمنام  شهداي  بیمارستان 
علوم  دانشگاه  رئیس  لي،  زا علیرضا 
با  بود،  همراه  بهشتي  شهید  پزشکي 

زینب  حضرت  والدت  سالروز  تبریک 
کبری)س( و روز پرستار و گرامیداشت یاد 
مجاهدانه  تالش های  سالمت،  شهدای 
پرستاران و کادر درمان در خدمت رساني 
را  کرونا  شیوع  ایام  در  به ویژه  مردم  به 
ستود و گفت: »کادر درمان در دو سال 
اخیر براي حمایت از مردم در مقابل کرونا 
از هیچ مجاهدتی فروگذار نکرده اند و جا 
آنان تجلیل  از زحمات یکایک  دارد که 

شود.«
ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
و  پرستاران  توسط  شده  ارائه  خدمات 
مجموعه کادر درمان کشورمان را بسیار 
با کیفیت و پرافتخار توصیف کرد و افزود: 

»مدافعان سالمت کارنامه پرافتخاری را 
رقم زده اند.«

این  جریان  در  نیز  زالي  علیرضا 
بانک  زحمات  ز  ا ني  قدردا با  ر  دیدا
صادرات ایران در حمایت از کادر درمان 
کشور گفت: »مدیران و کارکنان بانک 
صادرات ایران از آغازین روزهاي شیوع 
کرونا به شیوه هاي گوناگون در کنار تیم 
بوده اند؛  کشور  درمان  کادر  و  سالمت 
مسئوالنه  حمایت های  که  طوری  به 
بانک   این  پرتالش  کارکنان  و  مدیران 
را  از نزدیک مشاهده کرده ایم و حرکت 
تجلیل  در  بانک  این  مدیریت  ارزشمند 
نشان  را   درمان  کادر  و  پرستاران  از 

دهنده روحیه مسئولیت پذیري اجتماعي 
می دانیم.«

قشر  نه  »خوشبختا فزود:  ا وي 
ویژه  به  و  سالمت  فعان  مدا خدوم 
پرستاران عزیز امروزه از سرمایه عظیم 
و سرشار اجتماعي نزد مردم برخوردارند 
و پیشتازان عرصه خدمت رساني به مردم 
به شمار می آیند؛ به گونه اي که تکریم 
جامعه خدوم پرستاري و پزشکي کشور، 
مناسبات  از  فراتر  و  اجتماعی  ضرورتی 

اداري و سازمانی است.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکي شهید 
پیام  که  دارم  »اطمینان  گفت:  بهشتي 
ایران  صادرات  بانک  نمادین  حرکت 
به  و  انگیزه بخش  پرستاري،  کادر  براي 

یادماندنی خواهد بود.«
ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
همچنین در آستانه روز پرستار از درمانگاه 
در  و  بازدید  آودیسیان  خیریه  تخصصي 
این  درمان  کادر  با  صمیمانه  نشستي 

درمانگاه از خدمات  آنان تجلیل کرد.
وي در این بازدید که با حضور آرا 
شاوردیان، نماینده ارامنه تهران و شمال 
شد،  انجام  اسالمي  شوراي  مجلس  در 
این  درمان  کادر  بی وقفه  تالش های 
درمانگاه را در ایام شیوع کرونا شایسته 

قدردانی دانست.

حجت اله صیدی در آستانه میالد حضرت زینب)س( و روز پرستار با حضور در بیمارستان شهدای گمنام و درمانگاه آودیسیان اعالم کرد

تسهیالت ویژه بانک صادرات ایران برای ۷۰۰ پرستار
سیاســت  مســئول  معــاون 
خارجــی اتحادیــه اروپــا پــس از پایان 
ــود  ــای خ ــام دیدگاه ه ــت برج نشس
را در جمــع خبرنــگاران اعــالم کــرد.

ــان  ــای جوان ــزارش دنی ــه گ ب
بــه نقــل از الجزیــره، انریکــه مورا، 
معــاون مســئول سیاســت خارجــی 
اتحادیــه اروپا که ریاســت نشســت 
روز پنجشــنبه را بــر عهــده داشــت 
پــس از پایــان دور جدیــد مذاکرات 
ویــن در جمــع خبرنــگاران اعــالم 
ــد  ــا تائی ــه هیئت ه ــه هم ــرد ک ک
کردنــد کــه تــا رســیدن بــه توافــق 

بــه مذاکــرات ادامــه خواهنــد داد.
مــورا در اظهــارات خــود گفت: 
ــای  ــود دیدگاه ه ــم وج ــی رغ »عل
مختلــف مــا تــالش می کنیــم کــه 
ایــن اختالفــات را برطــرف کنیــم. 

آژانــس انــرژی اتمی از هــر توافقی 
ــن تهــران و غــرب انجــام  کــه بی

ــد.« ــت می کن ــود، حمای ش
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب او در ادام
ــر اســاس  ــد ب ــر پیشــنهادی بای ه
آنچــه در آخریــن دور مذاکــرات 
بدســت آمــد، باشــد، افــزود: »نقطه 
ــه  ــرات، آنچ ــا در مذاک ــروع م ش
کــه در مــاه ژوئــن بــه دســت 
ــرات،  ــد، اســت. در طــول مذاک آم
همــه  ســوی  از  پیشــنهاد هایی 
کــه  می شــود  ارائــه  طرف هــا 
تمــام آن هــا بررســی خواهد شــد.«

ر هــا  با ن  ا یــر ا لــت  و د
ــرط  ــه ش ــت ک ــرده اس ــد ک تأکی
ــه برجــام لغــو تمامــی  بازگشــت ب
تحریم هــای ظالمانــه و یک جانبــه 
ــه  ــورمان و ارائ ــه کش ــکا علی آمری

اتخــاذ  عــدم  بــرای  تضمیــن 
چنیــن اقدامــی در آینــده از ســوی 

آمریکاســت.
ــروج  ــس از خ ــام پ ــده برج آین
یــک جانبــه آمریــکا از ایــن توافق در 
مــه 2018 و تحریم هــای یک جانبه 
ــران  ــت ای ــر صــادرات نف ــکا ب آمری
مــورد تردیــد قــرار گرفــت. پــس از 
آن برخــی دیگــر از اعضــای توافق و 
اول از همــه اروپایی هــا نیــز تعهدات 
خــود را در فضــای اقتصــادی نادیــده 
گرفتنــد و در نتیجــه باعــث شــد که 
ــی  ــی خــود ب توافــق در شــکل فعل
معنــی باشــد؛ بنابرایــن ایران شــروع 
بــه کاهــش تدریجــی تعهــدات خود 

در توافــق کــرد.
کمیســیون مشــترك برجــام از 
مــاه آوریــل بــرای یافتــن راه هــای 

احیــای توافــق هســته ای در شــکل 
اولیــه خــود شــش نشســت برگــزار 
کــرده اســت. طرف هــا دربــاره 
ــی  ــت احتمال ــداز بازگش ــم ان چش
آمریــکا بــه توافــق، گام هــای الزم 
بــرای تضمیــن تبعیــت کامــل 
ــائل  ــام و مس ــاد برج ــران از مف ای
مربــوط بــه لغــو تحریم هــای ضــد 

ــد. ــث می کنن ــران بح ای
طرف هــای مذاکــره کننــده 
اواخــر مــاه ژوئــن بــرای یــک دوره 
متوقــف  را  گفت وگو هــا  کوتــاه 
کردنــد، امــا از ســرگیری مذاکــرات 
ریاســت  انتخابــات  خاطــر  بــه 
جمهــوری ایــران و تشــکیل دولــت 
جدیــد بــه تعویــق افتــاد. دور هفتم 
ــن  ــر در وی ــا 29 نوامب گفت وگو ه

آغــاز شــد.

معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

تا رسیدن به توافق به مذاکرات ادامه می دهیم
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نماینده ادوار مجلس :
امکان رفع تحریم های دوره ترامپ وجود دارد

یک نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی با اشاره به پیشنهادات قاطع 
تر و شفاف تر ایران نسبت به گذشته در مذاکرات گفت: اگر براساس خواسته 
های خود در دور اول مذاکرات بتوانیم امتیازاتی از طرف مقابل بگیریم، بسیار 
مطلوب خواهد بود. رفع تحریم های دوره ترامپ محتمل تر از تحریم های 

قبل برجام است.
ابراهیم نکو، با بیان اینکه تیم مذاکره کننده فعلی منتقد مذاکرات در 
دوره دولت قبل بودند و آن مذاکرات را قبول نداشتند، اظهار کرد: تیم ایرانی 
براساس قالب فکری خود در مذاکرات جدید پیشنهادات قاطع تر و شفاف تری 
مطرح کرده است. برداشتن کل تحریم ها، رفع موانع تجاری و در مرحله بعد 

آزادسازی اموال بلوکه شده خواسته طرف ایرانی است.
وی ادامه داد: در مراحل بعدی مذاکرات اگر تیم ایرانی بر خواسته های 
خود پافشاری کند، نشان می دهد که سبک مذاکره خود را دنبال کرده و در 
شیوه تفکر خود تغییری نداده است، اما در رابطه با رفع تحریم ها در بحث 
وجود دارد. اول اینکه ایران با پافشاری بر خواسته های خود می تواند تحریم 
های دوره ترامپ و خروج آمریکا از برجام  را لغو کند یا کل تحریم های قبل 
برجام؟ رفع تحریم های دوره ترامپ محتمل است و شاید بایدن با شروطی 
این تحریم ها را لغو کند، اما خواسته رفع تحریم های قبل برجام با مقاومت 
سرسختانه بایدن همراه خواهد شد که شاید حتی ادامه مذاکرات را هم سخت 
کند. در حال حاضر تیم ایرانی در تهران است و در روزهای آینده مشخص 
می شود که آیا ایران بر خواسته های خود پافشاری دارد یا تعدیل هایی در 

آن انجام می دهد؟
این نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی همچنین با بیان اینکه  آمریکا 
هم از ایران خواسته هایی دارد، تصریح کرد: باید منتظر بمانیم که  آیا ایران 
به کاهش غنی سازی تن می دهد؟ از سویی خواسته دیگر ایران این است 
که بایدن تضمین بدهد که آمریکا دیگر از برجام خارج نشود، در حالیکه بایدن 
فاقد این توانایی است که چنین تضمینی بدهد. در مجموع من معتقدم که 
اگر براساس خواسته های خود در دور اول مذاکرات بتوانیم امتیازاتی از طرف 

مقابل بگیریم، بسیار مطلوب خواهد بود.
نکو در پایان درباره واکنش ها در داخل کشور نسبت به مذاکرات هسته 
ای، خاطرنشان کرد: عده ای در بدنه جامعه که در  گذشته مخالف برجام بودند 
همچنان با این توافق مخالف هستند، اما عده ای که قبال مخالف بودند و 
االن در دولت و مجلس حضور دارند و شاهد مشکالت معیشتی مردم هستند، 
بدشان نمی آید توافق خوبی حاصل شود. از سویی اکثر اصالح طلبان هم 
موافق دستیابی به توافق هستند، ولی اقلیتی مایل نیستند این توافق حاصل 
شود تا بگویند تیم ما بهتر از تیم فعلی است، بنابراین دنبال اخالل در مذاکرات 

بوده و انتقادهای گزنده مطرح می کنند.

جزئیات استخدام متعهدین خدمت آموزش و پرورش در سال 1400
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش جزئیات 

استخدام متعهدین خدمت وزارت آموزش و پرورش در سال 1400 را اعالم کرد.
سعید عسکری در بخشنامه ای که به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و 
دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی ارسال کرده، بر ضرورت اخذ تعهد محضری، 
تشکیل پرونده استخدامی و صدور حکم استخدامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های 
موردنیاز آموزش و پرورش در آزمون سراسری سال 1400 که در دانشگاه فرهنگیان و 

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ثبت نام اولیه انجام داده اند تاکید کرد.
در این بخشنامه آمده است که اطالعات و تخصیص کدپرسنلی برای افراد مذکور به 

صورت یکجا در سامانه estekhdam.Hrm.medu.ir وارد شده است.
 به استناد مجوز مورخ 5 مرداد 1400 سازمان اداری و استخدامی کشور و مفاد 
ماده 1 و 6 قانون متعهدین خدمت مصوب8 خرداد 1369  مجلس شورای اسالمی 
و دستورالعمل 29 خرداد 1395، اطالعات پذیرفته شدگان نهایی رشته های موردنیاز 
آموزش و پرورش در آزمون سراسری سال 1400 که در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه 
تربیت دبیر شهید رجایی ثبت نام اولیه کرده اند با تخصیص کد پرسنلی به صورت یکجا 

در سامانه فوق وارد شده است.
در این بخشنامه همچنین بر رعایت موارد ذیل تاکید شده است:

- همزمان با معرفی پذیرفته شدگان به هسته گزینش جهت اخذ تاییدیه انفرادی باید 
جهت سپردن تعهد خدمت محضری نسبت به اخذ گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه 
محل تحصیل اقدام الزم انجام گیرد. صدور حکم آزمایشی منوط به اخذ تأییدیه گزینش 
و متعاقب آن سپردن سند تعهد محضری خواهد بود. به استناد ماده 6 قانون متعهدین 
خدمت به وزارت آموزش و پرورش، معرفی شدگان پس از ارائه تاییدیه گزینش و سپردن 

تعهد خدمتی، از آغاز تحصیل به استخدام آزمایشی پذیرفته می شوند.
هرگونه جابه جایی بین استانی، به هرعلتی ممنوع است

- عدم مراجعه فرد برای سپردن تعهد محضری در موعد مقرر قانونی، به منزله 
انصراف تلقی می شود. همچنین به استناد تبصره 4 ماده واحده »نحوه جذب منابع انسانی 
در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش« مصوب جلسه 27 آبان 1399 
شورای عالی انقالب فرهنگی و مصوبه مورخ 17 تیر 1398 شورای عالی آموزش و پرورش، 
پذیرش دانشجوی متعهد خدمت برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز برای بوم خدمت )استان 
محل خدمت مندرج در دفترچه آزمون( صورت گرفته است. بنابراین هر گونه درخواست 
جابه جایی بین استانی و تغییر سهمیه استانی در طول ایفای تعهد وبعد از آن، به هردلیل، 
موجب قطع رابطه استخدامی شده و مکلف به پرداخت هزینه های مربوط نیز خواهد شد. 
فلذا تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و در طول ایفای تعهد و بعد از 
آن، تحت هر شرایط اعم از تاهل، تجرد، بعد مسافت، تکفل، فوت والدین و ... ممنوع است.
estekhdam. Hrin. اخذ تعهد صرفا برای رشته پذیرفته شده که در سامانه -
medu. ir نیز ورود اطالعات شده مجاز است و در غیر این صورت، وجاهت قانونی 
ندارد. بنابراین درج عنوان صحیح و دقیق رشته تحصیلی و همچنین منطقه آموزش و 

پرورش خدمتی در متن سند تعهد محضری، الزامی است.
- تاریخ صدور حکم استخدام آزمایشی پذیرفته شدگان بر مبنای تاریخ شروع به 
تحصیلی که از سوی دانشگاه محل قبولی اعالم می شود در حکم استخدام درج خواهد 
شد. براین اساس، شروع به تحصیل پذیرفته شدگان پردیس های دانشگاه فرهنگیان 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال تحصیلی 1401-1400 )از 17 مهر 1400 

به بعد( خواهد بود.
- به استناد ماده 1 قانون متعهدین خدمت وزارت آموزش و پرورش مصوب 8 خرداد 
1369 مجلس شورای اسالمی و ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مزبور، پذیرفته شدگان و 
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مکلف اند در آغاز تحصیل 
خود به وزارت آموزش و پرورش، تعهد خدمت بسپارند و تحصیل آنان در دانشگاه های 

مزبور، منوط به سپردن تعهد ثبتی به وزارت مذکور است.
الزام به اخذ تعهد حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی

- اخذ تعهد از مشموالن ماده )1( قانون می باید حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی 
صورت گیرد ثبت نام و ادامه تحصیل آنان در دانشگاه های مزبور در نیم سال اول تحصیلی 
به صورت مشروط بوده و تحصیل دانشجویان در نیمسال دوم، مستلزم ارائه گواهی سند 
تعهد محضری از اداره کل آموزش و پرورش سهمیه خدمتی است. فلذا عدم مراجعه افراد 
پذیرفته شده و دانشجویان دانشگاه های مزبور در موعد مقرر قانونی و با وصف اطالع رسانی 

به ذینفع برای تشکیل پرونده استخدامی به منزله انصراف از استخدام تلقی می شود.
- تحصیل این گونه افراد در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 

بعد از نیمسال اول، فاقد موضوعیت بوده و تخلف از قوانین ومقررات مصرح است. 
بر اساس گزارش دانشگاه فرهنگیان و یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشجویان 
متعهدین خدمت به دلیل ترك تحصیل، انصراف از تحصیل و یا ممنوعیت از ادامه تحصیل 
و ... مشمول ماده 5 قانون است و با ارائه درخواست انصراف از استخدام به منطقه محل 
خدمت، اداره کل آموزش و پرورش استان مکلف است به محض دریافت گزارش کتبی، 
نسبت به لغو حکم کارگزینی و سپس وصول خسارت و متعاقب آن لغو سند تعهد محضری 

اقدام قانونی الزم را به عمل بیاورد.
- عدم گزارش به موقع وضعیت دانشجویان و یا عدم لغو سند تعهد محضری افراد 
مو صوف، تخلف از اجرای قوانین و مقررات تلقی شده و کارکنان مرتبط با موضوع در 
ادارات کل آموزش و پرورش و دانشگاه های وابسته، باید به موجب ماده 8 قانون رسیدگی 

به تخلفات اداری، به هیئت معرفی شوند.

تزریق دز یادآور واکسن کرونا الزامی است؛

كاهش آمار بیماری و میزان مرگ و میر ناشی از كرونا
ملــی  ســتاد  عضــو 
مقابلــه بــا کرونــا گفــت: بــه 
ــت شــده اســت کــه  ــا ثاب م
واکســن هــای ســاخته شــده براســاس 
پلتفــرم ویــروس ضعیــف شــده ماننــد 
ســینوفارم، برکــت یــا بهــارات چهارماه 
ــی  ــر آنت ــواًل دیگ ــد از دز دوم معم بع

ــد. ــرای محافظــت ندارن ــادی ب ب
ــتاد  ــو س ــی عض ــعود مردان مس
ــاط  ــا در ارتب ــا کرون ــه ب ــی مقابل مل
ــا در کشــور  ــا وضعیــت شــیوع کرون ب
گفــت: وضعیــت کنتــرل بیمــاری 
ــوب  ــیار مطل ــبختانه بس ــا خوش کرون
اســت و مــوارد جدیــد بیمــاری و 
ــه رو  ــه رفت ــر رفت ــرگ و می ــزان م می
ــزود:  ــی اف ــت. مردان ــش اس ــه کاه ب
بیمارســتان  در  بســتری  همچنیــن 
هــا بســیار کاهــش پیــدا کــرده اســت 
ــاری  ــتر بیم ــا بیش ــو ه ــی ی و آی س
ــاران  ــد و بیم ــد می پذیرن ــر کووی غی
ــو  ــه آی ســی ی ــاز ب ــی کــه نی کرونای
داشــته باشــند، بســیار کم شــده اســت 
و بــه طــور کلــی رونــد رو بــه کاهــش 

ــت. ــوس اس ــاًل محس کام
ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــو س عض
کرونــا در ادامــه بــا اشــاره بــه خطــر 
ــزود:  ــری اف ــای سراس ــایی ه بازگش
ــردم  ــرکت م ــا و ش ــایی ه ــا بازگش ب
ــه  ــی ک ــات و مســافرت های در تجمع
ممکــن اســت کاری یــا تفریحــی 
مــورد  در  دغدغــه   حتمــًا  باشــد 
ــود دارد و  ــال وج ــوارد ابت ــش م افزای
ــی را  ــه کشــورهای اروپای ــد تجرب بای
مدنظــر داشــته باشــیم. در کشــورهای 
اتحادیــه اروپــا ماننــد آلمــان، بلژیــک، 
فرانســه و اتریــش، بــه معنــای واقعــی 
کلمــه بازگشــایی هــا صــورت گرفــت 
ــده  ــام ش ــا تم ــد کرون ــر کردن و فک
اســت. بنابرایــن در حــال حاضــر 
ــا  ــاری کرون ــان بیم ــا طغی ــاره ب دوب
ــتیم،  ــه هس ــورها مواج ــن کش در ای
درحالــی کــه حتــی بســیاری از ایــن 
کشــورها واکسیناســیون سراســری 
ــا انجــام  ــا را مدتهــا پیــش از م کرون

داده بودنــد، امــا افزایــش مــوارد ابتــال 
ــاد.   ــاق افت ــاره اتف ــا دوب ــه کرون ب

مردانــی ادامــه داد: دوم اینکــه بــه 
ــن  ــه واکس ــت ک ــده اس ــت ش ــا ثاب م
هــای ســاخته شــده براســاس پلتفــرم 
ویــروس ضعیف شــده مانند ســینوفارم، 
برکــت یــا بهــارات چهارمــاه بعــد از دز 
دوم معمــواًل دیگــر آنتــی بــادی بــرای 
ــن  ــن ممک ــد. بنابرای ــت ندارن محافظ
اســت افــرادی کــه ایــن واکســن هــا را 
دریافــت کــرده انــد، بعــد از ایــن مــدت 
گرفتــار بیمــاری شــوند. برایــن اســاس 
اســاتید توصیــه می کننــد کــه افــرادی 
کــه حتــی دو دوز واکســن شــان را زده 
انــد، حتمــاً چهارمــاه بعد دز دوم نســبت 
بــه تزریــق واکســن یــادآور اقــدام کنند. 
ــن  ــورت، ممک ــن ص ــر ای ــرا در غی زی

اســت دوبــاره مبتــال شــوند. 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــو س عض
کرونــا گفــت: نکتــه دیگر حائــز اهمیت 
ایــن اســت کــه افــرادی کــه واکســن 
نــزده انــد، هرچــه ســریعتر بــه مراکــز 
تزریــق واکســن مراجعــه کننــد. از 
طرفــی افــرادی کــه واکسیناسیونشــان 
کامــل انجــام شــده اســت، تــا کنتــرل 
ــت  ــا رعای ــد حتم ــاری بای ــل بیم کام
ــک،  ــه زدن  ماس ــا از جمل ــکل ه پروت
فاصلــه گــذاری اجتماعــی، شستشــوی 

دســت و عــدم شــرکت در تجمعــات را 
در نظــر داشــته باشــند. 

او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
ــای  ــش ه ــا جه ــه ب ــرای مقابل ــا ب آی
ــت  ــا الزم نیس ــروس کرون ــد وی جدی
افــرادی کــه دو دوز واکســن ویــروس 
کرده انــد،  دریافــت  شــده  کشــته 
بــرای  دیگــری  هــای  پلتفــرم  از 
ــه  ــبت ب ــی نس ــی زای ــش ایمن افزای
ایــن ویــروس اســتفاده کننــد، گفــت: 
یکــی از پیشــنهاداتی کــه مطــرح 
ــه  ــرادی ک ــه اف ــن اســت ک ــده، ای ش
ــاس  ــان، براس ــن ش ــه واکس دوز اولی
پلتفــرم ویــروس ضعیــف شــده ماننــد 
ســینوفارم یــا برکــت و بهــارات بــوده 
دیگــری  هــای  پلتفــرم  از  اســت، 
اســتفاده کننــد. یکــی از پلتفــرم هایــی 
کــه توصیــه می شــود »وکتــور بیس« 
ــن  ــای »پروتئی ــن ه ــا واکس ــا و ی ه
ــن  ــده واکس ــه آین ــتند ک ــس« هس بی
کرونــا را در دنیــا رقــم می زننــد و 
می تواننــد بــرای دوز یــادآور ایــن 

ــود.  ــتفاده ش ــا اس ــن ه واکس
ــور  ــا در کش ــزود: م ــی اف مردان
ــن بیــس  ــا ســه  واکســن پروتئی دو ت
ــد واکســن پاســتوکووك،  ــم. مانن داری
کــه  نــورا  واکســن  و  اســپایکوژن 
ــورد  ــای م ــن ه ــه واکس ــده ب در آین

ــن  ــد. ای ــد ش ــه خواهن ــتفاده اضاف اس
ثابــت شــده اســت بــرای افــرادی کــه 
می خواهنــد دوز یــادآور تزریــق کننــد 
ــن  ــا ای ــی ب ــن های ــتفاده از واکس اس
ــر باشــد.  ــد موث ــی توان ــا م ــرم ه پلتف
ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــو س عض
ــه ورود  ــاله ک ــن مس ــا رد ای ــا ب کرون
احتمالــی ســویه »اومیکــرون« بــه 
کشــور، مــی توانــد دســتاوردهای بــه 
دســت آمده از واکسیناســیون گســترده 
در ایــران را از بیــن ببــرد، گفــت: 
ســازمان جهانــی بهداشــت اعــالم 
کــرده اســت کــه بــه نظــر نمی رســد 
جــدی  تهدیــد  اومیکــرون  ســویه 
ــواردی  ــا باشــد و بیشــتر م ــرای دنی ب
کــه تاکنــون از ابتــال بــه ایــن ســویه 
گــزارش شــده اســت، مــوارد ســبک و 
کــم عالمــت بیمــاری کرونا بــوده اند. 
ــزان  ــا می ــاط ب ــی در ارتب مردان
نظــارت بــر مــوارد مشــکوك ابتــالء به 
ایــن ســویه در مرزهــای کشــور گفت: 
تمــام اقدامــات احتیاطــی ماننــد زمانی 
ــد  ــت، بای ــوده اس ــا ب ــه اوج کرون ک
ــت  ــه نیس ــد و اینگون ــدا کن ــه پی ادام
ــه ایــن دلیــل کــه  کــه فکــر کنیــم ب
مــوارد بیمــاری کــم شــده اســت، دیگر 
کار مــا بــرای مقابلــه بــا همــه گیــری 
کرونــا نیــز بــه پایــان رســیده اســت.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

رییس دانشگاه تهران:
در مدیریت دانشگاه از خرد جمعی بهره مند می شویم

رییس دانشگاه تهران با بیان اینکه به دموکراسی سازمانی در دانشگاه تهران 
معتقدم، بر لزوم استفاده از خرد جمعی تاکید کرد.

مشارکت  میزان  درباره  تهران  نشگاه  دا رییس  مقیمی،  محمد  سید 
برای  ما  شیوه  گفت:  آنان  جمعی  خرد  از  بهره گیری  ضرورت  و  دانشجویان 
روش  این  در  عنصر  مهم ترین  که  است  متفاوت  شیوه  یک  دانشگاه  مدیریت 
این است که ما معتقدیم دانشگاه شامل سه رکن اساسی دانشجو، هیات علمی 
انتصاب  و  انتخاب  مرحله  در  باید  اینکه  اینها ضمن  همه  می شود.  کارکنان  و 
مدیران نقش داشته باشند در عین حال باید برای اداره و بخش اجرایی دانشگاه 

کنند. آفرینی  نقش  هم 
وی با اشاره به اهمیت دموکراسی سازمانی در دانشگاه اشاره کرد و گفت: گاهی 
اوقات ما تصور می کنیم که مشارکت یعنی افراد بیایند رای بدهند و بعد مشارکت 
تمام می شود در حالی که عمل مشارکت خیلی بیش از اینهاست. من به دموکراسی 
سازمانی در دانشگاه معتقدم که طبق آن این سه گروه باید در همه ارکان از جمله 

در مرحله انتخاب و هم در مرحله اجرا سهیم باشند.
رییس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه فضای دانشگاهی ایجاب می کند، 
از خرد جمعی بیشتر بهره مند شویم، گفت: در این فضا ما زمانی که می خواهیم 
یک مدیریتی را تغییر دهیم یا تثیبت کنیم نشست هایی برگزار می کنیم که طی 
البته شنیدن  را می شنویم.  دانشجویان  و  کارکنان  علمی،  هیات  آن مالحظات 
است  نداشته  سابقه  تاکنون  گیری ها  تصمیم  نوع  این  برای  کارکنان  نظرات 
و  باشد  دانشکده  رییس  کسی  چه  که  نمی شد  سوال  وقت  هیچ  کارکنان  از  و 
اثر  اتفاق می افتد، همین موضوع بسیار در کارکنان ما  بار است که  اولین  این 

روانی مثبتی دارد.
وی افزود: دانشجویان هم به ما مراجعه کردند و من به طور غیرمستقیم نظر 
آن ها را جویان شده ام، اما از آنجا که هنوز محیط دانشگاه حضوری نیست، امکان 
برگزاری نشست مشترك با دانشجویان فراهم نبود، ولی حتما در ادامه که کالس ها 

حضوری شد با حضور دانشجویان برگزار خواهیم کرد.
ما  دست  به  دانشجویان  از  ایمیل هایی  بعضا  گفت:  تهران  دانشگاه  رییس 
می رسد و آن ها برای من یادداشت هایی می نویسند که حتما آن ها را در بررسی ها 

و گزارش های خود لحاظ خواهم کرد.
وی درباره ضرورت همگام بودن دانشگاه و صنعت برای رشد جامعه دانشگاهی 
گفت: ما متاسفانه یک سازوکار باالدستی که همزمان بتواند دستگاه ها و دانشگاه ها را 
با هم هماهنگ کند نداریم. درست است که یک نهادی مانند معاونت علمی ایجاد 
شده و اعتبارات و اقدامات خاص خود را دارد، اما به نظر می رسد به وجود یک نهاد 

باال دستی نیاز است که بتواند این فرآیند را تضمین کند.
مقیمی ادامه داد: در واقع تصمیمات این نهاد باالدستی باید ضمانت اجرایی 
داشته باشد، به طور مثال وزارت علوم باالترین نهاد باالدستی ماست که فقط می تواند 
با دانشگاه ها این تعامل را داشته باشد و قدرت تحکم، امر و نهی به دستگاه های 
دیگر را ندارد. قاعدتا این باید در سطح ریاست محترم جمهور اتفاق بیافتد ولی وی 
به قدری درگیر مسائل و مشکالت جامعه است که نمی تواند هماهنگ سازی میان 

این نهادها را انجام دهد.
با  مستقل  شکل  به  دستگاه ها  برخی  اینکه  بیان  با  تهران  دانشگاه  رییس 
دانشگاه کار می کنند، گفت: نیاز است که یک نهاد باالدستی مطالبات دستگاه ها 
و سازمان ها را دریافت کرده و ظرفیت دانشگاه ها را در خدمت حل مسائل به کار 
بگیرد، متاسفانه این نگاه وجود ندارد و دستگاه ها خودشان به صورت داوطلبانه با 
دانشگاه ها ارتباط می گیرند اگر هم عالقه مند نباشند این اتفاق نمی افتد، کسی هم 

سوال نمی کند که چرا به سمت دانشگاه نرفته اند.
وی افزود: در حال حاضر در وزارت علوم یک صندوق نوآوری شکل گرفته 
که اتفاق بسیار خوبی است. فلسفه این صندوق این است که دولت اعتباری را برای 
آن در نظر بگیرد و دستگاه ها و سازمان ها نیازهایشان را به وزارت علوم بگویند، 
سپس از محل اعتبار این صندوق که مبتنی بر تقاضای دستگاه ها است دانشگاه ها 

حل مساله را ارائه دهند.

قتل در كارگاه تزریق پالستیک/ قاتل دستگیر شد
پلیس آگاهی شهرستان پردیس فردی که یکی از دوستانش را در یک کارگاه تزریق 
پالستیک در سیاسنگ پردیس به قتل رسانده بود در کمتر از 8 ساعت شناسایی و دستگیر شد.

به  اشاره  با  پردیس در جمع خبرنگاران  انتظامی شهرستان  فرمانده  بهزاد عبدیان 
دستگیری قاتل در کمتر از 8 ساعت، اظهار کرد: در پی اعالم و تماس عوامل بیمارستان 
با مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر آنکه شخصی از اتباع بیگانه که با ضربات چاقو 
نیز مجروح شده است توسط دونفر به بیمارستان منتقل می شود و سپس فوت می کند 

بالفاصله کار آگاهان پلیس آگاهی این شهرستان به محل حادثه اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان پردیس گفت: باحضور تالش کارآگاهان در بررسی های 
اولیه خود متوجه شدند که مقتول به هویت »ح_ر« در کارگاه تزریق پالستیک مشغول 
بکار بوده و بدلیل اختالفی که متهم با وی داشته با او درگیر شده و بوسیله ضربات چاقو 
وی را به قتل رسانده و متواری شده است.وی افزود: در ادامه پلیس آگاهی با انجام اقدامات 
پلیسی متوجه شدند که قاتل از اتباع بیگانه بوده و درصدد فراهم آوردن زمینه ای برای 
خروج از کشور و فرار کردن است که بالفاصله وارد عمل شده و با به کارگیری اقدامات 

پلیسی مخفیگاه نامبرده را شناسایی و در کمتر از 8 ساعت وی را دستگیر شد.
این مقام انتظامی با اشاره به اعتراف صریح متهم و آنکه اظهار داشته مقتول مواد 
مخدر مصرف می کرده و قصد ترك دادن وی از اعتیاد را داشته که در روز حادثه با هم 
درگیر شده و با ضربات چاقو وی را به قتل رساندم، تصریح کرد: در این زمینه پرونده 

تشکیل و به همراه قاتل برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

بازداشت 2 قاتل مسلح در تهران 
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از دستگیری دو نفر قاتل مسلح که هفته گذشته 

مرتکب قتل شده بودند خبر داد.
سرهنگ احمد ساکی در تشریح این خبر بیان داشت: هفته گذشته مرد میانسالی 
پلیس  اطالع  محض  به  که  رسید  قتل  به  گلوله  اصابت  اثر  بر  منزلش  در  جلوی  در 
یا قاتلین در دستور کار  از موضوع تیم ویژه پلیس آگاهی تشکیل و دستگیری قاتل 

قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان پس از انجام اقدامات فنی و بکارگیری 
امکانات سازمانی و شگردهای خاص پلیسی در نهایت قاتل را شناسایی و دستگیر کردند.
نیز توسط پلیس  ادامه تصریح کرد:همچنین همدست وی  انتظامی در  این مقامه 

آگاهی نهاوند طی یک عملیات ویژه پلیسی در استان تهران شناسایی و دستگیر شد.
بازجویی  پایان خاطرنشان کرد: متهمان در  نهاوند در  انتظامی شهرستان  فرمانده 
های فنی به قتل اعتراف و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شدند.

انتقام از برادرشوهر با اجیركردن مردان غریبه 
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری زن جوانی که 

برای تسویه حساب مالی با برادر همسرش 2 شرور را اجیر کرده بود، خبر داد
 سرهنگ کارآگاه »مرتضی نثاری« در توضیح این خبر گفت: چهارم مهرماه امسال 
مرد جوانی به اداره آگاهی تهران بزرگ مراجعه  و از دو مرد جوان به اتهام سرقت و آدم 

ربایی شکایت کرد.
وی عنوان کرد: شاکی در خصوص آدم ربایی توضیح داد: ساعت 8 شب اول مهر 
امسال همسر برادرم با من تماس گرفت و خواست برای او کاری را انجام دهم. بدنبال 
تماس او، راهی خانه شان شدم که همسر برادرم به نام سودابه از من خواست او را به 
سمت کوهسار ببرم. راهی کوهسار شدیم، پس از چند لحظه دو نفر ناشناس به من حمله 
و مرا مورد ضرب وجرح قرار داده و با زور سوار خودروام کردند. چند ساعتی در سطح شهر 
مرا چرخانده و پس از سرقت گوشی های تلفن همراهم، مدارك شناسایی و یک میلیون 

و 800 هزار تومان مرا رها کردند.
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2 روش برای تجزیه و تحلیل عادت های 
شنیداری اسپاتیفای

مشاهده ی فهرست پخش اسپاتیفای در پایان سال همیشه لذت بخش است؛ 
جایی که اطالعاتی درمورد هنرمندان، آهنگ ها، ژانرها و موارد دیگر در فهرست 

پخش شما در طول سال ارائه می شود.
اگر نمی توانید تا ماه دسامبر منتظر بمانید تا سرویس یادشده، فهرستی از 
آمار شنیداری شما ارائه دهد، در این مقاله بهترین برنامه های شخص ثالث را برای 

ارتباط با اسپاتیفای و بررسی عادت های شنیداری، به شما معرفی خواهیم کرد.
Visualify -1

تاریخچه ی  ابزار  این  می کنیم.  شروع   Visualify با  را  خود  فهرست 
شنیداری اولیه ی شما را با تصاویر ساده و واضح به طور خالصه شده ارائه می دهد. 
این برنامه پنج هنرمند برتر و برترین آهنگی که در ماه گذشته، سال گذشته و در 

همه ی زمان ها گوش داده اید، به شما نشان خواهد داد.
باوجود اینکه اطالعات نمایش  داده شده در این برنامه به راحتی قابل درك 
است، اما نمی توانید یک دید کلی از برخی موارد به دست آورید. به عنوان مثال 
نمی توان ششمین هنرمند برتر از نظر میزان گوش دادن به آهنگ ها را مشاهده 
کرد و هیچ اطالعات دیگری درباره ی جنبه های دیگر سابقه ی شنیداری کاربر 

ازجمله ژانرها یا حالت وجود ندارد.
یکی از جالب ترین امکانات این پلتفرم این است که می توانید آثار هنری خود 
را براساس هنرمندان برتر و آهنگ هایی که به آن ها گوش داده اید ایجاد کرده و 
 ،View Artwork یک پوستر فیزیکی باکیفیت از آن ها سفارش دهید. دکمه ی

پوستری از جلد آلبوم ها برای شما ایجاد خواهد کرد.
می توانید طرح این پوستر را با استفاده از گزینه های مختلف مثل شبکه ای، 
چرخشی و غیره برای طرح بندی کالژ سفارشی سازی کنید. عالوه براین می توان 
انتخاب کرد که کدام مورد، به عنوان جلد آلبوم درنظر گرفته شود. این پوسترها 

با قیمت اولیه ی 25 دالر و ارسال رایگان به سراسر جهان به فروش می رسد.
Visualify به طور کلی یک وب سایت عالی برای مشاهده ی عادت های 
شنیداری در یک نگاه است. عالوه بر این می توانید یک یادگاری شخصی سازی 

شده براساس سلیقه ی موسیقی خود دریافت کنید.
Obscurify -2

اگر قصد دارید نگاهی جامع و دقیق به سلیقه ی موسیقی خود داشته باشید، 
Obscurify یکی از بهترین پلتفرم هایی است که می توانید از آن بهره ببرید. 
این سرویس، به منظور مشاهده ی عادت های شنیداری اخیر و نحوه ی مقایسه ی 
این عادت ها با کاربران دیگری که در کشور محل زندگی شما حضور دارند، مورد 

استفاده قرار می گیرد.
کدام  موسیقی شما  برتر  ژانر  ده  که  اعالم می کند  به شما  این وب سایت 
است و عالوه براین 50 هنرمند برتر فعلی و آهنگ هایی که بیشتر به آن ها گوش 
داده اید را نشان می دهد. همچنین می توان تاریخچه ی شنیداری خود را در این 
سایت مرور و آهنگ ها و هنرمندان برتر ماه های گذشته و همه ی زمان های دیگر 
را مشاهده کرد. در نهایت می توان با یک کلیک ساده، آهنگ های برتر خود را به 

یک فهرست پخش تبدیل کنید.
نشان دهنده ی  که  می دهد  ارائه  دیگری  آمار   Obscurify افزون براین، 
این است که سلیقه ی موسیقی شما در مقایسه با افراد دیگری که در کشور محل 
زندگی شما حضور دارند و همچنین نسبت به کاربران سایر نواحی جهان، چگونه 
است. افزون براین می توانید جایگاه خود را از نظر مقایسه با سایر کاربران در نمودار 
ارائه شده مشاهده کنید. قابلیت دیگر Obscurify این است که حال وهوای 
موسیقی شما را براساس میزان شادی، رقص پذیر، انرژی و آکوستینک نسبت به 

کاربران دیگر در کشور محل زندگی تان مقایسه می کند.
برای  توصیه هایی  فعلی شما،  سلیقه ی  براساس  این وب سایت  درنهایت، 
گوش دادن به موسیقی های جدید ارائه می دهد. شما می توانید این توصیه ها را 
به فهرست پخش اسپاتیفای تبدیل کرده یا به بازخوانی توصیه ها ادامه دهید تا 
آهنگ هایی را که ازنظر خودتان شایسته اضافه شدن به فهرست پخش است 

انتخاب کنید.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با 
تاکید بر لزوم افزایش ظرفیت رشته های 
آموزشی  توان  با  متناسب  پزشکی 
بی رویه  افزایش  گفت:  دانشگاه ها، 
ظرفیت، کیفیت آموزش پزشکی را پایین 
می آورد و از طرفی الزاما افزایش ظرفیت 

ضامن افزایش دسترسی نخواهد بود.
اشاره  با  رئیس زاده،  محمد  دکتر 
به برگزاری جلسه شورای عالی انقالب 
کمبود  مشکل  رفع  پیرامون  فرهنگی 
پزشک در کشور، گفت: پیرو فرمایش 
انقالب  عالی  شورای  جمهور،  رئیس 
فرهنگی جلسه ای با موافقان و مخالفان 
برگزار  پزشکان  ظرفیت  افزایش  طرح 
و  بهداشت  وزیر  جلسه  این  در  کردند. 
دکتر  بهداشت،  وزارت  آموزشی  معاون 
مرضیه وحید دستجردی، دکتر سجادی، 
ویدیو  به صورت  لنکرانی  بنده و دکتر 
کنفرانس حضور داشته و همه اعضای 
متفق القول  یکدیگر  با  سالمت  حوزه 
ظرفیت،  بی رویه  افزایش  که  بودند 
کیفیت آموزش پزشکی را پایین می آورد 
و از طرفی الزاما افزایش ظرفیت ضامن 

افزایش دسترسی نخواهد بود.
که  ظرفیتی  افزایش  افزود:  وی 
مشکل  هستند  دنبالش  به  دوستان 
کمبود فعلی را حل نخواهد کرد و 8 تا 
با  آنها  14 سال بعد نتیجه خواهد داد. 
افزایش ظرفیت متناسب با توان آموزشی 
دانشگاه های علوم پزشکی موافق بودند 
که وزارت بهداشت این کار را انجام داد 
و نهایتا جمع بندی که دکتر عاملی در 
بر 3 محور  پایان جلسه داشتند مبتنی 
مناطق  برخی  در  داریم  قبول  ما  بود. 

کشور کمبود دسترسی به پزشک وجود 
چون  شود،  اصالح  باید  توزیع  و  دارد 
مشکل ما در شرایط فعلی، توزیع است. 
که ظرفیت ها  بود  این  بحث سوم هم 

باید متناسب افزایش یابد.
او ادامه داد: تاکید بسیاری از اعضا 
بر این بود که شان شورای عالی انقالب 
فرهنگی این است که مباحث کالن را 
تدوین کند و وارد عدد و رقم نشود. اعداد 
و ارقام را به متولیان اجرایی مانند وزارت 
بهداشت بسپارد. اینکه برخی همکاران 
می فرمایند همه اعضای جلسه با افزایش 
این  به  بودند،  موافق  پزشکی  ظرفیت 
صورت است که همه با افزایش ظرفیِت 
افزایش  با  و  بودند  موافق  متناسب 
هیچ  نیستند.  موافق  بی رویه  ظرفیت 
کدام از اعضای حوزه سالمِت حاضر در 
جلسه با اعداد مطرح شده توسط ستاد 
انقالب  عالی  شورای  فناوری  و  علم 
ظرفیت  افزایش  در خصوص  فرهنگی 

موافق نبودند؛ چون توان چنین افزایش 
ظرفیتی که اعالم شد وجود ندارد.

رئیس زاده اظهار کرد: حدودا 130 
و  داریم  کشور  در  فعال  پزشک  هزار 
نسبت مان بر اساس آمار ما 15.9 به 10 
هزار است؛ هرچند ما نمی دانیم مالك 
سرانه پزشک به جمعیت را دوستان علم 
و فناوری شورای عالی انقالب فرهنگی 
از کجا آوردند. این مالك اصال مالك 
حوزه  در  گیری  تصمیم  برای  درستی 
شاخص   50 نیست.  کشور  سالمت 
سازمان بهداشت جهانی برای دسترسی 
مردم به سالمت در دنیا مطرح است که 
پس  است؛  مالك ها  از  یکی  هم  این 
محور اصلی نیست. هر کشوری شاخص 

خودش را در این زمینه دارد.
وی افزود: محور اصلی اکنون در 
که  است  سالمت  مراقبین  تراکم  دنیا 
ماما  پرستار،  بسته شامل پزشک،  یک 
بر یک شاخص،  تنها  تاکید  است.  و... 

درست نیست.
او بیان کرد: حدودا 15 هزار پزشک 
عمومی در کشور داریم که فعال نیستند 
و کار طبابت نمی کنند و شاید حدود30 
چرخه  در  داریم  عمومی  پزشک  هزار 
کشور  درمانی  نیاز  مورد  خدمات  ارائه 
ارجاع  نظام  چرخه  در  و  نیستند  فعال 
و پزشک خانواده نیستند مثال کارهای 
جای  به  می دهند.  انجام  و...  زیبایی 
افزایش  کارشناسی  کار  بدون  اینکه 
شود،  مطرح  غریب  و  عجیب  ظرفیت 
بیایید همین پزشکان عمومی موجود را 

برای کمبود به کار گیرید.
او درباره علت فعال نبودن پزشکان 
عمومی در فیلد کاری خود، تاکید کرد: 
پزشکی  کار  انجام  موجود  وضعیت  با 
تعرفه  وقتی  نیست.  به صرفه  برایشان 
عمومی  پزشک  برای  پایینی  بسیار 
پا  سر  پزشک  مطب  گرفتیم،  نظر  در 

نمی ماند و این دلیل اقتصادی دارد.

رییس کل سازمان نظام پزشکی:

انجام کار پزشکی برای پزشکان عمومی دیگر به صرفه نیست
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از 2 میلیون و 300 هزار 
تا  که  خالی  مسکونی  واحد 
 900 شده  شناسایی  کنون 
اشخاص حقوقی  به  مربوط  واحد  هزار 
است که باید مشمول مالیات می شد اما 
ماههاست که تحقق این موضوع معطل 
ایجاد یک سامانه رابط بین وزارت راه و 
سازمان امور مالیاتی است که باید توسط 
به  بنا  اما  شود  ایجاد  ارتباطات  وزارت 
گفته معاون وزیر راه و شهرسازی هنوز 

این ارتباط برقرار نشده است.
تملک امالك مسکونی و تجاری 
نگه  خالی  و  حقوقی  اشخاص  توسط 
داشتن آن به معضلی برای بازار مسکن 
تبدیل شده است. آنطور که معاون وزیر 
راه و شهرسازی می گوید از 2 میلیون و 
300 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه 
اشخاص  به  مربوط  واحد  هزار   900
حقوقی است. منظور از اشخاص حقوقی، 
و  ارگانها  دولتی،  دستگاههای  بانکها، 
نهادهای عمومی است که معموال برای 
افزایش سرمایه یا مصون نگهداشتن آن 
در برابر تورم اقدام به خرید یا ساخت 

امالك مسکونی و تجاری می کنند.
فکر  به   1394 سال  از  دولت 
واحدهای  عرضه  برای  چاره جویی 
قانون  که  است  مسکن  بازار  به  خالی 
به  آن سال  در  را  مستقیم  مالیات های 
تصویب رساند و طبق ماده 169 مکرر 
این قانون، واحدهای خالی باید مشمول 
مالیات شوند اما این قانون معطل ماند تا 
اینکه آذرماه سال 1399 مجلس شورای 
اسالمی قانون مالیات بر خانه های خالی 
را ابالغ کرد. قبل از آن هم وزارت راه 
درج  برای  را  سامانه ای  شهرسازی  و 

اطالعات سکونتی ایجاد کرده بود.
ملی  سامانه  در  نام  ثبت  امکان 
مرحله  چند  از  پس  اسکان  و  امالك 
تمدید و با پیشنهادی که مهرماه امسال 
به ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران 
قوا ارایه شد هنوز وجود دارد و متقاضیان 
amlak. سامانه  مراجعه  با  می توانند 
اطالعات  درج  به  نسبت   mrud.ir

سکونتی خود اقدام کنند.
محمودزاده  محمود  گفته  به  بنا 
ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ ثبت 

نام در سامانه امالك و اسکان به نفع 
تکمیل  به  زیرا  است؛  96 درصد مردم 
برنامه ریزی  و  اطالعاتی  بانک  شدن 
پردرآمد  افراد  یارانه  حذف  درخصوص 
کم درآمد  خانوارهای  یارانه  افزایش  و 
ثبت اطالعات  بنابراین  کمک می کند. 
نیازمند در اختیار قرار دادن زمان مناسب 
بدانند  مردم  تا  است  فرهنگ سازی  و 
این  و  اطالعات چیست  ثبت  از  هدف 
و  دولت  که  باشد  نداشته  وجود  تصور 
حاکمیت به دنبال جمع آوری اطالعات 

شخصی مردم است.
آذر ماه سال 1399 قانون مالیات 
نیمه  در  و  ابالغ  خالی  خانه های  بر 
فروردین ماه سایتی برای ثبت اطالعات 
زمان  شد.  ایجاد  خانوار  سرپرست های 
کردن  وارد  و  نام  ثبت  برای  ماهه   2
خانوار  میلیون   26 از  بیش  اطالعات 
کافی نبود و به همین دلیل این زمان 

در چند مرحله تمدید شد.
از  اعم  خانوار  سرپرستان  تمامی 
مالک و مستاجر؛ شهری و یا روستایی 
خود  سکونت  محل  ثبت  به  مکلف 
بسیار  اطالعاتی  بانک  ایجاد  هستند. 
بار  اولین  برای  و  است  زمان بر  بزرگ 
اطالعاتی  بانک  مقیاسی  چنین  در 

ایجاد می شود.
در این زمینه محمودزاده با اشاره 
به اینکه هدف اول قانون گذاری برای 
ثبت اطالعات سرپرستان خانوارها تنها 
اخذ مالیات نیست بلکه ایجاد بزرگترین 
بانک اطالعاتی کشور است که در زمینه 
برنامه ریزی ها کاربرد دارد، افزود: سامانه 
اسکان و امالك با معماری بزرگ ایجاد 

از سامانه های جامع  با بسیاری  شده و 
احوال، ثبت  از جمله ثبت  دیگر کشور 
ارتباط  خدماتی  شرکت های  و  اسناد 
مستقیم دارد و تبادل اطالعات می کند.

هدف از ثبت اطالعات چیست؟
وزیر  ساختمان  و  مسکن  معاون 
راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون 
مالیات بر خانه های خالی آمده است که 
اگر کسی در این سامانه ثبت اطالعات 
خدمات  باشد  نداشته  یکتا  کد  و  نکند 
دولتی را با وقفه دریافت می کند و این 
دارد.  محکمی  اجرایی  پشتوانه  قانون 
قرار  اختیار  در  نیازمند  اطالعات  ثبت 
دادن زمان مناسب و فرهنگ سازی است 
از ثبت اطالعات  بدانند هدف  تا مردم 
چیست و این تصور وجود نداشته باشد 
که دولت و حاکمیت به دنبال جمع آوری 

اطالعات شخصی مردم است.
وی با اشاره به اینکه برای تمامی 
کاربران متصل به سامانه ثبت امالك 
نیاز  تا  شده  ایجاد  کارتابل  اسکان  و 
نداشته  وجود  اطالعات  دستی  ثبت  به 
در  اولیه  قانون  اساس  بر  افزود:  باشد، 
یک  حدود  گذشته  سال  شهریورماه 
مسکونی  واحد  هزار   300 و  میلیون 
خالی شناسایی و در کارتابل سازمان امور 
مالیاتی  امور  وارد شد. سازمان  مالیاتی 
خواستار این شد تا اطالعات خانه های 
خالی تحت سیستم امن دیگری بین دو 
مجموعه که توسط وزارت ارتباطات باید 
ایجاد شود ارسال گردد اما تاکنون این 

ارتباط برقرار نشده است.
بیش از 900 هزار خانه خالی متعلق 

به اشخاص حقوقی است 

وزیر  ن  ساختما و  مسکن  معاون 
در  اینکه  بر  کید  تا با  و شهرسازی  راه 
تاریخ 17 آبان ماه سال جاری با ارسال 
نامه ای به ریاست سازمان امور مالیاتی 
یک میلون و 174 هزار واحد خالی را 
معرفی کرده ایم که اکثریت آنها متعلق 
به اشخاص حقوقی هستند، خاطرنشان 
خانه  واحد  ار  هز  900 از  بیش  کرد:  
خالی متعلق به اشخاص حقوقی است. 
اطالعات تهیه شده  به صورت دستی 
و در قالب سی دی تحویل سازمان امور 

مالیاتی شده است.
وی با اشاره به اینکه وزارت راه و 
شهرسازی باید تنها واحدهای خالی را 
برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی 
معرفی کند که تا کنون مجموعا حدود 
2 میلیون و 300 هزار واحد خانه خالی 
به این سازمان معرفی شده است، افزود: 
به دلیل متفاوت بودن محل قرار گیری 
واحدهای خالی شناسایی شده در حال 
حاضر امکان برآورد کلی میزان مالیاتی 

که باید اخذ شود مشخص نیست.
محمودزاده با تاکید بر اینکه برای 
خالی  خانه های  از  مالیات  اخذ  آغاز 
آنها  مستندات  و  ندارد  وجود  مشکلی 
ارائه شده است، عنوان کرد:  به واسطه 
برخورد جدی با مالکان واحدهای خالی 
برخی از آنها به فروش رسیده و مستاجر 
در آنها ساکن است اما تعداد آنها دائما در 

حال تغییر است.
افرادی که توانایی ثبت اطالعات 
دفاتر  به   می توانند  ندارند  را  خود 

پیشخوان مراجعه کنند
روستاهای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
زیر  شهرهای  و  خانوار   100 از  کمتر 
100 هزار خانوار هدف قانون مالیات بر 
خانه های خالی نیستند اما باید اطالعات 
ثبت  اسکان  و  امالك  سامانه  در  آنها 
شود، ادامه داد: افرادی که توانایی ثبت 
به   می توانند  ندارند  را  خود  اطالعات 
ثبت  با  کنند.  مراجعه  پیشخوان  دفاتر 
امالك  سامانه  در  خانوارها  اطالعات 
و اسکان و ایجاد این بانک اطالعاتی 
صرف  با  که  نیست  نیاز  دیگر  بزرگ 
یکبار  سال   5 هر  زیاد  بسیار  اعتبارات 
سرشماری نفوس و مسکن انجام شود.

باسعادت  میالد  مناسبت  به  ملل  اعتباری  موسسه  مدیرعامل  پیام 
حضرت زینب )سالم اهلل( و روز پرستار 

باسمه تعالی
السالم علیک یا زینب کبری )س(

با عرض سالم و ادب و احترام فرارسیدن سالروز 
میالد با سعادت حضرت زینب )س( و روز پرستار را 
به تمامی پرستاران دلسوز و از جان گذشته و مهربان 

تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
خرابه شام  دیده  زخم  دلهای  پرستار  کبری )س(  زینب  بدون شک 
و مظهر صبر و شکیبائی و تجسم عینی علم و عفاف است. انتخاب این 
روز مبارك و خجسته به نام »روز پرستار« اقدامی هوشمندانه بوده است 
چرا که پرستاران عزیز و گرانقدر نیز با الگو گرفتن از مقام شامخ حضرت 
زینب )س( به نوعی مرهم دلهای زخمی هستند و صبورانه با دلی سراسر 
از مهر و عطوفت دردها را تسکین می دهند و حضور آنان در کنار بیماران 
در تسریع بهبودی تاثیر بسزایی دارد. بدون تردید در دوران شیوع اپیدمی 
کرونا اگر رشادت ها، ایثار پرستاران و کادر درمانی کشور عزیزمان ایران 
نبود، داغ ها و مصیبت های بسیار زیادتری را شاهد بودیم. آنانی که از جان 
خود گذشتند تا جانی از بدن نگذرد، دلی نشکند، خانواده ای داغدار نگردد 
تا آسمان پر ستاره عاشقان این سرزمین پرنورتر و پرشورتر از قبل بدرخشد.

پرستاران  ویژه  به  درمان  کادر  اعضای  از  تقدیر  که  است  پرواضح 
گرانقدرکه آسایش خود را قربانی آرامش و سالمت دیگران می کنند، قطعًا 
و حقًا شایسته یک روز نیست،  اما انتخاب روز پرستار بهانه ایست تا به این 

شکل قدردان زحمات کادر درمان به ویژه پرستاران ارزشمندمان باشیم.
اینجانب مجدداً میالد باسعادت حضرت زینب )سالم اهلل( و روز پرستار 
را محضر مبارك رهبر انقالب و به همه پرستاران و کادر درمان در سراسر 
کشور عزیزمان تبریک و تهنیت عرض نموده و از تالش شبانه روزی این 
سفیران سالمت باالخص در ایام همه گیری کرونا صمیمانه سپاسگزارم و 
از خداوند منان توفیق بهروزی و تندرستی آنان را توام با عزت و سربلندی 

مسالت می نمایم.

و من ا... التوفیق
مدیرعامل موسسه اعتباری ملل

سید امین جوادی

پیام تبریک مدیرعامل بانک سینا به مناسبت روز پرستار
مدیرعامل بانک سینا در پیامی میالد با سعادت 
حضرت زینب سالم اهلل علیها و روز پرستار را به تمامی 
پرستاران، مدافعان سالمت و فعاالن عرصه بهداشت 

کشور تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ متن پیام 

دکتر ایمانی به شرح زیر است:
»بی شک نامگذاری میالد با سعادت حضرت زینب سالم اهلل علیها، 
بزرگ بانوی کربال، به نام روز پرستار تقارن فرخنده ای برای قدردانی از این 
قشر فداکار است. روز پرستار فرصتی ارزشمند برای ارج نهادن به خدمات 
گرانمایه جامعه خدوم پرستار و تبیین نقش موثر آنان در ارتقاء نظام سالمت 
جامعه است. پرستاران در ارائه خدمات درمانی و مراقبتی نقش قابل توجهی 
دارند و زحمات این تالشگران ساعی در ارتقاء سالمت جسم و روان جامعه از 

اهمیت بسزایی برخوردار است.
دو سال اخیر یکی از سخت ترین ایام برای کادر سالمت به ویژه پرستاران 
کشور بود. کار در شرایط ناشی از همه گیری کرونا کارزاری بس طاقت فرسا و 
سخت است که عالوه بر خستگی های مفرط، سالمت این قشر از جامعه را 
نیز با مخاطراتی همراه ساخته و منجر به شهادت شمار زیادی از این عزیزان 
شد. اما این مدافعان سالمت و سفیران امید در جامعه از هیچ کوششی دریغ 
نورزیدند و از این آزمون، پیروز و سربلند بیرون آمدند و مایه افتخار و مباهات 

خود و کشور شدند.
بر خود الزم می دانم به مناسبت سالروز میالد حضرت زینب)س( و 
روز پرستار از خدمات خالصانه و ارزشمند کارکنان خدوم نظام سالمت به 
ویژه پرستاران که در راستای انجام وظایف و امور محوله در حوزه درمان 
تالش می کنند، قدردانی نموده و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
مدافع سالمت از درگاه ایزد منان توفیق روزافزون برای این عزیزان ساعی 

و تالشگر مسالت نمایم«.
و من اهلل التوفیق

پیش بینی بانک آمریکایی؛ 
پایان كووید، رونق اقتصادی و نفت 12۵ دالری

بانک آمریکایی جی پی مورگان پیش بینی کرد اوضاع برای اقتصاد جهانی 
در سال میالدی آینده به سمت بهبود پیش می رود و مصرف در سالهای پیش 

رو قوی خواهد ماند.
استراتژیستهای بانک جی پی مورگان در گزارشی نوشتند: سال آینده می 
تواند زمینه را برای فضای اقتصادی پرجنب و جوش پی ریزی کند و کووید از 

یک پاندمی به یک بیماری محلی تبدیل شود.
بحبوحه  در  آمریکایی،  گذاری  بانک سرمایه  این  استراتژیستهای  گفته  به 
در سالهای  بیشتر، مصرف  استقراض  و ظرفیت  کار  بازار  کامال مطلوب  شرایط 

آینده احتماال قوی خواهد بود.
اقتصاد پرجنب و جوش به معنای تقاضای قوی برای نفت است و حتی جی 
پی مورگان هفته پیش اعالم کرد قیمت نفت به دلیل ظرفیت محدود اوپک برای 
افزایش تولید، می تواند در سال 2022 به 150 دالر و در سال 2023 به 150 
دالر صعود کند.مارکو کوالنوویچ و برام کاپالن، استراتژیستهای جی پی مورگان 
در یادداشت اخیرشان نوشتند: واریانت اُمیکرون که طی دو هفته گذشته بازارها 
را به وحشت انداخت، می تواند آغاز پایان پاندمی باشد. اگر شدت بیماری زایی و 
مرگ و میر ناشی از اُمیکرون کمتر باشد، بخشی از الگوی تاریخی تحول ویروس 
خواهد بود. این امر برای بازارهای پرریسک مثبت خواهد بود زیرا نشان می دهد 

که پایان پاندمی نزدیک است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، بیل گیتس هم ابراز خوش بینی کرده که پایان 

پاندمی ممکن است در مقطعی در سال میالدی آینده اتفاق بیافتد.
اما قیمتهای نفت در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی به دلیل نگرانیها 
نسبت به دورنمای اقتصادی چین در پی تنزل رتبه اعتباری دو سازنده امالك 
چینی و در پی اقدامات بعضی از دولتها برای مقابله با شیوع واریانت اُمیکرون، 
نزول پیدا کردند. بهای معامالت نفت برنت یک دالر و 40 سنت معادل 1.9 درصد 
کاهش یافت و در 74 دالر و 42 سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و 42 سنت معادل دو درصد کاهش، در 70 
دالر و 94 سنت در هر بشکه بسته شد. شیوع اُمیکرون باعث افت 16 درصدی 
قیمت نفت برنت از 25 نوامبر تا اول دسامبر شد. بیش از نیمی از این کاهش، 
هفته جاری جبران شد اما تحلیلگران می گویند احیای بیشتر تا زمان روشن شدن 

بیشتر تاثیر اُمیکرون، ممکن است محدود باشد.

عملیات اجرایی پتروشیمی  كنگاور و روانسر به زودی آغاز می شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه، سند نفت، گاز و پتروشیمی 
را از موضوعات مهم و تحول آفرین در توسعه اقتصادی استان دانست و گفت: 
در راستای اجرای این سند، عملیات اجرایی پتروشیمی روانسر و کنگاور بزودی 

آغاز می شود.
بهزاد باباخانی در نشست پیگیری سند نفتی کرمانشاه که در استانداری برگزار 
شد، افزود: هم اکنون طرح های مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی در مرکز استان 
اجرایی  بوده و عملیات  اجرا  آباد غرب در حال  و شهرستان های سنقر و اسالم 

پتروشیمی روانسر و کنگاور نیز بزودی آغاز می  شود.
او پیشرفت فیزیکی پتروشیمی سنقر را 17 درصد و پتروشیمی اسالم آبادغرب 

را 6 درصد و مطابق برنامه اعالم کرد.
به  جلسه  این  افزود:  کرمانشاه  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
بررسی آخرین وضعیت اقدامات انجام شده، رصد میزان پیشرفت فیزیکی طرح ها 
برگزار گردید و تصمیماتی نیز در جهت تسریع در روند اجرای این پروژه ها اتخاذ 

شد.استان کرمانشاه اکنون سه مجموعه فعال پتروشیمی دارد.
در این نشست چگونگی ایجاد شهرك صنعتی تخصصی فرآوری قیرطبیعی 

در گیالنغرب نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اشخاص حقوقی مالک۹۰۰ هزار واحد مسکونی؛

مالیات از خانه های خالی معطل ایجاد یک سامانه!
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زیر نظر: محمد امامی

توقف صادرات دریایی گازوئیل
 برای تامین سوخت زمستانی

نماینده شرکت ملی نفت در بورس با تاکید بر اینکه تغییری در نحوه عرضه 
تامین  با هدف  است، گفت:  نشده  ایجاد  بورس  در  نفتی  فرآورده های  و  نفت خام 
سوخت مایع نیروگاه ها در فصل زمستان، صادرات دریایی گازوئیل متوقف شده است.
امیرحسین تبیانیان با بیان اینکه عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس 
انرژی همچنان با همان آیین نامه سال 99 انجام می شود، ادامه داد: همه مواردی 

که مورد نظر فعاالن بازار نفت بوده در این آیین نامه دیده شده بود.
وی افزود: تاکنون نیز موضوعی مبنی بر نیاز به تغییر آیین نامه به شرکت ملی 

نفت ایران اعالم نشده است.
تبیانیان با تاکید بر اینکه عرضه نفت خام و میعانات گازی برای صادرات دریایی 
در بورس انرژی موفق نبوده است، گفت: اما عرضه های زمینی میعانات گازی با موفقیت 
انجام می شود و حجم محموله های عرضه شده نیز 5 تا 15 هزار تن در هر عرضه است.

نماینده شرکت ملی نفت در بورس تاکید کرد: با این حال بازار عرضه فرآروده های نفتی 
در بورس انرژی جذاب تر است.وی با اشاره به اینکه به دلیل فصل سرما و تامین سوخت 
زمستانی نیروگاه های کشور، تخصیص فرآورده برای صادرات محدود شده است، افزود: 
با وجود این موضوع، به صورت منظم عرضه ها در بورس انرژی انجام شده است.نماینده 
شرکت ملی نفت در بورس ادامه داد: مهمترین فرآورده نفتی که توسط شرکت ملی 

نفت ایران صادر می شود، نفت کوره است که عرضه آن متوالی و جدی ادامه دارد.  
وی با تاکید بر اینکه سعی می کنیم حجم عرضه ها را بیشتر کنیم تا پاسخگوی 
تقاضا باشد، گفت: ماهانه حدود 20 تا 30 هزار تن نفت کوره برای صادرات در بورس 

انرژی عرضه می شود که کل عرضه ها موفقیت آمیز است.
تبیانیان بازار صادرات فرآورده های نفتی را بازاری با کشش باال دانست و افزود: 
با این حال، به منظور تامین نیاز داخلی گازوئیل در فصل زمستان برای سوخت دوم 
نیروگاه ها، صادرات دریایی این فرآورده که بر عهده شرکت ملی نفت ایران بوده، 
متوقف شده است.  صادرات فرآورده های نفتی از جمله کانال هایی است که در شرایط 
از خام فروشی مبتنی بر  تحریم توانست مصداق متمرکز شدن بر سیاست دوری 

فرمایشات رهبر معظم انقالب را در این خصوص عینیت بخشد.
البته در این خصوص باید چند محور را مد نظر قرار داد؛ نخست آنکه باتوجه به 
هم زمان بودن صادرات بنزین و شیوع کرونا، این ایپدمی خود مزید علتی شد تا روند 
مصرف سوخت خودروها کاهش بیابد و ذخایر بنزین و گازوئیل افزایش پیدا کند و 

در ادامه محموله های بیشتری از سوخت به  بازارهای هدف ارسال شد.
اما با از بین رفتن همه گیری کرونا، بازارهای جهانی در تولید و مصرف انرژی 
به جایگاه پیشین خود بازخواهند گشت ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. 
بنابراین در آینده ای نزدیک مصرف بنزین به دوران پیش از کرونا باز می گردد و این 
به معنای نزدیک شدن به جریان واردات سوخت خواهد بود. براساس آمار منتشر 
شده میانگین مصرف بنزین در 6 ماه امسال به 85 میلیون لیتر در روز رسیده که خود 
موید این ماجرا است.دوم آنکه نیروگاه ها در زمستان با کمبود 200 میلیون مترمکعبی 
سوخت اصلی خود یعنی گاز مواجهند پس براساس تعهدی که برعهده شرکت ملی 
پاالیش و پخش گذاشته شده است باید نیاز نیروگاه ها با سوخت مایع را رفع شود. 
این درحالی است که یک کارگروهی نیز برای تامین سوخت زمستانی نیروگاه ها از 
سوی این شرکت تشکیل شده است تا برای کنترل اوضاع برنامه دقیق تری را بچیند.  
درحال حاضر ظرفیت تولید بنزین 115 میلیون لیتر و ظرفیت تولید گازوئیل 125 
میلیون لیتر است درخصوص بنزین باید گفت که هم اکنون به صورت میانگین 85 
میلیون لیتر بنزین روزانه در کشور مصرف می شود و مصرف گازوئیل نیز روزانه 96 
میلیون لیتر است که با رفع موانع تردد میزان مصرف سوخت شدت بیشتری خواهد 
گرفت. بنابراین با این روند شتاب گرفته مصرف، آیا بنزین و گازوئیل مازادی برای 
صادرات باقی می ماند؟   همان طور که محرز است تامین نیاز بازار داخلی با احیا 
کردن خط صادرات مانند دو خط موازی درحال حرکت هستند. از آنجایی که میزان 
بی محابای مصرف انرژی در کشور دربین سایر کشورها شدت چشمگیری پیدا کرده 
است به نظر می رسد با تعمق بیشتری در این باب، باید کنترل و نظارت در متعادل 
میلیارد دالر  آمار موجود سالیانه 150  اساس  انجام شود.بر  انرژی  ساختن مصرف 
انرژی در داخل کشور مصرف می شود. یک عدد کالن که نشانگر عدم عالج تب 
تند مصرف سوخت است، بنابراین باید طی اقدامی عاجل نسبت به شکاف اتالف 

انرژی هم در بخش تولید هم دربخش مصرف اقداماتی انجام شود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

بی نتیجه بودن طرح های دولتی؛

صعود قیمت مسکن ادامه دارد!
با  بازار  مسکن،  ملی  نهضت  طرح  اجرای  با  معتقدند  مسئوالن  برخی 
مناطق  از  بسیاری  در  مسکن  گذشته  ماه  اما  می شود  مواجه  قیمت  کاهش 

پایتخت روند صعودی داشته است.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از مهمترین برنامه های دولت،  
طرح  قالب  در  ساز  و  ساخت  افزایش  طریق  از  مسکن  بازار  در  ثبات  ایجاد 
نهضت ملی مسکن بوده که مراحل ابتدایی آن اجرایی شده است . بسیاری 
از مسئوالن  معتقدند اجرای این طرح منجر به کاهش قیمت مسکن  و ایجاد 
ثبات در بازار خواهد شد  اما تا کنون  آمار ها حاکی از افزایش قیمت مسکن 

در بسیاری از مناطق پایتخت است.
بر اساس تازه ترین آمار های ارائه شده از سوی سامانه امالك و اسکان،  
بازار مسکن تهران بر خالف سال های گذشته که به طور معمول در نیمه دوم 

کاهش  یا  قیمت  تثبیت  با  سال 
قیمتی مواجه می شد امسال در 
یکی دو ماه گذشته روند صعودی 
از  بسیاری  در  قیمت ها  و  داشته 
مناطق شهر افزایش  داشته است.

بر این اساس در ماه گذشته 
از 22 منطقه تهران  در 9 منطقه  
شاهد کاهش قیمت  مسکن بوده 
رشد  با  دیگر  منطقه   13 و  ایم 

قیمتی مواجه شده اند.
طبق بررسی های انجام شده 
در آبان ماه امسال متوسط قیمت 
ملک در تهران به 32 میلیون و 
900 هزار تومان رسیده که نسبت 
نسبت  و  1.2 درصد  قبل  ماه  به 
به مدت مشابه سال گذشته هم 

17.7 درصد رشد داشته است.
که  طوری  به  یافته  افزایش  بسیار  مسکن  معامالت  میزان  همچنین 
طبق بررسی های صورت گرفته تعداد معامالت انجام شده در این ماه حدود 
با ماه گذشته یعنی مهرماه 33.5 درصد  7.3 هزار فقره بوده که در مقایسه 

رشد داشته است.
بررسی جزئیات متوسط قیمت هر متر خانه و تعداد معامالت انجام شده 
در مناطق 22 گانه شهر تهران نشان می دهد که گران ترین قیمت هر متر 
خانه 72 میلیون و 750 هزار تومان در منطقه یک و ارزان ترین آن با 14 

میلیون و 520 هزار تومان در منطقه 18 بوده است.

عالوه براین، در دومین ماه از نیمه دوم سال در منطقه یک تهران 334 
معامله انجام شده و در منطقه 18 که ارزان ترین منطقه پایتخت به شمار می رود 

192 معامله ملک صورت گرفته است.
بررسی تفاوت متوسط قیمت مسکن در مناطق 22 گانه تهران در آبان 
نسبت به ماه مهر حاکی از آن است که معادل 13 منطقه از تهران با افزایش 
8 و 14   ،1 ترتیب مناطق  به  بین،  این  قیمت مسکن  مواجه شده اند که در 

بیشترین رشد قیمتی را داشته اند.
به  از تهران نسبت  این ماه در 9 منطقه دیگر  براین، مسکن در  عالوه 
مهرماه کاهش قیمت داشته که شامل مناطق 3، 5، 6، 9، 16، 17، 18، 19، 

22 می شوند.
از سوی دیگر، تعداد معامالت مسکن در آبان ماه نسبت به ابتدای مهر 
ماه در تمام مناطق تهران رشد داشته است و کم ترین تعداد معامله مسکن به 
منطقه 19 با 56 معامله و بیشترین تعداد معامله نیز به ترتیب به مناطق 5، 
10، 2 و 4 مربوط می شود که هر یک به ترتیب 1011، 658، 607 و 574 

معامله مسکن داشته اند.
قیمت مسکن در تهران با اجرای طرح نهضت ملی  به ثبات می رسد

براساس این گزارش برخالف این آمارها، اما محمود زاده معاون مسکن 
وزیر راه وشهرسازی معتقد است که بازار مسکن در شهر تهران با اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن به سمت ثبات  و کاهش قیمتی رفته و به طور قطع تا 

پایان سال با تثبیت قیمت ها روبرو خواهیم بود.
همچنین مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران امالك کشوری 
هم با این نظر موافق بوده و چندی پیش هم خبر از کاهش قیمت مسکن در 
بسیاری از مناطق تهران داده بود.

و  خریداران  از  بسیاری  اما 
موضوع  این  مستاجران  همچنین 
رابطه  همین  در  اند.  کرده  رد  را 
تعدادی از مشاوران امالك اطراف 
قیمت  ند  ا کرده  اعالم  تهران 
یتخت  پا ن  تهرا طراف  ا مسکن 
درصد   10 تا  گذشته  ماه  دو  در 
کاهش یافته و در مقابل، معامالت 
حدود 10 درصد رشد داشته است. 
 700 حدود  نقدینگی  با  همچنین 
میلیون تومان بجز پردیس می توان 
در اکثر شهر های استان های تهران 

و البرز، مسکن خریداری کرد.
از  یکی  گفته  به  مقابل  در 
متقاضیان خرید مسکن وقتی میانگین قیمت هر متر مربع ملک 32 میلیون 
تومان باشد چطور می شود فردی که حدود 500 میلیون تومان سرمایه دارد 

بتواند یک ملک حدود 40 متری در منطقه جنوب تهران خریداری کند.
با  برای خرید یک ملک  این خریدار مسکن عنوان کرد در حال حاضر 
کمترین متراژ در تهران باید حداقل یک میلیارد تومان سرمایه داشته باشیم 

تا شاید بتوان با آن یک خانه نقلی خرید.
بازار مسکن سال هاست روند افزایشی دارد و خریداران امیدوارند با وعده 
های داده شده در خصوص ساخت مسکن حداقل بازار روند ثابت و متعادلی 
در پیش بگیرد. حال باید منتظر ماند و دید اجرای طرح نهضت ملی مسکن 

می تواند ثبات را به بازار برگرداند یا خیر.

رییس اتحادیه رستوران دارهای تهران 
اظهار داشت: بسیاری از رستوران دارها به 
دلیل مشکالت عدیده مجبور به تعطیلی 
واحدهای صنفی خود شده  و به مشاغل 
دیگر رو آورده اند. بطوریکه در 2 تا 3 ماه 
رستوران دارها  از  درصد   30 حدود  اخیر 

واحدهای صنفی خود را تعطیل کرده اند.
سید علی اصغر میرابراهیمی در مورد 
وضعیت رستوران ها اظهار کرد: قیمت مواد 
اولیه، اجرت کار، بیمه و مالیات همه برای 
رستوران داران گران است. رستوران ها هم 

مواد اولیه را خریداری می کنند، زعفران 
از هر کیلو 11 میلیون 700 تا 800 هزار 
تومان به هر کیلو 37 تا 38 میلیون تومان 
رسیده است. ما که مرغداری و شالیزار 
قیمت  افزایش  تاثیر  تحت  که  نداریم 
این  وجود  با  نگیریم.  قرار  اقالم  این 
افزایش قیمت زیاد در مواد غذایی و موارد 
دیگری مانند بیمه و مالیات همکاران ما 
در رستوران ها به مشکالت جدی برخورد 

کرده اند.
وی افزود: بسیاری از رستوران دارها 

به دلیل این مشکالت عدیده مجبور به 
تعطیلی واحدهای صنفی خود شده  و به 
مشاغل دیگر رو آورده اند. در 2 تا 3 ماه 
رستوران دارها  از  درصد  حدود 30  اخیر 
واحدهای صنفی خود را تعطیل کرده اند. 
وقتی ملک اجاره ای باشد و هزینه های 
اجاره  هم اضافه شود مجبور به این کار 

می شوند.
رییس اتحادیه رستوران دارها گفت: 
زمان  مدت  همین  در  هم  تقاضا  میزان 
حدود 20 تا 30 درصد هم کاهش تقاضا 

اوقات  شهر  شمال  در  مردم  داشته ایم. 
فراغت بیشتری دارند و بیشتر از رستوران ها 
استفاده می کردند ولی با وضعیت فعلی 
تقاضای عضویت جدید در شمال شهر 
هم کاهش زیادی داشته و می توان گفت 

کاهش در این منطقه بیشتر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: رستوران  ها به 
طور کلی وضعیت خوبی ندارند و عرضه 
بنابراین  و  است  یافته  کاهش  تقاضا  و 
رستوران دارها با مشکالت عدیده ای دست 

و پنجه نرم می کنند.

رییس اتحادیه رستوران دارها خبر داد؛

تعطیلی ۳۰ درصد رستوران ها به دلیل افزایش هزینه ها

افزایش قیمت خودرو؛ 
تصمیم سیاسی یا اقتصادی؟

اواخر هفته گذشته دو شرکت ایران خودرو و سایپا لیست جدید قیمت های خود را با 
اعمال افزایش 18 درصدی ارائه کردند. افزایش قیمت خودرو از سوی دو شرکت خودروساز 
در حالی انجام شد که دقیقا یک ماه قبل نیز این اعمال قیمت از سوی خودروسازان انجام 

شده بود؛ موضوعی که با دستور آیت اهلل رئیسی، رییس جمهور لغو شد.
دستور ماه گذشته رییس جمهوری برای لغو افزایش قیمت خودرو و افزایش روز 
چهارشنبه گذشته قیمت توسط خودروسازان، به دستاویزی برای تخریب دولت تبدیل شد؛ 
برخی تالش کردند این اتفاق را به نوعی بی تاثیری دستور رییس جمهوری در کنترل 

قیمت ها تفسیر کنند.
با بررسی پشت پرده دستور ماه قبل رییس جمهوری مشخص  اما  واقعیت ماجرا 

می شود.
ای  اطالعیه  انتشار  با  گذشته،  آبان   19 و   18 روزهای  در  خودرو  ایران  و  سایپا 
اعالم کردند که بر اساس تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی، اقدام به افزایش قیمت 

محصوالت خود کرده اند.
روز 20 آبان ماه و پس از افزایش قیمت از سوی خودروسازان، آیت اهلل رئیسی در 

نامه ای به وزیر صمت دستور لغو افزایش قیمت از سوی دو خودروساز را اعالم کرد.
دستور رییس جمهوری به این دلیل صادر شده که ستاد تنظیم بازار که از چند روز 
قبل از آن به عنوان متولی قیمت گذاری خودرو تعیین شده بود، هیچ مصوبه ای درباره 

افزایش قیمت خودرو نداشته است.
تا پیش از واگذاری قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت این 
مسئولیت را بر عهده داشت؛ شیوه اقدام شورای رقابت به این صورت بود که هر 6 ماه با 
محاسبه تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی، قیمت های جدید خودرو را اعالم می کرد.
در واقع فرمولی که خودروسازان در آبان ماه گذشته بر اساس آن قیمت محصوالت 
دولت  توسط  که  بود  گذاری  قیمت  برای  رقابت  شورای  فرمول  بودند،  داده  افزایش  را 
سیزدهم این اختیار از آن شورا گرفته و به ستاد تنظیم بازار وزارت صمت واگذار شده بود.
دستور آیت اهلل رئیسی در آبان ماه گذشته، برای ایجاد چهارچوب مناسب و دقیق تر 
برای هرگونه افزایش قیمت بود که بر اساس تصمیم دولت این موضوع در ستاد تنظیم 

بازار باید انجام شود.
»سید رضا فاطمی امین« وزیر صمت نیز تاکید کرد که »دلیل دستور ماه قبل رییس 
جمهوری برای لغو افزایش قیمت خودرو این بود که ایشان تاکید داشتند قیمت گذاری 

ها باید اصولی باشد.«
افزایش  پیرامون  دقیقی  های  بررسی  بازار  تنظیم  ستاد  »در  که  کرد  تصریح  وی 
قیمت ها انجام شد و حتی مواردی که افزایش قیمت خارج از ضوابط بود، از سوی ستاد 

تنظیم بازار رد شد.«
از سوی دیگر نمی توان به واقعیت افزایش هزینه های تولید از سوی خودروسازان 
و کاهش منابع مالی دو خودروساز بزرگ، بی توجه بود؛ مساله ای که باعث بروز کاهش 

تولید و درپی آن افزایش قیمت ها در بازار آزاد شده است.
افزایش قیمت منطقی خودرو درکارخانه، ضمن افزایش توان تولید خودروسازان در 

راستای کاهش قیمت، تاثیر مثبتی نیز در بازار سرمایه خواهد داشت.
همانطور که بالفاصله بعد از اعالم افزایش قیمت ها، بازار بورس واکنش مثبت و 

افزایش 11 هزار واحدی را به این مساله نشان داد.
بدون شک تنظیم دقیق بازارهای کالن مانند بازار خودرو از سوی دولت با روش 
های غیرمداخله ای، می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور، نقش جدی داشته باشد.
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و  راهداری  مدیرکل 
استان  جاده ای  نقل  و  حمل 
 13 جابه جایی  ز  ا مرکزی 
شرکت   135 توسط  کاال  تن  میلیون 
استان  مبدأ  از  داخلی  نقل  و  حمل 

مرکزی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
به  اشاره  با  جهانی  مهرداد  مرکزی، 
فعالیت 135 شرکت حمل  و نقل کاالی 
داخلی و یک شرکت ترانزیت بین المللی 
در استان مرکزی گفت: بطور میانگین 
یک میلیون و 625 هزار تن کاال بصورت 
ماهیانه از ابتدای سال جاری تاکنون از 
مبدأ استان مرکزی جابه جا شده است.

حمل  راستای  در  فزود:  ا وی 
قابل  اقدامات  نیز  اساسی  کاالهای 
مالحظه ای توسط ناوگان حمل و نقل 
کاالی استان مرکزی بعمل آمده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی تصریح کرد: در 
راستای ایفای مسئولیت مدنی و تحقق 

رسالت سازمانی، بالغ بر 22 هزار دستگاه 
ناوگان برای حمل 480 هزار تن کاالی 
اساسی به استان خوزستان و بنادر جنوب 

کشور اعزام شده است.
به گفته وی 10 هزار و 899 نفر 
راننده ناوگان حمل و نقل کاال توسط 
تریلی،  انواع  دستگاه   942 و  هزار   7
مرکزی  استان  در  کامیونت  و  کامیون 

فعالیت می کنند.
پایانه  سه  دارای  مرکزی  استان 

آن،  در  بار  اصلی  مبدأ  که  است  بار 
دلیجان  و  ساوه  اراك،  شهرستان های 
تهران،  استان های  آن  اصلی  مقصد  و 

اصفهان و خوزستان می باشد.
جهانی به افزایش هفت درصدی 
جابه جایی مسافر نیز اشاره کرد و افزود: 
از ابتدای سال جاری تاکنون 805 هزار و 
500 نفر مسافر در قالب 92 هزار و 872 
سفر توسط ناوگان عمومی مسافری از 
مبدأ استان مرکزی جابجا شده که به 

ترتیب نسبت به سال گذشته رشد هفت 
و چهار درصدی در بر داشته است.

به گفته او 27 درصد از مسافرین 
و  استانی  درون  بصورت  شده  جابه جا 
73 درصد بصورت برون استانی جابجا 
شده است که مبدأ و مقصد اصلی آن به 

ترتیب اراك و تهران می باشد.
پایانه   5 دارای  مرکزی  استان 
است که 48 شرکت حمل  مسافربری 
و نقل مسافری در آن فعالیت می کنند.

نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
جاده ای استان مرکزی اظهار داشت: تعداد 
رانندگان ناوگان مسافری استان هزار و 
925 نفر و تعداد ناوگان اتوبوسی برابر با 
265 دستگاه اتوبوس است که میانگین 

عمر آنها برابر با 12 سال می باشد.
تردد  سهم  از  درصد   25 وی 
ناوگان  به  متعلق  را  استان  جاده های 
افزود:  و  برشمرد  نقل عمومی  و  حمل 
ناوگان  شامل  رقم  این  از  درصد   24
اتوبوس های  و یک درصد شامل  کاال 

مسافربری است.

در ۸ ماهه اول سال 14۰۰ صورت پذیرفت؛

جابه جایی 1۳ میلیون تن كاال در استان مركزی
بازدید فرمانده سپاه امام صادق)ع( ورئیس سازمان 
نظامیان  زندان  از  استان  مسلح  نیروهای  قضایی 

وكانون اصالح وتربیت بوشهر
سردار رزمجو فرمانده سپاه امام صادق به همراه مشایخ رئیس سازمان 
قضایی نیروهای مسلح استان ، دادستان نظامیان ومدیرکل زندان های استان 

از زندان نظامیان و کانون اصالح و تربیت بوشهر بازدید نمودند.
اکبا مسئول  ، سرهنگ  دیدار سرهنگ فرخی مسئول حفا  این  در   .
نیروی انسانی ، سرگرد احمدی مسئول مراجعات دفتر فرماندهی و غالمیان 
سرپرست خبرگزاری بسیج استان بوشهر سردار رزمجو را همراهی نمودند. 
ابتدا مقبلی مدیر کل زندانهای استان ضمن خوش آمد گوئی مطالبی را در 
خصوص روند کارو ساختار فیزیکی و بازسازی درزندان نظامیان بیان نمود. 
سپس مالکی رئیس زندان نظامیان در خصوص آمار عملکرد زندان نظامیان 
و اقدامات انجام شده در راستای کاهش جمعیت کیفری مطالبی ر اارایه نمود.

درادامه این بازدید سردار رزمجو گفت: که زندان جای خوبی نسیت 
اما در بعضی مواقع برای افراد خطا کار الزم و ضروری می باشد و زندان 
افراد وقتی که به  افراد به خطا رفته باشد و این  باید درس عبرتی برای 
اشتباه خود پی برده و فردی سالم و پاك گردیدند به جامعه باز گردند..وی 
بیان داشتند امروز وضعیت جامعه و کشور از زمان جنگ هم خطرناك تر 
است و میطلبد که در همه زمینه های فرهنگی و آموزشی و امنیتی کارهای 
مهمی انجام شود.سردا رزمجو افزود: زندان بانی کاری سخت وپیچیده وفنی 
می باشد که از همه همکاران و دوستان خود در اداره زندانها که به جد با 
مشکالت و سختیها با افراد به خطا رفته دست و پنجه نرم میکنند و در امر 
اصالح و تربیت نهایت کوشش و تالش را به کار میبندد خالصانه تشکر 
میکنم که بهترین جلوه کار زندانبانی اصالح افراد و بازگشت به جامعه است 
که این کار لذت بخش خواهد بود. در ادامه ضمن دیدار چهره به چهره با 
مددجویان زندان نظامیان وکانون اصالح وتربیت هدایایی به رسم یادبود 

به همه مددجویان اهداء نمود. 

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی:
برای  ریال  ۷00میلیارد  مركزی  استان  خیران 

مدرسه سازی متعهد شدند
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی گفت: خیران 
مدرسه ساز این استان در جشنواره امسال 700 میلیارد ریال برای ساخت، 

نوسازی، بازسازی و تجهیز مدارس استان متعهد شده اند.
حسین محمدی افزود: این تعهد نسبت به رقم تقبل شده جشنواره 
مدرسه ساران استان در سال گذشته رشد قابل توجهی دارد به طوری که در 
بیست و دومین جشنواره این استان 42 تعهد به ارزش بیش از 507 میلیارد 
ریال را برای کمک به بهبود زیرساخت های آموزشی حاصل شده است و 

این شاخص در قیاس با جشنواره قبلی 79 درصد رشد دارد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی گفت: 80 
درصد تعهد خیران مدرسه ساز در بیست و دومین جشنواره این استان در 

سال گذشته محقق شده است.
محمدی گفت: 850 میلیون ریال تعهد به صورت روزانه از بیست و 
دومین جشنوراه خیران مدرسه ساز استان مرکزی تاکنون در استان ایجاد 

شده  است.
وی، از افزایش 186 درصدی تعهدات خیران مدرسه ساز استان مرکزی 
در جشنواره بیست و دوم نسبت به جشنوراه بیستم خبرداد و افزود: 177 
میلیارد ریال تعهد در جشنواره بیستم خیران مدرسه ساز استان ایجاد شده  بود.

227 هزار دانش آموز در2 هزار و 269 مرکز آموزشی در استان مرکزی 
به تحصیل اشتغال دارند.

گروه نوسازی مدارس استان مرکزی در سال 1355 شکل گرفته و 
در سال 1371 از گروه به  مدیریت و در سال 1377 از مدیریت به اداره 

کل تبدیل شد.
360 هزار دانش آموز در فضاهای آموزشی استان مرکزی به تحصیل 

اشتغال دارند.

مدیر فرودگاه شهدای ایالم:
شهدای  فرودگاه  طریق  از  مسافر  هزار   101 از  بیش 

ایالم جابجا می شوند
سال  نخست  ماهه  گفت: طی هشت  ایالم  شهدای  فرودگاه  مدیر   
جاری در مجموع 101 هزار و 173 مسافر از این فرودگاه جابجا شده است.
“محمد جواد یگانه« اظهار داشت: در سال جاری یک هزار و 696 
سورتی پرواز )نشست و برخاست( از طریق این فرودگاه انجام شده و میزان 
بار جابجا شده نیز از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه سالجاری 768 کیلوگرم 
است.وی افزود: در حال حاضر چهار شرکت هوایمایی آسمان، ایران ایر، 

ماهان و زاگرس با این فرودگاه همکاری دارند.
مدیر فرودگاه شهدای ایالم با بیان اینکه از ابتدای آذرماه سالجاری 
کرد:  تصریح  می شود،  انجام  تکمیل  ظرفیت  با  ایالم  فرودگاه  پروازهای 
مسافرانی که قصد سفر با هواپیما را دارند در صورت عدم تزریق دو دوز 

واکسن، باید تست »پی سی ار« منفی همراه داشته باشند.

  مدیر کل ارتباطات و فناوری استان ایالم : 
اتصال بیش از 200 خانوار استان ایالم به شبکه ملی 

اطالعات 
 مدیرکل ارتباطات وفناوری اطالعات استان ایالم از اتصال 200خانوار 

این استان به شبکه ملی اطالعات خبر داد.
عباس بیرامی با اعالم این خبر گفت: سه روستای شهرستان ایالم با 

جمعیتی بالغ بر یک هزار نفر به شبکه ملی اطالعات متصل شدند.
وی با اشاره به اینکه برای اتصال این روستاها یک سایت تلفن همراه 
ایجاد شده است، افزود: روستاهای قجر،شانکبود و چشمه داوی به اینترنت 
پرسرعت مجهز و اعتبارات این طرح ها از محل اعتبارات توسعه روستایی 

وزارت ارتباطات وباهمکاری اپراتور همراه اول تأمین گردیده است.
مدیرکل ارتباطات وفناوری اطالعات ایالم به برنامه وزارت ارتباطات 
اطالعات  ملی  به شبکه  استان  خانوار  باالی 20  روستاهای  اتصال  برای 
خانوار   20 باالی  روستاهای  90درصد  اتصال  تاکنون  اظهارکرد:  و  اشاره 
استان به شبکه ملی اطالعات پایان یافته و پوشش96 درصدی جمعیت 
استان محقق شده است.بیرامی بیان کرد: از نیمه دوم سال گذشته تاکنون 
بیش از 13هزار خانوار روستایی استان با جمعیت بیش از 45 هزار نفر از 
محل جذب اعتبارات توسعه روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
و همچنین همکاری شرکت مخابرات در برگردان شبکه همراه استان به 

شبکه ملی اطالعات و اینترنت پرسرعت متصل شدند.

بین المللی  مربی  ایالم  استان  گاز  شركت  كارمند 
كونگ فو شد 

مدرك  اخذ  به  موفق  ایالم  استان  گاز  شرکت  کارکنان  از  نفر  یک 
مربیگری رتبه c بین المللی از سوی فدراسیون آسیایی کونگ فو و کمیته 
ملّی المپیک و نیز دریافت شالبند دان 7 فدراسیون کونگ فو و هنرهای 

رزمی کشور شد.
مدرك  اخذ  به  موفق  ایالم  استان  گاز  شرکت  کارکنان  از  نفر  یک 
مربیگری رتبه c بین المللی از سوی فدراسیون آسیایی کونگ فو و کمیته 
ملّی المپیک و نیز دریافت شالبند دان 7 فدراسیون کونگ فو و هنرهای 
رزمی کشور شد.به گزارش روابط عمومی؛ سعید شعبانی از کارکنان شرکت 
گاز استان ایالم در دوره مربیگری c بین المللی که از سوی کمیته ملی 
المپیک و فدراسیون آسیایی کونگ فو برگزار گردید، توانست این دوره را با 
موفقیت به پایان برساند و به دریافت حکم مربیگری رتبه c آسیایی نائل آید.

وی همچنین در آزمون ارتقاء سطح فنی فدراسیون کونگ فو شرکت 
نمود و توانست شالبند مشکی دان 7 این رشته را بدست آورد.

الزم به ذکر است؛ وی مدت 27 سال فعالیت ورزشی در زمینه هنرهای 
بوده و  تیم ملّی  رزمی دارد و دارای چندین دوره قهرمان کشور و عضو 
در حال حاضر مربی تیم ملّی بزرگساالن فدراسیون کونگ فو و هنرهای 

رزمی کشور می باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم خبر داد : 
دستگاه جدید آنژیوگرافی وارد استان ایالم شد

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم از ورود دستگاه  جدید آنژیوگرافی به 
استان جهت استقرار در بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایالم خبر داد.

محمد کریمیان با اعالم این خبر اظهار داشت: طی رایزنی هایی که با 
مسئوالن ستاد اجرایی فرمان حضرت امام داشتیم، توافق به عمل آمد که به 
طور مشترك در خرید این دستگاه آنژیوگرافی، دانشگاه علوم پزشکی ایالم را 
یاری نمایند.وی افزود: این دستگاه با مبلغ 27 میلیارد ریال خریداری شده که 
سهم دانشگاه علوم پزشکی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هرکدام مبلغ 

13 میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت: در حال حاضر فضای فیزیکی 
محل استقرار دستگاه آنژیوگرافی و فضاهای مربوط به ارائه خدمات به بیماران 
پس از انجام آنژیوگرافی، صد در صد آماده راه اندازی است.وی ادامه داد: در 
رابطه با بخش اتاق عمل قلب باز که با دستگاه آنژیوگرافی الزم و ملزوم یکدیگر 
می باشند، با پیشرفت 95 درصدی در حال تکمیل و راه اندازی است و فقط 

اقداماتی همچون انجام پوشش کفپوش و رنگ آمیزی آن باقی مانده است.
دکتر کریمیان بیان داشت: از مسئوالن ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
و همه عزیزانی که در اختصاص و خرید دستگاه آنژیوگرافی، دانشگاه  علوم  

پزشکی را یاری نموده اند، صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم.
الزم به ذکر است؛ قیمت واقعی این دستگاه آنژیوگرافی 800 هزار یورو 
معادل حدود 210 میلیارد ریال است که توسط هیات امنای ارزی وزارت بهداشت 
و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با قیمت 

27 میلیارد ریال خریداری شده است.

سرلشکر باقری: تحول ساختار و سازمان انتظامی مبدا 
تحول و نقطه عطفی برای توسعه امنیت است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تصویب طرح جامع ساختار و 
سازمان فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران توسط فرماندهی معظم کل 
قوا گفت: این طرح مبدا تحول و نقطه عطفی برای امنیت بیشتر در کشور است.

سرلشکر باقری: تحول ساختار و سازمان انتظامی مبدا تحول و نقطه 
عطفی برای توسعه امنیت است

به گزارش خبرگزاری فارس، سردار سرلشکر پاسدار دکتر محمد باقری 
در مراسم رونمایی طرح جامع ساختار و سازمان فرماندهی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران، این طرح را مبدا تحول و نقطه عطفی برای امنیت بیشتر و 
خدمت به مردم دانست و اظهار داشت: طرح جامع ساختار فرماندهی  کل 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران طی سالیان طوالنی توسط ستاد کل نیروهای 
مسلح، ستاد انتظامی، در خصوص دستاوردها و مولفه های تحولی، پیامدها و 
بازخوردهای آن مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت که در نهایت این طرح جامع 
تدوین و تقدیم فرماندهی معظم کل قوا مدظله العالی به منظور تصویب قرار 

گرفت که معظم له با طرح تحولی و ارتقاء ناجا موافقت کردند.
وی با بیان اینکه ماموریت انتظامی کشور متنوع، سنگین و چندجانبه 
است خاطر نشان کرد: انتظارات از انتظامی کل کشور فوق العاده باالست و 
انتظامی کل کشور در مقایسه با سایر نیروهای مسلح دارای گستردگی مفهومی، 
موضوعی، مصداقی و جغرافیایی است و در تمام شئون زندگی مردم نقش و 

حضور دارد و این نقش، حضور و مسئولیت ملموس است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: باید با اجرای این طرح جامع 
شاهد تحول، پویایی، ورزیدگی، چابکی، شادابی و خدمتگزاری بیشتر به مردم 
و انسجام، هماهنگی با سایر ارکان نیروهای مسلح و بخش های گوناگون 
مدیریتی کشور باشیم.سرلشکر پاسدار باقری ادامه داد: خوشبختانه این ظرفیت 
هم در فرماندهی انتظامی کل کشور و یکایک مدیران و کارکنان خدوم و 

توانمند انتظامی وجود دارد و قطعا شاهد جهش خواهیم بود.
وی با اشاره به سخنان سردار اشتری مبنی بر اینکه با تصویب طرح جامع 
ساختار و سازمان فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، حجت و نعمت 
بر ما تمام شده است ، مطرح کرد: با این طرح جامع و توسعه زیرساخت ها 

شاهد رشد کیفی و کمی در انتظامی کل کشور خواهیم بود.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر حمایت های همه جانبه از 
انتظامی کل کشور تصریح کرد: حمایت و پشتیبانی از انتظامی وظیفه همه ما 
در ستاد کل و سایر سازمان های نیروهای مسلح است تا درخت تنومند انتظامی 
که یک بار دیگر به روز شده است را در مسیر رشد و تعالی روزافزون قرار دهیم 
و از میوه و ثمرات ارزشمند آن به نفع کشور بهره ببریم.سرلشکر پاسدار باقری 
گفت: مردم عزیز ما مستحق بهترین امنیت، آرامش، نظم و انضباط و دریافت 
خدمات انتظامی سریع در جهت زندگی بهتر در سراسر کشور هستند و ان شاء 
اهلل با تالش انتظامی در این مسیر، رشد و پیشرفت چشمگیری خواهیم داشت.

فضای سبز شهری شهرداری  و  منظر  توسط سازمان سیما، 
قدس صورت گرفت؛

از  استقبال  فصلی جهت طرح  گل های  قلمه زنی  آغاز 
بهار سال آینده

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قدس، به منظور 
آمادگی کامل در طرح استقبال از بهار سال 1401 و جهت کاهش هزینه های 
مازاد تهیه گل های فصلی، قلمه زنی گل های موجود در گلخانه شهرداری را 

آغاز کرد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
قدس، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قدس به منظور 
تأمین گل های زینتی و فصلی جهت استفاده در طرح استقبال از بهار سال 
1401، اقدام به قلمه زنی گلهای رز، نسترن سفید، هفت رنگ، زرشک، رزماری، 

الوان و غیره در گلخانه شهرداری نموده است.

بلوار  در  كفپوش  مترمربع   ۹00 اجرای  عملیات  اتمام 
ولیعصر)عج( شهرقدس

و  تخریب  با  شهرقدس  ولیعصر)عج(  بلوار  پیاده رو  ساماندهی  پروژه 
جمع آوری کفپوش فرسوده و زیرسازی و اجرای 900 مترمربع کفپوش جدید 
توسط دفتر فنی شهرداری قدس اجرایی شد.به گزارش اداره ارتباطات و امور 
بین الملل شورای اسالمی و شهرداری قدس، از آنجا که رسیدگی به وضعیت 
و کیفیت معابر به  لحاظ تاثیرگذاری بر شبکه ارتباطی شهر بسیار حائز اهمیت 
است، شهرداری قدس طرح ساماندهی معابر را در دستور کار قرار داده و تاکنون 

پروژه های متعددی را در قالب آن اجرایی نموده است.
یکی از محورهای مهم این طرح، ساماندهی پیاده روها و اجرای کفپوش به 
منظور ارتقای زیبایی منظر شهری با هدف تأمین امنیت و سهولت تردد عابرین 
پیاده و همچنین مناسب سازی معابر برای تسهیل در تردد معلوالن می باشد. در 
همین راستا، عملیات ساماندهی پیاده رو بلوار ولیعصر)عج( با تخریب و جمع آوری 
کفپوش فرسوده و زیرسازی و اجرای 900 مترمربع کفپوش جدید اجرایی شد.

1۵ سایت همراه اول در آق قال راه اندازی می شود
رئیس اداره مخابرات شهرستان آق قال از راه اندازی 15 سایت همراه 

جدید در این شهرستان خبر داد . 
مهندس   ، گلستان  منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به   
رمضانعلی تاجیک ضمن تشریح اقدامات انجام شده مخابرات در شهرستان آق 
قال از راه اندازی 15 سایت همراه اول خبر داد و گفت : از این تعداد 3سایت راه 
اندازی و مابقی در حال اجرا می باشد . وی راه اندازی این سایت ها را موجب 
افزایش کیفیت بیشتر ارتباطات سیار در منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد : 

مردم شهرستان  آق قال از کیفیت بوجود آمده رضایت داشته باشند. 
وی همچنین از فعالیتهای دیگر مخابرات و پروژه های در دست اقدام 
نیز سخن گفت و تبدیل کابل سرقتی هوایی به زمینی روستای رضا آباد از 
توابع قوشجان آ باد، طرح تبدیل و برگردان کافو های مسی به نوری  در سه 
منطقه ، نصب کافوی مجتمع الماس ، طرح تبدیل فیبر نوری هوایی به زمینی 
بین عطا اباد و پیرواش، طرح برگردان کافوهای مسی در 4 نقطه و تبدیل به 
سه کافوی نوری و طرح برگردان کابل مسی روستای یلمه خندان از توابع 
قانقرمه را از جمله آنها دانست و افزود : با حمایت حوزه های فنی ستادی و 
همت کارشناسان مخابرات شهرستان این پروژه ها آماده و ارتباطات مناسب 

مخابراتی در اختیار مردم شهرستان قرار خواهد گرفت .

راه و شهرسازی  اداره    مدیرکل 
 11 اساس  این  بر  گفت:  ایالم  استان 
دستگاه شتاب نگار بر خط )آنالین( تا 
پایان آذرماه در شهرهای مهم و لرزه خیز 
که بر روی گسل های اصلی واقع شده اند، 

نصب خواهد  شود.
عبداهلل بهادری با بیان اینکه مرکز 
به  و شهرسازی  مسکن  راه،  تحقیقات 
عنوان متولی شبکه شتاب نگاری زلزله 
در کشور، مرجع مهمی در طراحی سازه 
های مقاوم و مدیریت بحران و زلزله در 
کشور می باشد و از این رو با پیگیری 
در  اول  فاز  در  گرفته،  صورت  های 
سال1397 یک ایستگاه شتابنگار برخط 
در شهر ایالم و در فاز دوم توسعه، 11 
دستگاه شتاب نگار برخط نسل جدید با 
پیگیری اداره کل راه و شهرسازی استان 
ایالم ، مدیریت بحران استانداری وآماده 
سازی زیر ساخت 11 ایستگاه شتابنگار 
برخط در دستور کار این اداره کل قرار 

گرفت.
وی با بیان اینکه کشور ما ایران 
به  که  است  کشورهایی  از  یکی  نیز 
دلیل قرار داشتن بر روی یک کمربند 
زلزله خیز، از این بالی طبیعی در امان 
در  ایالم  استان  داشت  عنوان  نیست 
حوزه  خارجی  بخش  در  ایران  غرب 
های  زلزله  است.  گرفته  قرار  زاگرس 
ویرانگر و مخربی که در گذشته در این 
باعث تخریب و  استان رخ داده است، 
شهر  )دره  ماسبذان  شهرهای  نابودی 
دوره  در  )شیروان(  سیروان  و  کنونی( 
اکثر  همچنین  است  گردیده  ساسانی 

زلزله های اتفاق افتاده در این استان از 
نوع تکتونیکی بوده و مرتبط با فعالیت 
گسلها است از آنجا که گسلهای مهم 
استان ایالم در نواری در جنوب استان 
صالح  تا  دهلران  موسیان،  حوالی  در 
آباد قرارگرفته اند، خطر لرزه خیزی در 
این ناحیه بیشتر نسبت به بقیه مناطق 

استان است.
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
ایالم در خصوص مزایای نصب دستگاه 
زلزله  اگر  داشت:  بیان  نگار،  شتاب 
رخ  ذهاب  سرپل  زلزله  مانند  بزرگی 
نزدیک  لرزه نگاری  ایستگاه های  دهد، 
دلیل حرکت شدید  به  زلزله  کانون  به 
دستگاه های  اما  می افتند  کار  از  زمین 
شتاب  نگار در نزدیکی کانون زمین لرزه 
از کار نمی افتند و از این رو الزم است 
کشور به دستگاه های جدید شتاب نگاری 

مجهز شود.
وی نقاط تعیین شده را بر اساس 
زمین  و  ساختی  زمین  لرزه  مطالعه 

ضوابط  گرفتن  نظر  در  با  و  شناسی 
زمین  لرزه  مانند  تعیین شده  پیش  از 
زمین  منطقه،  شناسی  زمین  ساخت، 
 ، فی ا گر پو تو  ، هی ختگا سا سی  شنا
سازه  پذیری،  ،خطر  جمعیت  تراکم 
ها  ه  دستگا کم  تراکم  مهم،  های 
محلی،  امکانات  و  مناطق  بعضی  در 

است. گرفته  صورت 
از  که  صورتی  در  افزود:  وی 
مجموعه ای از دستگاه های شتاب نگاری 
در یک شهر و یا در یک ناحیه همزمان با 
رویداد زمین لرزه بزرگ بتوانیم داده ها را 
به مرکز مدیریت بحران منتقل کنیم، بر 
این اساس قادر خواهیم بود کدام بخش 
زمینلزه  این  اثر  بر  شهر  یا  و  ناحیه  از 
بیشترین شتاب را تحمل کرده و احتماال 
بیش ترین خسارت به آن وارد شده است.
اطالعات،  این  اساس  بر  بهادری 
نیروهای امدادی که تعدادشان محدود 
است به مناطقی اعزام خواهند شد که 
وارد  آن  به  خسارت  میزان  بیشترین 

شده است .
شهرسازی  و  راه  اداره  مدیرکل 
راه اندازی  اینکه  بیان  با  ایالم  استان 
به سزایی  نقش  سریع،  هشدار  سامانۀ 
در  دارد  زمین لرزه  خطرات  کاهش  در 
با  هشدار،  زمان  بودن  کافی  صورت 
تأسیسات  می توان  عمومی  آمادگی 
را  نقل  و  حمل  سامانه های  و  حیاتی 
در وضعیت ایمن تر قرار داده و عملیات 

نجات را بهبود بخشید.
شدن  عملیاتی  صورت  در  وی 
کشور،  در  سریع  پاسخ  سامانه های 
مدیران قادر به انجام واکنش به  موقع 
سرمایه  به  توجه  با  تا  بود.  خواهند 
و  جان  حفظ  ارزش  کشور  ملی  های 
نگهداری  و  راه اندازی  با  مردم  اموال 
آنها  تجهیزات  و  مذکور  سیستم های 

بهینه گردد.
ایالم  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
تصریح کرد: در استان ایالم نزدیک به 
1160 هکتار بافت فرسوده در شهرهای 
)ایالم، آبدانان، ایوان، دره شهر، ارکواز 
دهلران،  مهران،  سرابله،  ملکشاهی، 
آباد،  آسمان  دلگشا،  لومار،  زرنه،  چوار، 

بدره( شناسایی شده است.
وی یادآور شد: استان ایالم درحال 
زلزله  نگاری  شتاب  حاضر20ایستگاه 
دارودرصورت تحقق تعداد ایستگاه های 
شتابنگار استان را به بیش از 30 ایستگاه 

شتابنگار توسعه خواهیم داد.
اولین دستگاه شتابنگار شهر ایالم 
در 5 مهرماه 1375 در این استان نصب 

و راه اندازی شده بود.

مدیرکل اداره راه و شهرسازی خبر داد: 

رصد آنالین گسلهای استان ایالم با نصب 12 ایستگاه شتابنگار برخط

شهرك های  شرکت  مدیرعامل 
اردبیل گفت: در هشت  استان  صنعتی 
ماهه اول سال جاری، 75 فقره مجوز 
شهرك ها  اراضی  در  ساختمان  احداث 
روند  و  صادر  استان  صنعتی  نواحی  و 
صنعتی  های  طرح  این  ساز  و  ساخت 

آغاز شده است.
به گزارش روابط عمومي شرکت 
اردبیل،  استان  صنعتي  شهرك هاي 
محمد اهلی در جریان بازدید از اجرای 
صنعتی  شهرك  در  تولیدی  طرح  چند 
اردبیل)2( ضمن اعالم این خبر اظهار 
کرد: این تعداد مجوز احداث ساختمان 
در حدود 10 هکتار از اراضی شهرکهای 
به طور  را شامل می شود که  صنعتی 
حتم، با تکمیل این طرح های صنعتی 

شاهد آغاز تولید و اشتغال زایی آنان در 
سال آینده خواهیم بود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، 
صنعتی  شهرکهای  در  ساز  و  ساخت 
است،  مستثنی  ها  شهرداری  قانون  از 
اضافه کرد: اخذ مجوز و شروع عملیات 
ساختمانی در شهرکهای صنعتی نیازی 
به دریافت مجوزهای جداگانه از ادارات 
قبال  کار  این  چونکه  ندارد  مختلف 
توسط شرکت شهرکهای صنعتی انجام 

شده است.
صدور  هزینه  کرد:  تصریح  اهلی 
شهرکهای  در  ساختمان  احداث  مجوز 
زمینه  که  است  رایگان  کامال  صنعتی 
ساز کاهش هزینه های ساخت و ساز 

واحدهای تولیدی می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل خبر داد:

صدور ۷5 فقره مجوز احداث ساختمان
 در شهرکها و نواحی صنعتی استان اردبیل در هشت ماهه اول سال جاری

در  گاز  مکعب  متر  میلیون   1478
که  شد  مصرف  سال  ابتدایی  ماهه   8
درصدی   5 مصرف  رشد  نشان دهنده 
بازه  این  در  با سال گذشته  مقایسه  در 

زمانی است.
به گزارش روابط عمومی؛ علیرضا 
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  اعوانی 
درصدی   5 رشد  به  اشاره  با  سمنان 
مصرف گاز استان از ابتدای سال تا پایان 
آبان ماه نسبت به بازه زمانی مشابه سال 
قبل خبر داد و گفت: براساس بررسی های 
انجام گرفته از ابتدای سال تاکنون 1478 
میلیون متر مکعب گاز طبیعی در استان 
مصرف شده است که درمشابه سال قبل 
این میزان 1407میلیون مترمکعب بوده 
و افزایش مصرف کل 5 درصدی را رقم 

زده است.
وی ضمن اشاره به اینکه مصرف 

گاز آبان ماه سال جاري نسبت به مدت 
مشابه سال قبل  با رشد حدود14 درصدي 
مواجه بوده است، گفت: اگرچه  مشکلی 
برای تأمین گاز در بخش خانگی و تجاری 
در فصل سرد وجود ندارد و نیز شبکه گاز 
در استان پایدار است اما توصیه می کنیم 

در  استان سمنان  عزیز  و  مردم شریف 
صرفه جویی  انرژی،  حامل  این  مصرف 

کنند.
دمای  به  اشاره  ضمن  اعوانی 
استاندارد  دماي  گفت:  منازل  استاندارد 
و قابل قبول براي منازل بین 18 تا 21 

درجه سانتگیراد باالي صفر است، بنابراین 
از همه مشترکین خانگی خواستاریم با 
اول  درجه  در  مصرف  مدیریت  رعایت 
هزینه هاي اقتصادي خانواده را کاهش 
دهند و همچنین سهم و نقش مهم و مؤثر 
خود را در استمرار جریان گاز به تمامي 

هموطنان به خوبي ایفا کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان 
همچنین با تأکید بر رعایت نکات ایمني 
در مصرف گاز و استفاده از لوازم گازسوز 
استاندارد افزود: مشترکین گاز مي توانند 
رعایت  همچون  ساده  راهکار  چند  با 
پوشش مناسب زمستاني در منزل و کم 
کردن درجه آبگرمکن و پکیج ها، خاموش 
کردن وسایل گرمایشي در اتاق هایي که 
در طول روز از آن ها استفاده نمي شود، 
وقفه  بدون  استمرار  در  را  گاز  شرکت 

جریان گاز یاری نمایند.

مصرف گاز استان 5 درصد افزایش یافت

استان  های  زندان  مدیرکل  مقبلی  باحضور 
بوشهروسایر اعضاء جلسه شورای اداری این اداره کل 
درمحل مجتمع پرورش میگوی حامی دلوار تشکیل شد.

دراین جلسه ابتدا روسای زندان های تابعه وسایر 
اعضای شورای اداری گزارشی از اقدامات صورت گرفته 
درخصوص مصوبات جلسه قبل ارایه نمودند. درادامه 

مقبلی مدیرکل زندان های ضمن گرامی داشت هفته 
بسیج گزارشی از دیدار با ریاست جدید سازمان زندان 
ها وبیان اهداف وبرنامه های کاری ایشان نکات مهم 
اولویت ها  از  افزود: یکی  نمود. وی  بیان  ومبسوطی 
وبرنامه های کاری توسعه اشتغال مولد وپایدار در زندان 
های کشور می باشد که همواره مورد تاکید می باشد 

زندان  مدجویان  حداکثری  اشتغال  که  داریم  وبرنامه 
های استان را به صورت کیفی انجام دهیم.

درادامه هرکدام از اعضای جلسه به بیان نقطه 
نظرات خود درخصوص توسعه برنامه های اصالحی 
مددجویان  پایدار  واشتغال  ها  زندان  درون  وتربیتی 

مواردی را مطرح نمودند.

برگزاری جلسه شورای اداری زندان های استان بوشهر
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دنیـای جوانـان : کگهـر بـا سـال مالـی 
منتهـی به آذر، بـا 3084 میلیارد تومان فروش 

رکـورد تـازه ای ثبـت کرد
بـه گـزارش دنیـای جوانـان بـه نقـل از 
روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل شـرکت 
سـنگ آهـن گهرزمیـن؛ کگهـر با سـال مالی 
منتهـی به آذر، بـا 3084 میلیارد تومان فروش 
رکـورد تـازه ای ثبـت کـرد و رکـورد مهر ماه 

خـود را 16 درصـد ارتقـا داد.
فـروش شـرکت گهرزمیـن نسـبت بـه 

رشـد  درصـد   86 گذشـته  مـاه  ده  متوسـط 
داشـته اسـت. مقـدار فـروش ایـن شـرکت 
در آبـان مـاه، بالـغ بـر یـک و نیـم میلیـون 
تـن بـوده کـه افزایـش 12 درصدی نسـبت 
بـه مهرمـاه را نشـان مـی دهد. ایـن میزان، 
38 درصـد باالتـر از متوسـط ده ماه گذشـته 

. ست ا
همچنیـن نـرخ فـروش گندلـه 2 درصـد 
و کنسـانتره سـنگ آهـن 5 درصـد نسـبت به 
مهـر مـاه رشـد داشـته انـد. تغییر نـرخ این دو 

محصول نسـبت به متوسـط ماه های گذشـته 
بـه ترتیب 2 و 39 درصد گزارش شـده اسـت.

فـروش  مجمـوع  اسـت  ذکـر  شـایان 
شـرکت در یـازده ماه طی شـده از سـال مالی 
قریـب بـه 20 هـزار میلیـارد تومان اسـت که 
124 درصد نسـبت به دورۀ مشابه سال گذشته 

رشـد داشـته است.
گفتنـی اسـت آخریـن قیمت سـهم برابر 
بـا 45337 ریـال بـوده و در یـک ماه گذشـته 

2 درصد رشـد داشـته اسـت.

عزم راسخ تالشگران گهرزمین در پیمودن پله های ترقی؛

کگهر رکورِد فروش خود را شکست

دنیای جوانان : در پی برگزاری 
برای  فردی  توسعه  برنامه  کارگاه 
هرمزگان  فوالد  مدیران  و  معاونین 
مل  عا یر مد نی  فخا و معر هلل  ا عطا  ،
این  از  بازدید  در  هرمزگان  فوالد 
بط  ا و ر با  گو  و  گفت  در  ه  گا ر کا
یت  یر مد کت  شر ین  ا می  عمو
آموزش های  رای  دا و  توسعه یافته  
در  مثبت  تاثیرات  باعث  را  روز  به  
شاخص های  و  ها  د ر و دستا مینه  ز

دانست. شرکت  کالن 
وی   ، جوانان  دنیای  گزارش  به 
مدیریتی  سطوح  روی  سرمایه گذاری 
را  هرمزگان  فوالد  شرکت  رهبری  و 
یکی از ماموریت های این شرکت و بر 
عهده واحد آموزش و توسعه نیروهای 

انسانی برشمرد . ادامه امین رنجبرفرد 
انسانی  منابع  توسعه  و  آموزش  مدیر 
فوالد هرمزگان از اهداف، کارکردها و 

اهمیت این کارگاه گفت .
وی با اعالم اینکه برنامه توسعه 
فوالد  شرکت  مدیریتی  سطوح  فردی 

هرمزگان ویژه معاونان و مدیران این 
شرکت می باشد هدف از آن را توسعه 
مهارت های خودآگاهی، خودشناسی و 
خودیادگیری و خودتوسعه ای مخاطبان 

دانست..
این  بیشتر  تشریح  در  رنجبرفرد 

موضوع گفت: در این کارگاه در قالب 
نسبت  متنوع،  و  متفاوت  ماژول های 
تولید  به سنتز مفهومی توسعه فردی، 
فهم و درك مشترك درباره این پدیده 
و کارکردها و آثار مثبت آن در حیات 
اقداماتی  هرمزگان؛  فوالد  شرکت 
فردی  توسعه  کارگاه  می شود.  انجام 
روندهای  درباره  ما  یادگیری های  بر 
بهتر  عبارت  به  است.  مبتنی  جهانی 
به  الزم  بررسی های  انجام  از  بعد 
شرکت ها  که  رسیده ایم  نتیجه  این 
روی  که  بزرگی  شرکت های  ویژه  به 
توسعه رهبری خود سرمایه گذاری های 
اقتصادی  توسعه  ند  کرده ا بیشتری 
خود  پیرامونی  محیط  در  را  پایداری 

تجربه کرده اند

مدیرعامل فوالد هرمزگان :

مدیریت توسعه یافته، موثر بر بهبود شاخص های کالن

ركورد تولید روزانه در كارخانه فوالد چادرملو شکسته شد
دنیای جوانان : رکورد تولید روزانه 
شمش فوالد در کارخانه فوالد چادرملو 

شکسته شد.
به گزارش دنیای جوانان ، با همت 
و  تالش  پر  همکاران  تمام  تالش  و 
ستادی  و  فنی  کوش  سخت  پرسنل 
فوالد  کارخانجات  برداری  بهره  ارکان 
و احیا چادرملو در روز پنج شنبه یازدهم 
آذر ماه 1400 با تداوم تولید و مصرف 

از  بیش  با  روزانه شمش فوالد  تولید  در  افتخار جدید   ، پیوسته هات شارژ 
4659تن شمش فوالد با ریخته گری 26 ذوب در فوالد سازی به ثبت رسید.

افتخارآفرینی همکاران فوالد خراسان در نخستین مسابقات 
شنای »ایمیدرو«

دنیای جوانان : همکاران افتخارآفرین مجتمع فوالد خراسان در نخستین 
دوره مسابقات شنا میان شرکت های تابعه »سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران« )ایمیدرو( با شایستگی و تنها با یک اختالف امتیاز 

روی سکوی سوم این مسابقات کشوری قرار گرفتند.
به گزارش دنیای جوانان ، در این رقابت که برای نخستین بار میان 
کارکنان شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی ایران برگزار شد، کارکنان 
فوالد خراسان با دو مدال طال، سه نقره و چهار برنز، در رقابتی تنگاتنگ پس 
از فوالد مبارکه )192 امتیاز( و تنها با یک امتیاز اختالف با آلومینیوم اراك 

182 امتیازی، روی سکو رفتند.
در این رقابت ها کاظم برجی، در دو رشته 100 متر آزاد و 50متر قورباغه، 

مدال های طال را به گردن آویخت.
فوالد  برای  بار  دو  پروانه  متر   25 در  پارسایی  سعید  و  سعادتی  حامد 

خراسان روی سکوی دوم ایستادند.
قورباغه(،  )50متر  سعید  را هم هوشنگ  خراسان  فوالد  برنز  مدالهای 
قاسم پارسایی )100متر آزاد(و هادی مژدکانلو ) 50 متر قورباغه( کسب کردند.
آقایان:  از  در مسابقات تیمی هم، گروه 4نفره فوالد خراسان)متشکل 
برجی، سعادتی، مژدکانلو، سعید پارسایی( در رشته 4در50 متر تیمی مختلط، 

نایب قهرمان شدند و در 4*100 منر آزاد نشان برنز را از آن خود ساختند.

نگاه آینده نگرانه گل گهر در سرمایه گذاری های بلندمدت

نقدینگی برای سرمایه گذاری در طرح های  افزایش   : دنیای جوانان 
بلند مدت از سوی گل گهر، یعنی این مجموعه برای سال های پیش روی 
خود خواب خوبی دیده است که تعبیر آن کسب سهم بیشتر در زنجیره ارزش 

صنعت فوالد خواهد بود.
به گزارش دنیای جوانان ، نگاه بلند مدت با بررسی تمامی فاکتورهای 
اثر گذار در توسعه پایدار می تواند به حضور قدرتمند یک شرکت و استقبال 

از سهام آن در بازار سرمایه کمک کند.
شرکت های معدنی نیز در سال های اخیر به ویژه شرکت های فعال 
در حوزه سنگ آهن، با تکمیل زنجیره ارزش سعی بر افزایش درآمد و سود 
حاصل داشتند تا بتوانند نقدینگی باالیی برای طرح بلند مدت خود که عموما 

طرح های توسعه ای محسوب می شوند را فراهم کنند.
در این  بین شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با نگاهی توسعه ای در 
مسیری درست قدم برداشته است تا با استفاده از نقشه راه تدوین شده، نقش 

خود در زنجیره ارزش فوالد را افزایش دهد.
چنین نگاهی از سوی مدیران  این مجموعه باعث شده تا پروژه های 

بلند مدت تعریف و در جهت افزایش بهره وری و  سود بیشتر گام بردارد.
اما در بعد دیگر گل گهر در 6 ماهه سال جاری موفق به افزایش 210 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  خود  مدت  بلند  های  گذاری  سرمایه  درصدی 

گذشته شد.
درصدی   130 رشد  کنار  در  سود  کیفیت  افزایش  و  مطالبات  وصول 
فروش توانست نقدینگی الزم برای سرمایه گذاری در پروژه های بلند مدت 

را فراهم کند.
اتفاقی که نشان می  دهد، گل گهر با آینده نگری درست در مسیر توسعه 
قدم برداشته تا عالوه بر نقش آفرینی بیشتر در زنجیره ارزش بتواند بر میزان 

درآمدهای خود بیفزاید.
اما این نگاه دستاوردهای بسیاری به همراه دارد: افزایش نقدینگی 
فروش  افزایش  در  گهر  گل  یعنی  مدت،  بلند  های  پروژه  اجرای  برای 
را  بازار  در  خود  سهم  کیفی  محصوالت  تولید  با  توانسته  و  بوده  توانمند 

افزایش دهد.
از سویی دیگر تعریف پروژه های بلند مدت نشان از افزایش این سهم 
در سال های پیش رو دارد، موضوعی که سهامداران را در این آشفته بازار 

بورس به داشتن »کگل« امیدوار می کند.
گل گهر پس از حضور در ابر پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فالت 
مرکزی و همچنین یکه تازی در تولید کنسانتره سنگ آهن، نشان داد بی 
گدار به مسیر توسعه نیامده و خود را برای حضور حداکثری در زنجیره تامین 

آماده کرده است.
افزایش سهم فروش و به دنبال توسعه بخش های دیگر از این مجموعه 
همان نگاه بلند مدتی است که نبود آن در بسیاری از مجموعه ها مشکالت 

بسیاری به همراه داشته است.
گل گهر با تامین نقدینگی الزم در مسیری توسعه نشان داد می توان 
در شرایط سخت تحریمی و اقتصادی مسیر توسعه پایدار را تدوین و نقدینگی 

الزم برای آن را تامین کند.
در  ویژه  به  ها  تمامی بخش  در  باید  نقدینگی  تامین  این  و  نگاه  این 

باالدست و بهره برداری از ذخایر جدید هم در دستور کار قرار گیرد.
منطقه  ایجاد  یعنی  خود  هدف  به  گهر  گل  اقداماتی  چنین  با  درواقع 
اقتصادی و سهم خواهی بیشتر از بازار در میان تولیدکنندگان زنجیره تامین، 

نزدیک تر خواهد شد.

۷ محصول جدید ایرانول با حضور وزیر تعاون رونمایی شد

دنیای جوانان : در سال تولید، پشتیبانی های و مانع زدایی ها به منظور 
تکمیل سبد کاالی و افزایش سهم بازار شرکت نفت ایرانول با حضور دکتر 
هاشم  دکترمیر  اجتماعی،  رفاه  و  کار   ، تعاون  وزیر  عبدالملکی  اهلل  حجت 
شستا  عامل  مدیر  رستمی  دکترعلی  اجتماعی،  تامین  عامل  مدیر  موسوی 
مهندس حسین ابویی مدیر عامل تاپیکو و هیات همراه امروز شانزدهم آذر 
ماه در محل پاالیشگاه تهران ،7 محصول جدید این شرکت ، همسطح با 

باالترین استانداردهای ملی و بین المللی رونمایی و تجاری سازی شد.
دکتر حجت اهلل عبدالملکی در جمع خبرنگاران اظهار کرد : امروز در 
یکی از سایت های تولیدی ایرانول حضور داریم تا از 7 محصول جدید رونمایی 

کنیم و این محصوالت به زودی به بازار عرضه خواهد شد
وزیر کار و تعاون رفاه اجتماعی گفت: این محصوالت شامل انواع روغن 
های دیزل و موارد دیگری بود که استانداردهای آنها ارتقای قابل توجهی پیدا 

کرده و از امروز بخشی از این محصول وارد بازار می شود.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: خطوط تولید این شرکت در 
سال های اخیر رشد مناسبی داشته و این روند ادامه دار است و ما برای تمامی 
مجموعه های صنعتی تابع وزارت کار بر تمرکز بر ارزش افزوده بیشتر تاکید 
داریم که در این زمینه صندوق های بازنشستگی کشوری شستا و دیگر نهادها 
زیرمجموعه کار سرمایه گذاری های خوبی انجام دادند و سرمایه گذاری بیشتر 
هم صورت خواهد گرفت تا شاهد این باشیم که تولید محصوالت به سمت 

ایجاد ارزش افزوده بیشتر حرکت کند.
گفتنی است؛ در حاشیه این مراسم از پروژه موم گیری که از مهم تریم 
واحدها در مراحل تولید پاالیشی روغن پایه است بازدید شد. دکتر زارع پور 
اشکذری مدیر عامل شرکت نفت ایرانول گفت: افتتاح این پروژه منجر به 
بهبود راندمان در بخش اسالك وکس خواهد شد و ناخالصی این محصول 
را پس از راه اندازی بخش اول از25 درصد به 15 درصد و پس از اتمام پروژه 

به زیر 5 درصد کاهش خواهد داد .
وی در ادامه گفت : با ورود محصوالت جدید به بازار و راه اندازی پروژه موم 

گیری در سال جاری شاهد افزایش سود دهی این مجموعه خواهیم بود. 

گهرهمکار جزو شركت های رتبه یک معدنکاری كشور است

دنیای جوانان : دیرعامل شرکت گهرهمکار با تاکید بر اینکه چندین سال 
است این شرکت به سوددهی رسیده است، گفت: انتظار ما سود باالتر از این 
است ولی با توجه به اینکه درحال رشد و تجهیز شرکت هستیم بخشی از این 
سرمایه برای خرید ماشین آالت صرف می شود و انشاا… در چندسال آینده 
به سوددهی بسیار باالیی خواهیم رسید.مهندس ناصر یوسفی در ادامه گفت: 
در حال حاضر گهرهمکار جزو شرکت های رتبه یک معدن کاری کشور است 

و در سازمان ایمیدرو و کل کشور شناخته شده است.
او تاکید دارد؛ هدف و چشم انداز آینده شرکت این است که در معادن 
باشیم و در مناقصات دیگر معادن کشور  پر رنگتری داشته  منطقه حضور 

نیز شرکت کنیم.
مدیرعامل شرکت گهرهمکار مطرح کرد: کار در بخش معدن هدف 
عمدٔه شرکت است. با این حال در این مدت عالوه بر کسب رتبه یک معدن 
کاری در کشور موفق به کسب مجوز در زمینه آب، راه و ابنیه هم شده ایم.

مهندس یوسفی گفت: در راه رسیدن به همٔه این موفقیت ها، سهامداران 
شرکت و همچنین شرکت گهرعمران نقش بسزایی داشته است. نقطه قوت 
شرکت گهرهمکار وجود سهام 51 درصدی تعاونی گهرعمران است که پشتوانٔه 
بود و حمایت های شرکت گهرعمران در خرید تجهیزات، چه در  شرکت 
زمینٔه مدیریتی و چه در زمینٔه منابع مالی باعث پیشبرد اهداف گهرهمکار شد

رشد ۸۷ درصدی فروش در پاكسان

دنیای جوانان : شرکت پاکسان در 11 ماهه منتهی به آبان از فروش 
محصوالت خود 2214 میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

آن  تومان  میلیارد  مبلغ 304  این  از  بورس24،  نگر  کدال  گزارش  به 
مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 

11 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 87 درصد رشد داشته است.

خبر ...خبر

کوتاه از صنعت

تولید  میزان   : نان  جوا دنیای 
گهر  گل  شرکت  گندله  و  کنسانتره 
و   1.282.736 ترتیب  به  آبان ماه  در 
میزان  که  است  بوده  تن   1.066.065
در  محصوالت  این  فروش  از  حاصل 

آبان ماه بیش از 46 هزار میلیارد ریال 
می باشد. بدین ترتیب گل گهر توانسته 
است در 8 ماهه ابتدای امسال بیش از 
18.8 میلیون تن محصول تولید کند و 
میزان فروش شرکت دراین 8ماه نسبت 

به مدت مشابه در سال قبل، با رشد 128 
درصدی همراه شده است.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از 
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
اول  ماهه   8 در  این شرکت  گل گهر، 

 10.5 بیش از  است  توانسته  امسال 
میلیون تن کنستانتره و 8.2 میلیون تن 
گندله تولید کند که در مقایسه با مدت 
مشابه در سال گذشته رشد 0.7 درصدی 

را نشان می دهد.

تولید 1۸.۸ میلیون تنی و رشد 12۸ درصدی فروش گل گهر در ۸ماهه گذشته

گام بلند گل گهر در تولید و فروش محصوالت

دنیای جوانان : صبح امروز حجت 
االسالم و المسلمین سید محمود حسینی 
امام جمعه، سهراب بهاالدینی فرماندار، 
اکبر کریمی پور شهردار سیرجان  علی 
به همرا ستاد نماز جمعه این شهرستان 

از معدن گهرزمین بازدید کردند.
به گزارش دنیای جوانان، در ابتدای 
خضری  محمدرضا  دکتر  بازدید  این 
پور عضو هیات مدیره و معاون توسعه 
گهرزمین  انسانی  سرمایه  و  مدیریت 
ضمن خوشامدگویی به مهمانان، گزارشی 

از وضعیت معدن گهرزمین ارائه نمود.
در ادامه، امام جمعه سیرجان صمن 

گهرزمین  مجموعه  از  تشکر  و  تقدیر 
گذشته  همچون  امیدوارم  کرد:  عنوان 
مهندسین و کارکنان گهرزمین در راستای 
تحقق شعار سال و همچنین جهش و 

رونق تولید گام های موثری را بردارند.
به  اشاره  با  نیز  سیرجان  فرماندار 
کرد:  خاطرنشان  گهرزمین  اقدامات 
مسوولیت  ی  حوزه  در  شرکت  این 
های اجتماعی اقدامات بسیار خوبی در 
سیرجان و جنوب استان انجام داده است 
که با برنامه ریزی های انجام شده شاهد 
اقدامات بزرگ این شرکت در شهرستان 

خواهیم بود.

در بازدید امام جمعه و فرماندار سیرجان از معدن گهرزمین مطرح شد:

در حوزه مسوولیت های اجتماعی شاهد اقدامات بسیار خوبی 
از سوی این شرکت بودیم

دنیای جوانان : مدیرعامل مجتمع 
فوالد غدیر نی ریز گفت: وزارت صمت 
را  بازار  بخش های  تمام  بخواهد  اگر 
برحسب یک ابالغ و دستورالعمل پیش 
ببرد نمی تواند نتیجه مطلوب و مناسبی 
بگیرد زیرا دستورالعمل های پیشنهادی 
فوالد  صنعت  و  شده  آزموده  بارها 
مطلوبی  نتیجه  است  نتوانسته  کشور 

از آن بگیرد.
به گزارش دنیای جوانان، محسن 
مصطفی پور بیان کرد: تردیدی نیست 
که صنعت فوالد کشور نیازمند یک سند 
جامع برای تنظیم بازار فوالد است. سند 
جامع تنظیم بازار اما باید به گونه ای باشد 
که فرهنگ بازار را در نظر بگیرد چون 
بازار، فرهنگ خاص خودش را دارد و 
مبتنی بر باالنس عرضه، تقاضا و نیازی 

است که ایجاد می شود.
کرد:  تصریح  صنعتی  فعال  این 
من فکر می کنم اگر بخواهیم در همه 
و  ابالغ  برحسب یک  را  بازار  بخش ها 
دستورالعمل پیش ببریم روش مطلوب 
و مناسبی نخواهد بود چون این روش 
تاکنون بارها آزموده شده و صنعت فوالد 
کشور نتوانسته است نتیجه مطلوبی از 

این آزمایش بگیرد و الزم است به این 
موضوع واقع بینانه توجه شود.

 : گفت ر  پو مصطفی 
بخش هایی  در  افسارگسیختگی هایی 
ما  ا د  می شو ه  هد مشا ه  نجیر ز ز  ا
و  دستور  با  افسارگسیختگی ها  این 
دستورالعمل نمی تواند از بین برود و یا 

منظم و باثبات شود.
دستورالعملی  اخیراً  افزود:  وی 
تولیدی  واحدهای  تمام  که  صادرشده 

آهن اسفنجی باید محصوالت تولیدی 
خود را در بورس کاال عرضه کنند. من 
پیشرو  نی ریز  فوالد  می گویم  باافتخار 
ابالغ  روزهای  ابتدایی ترین  در  و  بوده 
در  را  خود  محصوالت  دستورالعمل، 
این شرکت  و  کرد  کاال عرضه  بورس 
وزارت  دستورالعمل  به  متعهد  را  خود 

صمت دانست.
غدیر  فوالد  مجتمع  مدیرعامل 
تمامی  لزومًا  اما  داد:  ادامه  نی ریز 

بخشنامه ها و دستورالعمل ها نمی تواند 
بر صنایع اثر مطلوب داشته باشد. اگر 
احیانًا وزارت صمت این تصور را داشته 
محصوالت  تمام  عرضه  با  که  باشد 
زنجیره فوالد در بورس کاال می تواند 
قیمت ها را کنترل کند و روند قیمت ها 
تنها  نه  گفت  باید  کند،  کاهشی  را 
نمی شود  مشاهده  قیمت ها  کاهش 
بلکه اغلب الزام عرضه در بورس کاال 
موجب روند افزایشی قیمت محصوالت 

فوالدی شده است.
ز  ا  : کرد تصریح  پور  مصطفی 
وزارت  بخشنامه  داری  بنگاه  منظر 
ولی  شود  تلقی  مثبت  شاید  صمت 
قیمت  یش  ا فز ا سی  شنا ر کا نظر  ز ا
دیگر بخش های  در  و  نیست  مطلوب 
زنجیره هم اثر منفی خواهد داشت و 
همچنان  قیمتی  بی ثباتی  و  تالطم 

ادامه خواهد داشت.
وی در پایان افزود: از دستورالعمل ها 
و شیوه نامه ها بازار فوالد نتیجه مطلوبی 
نگرفته است و باید روش های مختلف 
را  بازار  در  موجود  یا  و  دیگر  کنترلی 
بکار گرفت تا شاهد افزایش قیمت های 

تصاعدی نشویم.

تنظیم بازار فوالد با ابالغ یک دستورالعمل برای کل زنجیره خطاست

دنیای جوانان : محمدحسین ایزدیان امروز )9 آذر( 
 5LX80PSL2 API در مراسم آغاز به کار نورد ورق
امروز  کرد:  اظهار  خوزستان  اکسین  فوالد  در شرکت 
دستاورد خیلی بزرگی را در این شرکت شاهد بودیم و 
آن هم تولید ورق های 5LX80PSL2 API برای 
اولین بار در کشور است. با تولید این ورق ها تا 15 درصد 
در مصرف فوالد صرفه جویی خواهیم داشت و این باعث 

کاهش هزینه پروژه ها خواهد شد.
هیات  رئیس  نایب   ، جوانان  دنیای  گزارش  به 
خصوص  در  خوزستان  اکسین  فوالد  شرکت  مدیره 
با   ،1400 سال  در  گفت:  اکسین  شرکت  وضعیت 
اتفاقات خوبی  وجود قطعی برق 45 روزه، توانستیم 
رقم بزنیم و امسال به اهداف پیش بینی شده خواهیم 
رسید و ممکن است به بیش از 2 هزار و 500 میلیارد 

تومان سود برسیم.
با وجود قطعی برق  وی گفت: در سال 1400، 
45 روزه، توانستیم اتفاقات خوبی رقم بزنیم و امسال 
به اهداف پیش بینی شده خواهیم رسید و ممکن است 

به بیش از 2 هزار و 500 میلیارد تومان سود برسیم.
ایزدیان تصریح کرد:خوشبختانه در سال جاری 
برای  کار  قانون  مطابق  را  مشاغل  طبقه بندی  طرح 
پرسنل شرکت اجرایی کردیم و امیدواریم با این روند 

بتوانیم تا پایان سال خدمات بیشتری را ارائه دهیم.
وی در پایان گفت، شرکت فوالد اکسین دارای 

نیروی انسانی جوان و متخصصی است که با بهره گیری 
امروز  به  تا  گذشته  سالیان  در  خود  علمی  دانش  از 
محصوالت  تولید  در  را  مهمی  دستاوردهای  توانسته 
موفقیت  نورد  بنابراین  بزنند.  رقم  خاص  فوالدی 
آمیز ورقهای 5LX80PSL2 API را خدمت این 

مجموعه و پرسنل آن تبریک می گویم.

پیش بینی تحقق سود 25۰۰ میلیارد تومانی در شرکت فوالد اکسین خوزستان



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1903- شنبه 20 آذر 61400 ورزش دنیای 

سیمونه بایلز ورزشکار سال مجله تایم شد
طالی  مدال  چهار  برنده  بایلز،  سیمونه 
در  را  سال  ورزشکار  بهترین  جایزه  المپیک، 

مجله تایم کسب کرد.
از  نقل  به  و  جوانان  دنیای  گزارش  به 
خبرگزاری تاس، سیمونه بایلز، برنده چهار مدال 
طالی المپیک، جایزه بهترین ورزشکار سال را 

در مجله تایم کسب کرد. 
در بازی های المپیک توکیو در تابستان 
ژیمناستیک  در  تیمی  مسابقات  در  او   ،2021
تعادل،  تیر  روی  تمرینات  در  و  نقره  هنری 
برنز گرفت اما به دلیل وضعیت روحی شدید و 

مشکالت جهت گیری در فضا، در چهار مسابقه شرکت نکرد. 
در ماه اکتبر، بیلز، الکساندرا رایسمن، مک کایال مارونی و مارگارت نیکولز از کنگره 
ایاالت متحده درخواست کردند که ریاست کمیته ملی المپیک و پارالمپیک این کشور 
)NOC( را به دلیل پرونده رسوایی لری نصار برکنار کند. نصار به دلیل تجاوز جنسی 
به ورزشکاران زن به 40 تا 175 سال زندان محکوم شد. او خود به آزار و اذیت و 
اعمال جنسی علیه 11 ژیمناست اعتراف کرد و بیش از 150 زن علیه او شهادت دادند.

بایلز از سال 2007 شروع به مسابقه دادن می کند و در سال 2011 در بین 
ژیمناستیک کارهای حرفه ای نوجوانان آمریکا قرار می گیرد. او در آن سال در سطح 

ملی مقام سوم را کسب می کند و در سال 2012 قهرمان آمریکا می شود.
که  آمریکایی   – آفریقایی  زن  اولین  مقام  می تواند  سیمونه  در سال 2013 
در مسابقات قهرمانی جهان در تمامی اسباب مدال طال کسب کرده است را به 
دست آورد. سیمونه درباره این قهرمانی خود در آن سال، گفت : فکر می کنم که 
این موفقیت می تواند برای دختران کوچک زیادی انگیزه ایجاد کند که به باشگاه 

بروند و سخت تر تمرین کنند.
در سال 2015 بایلز، اولین زن در جهان می شود که سه بار در مسابقات جهانی 
در تمامی اسباب قهرمان می شود. او در آن سال رکورد 10 مدال طال در مسابقات 
بین المللی را می شکند. در سال 2016 بایلز در مسابقات تمامی اسباب، حرکات زمینی 
و پرش از خرك به قهرمانی می رسد و سهمیه حضور در  المپیک 2016 ریو را کسب 

می کند و این شروع افتخارات این ورزشکار مطرح است.
در نهم آگوست 2016، بایلز با تیم ژیمناستیک آمریکا در  المپیک 2016 مدال 
طال کسب می کند. هواداران به تیم ژیمناستیک زنان آمریکا در  المپیک ریو لقب 

The Final five را دادند.
 The Final ریزمن، یکی از ژیمناست های این تیم درباره این لقب می گوید: ما
five نامیده شدیم زیرا مربی ما مارتاست. بدون او هیچ چیز ممکن نبود. می خواستیم 
این کار را برای او انجام بدهیم. این آخرین سالی است که تیم ما پنج نفره است. در 

المپیک بعدی تیم، چهار نفره خواهد بود.

خارج شدن وزنه برداری و بوكس از لیست رشته های اصلی المپیک 
202۸

کمیته بین المللی المپیک سه رشته را از لیست رشته های ورزشی تضمین شده 
برای بازی های المپیک 2028 لس آنجلس خارج کرد.

هیات اجرایی کمیته بین المللی المپیک در جلسه ای که تشکیل داد سه رشته 
را به لیست رشته های تضمین شده در بازی های المپیک 2028 لس آنجلس وارد و 

سه رشته را از این لیست خارج کرد.
رشته های اسکیت بورد، موج سواری و ورزش های صعودی قرار است به برنامه 
اصلی المپیک 2028 لس آنجلس اضافه شوند اما بوکس، وزنه برداری و پنج گانه مدرن 
از لیست ورزش های تضمین شده برای بازی ها حذف شده اند. به فدراسیون های 
بین المللی مربوطه تا سال 2023 فرصت داده شده که معیارهای الزم را برای تضمین 

جایگاه خود در این المپیک فراهم کنند.
کمیته بین المللی المپیک گفت: مسیری برای حضور  بوکس، وزنه برداری و 
پنج گانه مدرن وجود خواهد داشت تا بخشی از بازی های لس آنجلس باشند مشروط 

بر اینکه نگرانی های مطرح شده را برطرف کنند.
فوتبال جایگاه خود را در این برنامه حفظ کرده است اما کمیته بین المللی المپیک 
)IOC( اعالم کرد که پیگیر طرح بحث برانگیز فیفا برای برگزاری جام جهانی مردان 

در هر دو سال یک بار به جای چهار سال یک بار است.
کمیته برگزاری بازی های المپیک لس آنجلس 2028 همچنین می تواند ورزش 

های اضافی را در سال 2023 پیشنهاد دهد.
به  در لس آنجلس  المپیک 2028  بازی های  لیست رشته های تضمین شده 

شرح زیر است:
آرام،  آب های  قایقرانی  بسکتبال،  روئینگ،  قایقرانی  بدمینتون،  دوومیدانی، 
شمشیربازی، سوارکاری، فوتبال، گلف، ژیمناستیک، هندبال، هاکی، جودو، کشتی، 
شنا، راگبی، تکواندو، تنیس روی میز، تنیس، تیراندازی، تیروکمان، سه گانه، بادبانی، 

والیبال، موج سواری، اسکیت، ورزش های صعودی و دوچرخه سواری.

امباپه: با این بازیکنان نباید به مشکل بخوریم
کیلیان امباپه، ستاره پاری سن ژرمن، 
معتقد است که این تیم با توجه به ستاره هایی 
که در اختیار دارد نباید برای پیروزی مشکلی 

داشته باشد.
پاری سن ژرمن در پنجره نقل و انتقاالت 
تابستانی موفق شد لیونل مسی را به خدمت 
بگیرد تا فهرست ستاره هایش را تکمیل کند.

آنها عالوه بر مسی، با سرخیو راموس و 
جانلوییجی دوناروما نیز به عنوان بازیکن آزاد 

قرارداد بستند تا در تمامی پست ها حداقل یک ستاره بزرگ را در اختیار داشته باشند.
با این حال این تیم در بعضی از دیدارهای این فصل به مشکل خورده و نتوانسته 

نمایشی که بسیاری انتظارش را داشتند ارائه دهد.
امباپه در پاسخ به سوالی در این باره به سایت رسمی پی اس جی گفت:» ما 
در حال حاضر خوشحال هستیم چون همه تیم می خواهند پیروز باشند. البته که ما 
پس از بازی وقتی آنالیز را می بینیم به خودمان می گوییم که می توانستیم تکلیف 
بازی را پیش از سوت پایان روشن کنیم. ما همچنین می دانیم که با این بازیکنان 

نباید در بعضی از بازی ها به مشکل بخوریم.«
این ستاره فرانسوی ادامه داد:» اما از همه چیز راضی و خوشحال هستیم و این 
چیزی است که ما را بیشتر متحد می کند. این پیروزی ها از کسی دزدیده نشده اند. 
ما با جسارت و همه در کنار هم برای کسب آنها تالش کردیم و این نشان می دهد 

که ما اراده بسیاری داریم.«
او همچنین درباره بازی این هفته در برابر موناکو، تیم سابقش، اظهار داشت:» 
این بازی بسیار خاص است. اول از همه بازی مهمی در لیگ فرانسه است. و موناکو 
هم تیم بزرگی است که می داند چطور در دیدارهای بزرگ بازی کند. البته که برای 
من هم خاص است چون برای مدتی طوالنی در این تیم بازی کردم و دوستانی در 
آنجا دارم. اما وقتی در پی اس جی هستید، جایی برای چنین احساساتی وجود ندارد. 
باید پیروز باشید و به همین دلیل من تمام تالشم را برای کمک به تیم انجام می دهم.«

امباپه درباره شرایط لیگ فرانسه که بسیار فیزیکی و پیچیده توصیف می شود 
گفت:» این لیگ بسیار سخت و فیزیکی است. جدیت بسیاری در همه تیم هاست 
و بازیکنان به دنبال برخوردهای فیزیکی هستند. بازی در این لیگ آسان نیست. 
من فکر می کنم به همین دلیل طبیعی است که پی اس جی به دنبال سازگاری 
باشد، خصوصا که ما بازیکنان جدید بسیاری داریم که با لیگ آشنا نیستند. کمی 
زمان می برد که شرایط به بهترین حالتش برسد اما ما در مسیر درست قرار داریم.«

استفاده از تلفن همراه در جشن كریسمس ممنوع!
بازیکنان لیگ برتر انگلیس در تصمیمی 
خودخواسته استفاده از تلفن همراه در جشن 

کریسمس باشگاه ها را ممنوع کردند.
در چند روز گذشته جنجالی در انگلیس 
به راه افتاده که به شوخی بعضی از مقامات 
جشن  درباره  وزیری  نخست  دفتر  رسمی 
کریسمس سال گذشته علیرغم محدودیت های 

کرونایی مربوط می شود.
همین موضوع باعث شده که ستاره های 

لیگ برتری تصمیم بگیرند که شخصا جلوی پخش تصاویر مربوط به جشن کریسمس 
باشگاه ها را گرفته و جنجال رسانه ای در این زمینه به پا نکنند.

آمار مبتالیان به ویروس کرونا بار دیگر رو به افزایش است و این موضوع در 
بین باشگاه های فوتبال نیز دیده می شود. حتی بعضی از باشگاه ها تصمیم گرفتند که 

به همین دلیل جشنی را برگزار نکنند.
واتفورد جز باشگاه هایی است که تصمیم گرفته جشنی را برای این روز خاص 
و مهم برگزار نکند و ولوز نیز تصمیم دارد که برنامه ناهاری که برای بازیکنان 

تدارك دیده بود را لغو کند.
در حالی که قوانین و محدودیت های مربوط به برقراری روابط اجتماعی 
از  بعضی  که  کرد  اعالم  میل  دیلی  اما  شده  کمتر  گذشته  سال  نسبت  به 
تصویری  هیچ  تا  گرفته اند  همراه  تلفن  از  استفاده  عدم  به  تصمیم  بازیکنان 
باشگاه  برای  دردسر  ایجاد  به  منجر  و  نشده  منتشر  احتمالی  جشن های  از 

نشود. بازیکنان  و 
بعضی از باشگاه ها نیز همین حاال جشن کریسمس را برگزار کرده اند. یکی از 
باشگاه ها دو روز در ادینبرا حضور داشت، دیگری یک شب را در لندن سپری کرد 
و بازیکنان یکی دیگر از باشگاه ها نیز در اواسط ماه گذشته یک شب را در کنار هم 

به تفریح گذراندند.
با این حال به نظر می رسد که بسیاری از باشگاه ها تصمیم دارند به جای روال 
هر ساله جشن گرفتن در یکی از رستوران ها یا سالن های شهر، مهمانی ناهار یا شامی 

در زمین تمرین ترتیب دهند.

بازی  یک  در  پرسپولیس 
پرهیجان  و  غیرمنتظره  عجیب، 
توانست از شکست مقابل تیم تازه 

لیگ  برتری شده هوادار فرار کند.
بازی پرسپولیس و هوادار تمام احتماالت 
و پیش بینی های قبل از بازی را به هم زد و در 
ورزشگاه آزادی یک مسابقه نفس گیر، جذاب و 
پر گل برگزار شد. هوادار از همان ابتدای بازی 
تیم شایسته ای نشان داد و با پرس از جلو و 
دوندگی زیاد نمایش خوبی از خود نشان داد.

پس از گذشت چند دقیقه تیم یحیی 
بسیار  موقعیت  چهار  و  شد  بازی  بر  سوار 
و  هنرنمایی  با  که  آورد  دست  به  خوب 
ایستادگی بشاگردی، گلر هوادار، توپ ها یکی 
پس از دیگری به کرنر فرستاده می شد. در 
شرایطی که هواداران پرسپولیس انتظار گل 
زدن تیم شان را می کشیدند این هوادار بود که 
روی ارسال از یک موقعیت ایستگاهی توسط 

محمد حسینی جلو افتاد.
سرخ ها این گل را سه دقیقه بعد روی 
سانتر ترابی از روی نقطه کرنر و ضربه سر تمام 
کننده فرجی پاسخ دادند. نیمه دوم اما برای 
پرسپولیس بد شروع شد و با مصدومیت ترابی 
سیستم و برنامه های یحیی به هم ریخت و 
جسارت هوادار سبب شد اتفاقی غیر منتطره 

در این مسابقه رقم بخورد. 
پرسپولیسی ها در شرایطی که فکرش 
را هم نمی کردند روی یک ضربه کرنر برای 
بار دوم دروازه خود را باز شده دیدند. سانتر 
دقیق معین عباسیان  و فرصت طلبی جواد 
محمدی در میان غفلت خط دفاعی و گلر 
پرسپولیس عدد 2 را روی اسکوربرد جلوی 

نام هوادار به ثبت رساند.
قرمزها پس از دریافت گل بیش از 40 
دقیقه برای جبران گل خورده تالش کردند 

تعویض طالیی  نعمتی  و سرانجام سیامک 
شوت  با  سیامک  شد.  پرسپولیس  ناجی  و 
تماشایی اش کرنر گفت و همان کرنر با سانتر 
عالیشاه و ضربه سر نعمتی به گل تبدیل شد. 
البته هد نعمتی در میانه راه به عبدی، مدافع 
هوادار، برخورد کرد تا بشاگردی نتواند توپ 

را جمع کند.
پرسپولیس در روز بسیار خوب بشاگردی 
توسط  آخر  ضربات  زدن  در  دقتی  بی  و 
مهاجمانش یک امتیاز را در شرایطی کسب 
کرد که تا آستانه شکست هم پیش رفته بود. 
البته از هم گسیختگی خط دفاع پرسپولیس 
و تعلل در زدن توپ های درون محوطه جریمه 
پرسپولیس  برای  بزرگی  تاوان  می توانست 
داشته باشد. شاگردان یحیی با این یک امتیاز 
16 امتیازی شدند و در روز پیروزی سپاهان 
و استقالل از غافله مدعیان جا ماندند. هوادار 
نیز که پیروزی بزرگی را از دست داد با این 
امتیاز ارزشمند شش امتیازی شد و فعال تا رتبه 

سیزدهم باال آمد.
پرسپولیس 0 هوادار 1) دقیقه 38: محمد 

حسینی(: ضربه ایستگاهی هوادار را آل کثیر 
به هواداری ها رساند  اشتباه  به  با پشت سر 
دروازه  و شوتش  کنترل  با  و محمدحسینی 
پرسپولیس را باز کرد. ضربه محمدحسینی با 
گذر از حامد لک و تکل فرشاد فرجی از خط 
دروازه پرسپولیس گذشت و در درون دروازه 
نیز پیمان میری یک اثر روی توپ گذاشت 
تا در شرایطی که مدافعان پرسپولیس معتقد 
و  بودند، شاگردان عنایتی جشن  آفساید  به 
شادی را در گوشه ای از ورزشگاه برپا کنند.

پرسپولیس 1 هوادار 1) دقیقه 41: فرشاد 
فرجی(:  فشار پرسپولیس پس از گل هوادار 
قرمزها را صاحب یک ضربه کرنر از سمت 
راست دروازه بشاگردی کرد. سانتر بلند مهدی 
ترابی از روی نقطه کرنر با پرش بلند فرجی 
تساوی  و گل  نشست  مدافع  این  روی سر 
سرخ ها تنها پس از سه دقیقه به زیبایی به 
ثمر رسید تا خوشحالی عنایتی و شاگردانش 

زیاد دوام نداشته باشد.
پرسپولیس 1 - هوادار 2) دقیقه 53- 
روی  از  هوادار  سانتر  محمدجواد محمدی(: 

نقطه کرنر توسط معین عباسیان سبب شد 
محمدجواد محمدی زودتر از لک توپ را درون 
درواره جای دهد و بار دیگر تیم عنایتی مقابل 
مدافع عنوان قهرمانی پیش بیفتد. نکته قابل 
توجه در مورد این گل شیوه به ثمر رسیدنش 
بود که به نظر می رسید توپ با دست مهاجم 
هوادار وارد دروازه شده و این اتفاق از چشم 

داور دور ماند.
دقیقه   (2 هوادار   -  2 پرسپولیس 
1+90 - سیامک نعمتی(: سانتر عالیشاه از 
روی نقطه کرنر به سیامک نعمتی رسید و 
سیامک با ضربه سر به سمت دروازه شلیک 
کرد و توپ پس از برخورد به سر عبدی)مدافع 

هوادار( وارد دروازه شد.
مهرداد بشاگردی، دروازه بان هوادار را 
بازی جذاب و  این  بازیکن  برترین  می توان 
نفسگیر دانست. اگرچه گلر هوادار کلین شیت 
نکرد و دو بار دروازه اش روی ضربات کرنر 
باز شد اما دالیل قانع کننده ای برای انتخاب 
او به عنوان ستاره بازی وجود دارد. بشاگردی 
در نیمه اول سه توپ استثنایی را مهار کرد و 
اجازه نداد با جلو افتادن میزبان کار برای تیمش 
دشوار شود. او با چندین سیو عالی مهاجمان 
پرسپولیس را حسابی کالفه کرد و نمایش 

خوبی در ورزشگاه آزادی داشت.
مدافع  مقابل  هوادار  شجاعانه  بازی 
بود.  بازی  این  ویژه  اتفاق  قهرمانی  عنوان 
شاگردان  می کرد  پیش بینی  کسی  کمتر 
عنایتی چنین دردسری برای پرسپولیس در 
ورزشگاه آزادی درست کنند و قرمزها برای 
فرار از شکست مقابل این تیم تازه لیگ برتری 
شده به آب و آتش بزنند. فارغ از نتیجه بازی، 
و  داشت  خوبی  عملکرد  مجموع  در  هوادار 
سقوط  تیم های  جزو  نمی خواهد  داد  نشان 

کننده به لیگ یک باشد.

پرسپولیس 2 - هوادار 2؛ 

توقف خانگی قهرمان با چاشنی گل مارادونایی

ید  می گو لیس  پرسپو سرمربی 
نتیجه نگرفتن تیمش در بازی با هوادار 
را گردن داور مسابقه نمی اندازد اما داور 
هم اشتباهات تاثیرگذاری داشته است.

بی  مر سر گل محمدی،  یحیی 
مقابل  تیمش  توقف  درباره  پرسپولیس 
باید  گفت:  دو،  بر  دو  نتیجه  با  هوادار 
این بازی را می بردیم، ولی سه امتیاز به 
راحتی از دست مان پرید. قطعًا ناراحت 
هستیم. موقعیت های خیلی خوبی خلق 
کردیم که از آن ها استفاده نکردیم. در 
چنین شرایطی به تیم فشار و استرس 
وارد می شود. گل دوم را بازیکن حریف با 
دست زد، اما متاسفانه داوران ندیدند، اما 
باید بتوانیم در این مسابقات از فرصت ها 

استفاده کنیم.
ن  بیا با  لیس  پرسپو بی  مر سر
دادن  دست  از  علت  به  تیمش  اینکه 
موقعیت های گلزنی وارد فشار و استرس 
می شود، گفت: وقتی ما گل نمی زنیم، 
تیم حریف از ضربات ایستگاهی می تواند 
ضربات  روی  هم  امروز  برسد.  گل  به 
ایستگاهی گل خوردیم. گل دوم درست 
نبود و نمی توان زیاد در مورد این موارد 
را  خودمان  خوب  بازی  کرد.  صحبت 
انجام ندادیم و حریف با همه بازیکنان 
دفاع می کرد و کار برای ما سخت شده 
اما  بودیم  موقعیت خوب  خلق  در  بود. 
نبودیم.  خوب  نهایی  ضربات  زدن  در 

اگر گل اول را ما به ثمر می رساندیم، 
می توانستیم به گل های بیشتری برسیم، 
اما فرصت طلب نبودیم. باید اول بازی 
گل می زدیم، اما اینگونه نشد. باید خود 

را آماده بازی های بعدی کنیم.
وی درباره عملکرد خط دفاعی تیم 
در این دیدار اظهار کرد: گل های راحتی 
را دریافت کردیم. قرار نیست که روی 
این فرصت ها گل دریافت کنیم. خیلی 
گفته  بازیکنان  به  خوردیم.  گل  راحت 
بودم که نباید رقیب را دست کم بگیرند 
چرا که آن ها دوندگی زیادی دارند. اگر 
از فرصت های خود استفاده می کردیم، 

این اتفاقات رخ نمی داد.
شتباهات  ا ره  با در گل محمدی 
داوری و دور شدن تیمش از صدر جدول 

گفت: متاسفانه امسال داورها اشتباهات 
تاثیرگذاری داشتند. داور مسابقه خیلی 
خوب قضاوت کرد، اما در صحنه گل دوم 
کمک داور باید می دید یا خود داور در 
زاویه بهتری قرار می گرفت. اشتباهات 
عدم  نباید  اما  است،  شده  زیاد  خیلی 
از  انداخت.  داور  گردن  را  نتیجه گیری 
طرفی هم نمی توان به راحتی از برخی 
صحنه ها گذشت و حرفی نزد. امیدوارم 
 VAR چون  برود،  باال  داوران  تمرکز 
هم نداریم و کار برایشان سخت است. 
بتوانند  باالتر  تمرکز  با  آن ها  امیدوارم 

بهتر سوت بزنند.
سرمربی پرسپولیس دربارع اینکه 
لیگ  در  قهرمانی  حیث  از  او  تیم  آیا 
جام  در  قهرمانی  دنبال  و  شده  اشباع 

تفکر  این  قطعًا  گفت:  است،  حذفی 
از  مهمتر  خیلی  لیگ  نیست.  درست 
جام های دیگر است. مشکالت زیادی 
در  شدیم.  قهرمان  بار   5 و  داشتیم 
شویم،  تقویت  اینکه  جای  به  عوض 
کردیم.  تجربه  را  زیادی  مشکالت 
به  توجه  با  گفتم  هم  بازی  از  قبل 
اینکه بازیکنان زیادی از دست دادیم، 
باید تمرین خود را بیشتر کنیم. اتفاقاتی 
ما  و  افتاده است  نباید رخ می داد،  که 
تا  کنیم  آماده  بیشتر  را  خودمان  باید 

قوی تر شویم.
وی درباره اینکه مهاجمان تیمش 
عوض  در  و  نکردند  گلزنی  هم  امروز 
کشیدند  دوش  به  را  بار  این  مدافعان 
هم گفت: امیدوارم در آینده شاهد این 
اتفاقات نباشیم. جاگیری مهاجمان باید 
بیشتر  باید  اینکه  ضمن  و  شود  بهتر 
روی  باالیی  تمرکز  و  کنیم  تمرین 
هفته  هر  ما  باشیم.  داشته  ارسال ها 
داریم،  مهاجمان  برای  گلزنی  تمرین 
اما بازهم ممکن است این اتفاقات رخ 
دهد و توپ هایی ارسال شود و کسی 
هر  که  زمانی  نکند.  استفاده  آن ها  از 
تیمی در آزادی مقابل پرسپولیس قرار 
بازی  ابتدای  بتوانیم  باید  ما  می گیرد، 
گل بزنیم کار برای ما راحت می شود. 
بیشتری  تمرکز  باید  گلزنی  امر  در 

داشته باشیم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مفقودی نورآباد
 1393 مدل      485 ام  تی  ای  تراکتور  سبزخودرو  برگ 
ك   749 یران  ا  31 شهربانی  شماره  پور  صفی  ایوب  بنام 
سی شا ه  ر شما   MT 4AW 0223B ر تو مو ه  ر شما  13
N3HKTAD5CEFP03008  مفقود گردید و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140060324001003279 مورخ 1400/8/12 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
کدملی   1821 شناسنامه  شماره  به  ابوالفتح  فرزند  شعار  سلیمان  نرگس  خانم 
3539732780 صادره از گناوه  را نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
241 متر مربع در قسمتی از پالك 917 اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری 
مع الواسطه از آقای غالمرضا حسن زاده و شرکا محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت 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 صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/5

محمد چهابدار 
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان گناوه 

م / الف 497

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  آگهی قانون تعیین وضعیت ثبتی 
حوزه ثبتی قائم شهر 

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالك متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد: 
امالك متقاضیان واقع در قریه آبندانسر 48 اصلی بخش 16

4683 فرعی به نام آقای فتاح بزرگی وسطی کالئی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 303/55 متر مربع 
خریداری مع الواسطه از آقایان حمید امینی آبندانسری و محمد صادقی آبندانسری 

مالک رسمی 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق این روزنامه / محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
عالوه بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
مورد  در  نامه مذکور  آیین  ماده 13  برابر  است  بدیهی  نیست  دادگاه  به  متضرر 
قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات 
پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالك در 
جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید. شناسه آگهی : 1235588
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/04
رحمت سلمانی قادیکالئی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك قائم شهر 

آگهی فقدان سند مالکیت 
مالکیت ملک مورد  اعالم مفقودی سند  بر  مبنی  مالکی  به درخواست  بنا 
مورخ   281360 شماره  شده  امضا  گواهی  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با  تقاضا 
1400/07/12 در دفترخانه اسنادر سمی 3 رباط کریم به ضمیمه درخواست به 
وارده شماره 140085601060011457 مورخ 1400/07/25 که تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 

بشرح ذیل آگهی می گردد. 
1- نام و نام خانوادگی مالک: ابوالقاسم قرائی 

2- میزان مالکیت: سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 
300 متر مربع قطعه تفکیکی تحت پالك ثبتی 2588 فرعی از 96 اصلی واقع 
در ورامین بهنام وسط ورامین به شماره ثبت 47486 صفحه 380 دفتر 158 به 
نام ابوالقاسم قرائی به شماره چاپی 012268 ثبت و صادر شده است که نامبرده 
مالکیت  لذا شایسته است چنانچه سند  است  نموده  المثنی  تقاضای  اکنون  هم 
فوق االشاره جهت تنظیم هر گونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردید اخذ و به 

این واحد ثبتی ارسال نمایید. 
3- علت از بین رفتن: مفقودی 

4- به حکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالك تا کنون نسبت به مورد ثبت 
معامله ای صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
به ملک مورد  یا اشخاصی نسبت  تا شخص  المثنی مراتب اعالم  و درخواست 
آگهی معامله ای انجام داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه و اعتراض 

خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال تسلیم نماید و چنانچه ظرف 
مقررات  و  قانون  المثنی طبق  مالکیت  نشود سند  واصل  اعتراضی  مقرر  مهلت 

صادر و تسلیم خواهد شد. 
محمود داودی 

رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ورامین 

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری پژو206 به رنگ سفید روغنی مدل 1389 به شماره 
پالك 267 ج 42-ایران46 به شماره موتور 14189059686 به شماره شاسی 
NAAP03ED2BJ471733 متعلق به آقای غالمرضا اشوئی فرزند عباس مفقود 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
ام  سواری  ومدارك  اسناد  کلیه  و  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 
ن   213 انتظامی  شماره  به   1393 مدل  سفید  رنگ  به    530 تیپ  ام  وی 
شاسی  شماره  به   MVM484FFFD022676 موتور شماره  به   46 51-ایران 
مفقود  توسروندانی  زاده  رحمن  احمد  به  متعلق   NATGCAVF5D1022706

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
اینجانب سید عباس هاشمی مالک خودرو پژو تیپ پارس به شماره شاسي 
NAAN01CEXMH617120 و به شماره موتور124K1584866 بعلت فقدان 
اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني مذکور را نموده ام.لذا چنانچه هرکس ادعایي 
در مورد خودروي مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقي شرکت ایران خودرو 
واقع در کیلومتر 14جاده مخصوص تهران کرج شهرك پیکانشهر ساختمان سمند 
انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط  از  بدیهي است پس  نماید.  طبقه 1 مراجعه 

مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140060324001003281 مورخ 1400/8/12 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حسین سالمی فرزند علی به شماره شناسنامه 874 کدملی 3539680799 
صادره از گناوه  را نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 201 متر مربع در 
قسمتی از پالك 917 اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری مع الواسطه از آقای 
غالمرضا فرهنگی و شرکا محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 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 اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت 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 صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/5

محمد چهابدار 
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان گناوه 
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آگهی مزایده 
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9900135 شش دانگ یک باب خانه دارای 
پالك 917/1328 )یکهزار و سیصد و بیست و هشت فرعی از نهصد و هفده( واقع 
در امامزاده گناوه بخش شش بوشهر به نام اقای ابوالفتح قبادی نژاد ثبت و صادر 
گردیده است پالك فوق الذکر موجب سند رهنی شماره 22777 – 1398/8/8 
تنظیمی دفترخانه 44 گناوه در قبال مبلغ 5/000/000/000 ریال در رهن بانک 
مهر اقتصاد قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 20/611/540/000 
ریال ارزیابی گردیده و عرصه پالك مذکور به مساحت 250/9 متر مربع محدود 
به حدود شماال دیواریست به طول 7/10 متر به کوچه شرقا دیواریست به طول 
11/90 متر به پالك 917/5475 جنوبا در دوشنبه اول دیوار به دیوار به طول 
40 سانتی متر به پالك 917 اصلی دوم دیواریست به طول 19/80 متر به پالك 
917/932 غربا در سه قسمت اول درب و دیواریست به طول 9/80 متر به کوچه 
دوم درب و دیوار است به طول 1/95 متر به کوچه، سوم درب و دیوار است به 
طول 2/95 متر به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد. ملک مذکور یک واحد ویالیی با 
یک طبقه از نوع مصالح بنایی و با رعایت کالف بندی افقی و عمودی و سقف 
تیرچه بلوك می باشد. ساختمان فوق فاقد نما است و دارای تحکیم بنا جهت یک 
طبقه است. قدمت ملک حدودا 4 سال می باشد و مساحت اعیانی 198/32 متر 
مربع می باشد. ملک مذکور دارای انشعابات آب و برق می باشد. واقع در گناوه: 
چهار راه فضیلت، خیابان حرم به حرم ف کوچه اول سمت چپ، نبش چهار راه 
اول، پالك فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1400/10/5 در اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرستان گناوه واقع در گناوه بلوار امام علی )ع( جنب دانشگاه 
پیام نور از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 20/611/540/000 
ریال )بیست میلیارد و ششصد و یازده میلیون و پانصد و چهل هزار ریال( شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت می باشد. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد مورد مزایده بیمه می 
به  پایه کارشناسی  مبلغ  از  پرداخت ده درصد  به  باشد شرکت در مزایده منوط 

حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. 
تاریخ انتشار: 1400/9/20
تاریخ مزایده: 1400/10/5
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گل دوم هودار درست نبود؛

گل محمدی: باید خودمان را بیشتر آماده کنیم تا قوی تر شویم
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دنیای جوانان : مدیر امور گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار با اعالم 
این خبر گفت: جشنواره هایی تحت عنوان شب های فرهنگی و گردشگری با 
هدف ایجاد روحیه نشاط اجتماعی از 15 تا 24 آذرماه جاری در روستاهای 

سواحل مُکران برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار، به نقل 
از ایرنا،عدنان حسینی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با 
توجه به کاهش شیوع کرونا در این منطقه از کشور و آغاز سفرها به سواحل 
زیبای مُکران به ویژه چابهار، سازمان منطقه آزاد چابهار در راستای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی خود برنامه هایی مفرح در روستاهای این خطه برگزار 
می کند.وی تصریح کرد: این برنامه ها در 20 روستای نوار ساحلی شهرستان های 

چابهار، کنارك، زرآباد و دشتیاری برگزار می شود.
به گفته حسینی، جشنواره های فرهنگی و گردشگری هر روز در 2 روستا 

اجرا می شود و زمان بندی آن ها به این صورت است که یک برنامه قبل از نماز 
مغرب و برنامه دیگر بعد از نماز مغرب که از ساعت 15 تا 17 اجرا خواهد شد 

و برنامه روستای دوم از ساعت 19 تا 21 ادامه خواهد داشت.
مدیر امور گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه در این 
روستاها سعی می کنیم توانمندی های مردم شناسایی شود گفت: برنامه های 
مفرحی در قالب تئاتر طنز، موسیقی کالسیک و سنتی و همچنین ویژه برنامه های 

کودکان برنامه ریزی شده است.
این جشنواره توسط سازمان منطفه آزاد چابهار با همکاری فرمانداری ها، 
شوراهای اسالمی، شهرداری ها و دهیاری ها اجرا می شود و می توان گفت، این 
رویداد برای نخستین بار است که خارج از مراکز شهرها در روستاهای گردشگری 
واقع در نوار ساحلی برگزار می شود.درحاشیه برگزاری این برنامه ها ظرفیت ها 

و توانمندی های روستاییان به نمایش گذاشته خواهد شد.

آزاد  منطقه  در  دستی  صنایع  فعاالن  تخصصی  جامعه 
چابهار تشکیل می شود

دنیای جوانان : معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد چابهار گفت: جامعه تخصصی فعاالن صنایع دستی و هنرهای سنتی 
با هدف ایجاد اشتغال و ارتقای جایگاه صنایع دستی در منطقه آزاد چابهار 

تشکیل می شود.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد چابهار ، طاهره شهرکی افزود: تشکیل جامعه تخصصی فعاالن 
صنایع دستی و هنرهای سنتی با هدف ایجاد اشتغال و همچنین کمک به 
ارتقای جایگاه صنایع دستی با استناد به قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران 
و فعاالن صنایع دستی مصوب بهمن ماه 1396 مجلس شورای اسالمی، در 

دستور کار این معاونت قرار گرفته است.
سنتی  هنرهای  و  صنایع دستی  فعاالن  تخصصی  جامعه  گفت:  وی 
به عنوان مجموعه ای غیردولتی و نمایانگر توانمندی های بخش خصوصی، 
متشکل از بهترین افراد دارای سوابق مورد تایید، ضمن تعامل با بخش های 
دولتی مرتبط در ایجاد زیرساخت ها، زمینه سازی و همکاری و مشورت در 
زمینه سیاست گذاری، در منطقه آزاد چابهار در حال تاسیس و راه اندازی است.
به گفته شهرکی، تاکنون هیات موسس این جامعه با حضور پنج نفر 
از فعاالن صنایع  دستی و هنرهای سنتی منطقه آزاد چابهار شکل گرفته و 
اساسنامه آن نیز در حال تدوین است و به زودی “مجمع عمومی” برای انتخاب 

اعضای هیات مدیره و بازرسان با حضور فعاالن این حوزه برگزار می شود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد چابهار بیان کرد: 
مخاطب اصلی این جامعه تخصصی، هنرمندان هنرهای سنتی، صنعتگران 
صنایع دستی ، تامین کنندگان مواد اولیه و ابزار آالت کارگاهی، تولیدکنندگان، 

فروشندگان و بازرگانان صنایع دستی هستند.
او افزود: کمک و برنامه ریزی در راستای توسعه صنایع دستی و هنرهای 
سنتی کشور و ارتقای جایگاه آن در سطح ملی و بین المللی، کمک به افزایش 
به شناخت  و دستیابی  داخلی کشور  ناخالص  تولید  در  سهم صنایع دستی 
جامع از گستره جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی ایران در بخش صنایع دستی 
و هنرهای سنتی، همکاری برای سهم گیری مناسب و منطقی صنایع دستی 
در نظام اقتصادی و اشتغال و کارآفرینی ازجمله ماموریت های این جامعه است.
ادامه داد:  معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد چابهار 
تمامی موارد ذکر شده، با تاکید بر کاهش محرومیت و بهبودبخشی معیشت 
براساس  دستی  کارهای صنایع  و  ترویج کسب  با  محروم  مناطق  ساکنان 
گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  ابالغی  اساسنامه  و  مصوب  آیین نامه 
هنرمندان،  تخصصی  جامعه  ایجاد  اصلی  اهداف  از  کشور  دستی  و صنایع 

صنعتگران و فعاالن صنایع دستی در منطقه آزاد چابهار است.
شهرکی گفت: امیدواریم از طریق ایجاد این جامعه تخصصی در منطقه 
آزاد چابهار، بیش از پیش شاهد پیشرفت و توسعه صنایع دستی و هنرهای 

سنتی سواحل مُکران باشیم.
بیش از 2 هزار و 800 نفر در حوزه صنایع دستی این منطقه فعالیت 

می کنند.

آغاز به كار نمایشگاه گل و گیاه در منطقه آزاد چابهار

دنیای جوانان : نمایشگاه گل و گیاه باتنوع 800 نوع گل و گیاه آپارتمانی 
و گل های بیرونی مناسب با آب و هوای استوایی با حضور 6 استان کشور در 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد چابهار آغاز به کار کرد.
الملل  اموربین  و  عمومی  روابط   از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
سازمان منطقه آزاد چابهار این نمایشگاه که از 12 آذر ماه آغاز به کار کرده 
است تا »24 آذرماه« ادامه دارد و همه روزه از ساعت 17 تا 23 جهت بازدید 

عموم دایر است.
مساحت این نمایشگاه 1800 متر مربع است و عرضه کنندگان گل و 

گیاه از 6 استان در قالب گروه و هلدینگ مُکران حضور دارند.
شایان ذکر است پروتکل های بهداشتی در نمایشگاه رعایت می شود و 
تمامی محصوالت این نمایشگاه به قیمت عمده فروشی به مردم و گردشگران 

عرضه می شود.

افتتاحیه نمایشگاه “بانوی ایران زمین” در كیش
دنیای جوانان : همزمان با 
میالد حضرت زینب)س( و روز 
پرستار آئین افتتاح رویداد ملي 
عکس ” بانوی ایران زمین ” با 
با  ایرانی  اقوام  در  زن  موضوع 
اهداء جوایز به برگزیدگان این 

مسابقه برگزار می شود.
روابط  اقتصاد  گزارش  به 

عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، به همت اداره امور زنان 
سازمان منطقه آزاد کیش و به دبیری لیلی صدیق، آئین افتتاح رویداد ملي 
عکس ” بانوی ایران زمین ” با موضوع ” زن در اقوام ایرانی و اهداء جوایز 
به برگزیدگان این رویداد، پنجشنبه 18 آذر ساعت 18:30 در مرکز همایش 
های بین المللی کیش، سالن خلیج فارس با حضور مسئوالن سازمان، هیئت 

داوران و عکاسان برگزیده، برگزار خواهد شد.
این رویداد ملی که با محوریت آداب، رسوم و آیین های سنتی بانوان 
و  بانوان  دستی  هنرهای  و  پوشش، حجاب  انواع  ایرانی،  مختلف  اقوام  در 
حس مادرانه در فرهنگ غنی اقوام ایرانی برگزار شد تعداد 2 هزار و 200 
قطعه عکس از 350 عکاس، به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و 68 قاب )60 

تک عکس و 8 مجموعه عکس( برای شرکت در نمایشگاه انتخاب شدند.
همچنین “نرگس آبیار، مریم زندی، نیکی کریمی، جمشید بایرامی و 
با موضوع  ایران زمین”  بانوی  حسین تهوری” هیئت داوران “رویداد ملي 

زن در اقوام ایرانی هستند.
گفتنی است مراسم بزرگداشت مقام پرستار بخش دیگری از برنامه های 

آئین افتتاح رویداد ملي عکس ” بانوی ایران زمین ” است.

مدیر امور گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار؛

جشنواره  “شب های فرهنگی و گردشگری” در سواحل مُکران برگزار می شود

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار:

منطقه آزاد سیستان برآمده از مطالعه ای اساسی است

برگزاری دوره های آموزشی در مدرسه عالی و صنایع 
خالق مکران منطقه آزاد چابهار

دنیای جوانان : مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار از برگزاری 
دوره های آموزشی مختلفی توسط مدرسه عالی و صنایع خالق مکران منطقه 
خبر داد و افزود : الگو و دوخت مانتو و دوخت کیف چرم از جمله این دوره 
ه هستند که آموزش آنها زیر نظر اساتید مجرب از مهر ماه آغاز و تا پایان 

آدر ماه 1400 ادامه دارد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط  عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد چابهار عدنان حسینی اضافه کرد: در این دوره ها هنرجویان که 

عمدتا زنان منطقه دارای مهارت سوزندوزی هستند ، شرکت کرده اند.
آزاد چابهار  را که سازمان منطقه  این فرصت مهم  ادامه داد:  حسینی 
فراهم نموده است ، هنر جویان می توانند با آموزش مستمر با تجهیزات به 

روز هنر خودشان را گسترش ، تجاری و برند سازی نمایند.
وی اظهار داشت: دوره الگو و دوخت مانتو روزهای یکشنبه و سه شنبه 
از ساعت 9 تا 11 صبح و دوره دوخت کیف چرم روزهای شنبه و دوشنبه از 

ساعت 7.30 الی 9صبح برگزار می شود.

به  كیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  تبریک  پیام 
مناسبت روز دانشجو

دنیای جوانان : محمدرضا لواسانی در پیامی ضمن تبریک روز دانشجو به 
دانشجویان کشور به ویژه جزیره کیش، اتکاء بر دانش و تخصص دانشجویان 
ایران اسالمی را گام موثری در مقابله با تحریم ها و دستیابی به خودکفایی 

در حوزه های مختلف برشمرد.
الملل  بین  امور  و  روابط عمومی  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
سازمان منطقه آزاد کیش، در پیام محمدرضا لواسانی به مناسبت گرامیداشت 

روز دانشجو با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری آمده است:
از دانشگاه همیشه و در همه جا این انتظار هست که محل جوشش و 
اوج دو جریان حیاتی در کشور باشد: اول جریان علم و تحقیق؛ دوم جریان 
آرمان گرایی ها و آرمان خواهی ها و هدف  گذاری های سیاسی و اجتماعی؛ 
در زمینه مسائل علمی باید دنبال قله بود؛ که این توجه شما به درس خواندن 

و خوب درس خواندن باید نتیجه بدهد.
) مقام معظم رهبری مدظله العالی(

16 آذر سالروز به خاك و خون کشیده شدن سه دانشجوی شهید دانشگاه 
تهران، مهدی شریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ  نیا به دست 
پا  به  آمریکا  رئیس جمهور  به سفر  اعتراض  در  پهلوی است که  دژخیمان 
خواسته بودند و این روز، روز دانشجو نام گرفت و سندی بر استکبار ستیزی 
و حق محوری دانشجویان ایرانی شد.امروز در دهه چهارم پیروزی انقالب 
اسالمی، ایران به دانشگاه و دانشجویان آگاه و مومن خود می بالد دانشگاهیانی 
که شهدایی چون شهریاری، علی محمدی، احمدی روشن ،تهرانی  مقدم و 
دیگر شهدای جهاد علمی را تقدیم به آستان الهی نموده اند. بی گمان از 16 
آذر سال 1332 تا به امروز، فریاد استکبارستیزی و استبداد ستیزی در فضای 
دانشگاه طنین انداز است و دانشجویان همچنان طالیه داران آزادی خواهی 

و عدالت  طلبی و مبارزه با ظلم  هستند.
آنها این حرکت را نه تنها در کنش گری سیاسی و اجتماعی خود بلکه 
در فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی خود به انحاء مختلف 
ایران اسالمی را سرلوحه فعالیت و  آبادانی آزادی و استقالل  نشان داده و 
مقصد خود قرار داده اند. امروز که استکبار جهانی در قامت جنگ رسانه ای، 
اقتصادی و ترور دانشمندان هسته ای این سرزمین، در صدد ایجاد چالش و 
برای تحقق  اختالل است؛ پیشگامی در عرصه تالش مجاهدانه و حرکت 
چشم انداز های علمی و اقتصادی، کسب توانایی بیشتر و افقش گشایی های 

تازه می تواند موجب رونق و نشاط بیشتر شود.
علم اندوزی، مهارت آموزی و توانمندسازی دانشجویان در دانشگاه ها، 
تقویت سرمایه های انسانی، فرهنگی و اجتماعی کشور است، نشاط شادابی 
و امید در فضای دانشجویی کشور به ویژه در جزیره زیبای کیش به عنوان 
قطب گردشگری و بهشت کارآفرینان کشور به یمن انگیزه و اراده دانشجویان 
به دست می آید و این دو، شرط پویایی و تحرك دانشگاه برای یافتن راه حل 

بدیعی برای پرسش ها و مسائل روز جامعه است.
مقام معظم رهبری تاکید داشتند که دانشگاه ها باید بتوانند یک جنبش 
نرم  افزاری همه  جانبه و عمیق در اختیار ملت بگذارند تا کسانی که اهل 
کار و تالش هستند، با پیشنهاد ها و با قالب ها و نوآوری های علمی خود 
بتوانند بنای حقیقی یک جامعه آباد وعادالنه مبتنی بر تفکرات و ارزش های 

اسالمی را باال ببرند.

دنیای جوانان : مدیرعامل منطقه 
آزاد چابهار گفت: منطقه آزاد سیستان 
برآمده از یک مطالعه دقیق و اساسی 
است که ریشه های آن را در سند توسعه 

محور شرق می توان یافت.
به گزارش دنیای جوانان به نقل 
الملل  بین  امور  و  عممومی  روابط  از 
کردی  عبدالرحیم  چابهار،  آزاد  منطقه 
روز دوشنبه در آیین افتتاح دفتر اجرایی 
اظهارداشت:  سیستان  آزاد  منطقه 
آزاد  منطقه  طرح  تصویب  پیگیری 
و  دارد  طوالنی  سابقه ای  سیستان 
زیادی زحمت کشیدند  دوستان خیلی 
آنان  همه  از  که  گذشته  سال های  در 

قدردانی و تشکر می کنیم.
ثمر  به  شاهد  امروز  افزود:  وی 
نشستن فرصت و بارقه امید برای مردم 
سیستان هستیم در واقع نوع نگاه، توجه 
سیاست گذاری ها  و  برنامه ریزی ها  به 
برای راه اندازی منطقه آزاد سیستان در 
تحقق امیدهای مردم نقش مهم، موثر 

و راهبردی دارد.
مدیرعامل و رییس هیات مدیره 
آزاد  منطقه  صنعتی  تجاری  سازمان 

چابهار تصریح کرد: تجربه 30 ساله از 
مناطق آزاد در کشور وجود دارد و در 
نسل اول مناطق آزاد صحیح و خطاهای 
زیادی انجام شده و آزمون های مختلفی 
را پشت سر گذاشتیم و امروز شاهد یک 
تجربه برآمده از آسیب شناسی اساسی و 

دقیق در این مناطق هستیم.
دوم  گام  در  اظهارداشت:  وی 
مناطق  از  جدیدی  فصل  وارد  انقالب 
از  توقعات  و  انتظارات  و  شدیم  آزاد 
این  بر  و  تغییر کرده  آزاد  مناطق  این 
برنامه های  و  سیاستگذاری ها  مبنا 
متناسب  نیز  آن  برای  شده  پیش بینی 

با سیاست های نظام است.
کردی خاطرنشان کرد: از زمانی 
را  فعالیت خود  چابهار  آزاد  منطقه  که 
به  باور  با  ها  افغانستانی  کرده  شروع 
اینکه اکسیژن این کشور چابهار است 
را  اتصال  نقطه  تا یک  داشتند  تالش 
خود  برای  ایران  ورودی  مرزهای  در 

ایجاد کنند.
اقدامی که  اولین  بیان کرد:  وی 
آزاد  منطقه  یک  فعالیت  شروع  برای 
دارای اهمیت است تهیه طرح جامع و 
تامین زیرساخت ها بوده بعد از آن اجازه 
ساختار و تشکیالت برای شروع عملیات 

افتتاح داده می شود.
به گزارش ایرنا منطقه آزاد چابهار 
معین منطقه آزاد سیستان معرفی شده 
است. در ابالغیه ای از سوی دبیرخانه 
مدیران  کشور  آزاد  مناطق  شورایعالی 
عامل سازمان های مناطق آزاد با توجه 
شباهت های  همچنین  و  نزدیکی  به 
منطقه از لحاظ اقدامات و ظرفیت های 
تعریف شده به عنوان معین مناطق آزاد 

معرفی شدند.
تشخیص  مجمع  اعضا  رأی  با 
منطقه  هفت  ایجاد  نظام  مصلحت 
آزاد تجاری ـ صنعتی مهران در استان 
و  سیستان  استان  در  سیستان  ایالم، 
استان  در  مریوان  ـ  بانه  بلوچستان، 
کردستان، بوشهر در استان بوشهر، قصر 
شیرین در استان کرمانشاه، اردبیل در 
استان اردبیل و اینچه برون در استان 

گلستان به تصویب رسید.
شمال  در  سیستان  آزاد  منطقه 
استان سیستان و بلوچستان قرار دارد 
زابل،  شهرستانهای  از  هایی  بخش  و 
هامون، زهک، هیرمند و نیمروز را در 

بر می گیرد.

خبر ...خبر

خبر های کوتاه

دنیای جوانان : وزیر خارجه هند 
همکاری  سازمان  سران  اجالس  در 
برای  نو  دهلی  اقدامات  از  شانگهای 

عملیاتی شدن بندر چابهار خبر داد.
و  عمومی  بط  روا گزارش  به 
چابهار،  آزاد  منطقه  الملل  بین  امور 
امور  وزیر  جایشانکار«  »سوبرامانیام 
چهارم  )پنجشنبه  امروز  هند  خارجه 
سازمان  سران  اجالس  در  ماه(  آذر 
همکاری شانگهای از اقدامات »دهلی 
چابهار  بندر  عملیاتی شدن  برای  نو« 

خبر داد.
در بیانیه وزیر امور خارجه هند در 
این خصوص آمده است: »هند گام هایی 
را برای عملیاتی شدن بندر چابهار در 
ایران برداشته است تا دسترسی ایمن 
برای  را  دریا  به  مناسب  تجاری  و 
کشورهای آسیای مرکزی فراهم کند«.

جایشانکار ادامه داد: »ما همچنین 
پیشنهاد داده ایم بندر چابهار شامل قالب 
کرویدور حمل و نقل بین المللی شمال-

جنوب )INSTC( شود«.
هند در سال 2015 در خصوص 

راه  خط  احداث  و  چابهار  بندر  توسعه 
افغانستان متصل  به  را  آهنی که هند 
و  رسید  توافق  به  ایران  با  می کند، 
مودی«  »نارندرا   ،2016 سال  در 
به  سفر  جریان  در  هند  نخست وزیر 

 500 سرمایه گذاری  توافقنامه  ایران، 
را  توسعه چابهار  برای  میلیون دالری 

با تهران به امضا درآورد.
پیش از این نیز وزیر خارجه هند 
پیشنهاد داده بود که به منظور دسترسی 
آسیای  کشورهای  مانع  بدون  و  امن 
مرکزی به دریا، بندر چابهار در کریدور 

بین المللی شمال-جنوب قرار بگیرد.
کارگروه  طرح  از  همچنین  وی 
هند، ایران، افغانستان، ازبکستان برای 
استفاده مشترك از بندر چابهار استقبال 

کرده بود.
هند عضو کریدور بین المللی حمل 
و نقل شمال- جنوب است که هدف 
میان  نقل  و  ایجاد شبکه حمل  آن  از 
کشورهایی مانند هند، ایران، ارمنستان، 
جمهوری آذربایجان، کشورهای آسیای 

a.مرکزی و روسیه است

گام های هند برای عملیاتی شدن بندر چابهار

زیر نظر: بهنام مومنی

زیر نظر: زهره محمد سعیدی

دنیـای جوانـان : مشـاور رییـس 
جمهـوری و دبیر شـورای عالی مناطق 
آزاد و ویـژه اقتصـادی گفـت: درحـال 
حاضـر فقـط 30 درصد قانـون مناطق 
آزاد در کشـور اجـرا می شـود و فعاالن 
اقتصـادی در ایـن خصـوص دغدغـه 

دارند.
بـه گـزارش دنیـای جوانـان بـه 
نقـل از روابـط عمومـی و امـور بیـن 
سـعید  چابهـار،  آزاد  منطقـه  الملـل 
محمـد روز پنجشـنبه در نشسـت بـا 
نخبـگان، معتمدان و اعضای شـورای 
اداری شهرسـتان چابهـار که در محل 
سـالن اجـالس سـازمان منطقـه آزاد 
داشـت:  اظهـار  شـد  برگـزار  چابهـار 
فعالیت هـای گسـترده ای انجـام دادیم 
و قطعـا اگـر تامیـن مالـی بـه موقـع 
انجام شـود بسـیاری از طرح ها سـریع 
بحـث  می رسـد،  بهره بـرداری  بـه 
فـرودگاه چابهـار بـه سـرعت پیگیری 
شـد و به زودی مشـکالت پیش روی 

ایـن طـرح رفـع خواهد شـد.
وی بـا تاکیـد بر اینکـه ارتباطات 
بین المللـی منطقـه آزاد چابهـار بایـد 
تقویت شـود گفـت: همزمان با تکمیل 
حوزه های ترانزیت، راه های پسـکرانه، 
اصـالح پایانه هـای مرزی و شناسـایی 
پیشـرفت و توسـعه  مزیت هـا شـاهد 

مـورد نظـر در چابهـار خواهیم بود.
آزاد  مناطـق  داشـت:  بیـان  او 
و  دارنـد  خاصـی  محبوبیـت  دنیـا  در 
در توسـعه تجـارت، صـادرات، تولیـد، 
انتقـال فناوری و اشـتغال آفرینی نقش 
بی بدیلـی را در دنیـا بـازی می کننـد و 
کشـورهای بزرگـی را می بینیـم که از 
طریـق همیـن مناطـق آزاد توانسـتند 
ارزش افـزوده بسـیار باالیـی را ایجـاد 

. کنند
کشـوری  گفـت:  محمـد  سـعید 
از  تجارتـش  درصـد   75 چیـن  مثـل 
انجـام  حـال  در  آزاد  منطقـه  طریـق 
اسـت، کشـورهایی را داریم که شـاید 
آزاد  منطقـه  پنجـم  یـک  انـدازه  بـه 
چابهـار مسـاحت دارنـد امـا توانسـتند 
کـه ظرفیت هایـی را از طریـق تجارت 
بین المللـی در مناطـق آزادشـان ایجاد 

کننـد و وضعیـت بسـیار خوبـی بـرای 
مردمشـان فراهم کننـد اما ما در ایران 
نظرمـان  مـد  کـه  بـه شـاخصه هایی 
بـوده هنـوز نرسـیدیم و کل مناطـق 
آزاد مـا که شـامل هشـت منطقـه آزاد 
فعـال اسـت و درمجمـوع، 2 درصد از 
صـادرات کشـور در ایـن مناطق انجام 
می شـود کـه بایـد گفـت عـدد بسـیار 

اسـت. پایینی 
وی تصریـح کرد: آسیب شناسـی 
کردیـم و نگرانی هایـی اسـت که باید 
و  برطـرف  را  مشـکالت  ایـن  همـه 
راهبردهـای مشـخص و الزامـا طـرح 
طراحـی  آزاد  مناطـق  در  را  تحولـی 

. کنیم
آزاد  مناطـق  دبیـر شـورای عالی 
کشـور بـا بیـان اینکـه آشـنایی خوبی 
از منطقـه آزاد چابهـار دارم گفـت: از 
لحـاظ صادراتی، دیپلماسـی اقتصادی 
مرزهـای  همسـایه،  کشـورهای  بـا 
زمینـی و هوایـی، شـیالت و صیادی، 
صنایـع تبدیلی در کارهای کشـاورزی 
و شـیالت و فـوالد نشـان می دهد که 
ظرفیت های چابهار بسـیار باال اسـت، 
البته مشـکالتی اسـت که باید برطرف 

شـود تـا به پیشـرفت برسـیم.
محمـد افـزود: آن چیـزی که به 
شـده  شـاخص هدف گـذاری  عنـوان 
اسـت، سقف یک و نیم میلیارد دالری 
کـه صـادرات به کشـورهای همسـایه 
پنـج  بـه سـقف  بایـد  اسـت  شـرقی 
میلیـارد دالر برسـد و ایـن یعنـی این 
که باید تولید را بیشـتر کنیم، مشـکل 
ترانزیـت حـل شـود، مشـکل راه آهن 

برطـرف شـود و باید ببینیـم در کجاها 
مزیت رقابتی داریم و می شـود توسـعه 
صـادرات کنیـم و یـک کار همزمان و 
چنـد وجهـی رقـم بخورد تا شـاهد آن 

توسـعه مدنظـر در چابهار باشـیم.
وی در خصـوص موانـع داخلـی 
گفت: مشـکالت داخلـی کمی نداریم، 
بحـث ماده 65 )چگونگی اداره مناطق 
آزاد( کـه نوع حکمرانی در مناطق آزاد 
را بیـان می کنـد امـروزه دچـار چالش 
جـدی اسـت و تنهـا 30 درصـد ایـن 
قانـون در حـال اجـرا اسـت و فعـاالن 
ایـن  نگـران  شـدت  بـه  اقتصـادی 
موضوع هسـتند، امسـال بحث مالیات 
بـر ارزش افزوده صادر شـد که این نه 
تنهـا خـالف قانون اسـت بلکه خالف 

شـرع هم اسـت.
او تصریـح کـرد: درخواسـت مـا 
این اسـت کـه باید از همـه ظرفیت ها 
اسـتفاده شـود، بخشـی از اقدامـات در 
حـوزه منطقـه آزاد اسـت که مـا انجام 
می دهیـم و بخـش دیگـری هـم در 
اختیـار سـه قوه اسـت و بـه حکمرانی 
مـا  راهـم  مسـائل  آن  و  دارد  نیـاز 
پیگیـری می کنیـم و در این مسـیر به 
کمـک افرادی که در مجلس شـورای 
اسـالمی هسـتند هم نیاز داریم و هیچ 
فاصله ای بین ما و اسـتاندار سیستان و 
بلوچسـتان نیسـت و حقیقتا خودمان را 
یـک مجموعـه می دانیم و در راسـتای 
حـل مشـکالت مـردم بـه کمـک هم 

می آییـم.
 : د کـر ن  بیـا محمـد  سـعید 
دغدغـه ای بـه نـام مسـائل فرهنگـی 

و اجتماعـی وجـود دارد کـه بـرای آن 
قطعـا  و  کرده ایـم  برنامه ریزی هایـی 
فعـاالن  و  نخبـگان  بـا  را  جلسـاتی 
اقتصادی خواهیم داشـت و در راستای 
یـک تحـول اساسـی حرکـت خواهیم 
کـرد، زیرسـاخت های منطقـه چابهـار 

بایـد بررسـی و حـل شـود.
وی افـزود: در کشـورهایی مثـل 
امـارات 2 و نیـم میلیـارد دالر هزینـه 
زیـر سـاخت شـده اسـت و بعـد از آن 
جهـش اتفـاق افتـاد. بعـد از چند دهه 
بـا  آزاد کیـش  منطقـه  در  هنـوز  مـا 
مشـکل بـرق مواجـه هسـتیم و فعال 
اقتصـادی هـم نمی توانـد اعتماد کرده 

و سـرمایه گذاری کنـد.
مشـاور رییـس جمهـوری اضافه 
صحبـت  سـرمایه گذاران  بـا  کـرد: 
کردیـم و درخصوص حل مشـکل آب 
چابهار بـا برنامه ریزی هایـی که انجام 
شـده اسـت حداکثر تا شهریورماه سال 
آینـده مشـکل آب آشـامیدنی چابهـار 

حـل خواهد شـد.
داشـت:  اظهـار  همچنیـن  وی 
منطقـه  در  پتروشـیمی  هنرسـتان 
آزاد چابهـار راه انـدازی خواهـد شـد و 
تمامـی نیروهـای مـورد نیـاز مجتمع 
پتروشـیمی در این هنرسـتان آموزش 

. می بیننـد
دکتـر محمـد در رابطه با موضوع 
حاشیه نشـینان چابهـار بیـان کـرد: از 
وضعیـت حاشیه نشـینان بازیـد کـردم 
و  برنامه ریـزی  بـا  کـه  می گویـم  و 
اسـت،  شـده  ایجـاد  کـه  طرح هایـی 
زمین هایـی کـه بـه منطقـه آزاد تعلق 
دارد و در اختیار راه و شهرسـازی قرار 
گرفتـه اسـت بایـد منتقـل شـود و اگر 
اجـازه  و  بیفتـد  اتفـاق  انتقـال،  ایـن 
فعالیـت در ایـن زمین هـا بـه منطقـه 
آزاد داده شـود، بـدون اینکه یک ریال 
از جایـی دریافـت کنیم طی مدت سـه 
سـال موضوع حاشیه نشینی را برطرف 
می کنیم و برنامه مشـخص و خوبی را 
در ایـن راسـتا تنظیم کرده ایـم. به هر 
صورتـی کـه شـده و در توانمان باشـد 
سـعی می کنیـم مشـکالت مهـم را از 

ببریم. بیـن 

سعید محمد: تنها ۳۰ درصد قانون مناطق آزاد در کشور اجرا می شود
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بیتا فرهي فیلم لیال را توضیح دار کرد

بیتا فرهی، چهره پیشکسوت و 
محبوب عرصه هنر که البته مدتهاست 
است،  آورده  روي  گزیده کاري  به 
داریوش  ساخته  لیال،  سینمایی  فیلم 
مهرجویی را برای نابینایان توضیح دار 
کرد. گروه هنري سوینا زیر نظر گالره 

عباسي، نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی 
لیال، ساخته داریوش مهرجویی را امروز در چارچوب برنامه فیلمخانه منتشر 
می کند. این فیلم همچنین امروز از رادیو سوینا پخش می شود و پس از 
آن روی سایت سوینا در دسترس مخاطبان قرار می گیرد. نظارت متن و 
ضبط این برنامه به عهده کیوان کثیریان بوده و متن روایت آن را محدثه 
واعظی پور نوشته است. این برنامه در استودیو فراز ضبط شده و مرجان 

طبسی آن را میکس و تدوین کرده است.

سه گانه پاریسي همراه با ایوب آقاخاني

سه گانه  نمایش  اجرای  امروز  از 
وکارگردانی  نویسندگی  به  پاریسی، 
پوشه،  گروه  شد.  خواهد  آغاز  ایوب 
پس از اجرای موفق نمایش رگ، حاال 
نمایش سه گانه پاریسی به نویسندگی و 

کارگردانی ایوب آقاخانی را روی صحنه می برد. 
ایوب آقاخانی و وحید نفر بازیگران نمایش 
سه گانه پاریسی هستند. اجرای این نمایش به تهیه کنندگی مهدی سهرابی و 
جواد راهزانی، هرشب در سالن استاد سمندریان در تماشاخانه ایرانشهر آغاز 
می شود. ایوب آقاخاني یکي از چهره هاي شاخص عرصه تئاتر مي باشد که مدتها 
براي این نمایش تمرین کرده و حاال با پایان یافتن محدودیت هاي کرونایي 
براي سالن هاي تئاتر قصد دارد تا این نمایش را با قدرت روي صحنه ببرد و 

به نظر مي رسد که استقبال خوبي از این اثر خواهد شد.

انتشار رویاي من با صداي ویحک سهراب

ز  ا حقیقت  ب  ا سهر یحک  و
موسیقی  موفق  و  جوان  خوانندگان 
پاپ، به  زودی از نخستین آلبوم رسمی 
رونمایی  من،  رویای  عنوان  با  خود 
آلبوم  نخستین  آلبوم  این  می کند. 

فهام  هنری  مدیریت  با  سهراب  ویحک 
گوهری تهیه و تولید شده و به زودی پیش 
روی مخاطبان قرار خواهد گرفت. این آلبوم شامل 10 قطعه در قالب 
موسیقی پاپ با نگاهی به سبک هایی چون کانتری و فانک با آهنگسازی 
و تنظیم  فهام گوهری است و اواخر آذرماه از سوی شرکت فرهنگی هنری 
طنین هنر باربد منتشر می شود. این 10 قطعه به نام های دنیای من، بارون، 
ناجی، آشوب، قلب من، جنگل جادو، نظرت چیه، شاه پریون، انگارنه انگار 

مي باشد و پیش بیني مي شود که آلبومي موفق در راه 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:  4۰

فیلمساز موج نو سینماي ایران...
داریوش مهرجویي: با سینما در جشنواره هاي 

خارجي پُز مي دهند، بعد فیلم ها را توقیف 
مي کنند!

داریوش  کشور،  سینماي  تاریخ  شاخص  فیلمسازان  از  یکي 
مهرجویي مي باشد که بسیاري او را فیلمساز موج نو سینماي ایران 
هامون،  گاو،  چون  شاخص  فیلم هایي  که  فیلمساز  این  مي دانند. 
سنتوري، لیال و اجاره نشین ها را در کارنامه دارد، هفته گذشته 81 
ساله شد. مهرجویی از زمان شروع کرونا در قرنطینه به سر می برد 
و حتی تلفن همراهش نیز معموال خاموش است تا به قول خودش 
از دست پیام های زیاد تبلیغی در امان باشد، با این حال به بهانه 
فیلم  نیز  و  روزهایش  این  احوال  و  حال  از  گفتگویی  در  تولدش 
المینور )که در نوبت اکران به سر مي برد( صحبت کرد که بخشی 

از آن را در ادامه می خوانید.
درباره  ابتدا  هامون،  و  گاو  تحسین شده  فیلم های  کارگردان 
وضعیت اکران فیلم المینور، که حتی قرار بود جزو اکران نوروزی 
سال قبل باشد، گفت:  فیلم را به جشنواره فجر ندادیم و منتظریم 
برای  شرایط  و  بیایند  سینماها  به  مردم  تا  شود  بهتر  کرونا  وضع 
اکران مناسب باشد. فکر می کنم المینور، باالخره عید )نوروز سال 

آینده( روی پرده بیاید.
او درباره اینکه آیا قصد ساخت فیلم جدیدی را ندارد، بیان کرد: 
دوست دارم، ولی من هر چه می سازم سانسور و توقیف می شود. کال 
هم شرایط طوری است که با این گرانی و تورم، فیلمسازی صرف 
نمی کند، چون ساخت یک فیلم دست کم 10 میلیارد تومان هزینه 
دارد و باید موقع اکران 30 میلیارد بفروشد تا به پول اولیه اش برسد.

داریوش مهرجویی در ادامه  اشاره ای که به توقیف و سانسور 
فیلم هایش داشت، گفت:  من این روزها در  حال نوشتن خاطراتم 
آمد  بر سر فیلم هایم  آنچه  را درباره  از مسائل  آنجا خیلی  هستم، 
می گویم، اما امیدوارم وضع بهتر شود، سانسور کم شود و جلوی 
فیلمسازها را هم نگیرند. متاسفانه آنها اجازه می دهند یک فیلم آنقدر 
جلو بیاید، در فستیوال شرکت کند، جایزه بگیرد، با آن ُپز هم بدهند 
ولی بعد، شب اکران توقیفش می کنند. بهتر است اگر می خواهند 
جلوی کاری را بگیرند همان اول که سناریو را می خوانند بگویند، 

نه وقتی که این همه جلو رفتی و کلی خرج کردی.
با وجود گله هایی که  این کارگردان شاخص سینماي کشور 
پابرجا  اتفاق ها می دانم که سینما  این  با همه  تاکید می کند:  دارد 
و جلو  فیلمسازی می شوند  روز مشتاق  می ماند چون جوان ها هر 
می آیند. سینما تفریح مردم است و برای همین، این همه سینما 
در سال های اخیر ساخته شده است هر چند جای افسوس دارد که 
وقتی ما می گفتیم سینما کم است، چیزی نمی ساختند اما حاال که 
وضع فیلم ها به اینجا رسیده و جلوی خیلی از فیلم ها گرفته می شود 

این همه سالن سینما ساخته شده است.
که  است  المینور  فیلم  اکران  انتظار  در  حالی  در  مهرجویی 
به  بود. المینور،  اشباح، در سال 93  اکران شده اش،  فیلم  آخرین 
 99 نوروز  اکران  متقاضیان  از  یکی  درمیشیان  رضا  تهیه کنندگی 
بود که با تعطیلی سینماها بر اثر شیوع کرونا، برنامه ریزی ها برای 
نمایش آن منتفی شد. این فیلم سال 98 حاشیه هایی بر سر عدم 
به یک  نهایت منجر  در  فارابی داشت که  بنیاد سینمایی  حمایت 
بنیاد )علیرضا  جدال رسانه ای میان تهیه کننده و مدیرعامل وقت 
تابش( شد. المینور، دومین فیلم داریوش مهرجویی درباره موسیقی 
با آهنگسازی کریستف رضاعی و خوانندگی کاوه آفاق است و شاید 
اکرانش خاطرات تلخ سنتوری را در خاطر مهرجویی کمرنگ کند. 
را  خیلی ها  تحسین  فجر  جشنواره  بیست وپنجمین  در  که  فیلمی 
برانگیخت و جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را هم گرفت، 

اما شب اکران عمومی  توقیف شد.

پژمان بازغي و سریالي از شبکه خانگي

خانگی  مایش  نشبکه  سریال 
اهل هوا، به کارگردانی کریم لک زاده 
و تهیه کنندگی علی مجیدی به پایان 
که  سریال  این  رسید.  فیلمبرداری 
کلید  خبری  سکوت  در  پیش  مدتی 
خورده بود، به تازگی به پایان رسیده 

و نخستین عکس از این پروژه رونمایی شد. 
این مینی سریال 6 قسمتی که در ژانر وحشت و رمزآلود ساخته شده، 
روایتگر داستانی پرابهام است که به قلم فرناز زارعیان و کریم لک زاده 
به نگارش درآمده و به تازگی مراحل فنی خود را برای پخش از یکی از 
پلتفرم های معتبر آغاز کرده است. پژمان بازغی، همایون ارشادی، نوشین 
مسعودیان، حامد نجابت، رها سلیمانی، ماهان عبدی، تاجیه صوباتی و 

اصالن شاه ابراهیمی در این سریال نقش آفرینی کرده اند.
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نشست رسانه اي بندر بند...
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محمد حسین زاده

فیلم هاي  ز  ا یکي  روزها  ین  ا
به  بند،  بندر  کران شده،  ا سینمایي 
مي باشد.  حکمت  منیژه  ني  کارگردا
به  بند،  بندر  سینمایی  فیلم  عوامل 
مهشید  و  حکمت  منیژه  تهیه کنندگی 
ی  برا م  ا قد ا لین  و ا ر  د نی  ا هنگر آ
اکران های ویژه این فیلم در شهرهای 
به  شیراز  شهر  مهمان  ایران،  مختلف 
در سال  که  از شهرهایی  یکی  عنوان 
98 سیل را تجربه کرد، شدند. همزمان 
با اکران این فیلم سینمایی در شیراز، 
جلسه پرسش و پاسخ با حضور عوامل 

فیلم برگزار شد. 
ین  ا بتداي  ا در  حکمت  منیژه 
نشست با اشاره به اینکه بسیار خوشحال 
دومین  و  دارد  حضور  شیراز  در  است 
این شهر  بند، در  بندر  نمایش عمومی  
اتفاق افتاده است، بیان کرد: قبل از این 
حضور  با  فیلم  نمایش  یک  ما  اکران 
فرهیختگان حوزه ادبیات، جامعه شناسی 
آن  مهمانان  که  داشتیم  روانشناسی  و 
جواد مجابی، احمد زیدآبادی و... بودند 
فیلم  عمومی  نمایش  دومین  امشب  و 
در شهری است که سیل سهمگینی را 
تجربه کرد و زمانی که ما دروازه قرآن 
و حجم آب را می دیدیم، تنمان می لرزید 
و بسیار دردناك بود.  زمانی که دیدم 
و  پول های عجیب  و  نامحرم  آدم های 
غریب وارد سینما شده است و به گونه 
پای پول هایی که وارد سینما کرده اند، 
قالده را گردن اهالی سینما می اندازند 
و مرجعیت را از آن می گیرند با کمک 
بچه ها تالش کردیم جریان لوباجت را 
در بحران به وجود آوریم. در بحران و 
فضایی که رو به نیستی و نابودی است 
2 کار بیشتر نمی توان انجام داد یا باید در 
غارهای خودمان برویم و دچار افسردگی 
شویم که انتهای آن مرگ و یا خودکشی 
است و یا اینکه جریان سازی کنیم. در 
آن سال ها با خود فکر کردم با پول های 
سینما  به  عده ای  که  غریب  و  عجیب 
آوردند، ابتذال را همه گیر کردند، سطح 
سلیقه مردم پایین آمده است، مرجعیت را 
گرفتند و... همه ما را خانه نشین می کند 
اما مهم این است که کدام سمت تاریخ 
بایستیم. من تصمیم گرفتم با حداقل ها و 
سوژه های اجتماعی در فضاهای متفاوت 
آرتیست  و  همدل  کوچک،  گروه  با 
شروع به ساخت فیلم های لوباجت کنم 
که برآیند آن خوشبختانه 4 اثر شد در 

حقیقت فیلم های بندر بند، نوزده، ملخ 
و جاده 2000 که اسمش تغییر می کند، 

ساخته شده است. 
باید  ما  اینکه  به  اشاره  با  وی 
را  آنها  و  بایستیم  فیلم های مان  کنار 
همچنین  کرد:  عنوان  کنیم،  اکران 
باید کنار مردم در بحران هایی  هم ما 
هم  و  بایستیم  می گذرانند،  سر  از  که 
این  بتوانیم  تا  بایستند  کنارمان  مردم 
جوان  نسل  برای  ویژه  به  را  جریان 
با  جوان  نسل  چراکه  کنیم  تقویت 
و  سینما  در  که  مالی  تبارشناسی  این 
تئاتر،  مانند  هنر  دیگر  عرصه های  در 
کرده  نفوذ   . . و. تجسمی  موسیقی، 
آغاز  را  کاری  می خواهند  وقتی  است، 
کنند، سرمایه را در سرشان می کوباند 
داشتید،  پولی  چنین  اگر  می گویند  و 
بیایید. آنها می خواهند جریان خودشان 
اضمحالل  به  که  می کنند  تقویت  را 
برسانند اما من قصد داشتم بگویم من 
حرف نمی زنم یا ما حرف نمی زنیم بلکه 

آثاری را خلق کرده ایم. 
اینکه  بیان  با  بند  بندر  کارگردان 
روز   11 طول  در  و  سخت  شرایط  در 
کل  کرد:  مطرح  است،  شده  ساخته 
واقعا گل  بچه ها  و  بود  نفر  ما 9  گروه 
نفر   9 آن  از  یکی  هم  من  و  کاشتند 
هستم چون همه به یک اندازه همدل 
و نگران فیلم بودیم و حتی در جاهایی 
بچه ها بیشتر از من تالش می کردند که 
باید به این گروه دست مریزاد گفت. از 
تک تک شما می خواهم یاور ما باشید و 
کمک کنید تا بتوانیم این جریان را راه 
بیندازیم که نسل جوان بتواند فیلم خود 
مهم  چراکه  بسازد  موبایل  با  حتی  را 
باعث  موارد  این  و  فضاست  و  اندیشه 

خلق اثر می شود. 
وی با بیان اینکه در حقیقت این 
فیلم را نسل جوان ساخته است، تصریح 
زمانی که  بدانید من  است  کرد: جالب 
برای اولین بار به کافه پگاه آهنگرانی 
رفتم و فرهاد فزونی و عده دیگری از 
دوستان را آنجا دیدم به آنها گفتم قصد 
دارم چنین کاری را تولید کنم که آنها 
در  روز  آن  فردای  هستیم.  ما  گفتند 
شروع  را  کار  و  شدیم  جمع  من  دفتر 
کردیم البته تک تک بچه ها یاور پروژه 
این فیلم  تاثیرگذار بودند در حقیقت  و 
هم  من  و  است  ساخته  جوان  نسل  را 
کسی بودم که از آنها مراقبت می کردم 
نباید  می دادم.  سروسامان  را  اوضاع  و 
باشیم  تک افتاده ای  جزیره های  مانند 

که آب از ما رد شود بلکه باید همدیگر 
را زنجیره وار در سراسر ایران پیدا کنیم و 
یاور یکدیگر باشیم و حرکت کنیم چراکه 
نابودمان می کنند. ما کار، شغل، حرفه 
و درآمدمان از این راه تامین می شود و 
باید در مقابل پول هایی که وارد سینما 
ما  از  را  اندیشه  و  مرجعیت  تا  شده اند 

بگیرند، از یکدیگر مراقبت کنیم.
قرار  اینکه  بیان  با  حکمت  منیژه 
نیست بندر بند به مانند فیلم های دیگری 
که اکران شده است، به مخاطبان ارائه 
داده شود، گفت: هر چند که 22 سانس 
به ما تا به االن داده اند اما همین که اثر 
اینجا رسانده ایم و بدون سانسور  به  را 
اکران کردیم خوب است و سانس های 

بیشتر هم می گیریم. 
پروژه  این  تبلیغات  درباره  وی 
کارگردان  فزونی  فرهاد  شد:  یادآور 
هنری این اثر از ابتدای این کار در کنار 
من بود و سلیقه و هنر را به اثر تزریق 
کرده است. همچنین یک اتاق فکری 
برای تبلیغات داریم که سرگروه آن نغمه 
دانش آشتیانی است و مهراوه فردوسی 
که مجموعه ناداستان را می نویسد، میترا 
فردوسی که دکتری جامعه شناسی دارد 
و تحلیل های مختلف و اندیشمندان را 
پژمان  است،  کرده  وارد  حوزه  این  در 

موسوی، پوریا سوری و فرشاد فزونی که 
موسیقی کار را ساخته در تبلیغات همراه 
دیده شود.  باید  فیلم  ما هستند چراکه 
بسیار از حضور تک تک شما و محسن 
از  یکی  ممنونم  کمالی  و کورش  خباز 
کسانی که در میان سینماداران دغدغه 
هنر و سینما دارد محسن خباز است. به 
مردم شیراز دست مریزاد می گویم و از 

مهمان نوازی شان تشکر می کنم. 
نشست  این  از  دیگري  بخش  در 
بازیگران  به  اشاره  با  حکمت  منیژه 
کولغانی،  رضا  شد:  یادآور  پروژه  این 
و  موسوی  مهال  طاهری،  امیرحسین 
پروژه  این  بازیگران  آهنگرانی  پگاه 
بازی  فزونی  فرشاد  همچنین  هستند 
سوی  از  داشت.  اثر  این  در  درخشانی 
این  کاوه صدابردار  محمدحسین  دیگر 
اثر بود که بدون امکانات کار می کرد، 
مدیر دفتر بامداد فیلم و دوستانی که با 
آنها در بخش اکران پیش می رویم، از 
دیگر همکاران ما هستند. الزم می دانم 
از گروه تولید این فیلم جعفر عروجی، 
و  شادکی  افروز  و  حکمت  داریوش 

طلوعی شاعر این کار تشکر کنم.
آن  اهالی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
منطقه به ما اعتماد داشتند، بیان کرد: 
ما همه با هم کار و از یکدیگر مراقبت 

می کردیم حتی جانمان را هم گذاشتیم 
چراکه باید فیلم های این مدلی را اینگونه 
ساخت و برایمان مهم بود که این فیلم 
در سیل خلق شود. این که من کارگردان 
و یا تهیه کننده هستم، مهم نبود و همه 
ما در عین ِسَمت داشتن، ِسَمت نداشتیم 
اما کار را با همدلی کامل پیش بردیم 
جالب است بدانید در این راه به افرادی 
با سیل عکس  که  کردیم  برخورد  هم 

می گرفتند و می رفتند. 
هنري  کارگردان  فزونی،  فرهاد 
پیچیدگی های  به  اشاره  با  فیلم  این 
بندر بند عنوان کرد: بسیاری از موارد 
در دل فیلم اتفاق افتاد که در این میان 
به  کولغانی  رضا  من،  بین  هماهنگی 
عنوان بازیگر و خواننده، فرشاد فزونی 
موسیقی  باید  که  آهنگساز  عنوان  به 
را در دل کار می برد، منیژه حکمت و 
قصه فیلم بخشی از ماجراست و باید به 
آن توجه می کردم از سوی دیگر برای 
به  فرم هماهنگی من  و  انتخاب کادر 
و  آورند  سجاد  با  طراح صحنه  عنوان 
نیز یکی  بود  لباس  ندا نصر که طراح 
در  بود.  کار  این  مهم  موارد  از  دیگر 
را  از بخشی که فرم، محتوا  واقع من 
نشان بدهد، مراقبت می کردم و محتوا 

را منیژه حکمت دنبال می کرد.  
فیلمبرداری  مدیر  آورند  سجاد 
پروژه نیز در سخنانی بیان کرد: روزی 
منیژه  که  می کردم  استراحت  خانه  در 
گفت  و  گرفتم  تماس  من  با  حکمت 
هستی؟  تو  دارم.  را  کاری  انجام  قصد 
همزمان  فیلم  این  هستم.  بله  گفتم 
هنرهای  پردیس  در  من  نامه  پایان  با 
زیبای دانشگاه تهران شد یعنی یا باید 
روی پایان نامه ام کار می کردم یا انرژی 
و تفکراتم را روی فیلم می گذاشتم بسیار 
خوش شانس بودم که با منیژه حکمت 
خلق  برای  را  بستری  که  کردم  کار 
بی نظیر  و تجربه ای  فراهم کرد  کردن 
با بچگی من  زد. خوزستان  رقم  برایم 
و 15 سال عکاسی در آن منطقه گره 
خورده و خیریتی در کار است که من 
به خوزستان سفر  بار  یا دو  سالی یک 
این فیلم هم به خوزستان گره  کنم و 
این  که  بدانید  است  بود. جالب  خورده 
اتفاق زمانی رخ داد که من از عکاسی 
ژورنالیستی فاصله گرفته بود و روشمند 
به تصاویر مستند نگاه می کردم که این 
موضوع باعث شد از رویدادی که باید 

باشد، فاصله بگیرم. 
مدیر فیلمبرداری بندر بند با بیان 

اینکه ایده هایی را که به ذهنش می رسید 
می گذاشت،  میان  در  حکمت  منیژه  با 
گفت: ما باهم صحبت می کردیم تا از 
و  بگیریم  فاصله  سیل  مانند  رویدادی 
تصاویر را به سمتی ببریم که الیه های 

متفاوت معنایی را ایجاد کند. 
این  عوامل  دیگر  درباره  آورند 
فیلم بیان کرد: من قبل از آنکه فضای 
مجازی باشد در سفر به هرمزگان صدای 
ساز رضا کولغانی را می شنیدم و از سوی 
با دوستان عزیزی در این پروژه  دیگر 
آشنا شدم که همه اینها نتیجه اعتمادی 
در  و  ما کرد  به  منیژه حکمت  بود که 
میان مان به وجود آورد. الزم می دانم از 
همه عوامل عزیز و مخاطبانی که برای 

تماشای فیلم آمدند، تشکر کنم. 
منیژه حکمت در پاسخ به پرسش 
یکی از مخاطبان درباره ایده این فیلم 
گفت: پیش از این فیلم من در کافه های 
که  می دادم  انجام  را  تحقیقی  تهران 
کافه ها  این  در  بود  جذاب  برایم  بسیار 
اپلیکیشنی بود که خانم ها با همسرانشان 
و  می آمدند  کافه  آن  به  خانواده شان  و 
که  بدانید  است  جالب  می خواندند  آواز 
به  مرحله  بانوان  و  می شد  هم  داوری 
مرحله باال می آمدند. حمایت خانواده ها 
برایم  یکدیگر  از  و  همسرانشان  از 
دل انگیز بود حتی خانواده هایی بودند که 
از شهرهای دور می آمدند. من درباره این 
موضوع تحقیق کردم تا برایم ملموس 
شود اما این کافه ها را بستند و پس از آن 
سیل که اتفاق خوبی نیست و مشکالت 
عدیده ای را به وجود می آورد، اتفاق افتاد 
و این ایده به ذهنم رسید که یک بند 
کوچک موسیقی از شهرستان های دور 
جنوب ایران قصد دارند بعد از مدت ها 
در یک کافی شاپ در تهران وارد یک 
را  خود  راه  تا  شوند  غیررسمی  رقابت 
پیدا کند. اگر واکاوی کنیم این موضوع 
در قصه فیلم مستتر است. اینکه نسل 
جوانی تمام تالشش را می کند و با امید 
کامل راه می افتد اما نمی رسد، خط اول 
فیلم بود که باید در می آمد در حقیقت 
نشان دادیم نسل جوان کی قرار است 
را  امیدهایش  برسد،  آرزوهایش  به 
امیدهایش  پاسخگوی  و  بدهد  جواب 
باشد. باتوجه به ساختاری که درآن به 
سر می بریم این موضوع دردناك است 
یعنی ما دائما دور می زنیم و به مقصد 
تاریخ  از  این موضوع جدا  نمی رسیم و 
ما نیست که بحث مهم این فیلم بود و 

از روز اول می دانستیم.
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