
دولت به دنبال حل مشکالت مردم است؛

وزیرتعاون:وضعیتاقتصادیدرماههایآیندهبهترمیشود

یارانه  تومان  میلیارد  سالیانه حدود ۳۶۵ هزار 
بنزین در کشور پرداخت می شود، یارانه ای که فقط 
۴۸ درصد از جمعیت کشور به واسطه دارا بودن خودرو 
از آن بهره مند هستند و ۵۲ درصد دیگر سهمی در آن ندارند. 
از همین رو دولت به دنبال آن است تا توزیع یارانه بنزین در 
کشور عادالنه شود. ایران در سال ۲۰۲۰ میالدی، در مجموع 

۲۹.۶ میلیارد دالر یارانه در بخش انرژی پرداخت کرده که نشان 
می دهد بیش از ۱۶ درصد از یارانه انرژی پرداخت شده در جهان 
سهم ایران است. با توجه به جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران در 
آن سال، سهم هر ایرانی از یارانه انرژی با دالر ۲۶ هزار تومانی، 

۹.۵ میلیون تومان بوده است.
صفحه ۳

سازمان بازرسی در برخورد با خودروسازان؛

مدیران ایران خودرو و سایپا
 تفهیم اتهام شدند

افزایش غم و وسواس، پیامدهای اجتماعی پسا کرونا
فردوسی  دانشگاه  هیئت علمی  یک عضو 
مشهد برخی پیامدهای اجتماعی کرونا بر جامعه 
مشکالت  و  مسائل  کرونا  گفت:  و  برشمرد  را 
هنوز  که  کرده  ایجاد  اجتماعی  منظر  از  زیادی 
آثارش هویدا نشده و شاید چندسال آینده قابل سنجش باشد.
سلسله نشست های  دوم  وبینار  در  مجدی  علی اکبر 
تخصصی پیرامون »تأثیرات روانی ـ اجتماعی کرونا« که به 
همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد با بیان 
اینکه اپیدمی کرونا دو سال است جامعه را درگیر خود کرده 
و مشکالت جدی در پی داشته که از جمله آنها می توان به 
مسائل و مشکالت اجتماعی اشاره کرد گفت: این در حالی 
است که نگاه درستی را به این موضوع از بعد تخصصی شاهد 
نبودیم. تمرکز بر حل پیامدهای اجتماعی با توجه به عمقی 
که پیدا کرد، به صورت جدی صورت نگرفت و نیازمند ورود 

گسترده تر نهادهای اجتماعی به این حیطه بودیم.
صفحه ۲

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز خبر داد:

 مانور مشترک شرکت های تابعه وزارت نفت
 در ایالم برگزار می شود

4
کنترل تورم در گرو رفع تحریم ها و اصالح سیاست های اقتصادی

صفحه 3

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1919- شنبه 11  دی 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
جمشید هاشم پور: 

سعی می کنم 
نقش هایم از هم 

متفاوت باشند

6ورزش
پیروز قربانی:
 فوتبال سالم
 تاوان دارد!

هنگ 7فر

در سال هاي اخير به كم ديده شدن و يا حتي نبودن ستاره هاي 
كهنه كار و قديمي سينما عادت كرده ايم. فيلمسازان در سال هاي 
اخير كمتر سراغ چهره هاي قديمي و ستاره هاي بزرگ سينما 
مي روند و يا معموال اگر هم بروند براي نقش هاي كوتاه و كوچك! 

جمشيد هاشم پور نياز به معرفی ندارد... 

مدافع اسبق استقالل از سمت سرمربيگری رايکا بابل نيز 
خبرنگار  تماس  برقراری  از  بعد  قربانی  پيروز  بركنار شد. 
بود،  باخبر  تماس  اين  دليل  از  كامال  كه  شرايطی  در  و  ما 
صحبت هايش را با اين جمله آغاز كرد: فوتبال سالم تاوان 

دارد و من هم تاوان آن را دادم!

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به تشکيل كارگروهی 
برای رسيدگی به نظام جامع رسانه ای، گفت: بايد متناسب با 
تغيير وضعيت و آرايش رسانه ای، تغييراتی در ساختار ستاد 

و صف وزارت ايجاد كنيم.

وزیر فرهنگ:نظام 
جامع رسانه ای 
ایجاد می شود

برنامه دولت برای توزیع عادالنه یارانه بنزین تحمیل تکالیف سنگین به دانش آموزان 
خالف مقررات است

ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در واکنش  معاون آموزش 
به حجم سنگین تکالیف برای دانش آموزان ابتدایی گفت: اینکه 
ما حجم زیادی از منابع و جزوات را به دانش آموزان بدهیم و فکر 
کنیم با این کار می توانیم ضعف های یادگیری را جبران کنیم راهکار موثری 

نیست و با این موضوع مخالفیم.
صفحه ۲

سرمایه گذاران،  برای  کریسمس  است  ممکن 
بازار  نوئل  بابا  رالی  و  آورد  ارمغان  به  تازه ای  هدایای 

سهام را صعودی کند.
به گزارش دجوانان نیا به نقل از یاهوفایننس، پنج روز معامالتی 
آخر سال و دو روز اول معامالتی سال بعد میالدی، اغلب بزرگ ترین 
هفته سال بازار محسوب می شوند. سرمایه گذاران می دانند که اگر 
بازار در ماه ژانویه خوب باشد و پول زیادی به بازارها سرازیر شود، 

نشانه این است که احتماال سال بسیار خوبی در پیش خواهد بود.
سرمایه گذاران پیش بینی کرده اند که قیمت های سهام صعودی 
خواهد بود؛ بنابراین احتمال بیشتری وجود دارد که سرمایه بیشتری 

برای کسب بازدهی باالتر روانه بازار سهام شود.
شاخص اس اندپی )S&P(، سال ها پس از دوره رالی بابانوئل با 

افزایش قیمت، نرخ رشد ۱۰.۳ درصدی را تجربه کرد.
صفحه ۳

بازار سهام در سال ۲۰۲۲ رونق خواهد گرفت
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ِ َوإِنَّا إِلَیِْه َراِجُعوَن إِنَّا ِلَّ

دوستوهمکارگرامیجنابآقایناظمرام
مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض 
نموده و از خداوند منان برای آن مرحومه مغفوره، رحمت و غفران 
الهی و برای جنابعالی و خانواده محترم، صبر جمیل و اجر جزیل 

مسئلت دارم. ما را در غم خود شریک بدانید.
هرمز هوشمند راد
مدیر مسئول روزنامه دنیای جوانان

ِ َوإِنَّا إِلَیِْه َراِجُعوَن إِنَّا ِلَّ

همکارگرامیجنابآقایناظمرام
مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض 
نموده و از خداوند منان برای آن مرحومه مغفوره، رحمت و غفران 
الهی و برای جنابعالی و خانواده محترم، صبر جمیل و اجر جزیل 

مسئلت دارم. ما را در غم خود شریک بدانید.
همکاران شما 
در روزنامه دنیای جوانان

های  انجمن  عالی  کانون  دبیرکل 
به  توجه  با  اینکه  بیان  با  کارگران  صنفی 
شرایط امروز بازار کار، افکار جوانان و فارغ 
التحصیالنی که دنبال مشاغل کارمندی و 
پشت میز نشینی هستند باید تغییر کند، تاکید 
کرد: به جای سوق دادن افراد جویای کار به 
سمت مشاغل کاذب و ناپایدار باید مشاغل 
خرد و خانگی را رونق دهیم که درآمدزایی 

و ارزش افزوده باالیی برای کشور دارند.
هادی ابویـ  در ارزیابی ایجاد مشاغل با 
سرمایه کم گفت: در حال حاضر مشاغل خرد 
و خانگی جزو مشاغل کم سرمایه بر به شمار 
می روند که عالوه بر اینکه می توانند به یک 
شغل برای اعضای خانواده تبدیل شوند، کمک 

هزینه و ممر درآمد آن خانواده هم باشند.
وی تهیه مربا و ترشیجات در منازل، 
عروسک سازی، انگشتر سازی، گل آرایی، 
ساخت انواع ظروف خانگی و دست سازها، 
سفالگری وانواع صنایع دستی را جزو مشاغل 
کم سرمایه بر عنوان کرد و گفت: در بحث 
توانمندسازی کارگران از کمیته امداد وامی 
به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به کارگران داده 
خود  برای  بتوانند  آن  طریق  از  که  می شد 
درآمدزایی و اشتغالزایی  کنند. برخی افراد 
از طریق این وام خود اشتغالی کرده یا در 
مشاغل کوچک وخانگی مشغول کار شدند.

فردی  نمونه  برای  داد:  ادامه  ابوی 
و سرامیک  لیوان های سفال  تولید  در  که 

و  برخوردار  هایی  مهارت  و  تجربیات  از 
آموزش های الزم را دیده بود و فقط به یک 
سرمایه نیاز داشت تا بتواند کسب و کاری 
برای خود راه اندازی کند با وام کمیته امداد 
توانست ابزار مورد نیاز کار خود را از کوره تا 
مواد اولیه تهیه کند و ماهانه ۵ تا ۷ میلیون 

تومان درآمد داشته باشد.
های  انجمن  عالی  کانون  دبیرکل 
صنفی کارگران با اشاره به مزیتهای کسب و 
کارهای خانگی، تصریح کرد: در قالب اشتغال 
خانگی هم فرد زندگی خود را اداره می کند 
و هم اعضای یک خانواده مشغول کار می 
شوند. شاغل خرد و خانگی از پخت نان و 
تولید  اسکاچ،  بافت  تا  شیرینی پزی گرفته 

انواع ظروف و پرورش ماهیان زینتی، بازار 
بسیار خوبی برای جوانان جویای کار است که 
عالقمند به چنین کسب و کارهایی هستند.
به گفته وی، امروز کشورهایی که حجم 
گسترده ای از تجارت جهانی را در اختیار گرفتند 
از ورود به مشاغل خرد و کوچک و خانگی که 
هزینه تمام شده پایینی دارد، آغاز کرده اند.
در  اینکه  بیان  با  کارگری  مقام مسئول  این 
حال حاضر با کاهش جمعیت روستایی مواجه 
به  اظهار کرد: خالی شدن روستاها  هستیم، 
صالح نیست چون روستاها پشتوانه ما هستند 
و لذا باید روستاها را بر اساس مزیتهای منطقه 
ای تقویت کنیم تا به جای خالی شدن از سکنه 

به رشد و آبادانی و درآمدزایی برسند.

صفحه ۳

یک مقام انجمن های صنفی کارگران مطرح کرد؛

لزوم گرایش جوانان جویای کار به مشاغل خانگی

شركتمليگازایران
)S.G.P.C(شركتپاالیشگازشهیدهاشمينژاد
فراخوانارزیابیكیفیخریدخدماتمشاوره

نوبتدوم

۱- شماره و موضوع مناقصه: خرید خدمات مشاوره شماره ۹۷۸۳۵۲ ) طراحي، پیاده سازي، توسعه و سفارشي سازي سیستم فروش با استفاده 
از زیرساخت BPMS( با شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۹۲۱۳۴۰۰۰۱۵۳  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(.

۲- نام و نشاني دستگاه : استان خراسان رضوي–کیلومتر ۱۶۵ جاده مشهد/ سرخس-شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد.
۳- شرایط شرکت کنندگان : کلیه شرکتهای دارای حداقل رتبه۴ )چهار( در زمینه فعالیت، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری از 

شورای عالی انفورماتیک کشورکه در ارزیابي کیفي مرتبط، امتیاز الزم را وفق معیارهاي اعالم شده کسب نمایند.
الکترونیکی  تدارکات  از طریق سامانه  توانند  ، متقاضیان می  تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳  اسناد: حداکثر  آدرس دریافت  ۴- مهلت و 
دولت)سامانه ستاد( به آدرس https://www.setadiran.ir اسناد استعالم ارزیابی  کیفی را دریافت و در استعالم شرکت نمایند، الزم به 
ذکر است کلیه مراحل برگزاری از جمله ارزیابی کیفی )از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل( 
و سایر مراحل ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( انجام خواهد شد، بدیهی است اسناد پس از برگزاری فرآیند ارزیابی 

کیفی به متقاضیان تایید شده از طریق سامانه ستاد ارسال خواهد شد. 
متقاضیان بعد از دریافت استعالم ارزیابي مي بایست حداکثر تا ساعت ۱۹  مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ استعالم ارزیابي تکمیل شده را به همراه مدارك 

مورد نیاز در سامانه مذکور بارگزاری و ارسال نمایند.
۵ – برآورد مناقصه:  مبلغ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال )بیست و دو میلیارد ریال(. 

۶- زمان گشایش پاکت ها: پاکت هاي متقاضیان راس ساعت ۱۰مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷در حضور پیشنهاد دهندگان و با حداقل ۳ پیشنهاد قیمت 
در آدرس مشهد، خیابان آبکوه، نبش آبکوه ۷ )دانشسراي شمالي( ، شماره ۲۵۵، شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد اتاق کنفرانس گشایش 
خواهد یافت. الزم به ذکر است تاریخ اعالم شده در خصوص گشایش پیشنهادهاي قیمت قطعي نبوده و با توجه به روند ارزیابي کیفی امکان 

تغییر تاریخ وجود خواهد داشت.
روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

شناسه آگهی : ۱۲۴۸۷۱۷

 سیروس دهقان تاجروکارآفرین ایرانی است که درسال 1۳۶1 شمسی 
ازتحصیالت  کارآفرینان  از  مانند بسیاری  ، وی  متولد شد  درشهر شیراز 
آکادمیک فاصله گرفت اما بعدا موفق به اخذ مدرک معادل دکترا از رشته 
های کاربردی شد و اکنون به دلیل کسب وکارهای بزرگش فردی موفق 
محسوب می شود. با  سیروس دهقان مصاحبه ای داشته ایم که در ادامه 

آن را خواهید خواند.

درباره دوران جوانی و شروع به کار خود توضیح دهید.
در۱۴تا۱۶سالگی شاگردی تعمیرگاه جرثقیل بودم اما بعدها دفتر خدمات کامپیوتری 
افتتاح کردم که سه ماه بعد به دلیل بدهی پلمپ  شد. اما این باعث سرخوردگی ام نشد و 
از کار دست نکشیدم . به بندر گناوه رفتم وبه قول بندری ها ته لنجی از گناوه میخریدم و 

می فروختم تا اینکه در۱۷ سالگی با سیستم 
شرکت ها در واردات و صادرات آشنا شدم 
به  واردات  برای  زودی یک شرکت  به  و 

ثبت رساندم. 
کارها   ، شرکت  ثبت  از  بعد 

چگونه پیش رفت؟ موفق بودید؟
باسابقه کار و تجربه ای که به قول 
معروف در کف بازار  به دست آورده بودم 
 ، شدم  تولیدی  و  ساختاری  سیستم  وارد 
دستگاه  تولید  به  شروع  درکنارکارواردات 
های بدنسازی نیز کردم.   چون به سن 
نام  به  را  کارهایم  بودم  نرسیده  قانونی 
فرد دیگری به ثبت می رساندم. اگر چه 
به سرعت و به دلیل زحمات شبانه روزی 
ام موفقیت های چشمگیری در این زمینه 
اما متاسفانه شخصی که  آوردم  به دست 
به  بنامش  را  کارهایم  به علت صغر سن 
ثبت می رساندم ، پس از موفقیت شرکت، 
آن را از چنگم در آورد و من مجبور شدم 
دوباره از صفر کارم را شروع کنم. اما باز 
فعالیتم  به  با پشتکار  و  امید نشدم  نا  هم 
ادامه دادم. درسن ۱۸سالگی مجددا مغازه 
ابزارآالت صنعتی راه انداختم  ویک سال بعد 
دو شعبه دیگربه آن اضافه کردم. اما بازهم 

مشکلی دیگر پیش آمد و به دلیل اعتماد بیش از حد به دیگران ، مغازه ام را ازدست دادم 
. در آن زمان بیست سالم بود و  جز تجارب ارزنده ای  که با کار و زحمت به دست آورده 
بودم چیزی نداشتم. حدود ۶ سال دیگر به کارهای مختلفی مشغول شدم تا اینکه درسن۲۶ 
سالگی از ایران خارج شدم و برای پیدا کردن کار به خارج از کشور رفتم. درخارج کشوراز 
جوشکاری شروع کردم اما خوش شانس بودم و سه ماه بعد توانستم یک پروژه پیمانکاری 

را برنده شوم  وبا این شغل پیمانکاری برای حدود نود نفر اشتغال زایی نمودم.  
برای اینکه در زمینه مورد عالقه تان دانش بیشتری کسب کنید چه کارهایی انجام 
دادید؟ ابتدا به کالس های تخصصی آموزش جوشکاری می رفتم اما پس از چند سال با 
استفاده از مهارت و تجربه ام در این زمینه برای آموزش تخصص خود، آموزشگاه  تخصصی 
انگلیسی  بزرگ  شرکتهای  نظارت  تحت  آموزشگاه  این  در   . کردم  تاسیس  جوشکاری 
وآمریکایی آموزش جوش کاری زیرآب را به عالقه مندان ارائه می دادم که تکنولوژی 

بسیار پیچیده ای است. 
عالوه برآن در حوزه کسب وکار آموزش نیز وارد شدم و با تمرکز بر رشته های مختلف 
آموزش ،  سه مرکز آموزش زبان راه اندازی کردم تا جوشکاران آموزش دیده در مرکز آموزش 
جوشکاری تخصصی برای موفقیت های بهتر به زبان های مختلف نیز مسلط شوند واین 

موفقیت بزرگی در زندگی من بود.
چگونه دولت مالزی تصمیم گرفت به کار شما در توسعه آموزش بودجه 

ای تخصیص دهد؟
باموفقیت های زیادی که کسب کردم توجه دولت مالزی را به خود جلب نمودم تا 
آنجایی که دولت مالزی برای تربیت وآموزش جوانان ماالیی ، بودجه قابل توجهی به کار 
من تخصیص داد تا  کالسهای آموزش جوشکاری و جوشکاری زیر آب را توسعه وگسترش 
دهم. درهمین ارتباط ازنمایندگان دولت وشخص نخست وزیرمالزی چندین نوبت به من 

الواح تقدیری بابت کارآفرینی وخدماتم در خصوص  آموزش هزاران جوان ماالیی اعطاشد. 
دولوح آن ویژه و برای تقدیرازبابت راه اندازی کالسهای ترك اعتیاد بود.  از این موضوع 
بسیار خرسندم که توانستم عالوه بر موفقیت های شغلی و کارآفرینی، خدمات انسان دوستانه 

ای را نیز درکارنامه ام ثبت کنم
بعد از آن برای گسترش کسب و کار خود چه اقدماتی انجام دادید؟

بنابراین  بلندپروازانه درسرداشتم،  افکار  از کارآفرینان بزرگ  من هم مانند بسیاری 
برای توسعه وگسترس کسب وکارهای خود به دبی مرکزتجارت جهانی خاورمیانه مسافرت 
کردم وازحدود چهارسال قبل مشغول به کسب وکارهای بزرگ تری درکشورامارات هستم.

آیا به دلیل رشد مالی و اقتصادی با مشکالتی هم مواجه شده اید؟ 
و  باعث حسادت برخی شده  ، موفقیتهایم  دنیا  بزرگ  از کارآفرینان  مانند بسیاری 
شوربختانه مشکالتی درجریان کارها برایم پیش آمده است ، اما همه این مسائل عزم من 
جزم  بزرگتر  های  حرکت  شروع  برای  را 
ترومصمم ترکرده است وهیچگاه ازخدمت 
به جوانان وتوسعه فعالیت های کارآفرینی  

دلسرد نخواهم شد. 
هایی  فعالیت  چه  به  اکنون 

مشغول هستید؟
 اکنون درکشور امارات ، چند شرکت 
بزرگی و فعال در حوزه فناوری وتوسعه و 
  )developer(دولوپر دیگر  عبارت  به 
و    NFT ، متاورس  بالکچین  درزمینه 
web۳ دارم وتوانسته ام باسرمایه گذاری 
به  رو  و  پیشرفته  تکنولوژی های  برروی 
افزوده  دالرارزش  میلیاردها  برروی  رشد؛ 
پروردگار،  لطف  به   . کنم  گذاری  هدف 
لی  رزدیجیتا ا پلتفرم  م  تما موفقیت  با
مخصوص خودم را دراکسچنج های بزرگ 
و کوین مارکت کپ لیست کرده ام و قیمت 
است.   ثبت شده  والت  تراست  بروی  آنها 
شرکت های من با پذیرش ریسک های 
بزرگ دراین تکنولوژی نو ظهور، موفقیت 
های زیادی را بدست آورده اند .  تیم فنی 
تکنولوژی ما درکشورهای ژاپن ، روسیه ، 
انگلستان تحت نظارت تیم حقوقی ایاالت 
متحده عربی اکنون پلتفرم متاورسی خاص 
را طراحی کرده است وبه زودی ازآن رونمایی می کند . متاورس مورد نظربنده شهردبی است 
که عینا درآن مدل های سه بعدی را خلق کرده والمانهای شهر دبی را جانمایی نموده ام . 
در صدد هستیم که تا بیش ازصدپلتفرم را درمتاورس مزبور توسعه دهیم . پلتفرم متاورس ما 
با قابلیت بسیار جالبی توسعه داده شده ، تیم فنی  با طراحی مدیریتی منحصربفرد توانستند 
 Hyper سیستم اثبات منحصر بفردی را دردنیا برای نخستین بار ایجاد کنند که شامل

Hybrid و POL/POC/POW/POS MN  است.
و سخن آخر؟

من معتقدم که قدرت آرزوی بزرگ بشریت است ؛ هنگامی که به عنوان ابزاری برای 
پیشرفت استفاده شود، آرمان های بزرگ محقق خواهند شد و دستاورد بشر توسعه می یابند.  
ما متاورس را برای پیشروی به سمت وب ۳، عصر اینترنت باز، باید در خط مقدم این انقالب 
قراردهیم.  برای تحقق این رویا و تسریع در پذیرش انبوه ، در حال ساخت متاورس خاص 
خود هستیم که در آن کاربران به قلمرو دیجیتالی شگفت انگیز کارایی و خالقیت با امکانات 
بی پایان راه خواهند یافت.  کریپتو کارنسی متاورس من یک توکن ابزار اثبات سهام است 
که سرزمین متاورسی اش را هدایت می کند، یک اکوسیستم مجازی که در آن قراردادهای 
هوشمند می توانند برای تسهیل راه حل های امالك، ساخت و ساز، بیمه و سایر اشکال 
مدیریت دارایی با استفاده از قدرت فناوری بالك چین خدمات ارائه بدهند. کاربران می توانند 
متاورس چند منظوره را با گزینه های مالی متنوعی که در اختیار دارند طی کنند. امالك را 
کاوش کنند، با سایر کاربران، شبکه ایجادکنند، تراکنش های چند سطحی را انجام دهند، یا 
نقدینگی بانکی را فراهم کنند ، بازدهی کسب کنند و مشارکت حاکمیتی را افزایش دهند.  
آیتم های دنیای واقعی و مجازی به طور یکسان می توانند در این متاورس تعامل داشته 
باشند. شخصیت خود را طوری طراحی کنند که در سرزمین متاورسی پرسه بزنند و از طریق 
راه های منحصر به فرد بر محیط مجازی تأثیر بگذارند. معامله، ساخت، توسعه و کسب درآمد!

ماجرایاعجاببرانگیزیکكارآفرینسختكوشوخالق
!!! )Metaverse( سیروس دهقان، ازتعمیرکاری جرثقیل تا متاورس
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نماینده مجلس:
بیشترینآسیبرابهكشورواردكردهاست

شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
اسالمی گفت: کشورمان در رقابت خارجی و داخلی با ۲ موضوع تحریم 
و خود تحریمی مواجه است که خود تحریمی بیشترین آسیب را به کشور 

وارد کرده است.
انتظار  اینکه  بیان  با  نطنز  بادرود  مردم  جمع  در  مالکی  فداحسین 
اساسی حل شود،  به طور  در دولت سیزدهم مشکل های کشور  می رود 
افزود: کشورمان ۱۶ استان مرزی با سکونت ۱۰ تا ۱۵ میلیون جمعیت 
کشور دارد و فقط سه کشور روسیه، چین و ایران دارای چنین شرایطی 
هستند اما سئوال اینجاست که این  کشورها از این موقعیت به کجا رسیدند 

و ما به کجا رسیده ایم؟
وی تصریح کرد: باید اقتصاد کشور پویا شود و همه  چیز را به تحریم 
گره نزنیم؛ هرچند تحریم ضربه های بزرگی به اقتصاد کشور زده، اما مساله 

خود تحریمی بیشترین ضرر و زیان را به مردم وارد کرده است.
اینکه  بیان  با  عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
موضع ایران در مذاکره و برجام مشخص است، اظهار داشت: در دولت 
روحانی بزرگ ترین اشکال این بود که برجام را اولویت نخست می دانست 
اما نخستین مساله برای ایران حل مسایل داخلی کشور است و به دنبال 
این هستیم که باید از مذاکره ها نتیجه بگیریم، چرا که دستمان پر است. 
به گفته وی، کشورهای اروپایی و آمریکا با در پیش گرفتن روش 
گذشته، به دنبال فرسایشی کردن مذاکره ها هستند که برای ایران قابل  
قبول نیست.نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه 
به شناختی که از روحیات رییس جمهور دارم، به دنبال حل مشکل ها و مسایل 

داخلی است و بر این پایه، مشکل گرانی و تورم باید زودتر حل شود.
وی افزود: جریان ۹ دی به  عنوان حماسه ای ماندگار در تاریخ کشور 
به ثبت رسید و عالوه  بر از بین بردن فتنه و اتصال ملت و رهبری نشان 

داد که ملت به دنبال این است که مشکالت خویش را خودش حل کند.
مالکی اظهار امیدواری کرد که با توجه به همدلی و همراهی مجلس، 
دولت و دستگاه قضا با اتحاد بتوان از پس مشکل ها برآمد و موانع و گره ها 

از سر راه برداشته شود.

نماینده مردم یزد:
برایجلوگیریازتحولاقتصادی،اتاقفکرتشکیلشدهاست

خواست  دولت  از  مجلس  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  رئیس 
قبل از تغییر سیاست یارانه ارزی، سبدکاالهای اساسی را در قالب کارت 

الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهد.
ارز ۴۲۰۰  تغییر سیاست پرداخت  محمد صالح جوکار در خصوص 
تومانی از وارد کننده به مصرف کننده اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد این 
ارز به عنوان رانت در اختیار دالالن و شبکه ناسالم توزیع قرار می گرفت.
باید  ادامه داد: مردم  نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی 
مطمئن شوند که دولت به دنبال تغییر سیاست یارانه ای و پرداخت یارانه 
به آن ها است  و با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی یارانه نقدی و غیرنقدی آنها 

افزایش می یابد.
سبد کاال در قالب کارت الکترونیکی به مردم داده شود

جوکار با بیان اینکه با حذف این رانت قیمت برخی از کاالها شامل 
مرغ، تخم مرغ و گوشت افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: دولت باید 
دقیقًا بررسی کند که هر فرد در سبد غذایی به چه میزان پروتئین، لبنیات 
روغن و سایر مواد غذایی نیاز دارد و بر این اساس برای هر ایرانی یک 
سبد کاال طراحی کند و در قالب یارانه نقدی و غیر نقدی در اختیار مردم 
قرار دهد به عبارت دیگر به جای یارانه ارزی این یارانه ها جایگزین شود 

تا مردم اطمینان حاصل کنند که دولت به آنها توجه دارد.
وی تصریح کرد: با قطع دست دالالن و وارد کنندگان فاسد منافع 
مردم تضمین خواهد شد، اما دولت باید قبل از حذف یارانه ارزی برای 
اعتمادسازی در میان مردم کاالهای اساسی را در قالب کارت الکترونیکی 

پیش بینی کرده و در اختیار آنها قرار دهند.

سازمان بازرسی در برخورد با خودروسازان؛
مدیرانایرانخودرووسایپاتفهیماتهامشدند

سازمان بازرسی کل کشور با تفهیم اتهام، دفاعیات مدیران ایران خودرو 
و سایپا، به دلیل عدم اهتمام الزم در کاهش تعداد خودروهای ناقص موجود در 

کف کارخانه را دریافت کرد.
از  بازرسی  سازمان  میدانی  بازدیدهای  و  تخصصی  نشست های  پی  در 
پایش  منظور  به  سازان  قطعه  و  سایپا  و  خودرو  ایران  خودروسازی  گروه های 
روند تجاری سازی و تکمیل خودروهای ناقص، با مورد توجه قرار دادن اسناد 
ضرورت  و  زمانبندی  برنامه  ارائه  منظور  به  مقتضی  هشدار  مثبته،  مدارك  و 
وزارت صمت  به  بازار خودرو  التهاب  برای کاهش  مذکور  کاهش خودروهای 

و خودروسازان داده شد.
بنابراین گزارش، به واسطه عدم اقدام متناظر اجرایی با برنامه های مطرح 
از ناحیه خودروسازان، روند ُکند کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ های ایران 
خودرو و سایپا موجب آن شد تا سازمان بازرسی کل کشور مستند به بند ۳ قسمت 
الف ماده ۴۵ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام خودروسازان 
را از مصادیق احتکار منجر به اخالل در رقابت تلقی و با تفهیم اتهام به اعضای 
هیات مدیره خودروسازان به استماع دفاعیات ایشان به منظور ادامه فرایندهای 

الزم به موجب آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی مبادرت کرد.

تمدیدثبتنامسومینآزمونصالحیتحرفهایپرستاران
مهلت ثبت نام و ویرایش ثبت نام سومین دوره آزمون صالحیت حرفه ای 

پرستاران تا ۱۴ دی تمدید شد.
سومین آزمون صالحیت حرفه ای گروه پرستاری برای سومین دوره در 
دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، ایران، اراك، ارومیه، اردبیل، 
بوشهر،  جنوبی،  شمالی،خراسان  خراسان  بندرعباس،  ایالم،  اهواز،  اصفهان، 
تبریز، گیالن، زاهدان، سمنان، کردستان، شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، کرمان، 
کرمانشاه، گلستان، لرستان، مشهد، همدان، یاسوج، زنجان، مازندران و یزد در 

تاریخ ۱۴۰۰.۱۱.۰۷ برگزار خواهد شد.
داوطلبان   می توانند از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به 
آدرس www.sanjeshp.ir از تاریخ ۱۴۰۰.۱۰.۱۱ تا ۱۴۰۰.۱۰.۱۴ نسبت 

به ثبت نام و ویرایش اطالعات خود اقدام کنند.
ارشد و  دانشنامه دوره کارشناسی، کارشناسی  دارای  تمام داوطلبانی که 
دکتری پرستاری و یا دانشنامه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد اتاق عمل و 
هوشبری هستند یا گواهی فراغت از تحصیل در رشته های فوق از دانشگاه 

محل تحصیل خود دارند، می توانند در این آزمون شرکت کنند. 
الزم به ذکر است، مدارك تحصیلی داوطلبان خارج از کشور باید به تایید 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

رسیده باشد.
همچنین داوطلبان صرف نظر از دانشگاه محل فراغت از تحصیل یا دانشگاه 
محل خدمت، می توانند هر یک از حوزه های ذکر شده فوق را به عنوان حوزه 

امتحانی انتخاب کنند. 
گفتنی است، منابع آزمون فوق در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و 

معاونت پرستاری متعاقبا بارگذاری خواهد شد.

یک استاد دانشگاه مطرح کرد؛

افزایشغمووسواس،پیامدهایاجتماعیپساكرونا
هیئت علمی  عضو  یک 
دانشگاه فردوسی مشهد برخی 
بر  کرونا  اجتماعی  پیامدهای 
جامعه را برشمرد و گفت: کرونا مسائل و 
مشکالت زیادی از منظر اجتماعی ایجاد 
کرده که هنوز آثارش هویدا نشده و شاید 

چندسال آینده قابل سنجش باشد.
دوم  وبینار  در  مجدی  علی اکبر 
پیرامون  تخصصی  سلسله نشست های 
»تأثیرات روانی ـ اجتماعی کرونا« که 
به همت موسسه عالی پژوهش تأمین 
اجتماعی برگزار شد با بیان اینکه اپیدمی 
کرونا دو سال است جامعه را درگیر خود 
داشته  پی  در  و مشکالت جدی  کرده 
و  به مسائل  آنها می توان  از جمله  که 
مشکالت اجتماعی اشاره کرد گفت: این 
در حالی است که نگاه درستی را به این 
موضوع از بعد تخصصی شاهد نبودیم. 
با  اجتماعی  پیامدهای  حل  بر  تمرکز 
توجه به عمقی که پیدا کرد، به صورت 
ورود  نیازمند  و  نگرفت  صورت  جدی 
این  به  اجتماعی  نهادهای  گسترده تر 

حیطه بودیم.
ه ها  نشگا ا د لبته  ا  : د فزو ا وی 
پژوهشی  و  علمی  بازوی  می توانستند 
ز  ا یکی  باشند.  اجتماعی  نهادهای 
ضعیف  ند  پیو ما  جدی  مشکالت 
دانشگاه هاست.  با  اجرایی  نهادهای 
و  علمی  ظرفیت های  از  دانشگاه ها 
مطالعاتی بسیار خوبی برخوردار هستند 
اما  دارند،  را  مشکالت  حل  دغدغه  و 
متاسفانه استفاده چندانی از این ظرفیت 

نمی شود.
ه  نشگا ا د هیئت علمی  عضو   
ینکه  ا به  اشاره  با  مشهد  فردوسی 
مشکالت  و  مسائل  بسیاری  معتقدم 
باکمترین هزینه  و  راحتی  به  اجتماعی 
به واسطه پژوهش های واگذار شده به 
دانشگاه ها، راه حل یابی شده و کاهش 
می یابد گفت: پیامدهای کووید ۱۹ ابعاد 
گسترده و مختلفی دارد. به عنوان مثال 
یکی از مصادیق شیوع کرونا بر جامعه 
است.  اجتماعی  مناسبات  کاهش  ما، 

ارتباطات  و  مجازی  فضای  اگر  شاید 
هم  عمیق تر  مشکل  نبود،  الکترونیکی 
منفی  عوارض  مجازی  فضای  می شد. 
دارد، اما پیامد مثبتش تسهیل مناسبات 
و روابط اجتماعی در این شرایط بود که 
توانست تا حدی این کاهش مناسبات 

را جبران کند.
مجدی ادامه داد: با این حال الزم 
مناسبات  و  روابط  احیای  برای  است 
اجتماعی و صله رحم به ویژه در دوران 

پساکرونا برنامه ریزی شود.
پیامدهای  ز  ا دیگر  یکی  وی 
کرونا را که خود علت تشدید بسیاری 
و  روانی  آسیب های  و  نامالیمات  از 
شادی  کاهش  را  است  شده  اجتماعی 
از بروز  دانست و گفت: جامعه ما قبل 
اعالمی  شاخص های  اساس  بر  کرونا 
بعد  اما  نبود،  شاد  جوامع  جزو  جهانی، 
از کرونا به دالیل مختلف که یکی از 
سفرها  و  گردش  کاهش  می تواند  آنها 
تحت الشعاع  جدی تری  طور  به  باشد، 

قرار گرفت.
ه  نشگا ا د هیئت علمی  عضو   
از  دیگر  یکی  افزود:  مشهد  فردوسی 
ناچار  که  بود  این  شادی  کاهش  علل 
آفرین  و مراسم شادی  شدیم جشن ها 
را به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی 
برگزار نکنیم و یا کمرنگ برگزار کنیم. 
واقعا نیازمند آن هستیم که پس از کرونا 
سرمایه گذاری  موارد  این  بهبود  روی 
به  نیاز  البته  که  دهیم  انجام  ویژه ای 
سرمایه گذاری دولتی ندارد و خود مردم 

و نهادهای مردمی به راحتی می توانند 
این حوزه را پوشش دهند.

مجدی از بین رفتن و یا کمرنگ 
شدن مراسم ترحیم و سوگواری را نیز 
در افزایش غم و کاهش شادی در جامعه 
دخیل دانست و گفت: از جمله اوقاتی 
حضور  و  همدردی  به  نیاز  انسان  که 
دیگران دارد، سوگواری در غم از دست 
دادن عزیزانش است. البته چاره ای هم 
جز این نبود و ناچار شدیم این مراسم 
را غریبانه برگزار کنیم. اغلب ما غم های 
فروخفته ای در سینه هایمان داریم که در 
مراسم ترحیم تا حدی تخلیه می شد، اما 
عدم برگزاری مراسم به ویژه برای افراد 
باقی  باعث  کرونا  علت  به  شده  فوت 
به  شد.  آن  تشدید  و  غم  این  ماندن 
علت آنکه این مراسم کارکرد مثبتی در 
جهت کاهش غم داشته و اکنون تا حد 
زیادی از بین رفته، افزایش غم در جامعه 
را شاهدیم و می طلبد که صداوسیما هم 
و غم خود را برای ساختن برنامه هایی 
بگذارد که تا حدی این شادی و نشاط 
البته  که  برگرداند  ها  خانواده  به  را 

ظرافتهای خاص خودش را دارد.
از  دیگر  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
اجتماعی  منظر  از  که  کرونا  پیامدهای 
و  اختالفات  منازعات،  است  ذکر  قابل 
شدن  کشانده  و  خانوادگی  مشاجرات 
گفت:  است  خانگی  خشونت  حوزه  به 
بر خالف برخی نظرات، این خشونت ها 
در حوزه  و  نشده  زنان  گیر  دامن  فقط 
شامل  یعنی  است؛  گسترده  خانواده 

فرزندان و مردان نیز شده است. اینکه 
خشونت را یک طرفه و عاملش را مرد 
به ویژه  نیست؛  صحیح  چندان  بدانیم 
در دروان کرونا که روی همه اعضای 

خانواده اثر گذاشته است.
ه  نشگا ا د هیئت علمی  عضو   
از  یکی  شاید  افزود:  مشهد  فردوسی 
در  و  قرنطینه  اختالفات،  بروز  دالیل 
مدارس  تعطیلی  پی  در  ماندن ها  خانه 
محدودیتهای  عمال  ا و  مشاغل  و 
اجتماعی است. وسواس بر نظارت نیز 
به اختالفات دامن زده است و بیش از 
آنکه اثرجسمانی داشته باشد، اثر روانی 
منفی در پی داشته است. بسیاری افراد 
اضطراب و استرس دارند که درگیر و 
با  بنابراین  نشوند.  بیماری  به  مبتال 
به  ورود  خانگی،  قرنطینه های  کاهش 
همراه  تنش هایی  و  چالش ها  با  منزل 
شد. احتماال بعد از کرونا نیز با موجی 
که  می شویم  مواجه  وسواس ها  ز  ا
کنار  در  و  نمی رود  بین  از  راحتی  به 
فسردگی،  ا و  استرس  بیماری های 
بیشتری  شیوع  آینده  در  هم  وسواس 

پیدا خواهد کرد.
پیامدهای  از  دیگر  یکی  مجدی 
کرونا در سطح خانواده را بروز اختالالت 
جسمانی ناشی از عدم تحرك و ورزش 
دانست و گفت: در حوزه اشتغال نیز به 
و  غیرثابت  و  غیررسمی  مشاغل  ویژه 
مشاغل زنان سرپرست خانوار آسیب های 
جدی دیدند و باید حمایت گسترده تری 

از آنها صورت گیرد.
وی در ادامه به استفاده از ظرفیت 
برخی  کاهش  برای  دینی  آموزه های 
نیز  کرونا  از  ناشی  اجتماعی  مشکالت 
و  مسائل  کرونا  گفت:  و  کرد  اشاره 
مشکالت زیادی از منظر اجتماعی ایجاد 
و  نشده  هویدا  آثارش  هنوز  که  کرده 
شاید چندسال آینده قابل سنجش باشد. 
نیازمند عزم جدی در زمینه پژوهش های 
علمی روی این موضوع هستیم که به 
جدی  دولتمردان  سوی  از  باید  ویژه 

گرفته شود.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

تمدیدمهلتثبتنامپذیرشبدونآزموندانشگاهخواجهنصیر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اعالم کرد مهلت ثبت نام پذیرش بدون 
آزمون)استعدادهای درخشان( این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 

۱۴۰۲ـ ۱۴۰۱ تا روز شنبه مورخ ۱۱ دی ماه سال جاری تمدید شده است.
بر این اساس، کلیه متقاضیان اعم از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی و سایر دانشگاه های دولتی می توانند نسبت به پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد 

بدون آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اقدام کنند. 
این فرآیند پذیرش با استناد به »آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان 
در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد« در مورخ ششم بهمن ۱۳۹۸ وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری و مصوبات داخلی انجام می پذیرد.
این متقاضیان آمده است که دانشجویان دوره کارشناسی  در شرایط پذیرش 
پیوسته)مجموع روزانه و شبانه( دانشگاه های دولتی که پس از شش نیمسال تحصیلی با 
گذراندن حداقل سه چهارم از کل واحدهای دوره به لحاظ معدل کل، جزو پانزده درصد 
برتر دانشجویان همرشته و هم ورودی خود باشند، می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند؛ 

در این حالت معدل کل آنها نباید کمتر از ۱۵ باشد.
متقاضیانی که در طول شش نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند و به لحاظ معدل 
کل هشت نیمسال دانشجویان هم رشته و غیر هم ورودی خود جزو پانزده درصد برتر 

باشند نیز با رعایت شرایطی خاص می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند. 
 برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی-دانشجویی برای 
ورود به همان رشته و به شرط آن که از لحاظ معدل کل جزو ۲۰ درصد برتر هم رشته و 
ورودی دانشگاه مبدا باشند، با اعالم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، چنانچه 
ظرفیت پذیرش بدون آزمون رشته های با ۱۵ درصد برتر دانشجویان حائز شرایط تکمیل 
نشود، دانشگاه مجاز به جایگزینی صرفا ۱۰ درصد برتر بعدی دانشجویان دانشگاه خواجه 
نصیر به شرط کسب میانگین کل حداقل ۱۵ با اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته است.
با تاکید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانش آموختگان دوره های 
مجازی، فراگیر پیام نور، پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی)داخلی(، پذیرفته شدگان 
کارشناسی با سوابق تحصیلی و دارندگان مدرك حوزوی معادل کارشناسی مشمول این 

آیین نامه می باشند و پذیرش نخواهند شد.
همچنین، هر دانشجو تنها می تواند متقاضی یک رشته خود)پنج گرایش به ترتیب 
اولویت عالقمندی اعالم شود( و یک رشته از رشته های بین رشته ای مطابق جدول 
زیر که از سوی دانشگاه خواجه نصیر اعالم شده، باشد. بنابراین تنها دانش آموختگان 
رشته های مجاز مقطع کارشناسی هر رشته مطابق جدول، می توانند متقاضی یک رشته 
بین رشته ای باشند. چنانچه دانشجویی بدون توجه به جدول رشته های مجاز اعالم تقاضا 
نماید، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و وجه پرداخت شده نیز بازگشت داده نخواهد شد. 
همچنین متقاضیانی که بیش از یک رشته بین رشته ای انتخاب نمایند تنها انتخاب اول 
آنها بررسی خواهد شد. متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا پایان روز شنبه ۱۱ 
دی ماه ۱۴۰۰، از طریق سامانه جامع دانشگاهی)https://golestan.kntu.ac.ir( با 
ورود اطالعات، و بارگذاری مدارك مورد نیاز، در محل های پیش بینی شده، ثبت نام کنند.

مدارك مورد نیاز ثبت نام شامل تصویر صفحه اول شناسنامه، تصویر پشت و روی 
کارت ملی و ریز نمرات کارشناسی است. 

همچنین، متقاضیان باید نسبت به پرداخت یک میلیون ریال هزینه ثبت نام به 
https://golestan.kntu.(صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع دانشگاهی

ac.ir ( اقدام کنند.

تاریخبرگزاریسهآزمونعلومپزشکیتغییركرد
مرکز سنجش آموزش پزشکی تقویم آزمون های سال ۱۴۰۱ دانشجویان علوم 
پزشکی را ویرایش کرد بر این اساس تاریخ برگزاری سه آزمون علوم پزشکی تغییر 

کرده است.
بر اساس تقویم جدید آزمون های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۱ آزمون دانشنامه 
تخصصی دندانپزشکی )بورد دندانپزشکی( در ۱۵ آذر، چهاردهمین دوره آزمون غربالگری 
المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در ۱۹ خرداد و برگزاری دو نوبت آزمون 
صالحیت حرفه ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری در ۲۴ شهریور و ۲۰ بهمن 

۱۴۰۱ برگزار خواهند شد. 

شکایتدخترجواناز3پسربااتهامشکنجه
هفدهم بهمن  سال ۹۷ دختر جوانی به نام مرجان به پلیس آگاهی رفت و از سه پسر 

به نام های سامان، رضا و دوست دیگرشان به اتهام آزار و اذیت و شکنجه شکایت کرد.
این دختر ادعا کرد دوستش هم در این نقشه حضور داشته است. او گفت: مدتی قبل 
دوست صمیمی ام میترا به من گفت پسر موردعالقه اش رضا قصد دارد یک خودرو بخرد، اما 
۱۵ میلیون تومان پول کم دارد. او از من خواست به او پول قرض بدهم تا مشکلش حل 
شود. من هم به خاطر رفاقت قبول کردم و چک پدرم را به دوستم دادم، اما چند روز بعد 
رضا و دوست دیگرش به نام سینا به بهانه برگرداندن چک پدرم مرا سوار ماشین کردند 
و به خانه ای سه طبقه در حوالی خاك سفید بردند. آنجا رضا و سامان و دوست دیگرشان 
به شدت مرا شکنجه کردند. آنها با سیم داغ بدنم را سوزاندند و دسته جمعی مرا آزار دادند.

از ثبت این شکایت، تحقیقات پلیس در این زمینه آغاز و مرجان به پزشکی  بعد 
قانونی معرفی شد، اما کارشناسان آثار سوختگی روی بدن وی را تأیید نکردند. در ادامه 
رضا و سامان ردیابی و بازداشت شدند ولی اتهام آزار و اذیت دختر جوان را گردن نگرفتند 

و گفتند چنین جرمی مرتکب نشده اند.
سامان در بازجویی ها گفت: دوست صمیمی ام رضا می خواست ماشین بخرد، اما پول 
کم داشت و به  همین  خاطر از دختر مورد عالقه اش میترا خواسته بود به او پول قرض 
بدهد. میترا مبلغ ۱۵ میلیون تومان را خودش نداشت و این مبلغ را از دوست صمیمی اش 
مرجان گرفته بود. آن روز دوستم رضا چک را به من داد تا به بانک بروم و آن را نقد 
کنم، اما وقتی به بانک رفتم متوجه شدم در حساب پدر مرجان پولی وجود ندارد به  همین 

 خاطر چک را برگشت زدم.متهم ادامه داد: بعد از برگشت خوردن چک پدر مرجان، او و 
پدرش مقابل خانه رضا رفته و داد و فریاد راه انداخته بودند. آنجا مرجان برای اولین بار 
به دروغ گفته بود رضا همراه من و دوست دیگرمان او را آزار داده و به زور چک پدرش 

را از او گرفته ایم؛ درصورتی که او خودش چک را داده بود و چنین ادعایی صحت ندارد.
رضا نیز در بازجویی های پلیسی منکر اتهامش شد. سرانجام درحالی که متهمان با 
قرار وثیقه آزاد بودند، برایشان کیفرخواست صادر شد تا در شعبه نهم دادگاه کیفری یک 

استان تهران از خود دفاع کنند.
در جلسه دادگاه فقط سامان حضور داشت و دو متهم دیگر به خاطر عدم ابالغ احضاریه 

در جلسه محاکمه حضور نداشتند.
در ابتدای جلسه مرجان به تشریح ماجرا پرداخت و گفت: متهم به همراه دو دوست 
دیگرش به زور من را به خانه ای در منطقه خاك سفید بردند و آزارم دادند. آنها مرا کتک 
زدند و با سیم داغ بدنم را سوزاندند تا چک پدرم را از من بگیرند. من از آنها شاکی هستم.
سپس سامان روبه روی قضات ایستاد و در دفاع از خودش شاکی را دروغ گو خواند.

این متهم به هیئت قضات گفت: من اصال ادعای این دختر را قبول ندارم. دوستم 
رضا از دختر مورد عالقه اش پول خواسته بود و میترا که دوست صمیمی مرجان بود از او 
خواسته بود تا ۱۵ میلیون تومان پول به او قرض بدهد. مرجان هم با میل خودش چک 
۱۵ میلیون تومانی پدرش را به او داده بود. من به بانک رفته بودم تا چک را نقد کنم که 
متوجه شدم در حساب موجودی نیست و آن را برگشت زدم. همین موضوع باعث شد به 
دردسر بیفتم. من هرگز مرجان را آزار نداده ام و این اتهام را قبول ندارم. شاکی به خاطر 
خصومت شخصی علیه من و دوستانم این شکایت را مطرح کرده است و من هنوز علت 

این موضوع را نمی دانم.
اشاره کرد و  از سوی متهم به شاکی  ارسال شده  پیامک  به  این هنگام قاضی  در 
این  جواب  در  متهم  کردی؟  ارسال  پیامک  او  به  چرا  نمی شناختی  را  شاکی  اگر  گفت: 

سؤال سکوت کرد.
سپس محمد شمس، وکیل متهم، به دفاع پرداخت و گفت: طبق اظهارات شاکی 
مرجان در تاریخ ۱۷ بهمن ۹۷ مورد آزار قرار گرفته، اما ۲۲ اردیبهشت سال ۹۸ شکایتش 
را مطرح کرده است. علت تأخیر در طرح شکایت چیست؟ شاکی حدود چهار ماه بعد به 

پزشکی قانونی معرفی شده است.
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طرفداران حریم خصوصی می گویند اکنون 
زمان حذف واتس اپ فرارسیده است

برخی کارشناسان حریم خصوصی در فضای آنالین اعالم کرده اند زمان آن 
فرارسیده است که کاربران اپلیکیشن پیام رسان واتساپ را حذف و از گزینه های 

جایگزین و امن تر استفاده کنند.
اوایل سال ۲۰۲۱، واتساپ خط مشی خود را به روزرسانی و کاربران خود را 
مجبور کرد درصورت تمایل به ادامه ی استفاده از این اپلیکیشن، باید تغییرات جدید 
را بپذیرند. این حرکت به دالیل مختلفی که به حریم  خصوصی افراد مرتبط بود، 
واکنش شدیدی به همراه داشت؛ به طوری که بسیاری از کاربران را بر آن داشت 

تا در استفاده از این اپلیکیشن برای برقراری ارتباط با دیگران تجدیدنظر کنند.
ترس از حریم خصوصی کاربر

اشلی سیمونز، مٔوسس وب سایت Avethehack، وب سایت ارتقادهنده ی 
حفظ حریم خصوصی و امنیت آنالین، در این باره گفت:

است.  وحشتناك  کاربرانش  شخصی  حریم  حفظ  برای  واتساپ  سیاست 
با  اطالعات خود  اشتراك گذاری  با  باید  پیام رسان  این  از  استفاده  برای  کاربران 
فیسبوك موافقت کنند. عالوه بر این، واتساپ از سیستم رمزنگاری برای فایل های 
پشتیبان بهره نمی برد و بدین ترتیب اَبَرداده پیام های کاربران را استخراج می کند.
در یکی از پست های وبالگ واتساپ که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، به این 
موضوع اشاره شد که با اتصال تلفن شما به سیستم های فیسبوك، این شرکت 
می تواند پیشنهاد های بهتری برای یافتن دوستان جدید ارائه دهد و اگر در این 
شبکه ی اجتماعی حساب کاربری داشته باشید، با استفاده از اطالعات شما، تبلیغات 
مرتبط تری برایتان نمایش داده خواهد شد. پس از اینکه نگرانی هایی از این دست 
توجه عموم را به  خود جلب کرد، واتساپ توضیحات مختلفی ارائه داد؛ اما تا آن 
زمان بسیاری از کاربران این پیام رسان از قبل به دنبال اپلیکیشن های پیام رسان 

جایگزین مثل تگرام و سیگنال بودند.
وضعیت فعلی واتساپ

به گزارش دیجیتال ترندز، واتساپ امروزه همچنان بیش از دو میلیارد نفر کاربر 
فعال دارد؛ اما بحث درباره ی کنار گذاشتن این اپلیکیشن و استفاده از سرویس های 
پیام رسان ایمن تر همچنان به صورت آنالین ادامه دارد. دراین میان، سٔوال این است 
که آیا کاربران واتساپ واقعا باید این اپلیکیشن را ترك کنند؟ آیا جایگزین های 
مناسب تری برای این پلتفرم وجود دارد؟ برای پاسخ به  این پرسش ها، در ادامه ی 

مطلب توضیحات کارشناسان حریم خصوصی را مرور می کنیم.
گزینه های جایگزین واتساپ

سیمونز معتقد است زمان حذف واتساپ به سال ۲۰۱۴ برمی گردد؛ یعنی 
پیام های  احتماال  )متا(  فیسبوك  خرید.  را  اپلیکیشن  این  فیسبوك  که  هنگامی 
کاربران واتساپ را به طور مداوم مرور نمی کند؛ اما این شرکت به اطالعات حساس 
دیگری، مثل اینکه شما چه  کسی هستید، با چه کسی صحبت می کنید، شما و 
دستگاه هایتان به چه دستگاه های دیگری ارتباط دارید و... دسترسی دارد. سیمونز 
می گوید: »هنگامی که پیامی در واتساپ ارسال می کنید، به طور خالصه حریم 

خصوصی شما بی سرو صدا سوءاستفاده می شود.«
کارشناسانی مثل جکی لیویت، سردبیر Cloudwards، نشریه ای آنالین 
در زمینه ی فناوری های ابری ، اعالم کرده است که امکان دارد حذف واتساپ دشوار 
باشد؛ زیرا این اپلیکیشن رایگان است و تقریبا کاربران سراسر دنیا از آن استفاده 
می کنند. به عنوان مثال، اپلیکیشن هایی مثل تلگرام و سیگنال هنوز از نظر حجم 
پایگاه کاربر، کوچک تر از واتساپ هستند. درواقع اپلیکیشن های رقیب واتساپ، از 
مهم ترین ویژگی این پلتفرم، یعنی تعداد بسیار زیاد کاربران بی بهره اند؛ به همین دلیل، 

هنوز نمی توانند قدرت ارتباطی واتساپ را جایگزین  کنند.
درحالی که هر کاربر می تواند به طور آزادانه از سرویس های جایگزین واتساپ 
جایگزین  اپلیکیشن های  از  استفاده  به  کاربران  از  بسیاری  هنوز  کند،  استفاده 
این  در  جدی  امنیتی  نگرانی های  اگر  حتی  بنابراین،  نیاورده اند.  روی  واتساپ 
پبام رسان وجود داشته باشد، درنهایت ممکن است کاربران مجبور شوند همچنان 
از این پلتفرم استفاده کنند؛ زیرا اکثر اعضای خانواده و دوستان و همکارانشان 

در واتساپ حضور دارند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
سنگین  حجم  به  واکنش  در  پرورش  و 
ابتدایی گفت:  آموزان  برای دانش  تکالیف 
جزوات  و  منابع  از  زیادی  حجم  ما  اینکه 
با  بدهیم و فکر کنیم  آموزان  به دانش  را 
را  یادگیری  می توانیم ضعف های  کار  این 
جبران کنیم راهکار موثری نیست و با این 

موضوع مخالفیم.
“رضوان حکیم زاده« معاون آموزش 
درباره  پرورش  و  آموزش  وزارت  ابتدایی 
آمار دانش آموزان مقطع ابتدایی که بیش 
از یازده سال سن دارند، گفت: درست است 
دوره  در  نامی  ثبت  بازه  کلی  طور  به  که 
را  تا ۱۱ سال   ۶ از سنین  ابتدایی  آموزش 
پوشش می دهد ولی ثبت نام می تواند تا ۱۵ 
سال هم ادامه یابد، زیرا در برخی از مناطق 
که دسترسی ندارند یا تکرار پایه وجود دارد 
به دانش آموز این فرصت را می دهند که 

همچنان در نظام آموزشی بماند. 
وی ادامه داد: در برخی از استان ها که 
مساله تکرار پایه را بیشتر از سایر استان ها 
داشته  آموزانی  دانش  اینکه  امکان  داریم 
پایه  در  سنی  شرایط  مطابق  که  باشیم 
سال  ما  دارد.  وجود  نباشند  خود  تحصیلی 
گذشته به طور دقیق وضعیت این افراد را 
احصاء کردیم اما هنوز آمار آن ها از سوی 

سامانه به ما اعالم نشده است. 
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه 
آن  استان  به  استان  خودمان  ما  البته  داد: 
هم در واحد مدرسه برای اولین بار این کار 
را کردیم که یک کار کامال متمایز بود. ما 
از استان ها خواستیم در واحد مدرسه تمام 
دانش آموزان سال قبل خود را رصد کنند 
و وضعیت آن هایی که سال گذشته در آن 

مدرسه بوده اند را بررسی کنند. 
مدیران  تحقیق  درباره  زاده  حکیم 
گفت:  آموزان  دانش  وضعیت  از  مدرسه 
حالت  سه  دو  خصوص  این  در  وضعیت 
بیشتر ندارد یا دانش آموز در مدرسه مانده 
آن  در  آموز  دانش  یا  کرده،  پیدا  ارتقا  و 

دانش  حتی  یا  و  دارد  پایه  تکرار  مدرسه 
آموز دیگر در آن مدرسه نیست. از این رو 
ما از مدیران مدرسه خواستیم آمار وضعیت 

آن ها را به ما بدهند. 
دانش  اگر  طبیعتا  داشت:  اظهار  وی 
مدرسه  در  و  نباشد  مدرسه  آن  در  آموزی 
دیگری ثبت نام کرده باشد کد ملی اش در 
مدرسه ای که ثبت نام کرده رویت خواهد 
شد. بنابراین تارکان تحصیلی بین پایه ها را 
ما شناسایی و آمار آن ها را تجمیع کردیم اما 
به دلیل این که آمار در واحد مدرسه تهیه و 
در منطقه و استان تجمیع شده است، فعال 
نرسیده است  ما  به دست  از سوی سامانه 

اما می تواند آمار بسیار دقیقی باشد. 
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش گفت: طبق ماده ۴۷ در آیین نامه 
تدوین شده  تازگی  به  که  مدارس  اجرایی 
یکی از وظایف مدیر مدارس رصد جریان 
است.  مدرسه  در  آموزان  دانش  حضور 
دانش  کند  می  رصد  مدیر  وقتی  بنابراین 
آموزی که سال گذشته در مدرسه بوده اما 
اکنون نیست باید بررسی شود که چرا دانش 
آموز به مدرسه نمی آید، زیرا مدیر مدرسه 
اولین شخصی است که به اطالعات دانش 

آموزان دسترسی دارد. 
ما   : کرد خاطرنشان  ده  ا ز حکیم 

هر  برای  مداخله ای  برنامه  یک  همچنین 
منطقه  درهر  اگر  و  کردیم  اعالم  استان 
طبق گزارش مدیر مدرسه، چند تن از دانش 
حضور  مدرسه  در  جاری  سال  در  آموزان 
هنوز  که  تعداد  آن  وضعیت  باید  نداشتند؛ 
ثبت نام نشده اند را بررسی و گزارش کنند. 
این  اگر  بیان کرد: فکر می کنم  وی 
می توانیم  کنیم  دنبال  جدیت  با  را  کار 
شاهد یک تحول در بحث پیگیری تارکان 
برای  چون  باشیم.  پایه ها  میان  تحصیلی 
در  تحصیل  از  بازمانده  موارد  شناسایی 
که  داریم  راهکاری هایی  ما  اول  کالس 
کنیم  شناسایی  را  آن  می توانیم  راحت تر 
تارکان  ما  اصلی  مشکالت  معموال  ولی 

تحصیلی میان پایه ها هستند. 
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: 
این  همیشه  اسالمی  جمهوری  سیاست 
برای  حداکثری  دسترسی  امکان  که  بوده 
در  کند.  برقرار  را  آموزان  دانش  تحصیل 
استان هایی که از نظر شاخص های توسعه 
این  دارند  نامناسب تری  وضعیت  یافتگی 
موضوع بیشتر به چشم می خورد. ما هم در 
این زمینه ۶۴ منطقه را شناسایی کردیم و 
یکسان  آموزشی  نصیِب  برنامه هدِف  جزو 
این مورد را  بتوانیم  انشاهلل  قرار دادیم که 

هم سریع تر رصد کنیم. 

وی درباره اجبار برخی مدارس مبنی 
در  ویژه  به  درسی  کمک  جزوات  تهیه  بر 
مقطع اول ابتدایی بیان کرد: سیاست ما در 
این زمینه تغییر نکرده و اگر نام مدرسه را 
را  مشکل  این  قطعا  دهید  گزارش  ما  به 

پیگیری خواهیم کرد. 
حکیم زاده در ادامه بیان کرد: طبق 
مصوبه ۹۵۱ آموزش و پرورش آزمون های 
کتاب های  از  استفاده  و  تشریحی  تستی- 
هر  تحت  درسی  کمک  و  آموزشی  کمک 
عنوانی و تحمیل هزینه به خانواده ها ممنوع 
توانمندسازی  برنامه های  همچنین  است. 
کانال  در  آموزان  دانش  و  معلمان  برای 
شبکه شاد با بهترین کیفیت توسط معلمان 
خوب در سراسر کشور، درس به درس تولید 

شده و رایگان در دسترس است. 
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
به  االن  همین  شما  اگر  گفت:  پرورش  و 
شبکه شاد مراجعه کنید و کلمه علوم دوم 
درس  این  جزییات  تمام  کنید؛  را جستجو 
را به شما ارائه می دهد. کاری که ما امسال 
تولید  سمت  به  که  بود  این  دادیم  انجام 
رسانه ای  چند  شکل  به  درسی  محتوای 
کنند  احساس  اگر  معلمان  بنابراین  رفتیم؛ 
دارند  نیاز  اضافه  تمرین  به  آموزان  دانش 
می توانند از همین منابعی که در شاد وجود 
دارد استفاده کنند و به هیچ وجه خرید و 
و  جزوات  زمینه  در  تجاری  فروش های 
کتاب های کمک درسی موردتایید ما نیست 

وخالف مقررات است. 
حجم  به  واکنش  در  ده  زا حکیم 
ن  ا موز آ نش  ا د ی  برا لیف  تکا سنگین 
از  زیادی  حجم  ما  اینکه  گفت:  ابتدایی 
منابع و جزوات را به دانش آموزان بدهیم 
و فکر کنیم با این کار می توانیم ضعف های 
موثری  راهکار  کنیم  جبران  را  یادگیری 
این  با  ما  قبلی  سیاست های  طبق  نیست. 
موضوع مخالفیم و اگر جایی هم این کار 
و  بوده  مقررات  خالف  حتما  شده،  انجام 

باید پیگیری شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش:

تحمیل تکالیف سنگین به دانش آموزان خالف مقررات است
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رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
ماه های  در  گفت:  اجتماعی 
آینده با تصمیماتی که گرفته 
خواهیم  بهتری  خیلی  وضعیت  شده، 
قطعی  طور  به  را  خود  نتایج  و  داشت 

نشان خواهد داد.
وزارت  از  جوانان  دنیا  گزارش  به 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، »حجت اهلل 
عبدالملکی«، در دیدار با مردم در مسجد 
جامع ابوذر تهران تاکید کرد: باید شرایط 
نامساعد کنونی را که مردم در آن به سر 

می برند ترمیم و بهسازی کنیم.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
با بیان اینکه در روز ۹ دی ماه، دشمن 
اظهار کرد:  ایران مایوس شد،  از ملت 
ما  انقالبی، عاشورایی و حسینی  مردم 
در سال ۸۸، حضور متفاوتی از خود را 

نشان دادند.
وی افزود: دشمن، تمام تالش خود 
را برای انتقام گرفتن از ملت ایران به 
کار گرفته است و می داند که این نظام 
آسیب  شهید،  هزار  ده ها  با  انقالب  و 

نخواهد دید.  
عبدالملکی یادآور شد: اما دشمن 
با برخی اقدامات به دنبال انتقام گرفتن 
و  است  ایران  ملت  به  زدن  ضربه  و 

اقتصادی  مسائل  ها  راه  این  از  یکی 
است  این  ما  وظیفه  بنابراین  است. 
حل  و  ملت  به  رسانی  خدمت  با  که 
مشکالت آنها، این مکر و فریب دشمن 

را خنثی کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
بیان اینکه دولت سیزدهم، در شرایطی 
بسیار  مشکالت  که  کرد  آغاز  را  کار 
رئیس  داد:  ادامه  داشت،  وجود  زیادی 
جمهور به ما دستور داده که وقت خود 
به  و  کنیم  مردم  به  خدمت  صرف  را 
اتفاقاتی  چه  گذشته  در  که  این  دنبال 

افتاده، نباشیم.

مرتبا،  رئیس جمهور  افزود:  وی   
وزرای  با  را  اقتصادی  های  نشست 
مربوطه برگزار و گزارش های بیکاری، 
از مسئوالن  را  و معیشت مردم  گرانی 
دریافت و برای آن چاره اندیشی می کند.

  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه یقینًا نتیجه این تالش ها 
به زودی، خود را نشان خواهد داد، گفت: 
مضاعفی  دقت  افراد  انتخاب  در  قطعا 

صورت می گیرد.
 وی تصریح کرد: مدیران کارآمد، 
فساد ستیز، انقالبی، دستپاك و مردمی با 
این پنج شرط به کار گرفته خواهند شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و  مسائل  رصد  همزمان  شد:  یادآور 
انجام  مختلف  سطوح  در  مشکالت 
می شود، رئیس جمهور تاکنون نزدیک 
هر  در  و  داشته  استانی  سفر   ۱۳ به 
همراهی  را  وی  وزرا،  از  تعدادی  سفر 

می کنند.  
سفرها  این  از  هدف  عبدالملکی، 
نزدیک  از  مردم  مشکالت  بررسی  را 
عنوان کرد و گفت: یقینًا این سفرها به 
آشنایی با مشکالت مردم و حل و رفع 

آنها منجر می شود.
هر  داریم  بنا  کرد:  تصریح  وی 
ماه به همراه معاونین و مدیران وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک مسجد 
را در تهران یا شهرستان ها برای حل 
مشکالت مردم  انتخاب کرده و در آن 
حضور داشته باشیم  و مشکالت را از 

نزدیک بررسی و رفع کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
معاونین، مدیران این وزارتخانه و روسای 
سازمان های تابعه، در دیدار با  اهالی 
منطقه ۱۷ تهران)فالح( در مسجد جامع 
ابوذر تهران، حضور یافت و تا پاسی از 
شب مشکالت و درخواست های مردمی 

را بررسی کرد.

بانکرفاهبهعنوانسازمانپاسخگوومسئولیتپذیردرحوزه
سالمت

بانک رفاه کارگران در چهارمین جشنواره ملی صنعت 
و  پاسخ گو  سازمان های  از  یکی  عنوان  به  سالمت محور 
مسئولیت پذیر در حوزه سالمت کشور معرفی و مورد تقدیر 

قرار گرفت.
در  کارگران،  رفاه  عمومی بانک  روابط  گزارش   به 
با رویکرد  چهارمین جشنواره ملی صنعت سالمت محور که 

بهداشت  سطح  “ارتقای  هدف  و با  و خدماتی«  تولیدی  صنایع  سالمت  »ارتقای 
فرهنگ  “توسعه  کشور”،  سالمت محور  صنایع  و خدمات  تولیدات  در  و سالمت 
تولیدکنندگان  امر سالمت« و »پاسخ گویی فرآیندی  مسئولیت پذیری سازمانی در 
در خصوص محصوالت و خدمات سالمت محور« برگزار شد، بانک رفاه کارگران به 
واسطه حمایت های گسترده و ارائه خدمات فراوان در حوزه سالمت، به عنوان یکی 
از سازمان های پاسخ گو و مسئولیت پذیر در حوزه سالمت کشور معرفی و با اهدای 

لوح، مورد قدردانی قرار گرفت.
این  در  کارگران طی سخنانی  رفاه  بانک  اختصاصی  بانکداری  اداره  رئیس 
در  و گفت:  کرد  توصیف  سالمت محور  بانکی  عنوان  به  را  رفاه  بانک  جشنواره، 
سال های اخیر و در شرایط ویژه ناشی از شیوع ویروس کرونا، بانک رفاه حمایت های 
حوزه  این  فعاالن  به  افتخار  و با  است  داشته  کشور  حوزه سالمت  از  گسترده ای 
خدمت رسانی کرده و می کند. وی از تکریم مشتری و ارباب رجوع به عنوان یکی 
از نقاط قوت بانک رفاه کارگران نام برد و گفت: توجه به درخواست ها و نیازهای 
مشتریان جزو رویکردهای اصلی بانک رفاه است و همواره مورد تاکید و توجه مدیران 
عالی بانک قرار دارد، به گونه ای که در هشت سال متوالی رتبه اول کشور در حوزه 

مشتری مداری را کسب کرده است.  

پیام مدیرعامل بانک تجارت؛ 
“پتروشیمی”صنعتپیشراناقتصادملی

مدیر عامل بانک تجارت همزمان با هشتم دیماه، در 
پیامی روز ملی صنعت پتروشیمی را به فعاالن تالشگر این 

صنعت ارزش آفرین تبریک و تهنیت گفت.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، متن پیام دکتر 

هادی اخالقی فیض آثار به شرح زیر است:
به نام خالق هستی بخش

فرآورده های نفتی امروزه نقش ارزنده ای را در اقتصاد کشور ایفا می کنند که 
بخش مهمی از این فرآورده ها مرتبط با صنعت ارزش آفرین پتروشیمی است. تنوع 
محصوالت پتروشیمی می تواند حلقه های مفقوده صنایع پایین دستی را تکمیل 
اولیه  تامین مواد  نیز در  این صنعت  به  وابسته  کرده و بدون شک توسعه صنایع 
و رفع نیازهای صنایع داخلی کشور نقش بسزایی خواهد داشت. سرمایه گذاری و 
ورود بخش خصوصی به این صنعت در سالهای اخیر از جذابیت ها و ارزش افزوده 

نهفته در صنعت پتروشیمی حکایت دارد.
بانک تجارت به عنوان بانک تخصصی صنعت پتروشیمی سالهای متمادی 
است که تعامل و همکاری نزدیک با این صنعت استراتژیک را در کارنامه افتخارات 
خود داشته و اکنون بخش اعظمی از مراودات مالی داخلی و بین المللی این صنعت 
در شبکه گسترده بانک تجارت انجام می شود. باور داریم که همچنان ظرفیت های 
ارزشمندی در این صنعت وجود دارد و کارکنان حرفه ای بانک تجارت برای شناسایی 
به عنوان شرکای  پتروشیمی  این ظرفیت ها در کنار فعاالن حوزه  بارور شدن  و 
تجاری خود خواهند بود.هشتم دیماه را بهانه ای ارزشمند می دانم تا ضمن تبریک 
روز ملی صنعت پتروشیمی، یکبار دیگر همت بلند مدیران، کارکنان، مهندسان و 
متخصصان فرهیخته و کاردان این صنعت را ستایش کرده و از درگاه خداوند بزرگ 
برای این عزیزان در مسیر بالندگی بیش از پیش اقتصاد ایران سرافرازی و توفیق 

را آرزو کنم. با امید به فردای بهتر.
هادی اخالقی

مدیرعامل بانک تجارت

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد 
تامینمالیبیشاز200هزارواحدمسکونیطرحنهضتملی

مدیرعامل بانک مسکن از تامین مالی بیش از ۲۰۰ 
هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن متناسب با 

پیشرفت فیزیکی پروژه ها خبر داد. 
و  در گفت  بانک مسکن  مدیرعامل  محمود شایان 
در   ، هیبنا  مسکن-  بانک  خبری  پایگاه  خبرنگار  با  گو 
ملی  نهضت  طرح  مالی  تامین  وضعیت  آخرین  خصوص 
مسکن اظهار داشت: با آغاز فرایند ثبت نام توسط وزارت 

اند.  نام کرده  این طرح ثبت  تاکنون در  نفر  راه و شهرسازی در حدود ۲ میلیون 
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: طبق قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب 
مجلس شورای اسالمی، بانک مرکزی شبکه بانکی را برای تامین مالی ۳۶۰ هزار 

میلیارد تومان تکلیف کرده است.
وی با بیان اینکه اعتبارات این طرح از سوی بانک مرکزی به ۲۷ بانک و 
موسسه مالی و اعتباری عامل تخصیص داده شده است، افزود: سهم بانک مسکن 
تامین مالی به میزان ۶۳۰ هزار میلیارد ریال برای ۲۱۰ هزار واحد مسکونی طرح 

نهضت ملی مسکن است.
مدیرعامل بانک مسکن همچنین در خصوص تامین مالی پروژه های باقی 
مانده از طرح اقدام ملی مسکن به عنوان تکالیف این بانک گفت: برای تامین مالی 
این طرح هم بیش از ۲۴۵ هزار نفر نزد بانک مسکن افتتاح حساب کردند و بیش از 
۱۰۷ هزار میلیارد ریال از جانب متقاضیان نزد بانک سپرده گذاری شده که از این 

میزان بیش از ۵۴ هزار میلیارد ریال به پروژه ها اختصاص یافته است.
وی تاکید کرد: منتظر هستیم تا وزارت راه و شهرسازی متقاضیان واجد شرایط 
را به شبکه بانکی معرفی کند تا بانک ها نیز در زمان باقی مانده سال با توجه به 

تکلیف قانونی نسبت به تخصیص منابع اقدام کنند.

انتخابمجدددكترپرویزیانبهعنوانرییسكانونبانکهای
خصوصی

مدیرعامل بانک پارسیان برای هفتمین دوره متوالی 
به عنوان رییس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات 

اعتباری خصوصی انتخاب شد.
در جلسه روز سه شنبه هفتم دی ماه شورای عالی 
کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی که با حضور 
مدیران عامل بانک ها و نمایندگان آنها و به منظور انتخاب 

رییس و اعضای هیات مدیره کانون برگزار شد، اعضای کانون ضمن قدردانی از 
تالش های دکتر کورش پرویزیان در دوره پیشین، به اتفاق آرا مجددا وی را به 

عنوان ریاست شورای عالی کانون انتخاب کردند.
کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با ۱۹ عضوفعال از بانک ها و 
موسسات اعتباری، فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ و با حضور ۴ بانک و یک موسسه 
اعتباری آغاز کرد و در این سال ها اقدامات اثرگذاری در راستای کمک به رشد و 

توسعه اقتصادی و رونق تولید داشته است.

در ٩ ماهه اول 1400 صورت گرفت 
و كسب از ایران صادرات بانک حمایت درصدی رشد١۴3

كارهایروستایی
 تسهیالت حمایتی ۴۱۸ میلیارد ریالی بانک صادرات ایران 
برای توسعه کسب و کارها و انشعابات روستایی در ۹ ماهه اول سال 
کرد.جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴۳ درصد رشد ثبت 
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک 
حمام  و  مسکن  بهینه سازی  و  احداث  از  حمایت  بر  عالوه 
روستایی در کشور، طی ۹ ماهه اول ۱۴۰۰ برای توسعه کسب 

و کار و توسعه خطوط آب و فاضالب و همچنین افزایش گازرسانی به روستاهای 
کشور، بیش از ۲۹۰۰ فقره وام به ارزش بیش از ۴۱۸ میلیارد ریال پرداخت کرده 

که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴۳ درصد رشد ثبت کرده است.
این بانک همچنین در این مدت بالغ بر ۱۷ هزار وام حمایتی به ارزش هفت 
هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال برای احداث و بهینه سازی مسکن روستایی پرداخت کرده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد افزایش داشت.بانک صادرات ایران 
طی ۹ ماهه اول سال جاری بالغ بر ۱۵۸ هزار فقره تسهیالت حمایتی قرض الحسنه 
بالغ بر ۴۱ هزار میلیار ریال در بخش های مختلف معیشتی، اشتغالزایی و ازدواج، 
ودیعه مسکن، زندانیان نیازمند، اقشار ویژه و غیره پرداخت کرده است که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل ۵۷ درصد افزایش ثبت کرده است.

52 درصد مردم خودرو ندارند؛
برنامهدولتبرایتوزیععادالنهیارانهبنزین

سالیانه حدود ۳۶۵ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین در کشور پرداخت می شود، 
یارانه ای که فقط ۴۸ درصد از جمعیت کشور به واسطه دارا بودن خودرو از آن بهره مند 
هستند و ۵۲ درصد دیگر سهمی در آن ندارند. از همین رو دولت به دنبال آن است تا 

توزیع یارانه بنزین در کشور عادالنه شود.
ایران در سال ۲۰۲۰ میالدی، در مجموع ۲۹.۶ میلیارد دالر یارانه در بخش 
انرژی پرداخت کرده که نشان می دهد بیش از ۱۶ درصد از یارانه انرژی پرداخت 

شده در جهان سهم ایران است.
با توجه به جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران در آن سال، سهم هر ایرانی از یارانه 

انرژی با دالر ۲۶ هزار تومانی، ۹.۵ میلیون تومان بوده است.
اگرچه بیشترین یارانه پرداخت شده در بخش انرژی ایران مربوط به گاز است 

اما سوخت های مایع نیز حجم بزرگی از یارانه ها را به صورت پنهان می بلعند.
در برخی موارد مانند گازوئیل یارانه پرداخت شده تقریبا به صورت مساوی بین 

مردم توزیع می شود اما در زمینه یارانه بنزین ماجرا بسیار متفاوت است.
اکنون ۱۸.۵  نشان می دهد  آمار  مرکز  خانوار  هزینه-درآمد  ررسی داده های  ب

میلیون خودروی سواری شخصی و عمومی در کشور وجود دارد.
این بدان معنا است که از هر هزار ایرانی، ۲۱۸ نفر مالک خودرو هستند.

اما مالکیت خودرو چندان عادالنه نیست. جمعیت ایران در حال حاضر کمی بیش 
از ۸۴ میلیون نفر است. از این تعداد حدود ۶۳ میلین نفر معادل ۷۵ درصد جمعیت 

در شهرها و ۲۱ میلیون نفر چیزی حدود ۲۵ درصد نیز در روستاها ساکن هستند.
با توجه به اینکه ۲۴ میلیون خانوار در کشور زندگی می کنند و جمعیت هر خانوار 
نیز به طور متوسط ۳.۳ نفر )این نسبت در شهر و روستا تفاوت چندانی ندارد( است، 
بنابراین حدود ۱۹ میلیون خانوار شهرنشین و ۶.۴ خانوار روستانشین در کشور حضور 
دارند.اطالعات مرکز آمار نشان از آن دارد که ۳۴ درصد از خانوارهای روستایی و ۵۳ 

درصد از خانوارهای شهری حداقل یک خودرو دارند.
بررسی ها در خصوص وضعیت جمعیتی خانوارهای شهری و روستایی و درصد 
مالکیت خودروی خانوارها نشان می دهد ۱۰ میلیون خانوار شهری و تنها ۲ میلیون 
خانوار روستایی در کشور مالک خودرو هستند و اگر درصد مالکیت کل جمعیت 
کشور را با توجه به این اعداد محاسبه کنیم، تنها ۴۸ درصد از خانوارها حداقل مالک 

یک خودرو هستند.
ناعادالنه بودن توزیع خودرو در همین جای کار خودنمایی می کند. با توجه به 
وجود ۱۸.۵ میلیون خودرو در کشور و سکونت ۲۵.۵ میلیون خانوار، اگر هر خانوار 
تنها یک خودرو داشت، ۷۲.۵ درصد از خانوارهای کشور باید صاحب خودرو می بودند 

که در عمل اینگونه نیست.
بنابراین تا همین جای کار نیز یارانه بنزین توزیع شده در کشور با توجه به تعداد 
خودروها به جای آنکه به ۷۲ درصد از خانوارها برسد تنها شامل حال ۴۸ درصد می شود.

مشکل بزرگتر اما جای دیگری است
نگاهی به قیمت بنزین با عدد اکتان ۹۲ در معامالت خلیج فارس نشان می دهد 
هر بشکه بنزین که معادل حدود ۱۵۹ لیتر است و یک محاسبه ساده نشان می دهد 
هر لیتر بنزین در خلیج فارس در سال جاری حدود ۵۰ سنت بوده که با میانگین 
قیمت ۲۶ هزار تومان برای هر دالر، هر لیتر بنزین در خلیج فارس ۱۳ هزار تومان 
قیمت می خورد. با توجه به قیمت هزار و ۵۰۰ تومانی برای بنزین سهمیه ای و ۳ 
هزار تومانی بنزین آزاد، هر لیتر بنزین سهمیه ای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و هر لیتر 
بنزین آزاد نیز ۱۰ هزار تومان یارانه دریافت می کند تا به قیمت های امروز به دست 
مصرف کننده ایرانی برسد.  از سوی دیگر ایرانی ها به طور میانگین در سال جاری 
روزانه ۸۵.۵ میلیون لیتر بنزین مصرف کرده اند که از این میزان ۶۰ میلیون لیتر بنزین 

سهمیه ای و ۳۵.۵ میلیون لیتر نیز بنزین آزاد بوده است.
با توجه به پرداخت یارانه بنزین در هر دو مورد، روزانه ۶۹۰ میلیارد تومان 
یارانه به بنزین سهمیه ای و ۳۵۵ میلیارد تومان یارانه به بنزین آزاد تعلق می گیرد 
که نشان می دهد دولت هر روز بیش از هزار میلیارد تومان یارانه به بنزین می دهد.
با یک حسابی سرانگشتی یارانه پرداخت شده به بنزین در ماه ۳۰ هزار میلیارد 

تومان و در سال ۳۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
یارانه ای که ۵۲ درصد از خانوارهای کشور از آن محروم هستند و این یارانه 
به مالکان خودرو تعلق می گیرد که در اغلب موارد جزو افراد ثروتمند هستند که هر 
خانواده چندین خودرو دارند. بنابراین با توجه به اینکه پرداخت یارانه در کشور به 
منظور حمایت از اقشار ضعیف تر انجام می شود و شکل فعلی پرداخت یارانه بنزین 
عمال حمایتی از این بخش نمی کند، دولت طرح جدید بنزین را در دستور کار دارد 

که قرار است به صورت آزمایشی در جزایر کیش و قشم اجرا شود.
بر اساس اسن طرح، یارانه بنزین به جای آنکه به خودرو تعلق بگیرد به تمام 
ایرانی هایی که حداقل یکسال از اقامت آنها در کشور میگذرد پرداخت خواهد شد.

آنگونه که وزیر نفت اعالم کرده، به ازای هر کد ملی، ۱۵ لیتر اعتبار بنزین هزار و 
۵۰۰ تومانی به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و دولت برنامه ای برای افزایش 
قیمت بنزین با اجرای این طرح ندارد. اگرچه هنوز جزئیات طرح مشخص نیست اما 
قرار است ساز و کاری راه اندازی شود تا یارانه پرداخت شده قابل خرید و فروش 
باشد و افرادی که خودرو ندارند این اعتبار را یا به بقیه مردم و یا به دولت واگذار کنند.

دولت به دنبال حل مشکالت مردم است؛

وزیرتعاون:وضعیتاقتصادیدرماههایآیندهبهترمیشود
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درآمد صادراتی 14 میلیارد دالری صنعت 
پتروشیمی در سال 1400

امسال  ارزی  درآمد  گفت:  پتروشیمی  ملی صنایع  مدیرعامل شرکت 
صنعت پتروشیمی به ۱۴ میلیارد دالر خواهد رسید.

مرتضی شاهمیرزایی با اشاره به اینکه پارسال ۱۵ میلیارد دالر ارزش 
کل محصوالت پتروشیمی بود و در مجموع ۹ میلیارد دالر صادرات داشتیم، 
اظهار کرد: صنایع پتروشیمی ابتدا نیاز داخل را تأمین و سپس مازاد تولیدات 
خود را صادر می کند؛ ۳۰ میلیون تن صادرات محصوالت پتروشیمی تا پایان 

امسال ۱۴ میلیارد دالر ارزآوری برای کشور خواهد داشت.
اینکه ۶۹ طرح در  بیان  با  پتروشیمی  مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
صنایع پتروشیمی در حال اجراست، افزود: اجرای این طرح ها ۵۰ میلیون تن 
ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی را افزایش می دهد. تاکنون ۸ میلیارد 

دالر در این طرح ها سرمایه گذاری شده است.
زنجیره  تکمیل  ادامه  در  طرح ها  این  اینکه  بیان  با  اهمیرزایی  ش
ارزش، اجرا می شود، افزود: البته به دلیل محدودیت ها و تحریم ها با چالش 
سرمایه گذاری روبه رو هستیم که بعضی از این محدودیت ها با تالش جوانان 

و سرمایه گذاری های داخلی کنار زده شده است.
وی افزود: با توسعه میدان های نفت و گاز، سرمایه گذاری در بخش 
باالدست صنعت پتروشیمی برای تأمین خوراك و خوراك های بین مجتمعی، 
چالش تأمین خوراك صنعت پتروشیمی را حل می کنیم. برنامه ریزی کرده ایم 
که صنعت پتروشیمی در ادامه زنجیره ارزش بتواند خوراك صنایع پایین دست 
را تأمین کند. در پایان برنامه توسعه هفتم باید به ظرفیت ۱۴۲ میلیون تن 

تولید محصوالت پتروشیمی برسیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: صنایع پتروشیمی در 
تأمین منابع ارزی کشور مقام نخست را دارد و از ابتدای سال تا پایان آذرماه 

بیش از ۹ میلیارد دالر ارز به سامانه نیما عرضه شده است.
شاهمیرزایی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر در مراسمی کاتالیست های 
تولید داخل برای صنعت پتروشیمی به رسمیت شناخته و سه قرارداد در این 
زمینه امضا شد که وزیر نفت نیز دراین مراسم تأکید کرد تا سه سال آینده 
همه کاتالیست های صنعت پتروشیمی باید بومی سازی شود، افزود: بومی سازی 
کاتالیست ها یکی از زیرساخت های توسعه متوازن صنعت پتروشیمی برای 
تکمیل زنجیره ارزش است. مجوزها بر اساس زنجیره ارزش صادر خواهد شد.

وی افزود: توسعه متوازن صنعت پتروشیمی را در دستور کار داریم و 
دارندگان مجوزها در مناطق گرم و خشک را تشویق کرده ایم که در مناطق 

مستعد و مناسب سرمایه گذاری کنند.
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پیش بینی کارشناسان بین المللی؛
بازار سهام در سال 2022 رونق خواهد گرفت

ممکن است کریسمس برای سرمایه گذاران، هدایای تازه ای به ارمغان آورد 
و رالی بابا نوئل بازار سهام را صعودی کند.

به گزارش دجوانان نیا به نقل از یاهوفایننس، پنج روز معامالتی آخر سال 
و دو روز اول معامالتی سال بعد میالدی، اغلب بزرگ ترین هفته سال بازار 
محسوب می شوند. سرمایه گذاران می دانند که اگر بازار در ماه ژانویه خوب باشد 
و پول زیادی به بازارها سرازیر شود، نشانه این است که احتماال سال بسیار 

خوبی در پیش خواهد بود.
سرمایه گذاران پیش بینی کرده اند که قیمت های سهام صعودی خواهد بود؛ 
بنابراین احتمال بیشتری وجود دارد که سرمایه بیشتری برای کسب بازدهی 

باالتر روانه بازار سهام شود.
شاخص اس اندپی )S&P(، سال ها پس از دوره رالی بابانوئل با افزایش 

قیمت، نرخ رشد ۱۰.۳ درصدی را تجربه کرد.

نکته مهم دیگر برای سرمایه گذاران مشتاق به پیش بینی چشم انداز بازار 
۲۰۲۲ عملکرد بازار در ماه ژانویه است زیرا پنج روز اول ژانویه یک شاخص 

عالی برای عملکرد بقیه ماه خواهد بود.
عملکرد بازار ژانویه با ۱۱ ماه بعدی مرتبط است و اگر شاخص اس اندپی 
ادامه دهد، امکان عملکرد مثبت در  به ثبت عملکرد مثبت در کل ماه ژانویه 
به ۱۵.۹  قیمت ساالنه  افزایش  میانگین  زیرا  است  داده  افزایش  را  مام سال  ت

درصد افزایش می یابد.
کارشناسان اظهار کردند: صعود قیمت سهام سال ۲۰۲۱ مربوط به ماه اول 
سال نبودند و افزایش شاخص اس اندپی ژانویه با میانگین افزایش ۱۱.۳ درصدی 

طی ۱۱ ماه باقی مانده سال ادامه داشت.
اگرچه به نظر می رسد که دستاوردهای ژانویه با تعیین نگرش ها و انتظارات 
سرمایه گذاران می تواند استاندارد را برای بقیه سال تعیین کند اما این شاخص ها 
راهنمای  یک  به عنوان  را  تاریخ  باید  سرمایه گذاران  هرچند  نیستند؛  ضمینی  ت

بزرگ در نظر داشته باشند.
کووید  همه گیری  از  ناشی  چالش های  با  احتماال   ،۲۰۲۲ سال  در  ازار  ب
همچنین تورم باال و تالش های فدرال رزرو برای کنترل آن مواجه خواهد شد. 
سویه اُمیکرون به عنوان یک نگرانی خواهد بود و با توجه به قابلیت انتقال باال 
برخی  البته  و  بگذارد  تاثیر  صنایع  از  برخی  مصرف کننده  تقاضای  بر  می تواند 

تحت  تاثیر قرار نگیرند.
همچنین فدرال رزرو به صراحت اعالم کرده است که قصد دارد در واکنش 
به تورم باال، نرخ بهره را افزایش دهد. بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند این 
افزایش نرخ ها در سال آینده آغاز شود و  نگران کننده است زیرا اگر فدرال  رزرو 

نرخ بهره را به سرعت افزایش دهد، بازار را به رکود خواهد کشاند.

که  گفت  برق  صنعت  خنگوی  س
طرح افزایش تعرفه برق برای مشترکان 
سال  ماه  بهمن  ابتدای  از  مصرف  ر  پ
از  دسته  این  و  شد  خواهد  اجرا  جاری 
مشترکان هزینه نزدیک به قیمت تمام 

شده پرداخت خواهند کرد.
بیان  با  رجبی مشهدی،  مصطفی 
بهمن  از  بعد  که  قبوضی  قطعا  ینکه   ا
ماه صادر می شوند با تعرفه های جدید 
خواهد بود، اظهار کرد: پیش بینی شده 
در این طرح برای مشترکانی که میزان 
مصرف آن ها زیر الگوی کم مصرفی 

است مشوق هایی لحاظ شود.
مصرفی  کم  لگو  ا فزود:  ا ی  و
که  کسانی  یعنی  کرده  پیدا  فزایش  ا
در  باشند  منطقه  الگو  درصد   ۵۰ یر  ز
ماه های غیر گرم ۱۰۰ کیلووات ساعت 
های  ماه  برای  و  عادی  مناطق  رای  ب
لحاظ  ساعت  کیلووات   ۱۵۰ گرم  غیر 
میزان  ماهیانه  مشترکی  اگر  شود  می 
باشد  داشته  اعداد  این  زیر  مصرفی 
کمیته  پوشش  تحت  آن  بر  عالوه  و 
امداد و یا سازمان بهزیستی باشد برابر 
بودجه  قانون  هشت  تبصره  یک  ند  ب
سال ۱۴۰۰ از تعرفه رایگان برخوردار 

می شود.
سخنگوی صنعت برق در پاسخ به 
این سوال که قبض برق برای کنتورهای 
نیز  محاسبه می شود  تجمیعی چگونه 
گفت: تعداد این کنتورها  بسیار اندك 
است در برخی روستاها چنین کنتورهایی 
وجود دارد که اعالم شده برای جداسازی  
اقالمات الزم انجام شود، در شهرها نیز 
اگر دو خانوار از یک کنتور استفاده می 
کنتور  تفکیک  برای  توانند  می  نند  ک
درخواست خود را ثبت کنند و در سریع 

ترین زمان این کار انجام خواهد شد و 
مشکلی در این خصوص وجود ندارد و 
مشترکان می توانن انشعاب جداگانه ای 

را دریافت کند.
رجبی مشهدی با بیان اینکه ۷۵ 
درصد مشترکان زیر الگو مصرف منطقه 
که حدود  درصد  تنها ۲۵  و  دارند  رار  ق
می  شامل  را  مشترك  میلیون  هفت 
هستند،  پر مصرف  مشترکان  جز  شود 
گفت: البته در مناطق مختلف پراکندگی 
ها متفاوت است، در مجموع این دسته 

از  حد مصرف  بیش  که  مشترکان  ز  ا
این  حال  شامل  دارند  مصرف  نطقه  م

طرح خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه  قطعا تالش 
وزارت نیرو این است که با ایجاد سیاست 
های تشویقی این دسته از مشترکان را 
مصرف  مدیریت  و  کاهش  سمت  ه  ب
سوق دهد، افزود: تعدادی از مشترکان 
نیز در مرزهای بیش از الگو قرار دارند 
که می توانند با یکسری اقدامات ساده 
به سرعت میزان مصرف خود را کاهش 
منطقه  مصرف  الگوی  زیر  به  و  دهند 
قیمت  افزایش  این  مشمول  و  روند  ب

نشوند.
بیان  با  برق  صنعت  خنگوی  س
میزان  که  نی  مشترکا برای  ینکه  ا
مصرف آن ها بیش  از الگو بوده تعرفه 
برق به صورت تساعدی و پلکانی است 
و متناسب با مصرف آن ها این تعرفه 
این  یابد، گفت: هدف  افزایش می  ها 
انجام  یارانه  عادالنه  توزیع  تا  ست  ا
شود، عالوه بر این کسانی که مصرف 
به  نزدیک  های  هزینه  دارند  یشتری  ب
را  ای  یارانه  غیر  یا  و  واقعی  یمت  ق

پرداخت کنند.

سخنگوی صنعت برق:

تعرفه برق پر مصرف ها از اول بهمن ماه افزایش می یابد

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین 
خی  بر تحلیل  به  د  خو ش  ر ا ز گ
با تمرکز  اقتصادی کشور  شاخص های 
بر صنعت پتروشیمی پرداخته که نشان 

از چند سناریو متفاوت دارد.
بر اساس تحلیل مرکز پژوهش های 
قرار  کنار هم  در  ایران،  بازرگانی  تاق  ا
دادن تحلیل های نهادهای بین المللی از 
آینده اقتصادی کشور، نشان می دهد که 
وضعیت بسیاری از شاخص ها، بسته به 
نتیجه رسیدن مذاکرات یا نرسیدن آنها 
متفاوت خواهد بود. همچنین در صورت 
اصالحی  سیاست های  برخی  جرای  ا
که  آنچه  با  ایران  اقتصادی  رایط  ش
امروز مشاده می شود متفاوت خواهد بود.

مذکور،  گزارش  برآوردهای  طبق 
تورم  نرخ  متوسط  و  اقتصادی  شد  ر
کشور در سال ۲۰۲۲ به ترتیب معادل 
۴.۴ و ۸ درصد خواهد بود. این درحالی  
است که پیش بینی مرکز پژوهش های 
اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کشور، با 
رفع  چشم انداز  بودن  نامعلوم  به  وجه  ت
تحریم های اقتصادی، بسته به دو فرض 
۱- تداوم وضعیت موجود و ۲- اعمال 
نهادی،  و  ساختاری  اصالحات  رخی  ب
نتایج تاحدی متفاوت را نشان می دهد.

سناریوی تداوم وضع موجود، رشد 

قتصادی حدود ۹.۲ درصد برای سال  ا
آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به 
محدوده ۲.۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ را به 
دنبال خواهد داشت و تورمی در محدوده 
۶۴ تا ۷۰ درصد را شاهد خواهیم بود. 
رشد  نیز،  اصالحات  اعمال  رصورت  د
اقتصادی برای سال آتی حدود ۸ درصد 
و پس از آن در محدوده ۲ درصد و تورم 
نیز بسته به شدت اصالحات در بازه ۱۵ 

تا ۳۳ درصد پیش بینی شده است.
و  جهانی  بانک  یش بینی های  پ
صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی 
به  آینده  سال های  در  کشور  تورم  و 
نزدیک تر  ایران  اتاق  یش بینی های  پ
است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، 
نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ معادل 
۱.۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد 
خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین 

پیش بینی های انجام شده توسط صندوق 
بین المللی پول، رشد اقتصادی در سال 
 ۲.۵ معادل  ترتیب  به   ۲۰۲۲ و   ۲۰۲۱
دو  برای  نیز  تورم  نرخ  و  درصد   ۲ و 
 ۲۷.۵ و   ۳۹.۳ ترتیب  به  مذکور  ال  س

خواهد بود.
در تحلیل صنعت پتروشیمی، ذخایر 
باالی نفت، آمادگی برای توسعه، وجود 
با  خوب  روابط  صادراتی،  شوق های  م
همسایگان، بازار بزرگ داخلی و قوانین 
نقاط  خارجی،  سرمایه گذاری  امی  ح
تحریم های  هستند.  صنعت  این  وت  ق
بخش  دیرهنگام  توسعه  لمللی،  ین ا ب
عدم  و  رقبا  با  مقایسه  در  تروشیمی  پ
نقاط  خارجی  فناوری  به  سترسی  د

ضعف هستند.
این  روبه روی  مهم  رصت های  ف
 ، تحریم ها کاهش  حتمال  ا نعت،  ص

جنوبی،  پارس  عظیم  میدان  وسعه  ت
توسعه مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی، 
مناطق  ایجاد  و  اتیلن  گسترش عرضه 
تأثیر  شامل  تهدیدها  است.  جدید  زاد  آ
مصرف  بر   ۱۹ کووید- مه گیری  ه
ورود  عدم  پتروشیمی،  حصوالت  م
ترس  دلیل  به  اروپایی  سرمایه گذاران 
مواجهه  امکان  آمریکا،  جریمه های  ز  ا
نظامی ایران و آمریکا، نگرانی در مورد 
قیمت  بودن  کمتر  نفت،  تولید  اهش  ک
در  ایران  در  پتروشیمی  حصوالت  م
فسخ  و  بین المللی  بازارهای  با  قایسه  م
شرکت های  با  موجود  راردادهای  ق

داخلی است.
دولت قصد دارد تولید پتروشیمی 
تن  میلیون   ۱۴۰ به   ۲۰۲۶ سال  تا  ا  ر
در سال برساند که تحقق آن، مستلزم 
است.  سرمایه گذاری  دالر  میلیارد   ۷ ۰
امضای قرارداد همکاری ۲۵ ساله بین 
ایران و چین نیز در مارس ۲۰۲۱، روابط 
اقتصادی، تجاری و نظامی بین دو کشور 
منتفع  بر  عالوه  که  می کند  تقویت  ا  ر
شدن صنعت از رشد صادرات به چین و 
افزایش سرمایه گذاری داخلی در صنایع 
پتروشیمی،  محصوالت  کننده  مصرف 
تا حدی از آثار زیانبار تحریم های تحت 

رهبری آمریکا نیز خواهد کاست.

پیش بینی جدید اتاق بازرگانی ایران؛

کنترل تورم در گرو رفع تحریم ها و اصالح سیاست های اقتصادی
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کت  شر مل  عا یر د م
گفت:  اصفهان  استان  از  گ
حدود۲۲  با  اصفهان  ستان  ا
از  میلیارد متر مکعب مصرف گاز پس 
تهران دومین استان مصرف کننده گاز 

محسوب می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان اصفهان، سید مصطفی علوی 
با بیان اینکه مصرف گاز در شهرستان 
ها باال است، اظهار کرد: با وجود اعمال 
میانگین  طور  به  ها  محدودیت  رخی  ب
در حال حاضر روزانه بالغ بر ۶۸تا ۷۲ 
میلیون متر مکعب گاز طبیعی در استان 

مصرف می شود.
بهای  گاز  محاسبه  افزود:  ی،  و
که  اصفهان  شهرستان  در  صرفی  م
است؛  پلکانی  دارد،  قرار  سه  اقلیم  ر  د
یعنی اگر میزان مصرف از مقدار الگوی 
مصرف که ماهانه ۲۰۰متر مکعب است، 
حساب  بیشتر  گاز  قیمت  شود  یشتر  ب
لذا قیمت هر متر مکعب گاز  می شود، 

در اقلیم یک تا مصرف ۳۰۰ متر مکعب 
در ماه، در اقلیم دو تا مصرف ۲۵۰ متر 
متر   ۲۰۰ تا مصرف  سه  اقلیم  مکعب، 
 ۱۵۰ مصرف  تا  چهار  اقلیم  و  کعب  م
متر مکعب در طول یک ماه، ۴۱۴ریال 

محاسبه می گردد.
استان  ز  گا شرکت  دیرعامل  م
اصفهان، با بیان اینکه ۱۱۲ شهر استان 
اصفهان از گاز طبیعی بهره مند شدند، 

باالی  روستاهای  درصد  گفت: ۹۹.۰۸ 
۲۰ خانوار گازرسانی شده اند به طوریکه 
روستای   ۱۰۰ و  هزار  یک  اکنون  م  ه
به حدود  دارند و گازرسانی  استان گاز 

۷روستا در دست اجرا است.
استان  ز  گا شرکت  دیرعامل  م
روستاها  اینکه،  به  اشاره  با  صفهان،  ا
مولّد تولید محصوالت کشاورزی و دامی 
هستند و گازرسانی به روستاها برای این 

شرکت از اهمیت باالیی برخوردار است، 
سطح  در  روستاهای  از  فزود:تعدادی  ا
استان فاقد گاز بوده که از این تعداد ۲۰ 
هستند  گازرسانی  شرایط  واجد  وستا  ر
که در دستور کار این شرکت برای سال 
جاری و ۱۴۰۱ قرار دارند و برخی روستا 
ها عماًل بصورت مکان مزرعه تلقی می 
شوند و گازرسانی برای آنها وجود ندارد.

گذشت  با  افزود:  علوی،  مهندس 
سال  سرد  ازایام  آذر(  و  )آبان  ماه  و  د
گاز   قطعی  روز  یک  حتی  خوشبختانه 
همکاری  با  امیدواریم  و  نداشته  م  ه
مشترکین عزیز این تداوم گازرسانی تا 

پایان سال ادامه داشته باشد.
گاز  مصرف  اینکه  بیان  با  ی،  و
 ۱۰ اصفهان  استان  در  گذشته  ال  س
درصد افزایش داشت، تصریح کرد: همه 
مصرف کنندگان گاز مانند هر سال در 
مصرف گاز دقت داشته تا امکان بهره 
مندی گاز برای هم استانی های عزیز 

فراهم گردد.

اصفهاندومیناستانازنظرمیزانمصرفگازطبیعیكشوراست فاضالب و آب شركت باش آماده اعالم و آمادگی
استانبوشهربرایمقابلهحوادثناشیازبارندگیهای

پیشبینیشده

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در جلسه مدیریت بحران 
با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر بارش های سنگین و گسترده 
در چند روز آینده اظهار داشت: شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در شهرها 

و روستاها از آمادگی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی برخوردار است.
عبدالحمید حمزه پور با اشاره به اینکه تمهیدات الزم برای مقابله با حوادث 
احتمالی پیش بینی شده است گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه حوادث 
ناشی از این بارندگی ها ضمن اعالم آماده باش به تمامی نیروهای شرکت آبفا 
در شهرستان های استان بوشهر تجهیزات اضطراری در مناطقی که در مسیر 

سیالب های احتمالی قرار دارند ارسال شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر افزود: اکیپ امدادی و 
اتفاقاتی در حوزه آب و فاضالب در سطح استان با تجهیزات کامل در حال 

آماده باش هستند تا در صورت بروز حوادث به سرعت وارد عمل شوند.
حمزه پور افزود: سامانه ۱۲۲ به صورت حداکثر ظرفیت فعال در آماده 
باش کامل قرار داده شده است تا در صورت بروز اتفاقات در سطح استان در 
حوزه خدمات آب و فاضالب مردم عزیز بتوانند از طریق تماس با این سامانه 
مشکالت به وجود آمده را مطرح کنند تا همکاران ما بتوانند در یک بازه زمانی 

کوتاه مدت نسبت به رفع حادثه اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز خبر داد:
مانورمشترکشركتهایتابعهوزارتنفتدرایالم

برگزارمیشود
 روح اله نوریان در جلسه هماهنگی و طرح ریزی مانور منطقه ای شرکت 
های تابعه وزارت نفت در استان ایالم با اشاره به اینکه قرار است که یکی از 
شرکت های نفتی استان بعنوان مرکز کنترل فرماندهی حوادث منطقه ایالم 
انجام وظیفه کند، گفت: پاالیشگاه  های گازی، خطوط انتقال گاز، تاسیسات 
نفتی و پتروشیمی به دلیل داشتن شرایط عملیاتی و تجهیزات ویژه و ماهیت 
عملکردی استراتژیک همواره آبستن حوادث متعدد فنی و عملیاتی از قبیل 
باشند که  انسانی، خوردگی تجهیزات و دیگر حوادث محتمل می  خطای 
برگزاری اینگونه مانورها می تواند در بروز حوادث احتمالی جلوگیری و آمادگی 

شرکت ها را دو چندان نماید.
وی از طرح ریزی تمرین عملیاتی مشترك منطقه ایالم خبر داد و اظهار 
داشت: با اجرای چنین مانورهایی ضمن محک زدن سطح آمادگی شرکت های 
نفتی و گازی، ارزیابی میزان تجهیزات اطفا حریق، لجستیک و ترابری و 
همچنین هماهنگی بیشتر با دستگاه های پشتیبانی و خدمات رسان منطقه 
برای مقابله با حوادث احتمالی ایجاد شده و وحدت رویه در خصوص فرماندهی 
صحنه و مدیریت بحران در استان در دستور کار این کارگروه قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه می بایست آمادگی 
الزم برای مقابله و واکنش در شرایط بحرانی وجود داشته باشد تا بتوان به 
شکل موثری میزان آسیب های احتمالی وارده به پرسنل و خسارات رسیده 
به تاسیسات به حداقل و میزان تاب آوری و تولید پایدار را به مرز حداکثری 
رساند، تصریح کرد: انجام مانورهایی در چنین سطحی موجب می شود که 
تمامی شرکت های زیر مجموعه صنعت نفت در وقوع حوادث آمادگی الزم 

را داشته باشند.
ایالم،  گاز  پاالیش  شرکت  مشارکت  با  مانور  این  داد:  ادامه  نوریان 
منطقه  بیجار(،  تنگ  عملیاتی  )منطقه  غرب  گاز  و  نفت  ایالم،  پتروشیمی 
انتقال گاز، شرکت پاالیش و پخش منطقه ایالم و شرکت گاز  ۷عملیات 

استان برگزار می شود.
وی خاطرنشان کرد: آمادگی مواجه با تهدید در شرایط اضطراری، ارزیابی 
تیم های واکنش در شرایط اضطراری و همچنین ارزیابی و هماهنگی بین 
شرکت های تابعه وزارت نفت در استان در شرایط بحرانی برای کسب آمادگی 
بیشتر جهت مواجهه با شرایط واقعی و تصمیم گیری بهینه و به موقع اعضای 

کمیته مدیریت شرایط حاد ،از اهداف برگزاری این مانور خواهد بود.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: بازدید از تاسیسات سر چاهی 
تنگ بیجار، خطوط انتقال میعانات و گاز ترش از تنگ بیجار تا پاالیشگاه و 
تاسیسات پاالیشگاه و پتروشیمی ایالم انجام گرفت و در جلسه هم اندیشی 
جهت بررسی نمودن سناریوهای محتمل، کار گروهی از کارشناسان شرکت 
های تابعه وزارت نفت و مدیران HSE شرکت های نفتی استان تشکیل گردید 

و مقرر شد که سناریوهای محتمل و قابل اجرا در این راستا شناسایی شود.
نوریان افزود: پس از بررسی سناریو های محتمل توسط چهار شرکت 
اصلی تابعه وزارت نفت، جلسه نهایی پیش از اجرای مانور اصلی در ماه آینده 
استان  گاز  و  نفت  و شرکت های  نفت  وزارت   HSE نمایندگان  با حضور 

برگزار می شود.
گفتنی است؛ این جلسه با حضور رئیس ایمنی وزارت نفت، نمایندگان 
پدافند غیرعامل وزارت نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
و رئیس HSE طرح های نفت مناطق مرکزی با مشارکت شرکت پاالیش 
گاز ایالم، شرکت پتروشیمی ایالم، شرکت نفت و گاز غرب)منطقه عملیاتی 
تنگ بیجار(، منطقه ۷عملیات انتقال گاز، شرکت پاالیش و پخش منطقه ایالم 

و شرکت گاز استان برگزار گردید.

پیاممدیریتشهریقدسبهمناسبتیوماهلل۹دی
رئیس و اعضای شورای اسالمی و سرپرست شهرداری قدس با انتشار 
پیامی، فرارسیدن یوم اهلل نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با والیت را 
گرامی داشتند. به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و 
شهرداری قدس، متن پیام مسئوالن مدیریت شهری به مناسبت فرارسیدن 

نهم دی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»۹ دی یک نمونه ای بود از همان خصوصیتی که در خود انقالب وجود 
داشت؛ یعنی مردم احساس وظیفه ی دینی کردند و دنبال این وظیفه، عمل 
صالِح خودشان را انجام دادند. عمل صالح این بود که توی خیابان بیایند، 

نشان بدهند، بگویند مردم ایران اینند.« )رهبر معظم انقالب(
یوم اهلل ۹ دی برگ زرین دیگری در تقویم انقالب اسالمی ایران و 
به عنوان نماد و نمودی از اقتدار کشورمان است که مردم بزرگ ایران با 
تجدید میثاقی دوباره با ارزش های انقالب اسالمی، والیت مداری خود را 

به اثبات رساندند.
این روز نقطه عطفی مهم و حیاتی در تاریخ جمهوری اسالمی ایران 
ایجاد  فتنه   برهه ای که دشمنان نظام اسالمی در شعف  است، چراکه در 
شده توسط ایادی خود بودند، ملت والیتمدار ایران با قیام خود نشان دادند 
هیچ توطئه و فتنه ای نمی تواند آنها را از حرکت در مسیر شهدا و پیروی 
بازدارد.اینجانبان ضمن گرامیداشت سالروز قیام ۹ دی و یاد و  از والیت 
خاطره شهدای گرانقدر انقالب اسالمی، عزت و سربلندی ایران عزیزمان 

را از درگاه ایزد منان مسألت می نماییم

مدیرعامل پتروشیمی ایالم عنوان کرد:
پتروشیمی؛صنعتتحولآفرین

 ایالم مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم با صدور پیامی هشتم دی ماه 
روز »صنعت پتروشیمی« را تبریک  گفت.

در این پیام آمده است:
پتروشیمی به عنوان صنعت ارزش آفرین و تامین کننده ارز یکی از مؤلفه های 
اقتصادی قدرت در کشور محسوب می شود که در شرایط دشوار تحریم های 

ظالمانه موجب گشایش در اقتصاد ملی شد.
صنعت پتروشیمی از ارکان اصلی تکمیل زنجیره ارزش و تولید ؛ موتور 
محرکه ی توسعه اقتصادی محسوب می شود که نقش بسزایی در تولید ناخالص 
داخلی داشته است و بواسطه ی ارتباط مستقیم با مردم بویژه در اشتغال پایدار و 

بورس از آن به عنوان صنعت مردمی نام برده می شود.
با راه اندازی  این صنعت سُترگ در ایالم از دی ماه سال گذشته تاکنون 
تولید  و  دالر  میلیون   ۸۶۶ ارزش  به  گوگردزدایی  و  سیزدهم  الفین  مگاپروژه 
DMDS CHAVAR۶۵ برای نخستین بار در ایران نتیجه ی اعتماد به دانش 
بومی جوانان این سرزمین و بی ثمر ماندن تحریم ها می باشد که پیام آور موفقیت 

و سربلندی صنعتگران این استان بوده است .
رفع  منطقه،  در  پایین دستی  صنایع  توسعه  با  ارزشمند  دستاوردهای  این 
و  روشن  آینده ای  ترسیم  ضمن  خام فروشی  از  جلوگیری  و  تولید  تنگناهای 
درخشان، دریچه ای پیش روی رشد اقتصادی در منطقه ،زدودن غبار محرومیت 
از چهره استان شهیدپرور ایالم و توسعه پایدار و متوازن در کشور خواهد گشود.
اینجانب با افتخاِر عضویت در خانواده بزرگ پتروشیمی، هشتم دی ماه 
روز »صنعت پتروشیمی« را به جهادگران سنگر صنعت و تولید، متخصصان، 
مهندسان، کارگران و تالشگران این عرصه که موفقیت های بدست آمده مرهون 
تالش و همت مثال زدنی آنهاست، تبریک عرض نموده و امیدوارم همواره در 

سپهر صنعتی کشور بدرخشید.

دیداربارهبرانقالبباپیگیریهایمکرر»روحانی«انجامشد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری گفت: دیدار »حسن روحانی« 
با رهبر معظم انقالب به درخواست رئیس جمهور سابق و با پیگیری های مکرر 

ایشان انجام شد.
دیدار با رهبر انقالب با پیگیری های مکرر »روحانی« انجام شد

به گزارش دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، مهدی فضائلی عضو دفتر 
حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری در پاسخ به خبرنگار مهر، در رابطه با دیدار 
با حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور سابق کشور،  انقالب  اخیر رهبر 
گفت: مقام معظم رهبری همواره دیدارهای متنوع و متعددی با افراد داشته و 
دارند. بعضی از این دیدارها، دیدارهای کاری با دولتمردان و فرماندهان نظامی 
کشور است و در دوره مسئولیت شان و برخی دیگر با دولتمردان سابق یا حتی 

غیردولتمردان.
در  که  خبر«  در  روایت  »ابعاد  بررسی  تخصصی  کارگاه  حاشیه  در  وی 
خبرگزاری مهر برگزار شده بود، افزود: به جز ایام شیوع کرونا، دیدارهای رهبر 
انقالب با افراد مختلف با شئون، سالیق و جایگاه های مختلف همواره ادامه داشته 
است. بنابراین، دیدار دولتمردان سابق با مقام معظم رهبری یک امر مسبوق به 

سابقه ای است و بحث جدیدی نیست.
عضو دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری تصریح کرد: نکته دیگر این 
است که این دیدار به درخواست آقای روحانی و با پیگیری های مکرر ایشان 
انجام شد که البته جنبه کاری هم نداشت و به عبارتی نوعی تجدید دیدار بود.

فضائلی گفت: بحث هایی هم که مطرح شده بحث های روز نبودند و در 
مجموع می توان گفت دیداری معمولی بوده است.

گفتنی است پیش از این، خبری مبنی بر دیدار رئیس دولت تدبیر و امید 
با مقام معظم رهبری در رسانه ها منتشر شده بود.

بارانوبرفدربسیاریازشهرهایكشور/بارشدرپایتخت
از١3دی

مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی با اشاره به بارش برف و 
باران در استان هایی نظیر اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان، فارس، لرستان، 
ایالم، کرمان و هرمزگان گفت: با ورود سامانه بارشی دیگری روز دوشنبه ۱۳ 

دی در کل کشور بارش برف و باران داریم.
باران و برف در بسیاری از شهرهای کشور/ بارش در پایتخت از ۱۳ دی

صادق ضیائیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره 
آخرین وضعیت جوی کشور اظهار داشت: امروز سامانه بارشی در استان های 
چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، 
لرستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، ایالم، کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان 
و  باران  بارش  و موجب  است  فعال  مناطق  این  در  نیز  آینده  روز  و  بود  فعال 

همچنین بارش برف در ارتفاعات می شود.
وی افزود: روز آینده همچنین در ا ستان های یزد، اصفهان، خراسان جنوبی 
و شمال سیستان و بلوچستان بار ش ها شروع می شود و بارش در استان های 
خوزستان، بوشهر، جنوب سیستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان، کهگیلویه و 

بویراحمد و چهارمحال بختیاری شدت دارد.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی گفت: روز جمعه به تدریج 
از بارش ها در جنوب غرب کاهش می یابد و گستره بارش ها به مناطق مرکزی 
و شرقی کشور کشیده می شود و شدت بارش ها در جنوب سیستان و بلوچستان 

و فارس همچنین شرق هرمزگان خواهد بود.
هرمزگان،  در  بارش ها  دی   ۱۱ شنبه  روز  اینکه  بیان  با  ضیائیان 
بوشهر، جنوب فارس و کرمان ادامه دارد، افزود: از اوایل وقت یکشنبه ۱۲ 
غرب  در  و  می شود  کشور  وارد  غرب  جنوب  از  دیگری  بارشی  سامانه  دی 
بارش  ارتفاعات  در  و  باران  بارش  موجب  روز  آن  در  جنوبی کشور  نیمه  و 
و  فارس  بوشهر، هرمزگان،  استان های  در  بارش ها  برف می شود که شدت 

جنوب کرمان خواهد بود.
وی بیان داشت: روز دوشنبه ۱۳ دی با نفوذ پرفشار سامانه بر روی دریای 
باران  بارش برف و  آغاز می شود و در کل کشور  بارش در سواحل خزر  خزر 

خواهیم داشت.
جوی  وضعیت  درباره  هواشناسی  سازمان  هشدار  و  پیش بینی  مدیرکل 
پایتخت بیان کرد: آسمان تهران فردا نیمه ابری همراه با غبار محلی پیش بینی 

می شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران ۱۰ و ۳ درجه خواهد بود.
ضیائیان گفت: روز آینده بندرعباس با بیشینه دمای ۲۶ درجه باالی صفر 
گرم ترین مرکز استان و تبریز با کمینه دمای ۷ درجه زیر صفر، همچنین ارومیه 

با کمینه دمای ۹ درجه زیر صفر سردترین مراکز استان خواهد بود.

دکتر سعید ششگل نژاد، عضو جدید شورای اسالمی شهرقدس :
درانجامامورباهدفارتقایسطحخدمتبهشهرو

شهرونداننگاهتعاملیدارم
دکتر سعید ششگل نژاد، عضو جدید شورای اسالمی شهرقدس عنوان کرد: 
ارتقای سطح  با هدف  تعاملی  نگاه  یک  امور  انجام  و  شرایط شهر  به  بنده  نگاه 
و  کار جهادی  گرو  در  کلید حل مشکالت  و  است  و شهروندان  به شهر  خدمت 

شبانه روزی است.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری قدس، 
اسالمی  شورای  رسمی  جلسه  در  خود  حضور  اولین  در  ششگل نژاد  سعید  دکتر 
شهرقدس ضمن تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت سالگرد شهادت سردار رشید و 
شهید اسالم حاج قاسم سلیمانی و بزرگداشت حماسه ۹ دی، گفت: حماسه ۹ دی 
خط تمایزی بین خادمین و خائنین به ملت بود و مردم در این حماسه خط بطالنی 

بر جریان نفاق و فتنه کشیدند.
وی افزود: خداوند توفیق خدمتگزاری را با حضور در جمع معتمدین مردم به 
بنده عطا نمود که این اتفاق بنا به دالیلی کمی دیرتر از حد معمول رخ داد، باشد که 
بتوانم در این فرصت به دست آمده بیشترین تالش را برای آبادی شهر داشته باشم.
دکتر ششگل نژاد اظهار داشت: پیگیری بنده در خصوص حضور در شورا بر 
این مهم استوار بود که هر کس نتواند حق خود را استیفا نماید شایسته استیفای 

حقوق مردم نیست.
وی ادامه داد: تمام کنشگری بنده در فضای خدمتگزاری و خادمی ملت براساس 
فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری بوده، با این رویکرد و توصیه ایشان که 
خیلی از مشکالت ما ناشی از کسری بودجه )تحریم در فرمایشات ایشان( نیست، 

بلکه به ناهماهنگی ها بر می گردد؛ مشکالت قابل عالج است و باید عالج شود.
دکتر ششگل نژاد تاکید کرد: بنده به هیچ حزب یا جناحی وابستگی ندارم و 
متاثر از هیچ شخص یا اشخاصی نیستم، بلکه خود را وابسته به جریان و گفتمان 

انقالب اسالمی می دانم.
وی عنوان کرد : این حق برای نمایندگان مردم در شورای اسالمی شهرقدس 
محفوظ است هر گونه قصور و تقصیر و ترك فعل فرد یا افراد چه در گذشته و چه  
حال مورد بررسی قرار گرفته و طی گزارشات مستند به مرجع محترم قضایی پیگیر 

حق و حقوق قانونی شهروندان باشیم.

فرینی  آ ز  با معاونت  سرپرست 
و  راه  کل  داره  ا مسکن  و  شهری 
افرادی  بوشهرگفت:  استان  شهرسازی 
شهرها  فرسوده  بافت  محدوده  در  که 
ملک یا زمین دارند و سایر افرادی که 
در سایر نقاط شهرها از خود شان زمین 
ملکی دارند نیز می توانند با استفاده از 
تسهیالیت بسیار خوب و کم بهره و باز 
پرداخت دراز مدت این طرح برای ساخت 

مسکن استفاده کنند.
و  رتباطات  ا ره  دا ا گزارش  به 
استان  شهرسازی  و  راه  رسانی  اطالع 
بوشهر*، سید علی حسینی در نشست 
شورای تامین مسکن شهرستان دشتی 
افزود:طرح جهش تولید مسکن یکی از 
مهمترین برنامه های دولت مردمی آیت 
اقشار  مسکن  تامین  برای  رئیسی  اهلل 

مختلف مردم به ویژه اقشار کم درآمد 
و فاقد مسکن درکشور است.

وی افزود: بر اساس این طرح در 
طی  چهار ساله آینده بیش از ۵۰ هزار 
واحد مسکونی در استان بوشهر احداث 
می شود .وی بیان کرد: ۴۰ هزار واحد 
این مسکن ها در سطح شهرها و ۱۰ 
هزار واحد نیز در سطح روستاهای استان 

بوشهر ساخته خواهد شد.
حسینی یادآورشد: بر اساس سهمیه 
واحد  بوشهر ساالنه  ۱۳ هزار   استان 
می  ساخته  بوشهر  استان  در  مسکونی 
شود   و تاکنون ۱۶ هزار نفر در طرح 
جهش تولید مسکن دراین استان ثبت 

نام کرده اند.
ینی  فر آ ز با نت  و معا پرست  سر
و  راه  کل  داره  ا مسکن  و  شهری 

بر  گفت:   بوشهر  استان  شهرسازی 
اساس این طرح افرادی که  در محدوده 
بافت فرسوده شهرها ملک یا زمین دارند 
و سایر  افرادی که در سایر نقاط شهرها  
از خود شان زمین ملکی دارند نیز می 
بسیار  تسهیالیت  از  استفاده  با  توانند 
دراز  پرداخت  باز  و  بهره  کم  و  خوب 
مسکن  ساخت  برای  طرح  این  مدت 

استفاده کنند.
تاکنون  نیز گفت:  فرماندار دشتی 
یکهزار و ۴۶۸ نفر درشهر خورموج مرکز 
شهرستان دشتی و ۲۴۸ نفر در بخش 
کاکی برای ساخت مسکن در قالب این 

طرح ثبت نام کرده اند.
همه  فزود:  ا نادری  عبداهلل   
مسووالن شهرستان موظف به همکاری 
راه  کل  اداره  مسئوالن  با  همراهی  و 

برای  مسکن  بنیاد  و  شهرسازی  و 
اجرای طرح جهت تولید مسکن دراین 

شهرستان هستند.
و  ها  شهرداری  کرد:  تاکید  وی 
و  زمین  تامین  زمینه  در  ها  دهیاری 
باید  ساخت  پروانه  صدور  در  تسهیل 
مسکن  تولید  جهت  طرح   مجریان  با 
افزود:  باشند.نادری  داشته  مشارکت 
واحدهای  درصد   ۶۰ از  بیش  تاکنون 
این  روستاهای  سطح  در  مسکونی 

شهرستان مقاوم سازی شده است.
نیز  اکنون  هم  کرد:  اضافه  وی 
ساخت  برای   سازی  مقاوم  تسهیالت 
۳۶۵ واحدهای مسکونی در روستاهای 
تا  مردم  و  است  پرداخت  آماده  دشتی 
این  از  دارند   فرصت  سالجاری  پایان 

تسهیالت بهره مند شوند

اعطای تسهیالت جهش تولید مسکن به خودمالکین اراضی در استان بوشهر

گاز  شرکت  مدیرعامل  ایالم- 
دیدار  اینکه  به  اشاره  با  ایالم  استان 
روحیه  شهدا،  معظم  خانواده های  با 
دو  را  کشور  از  دفاع  و  والیت مداری 
خانواده های  گفت:  می کند،  چندان 
معظم شهدا مایه خیر و برکت نظام و 

انقالب هستند.
به مناسبت  للهی  شمس ا عباس 
سالروز شهادت شهید واالمقام مهندس 
نفت  یر  ز و ن  یا گو تند د  ا محمد جو
جمهوری اسالمی ،در دیدار با جمعی از 
خانواده های معظم شهدا، افزود: امنیت 
و  ایثار  مرهون  کشور  امروز  آرامش  و 
از جان گذشتگی شهدای واال مقام و صبر 

و استقامت خانواده معظم شهداست.
یم  تکر ینکه  ا ن  بیا با  ی  و
فردی  هر  تکلیف  شهدا  خانواده های 

است که نسبت به خون شهدا ادای دین 
بالندگی  و  رشد  داشت:  اظهار  می کند، 
کشور مرهون فداکاری شهدا و جانبازان 

دوران هشت سال دفاع مقدس است.

با  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
ایثارگری  مدیون  همه  اینکه  به  اشاره 
و  امنیت  و  هستیم  رزمندگان  و  شهدا 
آرامش کنونی ایران حاصل رشادت های 

که  زمانی  تا  کرد:  تصریح  است،  آنان 
حاکم  جامعه  در  شهادت طلبی  روحیه 
است، دشمن نمی تواند آسیبی به نظام 

و آرمان های انقالبی وارد کند.
کرد:  خاطرنشان  للهی  ا شمس 
و  مجاهدت  شهادت،  ایثار،  فرهنگ 
همیشه  باید  اسالمی  ایران  در  حماسه 
زنده بماند زیرا عزت و اقتدار کشورمان 

به خاطر ایثار و شهادت است.
شرکت  مدیرعامل  است  گفتنی 
گاز استان و اعضا شورای پایگاه بسیج 
همراه  به  شرکت  ایثارگران  کمیته  و 
نماینده اعزامی مشاور وزیر نفت در امور 
شهادت  سالروز  مناسبت  به  ایثارگران 
وزیر نفت با جمعی از خانواده های معظم 
شهدا دیدار و گفتگو و از ایشان دلجویی 

و تفّقد کردند.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم:

 خانواده شهدا مایه خیر و برکت نظام و انقالب هستند

تحقیقات  کمیته  جلسه  سومین 
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 
به منظور بررسی پروژه های تحقیقاتی 

پیشنهادی برگزار شد.
مهندسی  و  ریزی  برنامه  معاون 
شرکت توزیع برق استان گفت: در این 
جاری  قرارداد  دو  با  ارتباط  در  نشست 
دانشگاه  سوی  از  شده  ارائه  پژوهشی 
نظر  تبادل  دامغان و سمنان  آزاد  های 
آنها  ارائه  مهلت  و  پذیرفته  صورت 

تمدید شد.
رضا علی اصغری افزود: دو پروژه 
در  کاوی  داده  موضوع  با  پیشنهادی 
و  بحث  آنها  پیرامون  و  مطرح  جلسه 
بررسی به عمل آمده و براساس مصوبه 
ای  جلسه  در  گردید  مقرر  کمیته  این 
مورد  پروژه  از  پژوهشگر  تخصصی، 

اشاره دفاع نماید.
ثبت  موضوع  کرد:  تصریح  وی 
»محمدعلی  اختراع  معنوی  مالکیت 
حسنی« با موضوع »کنترل و هشدار 
های  پست  ریزی  برنامه  قابل  دمای 
۲۰ کیلوولت زمینی« و همچنین ثبت 
کتاب تالیفی »علیرضا قیومی« تحت 
عنوان »طراحی و برنامه ریزی بهینه 

شبکه های توزیع برق«، از موضوعات 
محسوب  جلسه  این  در  شده  بررسی 

می شود.
وی تصریح کرد: اصالح و بازنگری 

دستورالعمل تشویق فعالیت های علمی 
و پژوهشی، موضوع دیگر مطرح شده 
که  رود  می  شمار  به  نشست  این  در 
پس از بررسی همه جانبه دستورالعمل 

ها و مصوبات توسط معاونت های ذی 
هیات  تصویب  برای  آن  گزارش  ربط، 
نهایی  گیری  تصمیم  تا  ارائه  مدیره 

صورت پذیرد.

برگزاری سومین جلسه کمیته تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

مدیرعامل  طیب نیا  محمدیاسر   
شرکت فوالد مبارکه در حاشیه بازدید 
نقدعلی  محمدتقی  حجت االسالم 
و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی 
پساب  تصفیه خانه  تولید،  خطوط  از 
صنعتی و تصفیه خانه استحصال پساب 
بیان  با  شهری شرکت فوالد مبارکه 
بنگاه صنعتی بزرگ ترین  این  این که 
فوالدسازی  کارخانه  و  ملی  صنعت 
فوالد  کرد:  اظهار  است،  خاورمیانه 
کشور  سازندگی  در  همواره  مبارکه 
خود  رسالت  توانسته  و  بوده  پیشرو 
اجتماعی  مسئولیت های  ایفای  با  را 

به بهترین شکل ممکن انجام دهد.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه در 
حوزه تخصصی توانسته کشور را در زمینه 

واردات انواع ورق های فوالدی موردنیاز 
صنایع خودروسازی، لوازم خانگی و صنایع 

زیردستی بی نیاز کند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
با اشاره به مسائل و مشکالت حوزه 
کرد:  خاطرنشان  کشور  زیرساختی 
دولت،  عدیده  دغدغه های  به رغم 
شرکت فوالد مبارکه به عنوان پیشران 
پروژه های  کشور،  صنعت  و  اقتصاد 
اهداف  کار  دستور  در  را  متعددی 

اجرایی خود قرار داده است.
پروژه های  به  اشاره  با  وی 
زیرساختی نظیر توسعه نیروگاه توسط 
داشت:  اذعان  مبارکه  فوالد  شرکت 
در  مگاواتی   ۱۵۰۰ نیروگاه  ساخت 
فوالد  شرکت  توسعه ای  برنامه های 
در  امیدواریم  که  قرارگرفته  مبارکه 

سرانجام  به  ممکن  زمان  کمترین 
برسد.

خألهای  به  اشاره  با  طیب نیا 
انرژی  حامل های  زمینه  در  موجود 
در  زیرساختی  اقدامات  توسعه  گفت: 
دیگر  از  ریلی  و  جاده ای  حمل ونقل 
چراکه  است؛  مبارکه  فوالد  اهداف 
باید هم زمان با افزایش میزان تولید، در 
بخش زیرساخت های حمل ونقل ریلی 
نیز سرمایه گذاری انجام می شده است.

وی با اشاره به اقدامات شرکت 
آب  بهینه  مصرف  در  مبارکه  فوالد 
ادامه داد: بهینه سازی و کاهش مصرف 
آب در فرایند تولید، جمع آوری و انتقال 
و  تصفیه  همچنین  و  شهر   ۹ پساب 
شرکت  صنعتی  پساب  بازچرخانی 
جهت تأمین بخشی از نیاز آبی فوالد 

مبارکه در یک دهه گذشته انجام شده 
و امروز بیش از نیمی از نیاز آبی این 
شرکت از طریق پساب تأمین می شود.
بر  تأکید  با  پایان  در  طیب نیا 
کاهش  در  مبارکه  فوالد  رویکرد 
به  آن  رساندن  و  خام  آب  برداشت 
امیدواریم  داشت:  اظهار  درصد  صفر 
به جای  اظهارنظرهای غیر کارشناسی 
مصرف  خصوص  در  غیرمنصفانه  و 
شود  دقت  نکته  این  به  صنعت،  آب 
که صنعتی نظیر شرکت فوالد مبارکه 

زمینه اشتغال
 ۲۰ هزار نفر را به صورت مستقیم 
و ۳۵۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم 
در کشور فراهم کرده و همواره توسعه 
را متناسب با محیط زیست مدنظر قرار 

داده است.

سرآمدی فوالد مبارکه در جهان با بهینه سازی مصرف آب
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محمد حسین زاده

از مخاطبان و  زیادی  تعداد  حتما 
طرفداران کمدی هستند که امیرمهدی 
و  مطرح  چهره های  از  یکی  را  ژوله 
در  او  می دانند.  کمدی  عرصه  موفق 
زمینه  این  در  که  مختلفی  تجربه های 
داشته ثابت کرده کمدی را می شناسد و 
برای خنداندن مخاطب تالش می کند، 
تالش هایی که تا به حال نتیجه داده و 
او را به یکی از چهره های موفق عرصه 
تا  که  او  است.  کرده  تبدیل  کمدی 
سال ها نویسنده آثار طنز و سریال هاي 
در  یکباره  به  بود،  تلویزیون  شاخص 
قامت یک استندآپ کمدین در حندوانه 
به  شروع  سرعت  به  از  بعد  و  درآمد 
بازیگري کرد و در فیلم هاي سینمایي 
مختلفي درخشید. امیرمهدی ژوله یکی 
جوکر  رئالیتی شو  شرکت کننده های  از 
که  بود  مجموعه  این  اول  فصل  در 
طرفدارهای خودش را دارد. او از تجربه 
همکاری اش  و  برنامه  این  در  حضور 
برنامه ای  گفت،  جوکر  سازنده  تیم  با 
ژوله  نظر  از  را  استانداردهای الزم  که 
نیز  علیخانی  احسان  حضور  و  داشته 
رئالیتی شو  این  در  شرکت  برای  را  او 

دلگرم تر کرده بود.

-به عنوان کسی که سال هاست در 
زمینه کمدی فعالیت می کند چطور شد 
که در برنامه جوکر حضور پیدا کردید؟ 
چه استانداردهایی مدنظرتان بود که آنها 
در این رئالیتی شو پیدا کردید و در نهایت 

منجر به حضورتان در این برنامه شد؟
احسان  را  جوکر  دیدم  و  *رفتم 
و  می دهند  انجام  تیمش  و  علیخانی 
به حال  تا  علیخانی  کارهایی که  همه 
استاندارد  یکسری  واجد  کرده  تولید 
گذاشتن  وقت  سلیقه،  آنها  در  بوده اند. 
و دقت نظر و کیفیت بوده است. خود 
احسان به من اطمینان داد که ما برنامه 

درنیامد  خوب  اگه  می کنیم  ضبط  را 
فیلم ها را کنار می گذاریم. برایم توضیح 
داد که قبال ۴ ضبط صفر کرده بودند 
آنها را دور ریختند و این سری هم  و 
اگر نتیجه دلخواه به دست نیاید باز هم 
فیلم ها را کنار می گذارند. احسان تاکید 
برای  هیچ وقت  را  بد  کار  که  می کرد 

پخش نمی فرستیم.

مطمئن  نتیجه  به  کار  -ابتدای 
نبودید؟

*چون ما گروه اول شرکت کننده 
از  چه  نتیجه  اینکه  بودیم  جوکر  در 
و  داشت  باالیی  ریسک  درمی آید  آب 
احسان  خود  می شود.  چه  نمی دانستیم 

هم این قول را به من داد که اگر نتیجه 
دلخواه نشود برنامه پخش نمی شود. با 
شناختی که دورادور از احسان داشتم و 
صحبت هایی که کرد و قول هایی که داد 
البته  کردم.  پیدا  اطمینان  برای حضور 
نمونه هایی از برنامه های خارجی جوکر 
را هم به من نشان دادند که تا من دیدم 
پشت صحنه های  که شکل  اینها  گفتم 
کمدی  جنس  است!  مدیری  مهران 
پشت  جنس  از  آنها  جذابیت  جنس  و 
صحنه های کارهای مان است که یک 
که  می زنند  زور  پشت صحنه  در  عده 
نخندند ولی خنده شان می گیرد. همیشه 
بیننده جذاب  برای  این سبک کار  هم 
بوده و متوجه شدم کاری مثل جوکر، 

هم جذاب می شود.

-شما در زمینه های مختلف کمدی 
تجربه های مختلفی داشتید... بازیگری، 
نویسندگی، اجرای استنداپ و... اما در 
رئالیتی شوی جوکر چه موردی بود که 
کرد  جلب  را  توجه تان  همه  از  بیشتر 
کار  نتیجه  که  داد  اطمینان  شما  به  و 

خوب می شود؟
*به جز مواردی که گفتم، وقتی 
از  مستقر  تیم های  برنامه،  دکورهای 
تبلیغات  تیم  و  نویسندگان  تیم  جمله 
کار  یک  کار  شدم  متوجه  دیدم  را 
اساسی است. ۷-۸ ماه هم پیش تولید 
باعث شد که من  این ها  داشتند. همه 

در  چیز  همه  بروم،  اما  کار  این  سر 
تصور  من  که  ذهنیتی  از  فراتر  جوکر 
خیلی  علیخانی  احسان  شد،  می کردم 
مسلط تر، باهوش تر، باسلیقه تر، باحال تر 
من  که  بود  چیزی  آن  از  اینکاره تر  و 
می شناختم. نکته مهم دیگر این بود که 
سیامک انصاری آنجا بود، سیامک خیلی 
آدم وسواسی است و خیلی نه می گوید و 
پیشنهادهای زیادی را رد می کند، من 
کردم  رفاقت  و  کار  سیامک  با  سال ها 
خوب  که  کاری  او  می دانستم  من  و 
نباشد را قبول نمی کند. سابقه ای که از 
سیامک در ذهنم داشتم و جنس کمدی 
در نمونه هایی که دیدم باعث شد که کار 

را قبول کنم.

در  حضور  ریسک  حال  در  -اما 
به  تا  را  نمونه اش  که  تجربه ای  چنین 

حل نداشتیم باال بود…
اول  گروه  به خصوص  *خیلی ها 
به اعتبار احسان آمدند، چون ما تا قبل 
از این نمونه  داخلی این برنامه را ندیده 
گذراندیم  سر  از  که  تجربه ای  بودیم. 
و  تیمی  کار  بود،  حرفه ای  کار  خیلی 
تشکیالتی و گروهی خیلی خوبی بود، 
کار  مشغول  آنجا  نفره   ۲۰۰ تیم  یک 
به  است  ممکن  که  حالی  در  بودند، 
چشم نیاید و دیده نشود. شاید عده ای 
فکر کنند چند نفر در خانه ای نشستند 
نبود،  اینطور  اما  کردند  برنامه ضبط  و 

بود،  آنجا  که  سخت افزاری  امکانات 
دوربین های  بود،  کامل  و  قوی  بسیار 
می کردند،  ضبط  را  کار  که  حرفه ای 
بسیار  همه  و  همه  تدوین  میزهای 
دقیق و حرفه ای بود. فکر می کنم با در 
حدود ۴۰ دوربین کار ضبط می شد و کار 
بزرگ بعدی باید در تدوین اتفاق می افتاد 
و به نظرم کار تدوین و کارگردانی خیلی 
خوب بود. نویسنده هایی که آنجا بودند، 
بودند،  کرده  فصل بندی  را  چیز  همه 
شونده ای  تکرار  شوخی های  چه  اینکه 
جوکر  برای  مواردی  چه  دارد،  وجود 
که شرکت  آنهایی  است،  مناسب  تایم 
می کردند اگر می گفتند آورده هایی دارند 
می کردند،  مطرح  نویسنده  بچه های  با 
می کردند  آچارکشی  و  می زدند  صیقل 
بچه های  نداشتند  برنامه ای  هم  اگر  و 
می دادند  پیشنهاد  را  برنامه ها  نویسنده 
مشترك  نقطه نظری  به  نهایت  در 
ر  کا خیلی  مجموع  در  می رسیدند. 

حرفه ای و به سامانی انجام شد.

-نقطه تمایز جوکر با دیگر کارهای 
کمدی را در چه می بینید؟

جوکر  درباره  که  فنی  *نکته 
و  لعمل  عکس ا جادوی  دارد  وجود 
ری اکشن در کمدی است که سال هاست 
را  موضوع  این  خوب  کمدی سازهای 
تا  مدیری  مهران  مثال  کردند.  درك 
دارد  اعتقاد  ری اکشن  جادوی  به  آنجا 
که حتی به عنوان عکس العمل مستقیم 
این  بعد  و  می کرد  نگاه  دوربین  به 
عکس العمل از سمت سیامک هم اتفاق 
افتاد. شوخی اساسا در ری اکشن منعقد 
کمدی  کارهای  برخی  در  ما  می شود. 
می بینیم که شوخی وجود دارد ولی خنده 
آن  دلیل  نمی شود،  منعقد  و  نمی گیرد 
این است که ری اکشن مناسبی ضبط و 
اجرا نمی شود و روی آن تاکید نمی شود. 
شوخی موقعی که ادا می شود صرفا یک 
تیر هوایی است، اما با ری اکشن است 

که به هدف می خورد.

در  را  روشی  و  راه  چه  -خودتان 
پیش گرفتید که برای مخاطب جذابیت 

و تازگی بیشتری داشته باشد؟
کردم  سعی  خودم  حال  *درباره 
خودم باشم و با نقاط ضعف خودم شوخی 
کنم، سعی کردم خیلی دنبال اول شدن 
نباشم چون اگر بودم هم نمی توانستم 
و  بودم  اخالق  جام  دنبال  شوم.  اول 
اینکه دوست داشته شوم و حال بیننده 
اما  نمی دانستم  باشد. من  آدم خوب  با 
برای  زدنم  پرپر  و  تقال  تالش،  همین 
نخندیدن برای مردم جذاب بوده، اینکه 
حالم با آدم های دیگر خوب بوده به نظرم 
بین مخاطب اقبال پیدا کرده. خوشحالم 
درجه یکی  و  پربیننده  برنامه  در  که 
این  تا  شود  باز  فضا  امیدوارم  و  بودم 
مسابقه برای خانم ها هم اجرا شود، ما 
و  داریم  یکی  درجه  خانم  کمدین های 
خانم  بازیگران  که  همانطور  امیدوارم 
آقا دور هم جمع می شوند و سریال  و 
بازی می کنند، همانطور جمع شوند در 
فکر  باشند.  هم  کنار  هم  رئالیتی شو 
بیفتد  غریبی  و  عجیب  اتفاق  نمی کنم 
اگر کنار هم چنین برنامه ای را اجرا کنند.

و  کنش  ا و ز  ا ن  -پیش بینی تا
استقبال بیننده چه بود؟

*از فصل اول این کار که استقبال 
خوبي شد و رکوردهاي بیشترین تماشا را 
به خود اختصاص داد. به نظرم استقبال 
فکر  واقعا حتی  و  بود  درخشانی  خیلی 
من  که  خندوانه  مسابقات  در  می کنم 
دریافت  مهر  مردم  از  اینقدر  اول شدم 
نکرده بودم. مردم کار را خیلی دوست 
داشتند، خیلی استقبال کردند و حالشان 
البته من یک جایی هم در  خوب شد. 
که  کاری  نهایت  ما  که  گفتم  برنامه 
می توانیم بکنیم این است که لب مردم 
را بخندانیم و امیدوارم آنهایی که باید 
و وظیفه شان است کاری کنند که دل 

مردم شاد شود.

از نویسندگي تا بازیگري...

امیرمهدي ژوله: علیخاني گفته بود که اگر کار خوب نشود، اصال آن را پخش نمي کند!

محمد حسین زاده

پلتفرم هاي آنالین در سال هاي 
همه گیري  دوران  در  اخیر خصوصا 
پرمخاطب ترین  از  یکي  به  کرونا 
در سراسر جهان خصوصا  مدیوم ها 
است.  شده  تبدیل  کشورمان  در 
در  پلتفرم ها  هم  کشورمان  در 
که  کرده اند  سعي  اخیر  سال هاي 
مانند  مختلف  آثار  نمایش  از  فارغ 
سریال و مسابقات مختلف، شخصا 
سرمایه گذاري  با  شده  عمل  وارد 
مخاطب  مختلف،  برنامه هاي  روي 
روزها  این  کنند.  جذب  را  بیشتري 
در کنار سریال هاي محبوبي که در 
حال پخش از شبکه نمایش خانگي 
نیز  جوکر  جذاب  مسابقه  مي باشد، 
در حال پخش است که رکوردهاي 
زیادي را در همین مدت زمان اندك، 
این  است.  گذاشته  برحاي  خود  از 
عجیب  روزهاي  این  در  که  برنامه 
به  تبدیل  ما،  همه  براي  سخت  و 
خنداندن  براي  مفرح  برنامه  یک 
مخاطب شده، قطعا ارزشي فراتر از 
یک برنامه معمولي دارد. این مسابقه 
سیدحامد  و  علیخانی  احسان  را 
و  می کنند  کارگردانی  میرفتاحی 
پروژه  این  اجرایی  تهیه کنندگان 
محسن  و  بزرگ زادگان  امیرحسین 

نجفی سوالری هستند.

مسابقه محبوب سراسر جهان
مسابقه جوکر، برگرفته از یک 
بازی معروف جهانی است که در آن 
چند هنرمند ۶ساعت زمان دارند تا 
 در یک خانه مجهز با تمام امکانات 
را  یکدیگر  مختلف  برنامه های  با 
کنند،  حذف  بازی  از  و  بخندانند 
بدون اینکه خودشان  بخندند.  نسخه 
توسط  که  جوکر،  بقه  مسا اصلی 
شده،  طراحی  ژاپنی  کمدین  یک 
داکیومنتال نام دارد. این برنامه که 
پس از ۲ فصل به  محبوبیت زیادی 
رسید با فروش امتیازش به شرکت 
کشورهای  در  ویدیو  پرایم    آمازون 
ترتیب  این  به  شد.  تولید  مختلف 
استرالیا،  کشورهای  ژاپن،  از  پس 
هند  اسپانیا،  فرانسه،  ایتالیا،  آلمان، 
و مکزیک اقدام به  تولید این برنامه  
کردند و کشورهایی  چون کانادا نیز 
خبر از ساخت آن  در آینده نزدیک 
داده اند. داکیومنتال، به قدری موفق 
مانند  کشورهایی  در  که  شد  ظاهر 
آلمان و ایتالیا به عنوان پربیننده ترین 

کل  در  ویدیو  آمازون  پرایم  برنامه 
ادوار  ۱۵ سال گذشته  انتخاب شد 
زیاد  به قدری  مخاطبان  استقبال  و 
بود که بالفاصله پس از پایان فصل 
اول، تولید فصل های  بعدی آن آغاز 
شد.  این در حالی ا ست که این برنامه 
در سایر کشورها همچون فرانسه و 
اسپانیا هم در رده اول پربیننده ترین 
ر  قرا مازون  آ پلتفرم  برنامه های 
نام  با  کیومنتال  دا است.   گرفته 
جوکر، به ایران رسیده و متناسب با 
شده  بازآفرینی  کشورمان  فرهنگ 
با  اصلی  برنامه  طرح  گرچه  است 
در  خودمانی  دورهمی های  فرهنگ 
کشورمان و بازی های خاطره انگیزی 

که در کودکی های مان ریشه دارند، 
میزبانی  با  جوکر،  نیست.   بیگانه 
قرن  استودیو  در  انصاری  سیامک 
بزرگترین  و  از  بهترین  جدید، یکی 
یران  ا برنامه سازی  استودیوهای 

ساخته شده است که پیش تر مسابقه 
و  جدید  عصر  استعدادیابی  بزرگ 
پرمخاطبي  مه هاي  برنا همینطور 
چون سه  ستاره و مهال را تولید کرده 
مجهزترین  از  یکي  درواقع  و  است 
برنامه هاي  ضبط  براي  استودیوها 

به  عظیم  پروداکشن هاي  با  بزرگ 
شمار مي رود. تولید جوکر، بسیاری از 
اولین ها را در شبکه نمایش خانگي 
ایران رقم زده است، از جمله اولین 
به  درجه   ۳۶۰ با  دکور  رئالیتی شو 
با  مربع  متر   ۶۰۰ از  بیش  مساحت 

برنامه  اولین  و  پنهان  دوربین های 
دوربین   ۴۰ از  بیش  با  ضبط شده 
در  آنها  تمامی   VAR قابلیت  و 
است که علی  به ذکر  لحظه! الزم 
بازیگر  عنوان  به  هم  لک پوریان 

ثابت، در این مسابقه حضور دارد.

اگر تونستي... نخند! 
ر  د ید  با ه  کت کنند شر هر 
بخنداند  را  دیگران  مسابقه  طول 
و در عین حال خودش نخندد. هر 
شرکت کننده ای که بخندد، بار اول 
کارت زرد می گیرد و بار دوم با کارت 
قرمز جریمه و از اتاق اخراج می شود. 
ویژه  فرصت  یک  شرکت کننده  هر 
دارد  اختیار  در  نیز  مدتی محدود  با 
که هر زمان خواست می تواند از آن 
استفاده کند. در این فرصت دیگران 
باید کامال به او توجه کنند و اجازه 
هیچ کار دیگری ندارند و فرد در این 
مدت اجرای ویژه ای انجام می دهد تا 
دیگران را بخنداند. شرکت کنندگان 
از روش های مختلفی برای خنداندن 
انواع  و  می کنند  استفاده  دیگران 

مختلفی از کمدی را اجرا می کنند. از 
جمله آنها می توان به اجرای نمایش 
کمدی، کاراکترسازی و تیپ سازی، 
ی  ا جر ا  ، می کال ی  خی ها شو
استندآپ  اجرای  کمیک،  موسیقی 
کمدی، استفاده از آکسسوار و ابزار 
مختلف مثل عروسک و لباس های 
مشهور  آثار  پارودی سازی  بامزه، 
هر  کرد.  اشاره  فیزیکی  کمدی  و 
شرکت کننده که کارت قرمز بگیرد 
اتاق  به  شود،  حذف  مسابقه  از  و 
ادامه  او  کنار  در  و  می آید  میزبان 
همچنین  می کند.  تماشا  را  مسابقه 
میزبان می تواند با تشخیص خودش، 
برای  را  شده  حذف  شرکت کننده 
مدت مشخصی به اتاق برگرداند تا 
شدن  حذف  با  بخنداند.  را  دیگران 
شرکت کنندگان، آخرین کسی که در 
اتاق بماند، برنده مسابقه می شود و 
تندیس و جایزه بزرگ را از آن خود 
فینال  قسمت  به  همچنین  می کند. 

فینالیست ها راه می یابد.

رکوردهایي که جوکر ثبت کرد

در یکي دو سال اخیر سریال هاي 
یکدیگر  با  رقابت  به  خانگي  شبکه 
در میزان جذب مخاطب و همینطور 
میزان دیده شدن پرداخته اند و حاال 
است.  زده  کنار  را  آنها  همه  جوکر 
این مسابقه در همان اولین قسمت از 
فصل اول خود و تنها در ۱۶ ساعت 
اولیه انتشار به رکورد ۱۰ میلیون و 
۲۴۹ هزار و ۳۸۰ دقیقه تماشا رسید. 
سام  مسابقه  این  نخست  فصل  در 
امین  ژوله،  مهدی  امبر  درخشانی، 
بیژن  حاج عبداللهی،  هومن  حیایی، 
سهیل  کاظمی،  امیر  ه،  بنفشه خوا
حضور  نیکخواه  رضا  و  مستجابیان 
داشتند. قسمت دوم از فصل اول این 
کرد  رکوردشکني  دیگر  بار  مسابقه 
و در روز اول با بیش از ۱۸ میلیون 
دقیقه تماشا بازهم رکورد زد. قسمت 
ساعت   ۱۶ در  توانست  جوکر؛  دوم 
نخست انتشار با ۱۸ میلیون و ۴۱۰ 
رکوردي  تماشا  دقیقه   ۴۹۱ و  هزار 
تازه به نام خود ثبت کند. حاال فصل 
دوم این مسابقه در حال پخش است 
و هنرمنداني که در این فصل حضور 

دارند هومن برق نورد، بهنام تشکر، 
عباس  صفا،  ایمان  قائدي،  شهرام 
جمشیدي، آرش نوذري، وجید آقاپور 

و سپند امیرسلیماني هستند.

احسان علیخاني وارد مي شود...
اولین بار احسان علیخاني خبر 
صفحه  در  را  جوکر  مسابقه  تولید 
شخصي خود منتشر کرد. آن زمان 
در  دوستانش  تالش  که  نوشت 
انجامیده  جوکر  مسابقه  به  تابستان 
حضور  دوستانش  کنار  در  نیز  او  و 

داشته است. 
قسمت  اولین  که  هم  زماني 
او  نام  شد،  پخش  مسابقه  این  از 
شد،  ذکر  پروژه،  مشاور  عنوان  به 
اما ناگهان در تیتراژ قسمت دوم به 
مدیر پروژه و مدیر هنری تغییر کرد. 
خبر  نیز  فیلیمو  عمومی  روابط 
میزان تماشای قسمت دوم مسابقه 
رکورد  علیخانی  جوکر  تیتر  با  را 
حامد  کنار  در  و  کرد  منتشر  زد، 
به  علیخانی  احسان  از  میرفتاحی، 
مسابقه  مشترك  کارگردان  عنوان 
نام برد تا علیخاني در اولین تجربه 
حضورش در شبکه خانگي بار دیگر 
مسیر موفقیت هاي پیشین خود را در 

پي گرفته باشد.

از سلطان گریه تا سلطان خنده
احسان  که  مي رسد  نظر  به 
است  بلد  اینکه  بر  عالوه  علیخاني 
ذائقه  بسازد،  باکیفیت  برنامه هاي 
مخاطب را هم به خوبي مي شناسد. 
درست است که جوکر و حتي پیش از 
آن، مسابقه استعدادیابي عصر جدید، 
برگرفته از مسابقاتي خارجي بوده اند 
برنامه ساز  یک  اینکه  درنهایت  ولي 
چه برنامه اي را انتخاب کند تا بتواند 
مهم  دارد،  نگه  راضي  را  مخاطب 
است. علیخاني هم نشان داده این کار 
را به خوبي بلد است. او با ماه عسل 
همانقدر که در ماه رمضان موفق بود 
و برنامه اي منطبق با استانداردهاي 
عصر  با  بود،  کرده  تولید  زمان  آن 
مي تواند  چقدر  که  داد  نشان  جدید 
یک مسابقه پرهیجان و داغ را تولید 
کند و حاال هم در روزهایي که کرونا 
و مشکالت اقتصادي به شدت مردم 
به خوبي  با جوکر  را غمگین کرده، 
توانسته مخاطب را حتي براي دقایقي 
هم که شده، شاد کند. از علیخاني به 
واسطه ماه عسل تا سال ها به عنوان 
سلطان گریه یاد مي شد ولي حاال باید 

او را سلطان خنده بنامیم...

جوکر و رکوردهایي براي خنداندن

وقتي سلطان گریه تبدیل به سلطان خنده مي شود!
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كشتیفرنگیانتخابیجامتختیاز2۵دی
رقابت های انتخابی کشتی 
جام  در  حضور  برای  فرنگی 
هفتم  سالن  میزبانی  به  تختی 

تیر تهران برگزار می شود.
تیم  انتخابی  رقابت های 
ملی کشتی فرنگی برای حضور 
در جام تختی روزهای ۲۵ تا ۲۸ 

دی در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.
 بخشنامه برگزاری این مسابقات به شرح زیر است:

۱- اوزان و شرایط سنی مسابقات:
الف( اوزان ۵۵-۶۰-۶۳-۶۷-۷۲-۷۷-۸۲-۸۷-۹۷-۱۳۰ کیلوگرم.

ب( کشتی گیران متولدین ۱۰ /۱۰ /۱۳۸۳ و بزرگتر مجاز به شرکت در این 
مسابقات می باشند.

ج( کشتی گیران متولد ۱۱ /۱۰ /۱۳۸۳ لغایت ۱۰ /۱۰ /۱۳۸۴ می بایست با 
ارائه رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی در این مسابقات شرکت کنند.

۲- شرایط شرکت در مسابقات:
الف( مسابقات با یک کیلو ارفاق وزن انجام خواهد شد.

ب( در هر وزن سه نفر مجوز حضور در جام تختی را دریافت خواهند کرد.
ج( کشتی گیرانی که در مسابقات قهرمانی کشور)زاهدان( مقام چهارم و پنجم 
و  نمی شوند  محسوب  خود  استان های  سهمیه  جزو  آورده اند  به دست  را  مشترك 

خودشان می توانند در این مسابقات حضور پیدا کنند.
د( سهمیه ها بر اساس جایگاه تیمی به دست آمده در مسابقات قهرمانی کشور 

به شرح ذیل است:
۱- خوزستان)۲۵ کشتی گیر( ۲- تهران)۲۰ کشتی گیر( ۳- مازندران)۱۵ کشتی 
گیر( ۴- لرستان)۱۰ کشتی گیر( ۵- اصفهان )۸ کشتی گیر( ۶- فارس)۸ کشتی 
گیر( ۷- قم )۸ کشتی گیر( ۸- توابع )۸ کشتی گیر( ۹-خراسان رضوی)۶ کشتی 

گیر(۱۰- سیستان و بلوچستان)۴ کشتی گیر( ۱۱- سایر استان ها)۲ کشتی گیر(
و( الزم بذکر است به جز سهمیه های اعالم شده تحت هیچ شرایطی به هیچ 

استانی سهمیه مازادی تعلق نخواهد گرفت.
ز( مسابقات بر روی ۳ تشک برگزار خواهد شد.

ه( نحوه قرعه کشی و جدول مسابقات طبق ضوابط جاری اتحادیه جهانی 
کشتی خواهد بود.

كشتیووالیبالباتیماصلیدربازیهایآسیایی
با اعالم سرپرست کاروان 
و  تیم های ملی کشتی  ایران، 
والیبال با ترکیب اصلی در بازی 
های آسیایی ۲۰۲۲ حضور پیدا 

می کنند.
نزدیکی و یا حتی تداخل 
زمانی بازی های آسیایی ۲۰۲۲ 
نی  جها بقات  مسا با  نگژو  ها

کشتی و والیبال در تابستان سال ۱۴۰۱ یکی از مشکالت جدی دو رشته پرطرفدار 
ایران در سال پیش رو خواهد بود. 

با اینکه روسای فدراسیون های کشتی و والیبال به دنبال راهکاری برای حل 
این مساله بودند و حتی اعتراض خود را به فدراسیون های جهانی اعالم کردند، اما 

بعید است تغییری در برنامه رقابت ها به وجود بیاید.
این سوال به وجود آمده بود که این دو فدراسیون، تیم های ملی با نفرات 
اصلی را به کدام رقابت اعزام می کنند؟ بازی های آسیایی از نظر مدال آوری و 
جایگاه تیمی برای کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش از اهمیت باالیی برخوردار 

است و مسابقات جهانی نیز برای این دو فدراسیون بسیار مهم است. 
پیمان فخری، سرپرست کاروان ایران در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ در این 
باره گفت: مسابقات دو رشته همزمان است اما خوشبختانه مسئوالن فدراسیون به 
اهمیت بازی ها واقف هستند و تقریبا به این نتیجه رسیدیم اهمیت بازیهای آسیایی 
بیشتر است. پس به این جمع بندی رسیدیم که والیبال و کشتی با تیم های اصلی 

در بازی های آسیایی شرکت کنند.

ترخیصقایقهایروئینگپساز١١ماه
رییس فدراسیون قایقرانی با اشاره ترخیص قایق های خریداری شده بعد از ۴ 
سال از گمرك گفت: اگر قایق ها زودتر ترخیص می شد، توانایی رسیدن به فینال 

A المپیک توکیو را داشتیم.
علیرضا سهرابیان در جمع خبرنگاران در خصوص ترخیص قایق های روئینگ، 
عنوان کرد: از زمان ورود قایق ها به ایران در حدود ۱۱ ماه می گذرد. اگر قایق ها 
زودتر به دستمان می رسید، ورزشکاران ما با این قایق ها می توانستند سهمیه های 
بیشتری برای المپیک توکیو کسب کنند و حتی نماینده کشورمان می توانست به 
فینال گروه فینال A  المپیک برسد. متاسفانه قایق های که فدراسیون وقت بعد از 
سال ۹۶ خریداری کرده بود را بعد از ۴ سال دیدیم. ورزشکارانی که برای کسب 

سهمیه المپیک و آمادگی محتاج آنها بودند امروز توانستند آنها را ببینند.
سهرابیان این را هم گفت که مبلغ پرداختی به گمرك از بیت المال و دستهای 
پینه بسته دختران و پسران پرداخت شده در حالی که بدهی فدراسیون نه مال این 

زمان بلکه از سال ۱۳۸۶ باقی مانده است.
وی ادامه داد: قایقرانان ما برای قهرمانی و اهتزاز پرچم ایران کیلومترها پارو 
باید به خاطر بدهی پیشینیان پرداخت شود.  آنان است  اما پولی که حق  می زنند 
البته این مشکل تنها برای بودجه فدراسیون نیست بلکه از  دو ماه پیش نیز من 
توقیف اموال شدم و حساب های من مسدود شد.رییس فدراسیون قایقرانی با اشاره 
به تاخیر در ورود قایق ها به فدراسیون گفت: یک ماه پیش منتظر ورود قایق ها بودیم 
و می خواستیم جشن بگیریم. من هنوز نگران بودم که بار دیگر مشکلی ایجاد شود 
و در آخر هم راضی شویم قایق ها را در جشن چهارشنبه سوری در آتش بسوزانند 

تا راحت شویم و در هیچ رقابت دیگری هم شرکت نکنیم.
انتظارات  از  بخش  کدام  که  مضمون  این  با  سوالی  به  پاسخ  در  سهرابیان 
گمرك مورد نقد در این زمینه است گفت: بروکراسی های ورزش گذشته و قدیمی 
است. از نمایندگان می خواهیم که قوانین را بازنگری کنند. لوازم قایقرانی که ابزار 
اتومبیل هایی  برای  لوکس  که  حالی  در  لوکس محسوب می شود،  است  قهرمانی 
است که مبلغ آنها عددهای دو رقمی میلیاردی است. آنان چگونه خودروهای خود 
را از گمرك ترخیص می کنند، نمی دانم. قایق هایی که دختران قایقران با دستان 
پینه بسته با آن تمرین می کنند لوکس هستند؟ از مسووالن می خواهیم که به این 

مساله به دید ملی نگاه کنند.

اعتراضكارلسنبهقهرمانینوجوانازبک
قهرمانی  عنوان  شد  موفق  ازبکستانی،  شطرنج باز  عبدوستاروف،  نودیربک 

رقابت های شطرنج سریع را به خود اختصاص دهد. 
کارلسن سلطه خود بر ارزشمندترین رقابت های قهرمانی شطرنج را با پیروزی 

عبدوستاروف در مسابقات جهانی شطرنج سریع از دست داد. 
عبدوستاروف ۱۷ ساله موفق شد با پیروزی برابر یان نیومنیشی در شهر ورشو 

به عنوان قهرمانی این رقابت ها دست پیدا کند. 
این شطرنج باز اهل ازبکستان موفق شد جام قهرمانی را به عالوه جایزه ۶۰ 

هزار دالری این رقابت ها از آن خود کند. 
عبدوستاروف تنها در یک بازی برابر آنتون کوروبوف اوکراینی شکست خورد 
و در پنج بازی دیگر نیز مساوی کرد تا امتیاز ۹.۵ را به دست آورد. او در ۱۳ مرحله 
این مسابقات همچنین هفت پیروزی به دست آورد که یکی از آنها مقابل کارلسن 

نروژی بود که عنوان قهرمانی این رقابت ها را در اختیار داشت. 
کارلسن ۳۱ ساله پنج قهرمانی متوالی جهان داشت که آخرین آنها در مسابقات 

جهانی شطرنج بود که اخیرا در دوبی برگزار شد. 
در مسابقات جهانی شطرنج سریع، هر بازیکن ۱۵ دقیقه وقت روی ساعت به 

عالوه ۱۰ ثانیه اضافه روی هر حرکت دارد. 
عبدوستاروف،نیومنیشی، کارلسن و فابیانو کاروانای آمریکایی همگی در دور 

سیزدهم روی امتیاز ۹ مساوی بودند. 
کارلسن در روز آخر با نیم امتیاز در صدر قرار داشت اما اشتباهی زودهنگام در 

دیدار برابر عبدوستاروف باعث شد که این برتری را از دست بدهد. 
در حالی که چهار بازیکن در نهایت روی امتیاز ۹.۵ مساوی شده بودند، یک 
مسابقه برای تعیین قهرمان بین عبدوستاروف ونیومنیشی برگزار شد که بهترین 
»کامال  را  قانون  این  کارلسن  بودند.  داده  اختصاص  خود  به  مجموع  در  را  آمار 

احمقانه« توصیف کرد.
توییترش نوشت:»  از قهرمانی عبدوستاروف در صفحه  او پس  این حال  با 

جدای از اعتراضات به این قوانین، عجب دستاورد باورنکردنی!«

كاپیتانچلسیدربارسلونا!
بارسلونا پیشرفت چشمگیری 
ر  سزا جذب  برای  مذاکرات  در 
آسپیلیکوئتا، مدافع و کاپیتان چلسی 
نهایی حاصل شده  توافق  و  داشته 

است.
سزار آسپیلیکوئتا در یک سال 
گذشته جایی در ترکیب ثابت چلسی 
نداشته و به بازیکنی نیمکت نشین 
تبدیل شده است. قرارداد این مدافع 
باتجربه و اسپانیایی در پایان همین 
تقریبا  و  رسد  می  اتمام  به  فصل 

تردیدی وجود ندارد که سزار آسپیلیکوئتا به زودی از چلسی جدا خواهد شد. اما 
جرارد رومرو، خبرنگار اسپانیایی مدعی شد این بازیکن با بارسلونا به توافق نهایی 

دست یافته و از ابتدای فصل بعد لباس بلوگرانا را به تن خواهد کرد.
ابتدا به نظر می رسید دستمزد حدود هشت میلیون یورویی سزار آسپیلیکوئتا 
مانع انتقال او به بارسلونا باشد، اما این بازیکن با مدیران باشگاه اسپانیایی برای 
کاهش حقوق خود به توافق دست یافته و مشکالت طرفین از این حیث نیز حل 
شده است. آسپیلیکوئتا در ماه های آتی فصل جاری نیز در ترکیب چلسی حضور 
با  تاریخ اول جوالی به صورت رسمی قرارداد خود  خواهد داشت و احتماال در 

بارسلونا را امضا می کند.
جرارد رومرو، خبرنگار نامدار اسپانیایی اولین منبعی بود که توافق کاپیتان 

چلسی با بارسلونا را فاش کرد و در ادامه دیگران نیز این خبر را تایید کردند.
در صورت فروخته شدن سرجینو دست، سزار آسپیلیکوئتا می تواند در پست 
دفاع راست استفاده شود. قرارداد دنی آلوس نیز در پایان فصل به اتمام می رسد و 
به نظر ژاوی از همین حاال برای فصل بعد گزینه جانشین خود را تعیین کرده است.
همچنین توانایی سزار آسپیلیکوئتا در بازی کردن در تمام پست های خط 
دفاعی، قدرت رهبری و تجربه فراوان او در باالترین سطح فوتبال، این بازیکن را 

به خریدی جذاب برای بارسلونا تبدیل کرده است.
نشریه موندودیپورتیوو نیز این خبر را تایید کرده و خبر از توافق بارسلونا برای 

تابستان سال ۲۰۲۲ با سزار آسپلیکوئتا داده است.
این مدافع ۳۲ ساله که در سال ۲۰۱۲ از مارسی راهی استمفوردبریج شد، 
در طول یک دهه گذشته نزدیک به ۴۵۰ بازی برای چلسی انجام داده و به یکی 
از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ این باشگاه تبدیل شده است. بارسلونا در هفته 
های اخیر با دنی آلوس و فران تورس به توافق دست یافته و حاال انتقال سزار 

آسپیلیکوئتا نیز به این تیم قطعی شده است.
 سزار آسپیلیکوئتا  یک سال قبل و در لباس چلسی به عنوان کاپیتان در 
لیگ قهرمانان جام را باالی سر برد و حاال موعد جدایی او بعد از یک دهه فرا 
اغلب  و  داده  به ریس جیمز  را  اخیر جای خود  ماه های  در  است. سزار  رسیده 

نیمکت نشین بوده است.

ادعای آاس:
بارسلوناوشکسترئالدرجذبمهاجمفرانکفورت

بالنکو  فابیو  بارسلونا  باشگاه 
مهاجم ۱۷ ساله اسپانیایی آینتراخت 

فرانکفورت را جذب کرد.
بازیکنی  تنها  تورس  فران 
به  ژانویه  انتقاالت  در  که  نیست 
بارسا ملحق می شود. طبق ادعای 
آاس، فابیو بالنکو مهاجم ۱۷ ساله 
باشگاه آینتراخت فرانکفورت نیز به 

بارسا پیوست.
می  د کا آ محصول  بالنکو 
که  حالی  در  و  والنسیاست  فوتبال 

تابستان گذشته از بارسا نیز پیشنهاد داشت، ترجیح داد راهی فرانکفورت شود. به 
او وعده حضور در تیم اول را دادند اما به تیم زیر ۱۹ ساله ها منتقل شد. بالنکو 
ساز  شد،  نخواهد  آینتراخت  اول  تیم  راهی  کرد  حاصل  اطمینان  اینکه  از  پس 
جدایی سر داد و در حالی که از رئال هم پیشنهادی دریافت کرده بود، ترجیح داد 

با بارسا قرارداد ببندد.
قرارداد بالنکو دو سال و نیمه است و برای تیم دوم بارسلونا زیر نظر سرجی 
بارخوان به میدان خواهد رفت. او در نیم فصل دوم می تواتد نیروی کمکی خوبی 
برای بارسا B باشد و شانس این را خواهد داشت تا در صورت درخشش، به تیم اول 
نیز راه پیدا کند. ژاوی نشان داده است که نگاهی ویژه به بازیکنان جوان باشگاه دارد.
بالنکو در رده های سنی مختلف برای اسپانیا به میدان رفته و مقطعی با 

گاوی ستاره این روزهای بارسا در تیم زیر ۱۸ ساله های اسپانیا هم تیمی بود.

اختالفنظرلوكاكوباتوماستوخل

در انگلیس معتقدند بین روملو لوکاکو و توماس توخل اختالف نظر وجود دارد.
روملو لوکاکو، ستاره ۲۸ ساله چلسی مقابل استون ویال اولین گل خود در 
لیگ برتر از سپتامبر را به ثمر رساند و به چلسی کمک کرد تا به یک پیروزی 

ارزشمند در ویال پارك دست پیدا کند.
این مهاجم بلژیکی که پس از بازگشت از مصدومیت مچ پا در ماه نوامبر 
شرایط خوبی نداشت، در این بازی یک پنالتی گرفت و یک گل هم به ثمر رساند. 
او از ۱۶ اکتبر نتوانسته بود در ترکیب اصلی چلسی قرار بگیرد و شایعاتی در مورد 

اختالف نظر او با توماس توخل سرمربی چلسی شنیده می شود.
اظهارنظر اخیر او نیز باعث شده تا رسانه های انگلیسی خبر از تنش بین او 

و سرمربی آلمانی بدهند.
لوکاکو تابستان امسال با ۱۱۵ میلیون یورو از اینتر به چلسی بازگشت ولی 
انتظارات را برآورده نکرده است. او در مصاحبه با “ESPN” و در مورد توخل گفت:» 
توخل مربی است و باهم چندین بار در مورد توقعاتی که از من درون زمین دارد، 

گفت و گو کرده ایم. به او گفته ام که من بازیکنی چند پسته ام.
نیاز است او در مورد انتظاراتی که دارد و شیوه استفاده از من در زمین، کمی 
شفاف تر باشد. می توانم به دفاع کمک کنم، توان پرس کردن و حفظ توپ را 
دارم. در طی سال های اخیر این مزیت ها به بازی من اضافه شده و دوست دارم 

مربی آنها را در نظر بگیرد.«

راموس:رونالدینیویکجادوگربود

مدافع پاری سن ژرمن به ستایش از رونالدینیو پرداخت و او را یک نابغه و جادوگر 
در فوتبال دانست. به گزارش اکیپ، سرخیو راموس یکی از بهترین مدافعان تاریخ 
فوتبال اروپا است که با پیراهن رئال مادرید جام ها و افتخارات زیادی به دست آورده 
است. راموس به ستایش از رونالدینیو پرداخت و گفت: او یک جادوگر بود. رونالدینیو 
کارهایی باتوپ انجام می داد که قبال من ندیده بودم. حرکت های او بی نظیر بود. او 
یک نابغه در فوتبال بود.راموس بعد از جدایی از رئال مادرید راهی پاری سن ژرمن 
شد و با این تیم قرارداد دو ساله امضا کرد اما آسیب دیدگی های پیاپی باعث شده تا 

تنها یکی دو بازی به صورت نصف و نیمه برای تیم به میدان رود.

لیس  سپو پر بی  مر سر
موفقیت  برای  تیمش  می گوید 
کار سخت تری  در فصل جاری 

نسبت به فصول گذشته دارد.
بی  مر سر  ، ی محمد گل  یحیی 
صفر  بر  یک  پیروزی  از  بعد  پرسپولیس 
امام  ورزشگاه  در  سپاهان  مقابل  تیمش 
خمینی اراك )به علت حکم کمیته انضباطی 
برای بازی در زمین بی طرف(، در نشست 
همه  از  خودم  نوبه  به  کرد:  اظهار  خبری 
که  کنم  می  تشکر  اراك  در  هوادارانمان 
همراهی  را  ما  زیادی  اشتیاق  و  شور  با 
کردند. از تک تک آن ها ممنون هستیم. 
یک  کردیم.  کسب  ارزشمند  پیروزی  یک 
با  توانستیم  شکر  را  خدا  بود.  مهم  بازی 
از  که  خوبی  انرژی  و  بازیکنان  تالش 
بگیریم.  مهم  امتیاز  گرفتیم، سه  هواداران 
ناهموار  زمین  تاثیر  تحت  بازی  شروع  در 
این ورزشگاه و قدرت تیمی حریف بودیم. 
یکی، دو موقعیت به حریف دادیم اما رفته 
رفته روند کارمان خیلی بهتر شد و توانستیم 
توپ را به جریان بیاندازیم و بیشتر همکاری 
کنیم و پاس بدهیم. در همین همکاری و 

بازی ترکیبی به گل رسیدیم.
وی افزود: در نیمه دوم هم موقعیت 
را  هوشمندانه ای  بازی  و  ندادیم  زیادی 
در  خوبی  تمرکز  بازیکنانم  دادیم.  انجام 
پیروزی  برای  جان  از  داشتند.  دیدار  این 
تک  تک  از  گذاشتند.  مایه  دیدار  این  در 
بازیکنانم تشکر می کنم. به شرفشان درود 
این فصل سخت تر  می فرستم. کارمان در 
امیدواریم دل  از سال های گذشته است و 

هواداران را شاد کنیم.
سرمربی پرسپولیس درباره بازی این 
کیفیت  بی  زمین  در  صدرجدولی  تیم  دو 
به  نسبت  اراك  خمینی  امام  ورزشگاه 
ورزشگاه آزادی یا نقش جهان گفت: قبل 
از مسابقه هم گفتم که یک بازی کامال فنی 
را خواهیم دید. حیف بود که این بازی در 
دیدار  این  باید  شد.  برگزار  ورزشگاه  این 
برگزار  امکانات خوب  با  ورزشگاهی  در  را 

بیشتر  زمین  این  در  زدن  گل  می کردیم. 
بود.  ایستگاهی  ضربات  و  اتفاقات  روی 
آرایی  به  تن  هستیم  مجبور  اوقات  گاهی 
است.  غریب  و  عجیب  واقعا  که  بدهیم 
رای  اما  بردیم  را  بازی  که  است  درست 
زمین  این  در  بازی  برای  انضباطی  کمیته 
برای فوتبالمان عجیب بود. درست نبود که 
دو تیم با وجود دو ورزشگاه مجهز، در خارج 
نفع  به  رای  این  بروند.  میدان  به  خانه  از 
که  می گویم  هم  باز  است.  دیگر  تیم های 
باشگاه ها  تمام  منافع  باید  رای صادر شده 
روی  زیادی  دقت  امیدوارم  کند.  تامین  را 

این مسائل وجود داشته باشد.
وی درباره سرنوشت تیم سپاهان در 
ادامه فصل جاری گفت: در حیطه وظایف 
دیگری  تیم  هر  درباره  که  نیست  من 
قابل  تیم  سپاهان  باالخره  کنم.  صحبت 
احترامی برای تیم ما است. هیجانات فوتبال 
در بعضی مواقع باعث درگیری هایی می شود 
اما این طبیعت فوتبال است. من برای تک 
هوادارانشان  و  سپاهان  تیم  اعضای  تک 
برای  راه  ادامه  در  و  هستم  قائل  احترام 

آن ها آرزوی موفقیت دارم.

آرای کمیته انضباطی واقعا عجیب و غریب است؛

گلمحمدی:پیروزیمقابلسپاهانارزشمندبود

اینجا همان جایی بود که پرسپولیس 
می بایست خود را در جدول باال می کشید و 
عیارش را به رخ می کشید؛ جدال با سپاهان.
پرسپولیس در یک بازی دشوار موفق 
شد سپاهان را در اراك شکست دهد. بردی 
سرنوشت ساز برای شاگردان گل محمدی که 
نه تنها سه امتیازی که چه بسا به دلیل رقابت 
سایه به سایه با استقالل، ۶ امتیازی هم بود.

با سپاهان همان  جایی بود که  بازی 
پرسپولیس باید تکلیفش را برای هوادارانش 
توان  و  عزم  ینکه  ا می کرد؛  مشخص 
و  نه.  یا  دارد  لیگ  فتح  برای  را  همیشگی 
مقتدر  تیم  مقابل  حسابگرانه  پیروزی  یک 
اما بدشانس سپاهان دقیقا همان چیزی بود 
که هواداران پرسپولیس را بیش از هر زمانی 
ابتدای لیگ تا کنون به دبل هت تریک  از 
امیدوار کرد.برد قرمزها مقابل رقیب اصفهانی 
یک برد حسابگرانه بود. از آن دست بردهایی 
اخیر و در مقابل  که قرمزها در شش سال 
عادت  آوردند.  دست  به  خود  اصلی  رقبای 
اصلی  رقبای  مقابل  نباختن  به  پرسپولیس 
این بار نیز در مقابل سپاهان تکرار شد. بازی 

منطقی شاگردان گل محمدی در نیمه دوم 
که با حضور ذهن این مربی در تغییر سیستم 
همراه شد، نشان داد که قرمزها به آن انسجام 
و  جنگندگی  روحیه  آن،  از  مهمتر  و  تیمی 

سخت گیری آنها در بازی بازگشته اند.
آن  از  پس  نیز  گل محمدی  یحیی 
آشفتگی ذهنی ابتدای فصل، اعتماد به نفس 
خود را بازیافته و تقریبا به ترکیب و سیستم 
اصلی رسیده. اوج هنر او ضدتاکتیکش در 

نویدکیا  محرم   هجومی  تعویض  دو  مقابل 
کردن  اضافه  با  که  بود  نیمه  دو  بین  در 
تا سپاهان  نداد  اجازه  به عمق،  یک مدافع 

از توپ های برگشتی و دوم استفاده کند.
برتری  معنای  به  پرسپولیس  برد 
تاکتیکی آنها مقابل سپاهان نبود و چه بسا 
بتوان سپاهان را از نظر فرم و شکل جمع 
شدن به وقت دفاع، پرسینگ و پخش شدن 
به وقت تصاحب توپ و همچنین رهایی از 

پرسینگ حریف بهتر از پرسپولیس دانست 
اما آنچه پرسپولیس را به آینده امیدوار کرد، 
کم اشتباه بازی کردن شاگردان گل محمدی 
بود. همان پارامتری که در این سال ها یکی 
از مولفه های برتری آنها مقابل حریفان بوده 
است. پرسپولیسی که در لیگ بیست و یکم 
ضریب سهل انگاری و اشتباهات بازیکنانش 
زیاد شده بود در جدال با سپاهان به همان 
فرم تیمی سال های اخیر خود بازگشت و این 
همان نکته ای است که برد مقابل سپاهان 
عادت  آورد.طبق  ارمغان  به  آنها  برای  را 
این  در  معموال  پرسپولیس  اخیر،  سال های 
نیم فصل،  پایان  از  قبل  و  لیگ  هفته های 
با  را  فاصله اش  و  می شود  خارج  سایه  از 
رقبا بیشتر می کند. امسال استقالل همانند 
سپاهان فصل پیش، همراه قهرمان پنج سال 
اخیر در صدر پیش می رود و به احتمال زیاد 
کم کم فاصله سرخابی های پایتخت با سایر 
تیم ها زیاد می شود و می توان پس از سال ها 
منتظر یک جنگ تمام عیار قهرمانی بین این 
دو تیم در لیگ بود. جنگی که احتماال تا هفته 
یا چند هفته پایانی لیگ ادامه خواهد داشت.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

این تیم مشخصات قهرمانی را دارد؛

برد حسابگرانه پرسپولیس در اراک!

پیروز قربانی مدعی است مبارزه اش با 
ناپاکی در فوتبال اینبار هم باعث برکناری اش 

شده است. 
سمت  ز  ا ستقالل  ا سبق  ا فع  مدا
شد.  برکنار  نیز  بابل  رایکا  سرمربیگری 
هفته  پیروزی  به  توجه  با  که  موضوعی 
نظر  اختالف  می کند  مشخص  گذشته اش 
بین او و مدیران بابت این اتفاق بوده است. 
پیروز قربانی بعد از برقراری تماس خبرنگار 
ما و در شرایطی که کامال از دلیل این تماس 
باخبر بود، صحبت هایش را با این جمله آغاز 
کرد: فوتبال سالم تاوان دارد و من هم تاوان 

آن را دادم!
مربی برکنار شده رایکا بابل در ادامه 
اخراج شدم  افتخار  با  گفت:  صحبت هایش 
را برای  اتفاق  این  آینده وقتی  و سال های 
پسرم تعریف کنم، می گوید به به چه پدری 
و قطعا به من افتخار خواهد کرد! زمان برد 
مرا اخراج کردند و به این افتخار می کنم. 
برای  که  خطوطی  از  را  پایم  شکر  را  خدا 
خودم ترسیم کردم کج نگذاشتم. با اذعان 
تمام کارشناسان تیمم هم جوان بود و هم 

خوب بازی میکرد.

با اشاره به شرایط تیمش گفت:  وی 
تیم من کم خرج ترین تیم لیگ بوده است. 
بروید قراردادهای تمام لیگ را بررسی کنید. 
مطمئنا رایکا جزو یکی دو تیم کم خرج ترین 
تیم های لیگ بوده که البته همین پول را هم 
نداده اند. کادرفنی من یک قران هم نگرفته 
است. من پنج ماه است که اینجا هستم و نه 
پارسال و نه امسال هیچ پولی به من نداده اند. 
از روزی که آمدم، ۵ بازی آخر فصل گذشته 
به من و  این فصل یک قران  بازی  و ۱۱ 
کادرم نداده اند. پارسال توانستیم تیم را در 
لیگ حفظ کنیم و امسال هم تیم ما جوان و 
آینده دار بود. نمی دانم دوستان چه انتظاری 

دارند. می  بردیم یک بامبول و می باختیم 
یک بامبول دیگر در می آوردند. صورتجلسه 
جلوی من می گذاشتند که امضا کنم و اگر 
تیمم تک رقمی نشود باید بدون پول، استعفا 
دهم. من قبول کردم و به شرط اینکه پول 
کادرم را بدهند. اما ندادند و دنبال پول ندادن 
هستند. در تیم ما هر کس که پولش را از این 

آقایان بخواهد اخراج می شد. 
پیروز قربانی در ادامه انتقاداتش نسبت 
به مدیریت این باشگاه گفت: در بوق و کرنا 
می کنند که برای فوتبال هزینه می کنیم. 
چه هزینه ای کردید؟ شما یک سری بازیکن 
بدبخت را گیر می آورید و از آنها پول می 
گیرید و سر تمرین می آورید تا هزینه تیم 
پیروز  بیاورید!  در  پولی  بازیکنان  از  را  تان 
قربانی آمد و جلوی این کار را گرفت. آمارش 
را دارم. سر بازی ما پالکارد آوردند که روی 
آن نوشته بود آقای قربانی شما که ادعای 
سالمت تان می شود، مدیران باشگاه از یک 
خانواده بی بضاعت ۳۰۰ میلیون گرفته اند! 
عکس آن را دارم و برای شما می فرستم. 

سرمربی برکنار شده رایکا با اشاره به 
تالش برخی مربیان برای در اختیار گرفتن 

جایگاه مربیگری اش در این تیم گفت: دیگر 
هستند!  بدبخت  افراد  سری  یک  باالخره 
مربیانی که معلوم الحال هستند و پرونده های 
آنها در کمیته اخالق هنوز باز است. مربیانی 
که افتخار می کنند ذغال می خرند و سری 
قلیان عوض می کنند! این مربیان هستند 
و طبیعی است که دنبال یک سری راهکار 
افتخار  اما  برای من  باشند که تیم بگیرند. 
است که سالمت کار کردم و به آن افتخار 
می کنم. امیدوارم فوتبال ما برود به سمتی 
که آدم هایی که نباید در فوتبال باشند حذف 
ادامه  از فردا هم شروع می کنم به  شوند. 
دادن مبارزه ام با آدم هایی که نباید در فوتبال 
باشند. آدم هایی که در جاهای دیگر مشکل 

دارند ولی آمدند در فوتبال.
در  اتفاق  این  تکرار  به  اشاره  با  وی 
گفت:  داشت  حضور  سایپا  در  که  دورانی 
در مسیری  اول هم گفتم که  روز  باالخره 
که در نظر گرفتم خودم ضرر کنم اما اینقدر 
سالم  فوتبال  تا  کنم  می  مبارزه  و  تالش 
شود. فردا اگر پسرم و امثال پسرم خواستند 
فوتبالیست شوند با آدم های سالم و سالمت 

کار کنند نه با یک سری آدم دروغگو. 

هر کس که پولش را بخواهد اخراج می شود؛

پیروز قربانی: فوتبال سالم تاوان دارد! 

تولید؛پشتیبانيها،مانعزدایيها
بسمه تعالی

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

و   ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۱۱۵۴ و   ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۰۹۸۴ شماره  آراء  برابر 
و   ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۱۱۸۹ و   ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۰۷۲۴ و   ۱۳۹۹۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۱۰۷۶
 ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۱۱۵۲ و   ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۰۹۲۹ و   ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۱۰۰۹
 ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۱۱۵۳ ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۱۱۵۱و  و   ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۱۱۵۰ و 
۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۱۳۱۴و  و   ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۰۷۲۲ و   ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۱۰۰۸
و   ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۰۹۲۶ و   ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۱۳۱۶ ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۰۷۲۳و 
۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۰۹۲۷ و ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۱۰۰۰ و ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۳۰۰۰۹۲۸ هیأت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي تنگستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان  محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
ردیف ۱ - آقای میثم جمالی فرزند محمد  بشماره شناسنامه  ۸۳ صادره از  تنگستان    به 
شماره ملی ۳۵۵۹۷۷۱۷۹۱     در ششدانگ یک باب خانه    به مساحت   ۴۲ /۳۴۹  متر مربع 

پالك ۳۰    فرعی از ۳۷۸    اصلی واقع در قطعه ۱   بخش۴ بوشهر واقع در اهرم    *** 
ردیف ۲ - آقای  مهدی یزدان پرست       فرزند علی   بشماره شناسنامه  ۵۵۵    صادره 
از  تنگستان    به شماره ملی ۳۵۵۹۷۴۷۴۵۷   در ششدانگ یکقطعه نخلستان     به مساحت   
۰۱ /۵۴۱۸  متر مربع پالك ۲    فرعی از۵۱۰  اصلی واقع در قطعه ۱   بخش۴ بوشهر واقع 

در اهرم     ***
۳ - آقای  امید محمدی  فرزند علی  بشماره شناسنامه  ۲۵۱    صادره از  تنگستان    به 
شماره ملی ۳۵۵۹۷۵۷۲۶۶     در ششدانگ یکقطعه نخلستان     به مساحت   ۴۰ /۱۶۸۴۳  
متر مربع پالك ۳  فرعی از ۶۲۷ اصلی واقع در قطعه ۱ بخش۴ بوشهر واقع در اهرم    *** 

ردیف ۴ - آقای محمود اگرش  فرزند قلی     بشماره شناسنامه  ۱۴۱    صادره از  تنگستان    
به شماره ملی ۳۵۰۱۳۰۳۳۶۱     در ششدانگ یکقطعه نخلستان     به مساحت   ۰۷ /۳۹۴۳۸  متر 
مربع پالك ۱    فرعی از ۸۰۹  اصلی واقع در قطعه ۱   بخش۴ بوشهر واقع در اهرم     ***

 ردیف ۵ - آقای احمد باغکی اهرمی       فرزند عباس  بشماره شناسنامه  ۲۷۳۷    صادره 
از  تنگستان    به شماره ملی ۳۵۵۹۲۸۶۱۵۸ در ششدانگ یک باب مغازه    به مساحت   ۵۳ /۳۲  
متر مربع پالك ۴۴۵  فرعی از ۱۰۶۲    اصلی واقع در قطعه ۱   بخش۴ بوشهر واقع در اهرم *** 
ردیف ۶ - خانم  خدیجه جعفری     فرزند غالم  بشماره شناسنامه  ۲   صادره از  تنگستان    
به شماره ملی ۳۵۵۹۷۲۷۴۷۲ در ششدانگ یکقطعه نخلستان    به مساحت   ۴۷ /۲۱۲۲۳  متر 
مربع پالك ۱۰    فرعی از ۱۲۹۱ اصلی واقع در قطعه ۱   بخش۴ بوشهر واقع در اهرم    *** 
ردیف ۷ - آقای علیرضا گلگون  فرزند رضا  بشماره شناسنامه ۰۰۱۷۱۷۰۰۹۵   صادره 
از  تهران   به شماره ملی ۰۰۱۷۱۷۰۰۹۵   در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی   به مساحت 
۸۹ /۵۳۵۹۳متر مربع پالك ۴۳۴ فرعی از ۱۴۸۸ اصلی واقع در قطعه ۲بخش۴ بوشهر واقع در 

سمل شمالی  *** 
ردیف ۸ -آقای اسماعیل شادمان  فرزند عباس  بشماره شناسنامه  ۴  صادره از  تنگستان    
به شماره ملی ۳۵۵۹۸۱۸۳۷۰  در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی     به مساحت   ۸۳ /۳۳۳۵۳  
متر مربع پالك ۴۳۵    فرعی از ۱۴۸۸    اصلی واقع در قطعه ۲  بخش۴ بوشهر واقع در سمل 

شمالی *** 
ردیف ۹ - آقای اسماعیل شادمان فرزند عباس     بشماره شناسنامه  ۴    صادره از  تنگستان    

به شماره ملی ۳۵۵۹۸۱۸۳۷۰     در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی     به مساحت   ۳۵۶۹۸  متر 
مربع پالك ۴۳۶  فرعی از ۱۴۸۸ اصلی واقع در قطعه ۲ بخش۴ بوشهر واقع در سمل شمالی  *** 
از   آقای اسماعیل شادمان  فرزند عباس  بشماره شناسنامه  ۴    صادره  ردیف ۱۰ - 
تنگستان    به شماره ملی ۳۵۵۹۸۱۸۳۷۰  در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی     به مساحت   
۹۰ /۴۹۸۱  متر مربع پالك ۴۳۷    فرعی از ۱۴۸۸ اصلی واقع در قطعه۲   بخش۴ بوشهر واقع 

در سمل شمالی *** 
ردیف ۱۱ - آقای اسماعیل شادمانفرزند عباس  بشماره شناسنامه  ۴   صادره از  تنگستان    
به شماره ملی ۳۵۵۹۸۱۸۳۷۰ در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی      به مساحت   ۱۹ /۶۱۰۸ متر 
مربع پالك ۴۳۸   فرعی از ۱۴۸۸اصلی واقع در قطعه ۲ بخش۴ بوشهر واقع در سمل شمالی   *** 
ردیف ۱۲ - آقای خورشید کشت کار      فرزندجهانگیر      بشماره شناسنامه  ۴۲۷۶  
صادره از  تنگستان     به شماره ملی ۳۵۵۹۳۰۱۹۱۲ در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی     به 
مساحت   ۸۲ /۱۲۶۹۲  متر مربع پالك ۹۳۶  فرعی از ۱۴۸۹اصلی واقع در قطعه ۲ بخش۴ 

بوشهر واقع در سمل جنوبی *** 
ردیف ۱۳ - آقای خورشید کشت کار  فرزند جهانگیر     بشماره شناسنامه  ۴۲۷۶    صادره 
از  تنگستان    به شماره ملی ۳۵۵۹۳۰۱۹۱۲ در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی     به مساحت   
۱۸ /۳۲۳۰۷  متر مربع پالك ۹۳۷    فرعی از ۱۴۸۹اصلی واقع در قطعه ۲  بخش۴ بوشهر واقع 

در سمل جنوبی  *** 
ردیف ۱۴ - آقای هادی میرشکارنسب     فرزند مصطفی  بشماره شناسنامه  ۱۹    صادره از  
تنگستان    به شماره ملی ۳۵۵۹۸۷۳۹۱۶  در ششدانگ یکباب دامداری به مساحت   ۳۳۹۵ متر 
مربع پالك ۳۰۶  فرعی از ۱۴۹۰ اصلی واقع در قطعه ۲ بخش۴ بوشهر واقع در گلنگون   *** 
ردیف ۱۵ - آقای هادی میرشکارنسب   فرزند مصطفی   بشماره شناسنامه  ۱۹  صادره 
از  تنگستان  به شماره ملی ۳۵۵۹۸۷۳۹۱۶   در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی   به مساحت 
۴۳ /۳۱۲۰۴ متر مربع پالك ۳۰۷فرعی ۱۴۹۰ اصلی واقع در قطعه ۲  بخش۴ بوشهر واقع در 

گلنگون***
ردیف ۱۶ - آقای  عالی عالی نژاد       فرزند نوروز      بشماره شناسنامه ۳    صادره 
از  تنگستان    به شماره ملی ۳۵۵۹۸۰۴۳۳۷     در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی     به 
مساحت   ۶۱ /۳۹۵۶۵ متر مربع پالك ۶۲۶  فرعی از ۱۴۹۳  اصلی واقع در قطعه ۲  بخش۴ 

بوشهر واقع درچاهپیر *** 
ردیف ۱۷ - آقای علی جمالی  فرزند ابراهیم    بشماره شناسنامه  ۵۱۹ صادره از  تنگستان    
به شماره ملی ۳۵۵۹۴۷۳۵۹۴     در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی     به مساحت   ۳۵ /۴۸۸۲۳  
متر مربع پالك ۶۲۷    فرعی از ۱۴۹۳ اصلی واقع در قطعه ۲ بخش۴ بوشهر واقع در چاهپیر  *** 
ردیف ۱۸ - آقای علی جمالی     فرزند ابراهیم      بشماره شناسنامه  ۵۱۹   صادره از  
تنگستان    به شماره ملی ۳۵۵۹۴۷۳۵۹۴  در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی     به مساحت   
۸۸ /۷۵۷۸  متر مربع پالك ۶۲۸    فرعی از ۱۴۹۳ اصلی واقع در قطعه ۲ بخش۴ بوشهر واقع 

در چاهپیر     *** 
ردیف ۱۹ - آقای محمد نسیمیفرزند غالم  بشماره شناسنامه ۳۲    صادره از  تنگستان    به 
شماره ملی ۳۵۵۹۸۷۱۲۵۵     در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی     به مساحت   ۱۶ /۱۱۵۲۵۶  
متر مربع پالك ۶۲۹    فرعی از ۱۴۹۳ اصلی واقع در قطعه ۲ بخش۴ بوشهر واقع درچاهپیر     *** 
 ردیف ۲۰ - آقای ایمان پاکبین       فرزند غالمحسین      بشماره شناسنامه  ۵۴۴  صادره 
از  تنگستان    به شماره ملی ۳۵۵۹۷۷۶۴۱۴   در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی      به 
مساحت   ۰۴ /۳۲۹۹۷  متر مربع پالك ۶۳۰    فرعی از ۱۴۹۳ اصلی واقع در قطعه ۲  بخش۴ 

بوشهر واقع در چاهپیر   *** 
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۱ /۱۰ / ۱۴۰۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۲۶ /۱۰ /۱۴۰۰

م الف ۵۸
عیسي رضایي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تنگستان



7 هنگسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1919- شنبه 11 دی 1400 فر

زل
ل ع

ص
ف

از راست: محمد سلمانی و حسین آهی
اختصاصی دنیای جوانان

به یمن چشم تو 
شاعر شدن که آسان است

علیرضا  بدیع

به روز واقعه بردار ابروانت را
برای دلبری آماده کن کمانت را

 نگاه من پی معماری نوین تنت
به کشف آمده تاریخ باستانت را

 رسیده تا کمرت گیسوان و  می ترسم
میان خرمن مو گم کنم میانت را

 ندیده وصل طلب کردم! این زمان چه کنم؟
علی الخصوص که دیدم تن جوانت را

 من از دهان تو در حیرتم که از تنگی
خدا چگونه میانش دمیده جانت را؟!

 به یمن چشم تو شاعر شدن که آسان است
نیم پیامبری راستین، زمانت را

 دو آیه آینه بر من بخوان! که تذکره ها
رسانده اند به جبریل دودمانت را

 گرفته ام به غزل پیشی از چکاوك ها
تو نیز در عوضش غنچه کن دهانت را!

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دیدار با رییس کتابخانه 
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی که صبح امروز انجام شد، 
گفت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران آماده همکاری با کتابخانه 
مجلس در زمینه اجرای دو طرح آسیب شناسی و مرمت و همچنین 

دیجیتال سازی منابع است.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا(؛ به نقل از روابط عمومی و 
امور بین الملل کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، رئیس 
کتابخانه مجلس حجت االسالم والمسلمین غالمرضا قاسمیان همراه معاونان 
و مدیران کتابخانه مجلس  صبح امروز هشتم دیماه در کتابخانه ملی حاضر 
شده و با رئیس جدید این مرکز، علیرضا مختارپور قهرودی دیدارکرد. رئیس 
کتابخانه مجلس در این جلسه گزارشی از نهضت دیجیتال سازی منابع که 
از سال گذشته در این مرکز آغاز شده را ارائه کرد و توضیح داد که این منابع 
هم اکنون در سامانه »باغ میراث بهارستان« در دسترس قرار گرفته است. 
وی همچنین از ایجاد سامانه »تورمجازی موزه مجلس« و قابلیت های 

این سامانه گفت.
حجت االسالم قاسمیان در این نشست  از تالش همکاران خود در 
کتابخانه مجلس در حوزه آسیب شناسی و مرّمت گفت و عنوان کرد:  »بخش 
مرّمت و آسیب شناسی کتابخانه مجلس در سال اخیر، پروژه بزرگی را با قصد 

مرّمت حجم قابل توجهی از آثار کتابخانه آغاز کرده و برای این منظور عالوه 
بر استفاده از مرمت گران کتابخانه، نیروهای متخصصی از بیرون کتابخانه 
به خدمت گرفته است. به این ترتیب مرمت منابع در یک سال اخیر، رشد 

چشمگیری داشته است.
همچنین رئیس کتابخانه مجلس در این دیدار توضیحاتی را درباره 
تحول حوزه پژوهش  کتابخانه مجلس ارایه داد و  از لزوم انتشار کتاب ها و 

نشریات تازه چاپ این مرکز با رویکرد جدید سخن گفت.
 در ادامه این نشست،  علیرضا مختار پور،رئیس جدید سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران، با ابراز خرسندی از دستاوردهای اخیر کتابخانه،  موزه 
و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، نسبت به همکاری با این مرکز در 
دو طرح بزرگ آسیب شناسی و مرمت و همچنین دیجیتال سازی منابع 

اعالم همکاری کرد.
 مختارپور  تاکید کرد: همکاری در حوزه دیجتال سازی منابع دیداری  
و شنیداری با کتابخانه مجلس با توجه به زیرساخت های فراهم شده برای 
این کار در کتابخانه ملی، در دستور کار آینده همکاری این دو کتابخانه قرار 
خواهد گرفت. همچنین رئیس کتابخانه ملی ایران ابراز امیدواری کرد که 
تفاهم نامه های خوبی برای همکاری دو مرکز منعقد شود تا تفاهم نامه های 

ناتمام گذشته، به سرانجام برسد.

همکاری کتابخانه های مجلس و ملی در حوزه دیجیتال سازی و مرمت

ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
تشکیل  به  اشاره  با  اسالمی 
کارگروهی برای رسیدگی به 
نظام جامع رسانه ای، گفت: باید متناسب 
رسانه ای،  آرایش  و  وضعیت  تغییر  با 
تغییراتی در ساختار ستاد و صف وزارت 

ایجاد کنیم.
خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
کتاب ایران)ایبنا( در قم، محمد مهدی 
اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با  دیدار  در  دی ماه   ۹ پنجشنبه  عصر 
جمعی از مدیران رسانه های استان قم 
با اشاره به اشراف کامل بر مشکالت و 
رسانه  اصحاب  و  رسانه ها  دغدغه های 
همچون معیشت خبرنگاران، مشکالت 
لزوم  اقتصادی،  مشکالت  بیمه ای، 
نشاط در رسانه ها، امنیت شغلی اصحاب 
رسانه، ساماندهی وضعیت روزنامه های 
معاونت  ساختار  تغییر  از  سراسری، 
و  داد  خبر  فرهنگ  وزارت  مطبوعاتی 
گفت: ساختار معاونت مطبوعاتی در حال 
تغییرات است و مقرر شده حوزه معاونت 
مطبوعاتی و رسانه های نوین ایجاد شود.

 وی با اشاره به تشکیل کارگروهی 
اضافه  موضوع،  این  به  رسیدگی  برای 
و  وضعیت  تغییر  با  متناسب  باید  کرد: 
آرایش رسانه ای، تغییراتی را در ساختار 

ستاد و صف وزارت ایجاد کنیم.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
ادامه داد: بخشی از کارها باید در نظام 
در  که  بگیرد  صورت  رسانه ای  جامع 
باید  را  قواعد  اما  است،  پیگیری  حال 

و  اخالق  که  کنیم  تنظیم  گونه ای  به 
مسائل حرفه ای رعایت شود.  اسماعیلی 
افزود: امروز با نسل جدیدی از رسانه ها 
را  رسانه ای  آرایش  که  هستیم  روبه رو 
به هم زدند؛ متأسفانه میزان مراجعه به 
روزنامه ها به ۲ دهم درصد کاهش پیدا 
کرده است و نیازمندیم، متناسب با این 
فضای جدید اتفاقات را ببینیم و تغییرات 

را انجام دهیم.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
یادآور شد: در تدوین نظام جامع رسانه ای 
بیان و حل مسائل صنفی و  آزادی  به 
ارتقای  همچنین  و  معیشتی  و  شغلی 
اخالق حرفه رسانه ای توجه شده است.

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
زد  گریزی  هم  نشریات  مجوز  صدور 
 ۵۰۰ و  هزار   ۱۳ مجموع،  در  گفت:  و 
و  شده  صادر  نشریات  حوزه  در  مجوز 

بیش از ۴۰ خبرگزاری داریم. باید فضای 
هم اندیشی مجازی ایجاد شود و اصحاب 
رسانه دغدغه های خود را بیان کنند تا  
این  رسانه ای  نظام جامع  در  و  بررسی 

مشکالت حل شود.
به  اشاره  با  مسئول  مقام  این   
وزارت  در  شده  انجام  فعالیت های 
کرد:  بیان  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
با اصحاب  هر هفته شنبه ها ۲ ساعت 
رسانه دیدار داریم و فعاالن مجازی و 
سیاسی  گرایش های  با  روزنامه نگارها 
مختلف و خبرنگاران به بیان موضوعات 
و دغدغه های خود می پردازند و تالش 
می کنیم بازآرایی رسانه ای صورت بگیرد.

 اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه 
هنر  اعتباری  صندوق  عضو  هزار   ۸۶
از ۶ هزار و ۵۰۰  بیش  هستند، گفت: 
و  دارند  بیمه  رسانه ای  اعضای  از  نفر 

عضو صندوق اعتباری هنر هستند و از 
تسهیالت آن استفاده می کنند.

 وی افزود: حدود ۵۰۰ میلیارد از 
این صندوق  نهاد ریاست جمهوری به 
نه ای  رسا اعضای  به  تا  شد  اعطا 
مهیا  شرایطی  و  شود  ارائه  تسهیالتی 
وام  بتوانند  صندوق  اعضای  تا  شده 
۲درصدی  سود  با  میلیونی   ۵۰ تا   ۳۰

دریافت کنند.
 عضو دولت سیزدهم با بیان اینکه 
اعضای عضو صندوق اعتباری هنر باید 
تکریم شوند، ادامه داد: مدافع عضویت 
هنرمندان  در صندوق  همه خبرنگاران 

هستم و در این حوزه مشکلی نداریم.
کرد:  بیان  ادامه  در  اسماعیلی   
سخت افزاری  و  نرم افزاری  حوزه های 
اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
پیش می رود، کمیته هایی تشکیل شده 
که همه آیین نامه ها را به نفع »اقتصاد 
فرهنگ« و افزایش کیفیت محصوالت 
و  می دهند  بازبینی  هنری  و  فرهنگی 

به روزرسانی می کنند.
سلیقه  اینکه  بیان  با  اسماعیلی   
نداریم،  استانی  و  شهری  و  منطقه ای 
حاکمیتی  مجموعه  یک  کرد:  عنوان 
به نام وزارت فرهنگ و ارشاد است که 
براساس قوانین فعالیت می کند و برای 

آن شهر و استان تفاوتی ندارد.
 وی افزود: از آنجا که قم پایگاه و 
خاستگاه انقالب است، تفاهم نامه جامع 
برادران  علمیه  حوزه  مدیریت  مرکز  با 

داریم و نگاه به قم ویژه است.

وزیرفرهنگوارشاداسالمیدرقمخبرداد؛

نظامجامعرسانهایایجادمیشود

»اصالحشیوههاینادرستفرزندپروری«بهزبانیساده
»اصالح  کتاب  در  التا«  »نایجل   
به  فرزندپروری«  نادرست  شیوه های 
زبانی ساده و طنزآلود راه و رسم درسِت 
فرزندپروری را به زوج های جوان و والدینی 
برخورده اند،  مشکل  به  راه  این  در  که 

می آموزد.
ست  ر د نا ی  ه ها شیو ح  صال ا  
بچه ها  که  آن  از  پیش  فرزندپروری: 
دیوانه ات کنند نوشته نایجل التا با ترجمه  
شما  به  صفحه   ۲۷۱ در  ملکی  میترا 
زندگی  اول  سال   ۱۰ از  چطور  می آموزد 
فرزندانتان جان سالم به در برده و از تک 

تک لحظاتی که در کنارشان هستید و تجربیاتی که با هم می سازید، لذت ببرید.
آن  به  کارتان  احتمالش هست که  روز  از  موقع  یعنی هر  بودن  مادر  و  پدر 
ناامید، عصبانی و رنجیده خاطر  خطرناك ترین سطح برسد: مواقعی که به قدری 
می شوید که حس می کنید االن است که سرتان بترکد. نه که به حالت مجاز بترکد، 
بلکه واقعًا در حمامی از خون و گوشت و استخوان بترکد. وقتی در دوره های پیش از 
زایمان شرکت می کنید، کسی درباره چنین مواقعی چیزی به تان نمی گوید، البته اگر 
بگویند هم توجه نمی کنید، چون در این مواقع همیشه غافلگیر می شوید. )ص. ۲۳۷(
زوج هایی که تصمیم به بچه دار شدن می گیرند معموال تصویری ایده آل از نحوه 
بزرگ کردن و تربیت فرزندانشان دارند اما همیشه همه چیز به وفق مراد پیش نمی رود 
و بچه ها گاه در بدقلقی تا جایی پیش می روند که والدینشان را به مرز جنون می رسانند. 
اگر شما هم گاهی آنقدر فریاد می زنید که صدایتان می گیرد و دلتان می خواهد ساکتان 
را بزنید زیربغلتان و از خانه و حتی از شهر فرار کنید، کتاب اصالح شیوه های نادرست 

فرزندپروری راهنمایی فوق العاده برایتان است.
کتاب اصالح شیوه های نادرست فرزندپروری: پیش از آن که بچه ها دیوانه ات 
کنند در شمارگان یکهزار و ۱۰۰ نسخه توسط انتشارات ققنوس چاپ و روانه بازار 

کتاب شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

سعید بیابانکی در زادروز فروغ مطرح کرد:
تعالی روح و اعتراض، راز ماندگاری فروغ است

به اعتقاد سعید بیابانکی، آنچه فروغ فرخزاد را ماندگار و ممتاز کرده تعالی روح و 
صعود اندیشه انسانی وی و نیز دیدگاه اعتراضی مشهود در اشعارش است.

فروغ فرخزاد یکی از شاعران نامدار و برجسته معاصر است که در مدت کوتاه زندگی 
پربارش توانست با خلق پنج مجموعه شعر خالقانه و زیبا تحول فکری و ادبی خود را از 
زنی گرفتار جنسیت و روزمرگی های زندگی تا انسانی متعالی و درجست وجوی حقیقت 
هستی ارتقا دهد. هشتم دی ماه، سالروز تولد فروغ فرخزاد بهانه ای شد تا در گفت وگوی 
کوتاه با سعید بیابانکی، شاعر و پژوهشگر ادبی نگاهی بر اندیشه و شعر فرخزاد داشته باشیم.

بیابانکی با اشاره به اینکه فروغ فرخزاد تنها ۳۲ سال در قید حیات بود و در عنفوان 
جوانی درگذشت، عنوان کرد: فروغ با وجود سن کم و جوانی از شاعران جریان ساز پس 

از نیما بود و بر شاعران غزل سرا و نیز شاعران آزاد و سپیدگو تاثیر بسیاری گذاشت.
این پژوهشگر ادبی با تاکید بر دگرگونی زبان شعر پس از فروغ فرخزاد افزود: در 
شعر فروغ با حرکت صعودی و رو به جلوی این شاعر خالق روبه رو می شویم. وی با 
مجموعه های »اسیر«، »دیوار« و »عصیان« در قالب شعر نیمایی کار خود را آغاز کرد و 
با انتشار »تولدی دیگر« و سپس »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« نشان داد که هرگز 
درجا نزده و خودش را تکرار نکرده است و با مرور مجموعه اشعار این شاعر با انسانی 

روبه تعالی روبه رو می شویم.
بیابانکی با اشاره به دالیل ماندگاری فروغ گفت: راز ماندگاری فروغ عالوه بر سیر 
تکاملی اشعار و نیز جسارتش مرتبط با اندیشه اعتراضی این شاعر است. وی به جامعه و 
زندگی شهری که همه ارزش های متعالی از جمله عشق، انسانیت و اندیشه را می بلعد و 

حتی به زن اعتراض می کند که این اعتراض اجتماعی فروغ را ممتاز کرده است.
وی درباره میزان زنانگی شعر فروغ و تاثیر جنسیت در اشعارش عنوان کرد: جنسیت 
زنانه در نخستین آثار شعر فروغ مشهود و به نوعی پاشنه آشیل در نقد اشعارش است 
که البته با توجه به شرایط خاص زندگی وی که در نوجوانی ازدواجی ناموفق را تجربه 
کرد طبیعی است. به تدریج در مجموعه های بعدی اشعار فروغ به پختگی و تعالی رسید 
و از فضای زنانه و رمانتیک فاصله گرفت. بیابانکی در پایان با تاکید بر اینکه تمام اشعار 
دو مجموعه »تولدی دیگر« و »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« ناب و متعالی هستند، 
اظهار کرد: حواشی زندگی فروغ تاثیری بر شاعری وی نداشته و تنها صداست که می  ماند.

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهر چمستان 
فاقد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  پیرو آگهی 
سند رسمی و به استناد تبصره ماده ۱۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون اخیر 
الذکر تحیدد حدود پالك ۱۲۲ فرعی از ۱۳ اصلی واقع در قریه مرزنده بخش ۱۱ 
به نام عبدالرضا ادهمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۲۸۵/۶۲ متر مربع طبق رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۷۸۹۶ مورخ 
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ هیات قانون تعیین تکلیف در ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه مورخه 

۱۴۰۰/۱۱/۰۶ در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد. 
لذا از متقاضی و مالکین امالك مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی است در 
صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده ۱۵ قانون ثبت 
از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد  اظهار شده  با حدود  تقاضا  ملک مورد 
شد معترضین می توانند به استناد ماده ۲۰ قانون ثبت و مواد ۷۴ و ۸۶ آیین 
نامه قانون ثبت ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
نمایند  قضایی  مرجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  ثبتی  واحد  به  اعتراض 
در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا 
رعایت  با  ثبتی  عملیات  واصله  اعتراض  به  توجه  بدون  و  وی  قانونی  نماینده 

مقررات ادامه می یابد. 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

رئیس ثبت اسناد و امالك شهر چمستان 
م / الف ۷۷۹

شناسه آگهی ۱۲۵۲۳۶۲

آگهی فقدان سند مالکیت پالك ۲۰۶۴/۳۳ واقع در روستای دهاقید برازجان 
بخش سه بوشهر 

خانم رقیه تمدن با ارائه دو برگ فرم استشهادیه اعالم نموده اند که یک فقره 
سند دفترچه ای به میزان یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالك ۲۰۶۴/۳۳ واقع در روستای دهاقید برازجان بخش سه بوشهر که 
در دفتر امالك ۱۹۳ صفحه ۳۷۰ ذیل ثبت ۴۰۱۲۷ به نام اسماعیل تمدن صادر 
و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعی ۱۳۹۸۴ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ تنظیمی 
موجب  به  نامبرده  و  یافته  قطعی  انتقال  تمدن  رقیه  به  دشتستان  دفترخانه ۵۴ 
درخواست شماره ۱۴۰۰/۱۱۱/۱۹۹۴۹ – ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ اعالم نموده است که سند 
مالکیت پالك مذکور در اثر جابجایی مفقود گردیده است اکنون نامبرده درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت مذکور را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره یک 
اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت اعالم می شود که هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد تا ده روز پس از انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
دشتستان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله 
تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان 

آگهی فقدان سند مالکیت پالك ۲۰۶۴/۳۳ واقع در روستای دهاقید برازجان 
بخش سه بوشهر 

خانم سمیه تمدن با ارائه دو برگ فرم استشهادیه اعالم نموده اند که یک 
فقره سند کاداستری به میزان یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالك ۲۰۶۴/۳۳ واقع در روستای دهاقید برازجان بخش سه بوشهر که 
در دفتر امالك ۱۹۳ صفحه ۳۷۰ ذیل ثبت ۴۰۱۲۷ به نام اسماعیل تمدن صادر 
و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعی ۱۳۹۸۴ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ تنظیمی 
موجب  به  نامبرده  و  یافته  قطعی  انتقال  تمدن  رقیه  به  دشتستان  دفترخانه ۵۴ 
درخواست شماره ۱۴۰۰/۱۱۱/۱۹۹۵۰ – ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ اعالم نموده است که سند 
مالکیت پالك مذکور در اثر جابجایی مفقود گردیده است اکنون نامبرده درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت مذکور را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره یک 

اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت اعالم می شود که هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد تا ده روز پس از انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
دشتستان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله 
تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان

م / الف ۷۸۰

پژو  شهری  درون  تاکسی  دفترچه   : گرگان  مفقودی 
۴۰۵ با پالك ۵۹ گرگان ۵۵۸ ت ۲۴ به نام علی صادقی 
فرزند یحیی با کد ملی ۲۱۲۲۵۴۹۸۰۷ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رای  برابر  و   ۱۳۹۰ /۹ /۲۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
تکلیف  تعیین  قانون  هیات   ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ مورخ   ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۸۰۷۹
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای محترم رضائی فرزند یونس نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۶۴۳/۰۹ متر مربع به شماره پالك ۱۴۳ 
فرعی از ۱۲ اصلی واقع در قریه باغبانکال بخش ۱۱ خریداری شده از آقای 
/ خانم یونس رضائی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ 
و  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق 
این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
اعتراض داشته  آرای اعالم شده  به  تا در صورتی که اشخاص ذینفع  الصاق 
باشند باید از تاریخ انتشار 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 را ارائه نکند اداره 
از  مانع  مالکیت  نماید و صدور سند  مالکیت می  به صدور سند  مبادرت  ثبت 

نیست.  دادگاه  به  مراجعه متضرر 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك چمستان 
شناسه آگهی ۱۲۴۹۲۱۳
شناسه آگهی ۱۲۴۹۲۰۵

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالك شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالك در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
از اخذ رسید  اداره تسلیم نمایند و پس  این  تا مدت دو ماه اعتراض خود را به 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر 
خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست صادره سنندج

۱- ششدانگ یکباب ساختمان بنام آقای محمد شریفی فرزند محمد کریم 
صادره دیواندره تحت پالك ۲۳۳۶۳ فرعی از ۵۳ فرعی از یک اصلی بخش ده به 
مساحت ۲۳۱/۳۰متر مربع خریداری برابر بیع نامه عادی از خانم فاطمه بختیاری 

به آدرس سنندج- قرادیان
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۰/۲۶

هیوا احمدیان رئیس ثبت منطقه ۲ سنندج م الف ۲۲۶۳

آگهی مزایده خودرو پرونده کالسه۹۹۰۱۶۵۷
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق علیه منصور قمری له پرستو صفری 
موضوع وصول اصل طلب ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال مقوم به ارزش ۳۲۳/۲۴۸/۰۰۰ریال 
به  شتی  زدا یا مورد  ر.دی  ۱۶۰۰آ تیپ پژو  تومبیل  ا ه  دستگا یک  د  تعدا
۱۳۸۲شمسی  مدل  سواری  نتظامی)ایران۲۱-۴۱۳ل۱۶(کاربری  ا شماره 
۲۲۳۲۸۲۰۳۷۸۴وشماره  موتور بشماره  معمولی  روشن  طوسی  رنگ  به 
وتعداد  ۵نفر  جمعا  محورباظرفیت  دو  و  بنزین  سوخت  شاسی۸۲۷۰۳۶۴۶نوع 
۴چرخ و۴سیلندرمتعلق به منصورقمری بدهکارپرونده اجرائی کالسه فوق که 
شهریارتوقیف  ثبت  اجرای  شماره۸۸۰۰۵۸۷۷مورخ۹۹/۱۱/۵ازطریق  برابرنامه 
که  مزبور  مورخ۹۹/۱۱/۲۳خودرو  رسمی  نظرکارشناس  طبق  است  گردیده 
ازنظر  دارد  توقف  امیرکبیر  درشهریاربلوار  واقع  علی  امام  پارکینگ  درمحل 
نیاز  طورکامل  به  وموتوری  فنی  ازنظر  ظاهری  وضعیت  اجمالی  توصیف 
سوختگی  آفتاب  زدگی  زنگ  ودارای  پوسیده  بدنه  دارد  تعمیراساسی  به 
مدت  طوالنی  توقیف  علت  به   %۳۰ ها  الستیک  میباشد  پریدگی  ورنگ 
واستهالك  مدل  گرفتن  درنظر  با  که  میباشد  باال  آن  استهالك  درپارکینگ 
یکشنبه  روز  ازساعت۹الی۱۲در  شده  ارزیابی  مبلغ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  به 
مورخ۱۴۰۰/۱۰/۲۶درپارکینگ امام علی از طریق مزایده حضوری به فروش 
که  قیمت  باالترین  وبه  شروع  مبلغ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  از  مزایده  رسد  می 
خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 
سپرده  به حساب  مزایده  از  قبل  ۴۸ساعت  کارشناسی  پایه  مبلغ  از  ۱۰درصد 
او  قانونی  نماینده  یا  خریدار  وحضور  واریزاعالمی  شناسه  اخذ  از  وپس  ثبت 
از شروع  قبل  تا  بایست  می  ویا خریداران  لذا خریدار  است  مزایده  در جلسه 
وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود وتحت شناسه 
نمایند  وثبت  تسلیم  اجرا  واحد  به  خود  کتبی  درخواست  همراه  به  را  اعالمی 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج  ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه 
روز ازتاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی که ظرف 
مذکور  مبلغ  نکند  واریز  ثبت  سپرده  حساب  رابه  فروش  مانده  مقرر  مهلت 
قابل استرداد نبوده وبه حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبارساقط ومزایده تجدید می گردد ضمنا کلیه هزینه های 
قانونی به عهده برنده مزایده است ونیم عشر وحق مزایده نقدا وصول خواهد 

انتشارآگهی:۱۴۰۰/۱۰/۱۱ تاریخ  شد.م.الف:۹۲۷۰ 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهریار-بشیرنعیم زاده

دادنامه
پرونده کالسه ۱۴۰۰۳۴۹۲۰۰۰۲۲۸۱۱۲۹شعبه ویژه دادگاه اصل ۴۹ قانون 
اساسی استان گیالن تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۳۴۳۹۰۰۰۵۳۶۱۲۷۸ خواهان: 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به نشانی استان تهران شهر تهران خالد اسالمبولی 
کوچه ۱۷ ستاد اجرایی فرمان امام با نمایندگی آقای حسن مومنی رودبارکی فرزند 
علی خوانده: دادستان محترم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بندرانزلی به 
نشانی استان گیالن شهرستان بندرانزلی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
بندرانزلی خواسته: صدور حکم برتملک به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
خمینی بسمه تعالی: بتاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ در وقت فوق العاده پرونده کالسه فوق 
تحت نظر است دادگاه ضمن اعالم ختم رسیدگی بشرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام به طرفیت دادستان عمومی وانقالب شهرستان بندرانزلی به خواسته صدور 
حکم تملیک سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتی ۱۰۰۲ فرعی از ۱۱۱۳ اصلی 

بخش ۸ گیالن واقع در بندرانزلی غازیان خ اطباء ساحل قو خیابان شریعتی چهارم 
مقوم به مبلغ ۷۰ میلیون ریال با عنایت به محتویات پرونده آقای محمدرضا ناظمی 
فرزند جلیل به شماره شناسنامه ۱۶۳ متولد ۱۳۱۷/۲/۲۴ صادره از کازرون بوده 
و با توجه به پاسخ استعالم اداره ثبت احوال وی فوت نموده و فاقد واقعه ازدواج 
و طالق و فرزندی می باشد لذا مستندا به آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده 
های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی و با توجه به پاسخ اداره ثبت اسناد و امالك 
بندرانزلی سه دانگ مشاع پالك موصوف را به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام تملیک می نماید رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی گیالن-حسین پور

دادنامه
 ۴۹ اصل  دادگاه  ویژه  شعبه   ۹۸۰۹۹۸۱۳۳۰۸۰۰۰۳۹ کالسه  پرونده 
 ۱۴۰۰۳۴۳۹۰۰۰۵۱۸۶۰۴۸ نهایی شماره  تصمیم  گیالن  استان  اساسی  قانون 
خواهان: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به نشانی استان تهران شهر تهران 
محمد  آقای  نمایندگی  با  امام  فرمان  اجرایی  ستاد   ۱۷ کوچه  اسالمبولی  خالد 
ملک(-به  اموال)ضبط  تکلیف  تعیین   : خواسته  احمد  فرزند  سعدآبادی  کرمی 
است  نظر  تحت  فوق  کالسه  پرونده  العاده  فوق  وقت  در   ۱۴۰۰/۹/۲۲ تاریخ 
دادگاه ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نمایندگی 
استان گیالن مبنی بر صدور حکم بر تملیک پالك ثبتی ۲۰۱ فرعی از ۱۸۴ 
بوده  المالک  مجهول  که  گیالن   ۱۵ بخش  چاف  قریه  لنگرود  در  واقع  اصلی 
است با توجه به اعالم اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنگرود و گزارش 
مرجع انتظامی و نظریه کارشناس منتخب دادگاه و سایر قراین وامارات موجود 
ملک به صورت مجهول المالک و رها شده می باشد که به نفع ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام تملیک می گردد رای صادره غیابی بوده ظرف مدت ۲۰ 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رئیس شعبه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی گیالن-محمدحسین حسین پور

آگهی فقدان سند مالکیت
بنا به درخواست مالک ۱۴۰۰۸۵۶۰۱۰۶۰۰۱۲۲۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ مبنی بر 
اعالم مفقودی سند مالکیت ملک مورد تقاضا با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی 
امضا شده ذیل شماره ۱۴۰۰۲۱۵۱۲۶۵۰۰۰۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ در دفترخانه 
اسناد رسمی ۱۹ ورامین تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است مراتب در 

اجرای ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت بشرح ذیل آگهی میگردد.
نام و نام خانوادگی مالکین: صفت اله کشاورز

میزان مالکیت: سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به پالك ثبتی ۱۴۹۰ 
فرعی از ۱۱۱ اصلی عرصه و اعیان بمساحت ۲۰۰.۱۰ )دویست متر و ده دیسیمتر 
سند  که  ورامین  وسط  بهنام  ورامین  در  واقع  تفکیکی   ۵ قطعه  مربع  مربع(متر 
مالکیت به شماره چاپی ۲۲۴۸۵۳ و۸۴۲۳۳۸ موارد ثبت ۱۶۶۴ صفحه ۳۲۸ دفتر 
۱۵ و شماره ثبت ۱۶۶۴ صفحه ۲۳۸ دفتر ۱۵ به نام سید اسماعیل آقائی و حاجی 
اسماعیل فضل الهی ثبت سپس مع الواسطه تمامی مورد ثبت به شماره ۳۹۷۱۷ 
مورخ ۱۷/ ۱۳۷۱/۰۵ دفتر خانه یک به صفت اله کشاورز ثبت و صادر شده است 
و که نامبرده هم اکنون تقاضای المثنی نموده است لذا شایسته است چنانچه سند 
مالکیت فوق االشاره جهت تنظیم هر گونه معامله به آن دفتر خانه ارائه گردید، 

اخذ و به این واحد ثبتی ارسال نمایید.  
علت از بین رفتن: مفقودی

به مورد ثبت  تا کنون نسبت  ثبتی و ثبت دفتر امالك  به حکایت سوابق 
معامله ی صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
و درخواست المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف 
مدت ۱۰ 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 مهلت 
مقرر اعتراضی واصل نشود سند مالکیت المثنی طبق قانون و مقررات صادر و 

تسلیم خواهد شد.  م.الف ۴۷۶- دنیای جوانان 
محمود داودی – رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ورامین



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
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 خشایار بوذرجمهری، یدال ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

شنبه  11  دی 1400  قیمت 1000 تومانسال بیست وچهارم- شماره مسلسل 1919

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 275، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: ۶۶5۶2801-۶۶٩17۳12 -۶۶٩152۶8      
فکس:۶۶12۶1۳٩

نمایش دو در یک با حضور ستارگان بزرگ

نمایش اعترافات ذهنی محبوس 
در فضایی دو در یک، به نویسندگی 
و کارگردانی سجاد حسین پور از ۱۲ 
روی  شانو  تماشاخانه  در  ماه  دی 
صحنه می رود. سجاد حسین پور خود 
روی  نمایش  این  بازیگر  عنوان  به 

صحنه می رود. این اثر نمایشی با همراهی 
هنرمندان شناخته شده ای همچون رامبد جوان، سارا خِویینی ها، مجتبی 
توماج  عزیزی،  ابراهیم  مدنی،  رابعه  قاسمی،  ندا  داخ،  سعید  پیرزاده، 
دانش بهزادی، علیرضا داوری، مهسا احمدپور، حمید رضا مرادی و نیکان 
مسگرها خواهد بود و تاکنون توضیحي درباره چگونگي حضور این ستارگان 
در این نمایش خاص داده نشده است تا این موضوع کنجکاوي مخاطبان 
را بیشتر کند! در خالصه داستان نمایش آمده است: روایت های یک ذهن 

در روز سیزدهم قرنطینه...

قهرمان اصغر فرهادي راهي هند مي شود

ه  ر ا جشنو هفتمین  و  بیست 
ن  با میز کلکته  فیلم  لمللی  بین ا
بلند  فیلم   ۲ و  مستند  یک  نمایش 
که  بود  خواهد  ایران  سینمای  از 
قهرمان،  فیلم  نام  آنها  راس  در 

مي خورد  چشم  به  فرهادي  اصغر  ساخته 
شاخص ترین  از  یکي  مي تواند  طبیعتا  که 
از  یکي  فیلم  این  که  چرا  باشد  جشنواره  این  در  حاضر  فیلم هاي 
شانس هاي اصلي اسکار امسال است. مستند زنانگی، ساخته محسن 
استادعلی و فیلم سینمایی ۱۹ به کارگردانی منیژه حکمت در بخش 
روی  به  سینمایی  جشنواره  این  سینما  در  نوآوری  بین الملل  مسابقه 
پرده خواهند رفت و فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادي هم در بخش 
سینمای بین الملل به نمایش گذاشته خواهد شد. این جشنواره از ۱۷ 

تا ۲۴ دی در کشور هند برگزار می شود. 

توضیحات همایون اسعدیان درباره خسوف

و  نویسنده  اسعدیان،  همایون 
یش  نما شبکه  یال  سر تهیه کننده 
به  اعتراض ها  برخی  خانگی خسوف، 
قسمت آخر این مجموعه را سوءتفاهم 
دانست. او گفت: در سکانسی از قسمت 

یازدهم  سریال که هفته گذشته پخش شد، 
از  برداشت شده که یکی  اینطور  متاسفانه 
شخصیت های اصلی قصه در جوانی وابسته به فرقه منافقین بوده ولی 
الزم به توضیح است که به هیچ عنوان در ذهنیت نویسنده و کارگردان 
به  این شخصیت   توسط  اشاره ای که  است.  نداشته  چنین چیزی وجود 
پهلوی  زمان  در  که  است  گروه هایی  تمام  به  مربوط  می شود  سیانور 
فعالیت مخفی و چریکی داشتند و منحصر به فرقه منافقین نیست. به 
هیچ عنوان چنین نیتی نبوده و این شخصیت در قصه خسوف، تمایلی 

به این فرقه نداشته است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

یادداشت الناز شاکردوست براي منتقدان

الناز شاکردوست بازیگر و برنده 
تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن 
شد،  کامل  ماه  که  شبی  فیلم  برای 
منتقدان  بزرگ  جشن  سیزدهمین  از 
در  ایران  سینمایی  نویسندگان  و 
یادداشتی به جایگاه جشن و اهمیت 

کمک  سینما  اعتالی  و  رشد  به  که  نقد 
می کند، پرداخت. در بخشي از این یادداشت آمده: هنرمند از لحظه ای 
که به خلق اثر می اندیشد، چه بخواهد و چه نخواهد مخاطبی در ذهن 
دارد. او معنا و مقصودی دارد و اثر با آن محتوا و صورتی که مخاطب و 

مقصود و معنا ایجاب می کنند،
 پدید می آید. عرضه ای اجتماعی، که به داوری کم و کیف هر اثر 
می نشیند و بدیهی است در راس این داوران نخست منتقدان و اهل قلم 

و هنر واقع هستند.
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تولیدات ژانر کودک در شبکه خانگي ادامه دارد...

ابراهیم عامریان: براي هر ژانر هزینه نشود قطعا آن کار شکست خواهد خورد
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اولین  نارگیل،  سریال  روزها  این 
نمایش  شبکه  در  کودك  ژانر  سریال 
شدت  به  و  پخش  حال  در  خانگي 
است.  گرفته  قرار  خانواده ها  موردتوجه 
عامریان  ابراهیم  سریال  این  سازنده 
مقام  در  که  است  سال  چند  است. 
سیدمسعود  همراهی  با  و  تهیه کننده 
در گیشه  تعیین کننده  اطیابی حضوری 
سینماها داشته است. او در همین ایام و 
در شرایطی که اکران در سینماها به کما 
دینامیت،  فیلم سینمایی  با  است،   رفته 
بخشیده  سینماها  به  دوباره ای  جان 
است. سیدابراهیم عامریان که در مقام 
گذشته  سال  جشنواره  در  تهیه کننده 
فیلم  با  نوجوانان  و  کودکان  فیلم های 
اطیابی  سیدداود  کارگردانی  به  نارگیل 
ظرفیت های  بر  اتکا  با  داشت،  حضور 
فیلمنامه ای که حمزه صالحی برای آن 
کار نوشته بود، پروژه سریالی نارگیل را 
هم کلید زد که این روزها در حال پخش 
از فیلیمو است. حاال نوبت اوست که از 
کارگردانی  و  تهیه کنندگی  از  هدفش 

مشترك این سریال بگوید....

تهیه کنندگان  ورود  -بسیاری 
و  کودکان  ویژه  آثار  ساخت  حوزه  به 
به عنوان  می دانند.  ریسک  را  نوجوانان 
نگاه  این  با  چقدر  نارگیل  تهیه کننده 
موافق هستید و آیا واقعا سرمایه گذاری 
با  شما  برای  پروژه ای  چنین  تولید  و 

ریسک همراه بود؟
ما  فیلمسازی  مدل  به  توجه  *با 
در ژانر کودك، متاسفانه تهیه کنندگان 
ما غالبا حاضر به هزینه کردن در این 
پیش فرض  این  گویی  نیستند.  حوزه 
با  نباید  کودك  کار  که  دارد  وجود 
کیفیت یک کار بزرگسال ساخته شود. 
به همین دلیل غالبا از هزینه کردن در 

همین  و  می کنند  خودداری  حوزه  این 
باعث باالرفتن ریسک کار در این ژانر 
می شود. در حالی که در آثار بزرگسال 
و در هر ژانری، حتی فیلم کمدی که 
به ظاهر تضمین شده محسوب می شود، 
اندازه  به  مثال  و  نشود  هزینه  اگر  هم 
بودجه  کودك،  کار  یک  برای  معمول 
هم  کار  همان  طبیعتا  شود،  گذاشته 

جواب نخواهد داد. به همین دلیل شخصا 
ورود به این حوزه را ریسک نمی دانم و 
با تسلط کامل وارد این میدان شده ام. 
روزی که خودم با خودم تصمیم گرفتم 
عهد  بسازم،  کودکان  برای  کاری  که 
تمام تالشم  نکنم.  که کم کاری  کردم 
هم این بود که تاجایی که الزم است 
هزینه کنم تا کار خوبی بسازم که بچه ها 

آن را دوست داشته باشند.

خوب  کودك  کار  یک  -معتقدید 
که به درستی برای تولیدش هزینه شده 

باشد، قربانی فضای تولید نمی شود و در 
هر حال دیده می شود؟

کاری  هر  معتقدم  من  *دقیقا. 
در هر ژانری، چه برای کودکان و چه 
شده  ساخته  خوب  وقتی  بزرگساالن، 
تهیه کننده  به عنوان  آن  برای  و  باشد 
در فرآیند تولید ارزش قایل شده باشیم، 
حتما دیده هم می شود. هیچ فرقی در 

این زمینه بین کار کودك و بزرگسال 
وجود ندارد.

-اشاره کردید در جایی خودتان با 
خودتان تصمیم گرفتید که کاری برای 
کودکان بسازید، در آن مقطع دقیقا به 
آن  که حاصل  بودید  دنبال چه هدفی 

شد سریال نارگیل؟
در  من  که  است  این  *واقعیت 
مقطعی احساس کردم کارهایی که برای 
کودکان تولید می شوند، ضعیف هستند. 
برای همین تصمیم گرفتم کاری کودك 

فیلمنامه های  کنم.  تولید  کیفیتی  با 
زیادی هم به دستم رسید که متأسفانه 
فیلمنامه  مرحله  همان  از  آنها  غالب 
مشخص بود که جوابگو نخواهد بود و 
فیلم خوبی از آنها درنخواهد آمد. حتی 
دستم  به  هم  رئال  عروسکی  کار  چند 
با حمزه  نبود.  بازهم مطلوب  اما  رسید 
همکاری  هم  با  سال ها  که  صالحی 

کرده بودیم در این زمینه گفتگو کردیم 
ایده  به  روزه  یک  که  نبود  اینگونه  و 
که  بود  اولیه ای  طرح  برسیم.  نارگیل 
نسبت به آن هم خیلی راغب نبودم اما در 
ادامه پخته تر شد تا اینکه به فیلمنامه ای 
رسیدیم که از ابتدا می خواستم روی آن 

کار کنم.

-این همان فیلمنامه ای است که 
تبدیل به نسخه سینمایی نارگیل شد؟

بله.  بعد از ساخت نسخه سینمایی 
را دوست داشتم،  هم خودم خیلی کار 

با  اکران  نوبت  چند  در  را  فیلم  هم 
کار  واقعا  دیدم  و  کردم  تماشا  بچه ها 
که  شرایطی  در  داشته اند.  دوست  را 
وجود  سینماها  در  فیلم  اکران  امکان 
نداشت به این جمع بندی رسیدیم که با 
قصه ای جذاب تر نسخه سریالی کار را 
هم بسازیم. آنقدر هم از نتیجه مطمئن 

بودیم که سریع کار را کلید زدیم.

عنوان  به  خودتان  که  شد  -چه 
صالحی  حمزه  همراهی  با  اول  تجربه 

کارگردانی را هم برعهده گرفتید؟
عالقه  دالیلش  از  یکی  *شاید 
بیش از حدم به کارهای کودك باشد. 
تجربه  است  قرار  اگر  داشتم  دوست 
در  کنم،  کسب  زمینه  این  در  اولی 
قطعا  باشد.  نوجوانان  و  حوزه کودکان 
سختی ها و دشواری هایی هم به عنوان 
کار اول داشت اما دلیلی که باعث شد 
بگذاریم،  پشت سر  را  سختی ها  این 
حوزه  در  کار  به  که  بود  عالقه ای 

کودکان داشتیم.

-االن که کار به سرانجام رسیده 
است، فکر می کنید برگ برنده نارگیل 
و  کودك  مخاطبان  با  ارتباط  برای 

نوجوان چیست؟
*برگ برنده اصلی سریال نارگیل 
است  عروسک ها هستند. چندین سال 
کارهای  زمینه  در  موفقی  نمونه  که 
آخرین  نوعی  به  و  نداشتیم  عروسکی 
تلویزیون  و  سینما  در  موفق  نمونه 
کاله قرمزی بوده است. بعد از آن این 
موفقیت تکرار نشد و عروسک تازه ای 
که بتواند در سریال و یا فیلم سینمایی 
موفق باشد نداشتیم. این اتفاق را بعد از 
سال ها می توانیم در نارگیل شاهد باشیم. 
نوع ساختار عروسک ها بسیار خوب است 
و عروسکساز پروژه تالش بسیاری کرد 

استقبال شود. صداپیشه های  آنها  از  تا 
حوزه  این  درجه یک های  جزو  هم  کار 
هستند، از محمدرضا علیمردانی تا هومن 
حاجی عبداللهی و مجید آقاکریمی. همه 
این ها در کنار یک دیگر عروسک ها را 
تبدیل به نقطه پرتاب سریال کرده است.

ین  ا شخصیت  حی  ا طر ر  د -
عروسک   ها چه مالحظاتی داشتید؟

 ۳ این  کردیم  تالش  *بیشتر 
عروسک هایی  از  متفاوت  عروسک، 
شده اند.  دیده  امروز  به  تا  که  باشند 
می خواستیم به گونه ای باشند که بچه ها 
از آنها نترسند و دوست شان داشته باشند. 
بامزگی هایی  هم  شخصیت پردازی  در 
هم  تا  گرفتیم  نظر  در  کدام  هر  برای 
جذاب  گفتار  در  هم  و  صداپیشگی  در 
باشند. می خواستیم بچه ها از عروسک ها 
هیچ  هم  عروسک   ۳ بیاید.  خوششان 
بچه ها  تا  ندارند  یکدیگر  به  شباهتی 
راحت تر بتوانند آنها را از هم تشخیص 
دهند. برخالف برخی کارهای عروسکی 
این  و  هستند  هم  شبیه  کاراکترها  که 
را  کودك  مخاطب  با  ارتباط  برقراری 

سخت تر می کند.

ی  ز سا فضا می کنید  فکر  -
خیال انگیز و فانتزی در داستان نارگیل 
امروز  مخاطب  برای  می تواند  چقدر 

جذابیت داشته باشد؟
*در دنیای امروز که بچه های ما 
فیلم و سریال می بینند، به دلیل ضعف 
کارهای کودك و نوجوان، بچه های مان 
روی  خارجی  کارهای  به سمت  بیشتر 
آورده اند. پایه و اساس تولیدات خارجی 
از  است.  خیالی  و  فانتزی  دنیای  هم 
این  در  ما  اصلی  رقیب  که  آنجایی 
ما  هستند،  فانتزی  آثار  همین  میدان 
را  داستان  فضای  گرفتیم  تصمیم  هم 

به سمت فانتزی ببریم تا بچه ها بتوانند 
آن را با نمونه های خارجی مقایسه کنند 

و آن را دوست داشته باشند.

فصل  سینمایی،  نسخه  از  -بعد 
اول سریال نارگیل در حال پخش است. 
به عنوان تهیه کننده و یکی از کارگردانان 
به فصل های بعدی این سریال هم فکر 

کرده اید؟
فیلیمو  در  امروز  که  *سریالی 
پخش  حال  در  اختصاصی  به صورت 
است، ژانری جدید است. کار کودك به 
این سبک و سیاق خیلی کم داشته ایم. 
ما ۳ عروسک را برای اولین بار معرفی 
کمی  آنها  شدن  شناخته  که  کرده ایم 
طول می کشد. به شخصه اما آنقدر به 

حاصل این کار مطمئن هستم که خیالم 
عروسک ها  این  با  بچه ها  ارتباط  بابت 
راحت است. منظورم مخاطبان کودك 
بزرگساالن که طبیعتا  برخی  نه  است، 
و  نشده  ساخته  آنها  برای  کار  این 
باشند.  نداشته  را دوست هم  شاید کار 
سریال  این  درباره  باید  بچه ها  معتقدم 
نظر بدهند و طبق بازخوردهایی که تا 
امروز داشته ایم هم بسیار آن را دوست 
امروز  به  تا  بازخوردها  آنقدر  داشته اند. 
االن مشغول  ما همین  بوده که  خوب 
سریال  دوم  فصل  فیلمنامه  نگارش 
هستیم. بدون آنکه منتظر اتمام پخش 
فصل اول بمانیم،  تولید فصل دوم را هم 
آغاز خواهیم کرد چرا که از حاصل آن 

مطمئن هستیم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

در سال هاي اخیر به کم دیده شدن 
و یا حتي نبودن ستاره هاي کهنه کار و 
قدیمي سینما عادت کرده ایم. فیلمسازان 
در سال هاي اخیر کمتر سراغ چهره هاي 
سینما  بزرگ  ستاره هاي  و  قدیمي 
مي روند و یا معموال اگر هم بروند براي 
جمشید  کوچک!  و  کوتاه  نقش هاي 
ندارد... ستاره  معرفی  به  نیاز  هاشم پور 
ایران که هنوز  دهه های قبل سینمای 
هم از محبوب ترین چهره های خاطره ساز 
بر پرده های نقره ای محسوب می شود. 
عشق جمشید قاسم پور )با بازی حسین 
از  یکی  هاشم پور  جمشید  به  یاری( 
سریال  داستان  در  اصلی  سوژه های 
نیسان آبی است که اتفاقا به صورت ویژه 
قرار  سریال  موردتوجه عالقمندان  هم 
هاشم پور  جمشید  حضور  است.  گرفته 
در سریال تازه منوچهر هادی بهانه ای 
این  با  کوتاه  گفتگویي  یک  برای  شد 
ادامه  در  که  سینما  پیشکسوت  بازیگر 

می خوانید...

-جناب هاشم پور شما از ستاره های 
ایران  سینمای  دور  سال های  پرکار 
هستید، کمی از تجربه حضور خود در 
سریال نیسان آبی به کارگردانی منوچهر 

هادی بگویید؟
*ضمن تشکر از همه عوامل این 
آبی  نیسان  برای  بگویم  باید  سریال 
طوری  به  شد  کشیده  زیادی  زحمات 
گذشته  ماه  چند  در  نفر   ۸۰ حدود  که 
مشغول کار هستند. من خدا را شاکرم که 

موقعیتی برایم پیش آمد تا در این پروژه 
حضور داشته باشم و کاری را که به من 
سپرده شده بود، انجام بدهم. حضور در 
این اثر تجربه خوبی بود. حس کردم که 
سریال نیسان آبی یک کار جدید، خاص 
و توام با صحنه های بسیار کمدی است 
که حضور در چنین پروژه ای را تاکنون 
تجربه نکرده بودم. آقای منوچهر هادی 
حضور در این سریال را به من پیشنهاد 
داد و من هم از آن استقبال کردم. جا 
دارد از عوامل نیسان آبی به ویژه آقای 

منوچهر هادی تشکر کنم.

سینما  سوپراستار  شما  -بی شک 
هستید و هواداران زیادی دارید. در این 

سریال هم نقش خود جمشید هاشم پور 
را بازی کردید. این تجربه چطور بود؟

این  به  دقیق  و  قاطع  *نمی شود 
اینکه  با  نقش  این  داد.  پاسخ  پرسش 
خیلی خاص و مربوط به من است ولی 
خودم حس می کنم کمی با نقش، بازی 
شده است. من شخصیتی دیگر دارم و 
فیلمنامه  در  ولی  هستم  دیگری  آدم 
یک کاراکتر خاصی را نوشته بودند که 

درباره من بود.

-خارج از فیلم و سریال در دنیای 
اتفاقی برای شما رخ  واقعی هم چنین 
به  کسی  که  شده  یعنی  است؟  داده 
اندازه جمشید قاسم پور با بازی حسین 

یاری شما را دوست داشته باشد و پیگیر 
شما باشد؟

برای دیگر  اتفاق  این  البته  *بله. 
بازیگران هم رخ می دهد. من هم مثل 
بقیه چنین مواردی را تجربه کرده ام که 
البته خیلی فانتزی تر بود. در این سریال 
نمایش  به  اتفافات  آن  از  کمی  درصد 
این  که  ویژه  به  است،  شده  گذاشته 
من  است.  زیاد  شهرستان ها  در  موارد 
البته الزم می دانم از این افراد تشکر کنم 
چراکه واقعا به من لطف دارند. معتقدم 
این مخاطبان هستند که ما را تشویق 
سطح  نسبتا  پروژه های  در  تا  می کنند 
باالیی حضور داشته باشیم. با توجه به 
موظف  داریم  دوش  بر  که  مسئولیتی 

هستیم پاسخگوی این امر باشیم.

بسیار  که  آقازاده  سریال  از  -بعد 
رفتید...  آبی  نیسان  سراغ  به  درخشید، 
از این سریال ها برای  تجربه کدام یک 

شما جذاب تر بود؟
متفاوت  کار   ۲ سریال،   ۲ *این 
حس  نها  آ بین  هتی  شبا و  ند  د بو
برای خودش  آقازاده  نمی کنم. سریال 
هم  کار  این  و  داشت  جداگانه  حسی 
حس و حالی خاص داشت که با نظر 
ویژه کارگردان به سرانجام رسید. فکر 
داشته  دقت  باید  کارگردانان  می کنم 
باشند که نقش ها شبیه به هم نباشند. 
متاسفانه بعضی از همکاران را می بینیم 
آثارشان به هم شباهت  که نقش های 
را  ما  بازیگران  آینده  در  این  دارند. 
می کنم  سعی  من  کرد.  خواهد  اذیت 
نقش هایم از هم متفاوت باشند. حس 
هم  با  آبی  نیسان  و  آقازاده  می کنم 

فاصله زیادی دارند.

-در این سریال به آثار گذشته شما 
ارجاعات زیادی داده شده است. خودتان 
کدام یک از این ارجاعات را بیشتر دوست 
داشتید؟ اساسا کدام یک از فیلم های تان 

برایتان خاطره انگیز و جذاب است؟
سینمایی  ژانر   ۲ می کنم  *فکر 
آن  از  بعد  و  هیوا  از  قبل  به  که  دارم 
در  هیوا  از  قبل  می شود.  تقسیم بندی 
آثار اکشن بازی می کردم که البته آنها 
بیننده خاص خودشان را داشت. بعد از 

آنکه حال و هوای فیلم ها تغییر کرد و 
مخاطبان تمایل نداشتند آنجور فیلم ها 
را ببینند به سراغ آثاری رفتیم که ژانر 
خاص هنری خودشان را داشتند. با توجه 
به واکنش هایی که از سوی مخاطبان 
می بینم به نظرم این ژانر هم جواب داده 
و موردپسند مخاطبان واقع شده است.

آبی  نیسان  اول  قسمت  -در 
است  شده  تاراج،  فیلم  به  اشاره ای 
خودتان حس تان چه بود وقتی حسین 
یاری را در قالب نقش خودتان می دیدید؟

امیدوارم  و  بود  جالب  نظرم  *به 
برای مخاطبان هم جالب باشد. یک طنز 
زیبایی بود که آقای هادی خیلی دقیق و 
ظریف درآورده بود. من هم حس بسیار 

خوبی به آن صحنه داشتم.

پشت  داشتید  آبی  نیسان  -اگر 
نیسان تان چه می نوشتید؟

می  را  جمالتی  همان  *احتماال 
نوشتم که در این سریال پشت نیسان 
جمالت  همین  است.  شده  نوشته 

باالترین و بهترین هستند.

-اگر صحبتی با مخاطبان نیسان 
آبی دارید بفرمایید:

*ما نمی توانیم اصرار بیش از اندازه 
داشته باشیم تا مردم سریال را به صورت 
قانونی ببینند اما گر می خواهند یک اثر 
می کنم  توصیه  ببینند  خاص  و  طنز 
کنند.  تماشا  خانواده  با  را  سریال  این 
تهیه کننده،  فیلم،  این  عوامل  همه  از 
کارگردان، فیلمبردار و... تشکر می کنم 
چون این سریال با تالش شبانه روزی 
همه دوستان با کیفیت خوب و مناسبی 

ساخته شد.

ستاره اي که هرگز خاموش نمي شود...

جمشید هاشم پور: سعی می کنم نقش هایم از هم متفاوت باشند


