
معاون وزیر اقتصاد:

دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

وزیر نفت گفت که به راحتی نمی توانیم نفت خود را 
بفروشیم، اما دست از تالش هم بر نمی داریم.

بیژن زنگنه روز گذشته )چهارشنبه، ۲۷ شهریورماه( 
در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
نفت کاالیی عمومی و مورد نیاز بشریت است و باید اجازه داد 

به صورت آزاد در بازارها جریان داشته باشد.

وی درباره تالش آمریکا برای جایگزینی نفت عربستان به جای 
ایران ادامه داد: آمریکا از خیلی وقت پیش دنبال این موضوع و 
همچنین استفاده از نفت شیل است، شاید یکی از دالیلی که 
نفت ایران را تحریم کرد همین موضوع باشد که آن را در ذهن 

خود می پروراند.
صفحه ۲

رییس سازمان تعزیرات:

قانون فعلی تعزیرات
 تاثیر موثری در بازار ندارد!

اقدام به خودکشی حدود ۱۰۰ هزار نفر ایرانی در سال!
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور 
اجتماعی، درباره وضعیت مصرف »الکل« در 
اجتماعی، گفت:  به عنوان یک آسیب  کشور 
نرخ شیوع الکل در کشور بین ۹ تا ۱۰ درصد 
که ساالنه  به طوری  است  تا ۶۴ سال  باالی ۱۵  افراد 
بیش از پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف می کنند. 
تقی رستم وندی در دومین همایش ملی مواجهه 
با همکاری  از دیدگاه اسالم که  اجتماعی  با آسیب های 
بیان  به  شد،  برگزار  کشور  وزارت  در  و  شاهد  دانشگاه 
اساس  بر  اجتماعی  آسیب های  حوزه  در  آمارهایی 
پژوهش های انجام شده پرداخت و درباره وضعیت مصرف 
الکل در کشور اظهار کرد: درحالی باید به مصرف الکل 
توجه کرد که رسانه های ما به هیچ عنوان جسارت پرداختن 

به تغییر نگرش مردم نسبت به الکل را ندارند.
صفحه ۲

استاندار خراسان رضوی ؛

کمک به حفظ واحدهای تولیدی، ثبات بازار 
و تامین کاالی مورد نیاز را به همراه دارد

4
بازی تکراری پرسپولیس و سپاهان در اصفهان و اراک

صفحه 6
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
فیلمسازي که متر و 
معیار سینماي دفاع 

مقدس است

3اقتصاد
گزارش دنیای 

جوانان از حواشی 
فروش اینترنتی 

بهمن موتور

هنگ 7فر

مراسم بزرگداشت جمال شورجه، به همت کانون کارگردانان 
سینمای ایران با همکاری موزه سینمای ایران شب گذشته در 
سالن سینماتوگراف موزه سینما با حضور جمعی از سینماگران 

برگزار شد.

روز گذشته )یکشنبه( از ساعت ۱۰ صبح در حالی گروه بهمن 
فروش آنالین دو خودروی دیگنیتی و فیدیلیتی را با تاخیر 
یک هفته ای کلید زد که نحوه انجام این فروش های اینترنتی 
در ماه های گذشته اعتراضاتی را از سوی مشتریان به دنبال 

داشته است.

مجازی  نمایشگاه  دومین  خبری  نشست  در  رمضانی  علی   
کتاب تهران اظهار داشت: مساله دسترسی به منابع اطالعاتی 
این  که  است  کتاب  فعاالن  و  ناشران  چندساله  دغدغه 
نمایشگاه توانسته است مشکالت فیزیکی از جمله فاصله و 

غیره را رفع کند.

ناشران ۱۵ کشور جهان 
در دومین نمایشگاه 

مجازی کتاب تهران 
شرکت دارند 

زنگنه: آثار حادثه آرامکو کوتاه مدت است بی اعتمادی، یکی از علل اصلی مقاومت 
در برابر واکسن کرونا است!

اعظم امامی در خصوص علل واکسن گریزی و چگونگی کاهش و رفع این 
آسیب اجتماعی عنوان کرد: مخالفت با واکسن کرونا در هر کشور از علل متعددی 
برخوردار است.وی افزود: برخی گروه ها با تکیه بر اهمیت سن در ابتال به این 
بیماری و مرگ ومیر، تصور می کنند که سالمندان و سالخوردگان در معرض خطر کرونا بوده 
و در صورت ابتال نیز این جمعیت، به سهولت نمی توانند دوران بیماری را پشت سر بگذرانند.
صفحه ۲

مطابق قانون کار عیدی کارگران برای یک 
سال کار حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز 
است؛ بنابراین امسال حداقل عیدی پرداختی به 
کارگران بین پنج میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان تا هفت 
میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان خواهد بود. بر اساس 

ماده واحده قانون کار که در پایان شهریور سال ۱۳۷۰ 
اصالح شد تمام کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به 
هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 

۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
صفحه ۳

عیدی امسال کارگران اعالم شد!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آموزان  دانش  حضور  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
در مدارس اجباری نیست، اما مدارس باید با رعایت شیوه 

نامه های بهداشتی باز باشند.
یوسف نوری گفت: همکاران ما می توانند دانش آموزان 

را گروه بندی کرده و از فضا های جانبی استفاده کنند.

۹۴ درصد معلمان و دانش آموزان دوز اول و حدود ۷۵ 
درصد دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند. مدارس 
برخی  در  اما  باز هستند  و حاشیه شهر ها همگی  روستایی 
صورت  به  اتفاق  این  هنوز  استان ها  مراکز  و  کالنشهر ها 

کامل نیفتاده است.

به گفته وزیر آموزش و پرورش در سال های ۹۳ و ۹۸ 
اقداماتی در جهت ترمیم حقوق معلم ها انجام شد، اما نظام مند 
نبود. در سال ۱۳۹۹ الیحه ای در راستای رتبه بندی معلمان 
به مجلس داده شد. این موضوع اخیرا در مجلس به تصویب 

رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده است.

وزیر آموزش و پرورش:

حضور دانش آموزان در مدارس اجباری نیست

 ۱۴۰۰ بودجه  مصوبه  اخیرا  دولت 
تعرفه  پلکانی  افزایش  درباره  مجلس 
مشترکانی که باالتر از الگوی استاندارد 
مصرف کرده اند را اجرایی کرده که طبق 
آن پرمصرف های برق از اول بهمن ماه، 
قبوضی با اعدادی جدید دریافت می کنند.

بر اساس بند »ی« تبصره ۸ قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰، آیین نامه جدید تعرفه 
اصالح  هدف  با  خانگی  مشترکان  برق 
مصرف به تصویب هیئت وزیران رسید، 
بر اساس آن  الگوی مصرف در مناطق 
جغرافیایی مختلف هیچ تغییری نکرده و 
برای کسانی که مصرف ماهیانه برق آنها 
پایین تر از الگو باشد، هیچ افزایش تعرفه ای 

درنظر گرفته نشده است.
در  مصرف  الگوی  اساس  این  بر 
کیلووات   ۲۰۰ سال  گرم  غیر  ماه های 
ساعت تعریف شده که مصرف بیش از 
۷۵ درصد از مردم کشور پایین تر از این 
الگو قرار دارد. این عدد برای ماه های گرم 
سال که خردادماه تا شهریورماه است، در 
مناطق گرمسیر ۳۰۰۰ کیلووات ساعت در 
ماه و برای مناطق عادی ۳۰۰ کیلووات 
ساعت است که نسبت به گذشته هیچ 

تغییری نکرده است.
با این اوصاف الگوی مصرف نسبت 
به گذشته تغییر نکرده است، مشترکانی 
که زیر الگوی مصرف تعیین شده برای 
هر منطقه برق مصرف می کنند، مشمول 
هیچ افزایش قیمتی نمی شوند و کماکان 
 ۱۳۹۷ سال  مصوب  تعرفه گذاری  نظام 
برای این مشترکان لحاظ خواهد شد. در 
این آیین نامه همچنین پیش بینی شده که 
اگر مشترکی بتواند در چهارماه گرم سال 
مصرف خود را به کم تر از الگوی مصرف 
کاهش دهد، می تواند متناسب با میزان 
کاهش، پاداشی متناسب با هزینه هایی که 
برابر تامین برق برای وزارت نیروست را 
دریافت کند و در شرایطی حتی مشترکان 

خانگی بستانکار نیز خواهند شد.
گرم ۲۰۰  فصل  در  مشترکی  اگر 
کیلووات ساعت برق مصرف کرده و به 
دنبال آن ۱۰۰ کیلووات ساعت زیر الگوی 
پاداش کم  از یک  استفاده کند،  برق  از 
مصرفی، بهره مند خواهد شد. مشترکانی 

شده  تعیین  تشویق های  برخالف  که 
همچنان به مصرف باالی خود ادامه دهند، 
تعرفه برق آنها افزایش خواهد یافت. میزان 
مصرف مازاد بر الگو متناسب با افزایش 
اساس  بر  و  پلکانی  به صورت  مصرف 

هزینه های تامین انرژی اضافه می شود. 
 - مشهدی  رجبی  که  نطور  آ
 ۷۵ است  گفته  برق  صنعت  سخنگوی 
درصد مشترکان زیر الگوی مصرف منطقه 
قرار دارند و تنها ۲۵ درصد که حدود هفت 
میلیون مشترک را شامل می شود، جزو 
مشترکان پرمصرف هستند، البته در مناطق 
در  است،  متفاوت  پراکندگی ها  مختلف 
مجموع این دسته از مشترکان که بیش 
از حد مصرف منطقه مصرف دارند، شامل 

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

و مشمول این افزایش قیمت نشوند.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه 
برای مشترکانی که میزان مصرف آن ها 
بیش از الگو بوده، تعرفه برق به صورت 
با  متناسب  و  است  پلکانی  و  تساعدی 
مصرف آن ها این تعرفه ها افزایش می یابد، 
گفت: هدف این است تا توزیع عادالنه 
این کسانی  بر  انجام شود، عالوه  یارانه 

هزینه های  دارند  بیشتری  مصرف  که 
نزدیک به قیمت واقعی و یا غیر یارانه ای 

را پرداخت کنند.
اطالعات کسب شده از توانیر گویای 
این است که در حال حاضر تعرفه ها بر 
الگوی  به  نسبت  مازاد  مصرف  اساس 
نتیجه،  مصرف محاسبه می شود که در 
میانگین تعرفه را کاهش می دهد. این در 
حالی است که برای پله های آخر تعرفه ها، 
کل  قوانین،  آتی  اصالحات  در  می توان 
مصرف را براساس تعرفه پله آخر برای 
مشترکین پرمصرف لحاظ کرد. تا پیش از 
آنکه دولت مصوبه مجلس را درباره تعرفه 
افزایشی - پلکانی برق اجرایی کند، شیب 
افزایش تعرفه برای پله های باالتر کمتر 
میزان  مجموعا  و  بود  پایین  پله های  از 
افزایش ها روند کاهشی داشت اما نکته 
مهم  این است که باید با رشد مصرف برق 

در پله های باالتر نیز روند افزایشی شود.
 مدل افزایش تعرفه برق که در دولت 
اجرا می شود، براساس الگوی IBT است، با 
استناد به حکم قانون و بند »ی« تبصره ۸ 
قانون بودجه سال جاری، برای مصارف تا 
میزان الگوی مصرف، هزینه برق یارانه ای 
محاسبه می شود ولی از محل تعرفه های 
باالتر از الگوی مصرف، تعرفه برق یک 
بخشی از طبقات  محروم شامل کمیته امداد 
و بهزیستی به شرط کم مصرف بودن به 

صورت رایگان محاسبه خواهد شد.
معتقدند  کارشناسان  ز  ا برخی 
آیین نامه اجرایی دولت درباره تنظیم گری 
تعرفه های برق رویکرد کلی خوبی دارد 
و در راستای بند »ی« تبصره ۸ قانون 

بودجه بوده اما جا داشت که هم پله های 
بیشتری برای مشترکان  پرمصرف در نظر 
گرفته شود و هم تعرفه های سنگین تری 
برای مصارف نجومی وضع شود. سقف 
منابع درآمدی دولت از محل فروش برق  
۳.۵ برابر نرخ ECA است که این عدد 
می توانست برای مصارف نجومی باالتر 

از ۵ برابر هم باشد.
از سوی دیگر، درآمد دولت از محل 
مصرف برق نجومی باید در سقف میزان 
تا  شود  اخذ  و  دولت مشخص  درآمدی 
دولت از این محل متضرر نشود. هرچند 
تعداد پرمصرفها زیاد نیست و ۷۵ درصد 
مصرف  الگوی  از  پایین تر  مشترکین  از 
هستند اما مردم در مواجهه با این افراد 
که ۳۰ برابر بیشتر از الگوی مصرف یارانه 
انرژی می گیرند، احساس می کنند مورد 

تبعیض واقع شده اند.
همچنین وضع تعرفه های پایین برق 
باعث شده بود تا بسیاری از صنایع انرژی بر، 
انگیزه ای برای اصالح فناوری خطوط تولید 
خود نداشته باشند که در این بین انعقاد 
نیرو  وزارت  با  وزارت صمت  تفاهم نامه 
برای احداث نیروگاه در صنایع پاالیشی، 
پتروشیمی، فوالدی و سایر صنایع انرژی 
بر اقدامی مثبت بوده است. قیمت بسیار 
پایین انرژی، انگیزه ای برای ارتقاء سطح 
فن آوری در این صنایع ایجاد نمی کرد. 
در حالی این صنایع انرژی بر نقش بسیار 
کشور  انرژی  افزایش شدت  در  مخربی 
دارند و مطابق قانون برنامه پنجم توسعه 
باید طی ۱۰ سال، شدت انرژی کشور به 
یک دوم ابتدای سال اجرای برنامه پنجم 

توسعه می رسید.
شد  باعث  برق  تعرفه های  اصالح 
برق  که  شوند  متقاعد  صنایع  این  تا 
مصرفی شان را به صورت داخلی تامین 
و  هزار  تامین ۱۰  برای  تاکنون  و  کنند 
این  نیروگاه های  در  برق  مگاوات   ۵۰۰
صنایع تفاهم نامه منعقد شده، اصل این 
ماجرا اتفاق خوب و مثبتی بوده و اینکه 
صنایع انرژی بر، برق مصرفی خود را از 
برق شبکه سراسری  تفکیک و برقشان 
را با هزینه تمام شده محاسبه کنند، اتفاق 

فرخنده ای است.

آغاز اجرای مصوبه مجلس؛ 

برِق فیش ها، مشترکان پرمصرف را می گیرد!

صفحه ۳
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نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس:
مشکل صنعت خودروسازی با رقابتی شدن حل می شود

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد 
داشت  وظیفه  سازمان  این  ندارد،  خودرو  آزمایش  برای  مناسب  آزمایشگاه  یک 
که آزمایشگاهی برای خودرو تاسیس کند، در جاده قم زمینی هم برای این کار 
انجام شود  آزمایش ها  و تصادف خودرو  تخریب  مورد  در  تا  داده شد  اختصاص 
نتیجه  به  را  پروژه  این  هنوز  که  است  سال  چندین  استاندارد  ملی  سازمان  اما 

نرسانده است.
از  خودرو  یک  حتی  ایربگ  اینکه  و  بهبهان  تصادف  مورد  در  علی جدی 
۵۹ خودروی درگیر باز نشده اظهار کرد: این موضوع در مورد خودروهای داخلی 
عجیب نیست و با صرف ورود سازمان ملی استاندارد یا سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان مشکل خودروسازان ما حل نمی شود. این موضوع می تواند بابی 

باشد برای اینکه باالخره به فکر حل اصل مشکل باشند.
ما  اگر  نمی کند؛  حل  را  ما  خودروسازی  مشکل  جریمه  افزود: صرف  وی 
می خواهیم اصل مشکل را حل کنیم باید به سمت رقابتی کردن خودروسازی و 
تقویت بخش خصوصی در این حوزه برویم. واردات در حدی که کسری تولید 
عوامل می تواند  این  کند. مجموع  رقابت هم می تواند کمک  ایجاد  برای  داریم 
باعث شود خودروساز حس کند که رقیبی دارد و از نظر کیفیت و کمیت مقایسه 
می شوند. در این صورت خودروساز سعی می کند که به سمت اصالح کیفیت، قیمت 

و خدمات پس از فروش برود.
جدی تصریح کرد: اینکه ما همه راه ها را بسته ایم و هیچ مقایسه ای وجود 
ندارد، نه خودروی خارجی وارد می شود و نه بخش خصوصی را تقویت می کنیم 
و عمال به شکل انحصاری بازار در اختیار این خودروسازان است، دیگر انگیزه ای 
برای بهتر شدن ندارند چراکه بازار برای خودروهای خود دارند، قرعه کشی انجام 
می شوند و همه مردم در صف هستند. لذا انگیزه ای برای بهتر شدن ندارند و برای 
حل مشکل باید به سمت رقابتی کردن تولید خودرو برویم و عالوه بر واردات، 
بخش خصوصی را هم تقویت کنیم. این راه حلی است که باید پیش گرفته شود در 
غیر این صورت در هر مقطعی مشکلی پیش می آید، می گوییم خودروسازی مشکل 

دارد، حل هم نمی کنیم و تفاوتی هم در حال مردم نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: آنچه بیش از همه در این میان به محاق می رود حقوق 
مصرف کننده است، سازمان حمایت باید در این مورد ورود کند، آپشن ایربگ را 
روی خودرو گذاشته اند و پول آن را هم از مردم گرفته اند و اگر قرار باشد عمل 

نکند، سازمان حمایت باید ورود کند و این موضوع را دنبال کند.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نقش سازمان ملی 
استاندارد گفت:  سازمان استاندارد هم در زمان پالک گذاری و غیره می تواند ورود 
کند و جلوی پالک گذاری خودروهای بی کیفیت را بگیرد تا استانداردها مطابق 
آنچه الزام است رعایت شود. متاسفانه سازمان ملی استاندارد هم به وظیفه خود 
عمل نکرده است. ما در برنامه ششم هم تعریف شده که باید چه کنترلی انجام 
دهند تا خودروها به سطح مورد نظر دست پیدا کنند، سازمان ملی استاندارد هم 

در این حوزه ضعیف عمل می کند.
وی اضافه کرد: سازمان ملی استاندارد یک آزمایشگاه مناسب برای آزمایش 
آزمایش خودرو  برای  آزمایشگاهی  که  داشت  وظیفه  سازمان  این  ندارد،  خودرو 
تاسیس کند، حتی در جاده قم زمینی هم برای این کار اختصاص داده شد تا در 
مورد تخریب و تصادف خودرو آزمایش ها انجام شود اما سازمان ملی استاندارد 
چندین سال است که هنوز این پروژه را به نتیجه نرسانده و عمال هنوز آزمایشگاه 
مناسبی هم ندارد. ما از سازمان حمایت خواستیم و سازمان ملی استاندارد را هم 

می خواهیم تا در جلساتی که برگزار می شود این موضوع مطرح شود.
در  اساسی  مسئله  گفت:  وزیر صمت  استیضاح  موضوع  به  اشاره  با  جدی 
استیضاح وزیر صمت هم که کلید خورده، همین موضوع خودرو است. هنوز در 
در  اصلی  کیفیت خودرو موضوع  و  قیمت  اما  نشده  اعالم وصول  رییسه  هیئت 
این استیضاح هستند عالوه بر این موضوع واردات خودرو بود. سواالت استیضاح 
مشخص است و امضا هم شده اما نظر هیئت رییسه مجلس بر این است که هنوز 
برای استیضاح زود است تا بتواند تعامل ایجاد کند از همین روی فکر نمی کنم تا 
قبل از عید استیضاح به صحن داده شود. استیضاح وزرای دیگری هم امضا شده 

اما هنوز هیئت رییسه اعالم وصول نکرده و در حال تعامل است.

رییس سازمان تعزیرات:
قانون فعلی تعزیرات تاثیر موثری در بازار ندارد!

نمی توان  تعزیزات  فعلی  مقررات  با  گفت:  تعزیرات حکومتی  سازمان  رییس 
حضور موثر در بازار داشت.

رو نمایی از سامانه پرونده های قاچاق کاال و ارز )مرتبط با سازمان جمع آوری 
و فروش اموال تملیکی( با حضور احمد اصانلو رییس سازمان تعزیرات در ساختمان 
مرکزی تعزیرات برگزار شد.اصانلو در این مراسم اظهار داشت: فلسفه و کارکرد این 
سامانه از اینجا شروع شد که رییس جمهور بعد از بازدید اموال تملیکی در استان 
بوشهر  به دستگاه های اجرایی دستور تعیین تکلیف و سامان دهی این اموال را دادند. 

ما هم در پی این دستور بخش نامه ای خطاب به مدیران خود دادیم.
ممکن  که  پرونده هایی  که  بود  این  بر  مبنی  بخشنامه  این  کرد:  اشاره  وی 
است تعیین تکلیف نشده  باشند یا سریع الفساد است را بتوانیم نسبت به بررسی  و 
این بود که  با آن مواجه شدیم  اقدام کنیم. مشکلی که در بررسی ها  پیگیری آن 
تعیین تکلیف  انبارها  این  قاچاق در  پرونده های  ادعا کرد  تملیکی  سازمان امالک 
نشده و همچنین تعداد  زیادی پرونده در دادسرا وجود دارد که عدم تعیین تکلیف 
این پرونده منتج به انباشت پرونده ها شده است.اصانلو توضیح داد: طبق بررسی ها ما 
متوجه شدیم که پرونده تعیین تکلیف شده نداریم یعنی هر پرونده قاچاق کاال به طور 
میانگین ۳۵ تا۴۰ روز زمان برای تعیین تکلیف نیاز دارد و این ادعا که پرونده های 
متعدد در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد که تعیین تکلیف نشده مطابق واقع 
نیست. بررسی بعدی ما نشان داد بین اموال موجود در انبارها که ثبت شده اند با 
به لحاظ  افزود:  ندارد.وی  ارتباطی وجود  تعزیزات  پرونده های مختومه در سازمان 
اینکه چون سامانه ای وجود نداشت تا بتوانیم این پرونده ها را رصد کنیم دوستان ما 
در سازمان به این نتیجه رسیدند تا در این زمینه سامانه ای راه اندازی کنیم که به 
شکل سیستمی تمام پرونده ها را رصد کنیم و از چنین اتفاقاتی پیشگیری کنیم.وی 
اشاره کرد: نکته مهم این است که در یک کار جهادی  طی ۱۱ روز اطالعات ۱۸۰ 
هزار پرونده قاچاق کاال و ارز وارد این سامانه شد و خروجی آن این شد که میبنید . 
چشم انداز ما این است که بتوانیم این سامانه و اطالعات آن را به اطالعات سازمان 
اموال تملیکی ارتباط دهیم. قطعا تعیین تکلیف اموال و پرونده های سازمان تملیکی 

سرعت خواهد گرفت . این سامانه از انباشت پرونده ها جلوگیری می کند .
رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: همچنین دستگاه هایی که برای تعیین 
تکلیف کاال ها مجوز اعطا می کنند توسط این سامانه رصد خواهند شد تا بدانیم در 
زمان مقرر مجوز می دهند یا نه.وی اشاره کرد: دوستان در اموال تملیکی گفتند در 
تهران ۲ هزار پرونده تعیین تکلیف نشده وجود دارد در صورتی که وقتی بررسی 
کردیم دیدیم چنین چیزی نیست و فقط به لحاظ عدم ارتباط پرونده با شماره قبض، 
ارتباطی پیدا نشده و آنها به تصور، کار را تعیین تکلیف نشده قلمداد کردند.همچنین 

به صورت میدانی هم برخی پرونده ها دستور پیگیری دارند.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر با گران فروشی مقابله شد گفت: حوزه 
تنظیم گری بازار در مرحله رسیدگی به تخلف به عهده ماست، نظارت بر بازار مثل 
کم فروشی یا گران فروشی و کشف تخلف بر خود اصناف محول شده است.با این 

مقررات فعلی تعزیزات نمی توان حضور مستمر در بازار داشت.
وی ادامه داد: تعداد ۱۳۷ هزار پرونده گرانفروشی مختومه  و منتهی به صدور 
رأی شده است و ارزش ریالی محکومیت گرانفروشان حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال است.

اصانلو درباره پرونده های قاچاق کاال و ارز اظهار داشت: از ابتدای سال جاری 
۷۹ هزار و ۲۷۷ فقره پرونده مرتبط با قاچاق کاال و ارز به تعزیرات ارجاع شده و 

اکنون سه هزار و ۷۱۵ پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد.
تعزیرات  مشترک  گشت های  آمار  درباره  حکومتی  تعزیرات  سازمان  رئیس 
حکومتی افزود:  بیشتر تمرکز گشت های تعزیرات نظارت بر مراکز تولیدی و توزیعی 
بوده و از ابتدای مهر ماه سال جاری تا کنون چهارهزار و ۶۴۹ گشت برگزار شده است.
احتکار  موضوع  به  تعزیرات  آیا  براینکه  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  اصانلو 
خودروسازان ورود کرده است؛ گفت: تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است 
و متولی اعالم تخلف وزارت ضمن و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

است که تاکنون از این مراجع گزارشی دریافت نکرده ایم.

در همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی عنوان شد؛

اقدام به خودکشی حدود ۱۰۰ هزار نفر ایرانی در سال!
معاون وزیر کشور و رئیس 
درباره  اجتماعی،  امور  سازمان 
در  لکل«  »ا مصرف  وضعیت 
آسیب  یک  عنوان  به  کشور 
اجتماعی، گفت: نرخ شیوع الکل در کشور 
افراد باالی ۱۵ تا ۶۴  بین ۹ تا ۱۰ درصد 
سال است به طوری که ساالنه بیش از پنج 
میلیون نفر در کشور الکل مصرف می کنند. 
تقی رستم وندی در دومین همایش 
ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه 
با همکاری دانشگاه شاهد و در  اسالم که 
وزارت کشور برگزار شد، به بیان آمارهایی 
اساس  بر  اجتماعی  آسیب های  حوزه  در 
درباره  و  پرداخت  شده  انجام  پژوهش های 
وضعیت مصرف الکل در کشور اظهار کرد: 
درحالی باید به مصرف الکل توجه کرد که 
رسانه های ما به هیچ عنوان جسارت پرداختن 
به تغییر نگرش مردم نسبت به الکل را ندارند.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه سازمان 
بهداشت جهانی مصرف صفر الکل را توصیه 
می کند، تاکید کرد که باید نسبت به مصرف 

الکل در کشور توجه کرد. 
مرگ ساالنه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر بر اثر 

مصرف دخانیات در کشور 
رئیس سازمان امور اجتماعی در ادامه 
با اشاره به وضعیت اعتیاد در کشور، از اعتیاد 
به عنوان بحث »مرگ« و »زندگی« یاد و 
هزار   ۶۰ تا   ۵۰ بین  سالیانه  کرد:  تصریح 
دخانیات جان  اثر مصرف  بر  در کشور  نفر 
باید فرهنگ  خود را از دست می دهند، لذا 
عمومی پذیرای کاهش مصرف دخانیات در 

کشور شود. 
نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد 

مخدر، مثبت است
به گفته رستم وندی، نگرش ۲۷ درصد 

مردم به مصرف مواد مخدر، مثبت است. 
معاون وزیر کشور با اشاره به  مصرف 
ایرانی  »تریاک« طی ۵۰۰ سال در جامعه 
به عنوان ماده ای دارویی، این را هم گفت 
که اکنون آسیب های حاصله از مصرف این 
کشور،  مخور  ماده  اولین  عنوان  به  مواد 

بسیار زیاد است. 
ساالنه ۱۰۰ هزار نفر در کشور اقدام 

به »خودکشی« می کنند
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به 
آسیب خودکشی با بیان اینکه دین اسالم از 
جمله سنگرهای مهم جلوگیری از خودکشی 
است، گفت: سالیانه در کشور حدود ۱۰۰ هزار 
نفر اقدام به خودکشی می کنند که البته مرگ 
و میر ناشی از این اقدامات حدود ۵۰۰۰ تا 
این سیر  اگر  این حال  با  نفر است،   ۵۵۰۰
صعودی مدیریت نشود در آینده نه چندان 
دور در رده کشورهایی قرار خواهیم گرفت که 
میزان خودکشی در آن نگران کننده است. 
۵۰ درصد مردم معتقدند میزان تحقق 

»عدالت« و برابری در جامعه کم است
یج  نتا به  ه  ر شا ا با  وندی  رستم 
داد: حدود  ادامه  انجام شده،  پیمایش های 
که  کرده اند  اعالم  مردم  درصد   ۴۵ تا   ۴۰
نه خود مردم و نه مسئولین قانون را رعایت 

نمی کنند و بدیهی است در جامعه ای که ۴۰ 
بحث  می کنند،  فکر  اینگونه  مردم  درصد 
از  آید.  نظر  به  تر  طبیعی  شکنی  هنجار 
اعتقاد  مردم  درصد   ۵۰ حدود  دیگر  سوی 
دارند که میزان تحقق عدالت و برابری در 
جامعه کم است و اگر نگرش عمومی این 
و  ندارد  وجود  برابری  جامعه  در  که  باشد 
انگیزه ای  افراد  نمی شود،  رعایت  عدالت 
پیدا می کنند تا خودشان به دنبال استیفای 

حقوق خود روند. 
میلیون   ۱۳ تا   ۱۱ ساماندهی  لزوم 

ساکن سکونتگاه های غیررسمی 
حاشیه  امر  به  کشور  وزیر  معاون 
نشینی به عنوان آسیب اجتماعی نیز اشاره 
و با بیان اینکه ۱۱ الی ۱۳ میلیون ساکن در 
ساماندهی  باید  رسمی  غیر  سکونتگاه های 
چهار  گذشت  از  بعد  کرد:  تصریح  شوند، 
پنج سال از تاکیدات رهبری و وجود قوانین 
خاص ساماندهی محالت حاشیه نشینی در 
کشور متاسفانه در برخی جمع ها و حتی برای 
مدیران ارشد کشور این سوال پیش می آید 
که چرا باید به حاشیه نشینی پرداخت و چرا 
نباید توسعه روستایی را فعال کرد؟. در واقع 
به جهت معرفتی هنوز نتوانسته ایم اهمیت 
این امر را جا بیاندازیم چراکه بعضا نیروهای 
جهادی ما نیز در این امر دچار تردید هستند.  
وی با اشاره به سخنان رهبر انقالب در 
رابطه با اهمیت رهبری معماری و چیدمان 
اسالمی شهری، تاکید کرد: با این حال به 
هیچ عنوان مسئولین ما در حوزه شهرسازی 
معیارهای شهر اسالمی را رعایت نمی کنند، 
به گونه ای که شهرهای ما در دوقسمت باال و 
پایین شهر شکل گرفته اند. ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار، 

آمار ساالنه سقط جنین غیرقانونی 
رئیس سازمان امور اجتماعی در بخش 
دیگر سخنان خود به آمار موجود در حوزه 
سقط جنین نیز اشاره و تصریح کرد: مطابق با 
آمارهای موجود در وزارت بهداشت ۲۳۰ هزار 
سقط در سال و مطابق با برخی پژوهش ها 
۳۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار سقط جنایی و یا غیر 
قانونی در سال انجام می شود که باید به آن 

رسیدگی کرد. 

صیغه یابی، آسیب در حال گسترش در 
فضای مجازی

وی با بیان اینکه الگوهای همسریابی 
به عنوان یک آسیب عمده در فضای مجازی 
مطرح است به بحث صیغه یابی در فضای 
در  صیغه یابی  کرد:  تاکید  و  اشاره  مجازی 
در  آسیب  یک  عنوان  به  مجازی  فضای 
به  نسبت  باید  و حتما  است  حال گسترش 
مفاهیم  تا  باشیم  داشته  حساسیت  امر  این 

دینی دچار انحراف نشود. 
ترویج عفاف و »حجاب« نیازمند گذر 

از کلیشه های سنتی 
رستم وندی معتقد است که  اقدامات 
صدر  در  باید  عفاف  و  حجاب  حوزه  در 
در  نوآوری  باید یک  و  گیرد  قرار  تالش ها 
الگوهای اثر گذار عفاف و حجاب شکل گیرد. 
و  کلیشه ها  ز  ا باید  وی  گفته  به 
روش های سنتی در حوزه امر به معروف و 
نهی از منکر و ترویج الگوی عفاف و حجاب  

عبور کرده و به یک نوآوری رسید.
رستم وندی با بیان اینکه آسیب های 
های  آسیب  دایره  در  نباید  را  اجتماعی 
اجتماعی محدود بلکه باید عمیق تر و جامع 
تر آن را بررسی کرد، گفت: نباید دچار ساده 
شویم  امر  این  در  گرایی  تقلیل  یا  انگاری 
حوزه  به  صرفا  را  اجتماعی  آسیب های  و 

اجتماعی معطوف بدانیم. 
کاهش تاب آوری مردم ظرف سالیان 

اخیر
به  ره  شا ا با  کشور  وزیر  معاون 
ظرف  داد:  ادامه  شده،  انجام  پژوهش های 
دست  شاخص هایی  به  گذشته  لیان  سا
نگران  زیادی  حدود  تا  که  کردیم  پیدا 
کننده هستند. از جمله این شاخص ها میل 
شاخص  می تواند  که  است  مهاجرت  به 
روشنگری برای ما تلقی شود. دالیلی زیادی 
برای مهاجرت افراد از کشور وجود دارد اما 
این شاخص مهاجرت در واقع نشانه مطلوبیت 

یا نکویی یک جامعه تلقی می شود. 
رئیس سازمان امور اجتماعی میل به 
ایجاد تغییرات اساسی در کشور را در حال 
افزایش دانست و توضیح داد: شاخص میل به 

اعتراض نیز از نشان گرهای مهم است. این 
اعتراض می تواند در قالب رفتارهای هنجار 
از  دهد.  نشان  را  روی خود  یا کج  شکنانه 
افزایش  با  اخیر  سالیان  ظرف  دیگر  سوی 
فشار اقتصادی و معیشتی تاب آوری مردم 

کاهش پیدا کرده است. 
به  گرایش  شاخص  به  اشاره  با  وی 
غیر  حکومت  نظیر  حکمرانی  در  الگوهایی 
دینی، تصریح کرد: اگر احساس کنیم به دلیل 
ناکارآمدی ها، نگرش مردم به سمتی می رود 
که گویا حکومت دینی در حل چالش های 
کشور موفق نیست و شاید حکومت دیگری 
نظیر حکومت سکوالر و غیر دینی می تواند 
مشکالت کشور را حل کند، آن زمان زنگ 

خطر برایمان به صدا در می آید. 
د  کمبو ر  چا د د  عتیا ا ه  ز حو ر  د
اسالمی  دینی  رویکرد  با  نظریه پردازی 

هستیم
حقوق،  گرایی،  قانون  وندی  رستم 
اجتماعی،   برابری، اخالق  آزادی و عدالت، 
امنیت  و  اجتماعی  امید  اجتماعی،   نشاط 
حوزه  شاخص های  جمله  از  را  اجتماعی 
داد:  توضیح  و  دانست  اجتماعی  سالمت 
آسیب های  برای  پردازی  نظریه  حوزه  در 
داریم  کالن  نظریات  سری  یک  اجتماعی 
کنیم  گذر  کالن  بحث های  این  از  اگر  اما 
خواهیم  نیز  کاربردی  و  عینی  مواردی  به 
رسید. از جمله این موارد »اعتیاد« است. ما 
در حوزه اعتیاد به عنوان یک رفتار انحرافی 
دچار کمبود نظریه پردازی با رویکرد دینی 
و اسالمی هستیم. در تمام دنیا در مواجهه 
با اعتیاد، مصرف دخانیات را در شکل های 
می دهند.  قرار  اول  گام  عنوان  به  مختلف 
اما ما علیرغم  داشتن قانون جامع کاهش 
نمی  اجرا  را  قانون  این  دخانیات،  مصرف 
کنیم. به هیچ عنوان این قانون اجرا نمی شود 
این  پذیرش  زمینه  نیز  عمومی  فرهنگ  و 
قانون را فراهم نمی کند، این در حالی است 
که مثال در نیویورک سن فروش دخانیات را 
از ۱۸ به ۲۰ سال ارتقاء داده اند اما در کشور 
ما خیلی ساده این مواد با پرداخت وجه در 

اختیار کودکان قرار می گیرد.
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زیر نظر: علی هوشمند

دانشگاه شهید بهشتی اعالم کرد؛
کالس های آموزشی از نیمه بهمن آغاز می شود

بر اساس اعالم دانشگاه شهید بهشتی، مهلت برگزاری جلسه دفاع 
در نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ برای دانشجویان دوره های 
تحصیالت تکمیلی این دانشگاه تمدید شده و کالس های آموزشی نیز از 

نیمه بهمن آغاز می شود.
با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی، مهلت برگزاری جلسه 
دانشجویان  برای   ۱۴۰۰  -۱۴۰۱ تحصیلی  سال  اول  نیمسال  در  دفاع 

دوره های تحصیالت تکمیلی تا ۲۴ اسفنـد ۱۴۰۰ تمدید شد.
مهلت  تا  که  دانشجویانی  تحصیل  از  فراغت  تاریخ  اساس،  این  بر 
تعیین شده با موفقیت دفاع کنند ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ درنظر گرفته خواهد شد. 
بدیهی است در صورت عدم موفقیت دانشجو در دفاع تا مهلت مذکور، برابر 

مقررات اقدام خواهد شد.
انتخاب واحد دانشجویان این دانشگاه نیز از روز شنبه ۹ بهمن ماه 
آغاز می شود و تا روز دوشنبه ۱۱ این ماه ادامه دارد. بر این اساس کالس 

های آموزشی دانشجویان از ۱۶ بهمن آغاز خواهد شد.
همچنین روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ نیز به 
عنوان زمان حذف اضافه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در نظر گرفته 
شده و دانشجویان می توانند ۴ خرداد ۱۴۰۱ نسبت به حذف تک درس 

خود اقدام کنند.
دانشگاه شهید بهشتی، ۱۸ خرداد  دانشجویان  آموزشی  تقویم  طبق 
۱۴۰۱ کالس های آموزشی دانشجویان برای نیم سال دوم تحصیلی به 
پایان می رسد و دانشجویان از روز شنبه ۲۱ خرداد تا اول تیر ۱۴۰۱ در 

امتحانات پایان ترم شرکت می کنند.
همچنین یکشنبه ۲۲ تا سه شنبه ۳۱ خرداد نیز آزمون های گروه 
برگزار  تحصیلی  دوم  سال  نیم  در  بهشتی  شهید  دانشجویان  معارف 

خواهد شد.
براساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه شهید بهشتی، کالس های دروس 
نظری در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد از ابتدای نیم سال اول 
سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰، به صورت غیرحضوری و کالس های دوره دکتری 

حضوری برگزار شد.
به عالوه، امکان حضور دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه 
برای انجام پایان نامه و رساله و کار در آزمایشگاه های تحقیقاتی فراهم 

بوده است.

جایگاه نخست ملی دانشگاه تهران در رتبه بندی یوَرپ 
بر  دانشگاه ها  »رتبه بندی  نظام  نتایج  جدیدترین  در  تهران  دانشگاه 
با رتبه ۲۴۸ جهانی در جایگاه نخست  یا »یوَرپ«  پایه عملکرد علمی« 

ملی قرار گرفت.
یوَرپ از نظام های رتبه بندی جهانی است که موسسه های جهان تراز 

را شناسایی و جایگاه آنها را در برابر یک دیگر ارزیابی می کند.
شمار مقاله ها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهره وری علمی، 
تاثیر پژوهشی، و همکاری جهانی؛ ۶ سنجه کلیدی نظام »یورپ« برای 
ارزیابی موسسه های آموزش عالی هستند. »دانشگاه صنعتی خاورمیانه« 

در ترکیه این نظام رتبه بندی را مدیریت و روزآمد می کند.
براساس گزارش سال ۲۰۲۱ میالدی نظام »رتبه بندی دانشگاه ها بر 
پایه عملکرد علمی« یا »یوَرپ«، دانشگاه تهران با رتبه ۲۴۸ جهانی در 

جایگاه نخست ملی جای گرفته است.

شوهرکشی در تهران توسط زن خیانتکار و دوست پسرش
 زن تهرانی دو سال قبل با همدستی مردی که عاشقش بود همسرش را به قتل 

رساند و بعد از برمال شدن راز جنایت او اکنون همه چیز را انکار کرده است.
زنی که با خیانت به شوهرش مقدمات قتل او را فراهم کرده بود، با همراهی همدستش 

در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت.
این زن دو سال قبل با همدستی مردی که با او رابطه داشت، مرتکب قتل شوهرش 

شد و جسد را پنهان کرد.
راز این قتل زمانی فاش شد که زنی به نام سحر با مأموران تماس گرفت و خبر داد 
شوهرش گمشده است. این زن گفت: شوهرم سر کار رفته و دیگر برنگشته و من هم از 
او خبری ندارم و فکر می  کنم اتفاقی برایش افتاده، چون او قطعا به من خبر می داد کجا 
رفته است.پلیس تحقیقات خود را آغاز کرد و متوجه شد این زن از مدتی قبل با مردی 
به نام آرش، رابطه دارد و شوهرش از این رابطه خبر نداشته است؛ بنابراین فرضیه قتل 

در پی خیانت قوت گرفت.
وقتی مأموران آرش را شناسایی و بازداشت کردند، او به کشتن شوهر سحر اعتراف 

کرد و گفت: من محسن را کشتم درحالی که قصد قتل او را نداشتم.
متهم گفت: من و سحر فامیل بودیم و بعد از اینکه سحر ازدواج کرد، ارتباط ما خیلی 
کم شد. بعد از مدتی اتفاقی سحر را دیدم و متوجه شدم اصال رابطه خوبی با شوهرش ندارد 

و از همان زمان بود که رابطه ما خوب شد و با هم صحبت می کردیم.
روز حادثه من و سحر به همراه تعدادی از دوستانمان بیرون رفتیم و در آنجا مواد 
کشیدیم و مشروب خوردیم. وقتی برگشتیم سحر به دلیل اینکه زیاده روی کرده بود حال 

خوبی نداشت و من سحر را به خانه رساندم.
او را بلند کردم و روی تخت گذاشتم. در همین حین شوهر سحر وارد شد و من را 
دید و با هم گالویز شدیم و من هم او را به قتل رساندم. بعد با کمک سحر و یکی از 

دوستانم به نام میثم، جسد را به بیرون منتقل و در حاشیه تهران دفن کردیم.
بعد از گفته های این مرد سحر نیز بازداشت شد و به همدستی در قتل شوهرش 
نمی کردم  فکر  و  دادم  دروغ  پلیس گزارش  برای گمراه کردن  و گفت: من  اعتراف کرد 
شناسایی شویم. با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای سحر، آرش و میثم پرونده 

برای رسیدگی به شعبه ۷ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در جلسه رسیدگی به پرونده شوهرکشی در تهران بعد از اینکه کیفرخواست علیه 
متهمان خوانده و آرش به قتل، سحر معاونت در قتل و میثم معاونت در دفن جسد متهم 

شدند، مادر مقتول به  عنوان، ولی دم در جایگاه قرار گرفت و خواستار قصاص شد.
او گفت: من و شوهرم با ازدواج سحر و محسن مخالف بودیم، ما خیلی اصرار کردیم 
پسرمان با این دختر ازدواج نکند، اما نشد و پسرم ازدواج کرد. سه سال بود که با هم زندگی 
می کردند و پسرم خیلی همسرش را دوست داشت او برای اینکه گذران زندگی کند از صبح 
تا شب در یک نانوایی کار می کرد و سختی کار مقابل آتش را تحمل می کرد تا خرجی 

سحر را دربیاورد اما سحر به پسرم خیانت کرد و باعث مرگ او شد.
من برای قاتل درخواست قصاص دارم و برای سحر نیز اشد مجازات را می خواهم. 
وقتی نوبت به آرش رسید، او اتهام قتل را قبول کرد و گفت: من سحر را از قبل می شناختم 
و همان طور که گفتم فامیل بودیم. قبل از اینکه سحر ازدواج کند ما با هم ارتباط داشتیم، 
بعد از ازدواج این ارتباط قطع شد تا اینکه من فهمیدم سحر از ازدواجش راضی نیست و 

زندگی سختی دارد.
او می گفت شوهرش اذیتش می کند و دوست ندارد با او زندگی کند، اما بنا بر دالیلی 
که هیچ وقت به من نگفت، امکان اینکه طالق بگیرد هم برایش وجود نداشت. این طور 

بود که ارتباط تلفنی ما آغاز شد.
از کارهای شوهرش می گفت. روز حادثه من برای  با من درددل می کرد و  سحر 
اینکه سحر، کمی آرام شود، او را دعوت کردم تا با من و دوستانم به تفریح بیاید. ما به 
خارج از شهر تهران، رفتیم و جایی بساط کردیم و دور هم بودیم. سحر خیلی مشروب 

خورد. مجبور شدم او را به خانه ببرم.
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هکرهای کره ی شمالی 400 میلیون دالر 
اتر به سرقت برده اند

هکرهای کره ی شمالی از سال ۲۰۱۹ با جمع آوری ۴۰۰ میلیون دالر 
ارز دیجیتال ازطریق حمالت سایبری، در سال ۲۰۲۱ سرقت های خود را 

تقریباً دوبرابر افزایش داده اند
براساس داده های جدید Chainalysis، هکرهای کره  ی شمالی 
ازطریق  را  رمزارز  میلیون دالر  به ۴۰۰  نزدیک  در سال ۲۰۲۱  رمزارزها 
حمالت سایبری سرقت کرده اند. به گزارش کوین تلگراف، گزارشی که روز 
پنج شنبه توسط شرکت تجزیه وتحلیل بالک چین منتشر شد نشان می دهد 
نوع رمزارز دزدیده شده نیز تغییر چشم گیری داشته است. در سال ۲۰۱۷ 
تقریباً همه ی رمزارزهای سرقت شده توسط کره ی شمالی، بیت کوین بود 

اما حاال فقط یک پنجم حجم این دارایی ها را تشکیل می دهد.
درسال ۲۰۲۱، فقط ۲۰ درصد از وجوه دزدیده شده بیت کوین بود، 
درحالی که ۲۲ درصد یا توکن های ERC-۲۰ یا آلت کوین ها بودند. برای 
اولین بار، اتر ETH اکثریت وجوه سرقت شده را با سهم ۵۸ درصد به خود 

اختصاص داد.
در این گزارش آمده که حمالت درسال ۲۰۲۱ از سوی کره ی شمالی 
DPRK در درجه ی اول شرکت های سرمایه گذاری وصرافی های متمرکز 
را هدف قرار داده است و از حمالت فیشینگ، سوء استفاده از کد، بدافزارها 
و مهندسی اجتماعی پیشرفته برای به دست آوردن وجوه رمزارزی استفاده 

کرده اند.
براساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعتقاد براین است 
که کره ی شمالی از ارزهای دیجیتال دزدیده شده برای فرار از تحریم های 
اقتصادی و کمک به تأمین مالی برنامه های تسلیحات هسته ای و موشک های 

بالستیک استفاده می کند.
تهدیدی که کره ی شمالی برای پلتفرم های رمزنگاری جهانی ارائه 
می کند همیشه مطرح بوده است. Chainalysis اکنون به هکرهایی 
از پادشاهی هرمیت، ازجمله گروه Lazarus، به عنوان تهدیدهای پایدار 
پیشرفته یاد می کند. این تهدیدها به دنبال دستیابی به باالترین رکورد، یعنی 
بیش از ۵۰۰ میلیون دالر سرقت ارز دیجیتال در سال ۲۰۱۸، در طول سه 

سال گذشته افزایش یافته است.
به دقت  سرقتی  رمزارزی  وجوه  که  داد  گزارش   Chainalysis
پولشویی شده است. ازجمله روش های پولشویی مورد استفاده توسط هکرهای 
کره ی شمالی می توان به جهش زنجیره ای، روش »زنجیره الیه برداری« و 

اخیراً سیستم پیچیده ی مبادله سکه و مخلوط کردن اشاره کرد.
در بیش از ۶۵ درصد وجوه دزدیده شده در سال ۲۰۲۱، از میکسر استفاده 
شده است که نسبت به سال ۲۰۱۹ سه برابر افزایش داشته است. میکسر 
یک سیستم حفظ حریم خصوصی مبتنی بر نرم افزار است که به کاربران اجازه 
می دهد منبع و مقصد سکه های ارسالی را پنهان کنند. صرافی های غیرمتمرکز 
به طور فزاینده ای توسط هکرها ترجیح داده می شوند؛ زیرا بدون مجوز بوده 

و نقدینگی کافی برای مبادله سکه ها را دردسترس کاربر قرار می دهد..
Chainalysis از هک ۱۹ اوت ۲۰۲۱ در Liquid.com نام برد؛ 
حمله ای که در آن ۹۱ میلیون دالر ارز دیجیتال به سرقت رفت. هکرهای 
در این حمله ابتدا سکه های ERC-۲۰ را با اتر  ETH در صرافی های 
غیرمتمرکز مبادله کردند. سپس ETH به یک میکسر فرستاده و با بیت 
کوین تعویض شد. در نهایت، بیت کوین به عنوان یک شیب احتمالی فیات 

از میکسر به صرافی های متمرکز آسیایی فرستاده شد.

مشاور  و  روان درمانگر 
مخالفان  است  معتقد  خانواده 
تزریق واکسن کرونا، در حقیقت 
با مستندات علمی مخالفت می کند و ممانعت 
در برابر دریافت واکسن پایه و اساس علمی 
و منطقی نداشته و آثار و نتایج مخرب آن 

دامن گیر کل جامعه می شود.
علل  خصوص  ر  د می  ما ا عظم  ا
رفع  و  کاهش  چگونگی  و  واکسن گریزی 
این آسیب اجتماعی عنوان کرد: مخالفت با 
واکسن کرونا در هر کشور از علل متعددی 
با  برخی گروه ها  افزود:  است.وی  برخوردار 
تکیه بر اهمیت سن در ابتال به این بیماری 
و مرگ ومیر، تصور می کنند که سالمندان 
و سالخوردگان در معرض خطر کرونا بوده 
به  جمعیت،  این  نیز  ابتال  صورت  در  و 
پشت  را  بیماری  دوران  نمی توانند  سهولت 

سر بگذرانند.
امامی تصریح کرد: برخی شهروندان 
نیز با تکیه بر اطالعات غلط تصور می کنند، 
مرگ  خطر  معرض  در  زمینه ای  بیماران 
گروه های  و  جوانان  و  داشته  قرار  ومیر 
آنفلوآنزا  تجربه  همچون  سالم  جمعیتی 
سر  پشت  نیز  را  کرونا  سرماخوردگی ،  و 
گذاشته و بنابراین دریافت واکسن کرونا را 

ضروری نمی دانند.
وی تاکید کرد: این جمعیت )مخالفان 

واکسن کرونا( در حقیقت با مستندات علمی 
دریافت  برابر  در  ممانعت  می کند،  مخالفت 
واکسن پایه و اساس علمی و منطقی نداشته 
و آثار و نتایج مخرب آن دامن گیر کل جامعه 
می شود.امامی یادآور شد: برخی شهروندان 
نیز بر پایه اعتقادات مذهبی نظیر »عمر دست 
خداوند است، واکسن کرونا نمی تواند مرگ و 
زندگی انسان را رقم بزند« در مقابل دریافت 
این واکسن مقاومت می کنند. این دسته از 
جمعیت هم در حقیقت به مستندات علمی 

پشت کرده اند.
 : د ا د مه  ا د ا نگر  ما ر ن د ا و ر ین  ا
طریق  از  باید  رابطه  این  در  آگاهی بخشی 
پزشکان متخصص صورت بگیرد. در حقیقت 
متخصصان این حوزه باید با مردم گفت وگو 

دهند،  توضیح  را  واقعه  مخاطرات  و  کرده 
بدون شک اظهار نظر کارشناسان مربوطه 
بیش از دیگر گروه ها مورد توجه و پذیرش 

مردم قرار خواهد گرفت.
ضرورت  بر  تاکید  با  همچنین  وی 
تقویت اعتماد اجتماعی افزود: یکی از علل 
اصلی مقاومت در برابر واکسن کرونا ناشی 
از بی اعتمادی است. تقویت اعتماد اجتماعی 
درباره  هموطنان  نگرانی  رفع  و  کاهش  و 
در  مشارکت  می تواند  و...  واکسن  عوارض 

واکسیناسیون را افزایش دهد.  
ارائه  در  تنوع  داشت:  اظهار  امامی 
از  دیگر  یکی  می تواند  نیز  واکسن ها  برند 
باشد.  رابطه  این  در  تشویقی  مولفه های 
افزایش قدرت انتخاب در هر زمینه می تواند 

باعث ترغیب و تشویق به انجام عمل شود.
ت  ا طر مخا ر  ا تکر ت  ر و ضر

واکسن گریزی در جامعه توسط رسانه ها  
اهمیت  بر  تاکید  با  روانشناس  این 
داد:  ادامه  زمینه  این  در  فرهنگ سازی 
بنرهای  جمعی،  رسانه های  وسیما،  صدا 
تبلیغاتی و... هم باید در مورد خطرات سوء 
نتایج  واقع  در  دهند.  اخطار  نزدن  واکسن 
مرتبا  باید  واکسن گریزی  و  واکسن هراسی 

برای مردم تکرار شود.  
وی همچنین تصریح کرد: استفاده از 
می تواند  هم  دولت  توسط  تشویقی  عناصر 
واکسن  دریافت  به  تشویق  را  هموطنان 
افزایش  به منظور  این مولفه ها  کرونا کند، 
ازدواج و فرزندآوری نیز در قالب وام ازدواج 
زمینه  هر  در  و  می شود  گرفته  به کار  و... 

می تواند کارساز باشد.
محسن  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
مرکز  سازی  ایمن  اداره  رئیس  زهرایی 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
۲۳ دی ماه بیان اینکه هنوز هفت میلیون 
نفر نوبت اول واکسن را نیز تزریق نکرده اند، 
افزود: همچنان به خانواده ها توصیه می کنیم 
زیرا  کنند،  مراجعه  واکسن  زدن  برای  که 
مطالعات علمی نشان می دهد واکسن زدن 
می تواند ۵۰ تا ۸۰ درصد از ابتالی دیگران 

به بیماری کرونا پیشگیری کند.

یک مشاور خانواده در گفتگو با دنیای جوانان:

بی اعتمادی، یکی از علل اصلی مقاومت در برابر واکسن کرونا است!
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با  اقتصاد  وزیر  معاون 
برای  که  آنچه  اینکه  بیان 
مصوب  بنزینی  جدید  طرح 
لیتر بنزین  و ابالغ شده اختصاص ۲۰ 
سهمیه ای به هر کد ملی است که ممکن 
است با نظر وزارت نفت تغییر کند، گفت: 
دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت 

بنزین ندارد.
سید محمد هادی سبحانیان درباره 
اظهارات برخی از کارشناسان مبنی بر 
تبعات تورمی طرح جدید بنزینی گفت: 
معتقدم اساسا این طرح برای جامعه به 
توجه  مردم  است.  نشده   تبیین  درستی 
نیست  قرار  طرح  این  در  باشند  داشته 
قیمت بنزین افزایش پیدا کند و دولت 
قیمت  افزایش  برای  برنامه ای  هیچ 

بنزین ندارد.
وی ادامه داد: در طرح جدید تنها 
بنزین  اختصاص  کار  و  ساز  است  قرار 
بنزین  تخصیص  جای  به  و  کند  تغییر 
یارانه ای به خودرو این بنزین به افراد و 
خانوار اختصاص داده  شود. حتی در ابتدا 
بنا براین بود که در ماه اول سهمیه بنزین 
خودرو همچنان باقی بماند و عالوه بر 
آن به افراد فاقد خودرو، سهمیه بنزین 

اختصاص پیدا کند.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد 
با بیان اینکه اساسا در این طرح بنزینی 
بنزین  نرخ  تغییر  برای  برنامه ای  هیچ 
وجود ندارد، اظهار داشت: در شرایطی که 
در این طرح صحبتی از افزایش قیمت ها 
نشده، صحبت از آثار تورمی آن نادرست 
است. در طرح جدید قرار بر این است که 
بنزین  این سهمیه  از  افرادی که پیش 
نداشتند این سهمیه را دریافت کنند و 
ترتیبی  هر  به  خود  سهمیه  از  بتوانند 

استقاده کنند بنابراین صحبت از تبعات 
تورم طرح جدید یارانه بنزین یک بحث 

انحرافی است.   
سبحانیان درباره سازو کار فروش 
بنزین برای افراد فاقد خودرو و طراحی 
این  گفت:  آن  برای  نیاز  مورد  سامانه 
طرح ابتدا به صورت پایلوت در دو منطقه 
کیش و قشم به اجرا می رسد و وزارت 
نفت در اجرای این طرح بسیار موثر است 
و کار اجرایی این طرح را دو وزارتخانه 
وزارت  و  انجام دهند  باید  نیرو  و  نفت 
اقتصاد به عنوان یک هماهنگ کننده 
نقش خود را ایفا می کند اما همانطور که 
گفتم عملیات اجرایی بر عهده دو وزارت 
نفت و نیرو است و بستر و سازو کار خرید 
و فروش بنزین یارانه ای هم برای مردم 

مشخص و فراهم خواهد شد. 
بنزین  درباره کاهش سهمیه  وی 
احتساب  با  که  نفره  سه  یا  دو  خانوار 

۱۵ لیتر بنزین به کمتر از ۶۰ لیتر برای 
یک خانوار می رسد، تاکید کرد: در ابتدا 
برای طرح جدید  آنچه که  بگویم  باید 
بنزینی مصوب و ابالغ شده اختصاص 
۲۰ لیتر بنزین سهمیه ای به هر کد ملی 
وزارت  نظر  با  است  ممکن  که  است 
نفت تغییر کند اما در نهایت انچه که از 
تصویب ان اطالع دارم، ۲۰ لیتر بنزین 
سهمیه ای است. اما در ادامه باید بگویم 
اجرا  به  کشور  در  که  سیاستی  هر  که 
در  و  دارد  متضررانی  و  منتفعین  برسد 
را  افرادی  از  انبوهی  دولت  طرح  این 
که خودرو ندارند و از این یارانه محروم 

هستند، می بیند.       
این  افزود:  اقتصاد  وزیر  معاون 
عدالت  اجرای  راستای  در  سیاست 
از مردم در کشور  انبوهی  امروز  است. 
خودرو ندارند و از یارانه بنزین استفاده 
نمی کنند حال اینکه ممکن است یارانه 

فرض  با  نفره  سه  یا  دو  خانوار  بنزین 
اختصاص بنزین ۱۵ لیتری از یارانه ۶۰ 
لیتری گذشته کمتر شود که این میزان 
برای خانواده سه نفره به حدود ۴۵ هزار 
تومان می رسد که اندک و قابل اغماض 
است اما در مقابل انبوهی از مردم از این 

طرح منتفع خواهند شد.  
سبحانیان با اشاره به زمان اجرای 
رییس  که  همانطور  گفت:  طرح  این 
جمهوری اعالم کرده، دولت به سمت 
سیاست های یک شبه نخواهد رفت و 
کامل  آمادگی  ایجاد  با  سیاست ها  این 
بین مردم و مجری اجرای طرح به اجرا 
و  سیاست ها  این  معتقدیم  و  می رسد 
طرح های جدید باید هماهنگی سه قوه 
و اغنای افکار عمومی و حمایت مردم 
به اجرا برسند چراکه باور داریم بسیاری 
از این سیاست ها می تواند در کوتاه مدت 
و میان مدت به نفع عموم مردم باشند.

رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
اعطای 925 میلیارد ریال تسهیالت و تعهد تامین مالی برای شرکت 

های دانش بنیان استان یزد
رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران گفت: 
این شعبه از آغاز سال جاری تا کنون بالغ بر ۹۲۵ میلیارد 
ریال تسهیالت و تعهدات تامین مالی به شرکت های دانش 

بنیان ارائه کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
مجید غفوری منش در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز، اظهار 
داشت: کل تسهیالت اعطایی بانک به شرکت های دانش 

بنیان در سال جاری یک هزار و ۷۷۹ میلیارد ریال بوده که سهم شعبه یزد در این 
مورد قابل توجه و حدود ۲۸ درصد است.

وی رشد سپرده ها در این شعبه، طی هشت ماهه اول سال جاری را در مقایسه 
با مدت مشابه ۱۹ درصد عنوان کرد و گفت: سال گذشته یک هزار و۸۸۱ میلیارد 
جذب سپرده در این شعبه انجام شده که این رقم در سال جاری به دو هزار و ۲۵۶ 
میلیارد ریال رسیده است.غفوری منش با بیان اینکه، رشد جذب منابع این امکان را 
فراهم می کند که تسهیالت بیشتری در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار 
دهیم، تصریح کرد: شعبه یزد از این منظر پس از شعبه مرکزی در رتبه دوم در میان 

شعب بانک توسعه صادرات ایران قرار دارد.
رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران گفت: مانده تسهیالت شعبه یزد تا 
آبان ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۱ هزار و ۳۹۲ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل با 
۱۳ هزار و ۹۵۷ میلیارد ریال ، رشدی ۵۳ درصدی را تجربه کرده است که بیانگر تزریق 
مستمر تسهیالت از سوی شعبه این بانک به واحدهای تولیدی صادراتی استان است.

وی یادآور شد: بانک توسعه صادرات ایران عالوه براعطای تسهیالت، خدماتی 
چون اعتبار اسنادی داخلی ریالی و حواله های ارزی نیز صادر می کند بر همین 
اساس نیز تا آبان ماه سال جاری ۹۶۳ میلیارد ریال اعتبار اسنادی داخلی ریالی صادر 
کرده که نسبت به سال گذشته با ۳۹۸ میلیارد ریال اعتبار اسنادی ریالی رشدی ۱۴۱ 
درصدی داشته است.غفوری منش رشد حواله های ارزی صادره از شعبه یزد را در 
هشت ماهه سال جاری در مقایسه با سال گذشت، ۷۶ درصد اعالم کرد و اظهار 
داشت: شعبه یزد در محدوده زمانی یاد شده، ۱۳ میلیون دالر و امسال ۲۴ میلیون 

دالر حواله ارزی اعطا کرده است.
رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران با تاکید بر ارائه سبد کامل خدمات 
بانک در کنار تسهیالت به مشتریان، اظهار داشت: این شعبه با هدف کمک به تامین 
مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی صادرات محوراز خارج از کشور، عالوه بر ثبت 

سفارش، انواع مشاوره های تخصصی ارزی الزم را به مشتریان ارائه داده است.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران: 
افزایش  را  رفاه مشتریان  الکترونیک  بانکداری  ارتقاء خدمات  با 

می دهیم
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران در جمع روسا 
و معاونان شعب و دوایر ستادی استان خراسان رضوی، از 
برنامه های مدون بانک برای گسترش خدمات بانکداری 

الکترونیک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، دکتر شمسی نژاد در سفر خود به مشهد مقدس، در 

نشستی با روسا و معاونان شعب و دایره های ستادی استان از عزم جدی بانک برای 
گسترش خدمات الکترونیک خبر داد و بر اهمیت این حوزه در ایجاد رفاه بیشتر برای 

مردم و کاهش شلوغی شعب تاکید کرد.
وی با اشاره به فضای محدود شعب و تعداد زیاد مشتریان بیان داشت: تنها راه 
حل این مشکل باال بردن سطح کیفی و کمی خدمات بانکداری الکترونیک است تا 
مشتریان بتوانند امور مالی و بانکی خود را از راه دور انجام داده و به شعب مراجعه نکنند.

وی افزود: باید جذابیت را در بخش بانکداری الکترونیک افزایش داد تا مشتریان 
برای استفاده از این بستر ترغیب شوند. تخصیص امتیاز بیشتر در هنگام اخذ تسهیالت 

برای این دسته از افراد می تواند یکی از روش های ایجاد جذابیت باشد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ادامه داد: باید برای بسیاری از امورات 
مشتریان از جمله ارائه اسناد ضمانتی  به بانک، راهکارهایی گنجانده شود تا زمینه را 

برای بهترین و بیشترین خدمت فراهم نماییم.
دکتر شمسی نژاد با اشاره به افزایش روز افزون مشتریان بانک و لزوم ارائه 
با جذب  بانک  انفورماتیک  به آن ها عنوان کرد: گسترش بخش  خدمات مناسب 
نیروهای متخصص در این زمینه در دستور کار قرار دارد و امید داریم در آینده نزدیک 

شاهد اتفاقاتی بسیار خوب در بخش خدمات الکترونیک بانک باشیم.
ماموریت این بانک، حمایت از  افراد کم برخوردار جامعه است

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در ادامه سخنان خود با ترسیم نقشه 
راه بانک قرض الحسنه مهر ایران، ماموریت بانک را پوشش نیاز افراد ضعیف جامعه 
و حمایت از آن ها دانست .وی با بیان اینکه قریب به ۳۰ درصد از افراد جامعه را قشر 
ضعیف تشکیل می دهد، گفت: بخشی از افراد جامعه در فقر مطلق هستند و قادر به 
هیچگونه سپرده گذاری در بانک نیستند که ما تالش کرده ایم تا نیاز این گروه از 
افراد را از طریق تسهیالت تکلیفی پوشش  دهیم.وی با اشاره به مشکالت این قشر 
بیان داشت: همکاران ما باید با درک شرایط سخت این افراد در مواجهه با آن ها 

با متانت و صبوری رفتار کنند و از هیچ تالشی برای کمک به آن ها دریغ نورزند.
شمسی نژاد تالش و همت همکاران را در ارائه خدمت به مشتریان قابل ستایش 
دانست و گفت: برکات قرض الحسنه به یمن زحمات همکاران و نیت خدایی آن ها روز 
به روز بیشتر شده  و این موضوع موجب ایجاد توقع در میان مردم و مسئولین شده است.

وی ادامه داد: تالش می کنیم با استفاده از این اعتماد و اعتقادی که به قرض 
الحسنه به وجود آمده است در جهت افزایش مبلغ تسهیالت و تحکیم جایگاه بانک 
مثبت  روند  ادامه  ایران الزمه  مهر  الحسنه  بانک قرض  نمائیم.مدیرعامل  استفاده 
بانک را، در جذب منابع جدید دانست و عنوان کرد: جذب منابع باید در تمامی سطوح 
بانک اتفاق افتد و می بایست مدیران ارشد و کارکنان هر کدام نقش خودشان را در 

این موضوع ایفا نمایند.

پاالیشگاه نفت فوق سنگین »پاسارگاد« قشم به بهره برداری رسید
پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین پاسارگاد قشم روز 
جمعه مورخ ۲۴دی ماه۱۴۰۰ باحضور آیت الّل رئیسی، رئیس 
جمهور، مدیران هولدینگ گسترش انرژی پاسارگاد و استاندار 

هرمزگان به بهره برداری رسید.
به گزارش  روابط عمومی بانک پاسارگاد، با تأسی 
برای  )مدظله العالی(  رهبری  معظم  مقام  فرمایش های  از 
سال  در  نفت  جمله  از  ملّی  ذخایر  خام فروشی  از  اجتناب 

»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی   ها«، پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین پاسارگاد قشم 
مدیران  جمهور،  رئیس  رئیسی،  آیت الّل  باحضور  مورخ ۲۴دی ماه۱۴۰۰  جمعه  روز 
هولدینگ گسترش انرژی پاسارگاد، استاندار هرمزگان و دبیر شورای عالی مناطق 

آزاد به بهره برداری رسمی رسید.
بهره برداری از این پاالیشگاه که ظرفیت تولید ۳۵هزار بشکه  بُرش سبک و 
قیر باکیفیت در روز را دارد، منجر به ایجاد شغل مستقیم برای ۴۰۰ نفر شده است و 
بیش از ۱۰۰۰ نفر نیز به صورت غیرمسقیم در این پاالیشگاه اشتغال خواهند داشت.
پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین پاسارگاد قشم در زمینی به مساحت ۴۰ هکتار 
و با رعایت کلیه استانداردهای یورو۲۰۰۵ و توجه به مباحث زیست محیطی احداث 
شده است. از جمله مزایای بهره برداری از این پاالیشگاه می توان به تضمین برداشت 
از پارس جنوبی، اشتغال زایی در منطقه، تولید محصوالت باکیفیت باال و کمک به 
ارتقای صادرات فراورده های نفتی کشور از جمله قیر اشاره کرد. از دیگر نتایج حاصل 
از زیرساخت های ایجاد شده در این منطقه می توان به افزایش ظرفیت صادراتی ساالنه 

به بیش از ۱۵میلیارد دالر اشاره کرد.
آیت الل رئیسی پس از افتتاح فاز اول پروژه پاالیشگاه در گفتگو با خبرنگاران 
در تشریح اثرگذاری افتتاح این طرح عنوان داشت که هدف از احداث این پاالیشگاه 
با بیان  جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده است. رئیس دولت سیزدهم 
اینکه محصوالت این پاالیشگاه از جمله قیر موارد استفاده گسترده ای دارد، اظهار 
داشت: این اقدام از گام های بسیار خوبی است که وزارت نفت با همکاری بخش 

خصوصی برداشته است.
تا  ظرفیت  افزایش  برای  پاالیشگاه  این  دوم  فاز  کلنگ زنی  آیین  هم چنین 
۱۰۰هزار بشکه، روز ۲۳دی۱۴۰۰ و با حضور وزیر نفت و دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی کشور در جریان چهاردهمین سفر استانی رئیس جمهور به استان 

هرمزگان برگزار شده بود.
گفتنی است گروه گسترش انرژی پاسارگاد تاکنون در منطقه آزاد قشم بابت 
احداث پاالیشگاه نفت فوق سنگین پاسارگاد قشم، نیروگاه ۵۰۰مگاواتی برق پاسارگاد 
و هم چنین سه پست اسکله صادراتی به ظرفیت ۱۵میلیون تن در سال، بیش از 

۵۶۰میلیون دالر سرمایه گذاری کرده است.

خبر چهارم
با همکاری بانک ملت؛ 

بازاریابی های گسترده  با  نفت  افزایش صادرات 
در دولت سیزدهم

استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه مهمترین عوامل افزایش تولید 
و صادرات نفت ایران در ماه های اخیر، تعامل با مشتریان خارجی، وجود 
فضای جدید در مذاکرات و نیاز بازار بوده گفت: با بازاریابی های گسترده 
در دولت سیزدهم، عالوه بر مشتریان سنتی، مشتریان جدیدی به خریداران 

نفت ایران اضافه شدند.
رئیس جمهور در دفاع از کلیات الیحه بودجه تاکید کرد: »با وجود 
همه تهدیدات و تحریم ها امروز افزایش صادرات نفتی و میعانات را داریم، 
بعضًا عده ای گله مند بودند که نمی شود. مگر می شود؟؛ اما خداوند متعال 
از این صادرات  ارز حاصل  افتاد و از طرف دیگر  اتفاق  این  تفضل کرد 

برمی گردد به منابع ارزی ما. این هم نکته مهمی است.«
آیت الل رئیسی افزود: علی رغم برخی از سخنانی که گفته می شد که 
»پول یا امکان صادرات نفت نیست« یا »امکان صادرات است اما پولش 
برنمی گردد« اما این اتفاق افتاد، هم افزایش صادرات نفتی و هم بازگشت 

وجوه حاصل از صادرات.
رئیس جمهور با تاکید بر تحقق وعده توازن در سیاست خارجی، خاطر 
نشان کرد: االن این توازن در سیاست خارجی برای کشورهای همسایه، 
برای منطقه و جهان افتاده و ثابت شده که جمهوری اسالمی، توازن در 
روابط  گذشته  ماه  چهار  تا  سه  می کند. ظرف  دنبال  را  خارجی  سیاست 
اقتصادی با برخی از کشورها در منطقه تا سه برابر افزایش پیدا کرده است.

»حسن مرادی« استاد دانشگاه تهران در این باره گفت: مذاکرات 
اتفاقات مثبت، امید است  احیای برجام در وین ادامه دارد و با توجه به 

مذاکرات به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: مهمترین عوامل افزایش تولید و صادرات نفت ایران 
در ماه های اخیر، تعامل با مشتریان خارجی و ایجاد راه های جدید فروش 

نفت، وجود فضای جدید در وین و نیاز بازار بوده است.
مرادی با اشاره به اینکه تعامل با مشتریان خارجی باعث شده تا در 
بازارهای جهانی نفت خودمان را بهتر و بیشتر به فروش برسانیم، گفت: 
این موضوع راه بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت را هموار کرده است.

دولت  در  گسترده  بازاریابی های  با  تهران،  دانشگاه  استاد  گفته  به 
سیزدهم، عالوه بر مشتریان سنتی، مشتریان جدیدی به خریداران نفت 
ایران اضافه شدند که تا حدودی به افزایش صادرات نفت کشور کمک 

کرده است.
وی تاکید کرد: در صورت نتیجه بخش بودن مذاکرات، وضع تولید و 

صادرات نفت ایران بهتر خواهد شد.
مرادی با بیان اینکه البته دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ایران در این 
زمینه کارگشا است، گفت: اگر بتوانیم دیپلماسی اقتصادی پویا با کشورهای 

خارجی داشته باشیم می تواند به کشور کمک کند.
وی افزود: دولت سیزدهم از ابتدا تعامل با همسایگان را مطرح کرده 
است. اگر با همسایگان تعامل داشته باشیم و مراودات مرزی انجام دهیم، 
این تعامالت می تواند در سطحی باشند که به تحریم ها ارتباطی پیدا نکند.  
مرادی ادامه داد: در این زمینه با توجه به افزایش تولید ال پی جی 
و میعانات گازی، امکان صادرات این محصوالت به کشورهای همسایه 

وجود دارد.  
پول  دریافت  زمینه  در  گشایش هایی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
صادرات نفت اتفاق افتاده است، گفت: تهاتر نیز در خصوص افزایش 
را  مشکالت  از  بسیاری  می توان  بنابراین  کرده  کمک  نفت  صادرات 

از این طریق حل کرد.

معاون وزیر اقتصاد:

دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد
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زیر نظر: محمد امامی

عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس پاسخ داد؛
چین در صنعت نفت ایران چه می کند؟

عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس گفت: چین تا سال ۱۳۸۰ در کشور 
ما حضور نداشت اما پس از آن با جدیتی که در اجرای پروژه داشتند به نفت 
ایران هم ورود کردند و اولین پروژه را به نام تابناک اجرا کردند و مورد قبول 
واقع شدند که می توانند تقریبا همان سرویس شرکت اروپایی را ارائه دهند.

هدایت الل خادمی، درباره همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در حوزه انرژی 
اظهار داشت: واقعیت اینکه صنعت نفت ما یک صنعت اروپایی و امریکایی 
بوده اما طی ۱۰ سال گذشته چینی ها هم در حوزه صنعت نفت و ساخت 
تجهیزات نفتی پیشرفت هایی کرده و وارد بازار نفت ایران نیز شده  اند، به 

طوری که بخشی از تجهیزات صنعت نفت کشور ما از چین است.
وی با بیان اینکه اکنون چین هم به تمام دنیا تجهیزات می فروشد و هم 
در پروژه های توسعه ای نفت حضور دارد، افزود: در پروژه های جنوب کشور 
ما حضور داشته از جمله در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که  کنسرسیومی 
متشکل از توتال، سی ان پی سی و پتروپارس بوده که البته به دلیل تحریم از 
آن خارج شد. بنابراین در همه زمینه های نفتی از جمله ساخت پاالیشگاه، 
پتروشیمی و توسعه میادین ما می تواند حضور داشته باشد و می توانیم پروژه ها 

را با این کشور ادامه دهیم. 
این عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس در ادامه گفت: چین هم در 
حوزه خدمات رسانی و هم ساخت تجهیزات توانایی هایی دارد و کیفیت کار 
بهینه صورت گیرد قطعا کیفیت  نظارت  اگر  دارد،  به مشتری  بستگی  نیز 
ارتقا پیدا می کند، البته بحث نظارت در مورد همکاری با هر شرکتی یکسان 
نیست مثال یک شرکت صاحب برند بین المللی یک استاندارد خاص دارد 
و در هر نقطه ای از جهان کار توسعه را یکسان انجام داده و یا تجهیزات 
ارائه می دهد. اما در مورد شرکت های چینی به این شکل نیست، چینی ها 
تنوع زیادی در کیفیت ارائه پروژه و یا ساخت تجهیز دارند، بنابراین نیاز به 
نظارت دقیق تری از سوی کارفرما است که کار و تجهیز را در سطح عالی 

و یا با کیفیت خوب تحویل بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: ما از نظر تاریخی در بحث قراردادهای نفتی ضرر 
کرده ایم، از پیمان دارسی گرفته تا قراردادهای امتیازی. البته اکنون اصالحاتی 
انجام شده، مثال با شرکت هفت خواهران چالش هایی داشتیم و مشکالتی 
ایجاد کردند، حتی در دورانی نفت ما را نخریدند زیرا بدنبال این بودند که 

هم در پروژه ها و هم خرید اختیارات بیشتری داشته باشند.
خادمی ادامه داد: ایران طی ۱۱۰ سال تالش کرد که آهسته آهسته هم 
پروژه اجرا کند، هم تخصص پیدا کند و هم از منافع خود دفاع کند. مثال 
تا زمان »اقبال« اوضاع تا حدی بهتر شد و بعد از انقالب هم شرکت های 
خارجی کشور و نفت ایران را رها کرده و رفتند و نیروهای ایرانی نفت کشور 
را راه انداختند. چین هم تا سال ۱۳۸۰ در کشور ما حضور نداشت اما پس 
از آن با جدیتی که در اجرای پروژه داشتند به نفت ایران هم ورود کردند و 
اولین پروژه را به نام تابناک اجرا کردند و مورد قبول واقع شدند که می توانند 

تقریبا همان سرویس شرکت اروپایی را ارائه دهند.
وی بیان داشت: در تفاهم با چین باید پروژه به پروژه تبدیل به قرارداد 
شود و امیدواریم نظارت به خوبی صورت گیرد، امروز دنیا دنیای رقابت است 
همان میزان که چین ممکن است در بحث هسته ای هم رقیب ما باشد در 
مذاکرات وین به نفع ما مذاکره می کند، در هر حال ما باید بتوانیم بازی را 

به نفع منافع ملی و مردم  پیش ببریم تا حداکثر استفاده را داشته باشیم.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

از پنج میلیون و سیصد تا هفت میلیون و نهصد؛

عیدی امسال کارگران اعالم شد!
مطابق قانون کار عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل 
بنابراین امسال حداقل عیدی پرداختی  ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است؛ 
به کارگران بین پنج میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان تا هفت میلیون و 

۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان خواهد بود.
 ۱۳۷۰ سال  شهریور  پایان  در  که  کار  قانون  واحده  ماده  اساس  بر 
از  یک  هر  به  مکلفند  کار  قانون  مشمول  کارگاه های  تمام  شد  اصالح 
کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان 

عیدی و پاداش بپردازند.
را  امسال  مصوب  روزانه  دستمزد  باید  عیدی  حداقل  محاسبه  برای 
در ۶۰ روز ضرب کنیم. با توجه به اینکه دستمزد روزانه ۸۸ هزار و ۵۱۶ 
تومان است، حداقل عیدی که باید پرداخت شود، پنج میلیون و ۳۱۰ هزار 

و ۹۹۰ تومان است.
در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان 
نباید از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند. بر این اساس حداکثر عیدی که 
کارگران دریافت می کنند هم هفت میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان است.

افراد عیدی کامل دریافت نمی کنند.  در میان جامعه کارگری برخی 
باشند  کرده  کار  سال  یک  از  کمتر  که  افرادی  برای 
هم براساس ۶۰ روز کار و نسبت ایام کارکرد محاسبه 
این شکل که حداقل مزد ماهیانه در عدد  به  می شود. 
می شود.  تقسیم  کاری  روزهای  تعداد  بر  و  ضرب   ۲
)حداقل مزد ضرب در ۲ تقسیم بر ۱۲ و ضرب در تعداد 

ماه کارکرد(
عیدی  پرداخت  برای  قطعی  زمان  قانون،  در 
کارکنان مشخص نشده است و براساس عرف کارگاه ها، 
کارفرمایان در ۲ ماه پایانی سال عیدی کارگران خود را 
پرداخت می کنند و معموال سقف پرداخت عیدی کارکنان 

پایان اسفندماه است.

روز گذشـته )یکشـنبه( از سـاعت 
بهمـن  گـروه  حالـی  در  صبـح   ۱۰
فـروش آنالیـن دو خـودروی دیگنیتی 
و فیدیلیتـی را بـا تاخیـر یـک هفته ای 
یـن  ا نجـام  ا نحـوه  کـه  زد  کلیـد 
ماه هـای  در  اینترنتـی  فروش هـای 
گذشـته اعتراضاتی را از سوی مشتریان 

بـه دنبـال داشـته اسـت.
 ۲۰ ( گذشـته  هفتـه  دوشـنبه 
دی مـاه( فـروش نقـدی دو محصـول 
نوبرانـه گـروه  بهمـن یعنـی دیگنیتـی 
و فیدیلیتـی یک سـاعت قبـل از انجام 
فـروش اینترنتـی بـه دلیـل مشـکالت 

زیرسـاختی لغـو شـد.
آن طـور کـه »مجتبـی نظـری« 
مدیـر ارتباطـات گـروه بهمـن اطـالع 
داد: سـعی گـروه بهمـن بـر مشـتری 
بـه  محصـوالت  رسـانیدن  و  مـداری 
مصرف کننـدگان  و  مشـتریان  دسـت 
واقعـی اسـت، بـه همیـن دلیـل برخی 
از مشـکالت زیرسـاختی و مشـکل در 
ثبت نـام آنالیـن منجـر بـه لغـو برنامه 
در  شـایعات  هرگونـه  و  شـد  فـروش 
خصـوص افزایـش قیمت ها بی اسـاس 

. ست ا
اکنـون برخـی  وی یـادآور شـد: 
محدودیت ها برای فروش ایجاد شـده، 
بـه طـوری کـه هـر کد ملـی قـادر به 
یـک خرید خـودرو خواهد بـود و تکرار 
خریـد توسـط یـک کـد ملی را شـاهد 

بود. نخواهیـم 
بهمـن  گـروه  ارتباطـات  مدیـر 
اضافـه کـرد: همچنیـن محدودیت کد 
ملـی را بـرای نمایندگی هـای فـروش 
خـود ایجـاد کردیم و ایـن نمایندگی ها 

قـادر بـه ثبت نـام خواهنـد بـود.
وی بـا اشـاره بـه قوی تر شـدن 
گـروه  کـرد:  تاکیـد  زیرسـاخت ها، 
متوجـه  مرحلـه ای  هـر  در  بهمـن 
شـود  غیرواقعـی  مشـتریان  حضـور 
از فـروش خـودرو جلوگیـری خواهـد 
کـرد، همچنیـن امـکان صلـح خودرو 
امتیـاز  انتقـال  و  ثبت نـام  مرحلـه  در 

برداشـته شـده  دیگـران  بـه  خـودرو 
. ست ا

و  شـده  یـاد  مطالـب  وجـود  بـا 
برخـی  امـا  بهمـن،  گـروه  تمهیـدات 
ایـن  فـروش  نحـوه  بـه  مشـتریان 

داشـتند. اعتراضاتـی  خودروسـاز 
یکـی از مشـتریان در ایـن زمینه 
بـزرگ  خودروسـاز  دو  وقتـی  گفـت: 
سـایپا  و  ایران خـودرو  یعنـی  کشـور 
دارنـد،  فـوری  فـروش  برنامه هـای 
مشـتری فرصـت زمانی خوبـی )بین ۲ 
تـا چنـد روز(  برای ثبت نـام دارد و پس 
از انجـام فرآینـد قرعه کشـی در حضور 
برنـدگان  اسـامی  نظارتـی،  نهادهـای 
اعـالم و سـپس مشـتریان نهایـی تـا 
چند روز فرصت دارند مبلغ درخواسـتی 

خودروسـاز را واریـز کننـد.
وی بیـان داشـت: ایـن در حالـی 
اسـت کـه در ثبت نـام گـروه بهمـن، 
هـر کس که زودتـر بتواند وارد سـایت 
شـده و اطالعـات الزم را تکمیـل کند 
می توانـد برنده شـود. بنابرایـن افرادی 
کـه بـه اینترنـت پرسـرعت دسـترس 
باالتـری  شـانس  از  باشـند  داشـته 

برخـوردار خواهنـد بـود.
ایـن مشـتری ادامـه داد: مشـکل 
دیگـر، لـزوم پرداخـت مبالـغ خودروها 
در همـان لحظـه اسـت، به طـوری که 

بـرای فیدیلیتـی پنـج و هفـت نفـره به 
ترتیـب ۷۳۰ و ۷۴۵ میلیـون تومـان و 
بـرای دیگنیتی این مبلـغ ۷۹۵ میلیون 

تومـان اعالم شـده اسـت.
وی یـادآور شـد: عمده مشـتریان 
بـرای پرداخت این مبالـغ با محدودیت 
تراکنـش بانکـی مواجه اند، مگـر اینکه 
بانـک  سـوی  از  یادشـده  محدودیـت 

برداشـته شود.
مشـتری دیگـری گفت:  بـا توجه 
بـه فاصله قیمتی ۳۰۰ تـا ۴۰۰ میلیون 
تومانـی قیمت کارخانه ای و بازاری این 
دالالن  می رسـد  نظـر  بـه  خودروهـا، 
ایـن  اصلـی  برنـدگان  واسـطه ها  و 

برنامه هـای فـروش باشـند.
تفاوتـی  داشـت:  ر  اظهـا وی 
کـه برنامـه فـروش گـروه بهمـن بـا 
ایران خـودرو و سـایپا دارد، نبـود شـرط 
نداشـتن پالک فعال از سـوی مشتری 
اسـت، یعنی گـروه بهمن اعـالم کرده 
زمـان  در  نبایـد  فقـط  مشـتری  کـه 
ثبت نـام مالـک خودروهـای دیگنیتـی 

یـا فیدیلیتـی باشـد.
همچنیـن یکی دیگر از مشـتریان 
از وجـود رباتی خبر داد که اعالم شـده 
بـا دریافـت مبلـغ ۹ میلیـون تومـان، 
فراینـد ثبت نـام این خودروهـا را انجام 

می دهـد.

چگونگـی  نیـز   ۹۷ سـال  در 
پیش فـروش مـزدا ۳ گـروه بهمـن بـه 
دلیل حاشـیه سـود و قطع و وصل های 
مشـکوک بحث برانگیـز شـده بـود بـه 
طـوری کـه وزیـر وقت صنعـت، معدن 
همـکاری  بـا  داد  دسـتور  تجـارت  و 
مصرف کننـدگان  حمایـت  سـازمان 
رونـد  بررسـی  بـا  تولیدکننـدگان  و 
شـفافیت  بـه  نسـبت  پیش فـروش، 
فهرسـت خریـداران اقـدام شـود و اگر 
تخلفـی رخ داده بـه سـازمان تعزیـرات 

معرفـی کننـد.
یـق  طر ز  ا و  ر د خـو فـروش 
ل  سـتقبا ا بـا  کـه  عه کشـی  قر
و  ر د خـو یـی  نها ن  مصرف کننـدگا
مواجـه شـده، توانسـته تـا حـدی نیـاز 
واقعـی بـازار را بـرآورده کنـد؛ بـا توجه 
بـه ایـرادات و مشـکالتی کـه شـیوه 
قدیمـی ثبت نـام دارد، به نظر می رسـد 
تـداوم قرعه کشـی تـا زمـان افزایـش 
شـمارگان تولیـد خـودرو، عادالنه ترین 
و  مـی رود  شـمار  بـه  عرضـه  روش 
نیـز  بهمـن  گـروه  می شـود  پیشـنهاد 
مشـکالت  و  شـبهات  بـه  پاسـخ  در 
یادشـده و اعتراضـات مشـتریان واقعی 
و جلوگیـری از جـوالن دالالن در بازار 
ایـن خودروهـا، سیسـتم قرعه کشـی را 

در دسـتور کار خـود قـرار دهـد.

گزارش دنیای جوانان از حواشی فروش اینترنتی بهمن موتور؛

ربات ۹ میلیون تومانی برای ثبت نام!



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1932- دوشنبه 27 دی 41400 زمین ایران 
در شرکت ملی حفاری ایران برگزار شد

نشست هم اندیشی با تشکل های کارفرمایی و آموزش 
رابطین بیمه ای

 نشست هم اندیشی با تشکل های کارفرمایی و آموزش رابطین بیمه 
ای با هدف بررسی و رفع مشکالت بیمه ای کارکنان شرکت ملی حفاری 

ایران در این شرکت برگزار شد.
این نشست با حضور سید محمد مرعشی مدیرکل تامین اجتماعی استان 
خوزستان ، معاون و چند تن از مسئوالن این اداره کل، مدیر منابع انسانی 
و  مشاور مدیرعامل شرکت،  تعدادی از پیمانکاران نیروی انسانی و خدمات 
غذایی و رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت 
های خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی کشور، در سالن اجتماعات ساختمان 

مرکزی ملی حفاری در اهواز برگزار شد.
رئیس امور دعاوی شرکت ملی حفاری در حاشیه این نشست در ارتباط 
با هدف از تشکیل این جلسه توضیح داد: با  توجه به مشکالت بیمه ای و 
پیگیری های مکرر برای رفع آنها و در راستای تعامل و همکاری ، امور حقوقی 
و پیمان های شرکت با هدف کم کردن دغدغه کارکنان و آشنایی رابطین بیمه 

سازمان تامین اجتماعی، پی جوی برگزاری این نشست گردید.
محمود ممبینی گفت: در این نشست پس از بحث و بررسی مشکالت و 
تبادل نظر در جهت رفع آنها  و طرح پرسش و پاسخ از سوی حاضران، مقرر 
شد ظرف یک ماه آینده از طرف تامین اجتماعی استان کمیته ای اختصاصی 
برای پیگیری مسائل بیمه ای شرکت ملی حفاری ایران تشکیل و ضمن هم 

افزایی، راهکارهای مناسب برای رفع اشکاالت تبیین گردد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم :
شبکه برق مورموری آسیب ندیده است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم با بیان اینکه شبکه 
برق مورموری در سیل اخیر آسیب ندیده است، گفت: برق در کوتاه ترین زمان 

وصل شده و در این راستا مشکلی وجود ندارد.
هادی شیرخانی با اعالم این خبر اظهار کرد: از دو هفته گذشته با در 
نظر گرفتن بارندگی ها و شرایط نامناسب جوی در سراسر استان اقدام به تعمیر 
خط گرم شد و مردم بخش مورموری به دنبال وقوع آب گرفتگی در شب 
گذشته پس از کمترین زمان خاموشی، برق دار شدند. وی با بیان اینکه چهار 
اکیپ عملیاتی و یک اکیپ آنکال به شهرستان آبدانان اعزام شده است، افزود: 

کارشناسان واحد بهره برداری نیز در محل حادثه مستقر هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم با اشاره به اینکه دلیل خاموشی 
صاعقه شدید بر روی فیدر موالب با طول ۱۱۰ کیلومتر است، خاطر نشان 
کرد: هفت روستای هونگه، آب انار، هلیوه، چپ راست، علی آباد، تپه حمام، 

آبطاف از ساعت ۱۰ شب تا نزدیک ۲ بامداد برق دار شدند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه خسارتی به شبکه وارد نشده است، تصریح 
کرد: علت زمان بر شدن ارائه خدمت به ساکنین منطقه، عدم وجود شرایط 
جوی نامناسب و منتطر ماندن برای عادی شدن شرایط و انجام اتصال برق بود.

شیرخانی گفت: خوشبختانه در سنوات گذشته با به کارگیری تکنولوژی 
خط گرم و تعمیرات پیشگیرانه خطوط و همچنین بررسی شبکه با پیش بینی های 

انجام شده در فصل گرما و سرما درصد خاموشی ها در حداقل زمان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم :
مشکلی در آبرسانی به بخش سیل زده مورموری وجود 

ندارد
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم با بیان اینکه هیچ گونه 
ندارد،  آبدانان وجود  آبرسانی در منطقه سیل زده بخش مورموری  مشکل 

گفت: خسارات احتمالی وارده به تاسیسات آب این مناطق ارزیابی می شود.
نوراله تیموری حسب دستور استاندار ایالم مبنی بر حضور سریع در منطقه 
سیل زده با حضور در شهر مورموری آبدانان ضمن بررسی ابعاد خسارت های 
ناشی از بارندگی ها اظهار داشت: با اقدامات جهادی هر چه سریع تر تأسیسات 

آبرسانی آسیب دیده ترمیم می شود.
وی افزود: نیروهای امدادی این شرکت در شهرستان آبدانان و اداره 
آبفای شهر مورموری از شب گذشته در حالت آماده باش بوده و نسبت به رفع 
چندین مورد شکستگی خط انتقال و شبکه توزیع آب شهر اقدام نموده است.

مدیرعامل شرکت آبفا ایالم با بیان اینکه آب شهر مورموری وصل است 
و هیچ گونه مشکلی در این خصوص وجود ندارد، یادآور شد: در حال حاضر تنها 
آب ۲ روستای این منطقه قطع بوده که با تانکرهای آبرسانی آب این مناطق 

تامین و طی ساعت های آینده این مشکل نیز رفع می شود.
تیموری با بیان اینکه نباید در خدمت رسانی به مردم بویژه در حوزه 
آبرسانی، وقفه ای ایجاد شود، گفت: در این راستا تیم های تخصصی به شهر 
موموری اعزام و آبرسانی به شهر و روستاها تحت پوشش به خوبی انجام می 
شود.سیستم بارشی از شامگاه پنجشنبه هفته گذشته وارد استان شده و فعالیت 

آن به تناوب تا روز دوشنبه ادامه دارد.

دکتر نصرتی در مراسم تجلیل از گزینشگران: سرمایه 
انسانی ، عامل اصلی حیات سازمان است

به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان 
، طی مراسمی به مناسبت هفته گزینش از ریاست و همکاران گزینش استان 
تجلیل بعمل آمد. بنا به این گزارش در این مراسم که با حضور مدیران بیمه 
ای و درمان استان و اعضای هیئت گزینش استان و در محل هتل جهانگردی 
گرگان و به مناسبت ۱۵ دیماه سالروز تاسیس هسته های گزینش برگزار شد  
دکتر نصرتی مدیر درمان تامین اجتماعی استان گلستان ، ضمن تاکید بر اینکه 
سرمایه انسانی ، عامل اصلی حیات سازمان است و در گزینش این سرمایه 
باید دقت فراوان را مبذول نمود ، افزود:در پانزدهم دی ماه سال ۱۳۶۱ امام 
خمینی)ره( درحکمی دستور بر انحالل هیئت های گزینش سراسر کشور و 
تشکیل هیئتهای صالحیت دار را صادر و هسته های گزینش شکل گرفت 
، این روز را به همه همکاران گزینش تبریک عرض  کرده و الزم می دانم 
بگویم که از ویژگی های بارز مدیریتی حضرت امام)ره( این بود که عالوه بر 
کالن نگری و تعیین خط  مشی های کلی برای مدیران نظام، آنگاه که پای 
حقوق عمومی و احیاناً ضایع شدن حق افراد به میان می آمد در مسائل جزئی 
هم به طور مستقیم وارد می شد و بدون توجیه عمل خالف افراد منتسب به 
دستگاه قدرت، در نقش سرسخت ترین مدافع حق مردم ظاهر می گردید. 
وی افزود: قرآن کریم ، مالک شایستگی را  دو چیز می داند: بلوغ فکری 
وجسمی :یعنی به سنی رسیده باشد که از استحکام وقوت برخوردار باشد.- 
اعتدال واستقرار در زندگی. گفتنی است در پایان با اهداء هدایایی از زحمات 

گزینشگران تجلیل بعمل آمد.

شرکت توزیع نیروی برق گلستان باز در جشنواره شهید 
رجایی درخشید

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق گلستان گفت: توزیع نیروي برق 
استان براي چندمین بار در ارزریابي جشنواره شهید رجایي سال ۱۳۹۹ درخشید.
به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق گلستان ؛ علی اکبر نصیری 
گفت :با توجه به مکاتبات شرکت توانیر و سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان در 
خصوص گزارش ارزیابي عملکرد سال ۹۹ )جشنواره شهید رجایي ( و همچنین گزارش 
ارزیابي عملکرد داخلي وزارت نیرو )همایش مدیران( و گزارش شاخص هاي کلیدي 
طرح سیما ، این شرکت توانست در حوزه منابع انساني موفقیت هایي را از آن خود 
نماید. وي افزود: شرکت توزیع نیروي برق گلستان در جشنواره شهید رجایي سال ۹۹ 
در گروه زیربنایي و توسعه زیرساخت توانست رتبه دوم را کسب نماید. نصیری اضافه 
کرد :همچنین این شرکت توانست سطح خوب را در ارزیابي عملکرد دستگاههاي 
اجرایي سال ۹۹ به خود اختصاص دهد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با 
اشاره به پایش شاخص هاي کلیدي عملکرد)طرح سیما- توانیر( در سال ۹۹ افزود : 
توزیع نیروي برق گلستان در این پایش نیز توانست در بین شرکت هاي توزیع نیروي 
برق سرتاسر کشور رتبه دهم را از آن خود کند. نصیري افزود : کسب سطح خوب و 
رتبه ۱۰ در بین ۳۹ شرکت توزیع نیروي برق سراسر کشور در ارزیابي عملکرد داخلي 
وزارت نیرو در سال ۹۹ )همایش مدیران( از دیگر افتخارات شرکت توزیع نیروي برق 
گلستان است. شایان ذکر است براساس رنگ بندي اعالم شده از سوي شرکت توانیر 
که براساس آن شرکت هاي توزیع ارزیابي مي گردند، توزیع برق گلستان در ناحیه 

سبز قرار گرفته و کسب رتبه خوب را از آن خود نمود./

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:
 امسال گاز هیچ یک از کارخانه های استان به دلیل کمبود 

گاز قطع نشده است
علی  گلستان،  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش   به 
طالبی مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: با شروع فصل زمستان 
گاز  افزایش حجم مصرف  و  از وسایل گرمایش  واستفاده مشترکین 
نشدیم. وی  مواجه  گاز  با مشکل کمبود  تاکنون  استان، خوشبختانه 
در ادامه با بیان اینکه اولویت اصلی مصرف گاز، بخش خانگی بوده 
و هدف ما تالش برای تامین گاز پایدار این بخش می باشد افزود: 
براساس دستور العمل ارسال شده از شرکت ملی گاز ایران و تفاهم 
نامه منعقده، جریان گاز صنایع فوق عمده منجمله کارخانه سیمان با 
مصرف روزانه )۳۵۰ هزار مکعب( و گاز نیروگاه برق با مصرف روزانه 
)۵ میلیون متر مکعب( برای ۵ ماهه فصل سرد براساس برنامه ریزی 
دیسپچینگ ملی از سوخت جایگزین استفاده می کنند.طالبی گفت: 
با مساعدت و همراهی مشترکین عزیز درزمینٔه مدیریت مصرف گاز 
دو صنعت  این  گاز  به جز جایگزینی  امسال  ایام سرد  در  خوشبختانه 
بزرگ استان، تاکنون گاز هیچ یک از صنایع و کارخانه های استان و 
همچنین جایگاه های عرضه سوخت خودروها CNG قطع نشده و 
در جریان گاز این بخش ها پایدار است. وی با یادآوری این نکته که 
با یک درجه کاهش دمای محیط ۶ درصد در مصرف گاز مشترکان 
صرفه جویی خواهد شد اظهار داشت: از هم استانی های گرامی تقاضا 
داریم تا ضمن رعایت موارد ایمنی، همچنان نسبت به صرفه جویی در 
مصرف گاز اهتمام داشته باشند و دمای منزل خود را در حد استاندارد 
۱۸ تا ۲۱ درجه تنظیم کنند.طالبی بابیان اینکه حدود ۳ سال است که 
مبلغ گاز گران نشده است گفت: طبق تعرفه اعالم شده، سه پله اول 
مصرف کننده گاز هیچ گونه اضافه تعرفه ندارند، ولی برای آن  دسته از 
مشترکین پرمصرف که در پله ۴ تا ۱۲ قرار دارند افزایش گاز بها اعمال 
خواهد شد.وی ادامه داد: با توجه به اینکه بیشتر شهرهای استان در 
اقلیم ۳ قراردادند بنابراین مشترکین بخش خانگی توجه داشته باشند 
تا پله سوم که حجم مصرف ۴۰۰ مترمکعب تعیین شده است، مبلغ گاز 
بها همچون سنوات گذشته محاسبه می شود: ولی در پله های بعدی به 
ازای هر پله ۴۰ درصد افزایش قیمت داریم به طوری که در پله آخر به 
حدود ۴۰۰ درصد نیز می رسد. مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان 
تصریح کرد: همچنین اگر صرفه جویی و کاهش مصرف نسبت به سال 
قبل در هرماه داشته باشند تا سه برابر همان پله تخفیف و حداکثر تا 

۴۵ درصد کاهش و تخفیف بهاء اعمال می گردد.

در  سمنان  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیران  عضویت 
کمیته های تخصصی صنعت برق کشور

مدیران دفاتر ایمنی و بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان 
سمنان به عضویت کمیته های تخصصی شرکت توانیر و انجمن صنفی 

کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق کشور درآمدند.
در ابالغی از سوی »غالمعلی رخشانی مهر«، معاون هماهنگی 
بازار برق شرکت  ، مدیر  آزادی فرد«  »پروانه  توانیر،  توزیع شرکت 
توزیع برق استان سمنان به عنوان »مسئول کارگروه پنج منطقه ای 
پایش راهبردی بازار برق« تعیین گردیده تا با هماهنگی دبیرخانه کمیته 
راهبردی پایش، نسبت به بررسی و رصد عملکرد شرکت های توزیع 
در بورس و پیش بینی نیاز مصرف طبق شرح وظایف محوله اقدام 

نموده و نتایج عملکرد را به کارگروه راهبردی پایش گزارش نماید.
همچنین طی ابالغ »علی حیدری تفرشی«، مدیر اجرایی انجمن 
صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق کشور، »حسین مهراندیش«، 
مدیر دفتر ایمنی شرکت توزیع برق استان به مدت دو سال به عنوان 
صنفی«  انجمن  کار  بهداشت  و  فنی  حفاظت  کمیته  اصلی  »عضو 
منصوب شده تا به منظور کار کارشناسی و ارائه راهکار برای تصمیم 

گیری در ستاد صنعت برق کشور همکاری نماید.

استاندار خراسان رضوی ؛
تامین  و  بازار  ثبات  تولیدی،  واحدهای  حفظ  به  کمک 

کاالی مورد نیاز را به همراه دارد
ت  هیا و  رضوی  ن  سا ا خر ر  ا ند ستا ا  : ه د ا ز قر با سمیه 
گترین  ر بز ن  ا ر چنا صنعتی  شهرک  ز  ا ز  و مر ا صبح  ه  ا همر
. ند د کر ید  د ز با ر  کشو ق  شر ل  شما صنعتی  ک   شهر
اینکه کمک به حفظ واحدهای تولیدی  به  با اشاره  یعقوبعلی نظری 
نیازهای عمومی  بازار و رفع  ثبات  تواند نقش بسزایی در  فعال، می 
داشته باشد و ضرورت دارد تا ظرفیت واحدهای تولیدی بررسی تا با 

رفع موانع، با تمام ظرفیت به تولید ادامه دهند. 
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: جلب مشارکت های بخش 
تولیدی، عالوه  نیاز واحدهای  انرژی های مورد  تامین  خصوصی در 
بر کاهش وابستگی به دولت، ثبات تولید را به همراه دارد و بزودی 
فراهم  استان  های صنعتی  در شهرک  اجرای طرح  های  زیرساخت 

خواهد شد.
یعقوبعلی نظری بیان نمود : جلسات تسهیل و رفع موانع تولید 
با حضور مدیران دستگاه های مرتبط در شهرک های صنعتی برگزار 

تا مشکالت 
رفع  به  نسبت  و  بررسی  واحدهای صنعتی  و  ها  مومی شهرک 

موانع اقدام گردد.
عارضه یابی واحدهای نیمه فعالی در اولویت است

ادامه  مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در 
خاطر نشان کرد : عارضه یابی واحدهای نیمه فعالی که قادر به فعالیت 
با ظرفیت کامل خود نیستند، حفظ واحدهای فعال موجود و جلوگیری 
 از بروز مشکالت از دیگر با اولویت برنامه های این مجموعه ها میباشد .
علی بهرامی زاده در انتها اعالم کرد : که شهرک صنعتی چناران با ۱۱۶۷ 
هکتار زمین و ۲۷۱ واحد صنعتی فعال زمینه اشتغال ۷۵۰۰ نفر را فراهم 
و مقرر شد تا مشکالت ۳۷ واحد تولیدی غیر فعال بررسی و در جلسه 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نسبت به حل آن تصمیم گیری شود.

منطقه  برات  مخا  در  فرهنگی  شورای  جلسه  برگزاری 
مرکزی

در آستانه میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س( و ایام الل 
دهه مبارک فجر،جلسه شورای فرهنگی در مخا برات منطقه مرکزی 

برگزار شد.
به گزارش  اداره روابط عمومی مخا برات منطقه مرکزی،  این 
نشست با حضور مهندس لطفی ، مدیر منطقه واعضای شورای فرهنگی 
با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س( و  با دستورکاربزرگداشت میالد 
ایام الل دهه مبارک فجر در ساختمان شهید ناصری اراک  برگزار شد.
براساس این گزارش مهندس لطفی در ابتدای این جلسه ضمن 
گرامی داشت یاد وخاطره شهدای گرانقدر انقالب اسالمی ، اظهار داشت: 
در آستانه چهل وسومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و 
میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س( قرار داریم وشایسته است 

مراسم گرامیداشت این ایام هر چه با شکوه تر برگزار گردد.
منطقه  برات  مخا  فرهنگی  شورای  دبیر  نشست  این  ادامه  در 
مرکزی، رئوس برنامه های در دست اجرای این شورا  را برای جمع 
حاضر تشریح نمود و مقرر شد در جهت تحقق برنامه های مطرح شده 

اقدامات الزم به عمل آید . .
نظرات  نقطه  نیز  اعضا  سایر  جلسه  این  پایان  در  است  گفتنی 

وپیشنهادات خود را مطرح نمودند .

حسین  محمد
مجمع  عضو  رهرندی  صفا
در  نظام  مصلحت  تشخیص 
اظهار  مبارکه  فوالد  شرکت  از  بازدید 
کرد: آنچه که در بازدید از فوالد مبارکه 
دغدغه  نشان دهنده  کردم،  مشاهده 
مدیران فوالد مبارکه برای حل مسائل 
مختلف، از مسائل زیست محیطی گرفته 
تا کاهش مصرف آب است که همه و 
همه در جهت منافع عمومی است؛ طبق 
گفته های مسئوالن فوالد مبارکه، عالوه 
بر ۹ شهر که از پساب آن ها برای تولید 
فوالد در این شرکت استفاده می شود، در 
حال برنامه ریزی برای طراحی سیستم 
انتقال و تصفیه پساب های ۶ شهر دیگر 
نیز هستند؛ این کار باعث می شود فوالد 
مبارکه از مصرف آب خام بی نیاز شود.

وی افزود: اگر این مسیر ادامه پیدا 
برداشت  از میزان  کند و فوالد مبارکه 
آب رودخانه کم کند، در افق ۱۴۰۴ این 

صنعت از مصرف آب خام به طور کامل 
بی نیاز می شود؛ این وعده بسیار شیرینی 
است که من در خالل بازدید از فوالد 

مبارکه دریافت کردم.
وی با اشاره به توان داخلی جوانان 
یا  ما  رفع تحریم ها گفت:  برای  کشور 
گردن  به  را  دشمنان  بندگی  یوغ  باید 
می انداختیم و همه شرایط تحمیلی آن ها 

را می پذیرفتیم و البته مشخص نبود که 
در آخر چیزی به ما بدهند یا اینکه باید 
به اندیشه و زور بازوی ایرانی و همت 
ایرانِی با شرف رو می آوردیم که این کار 
را انجام دادیم و االن به خاطر این استغنا 

در حال پیشرفت هستیم.
حتی  کرد:  تصریح  هرندی  صفار 
بابت  کردند  تحریم  را  ما  که  کسانی 

پشیمان  اقدامات خود  و  تحریم ها  این 
دست  از  را  فرصت  یک  چون  هستند. 
از  دادند و کشوری را که می توانست 
دریافت هایی  عادالنه  صورت  به  آن ها 
باشد به جایی رسیده که اعالم  داشته 

می کند نیازی به آن ها ندارد.
وی با اشاره به دستاوردهای فوالد 
و  قطعات  بومی سازی  برای  مبارکه 
استقالل از نیاز به دیگر کشورها اذعان 
دروازه های  هیچ وقت  ما  البته  داشت: 
کشور خود را برای ارتباط با کشورهای 
کشور  دروازه های  و  نبسته ایم  دیگر 
گشوده خواهد بود و داد و ستدها با دیگر 
کشورها ادامه دارد ولی بطور مثال این 
باعث افتخار است امروز که حدود ۹۵ 
که  مبارکه  فوالد  تجهیزات  از  درصد 
در گذشته، پیچ و مهره مورد نیازش از 
با حمایت  تامین می شده،  خارج کشور 
بخش های دیگر صنعت، در داخل کشور 

تأمین می شود.

دستاوردهای فوالد مبارکه نویدبخش ابرقدرت شدن ایران است 

بیش از یک کیلومتر شبکه فشار 
با کابل خود نگهدار در  ضعیف هوایی 
محدوده برق منطقه ۴ اصفهان با هزینه 
ای بالغ بر ۴۵۰۰ میلیون ریال احداث شد

مهندس امیر سلجوقی مدیر برق 
اصفهان  برق  توزیع  شرکت   ۴ منطقه 
گفت :این نوع سیم و کابل برای تامین 

و توزیع جریان برق در خطوط هوایی 
به  کم  وهزینه  باال  کارایی  ویژگی  با 

کار می رود
وی در ادامه گفت :کاهش میزان 
،کاهش  مجازبرق  غیر  های  استفاده 
مشجر  مناطق  در  زنی  شاخه  هزینه 
،امکان استفاده در معابر باریک ،مقاوم 

همچنین  و  خوردگی  به  نسبت  بودن 
آزادی عمل بیشتر در طراحی خطوط از 
جمله مزایای استفاده از این نوع کابل 

ها می باشد
سلجوقی تصریح کرد :در خیابان 
خیابان  فاصل  حد  غربی  ضلع  پروین 
صفوی نژاد تا دشتستان و کوچه های 

فرعی از کابل های خود نگهدار استفاده 
شده است

پروژه  این  اصلی  اهداف  از  وی 
برق منطقه  ،رفع ضعف  تلفات  کاهش 
فولبار،رفع  های  ترانس  بار  ،کاهش 
حریم و کاهش هزینه های شاخه بری 
و کاهش انرژی توزیع نشده می باشد.

احداث بیش از یک کیلومتر کابل خود نگهدار در شرق اصفهان

استاندار  اقتصادی  امور  معاون 
خوزستان  که  این  بیان  با  خوزستان 
تکیه گاهی عظیم برای کشور به شمار 
از  گفت:  نمایندگان  به  می رود خطاب 
موقعیت  به  توجه  با  داریم  توقع  شما 
خوزستان،  خاکی  و  بی  آ مرزهای 
برخی  ز  ا ا  ر مرزی  یه گذاری  سرما
در  پتانسیلی  و  استعداد  که  استان ها 
این زمینه را ندارند به سمت خوزستان 

هدایت کنید.
نشست  در  فتوحی  آقارضا  دکتر 
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  اعضای 
اقتصادی  فعاالن  با  اسالمی  شورای 
استان خوزستان افزود: استان خوزستان 
رتبه نخست برخورداری از منابع نفت 
و  فوالد  صنعت  در  دوم  رتبه  گاز،  و 
برتر  رتبه  و  کشور  در  وابسته  صنایع 
تولید محصوالت کشاورزی را دارد اما 
رتبه اشتغال خوزستان متناسب با این 

نیست. ظرفیت ها 
شهر  ر  د  : د کر ن  بیا فتوحی 
شده،  گفته  آمارهای  طبق  آغاجاری 
که  دارد  وجود  بیکاری  درصد   ۲۷.۵
حتی این آمار بیشتر هم هست اما چاه 
های فراوان نفت در کنار این شهرستان 
وجود دارد و هیچکس حاضر به سرمایه 

گذاری در این شهرستان نیست.
به   ، شستا شرکت  فزود:  ا وی 
جای سرمایه گذاری در جاهای دیگر، 
گذاری  سرمایه  شهرستان  این  در 
این  در  منابع  و  امکانات  زمین،  کند؛ 
شامل  موضوع  این  است.  آماده  راستا 
اندیکا،  مانند  استان  دیگر  شهرهای 

مسجدسلیمان، آبادان، ایذه، هفتکل و 
هویزه نیز می شود.

استاندار  اقتصادی  امور  معاون 
خوزستان بیان کرد: در بحث اشتغال، 
از  و  دارد  وجود  فراوانی  مشکالت 
این  نتیجه  که  داریم  توقع  نمایندگان 
جلسه، به دست رئیس جمهور و رئیس 

مجلس کشور رسیده شود.
فتوحی با اشاره به لزوم عملیاتی 
پروژه در خوزستان گفـت:  شدن چند 
ر  هزا  ۵۵۰ طرح  دوم  ز  فا اجرای 
و  چوب  زراعت  توسعه  ری،  هکتا
چوب ورزی با استفاده از زهاب نیشکر، 
طرح جامع نخیالت و راه اندازی مجدد 
شده  تملک  و  راکد  صنعتی  واحدهای 
و  شیالت  توسعه   ، نک ها با توسط 
هکتاری   ۲۸۰۰ توسعه  طرح  اجرای 
صنایع پایین دستی پتروشیمی را از شما 

نمایندگان خواستار هستیم.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان تاکید کرد؛
ضرورت توسعه سرمایه گذاری مرزی 

در خوزستان/ راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی راکد یا تعطیل شده در استان

شهرکهای  شرکت  مدیرعامل 
سال   ۴ در  گفت:  خوزستان  صنعتی 
بهبود  و  یابی  عارضه  عملیات  اخیر، 
واحد   ۱۰۳ برای  کار  و  کسب  موانع 
استان  صنعتی  شهرکهای  در  مستقر 
توسط کلینیک کسب و کار این شرکت 

صورت گرفته است.
شهرکهای  شرکت  مدیرعامل 
سال   ۴ در  گفت:  خوزستان  صنعتی 
بهبود  و  یابی  عارضه  عملیات  اخیر، 
واحد   ۱۰۳ برای  کار  و  کسب  موانع 
استان  صنعتی  شهرکهای  در  مستقر 
توسط کلینیک کسب و کار این شرکت 

صورت گرفته است.

اخالق محمدیان امروز سه شنبه 
کلینیک  اعضای  با  دیدار  در  دی   ۲۱
کسب و کار این شرکت در محل سالن 
اجتماعات مرکز خدمات فناوری و کسب 
اظهار  اهواز،  کار شهرکهای صنعتی  و 
با  ماهری  مشاوران  خوشبختانه  کرد: 
کلینیک کسب و کار همکاری دارند و 
خدمات مناسبی در زمینه های بازاریابی 
و بازرگانی، توسعه نظام مدیریت، عارضه 
منابع  تامین  و  گذاری  سرمایه  یابی، 
مالی، آماده سازی بنگاه ها برای ورود 
به صنعت، توسعه محصول و فناوری، 
فناوری اطالعات، حقوقی و تامین مواد 
اولیه به واحدهای صنعتی دارای چالش، 

ارائه نموده اند.
عملکرد  به  اشاره  با  محمدیان 
این کلینیک در سال جاری، بیان کرد: 
تاکنون مشاوران کلینیک کسب و کار 
از ۱۱ واحد صنعتی مستقر در شهرکهای 
صنعتی شماره ۲ اهواز و اندیکا، بصورت 
میدانی بازدید نموده و برای بهبود موانع 
و چالش های موجود، با صاحبان صنایع 

مذکور به توافق رسیده اند.
حال  در  های  پروژه  تعداد  وی 
های  عارضه  دهی  بهبود  برای  اجرا 
شناسایی شده را ۱۷ پروژه اعالم نمود 
توسط  مالی  های  حمایت  افزود:  و 
خوزستان  صنعتی  شهرکهای  شرکت 

کلینیک  ورین  مشا دهای  ردا قرا به 
ای  مشاوره  خدمات  که  کار  و  کسب 
یابی و بهبود کسب  به منظور عارضه 
می  ارائه  صنعتی  واحدهای  به  کار  و 
ظرفیتی  این  گیرد،  می  صورت  دهند 
از  چنانچه  صنایع  صاحبان  که  است 
آن به نحو مطلوبی بهره مند شوند به 
عملکرد  کیفیت  و  وری  بهره  ارتقای 

آنها خواهد انجامید.
در ادامه مشاوران و صاحبان صنایع 
به ارائه دیدگاه ها و درخواست های خود 
پرداختند و از اعضای کلینیک کسب و 
کار شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان 

نیز تجلیل بعمل آمد.

اجرای 103 پروژه عارضه یابی واحدهای صنعتی مستقر 
در شهرک های صنعتی خوزستان

   آذر یعقوبیان :  مدیرکل راه و 
شهرسازی ایالم از اعالم نتایج پنجمین 
انتخابات نظام کاردانی ساختمان  دوره 

استان خبر داد.
اظهار  اینباره  در  بهادری  عبدالل 
نظام  انتخابات  دوره  پنجمین  داشت 
کاردانی ساختمان استان ایالم در ساعت 
۸ صبح روز جمعه ۲۴ دی ماه برگزار شد 
که نتیجه آن به شرح ذیل اعالم شد؛ 
در رشته عمران جمال جهانی، مجتبی 
محسن  بیگی،  شکر  یونس  سلیمانی، 
به عنوان  امیدی  پور و روح الل  طاهر 

اعضا انتخاب شدند،
نیز  مکانیک  دررشته  افزود:  وی 

اسماعیل  فرزاد  و  نژاد  عالیی  محمد 
و  دوستی  وحید  برق،  رشته  در   پور، 
معماری،  رشته  در   بسطامی،  الل  فتح 
نسرین شیخ ماژین، علی الماسی و اصغر 
محمدی تبار  و بازرسان نیز عبدالرحیم 
حسین  محمد  و  ناصری  رشید  اداری، 

فیضی حائز بیشترین آرا شدند.
ایالم  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
دستگاه  تأیید  از  پس  منتخبین  گفت: 
در  مستقر  کشور  انتخابات  بر  نظارت 
محل وزارت راه و شهرسازی و متعاقبا 
به مدت سه سال  اعتبارنامه ها  صدور 
سازمان  بازرس  و  مدیره  هیات  بعنوان 

استان انجام وظیفه خواهند نمود.

نتایج پنجمین دوره انتخابات نظام کاردانی ساختمان استان ایالم اعالم شد

بررسی  نشست  در  پیرموذن  حسین   
با  ایران  تجاری  و  اقتصادی  همکاری های 
کشورهای حوزه قفقاز و فدراسیون روسیه، 
ایران  اقتصادی  بزرگ  بازار  را  منطقه  این 
دانست و بر لزوم تمرکز بر آن تاکید کرد. 

رئیس اتاق مشترک ایران و جمهوری 
آذربایجان  گفت: یکی از اولویت های اصلی 
توسعه  و  تقویت  ایران،  خارجی  سیاست 
روابط با کشورهای همسایه بوده، همچنان 
به  ایران  دولت  ویژه  نگاه  شاهد  امروز  که 
این میان  با همسایگان هستیم. در  ارتباط 

کشورهای حوزه قفقاز از اهمیت ویژه ای برای ایران 
بررسی  نشست  در  پیرموذن  است.حسین  برخوردار 
همکاری های اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای 
حوزه قفقاز و فدراسیون روسیه، تصریح کرد: در میان 
همسایگان شمالی، جمهوری آذربایجان با وجود ۳۷۰ 
کیلومتر مرز مشترک با ایران و با توجه به اشتراکات 
سیاسی و فرهنگی فراوان با ایران، شرایط مساعدی 

برای همکاری پایدار دوجانبه دارد که موجب تقویت و 
رشد اقتصادی دو کشور خواهد شد.پیرموذن ادامه داد: 
مجموع حجم تجارت دو کشور در ۱۱ ماهه نخست 
سال جاری میالدی ۳۹۰ میلیون دالر بوده که سهم 
صادرات ایران ۳۵۱ میلیون دالر و سهم واردات ایران 
از آذربایجان ۳۹ میلیون دالر و تراز تجاری دو کشور 
افزود:  می باشد.وی  ایران  نفع  به  دالر  میلیون   ۳۱۲

آذربایجان  تجاری  شرکای  بین  در  ایران 
و  داده  اختصاص  خود  به  را  سوم  جایگاه 
آذربایجان  کننده  تامین  کشورهای  بین  در 
رتبه هشتم را دارد.پیرموذن خاطرنشان کرد: 
عمده ترین منابع درآمدی جمهوری آذربایجان 
بعد از نفت و گاز، موقعیت ترانزیتی آن بوده 
که بخش عمده ای از آن در مسیر کریدور 
است.  خورده  گره  ایران  به  شمال-جنوب 
خوشبختانه در مسیرهای ترانزیت و صادرات 
و گذرگاه های ۴گانه رسمی بین دو کشور 
شاهد  بلکه  نشده  ایجاد  محدودیتی  هیچ 
افزایش ترانزیت نسبت به سال های گذشته از گذرگاه 
صادرات  همچنین  هستیم،  سوار  بیله  و  آستارا  های 
ایران به آذربایجان نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش ۳۳ 
درصدی را نشان میدهد.رئیس اتاق مشترک ایران و 
از تالش های سفیر  تقدیر  ادامه ضمن  آذربایجان در 
افزایش  شاهد  نزدیک  آینده  در  گفت  باکو  در  ایران 
تجاری  و  اقتصادی  فرهنگی،  همکاری های سیاسی، 

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و جمهوری آذربایجان مطرح کرد

باید بر توسعه روابط با بازار بزرگ منطقه قفقاز تمرکز شود
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دنیای جوانان/ ناظم رام
بـا هـم همسـفر مـی شـویم. همسـفر بـرای یک 
مسـافرت کوتـاه. یـک بـاک بنزیـن هـم زیاد اسـت. 
سـفری یـک روزه بـرای دیـدن دشـتی زیبا همـراه با 
تاریخـی زیباتـر. بـه زرین دشـت سـفر خواهیـم کرد. 
مسـافتی کوتـاه . مسـافرتی کـم هزینـه. و سـفری که 

بـرای  آنـان کـه وقـت کـم دارنـد و مـی خواهنـد از 
تعطیـالت آخـر هفتـه خـود کمـال اسـتفاده را بکننـد.

روسـتاي سرسـبز زریندشـت یکي از مناطق آباد و 
زیباي بخـش مرکزي شهرسـتان فیروزکوه مي باشـد.
ارتفـاع ایـن روسـتا  داراي آب و هـواي معتـدل و از 
جاذبه هـاي گردشـگري فراونـي برخـوردار مي باشـد. 

روسـتاي زریندشـت در 25 کیلو متري جنوب فیروزکوه 
واقـع شـده اسـت.  ایـن دشـت با داشـتن چشـمه و  
هـوای پـاک و درختـان و کوه هـای زیبا مـی تواند آخر 

هفتـه زیبایـی را برای شـما رقـم بزند.
بـا مـا همسـفر شـوید بـرای دیـدن و آشـنایی با 

زیبا. ایـن دشـت 

مسیری چشم نواز، دشتی زرین

این روستا  در ۱۲۰کیلومتری از شهر تهران 
بوده  بخش   چهار  دارای  که  است  شده  واقع 
هرکدام  .انزاها(که  .دهگردان  .آتشان  )مزداران 
روستای  است  خداوند  های  زیبایی  از  نمادی 
دارد  عهده  بر  را  بخش  این  مرکزیت  مزداران 
اراده  است  کافی  زیبا  این طبیعت  دیدن  .برای 
گذاشته  فیروزکوه  تهران  جاده  در  پای  و  کنیم 
و بعد از گذشتن از شهر دماوند . آبسرد .جابان 
و سربندان از ۲تونل که ردشدیم  سمت راست 
را  چشمانمان  زریندشت(  سمت  )به  تابلوی 
نوازش میدهد سمت راست  وارد این راه فرعی 
شده ۱۸کیلومتر که در یک جاده زیبا رانندگی 
کنید  بعد از  روستای انزاها  به روستای مزداران 

می رسیم  .
مزدارن :

مزداران از دو بخش مستقل مزدا و پسوند 
ران تشکیل شده است . واژه مزدا خود از دو بخش 
مز به معنی بزرگ و دا به معنی دانا و دانشمند 
است پس مزدا به معنی دانش بزرگ می باشد .

و  آبادی  و  معنی مکان  به  ران  پسوند  اما 
جایگاه می باشد . نتیجه اینکه مزداران به معنی 
جای و مکان دانایان بزرگ است . اما مزداران 
اسالم  از  قبل  باستانی  روستاهای  از  یکی  نام 
تابعه ی فیروزکوه می باشد. تائید این ادعا بناها 
و قالع بر جای مانده از عهد باستان می باشد 
بنای  مانند:   . است  استوار  و  پابرجا  هنوز  که 
باقیمانده از معروف به حمام که از دو بنای مجزا 
تشکیل شده است ولی با توجه به شکل ظاهری 
باقیمانده استونا بوده که در عهد باستان ، اهالی در 
گذشتگان خود را در آن می گذاشتند . نمونه دیگر 
محل فعلی امامزادگان عبدالل و یحیی است که 
در قسمت غربی آن معبدی بود که اهالی روستا 

در آن عبادت می کردند .
 معنی و تفسیر دیگری هم از مزداران است 
خدای  مزدا  اهورا  منظور  مزدا  بخش  دو  از  که 

زرتشتیان و ران یعنی باران است
جایگاه دو امامزاده قبال معبد آناهیتا بوده که 
چون مکان مقدس بوده به امامزاده تبدیل گردید

دیدنیهای زرین دشت )مزداران(
روستای زریندشت  در مسیر راه ابریشم قرار 
گرفته و دارای طبیعتی بسیر زیبا و دیدنی است 
.حدود ۲۰کیلومتر باغهای زیبا  باانواعی از میوه 

های مختلف انسان را به  تعجب وامی دارد .
در ابتدای ورودی روستا  با گنبد و بارگاه 
ملکوتی امامزادگان امامزاده عبداله و یحیی خود 
خود نمایی میکند و دل انسانهای روشن ضمیر 
را صفا می بخشد . محل این امام زاده در دوران 

از  و  بوده  معبد  زرتشت  دین  به  باتوجه  باستان 
اماکن مقدس به شمار می رفته است .

رود خانه حبله رود در میان باغهای روستا  با 
ابی زالل و خروشان جلوه نمایی کرده و ارامشی 
زیبا به کسانی که در جوارش  قرار میگیرند هدیه 
می کند .مهمترین رودخانه فیروزکوه )حبله رود ( 
مي باشد . این رودخانه از ارتفاعات شمال غربي 
مشروب  از  پس  و  گرفته  سرچشمه  فیروزکوه 
کردن روستاهاي مهاباد ، زرین دشت ، سیمین 
دشت ، کبوتر دره و بن کوه عبور کرده و جلگه 

گرمسار را سیراب مي نماید .

در کتاب جهان ابولقاسم عبدالل بن خرداد 
آن  ابادانی  گرمسار(  امروز  )منطقه  خار  بیان  با 
سفر  در  داند  می  رود  حبله  رودخانه  گرو  در  را 
عبور  ضمن  خراسان  به  شاه  الدین  ناصر  نامه 
از نزدیکی فیروزکوه درباره حبله رود مینویسد ) 
رودخانه ای از دره جاریست ، حلوه رود یا حبله 
رود است بلکه صحیح ان حلوا رود است ( یعنی 
رودخانه ای شیرین که از کسرت استعمال حاال 
رود  شمال  قسمت  در  چون   . گویند  رود  حبله 
آب  بود  شاه  الدین  ناصر  عبور  مسیر  که  خانه 
شاه  الدین  ناصر  تعبیر  و  میباشد  شیرین  بسیار 

چندان دور از واقع به نظر نمیرسد

چشمه دریابک
چشمه  دریابک  از مناظر دیدنی است که  
هر انسانی را  به فکر  فرو میبرد . این چشمه 
دارای آبی بسیار زالل  است که دارای خاصیت 
های فراوانی از جمله درمان بیماری های پوستی 
می باشد . افرادی که از جوش و اکنه بر روی 
بدن و صورت خود رنج میبرند میتوانند درمان 
آن را به این نعمت خدادی بسپارند . نکته بسیار 
انقدر  آب  این  تابستان  گرمای  در  اینکه  جالب 

خنک است که گویی اب را از داخل یخجال به 
این چشمه سرازیر کرده اند .

کوههای زیبا و متفاوت که دو طرف روستا 
را احاطه کرده  نمایشی  زیبا از قدرت خداوند  را 
جلوه میکند  و شاید اگر دل به  کوه بسپارید در 
پشت این کوهها طبیعتی می یابید که دیدنی تر 
از خود روستاست . چشمه های متوالی و  طبیعت 

های شگفت انگیز.
آثار باستانی :

1-حمام مزداران
مربوط به دوره قاجار است و در ، روستای 

مزداران واقع شده و این اثر در تاریخ ۸ خرداد 
از  یکی  به عنوان  ثبت  ۳۸۹۱  با شماره   ۱۳۸۰
آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.این حمام از 
نوع  خزانه ای بوده واز معماری دوره قاجاریه در 

ابتدای روستا واقع شده است .
 2-برجهای نگهبانی 

 از دوران تجارت راه ابریشم فکرهای شمارا 
این  ایرانیان قدیم سوق می دهد   باز  به تفکر 
برجها در فاصله  ۸کیلومتری از هم قرار دارند  
برج اول در پایین قلعه باالی روستا قرار گرفته 
و برج دوم و سوم  به فاصله ۸کیلومتری روستا .

3-خانه تاریخی مزدران
 خانه در جهت شرقی - غربی ورودی آن 
در سمت جنوب است که شامل دروازه چوبی با 
کوبه های زنانه و مردانه می باشد .  حیاط خانه 
در جهت شرقی - غربی و پس از آن ساختمان 
اصلی که شامل اتاقهای متعدد ، شاه نشین ، آشپز 
خانه انباری و اندرونی احداث شده است . مصالح 
آن شامل خشت و گل و پنجره های چوبی گره 

چینی  و در برخی
4- برج دیده بانی مزدران

 این برج دارای پالن هشت ضلعی است 

تخریب  کاماًل  آن  ضلع   ۴ حاضر  حال  در  که 
. ورودی برج در سمت جنوب بوده  شده است 
که امروزه موجود نمی باشد بر روی هر یک از 
اضالع داخلی برج طاقنماهایی تعبیه شده که در 
اضالع با قیمانده تزئینات متنوع به چشم می خرد. 
مصالح به کار رفته در آن شامل قلوه سنگ و 
سنگ الشه ، مالت گچ و ساروج و در بعضی 

جاها آجر می باشد
5- قلعه “باباریش”

و  اسالمی  دوره  به  متعلق  باباریش  قلعه 
قرون پنجم تا نهم است و به نظر می رسد یکی 

از قلعه های مورد استفاده فرقه “اسماعیلیه” بوده 
که به علت موقعیت جغرافیایی و نظامی دارای 
اهمیت فوق العاده بوده است. به گزارش دیمه 
نیوز، بر باالی صخره عظیمی که به بابا ریش 
مشهور است و در شمال غرب روستای “مزداران” 
برج عظیم  با چهار  قلعه ای  بقایای  واقع شده، 
دیده می شود که در نزد اهالی به “حمام” شهرت 
دارد.دو برج قلعه در شمال آن واقع شده و دارای 
دیواری به ارتفاع پنج متر، عر.ض یک متر و قطر 
فضای داخلی چهار متر بوده و با فاصله ۳۷ متر 
از یکدیگر واقع شده اند.دو برج دیگر در قسمت 
جنوبی قلعه ساخته شده بود که متاسفانه بخش 
عمده آن تخریب شده و فقط بقایای اندکی از 
پی آنها را می توان دید.مصالح قلعه شامل سنگ 
الشه، مالط گچ و ساروج می باشد و اندود داخل 
و خارج آن نیز از ساروج می باشد، عالوه بر این 
معماری داخلی قلعه از خشت و گل بوده و کامال 
تخریب شده است.در جای جای سطح قلعه آثار 
حفاری های فراوانی به چشم می خورد که حاصل 
آن، تخریب بخش عمده قلعه و انبوه سفال هایی 
باباریش  اند.قلعه نظامی  است که پراکنده شده 
تحت شماره ۳۸۳۳ در تاریخ ۱۲ شهریور سال 

۸۰ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
یا  خانی  گذر  استراتژیک  6-قلعه 

قلعه استوناوند 
غربی  جنوب  کیلومتری   ۹ فاصله  در
دارد  وجود  مرتفعی  رسوبی  ، صخره  زریندشت 
را  سرزمین  این  های حصین  قلعه  از  یکی  که 
که  کرده  حفظ  خود  فراز  بر  سال  هزاران  طی 
همان »قلعه گذرخانی یا استوناوند«است .قلعه 
بر فراز سینه شرقی صخره رسوبی فوق احداث 
شده که شامل سه قسمت مجزا است.-۱ بخش 
عمومی ) عامه نشین ( قلعه که سه آب انبار به 
شیر«  عجب  »ضحاک  قلعه  های  انبار  سبک 
، چندین  دارد  ها آب وجود  آن  از  یکی  در  که 
اتاق معماری صخره ای و حوضچه های ذخیره 
آذوقه دیده می شود.-۲ بخش میانی قلعه محل 
فرماندهان ومحافظین ارگ که آثار معماری آب 
انبار چندین اتاق و دو دیوار قطور گرداگرد آن 
است و از صالبت و استواری بسیاری برخوردار 
می باشد و کسی بدون وسایل کوهنوردی در آن 

ورود پیدا نمی کند.
7- قلعه تَلی جاره گذرخانی زرین 

دشت
در فاصله ۵ کیلومتری جنوب زریندشت در 
سمت غرب، دره ای که رودخانه حبله رود در آن 
جریان دارد بر باالی یال پیش آمدگی کوه صخره 
ای، قلعه ای وجود دارد که به نام قلعه » َتلی جاره 
« مشهور است. ابعاد آن ۱۹×۱۷ متر و بر سطح تپه 
انواع سفال ها و ظروف دوره صفویه به فراوانی 
رویت می شود. با توجه به موقعیت مکانی قلعه می 
توان استنباط کرد که قلعه نظامی یا محل اسکان 
و استقرار مخالفان بوده و کنترل و نظارت بر عبور 
و مرور را انجام می داد. این قلعه تا فاصله شش 
کیلومتری را در دید مستقیم خود دارد و به راحتی 
از طریق عالئم قراردادی نظیر : دود ، آتش و غیره 
را از سمتی دریافت و به سمتی دیگر منتقل می 
کند و در حقیقت کنترل کلیه گذرگاههای تنگه 
حبله رود از گرمسار تا گدوک را برعهده داشت. 
قدمت آن به دوران هخامنشی تا پایان دوره قاجار 
برمی گردد. این قلعه تحت شماره ۴۹۱۲ در تاریخ 

۱۹/۱۲/۸۰ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

تنوع جغرافیایی و قومی ایران بقدری است که هر استان  در 
نان های  و  ها  و روسوم قومی خویش غذاها و شیرینی  آداب  کنار 

خاص خود را  دارند. 
در این ستون می خواهیم انواع غذاها و نان های محلی هر استان 
را به تفکیک برای خوانندگان معرفی کنیم. تا بیشتر از پیش با غذاها و 

نان های محلی هر استان و هر شهر آشنا شوند.

تنوع نان مهدیشهر که نام قبلی آن سنگسر است بسیار زیاد است به گونه 
ای که بنا بر شنیده ها مردم این منطقه ۲۴ نوع نان پخت می کردند و نان محلی 

سنگسری جزو برترین نان های محلی در کشور محسوب می شود.
در تهیه خمیر و پخت نان، نوع و کیفیت آردی که استفاده می شد خیلی مهم 
بود و در کیفیت نان تاثیر بسزایی داشت. آردی که مایه دار بود و خمیرش کش می 
آمد در اصطالح سنگسری می گفتند »َسرَکش« دارد لذا آردی که کش داشت آرد 
خوبی بود. آردی که مایه دار نبود و »سرکش« نداشت به آن آرد خاری می گفتند که 
از خار گرمسار می آمد و خمیرش کش نمی آمد. گندم  منطقه طالب آباد مهدیشهر 
بهترین نوع گندم و آرد »َسرَکش دار« بود که معادل این نوع آرد را اطراف تهران 

داشتند. البته نیشابور هم بهترین گندم را داشت.
حال به معرفی انواع نان سنگسری و چگونگی تهیه آن می پردازیم:

پنجه َکش: نان مشهوری است که کدبانوان سنگسری با تردستی خاصی 
چانه های خمیر را که در زبان سنگسری به آن »بُونَک« می گویند بر روی دست 
باز می کنند و به دیواره تنور می چسبانند و بعد با دست روی آن پنجه می کشند. 
پنجه کشیدن بستگی به مرغوبیت آرد و کش آمدن خمیر یا همان »سرکش دار« 
بودن خمیر داشت. »پنجه کش« که شکل بیضی داشت رایج ترین نانی بود که 

سنگسری ها می پختند.
ِچپُتین: یکی از بهترین نان هایی که 
مدت زیادی تقریبا ۳ ماه ماندگاری دارد و کمتر 
خراب می شود چپتین است. بانوان سنگسری 
با الک و مرزه چانه و گلوله های خمیر را که 
»بونک« نام دارد باز می کردند و بعد دور دست 
می گرداندند تا خوب نازک شود و بعد روی 

یک وسیله پارچه ای به نام »نون بِند«  پهن می کردند و به تنور می چسباندند.
ُفتیر: نان رایج مردم مهدیشهر است که 
وقتی چانه را به وسیله »الک و مرزه باز« می 
کنند روی آن را تخم مرغ و کنجد و سیاه دانه 

آغشته می کنند و در تنور می پزند.  
َشت َفتیر: این نان مثل فتیر معمولی 
این تفاوت که در زمان خمیر کردن  با  است 
به جای آب از شیر استفاده می کنند که هم 
مقوی و هم خوشمزه تر می شود. بیشتر در 
فصل ییالقات خیل خون ها که شیر اضافه و 
فراوان داشتند این نوع نان را پخت می کردند. 
این نوع فتیر به خاطر استفاده از شیر نرم تر از 

سایر نان هاست.
پیازی: اسمش همراهش است. وقتی چانه را بر روی »الک« باز می کنند 
روی آن را مخلوطی از مواد آرشه ،جزغاله، پیاز رنده شده، زرد چوبه و سیاه دانه آغشته 
می کنند و بعد به تنور می چسبانند. این نان ضخامتش از چپتین کمی کلفت تر است.  

تَنبُلو: نانی که ضخامتش نسبت به نان 
های دیگر کلفت تر بود و به همین خاطر نسبت 
به نان های دیگر نیز نرم تر می شد و خوردنش 
برای پیرترها آسانتر بود.  به همین خاطر افراد 
مسن از این نوع نان به خاطر نرمی و آسانتر 

خورده شدن آن بیشتر استقبال می کردند.
المین الوو: یعنی البه ال. یک گلوله بزرگی از خمیر را پهن می 
کردند و الی آن را به سلیقه خود آرشه  و جزغاله و غیره می ریختند و 
مثل لوله می پیچاندند و بعد دوباره از کنار آن چانه برمی داشتند و آن را 

دوباره باز کرده  و پخت می کردند.
آرد بِدیمو: برای چسباندن نان در تنور نیاز بود که پشت خمیری 
که باز کرده اند را کمی آب بزنند تا به دیواره تنور بچسبد اما آرد بدیمو 
نان ساده ای بود که به جای استفاده از آب از آرد استفاده می کردند و 
رو و پشت نان را آرد می زدند و بعد به تنور می چسباندند. این امر فقط 

براساس سلیقه و تنوع بود.
آسیابان  از  منطقه  این  مردم  که  بود  نانی  مهمترین  از  کولو:  آرد 
منطقه که در محل گل رودبار بود می خواستند که برایشان پخت کند. 
تفاوت این نان این بود که از آب عار یا گل رودبار در خمیرش استفاده می 
شد. این آب با آرد گندم آن منطقه خمیری می داد که در نوعش بی نظیر 
بود. در تهیه این نوع نان عالوه بر اینکه حتما از آب عار استفاده می شد 
با توجه به سلیقه مقداری چاشنی مثل آرشه و پیاز و مغز گردو هم استفاده 
می شد. آرد کولو نان معمولی نبود بلکه شکل خاصی داشت و مثل کله 
قندی می ماند. این نوع نان یک نان انحصاری بود.  آب عار یا گل رودبار 

یک خاصیت و مزه ویژه ای داشت.
ُکل خوشکو: نانی که زیاد در تنور می ماند و آنقدر پخته و برشته 
افراد  را  نان  نوع  این  در گذشته  آمد.  درمی  و خشک  نازک  که  می شد 

دیابتی بیشتر مصرف می کردند و اعتقاد داشتند که برایشان بهتر است.
کال َفتیر: مثل فتیر است با این تفاوت که بر روی آن از هیچ گونه 

مواد تخم مرغ و سیاه دانه استفاده نمی شود.
ُجو نون: این نان که از اسمش پیداست از آرد جو تهیه می شود 
ثوابی که  به خاطر  را  و پختش مثل »تنبلو« است. در گذشته مردم آن 
خوردن نان جو داشت تهیه می کردند اما امروزه استفاده از نان جو بیشتر 

به خاطر رژیمی و بحث بیماری دیابت استفاده می شود.
ِکلوا: نان مخصوص چوپانان و عشایر در ییالقات و قشالقات بود. برای 
پخت کلوا یک آتشی را فراهم می کردند و سپس ذغال گداخته و خاکستر 
را کنار زده و در کف زمین مقدار زیادی از خمیر را یک جا پهن می کردند و 
سپس روی خمیر خاکستر و روی خاکستر هم آتش ریخته و بعد این خمیر آرام 
آرام پخته می شد.  بعد از مدت زمانی آتش و خاکستر را کنار می زدند و خمیر 
را که پخته شده بود درمی آوردند و خاکسترها را خوب پاک کرده و به عنوان 
نان مصرف می کردند. حجم کلوا بسیار کلفت بود. چوپانان در مسیر رفت و 
آمدها و کوچ ها که امکانات تنور فراهم نبود این نوع نان را پخت می کردند.  
ُخشکه نون: نان قندی مهدیشهری ها خشکه نون است. خمیری که 

برای پخت خشکه نون تهیه می 
کنند مثل نان های دیگر است به 
عالوه شکر که برای شیرینی آن 
در خمیر اضافه می کنند. عالوه بر 
این  شدن  تر  خوشمزه  برای  این 
چاشنی  از  محلی،  قندی  نان  نوع 
شیر و زنجبیل و زردچوبه و روغن 

در خمیر استفاده می کنند.  
دیگری  نوع  این هم  پیچو: 
از نان شیرینی بود. مثل خشکه نون 
چونه خمیر را باز کرده و بعد آن را 
دو ال می کردند و  الی آن را مواد 
مغذی مثل گردو و بادام کوبیده شده 
و چاشنی های دیگر می ریختند و 
دو لبه آن را به هم پیچ می دادند 
و بعد در تنور می پختند. این نان 
خوشمزه ترین نوع نان شیرینی بود.

هیچ  ها  سنگسری  ِکلوچ: 
نانی را به دور نمی انداختند و نان غیر قابل استفاده را هم به نوعی قابل استفاده می 
کردند که این خود نشان از توجه به اقتصاد خانواده و بلند نظری آنان در اقتصادی 
مقاومتی در آن زمان داشت.  »کلوچ« زمانی به وجود می آمد که وقتی می خواستند 
خمیر باز شده  را برای پخت به تنور بچسبانند از دست نانوا به ته تنور که پر از آتش 
بود می افتاد که در این حالت به علت تند بودن آتش تنور امکان برداشت آن وجود 
نداشت که با ماشه آن را هی پشت و رو می کردند و اجازه نمی دادند که آتش آن 
را بسوزاند و بعد وقتی پخته شد آن را در می آوردند. هر چند که ممکن بود قسمت 
هایی از آن سوخته شود اما قسمت های سوخته را جدا کرده و خاکستر روی آن را 

به خوبی پاک می کردند و به مصرف می رساندند. 

نان، قوت الیموت-1

نان محلی مهدیشهر- سمنان



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1932- دوشنبه 27 دی 61400 ورزش دنیای 

مسابقات قویترین مردان باشگاه های استان هرمزگان برگزار شد

این سومین دوره مسابقات قویترین مردان باشگاه های استان هرمزگان  بود که 
با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس و با معرفی برترین 

های این رشته برگزار شد.
به گزارش روابط خبرنگار ما  سومین دوره مسابقات قویترین مردان استان، یادواره 
سردار دلها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در تاریخ ۲۴ دی جاری به میزبانی شهرستان 

بندرعباس، و با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری برگزار شد.
این مسابقه با حضور حسین اخالقی عضوهیات رئیسه فدارسیون ورئیس هیات 
بدنسازی و پرورش اندام استان هرمزگان،  با حضور جناب جهانداری رئیس سازمان 
فرهنگی ورزشی شهرداری اسماعیل بواشه نایب رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس، 
احمد کناری نژاد عضو شورا و رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر، دبیر ، 

روسا کمیته ها وروسأ هیات های شهرستان هابرگزار شد.
 اخالقی رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان با اشاره به برگزاری سومین 
دوره مسابقات قهرمانی قویترین مردان باشگاه های استان، گفت:  شرکت کنندگان در 
قالب ۱۱ تیم و ۱۹ ورزشکار در دو گروه منفی یکصد و پنج کیلوگرم و مثبت یکصد و 

پنج کیلوگرم از سراسر استان برای کسب عناوین برتر به رقابت پرداختند.
رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندتم استان، تصریح کرد: این رقابت در ۷ مرحله) 
آیتم( درمرحله مقدماتی با بلند کردن کنده ۱۲۰ کیلویی، چمدان ۱۲۰ کیلویی، ایتم سه 
گانه)کشیدن سورتمه، بلندکردن کنده ۱۱۰کیلوگرمی گذاشتن گوی ۱۲۰کیلوگرمی ( 

توانایی خود را به نمایش گذاشتند.
تعادلی ۳۸۰کیلوگرمی گذاشتن گوی  فینال اسکات  افزود:  و در مرحله  وی 
)۱۱۰۱۲۰۱۴۰( کیلویی روی مانع و حرکت لیفت ۲۵۰ کیلویی بلندترین الوار۳۰۰کیلویی 

برای ۱۰۵_ و۳۸۰کیلویی برای ۱۰۵+ صورت پذیرفت.
اخالقی اظهار کرد: مسابقه قهرمانی قویترین مردان باشگاه های بندرعباس 

درپارک غدیر)زیرپرچم( و به میزبانی شهرستان بندر عباس برگزار شد. 
رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان خاطر نشان کرد: در وزن منفی 
یکصد و  پنج کیلوگرم نظام الدین عباسی ازباشگاه رکورد، محمدمهدی نظام آبادی 
ازباشگاه حیدکرار، فردین بیژن پور از باشگاه توان بندرلنگه استان به ترتیب فاتح مقام 

های اول تا سوم این رقابت شدند.
وی ادامه داد: همچنین در ادامه این رقابت در وزن مثبت یکصدوپنج کیلوگرم 
مجتبی زارع عسکری و حمید سیستانی از باشگاه امین، مرتضی مکی آبادی ازباشگاه 

رکورد ،موفق به  کسب مقام های اول تا سوم شدند.
عضوهیات رئیسه فدارسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور در پایان، گفت:  دسته 
سنگین وزن این رقابت به مسابقات قویترین مردان ایران که  در مورخه ۱۳ الی ۱۵ 

بهمن ماه  در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار میگردد اعزام خواهند شد.

حسین ساوه شمشکی المپیکی شد
سهمیه  شمشکی  ساوه  حسین 
المپیک زمستانی پکن را به دست آورد.

از  پکن   ۲۰۲۲ زمستانی  المپیک 
آغاز خواهد  ماه سال جاری  بهمن   ۱۵
بزرگ  رویداد  این  در  هم  ایران  و  شد 
و  صحرانوردی  اسکی  در  نماینده  سه 

آلپاین دارد.
پیش  که  شمشکی  ساوه  حسین 
المپیک را  نیز تجربه حضور در  این  از 
 ۲۰۲۲ زمستانی  المپیک  سهمیه  دارد، 

را کسب کرد.
ساوه شمشکی در پایان رقابت های 
انتخابی بهترین امتیاز جهانی را کسب 

کرد تا سومین نماینده ایران در المپیک زمستانی باشد.  
پیش از این سید ستار صید در صحرانوردی و عاطفه احمدی در آلپاین سهمیه 

بازی های پکن را به دست آورده اند.
به این ترتیب حسین ساوه شمشکی و عاطفه احمدی در اسکی آلپاین و سید 
ستار صید در صحرانوردی نمایندگان اسکی ایران در المپیک زمستانی پکن هستند.  

سرمربی والیبال ساحلی ناشنوایان:
کسب عنوان در برزیل را نشانه گرفته ایم

سرمربی تیم والیبال ساحلی ناشنوایان با بیان اینکه روسیه و اوکراین مهم ترین 
رقبای ما در المپیک برزیل هستند، اما وقتی ما نخستین دوره عنوان پنجمی را کسب 

کردیم به طور قطع همگی به کسب عنوان در برزیل می اندیشیم.
ساحلی  والیبال  تیم  آماده  اردوی  مرحله  دومین  حاشیه  در  الهامی  فریدون 
ناشنوایان افزود:  تیم والیبال ساحلی ناشنوایان اولین بار برای حضور در بیست و 
سومین دوره  المپیک سامسون ترکیه تشکیل شد و البته سرمربی آن تیم خودم بودم 

و این تیم تازه کار توانست خیلی خوب ظاهر شود و ما پنجم شدیم.
وی ادامه داد:  المپیک  کارزار بهترین و قوی ترین تیم های جهان در هررشته 
ای است و همه تیم ها با هدف برد و کسب عنوان به المپیک می آیند و اگر چه در 
ورزش هیچ چیزقابل پیش بینی نیست اما تیم ما با هدف کسب عنوان راهی برزیل 
می شود.الهامی در خصوص انتخاب نفرات و در دعوت ۱۲ نفر به اردوی نخست 
تیم والیبال ساحلی ناشنوایان گفت: نفرات دعوت شده از میان ملی پوشان والیبال 
ساحلی ناشنوایان و برخی بازیکنان والیبال ساحلی که از نظر فیزیکی شرایط مساعدی 
داشتند انتخاب شدند و دور نخست تمرینات طی چهار روز در بندرترکمن تشکیل شد.

این مربی با بیان اینکه فرصت زیادی تا زمان بازیهای المپیک برزیل باقی 
نمانده گفت: هنوز مشخص نیست که ایران یک یا ۲ تیم به برزیل اعزام می کند 
بر همین اساس ما ۵ نفر را به اردوی مرحله دوم دعوت کردیم و این نفرات با توجه 

به برگزاری مسابقات درون اردویی تا زمان اعزام به برزیل در اردو حضور دارند.
به گفته الهامی حضور پنج نفر در اردو حتی در صورت اعزام یک تیم، کمک 
اردویی  تمرینات، مسابقه درون  بازیکنان در جریان  به طور مرتب  تا  خواهد کرد 

برگزار کنند و این بر نحوه آماده سازی آنان تاثیر مثبتی دارد.
ناشنوایان  والیبال ساحلی  آماده سازی تیم ملی  برنامه های  وی در تشریح 
افزود:  نفرات دعوت شده به اردو به دلیل شیوع کرونا و نداشتن تمرین و مسابقات، 
آمادگی کمی دارند و ما سطح آمادگی آنان را بین صفر تا ۳۰ درصد می دانیم و 
بر همین اساس، ۸۰ درصد برنامه مرحله دوم تمرینات بدنسازی و هوازی است و 
از مرحله بعد تا زمان اعزام تمرینات تکنیکال و فنی افزایش می یابد تا با آمادگی 

کافی راهی کاسیاس دو سول محل رقابت های المپیک شویم.
سرمربی تیم والیبال ساحلی ناشنوایان گفت:  با توجه به اینکه امکان مسابقات 
برون مرزی یا تدارکاتی خارجی وجود ندارد،  از اردوی بعدی مسابقات تدارکاتی با 
تیم والیبال ساحلی افراد سالم برگزار خواهد شد تا کادر فنی بتواند ضمن محک 

بازیکنان نقاط ضعف آنان را به خوبی شناسایی و مرتفع کند.
 وی گفت: در کنار سروش سلطانی کمک مربی و آنالیزور تیم قرار دارد و بهنام 
بگجانی سرپرست این تیم است و والیبالیست ها بعد از هر اردوی ۱۵ روزه،  سه روز 
فرصت برای دیدار با خانواده شان دارند و این روند تا اعزام تیم به المپیک ادامه دارد.

صالح به اللیگا می رود!
محمد  مالی  درخواست  با  لیورپول 
صالح برای تمدید قرارداد مخالفت کرده 
و این می تواند به معنای پایان کار او در 

آنفیلد باشد.
مهمترین  از  یکی  حاضر  حال  در 
وضعیت  لیورپول  هواداران  های  نگرانی 
این تیم یعنی محمد  آینده ستاره مصری 
صالح است. این بازیکن که در این فصل 
نمایش های درخشانی داشته تا سال ۲۰۲۳ 
با قرمزها قرارداد دارد و طی ماه های اخیر 
گزارش های زیادی در مورد مذاکرات بین 

دو طرف برای تمدید منتشر شده است.
خود محمد صالح اما اخیراً در مصاحبه ای پیرامون وضعیت آینده اش گفته 
بود:» می خواهم در لیورپول بمانم ولی این در دستان من نیست و به باشگاه بستگی 
دارد. سران لیورپول به خوبی خواسته های مرا می دانند و باید بگویم که توقعات و 
خواسته های من اصال غیرمعقول نیستند. من چیز دیوانه واری از باشگاه نخواسته ام.

نوعی  کنند،  برآورده اش می  و  باشگاهت طلب می کنی  از  وقتی چیزی 
قدردانی از شماست و تمجید از کارهایی که انجام داده اید. ۵ سال است برای 
لیورپول بازی می کنم و باشگاه را به خوبی می شناسم. بین هواداران محبوبم 
و خودم نیز هواداران را بسیار دوست دارم. در نهایت اما تصمیم نهایی برعهده 

مسئوالن باشگاه است و همه چیز به آنها ارتباط دارد.«
طبق ادعای نشریه میرر، سران لیورپول با خواسته مالی صالح مخالفت کرده 

اند و این مساله به اطالع مدیر برنامه های او نیز رسیده است.
رقم درخواستی صالح ۴۰۰ هزار یورو در هفته برای ۴ سال است و لیورپول 
باید در این مدت بیشتر از ۸۰ میلیون پوند به او بپردازد. این خواسته ستاره مصری، 
ساختار دستمزد و پرداختی های سختگیرانه و غیرقابل انعطاف لیورپول به بازیکنان 
را از بین خواهد برد و به همین دلیل باشگاه با درخواست وی مخالفت کرده است.
رامی عباس عیسی، ایجنت صالح، کوین دی بروین را برای سران لیورپول 
مثال می زند که سال گذشته با منچستر سیتی قرارداد جدیدی به ارزش ۴۰۰ 
هزار پوند در هفته امضا کرد. لیورپول اما تا االن زیر بار نرفته و از سوی دیگر 
خطر جدایی صالح در تابستان ۲۰۲۳ به عنوان بازیکن آزاد را نیز حس می کند. 
مساله ای که باعث خواهد شد در صورت تداوم موضع متفاوت دو طرف، ستاره 

مصری وارد فهرست فروش تابستانی باشگاه شود.
در صورت جدایی، اللیگا محتمل ترین مقصد برای صالح خواهد بود هرچند 
گمانه زنی هایی در مورد عالقه پی اس جی به ستاره مصری هم شنیده می شود.

رئال مادرید- بارسلونا؛
اینبار دعوا سر یک فوق ستاره است! 

ارلینگ هالند، ستاره نروژی دورتموند 
تیتر یک نشریات معتبر دنیای فوتبال را به 

خود اختصاص داده است.
ارلینگ هالند به  مبارزه برای جذب 
اوج رسیده و احتماال به زودی مقصد بعدی 
این بازیکن مشخص خواهد شد. بسیاری 
اروپایی خواهان خرید  از تیم های بزرگ 
غیرممکن  تقریبا  و  هستند  هالند  ارلینگ 
است این مهاجم گلزن فصل بعد در ترکیب 

دورتموند به بازی کردن ادامه دهد.
ارلینگ  خواهان  های  باشگاه  تمام 
هالند شروع به مذاکره با مینو رایوال کرده 

اند و رئال مادرید نیز یکی از آنهاست. فلورنتینو پرز تردیدی در مورد خرید کیلیان 
امباپه از پاری سن ژرمن ندارد، اما رئال مادرید همچنان این ستاره نروژی را نیز می 
خواهد. البته پرز به خوبی می داند جذب ارلینگ هالند آسان نیست و این بازیکن 

خواهان انتقال به تیمی است که در آنجا ستاره اصلی لقب گیرد.
در حقیقت فلورنتینو پرز ترجیح می دهد رئال مادرید کیلیان امباپه را جذب 
کند و ارلینگ هالند نیز به پاری سن ژرمن یا تیمی از لیگ برتر برود. اما کاتاالن 
ها نیز آرام بوده و در مورد جذب هالند به قطعیت نرسیده اند. مدیران بارسلونا به 
رایوال گفته اند که هالند را می خواهند و آنها معتقدند که با تیم جوان خود می توانند 

در طول سال های متمادی فاتح عناوین فراوانی شوند.
داستان تامین بودجه برای خرید ارلینگ هالند در فصل تابستان برنامه ریزی 
شده و مدیران بارسلونا در حال کار بر روی کاهش صورتحساب پرداختی های خود 
هستند. راه درازی برای نهایی کردن پروسه انتقال این ستاره بزرگ در پیش است، 

اما بارسلونا اصال در مورد توافق با ارلینگ هالند ناامید نیست.
البته پاری سن ژرمن نیز در صورت از دست دادن کیلیان امباپه به صورت 
جدی تر برای خرید ارلینگ هالند اقدام می کند و شرایط مالی مساعد این باشگاه 
می تواند این تیم فرانسوی را تبدیل به مقصد جذابی برای این ستاره نروژی بکند.
پپ گواردیوال نیز که در این فصل از فقر یک مهاجم تخصصی در ترکیب 
خود رنج می برد از مدیران سیتی خواسته به هر ترتیبی ارلینگ هالند را جذب 
کنند. سیتی فصل قبل به شدت برای خرید هری کین از تاتنهام تالش کرد، اما 
در نهایت این اتفاق رخ نداد. منچستریونایتد نیز مدت هاست در لیست انتظار قرار 
گرفته و رابطه خوب رالف رانگنیک و هالند می تواند این بازیکن را مجاب به 

انتقال به اولدترافورد بکند.
نشریه اسپورت از تیتر »جنگ آخر برای هالند« استفاده کرده است. این 
نشریه مدعی شد رئال مادرید و فلورنتینو پرز از همین حاال پیشنهاد هنگفت خود 
برای خرید این ستاره نروژی را آماده کرده اند و می خواهند به زودی برای خرید 

ارلینگ هالند اقدام کنند.
اما بارسلونا نیز در این مدت بیکار نبوده و پیشنهادی برای جذب این بازیکن 
آماده کرده که هم مورد توجه ارلینگ هالند قرار بگیرد و هم از نظر فرپلی مالی، 

مشکلی در جذب و ثبت قرارداد این بازیکن در اللیگا ایجاد نکند.
این  تیتر »تصمیم هالند« بهره برده است.  از  اما نشریه موندو دیپورتیوو 
نشریه امروز گزارش داد ارلینگ هالند به زودی تصمیم نهایی خود را به اطالع 
مدیران دورتموند خواهد رساند. بارسلونا با تمام توان برای جذب این بازیکن تالش 
می کند و در این میان رقبای قدرتمندی مانند پاری سن ژرمن، منچستریونایتد 
و سیتی نیز خواهان خرید ارلینگ هالند هستند. البته موندو دیپورتیوو بر خالف 
اسپورت مدعی شد رئال مادرید تمایلی به توافق با این بازیکن ندارد و در رقابت 

انتقال ارلینگ هالند شرکت نخواهد کرد.

کی روش – مصر، نزدیک در خروجی!
سرمربی تیم ملی فوتبال مصر پیروزی برابر گینه بیسائو را به هواداران این 

تیم هدیه کرد و قول داد که تیم در بازی های بعدی بهتر ظاهر شود.
جام  در  خود  بازی  دومین  در  مصر  فوتبال  ملی  تیم  اسپورت،  گزارش  به 
ملت های آفریقا موفق شد با تک گلی که محمد صالح به ثمر رساند برابر گینه 

بیسائو به پیروزی دست پیدا کند.
به  و  است  راضی  دیدار  این  در  شاگردانش  نمایش  از  کی روش  کارلوس 

ستایش از آن ها پرداخت.
او در نشست خبری بعد از بازی گفت: امشب شخصیت و هویت تیمی خود 
را نشان دادیم و توانستیم فرصت های زیادی را روی دروازه حریف خلق کنیم. ما 
سه توپ به تیره زدیم و یک گل هم به ثمر رساندیم. در دیدار قبلی برابر نیجریه 

هم داور یک ضربه پنالتی به سود ما نگرفت.
ثمر  به  بازی  این  در  بیش تری  گل های  می توانستیم  داد:  ادامه  کی روش 
برسانیم. حریف تیم بسیار منظمی نشان داد. همه در تیم ملی مصر هم چون یک 
خانواده در تالش هستند. همه بازیکنان ارزش پیراهنی را که برتن می کنند می دانند 
و از جایگاه خود به خوبی آگاه هستند. من تنها ۶ روز قبل از جام ملت ها بازیکنان 
لژیونر را در اختیار گرفتم و طبیعی است که تیم از هماهنگی الزم برخوردار نباشد. 
این پیروزی را به هواداران هدیه می کنم و قول می دهیم که در بازی های بعدی 
بهتر ظاهر شویم.هم چنین نوشته پشت پیراهن یک هوادار تیم ملی فوتبال مصر 

قبل از بازی این تیم برابر گینه بیسائو خبرساز شد.
این هوادار لباسی را بر تن کرده بود که روی آن نوشته شده بود: بای بای 
کی روش. ما حسام حسن را می خواهیم.البته پیروزی تیم ملی  فوتبال مصر برابر 
گینه بیسائو باعث شد تا این مربی پرتغالی نفس راحتی بکشد هر چند بعد از این 

بازی هم انتقادهای زیادی از کی روش شد.
و  است  خورده  مشکل  به  هم  مصر  فوتبال  فدراسیون  رییس  با  کی روش 
رسانه ها از اختالف این دو خبر دادند.رییس فدراسیون فوتبال مصر بعد از شکست 
برابر نیجریه اجازه نداد که کی روش در یک برنامه زنده تلویزیونی شرکت کند و 

این باعث ناراحتی این مربی پرتغالی شده است.
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آگهي حصروراثت
و  شهادتنامه  استناد  به   ۳۸۲ شناسنامه  شماره  به  طالمی  احراری  آزاده  خانم 
گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی شماره ۰۰۰۰۶۶۷  تقدیم این شورا 
نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمدعلی نجاتی سروندانی به شناسنامه 
شماره ۳۳ در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۶  در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت 
وی عبارتند از : ۱- آزاده احراری طالمی به ش ش ۳۸۲ فرزند رمضان نسبت همسر 
فرزند  نسبت  محمدعلی  فرزند   ۲۵۸۲۰۹۱۳۹۱ به ش ش  سروندانی  نجاتی  ۲-طاها 
۳-محراب نجاتی سروندانی به ش ش ۲۵۸۸۲۴۹۶۸۳۹ فرزند محمدعلی نسبت فرزند 
نسبت  فرزند غالمحسن   ۶۵۳۹۴۵۲۳۹۱ به ش ش  ویشکائی  اسماعیلی  ا  ۴-سحریه 
مادر ۵- رسول نجاتی سروندانی به ش ش ۶۵۳۹۳۲۴۳۷۵ فرزند علی نسبت پدر به 
غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد پس از انجانم تشریفات قانونی و انتشار یک 
نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه 
سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به 
شماره    سرانجام درتاریخ  /۱۴۰۰  وقت فوق العاده شعبه دوم شورای حل اختالف 
شهرستان سنگر به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی 
می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری 
ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق ودیونی  که برترکه تعلق می 
گیرد.وماترک متوفی یک هشتم از عین اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول متعلق 
به همسر متوفی و یک ششم از کل ماترک متعلق به مادر و یک ششم متعلق به پدر 

و الباقی ماترک بصورت مساوی متعلق به فرزندان ذکور متوفی دارد . 
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت و کلیه اسناد و مدارک سواری سایپا به رنگ سفید 
روغنی مدل ۱۳۹۰ به شماره انتظامی ۸۲۹ ص ۱۸-ایران ۴۶ به شماره موتور ۴۲۸۹۴۴۴ 
به شماره شاسی S۳۴۱۲۲۹۰۹۸۹۵۷۷ متعلق به فاطمه نیک بخش صابری پور فرزند 

احمد مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

شرکت تعاونی شماره ۲ مسکن فزهنگیان  مریوان – تأسیس ۱۳۸۱-شماره ثبت ۳۰۴
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی شماره ۲ مسکن 

فرهنگیان مریوان – شماره ۱۵۷۷/۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی ۱۵۷۷ مریوان )تعاونی 
مسکن شماره ۲ فرهنگیان مریوان( در ساعت ۱۰ صبح روزپنجشنبه مورخ ۷/بهمن ماه 
/۱۴۰۰در محل سالن اجتماعات شهید قاسم سلیمانی)سالن نشاط سابق(آموزش وپرورش 

مریوان به نشانی: مریوان= بلوارشهدا جنب سالن پوریای ولی برگزار می گردد.
به منظوربررسی واتخاذ تصمیم در خصوص دستور کار جلسه از کلیه اعضای محترم 
این تعاونی دعوت بعمل می آید، ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی،با در دست داشتن 
هریک  برای  رسانند.درصورتیکه  بهم  مقررحضور  درجلسه  عضویت  دفترچه  ویا  کارت 
نحوه  نامه  آیین   ۱۹ ماده  میسرومقدورنباشد،براساس  جلسه  در  ، حضور  ازاعضاءتعاونی 
کتبی  نامه  وکالت  بموجب  خودرا  رأی  تواندحق  عمومی،می  مجامع  وتشکیل  برگزاری 
به عضوی دیگراز اعضای تعاونی،ویا نماینده قانونی خود واگذارتا بدینوسیله در تصمیم 

گیریها مشارکت نمایند.

نکته ۱= تعداد آراء وکالتی هرعضواز اعضای تعاونی ،حداکثر ۳رأی وهر شخص 
غیرعضوتنها یک رأی خواهد بود.اعضای متقاضی اعطای نمایندگی،می بایست به همراه 
نماینده خودحداکثر تا تاریخ  ۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ در محل دفترشرکت تعاونی مذکورحاضر 
را  مجمع  به  ورود  ،مجوز  نماینده  واهلیت  وکالت  وتأیید  طرفین  هویت  ازاحراز  پس  تا 

دریافت نمایند.
نکته ۲= بر اساس بند ۱ ماده ۲۱ آئیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی فوق العاده 
)موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاون(مصوب ۹/ ۱۳۸۷/۳حد نصاب رسمیت 

جلسات مجامع به ترتیب زیرخواهد بود:
با  دوم  نوبت   ، اعضاء  با حضوردو سوم  اول  نوبت  در  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
با  سوم  مذکور،نوبت  نصاب  حد  حصول  عدم  صورت  ودر  یک(  بعالوه  حضور)نصف 

حضورهرتعداد از اعضاء شرکت اصالتی – وکالتی )حداقل ۷ عضو( رسمیت می یابد.
یادآوری نکته مهم = به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کووید ۱۹وآمیکرون 
همراه داشتن ماسک، دستکش ، مواد ضد عفونی کننده ووسایل شخصی بویژه خود کار 

الزامی است.
دستورات جلسه:

۱-( تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )ماده ۶ اساسنامه(
به  ریال  ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون  مبلغ  از  تعاونی  شرکت  سرمایه  افزایش   )-۲

۲.۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال وافزایش اعضا از ۹۵ سهم به ۳۵۷ سهم )ماده ۷اساسنامه(
هیأت مدیره شرکت تعاونی ۱۵۷۷)تعاونی مسکن شماره ۲ فرهنگیان مریوان(

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/  هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۳۸۱۱ شماره  رأی  برابر 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهه سادات جاللی 
باب  یک  ششدانگ  تهران**  از  ۱۹۲۲۰صادره  شناسنامه  بشماره  جالل  سید  فرزند 
خانه به مساحت ۷۴/۴۰ متر مربع طی نامه شهرداری به شماره ۴۵۸۵۵-۱۴۰۰ مورخ 
از پالک ۳۵۷  دارد  آتی  به عمق هفتاد سانتیمتر اصالحی  از ضلع شمال   ۱۴۰۰/۸/۴
فرعی از ۲ اصلی واقع در باغرین بخش حوزه ثبت ملک ورامین از  مالکیت شهرداری 
به  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  ورامین  **  محرز گردیده است. 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.  م. الف ۴۷۷
محمود داودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 

تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

درویش گفت: در حال حاضر وارث 
حجم زیادی از بدهی ها از ادوار گذشته 
در باشگاه پرسپولیس هستیم که باید با 
همدلی همه مجموعه باشگاه و هواداران 
این تیم مردمی مشکالت را حل کنیم.

»رضا درویش« مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس اظهار داشت: از »سیدحمید 
سجادی« وزیر ورزش به خاطر اعتمادی 
که به من و اعضای هیات مدیره داشته 
با  که  امیدوارم  می کنم.  تشکر  است، 
همدلی و همراهی همه اعضای هیات 
باشگاه و  این  آنچه که شایسته  مدیره 

هوادارانش است انجام دهیم.
مجید  سید « ز  ا  : د و فز ا ی  و
پیش  که  و »جعفر سمیعی«  صدری« 
باشگاه  برای  را  زیادی  زحمات  من  از 
می کنم.  تشکر  کشیدند  پرسپولیس 
زیادی  حجم  وارث  حاضر  حال  در  ما 
باشگاه  در  گذشته  ادوار  از  بدهی ها  از 
همدلی  با  باید  که  هستیم  پرسپولیس 
این  هواداران  و  باشگاه  مجموعه  همه 
کنیم.  حل  را  مشکالت  مردمی  تیم 
پرسپولیس  حذف  درخصوص  پیگیری 
از لیگ قهرمانان آسیا فعال اصلی ترین 

کاری است که آن را دنبال می کنیم و 
هدف ما این است که بتوانیم این مشکل 
را حل شود و شاهد حضور پرسپولیس در 

لیگ قهرمانان آسیا باشیم.
وی خاطرنشان کرد: ما در باشگاه 
پرسپولیس از هرگونه کمک و همفکری 
ستقبال  ا تیم  مشکالت  حل  برای 
می کنیم. تمام دغدغه ما اعم از اعضای 
هیات مدیره، کادر فنی و بازیکنان این 
برای  آمده  پیش  مشکالت  که  است 
دل  و  مرتفع  را  پرسپولیس  باشگاه 
هواداران را شاد کنیم و نشاط اجتماعی 

را به جامعه برگردانیم.
پرسپولیس  ه  باشگا مدیرعامل 
درخصوص عملکرد کادر فنی این تیم 
نیز گفت: به زعم بسیاری از کارشناسان 
فوتبال کشور یکی از بهترین کادرهای 
پرسپولیس  تیم  حاضر  رادرحال  فنی 
کادر  در  تغییراتی  گونه  هیچ  و  دارد 
فنی باشگاه نخواهیم داشت. کادر فنی 
پرسپولیس نه تنها در ایران بلکه در آسیا 

نیز شاخص است.
درویش اظهار داشت: در راستای 
از  باشگاه  مشکالت  کردن  برطرف 

نظر و همفکری پیشکسوتان نیز قطعا 
استفاده خواهیم کرد. این باشگاه متعلق 
در  ما  و  است  پرسپولیسی ها  همه  به 
باشگاه وظیفه داریم که در خدمت همه 

پیشکسوتان و هواداران باشیم.
درنظر  را  اقداماتی  داد:  ادامه  وی 
داریم که برای باشگاه انجام دهیم. در 
وهله اول با توجه به شروع نیم فصل 
کمبودهای  و  درخواست ها  باید  دوم 
تیم  اینکه  و  کنیم  مرتفع  را  کادرفنی 
قوی تر شود و بتواند به امید خدا برای 
را  لیگ  قهرمانی  متوالی  بار  ششمین 
باید  بعدی  مرحله  در  آورد.  دست  به 
و  مجرب  حقوق دانان  و  فن  اهالی  با 
برگزار  را  ارگان های مربوطه جلساتی 
کردن  برطرف  درخصوص  که  کنیم 
راه  باشگاه  برای  آمده  پیش  مشکالت 

حلی پیدا شود.
پرسپولیس  ه  باشگا مدیرعامل 
که  است  این  ما  دیگر  قصد  افزود: 
افراد  از  استفاده  با  اقتصادی  کارگروه 
توانمند حوزه اقتصاد تشکیل دهیم که 
برطرف  را  تیم  مالی  بتوانیم مشکالت 

کنیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس:

پیگیر بازگشت تیم به لیگ قهرمانان آسیا هستیم!

ملی پوش فوتبال ایران گفت: بازی 
برابر عراق و امارات ساده نیست و نباید 

این دو دیدار را آسان گرفت.
 وحید امیری افزود: از نظر نتیجه 
شرایط  ایران  فوتبال  ملی  تیم  گیری، 
بسیار خوبی دارد و نتایج فوق العاده ای 
گرفته اما این دلیل نمی شود که در ادامه 

راه حریفان را دست کم بگیریم.
به  تمام قدرت  با  باید  افزود:  وی 
مصاف حریفان برویم تا صعودمان را در 
بهمن ماه قطعی کنیم. تمام بازیکنان، با 
همه وجود تالش خواهند کرد تا هرچه 
جام  به  اول  تیم  عنوان  به  و  سریع تر 

جهانی صعود کنیم.
با  رابطه  در  کشورمان  ملی پوش 
حریفان تیم ملی در دو بازی پیش رو 

گفت: بازی های بهمن ماه مقابل عراق 
نخواهد  ساده ای  بازی های  امارات،  و 
بود اما خیلی از هواداران تیم ملی فکر 
می کنند که بازی های راحتی در پیش 
است.  هر زمانی مقابل این دو تیم به 
میدان رفتیم، آن ها با تمام قوا و برای 
آمدند.  میدان  به  ایران  کردن  متوقف 
رو  پیش  ای  ساده  کار  که  می دانیم 
نخواهیم داشت و با تمام توان به میدان 
می رویم. امیدوارم در این بازی ها هم 

موفق شویم.
تیم  نی  زما هر  فزود:  ا میری  ا
صعود  نی  جها م  جا به  راحت  ملی 
ر  کا می کنند  فکر  خیلی ها  می کند، 
تفکر  طرز  همین  و  بوده  ساده ای 
تیم  از  حمایت ها  که  می شود  باعث 

تیم  که  حاال  کند.  پیدا  کاهش  ملی 
و  خوب  خیلی  کار  اینجا  به  تا  ملی 
گرفته،  نتیجه  و  رفته  جلو  پرقدرت 

به  هستند،  امور  راس  در  که  کسانی 
خصوص وزیر ورزش دست از حمایت 
فوتبال ملی بر ندارند و همه در کنار 
غرور  و  خوب  رخدادهای  شاهد  هم 

باشیم. ملی  تیم  برای  آفرین 
گفتنی است تیم ملی فوتبال ایران 
در حال حاضر با ۱۶ امتیاز در صدر گروه 
جهانی  جام  مقدماتی  مرحله سوم  اول 
فوتبال قرار دارد، ملی پوشان کشورمان 
روز پنجشنبه ۷ بهمن ماه باید در دیداری 
خانگی به مصاف عراق بروند و سه شنبه 
۱۲ این ماه نیز در ورزشگاه آزادی میزبان 
برابر  برتری  صورت  در  باشند.  امارات 
عراق تیم ملی فوتبال ایران سریعترین 
را  فوتبال  جهانی  جام  به  خود  صعود 

جشن خواهد گرفت.  

آنها برای متوقف کردن ایران می آیند؛

وحید امیری: دیدار برابر عراق و امارات ساده نیست

نهایی  هشتم  یک  مرحله  مسابقات 
جام حذفی امروز دوشنبه با انجام ۴ مسابقه 
حساس ترین  از  یکی  در  و  می شود  آغاز 
مسابقات پرسپولیس در اصفهان به مصاف 

ذوب آهن می رود.
نهایی  هشتم  یک  مرحله  دیدارهای 
برتر  لیگ  مسابقات  برعکس  حذفی  جام 
دو  و مسابقات  برنامه ریزی شده  به خوبی 
حریفان  مقابل  پرسپولیس  و  استقالل  تیم 
در دو روز متفاوت است تا رسانه ها با فراغ 
پوشش  را  رقابت ها  این  آسودگی  و  بال 
بدهند. از سویی دیگر برنامه این مسابقات 
شد  خواد  اجرا  تغییری  کوچکترین  بدون 
که این هم در نوع خود هم جالب است و 
لیگ  مسابقات  برای  الگویی  می تواند  هم 

برتر باشد. 
آلومینیوم اراک - سپاهان؛ کدام تیم 

جسورتر بازی می کند؟
نهایی  هشتم  یک  قرعه  سخت ترین 
آنها  از  یکی  و  خورده  تیم  دو  این  نام  به 
باید در این مرحله با جام خداحافظی کند. 
آخرین مسابقه دور  تیم هفته پیش در  دو 
رفت لیگ برتر باهم مسابقه دادند که آن 
آلومینیوم  رسید.  پایان  به  گل  بدون  بازی 
۶ هفته است که در لیگ برتر برنده نشده 

ولی سپاهان بعد از دو برد متوالی در اراک 
متوقف شده بود. نویدکیا بعد از آن تساوی 
انتقاد کرد و گفت  بازیکنانش  از  به شدت 
از  او  نیست!  ترسو  بازیکن  جای  سپاهان 
نترس  و  جسورتر  که  خواست  شاگردانش 
مدعی  خطیبی  اما  کنند  بازی  فوتبال  تر 
بود که در هر دو نیمه برتر از حریف بوده 
آلومینیوم  توقف  باعث  داوری  اشتباه  اما 
کدام  دید  است.باید  شده  سپاهان  مقابل 
تیم جسور تر بازی می کند و برنده می شود. 
تیم سپاهان در تعداد پاس یکی از بهترین  
نتوانسته  نتیجه گیری  در  اما  تیم هاست  
دیگر  سویی  از  کند.  برآورده  را  انتظارات 
مل  مدیرعا ساکت  محمدرضا  حبه  مصا
پرسپولیس  لوگوی  ستاره  مورد  در  باشگاه 
حواشی زیادی برای او و باشگاه به همراه 
ربطی  حاشیه ای  تفاق  ا آن  ولی  داشته 
هواداران  هرچند  نمی کند  پیدا  بازی  به 
برنده  مشتاق  گذشته  از  بیش  پرسپولیس 

شدن آلومینیوم در این بازی خواهد کرد.
سپاهان در مرحله قبل شهید اورکی 
اسالمشهر تیم دسته دومی را یک بر صفر 
صفر  بر   ۲ اراک  آلومینیوم  و  داد  شکست 

فجرشهیدسپاسی را برد.
خوزستان؛  فوالد   - کرمان  مس 

قهرمان وارد می شود
فوالد خوزستان در فینال فصل قبل 
توانست تیم استقالل را در ضربات پنالتی 
برسد  قهرمانی  مقام  به  و  بدهد  شکست 
قرمزپوشان اهوازی اکنون هم قرعه نسبتا 
خوبی نصیبشان شده و باید به مصاف تیم 
دسته اولی مس کرمان بروند. هرچند مس 
تجربه  حتی  و  بوده  برتر  لیگ  در  زمانی 
فوالد  است.  داشته  هم  را  آسیا  در  حضور 
خوزستان یکی از دو باشگاه حرفه ای فوتبال 
ایران از نظر AFC است و حاال به مصاف 
می رود.  دیگر  امکانات  پر  و  صنعتی  تیم 
مس حریف چغری است که در لیگ دسته 
فقط  و  ایستاده  جدول  دوم  رده  در  اول 
که  خوزستان  فوالد  اما  داشته  باخت  یک 
برای  می خواهد  آسیا  قهرمانان  لیگ  در 
فوتبال کشورمان افتخار کسب کند باید از 
پس حریف دسته اولی خود بربیاید هرچند 
پیروزی در جام حذفی آسان و تضمین شده 
پایین تر  رده  از  تیمی  مقابل  حتی  نیست 
مس  سرمربی  خانی  حسین  فرزاد  هرچند 
بازی  این  در  محرومیت  دلیل  به  کرمان 

روی نیمکت حضور ندارد. 
بر   ۲ قبلی  مرحله  در  کرمان  مس 
یک ماشین سازی تبریز را شکست داد و 

فوالد خوزستان هم شهرداری نوشهر را ۳ 
بر صفر شکست داد.

خیبر خرم آباد - صنعت نفت آبادان؛ 
نبرد دارا و ندار

که  اولی  دسته  تیم  اباد  خرم  خیبر 
نسبت  مناسبی  مالی شرایط  نظر  از  ظاهرا 
به برخی از تیم های لیگ برتری دارد این 
هفته میزبان تیم بی پول نفت آبادان است. 
را  خود  سرمربی  ویسی  عبدالل  هم  خیبر 
در این بازی به دلیل محرومیت در اختیار 
از  بعد  آبادان  نفت  بازیکنان صنعت  ندارد. 
برد مقابل هوادار در آخرین بازی دور رفت 
مشترک  استوری  انتشار یک  با  برتر  لیگ 
مدیران  بدقولی  به  را  خود  اعتراض شدید 
باشگاه نشان دادند.  منصوریان حتی گفت 
از مسئوالن را  دیگر نمی خواهد هیچ یک 
ببیند و بازیکنانش در آستانه فسخ قرارداد 
هستند. حاال باید دید نفت آبادان می تواند 
حذفی  جام  در  بازیکنانش  خالی  جیب  با 
زودهنگام  شدگان  حذف  از  یکی  یا  بماند 

این رقابت ها خواهد بود. 
خیبر برای رسیدن به این مرحله مس 
آبادان  نفت  و  برد  یک  بر   ۳ را  شهربابک 
هم تیم شمس آذر قزوین را با همین نتیجه 

مغلوب کرده بود. 

مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی؛

بازی تکراری پرسپولیس و سپاهان در اصفهان و اراک
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عالمه علی اکبرخان دهخدا و دکترمحمد معین
اختصاصی دنیای جوانان

تن به یاد روی جانان
اندر آذر داشتن

پروین اعتصامی

ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن
دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن

نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن
پیش باز عشق آئین کبوتر داشتن

سوختن، بگداختن چون شمع و بزم افروختن
تن به یاد روی جانان، اندر آذر داشتن

اشک را چون لعل پروردن به خوناب جگر
دیده را سوداگر یاقوت احمر داشتن

هر کجا نور است، چون پروانه خود را باختن
هر کجا نار است، خود را چون سمندر داشتن

آب حیوان یافتن بی رنج در ظلمات دل
زان همی نوشیدن و یاد سکندر داشتن

از برای سود، در دریای بی پایان علم
عقل را مانند غواصان، شناور داشتن

گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن
چشم دل را با چراغ جان منور داشتن

در گلستان هنر چون نخل بودن بارور
عار از ناچیزی سرو و صنوبر داشتن

از مس دل ساختن با دست دانش زر ناب
علم و جان را کیمیا و کیمیاگر داشتن

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: زنجیره 
تامین کاالهای فرهنگی در کشور نیاز به نوسازی دارد چون ما در 
برخی از حلقه های این زنجیره از جمله ترویج، عرضه و ارسال 
اختالل داریم که نمایشگاه مجازی کتاب تالشی برای بهسازی 

این زنجیره است.
یاسر احمدوند روز یکشنبه در نشست خبری دومین نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران اظهار داشت: نمایشگاه کتاب مهمانی فرهنگی 
بانشاطی است که ویراستاران، تصویرگران، نویسندگان، مصححان، 
صفحه آراها، گرافیست ها و بدنه نشر و فعاالن حوزه چاپ و ترویج 

و توزیع کتاب در آن حضور دارند.
 ۱۴۰۰ سال  در  افزود:  فرهنگ  وزیر  فرهنگی  معاون 
۱۵درصد  تعداد عناوین کتاب های منتشر شده رشدی قریب 
از  عبور  نشانه های  که  کرد  تجربه  گذشته  سال  به  نسبت  را 
را  فرهنگ  حوزه  در  کرونا  از  ناشی  رکود  و  رخوت  دوره 

کنیم، می  مشاهده 
احمدوند بر نقش رسانه و ترویج در توسعه فعالیت های این 
و  حاکمیتی  های  بخش  همه  از  داد:  ادامه  و  کرد  تاکید  عرصه 
نهادهای خصوصی دعوت می کنیم برای خرید از نمایشگاه مجازی 

مشارکت کرده و تخصیص حمایت یارانه ای برای مجموعه زیر 
نظر خود داشته باشند. 

وی کتاب را موثرترین ابزار فرهنگی و پرمخاطب ترین کاالی 
فرهنگی برشمرد گفت: زنجیره تامین کاالهای فرهنگی در کشور 

نیاز به نوسازی دارد، ما اختالل داریم.
در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، بیش از هزار ناشر 
حضور داشتند و بیش از ۱۰۰ هزار عنوان کتاب برای عرضه در 

سایت نمایشگاه مجازی کتاب تهران ارایه شد.
و  کتاب  عنوان  هزار   ۲۰ با  خارجی  ناشر   ۱۸۰ همچنین 
در  نیز  رایت سنتر  بخش  در  ادبی  آژانس  و  فرهنگی  نهاد   ۱۴۲
این نمایشگاه حضور داشتند. هزینه ارسال کتاب ها نیز از سوی 
رایگان  مخاطبان  همه  برای  اسالمی  جمهوری  پست  شرکت 

اعالم شده بود.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به دنبال راهی برای حمایت 
از ناشران و بازار کتاب کشور بود و با استفاده از تجربیات حضور 
در نمایشگاه های مجازی برگزار شده توسط دیگر کشورها نظیر 
نمایشگاه بزرگ کتاب فرانکفورت، این رویداد فرهنگی در ایران به 

شکل مجازی برگزار شد.

زنجیره تامین محصوالت فرهنگی در کشور نیاز به نوسازی دارد 

براق،  انتشارات  مدیر 
برگزاری نمایشگاه مجازی 
تنها  ا  ر ن  ا تهر ب  کتا
اقداماتی  از  جلوگیری  برای  عامل 
و  کتاب  قاچاق  کتاب سازی،  مثل 

تخفیف های غیرمتعارف دانست.
صفا امیری برگزاری نمایشگاه 
عاملی  را  تهران  کتاب  مجازی 
مثل  اقداماتی  از  جلوگیری  برای 
کتاب سازی، قاچاق کتاب و تخفیف 
افزود:  و  دانست  غیرمتعارف  های 
بدون تردید با وجود طراحی سامانه  
کتاب،  مجازی  نمایشگاه  برای 
و  نمایشگاه  این  بر  نظارت   وجود 
امکان ارایه کتاب های شابک دار، 
فقط  کتاب های اصلی و با اصالت 

ارایه می شود.
این فعال حوزه نشر ضمن اشاره 
از  پس  مشتریان  تعداد  افزایش  به 
مجازی  نمایشگاه  اولین  برگزاری 
کتاب تهران، خاطرنشان کرد: یکی 
نمایشگاه  اصلی  های  ویژگی  از 
مجازی این است که برای همه از 
جمله مخاطب و ناشر، امکان حضور 
در نمایشگاه را فراهم می کند. چنان 
به  حضوری  نمایشگاه های  در  که 
از  دلیل محدودیت های فضا برخی 
ناشران نتوانسند حضور یابند. تعداد 
کتاب های آنها کمتر از حد استاندارد 
بود و غرفه به آنها تعلق نمی گرفت 
یا از مکان در نظر گرفته شده برای 

غرفه رضایت نداشتند.
وی با اشاره به اینکه نمایشگاه 
جامعه  به  شادی  از  موجی  کتاب 
تزریق می کند،گفت: این نمایشگاه 
در نوع خود جشنواره ای است که در 
حوزه فرهنگ برگزار می شود. از هر 
جهت که بررسی کنیم این رخداد، 
جان جدید و خون تازه ای به صنعت 

نشر تزریق می کند.
مخاطبان  تر  ساده  دسترسی 

به کتاب
این  برپایی  کرد:  تاکید  وی 

نمایشگاه به ویژه در شرایط کرونایی 
و با توجه به اینکه فروش کتاب در 
طول این ۲ سال دچار افول شدیدی 
شد، حرکت و توجه جدیدی در بازار 
کتاب و اقتصاد نشر به وجود آورد. در 
دوران کرونا تعداد زیادی از ناشران 
به شکل سنتی  اواخر  تا همین  که 
مجازی  سمت  به  می کردند  کار 
زمینه  که  حال  رفتند.  پیش  شدن 
مجازی  فضای  در  ناشران  حضور 
نمایشگاه  برگزاری  با  شد،  فراهم 
مخاطبان  دسترسی  کتاب،  مجازی 

به کتاب ساده تر شده است.
اینکه  بیان  با  کتاب  ناشر  این 
تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه 
امکان دسترسی راحت تری به مردم 
می دهد، گفت: حضور خانواده هایی 
و  سیستان  مثل  دور  نقاط  در  که 
یا  کرمانشاه  و  کرمان  بلوچستان، 
در  می کنند  زندگی  شهرها  سایر 
تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه 
برخی  در  بود؛  زمان بر   و  هزینه بر 

موارد حتی امکان حضور این خانواده 
اما  نبود  مقدور  نمایشگاه  در  ها 
تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه 
این  به  تر  راحت  دسترسی  امکان 
گفته  می دهد.به  هم  ها  خانواده 
تعداد  که  افرادی  کتاب،  ناشر  این 
عنوان   ۴۰ از  کمتر  کتاب های شان 
بود، به دیگر ناشران نمایندگی می 
دادند اما فضای مجازی این امکان 
بر  عالوه  دهد  می  ناشران  به  را 
این  شاهد  محصوالت شان،  عرضه 
نیستند.دومین  محدودیت ها  این 
از  تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه 
سوم بهمن ماه آغاز می شود و تا دهم 
بهمن ماه ۱۴۰۰ به مدت هشت روز 

ادامه دارد.
و  بازدید  برای  عالقه مندان 
ketab. خرید کتاب می توانند به

ir مراجعه کنند.
زی  مجا ه  یشگا نما نخستین 

کتاب در یک نگاه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

از  حمایت  برای  راهی  دنبال  به 
و  بود  کشور  کتاب  بازار  و  ناشران 
در  حضور  تجربیات  از  استفاده  با 
شده  برگزار  مجازی  نمایشگاه های 
توسط دیگر کشورها نظیر نمایشگاه 
بزرگ کتاب فرانکفورت، این رویداد 
فرهنگی در ایران به شکل مجازی 

برگزار شد.
نمایشگاه مجازی  در نخستین 
ناشر  هزار  از  بیش  تهران،  کتاب 
حضور داشتند و بیش از ۱۰۰ هزار 
عنوان کتاب برای عرضه در سایت 
تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه 

ارایه شد.
همچنین ۱۸۰ ناشر خارجی با 
نهاد  ۲۰ هزار عنوان کتاب و ۱۴۲ 
بخش  در  ادبی  آژانس  و  فرهنگی 
نمایشگاه  این  در  نیز  رایت سنتر 
حضور داشتند. هزینه ارسال کتاب ها 
نیز از سوی شرکت پست جمهوری 
اسالمی برای همه مخاطبان رایگان 

اعالم شده بود.

دست قاچاق کتاب با برگزاری نمایشگاه مجازی کوتاه می شود

مراتب ثبت ملی 12 اثر فرهنگی تاریخی 
آذربایجان شرقی ابالغ شد

 وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه های جداگانه 
را  اثر فرهنگی تاریخی  آذربایجان شرقی مراتب ثبت ملی ۱۲  استاندار  به 

ابالغ کرد.
به گزارش دنیای جوانان از اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی، در 
یکی از نامه های سیدعزت الل ضرغامی به عابدین خّرم استاندار آذربایجان 
سازمان  تشکیل  قانون  واحده  ماده  )ج(  بند  اجرای  در  است:  آمده  شرقی 
میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسالمی و بند ششم 
 ۱۳۶۷ مصوب  کشور  میراث فرهنگی  سازمان  اساسنامه  قانون  سوم  ماده 
ارزشمند منقول و غیر منقول  آثار  بر ثبت  مجلس شورای اسالمی مبنی 
فرهنگی تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط، مراتب 
ثبت اثر فرهنگی تاریخی حمام و مسجد وایقان واقع در استان آذربایجان 
شرقی، شهرستان شبستر، بخش مرکزی، شهر وایقان، میدان مادر، خیابان 
به شماره ۳۳۴۵۶ در  قانونی الزم  از طی تشریفات  باهنر غربی که پس 

فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، ابالغ می شود.
هرگونه  و  دارد  قرار  وزارت  این  نظارت  و  حفاظت  تحت  مذکور  اثر 
دخل و تصرف، توسعه و مرمت یا بازسازی اثر صرفا با تأیید و نظارت این 

وزارت ممکن خواهد بود.  

 ۱۱ در  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر  همچنین 
اثر   ۱۱ ملی  ثبت  مراتب  شرقی  آذربایجان  استاندار  به  دیگر  مشابه  نامه 

فرهنگی تاریخی را به شرح زیر ابالغ کرد: 

شهرستان  در  واقع   ۹.۸ اثر:  ثبت  معیارهای  سمیه  سابق  مدرسه   .۱
قدیم  کنسولگری  بارون آواک،  خیابان  تبریز،  شهر  مرکزی،  بخش  تبریز، 

آلمان به شماره ۳۳۲۸۰ 

تبریز، خیابان  تبریز، بخش مرکزی، شهر  پاشایی شهرستان  ۲.خانه 
ثقه االسالم، کوچه بهروزیه، باسچی، غروی، پالک ۲۹ به شماره ۳۳۴۴۵ 

تبریز،  تبریز، بخش مرکزی، شهر  در شهرستان  واقع  رنگرز  ۳.خانه 
خیابان شریعتی جنوبی، کوچه مستشار، پالک ۱۰۳.۱۰۱. ۹۷.۹۳ به شماره 

 ۳۳۴۴۶

۴.سینما سعدی تبریز واقع در شهرستان تبریز، بخش مرکزی، شهر 
تبریز، خیابان امام خمینی، بن بست باغ گلستان به شماره ۳۳۴۴۸

۵.خانه سیدی اسکو واقع در شهرستان اسکو، بخش مرکزی، شهر 
اسکو، خیابان شریعتی، خیابان باهنر، خانه سیدی به شماره ۳۳۴۴۹ 

۶.ساختمان تجارتخانه نصیرزاده واقع درشهرستان تبریز، بخش مرکزی، 
شهر تبریز، خیابان شریعتی شمالی، کوچه نوابی، میارمیار غربی، پالک ۷ 

به شماره ۳۳۴۵۰ 

۷.ساختمان تامارا واقع در شهرستان تبریز، بخش مرکزی، شهر تبریز، 
خیابان امام خمینی، باغ گلستان، کوچه پاساژ، پالک ۲۹ به شماره ۳۳۴۵۱ 

شهر  مرکزی،  بخش  تبریز،  درشهرستان  واقع  شهیدنژادی  ۸.خانه 
 ۵۲ پالک  لک لر،  کوچه  صدیقانی،  کوچه  تبریزی،  شمس  خیابان  تبریز، 

به شماره ۳۳۴۵۲ 

۹.کارگاه سفال قابچی واقع درشهرستان تبریز، بخش مرکزی، شهر 
تبریز، خیابان دارابی جدید، کوچه درب سرخاب، پالک ۳۹ به شماره ۳۳۴۵۳

۱۰.حمام تاریخی روستای لیوار باال واقع در شهرستان مرند، بخش 
یامچی، دهستان ذوالبین، روستای لیوار به شماره ۳۳۴۵۴

۱۱.خانه پدری استاد شهریار )بستان آباد( واقع در شهرستان بستان آباد، 
شماره  به  خشکناب  روستای  شرقی،  عباس  دهستان  تیکمه داش،  بخش 

 ۳۳۴۵۵
طبق آیین نامه و دستورالعمل های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی 
و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول )اماکن 
تاریخی فرهنگی(، آثار منقول )اموال فرهنگی و اشیا تاریخی(، آثار طبیعی 
)مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه های طبیعی- تاریخی، پدیده ها و نمونه های 
ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاه ها( و آثار ناملموس )رویدادها، مراسم و 
آیین های معنوی و فرهنگی، آواها و مهارت ها و شیوه های پخت غذاهای 

سنتی و...( در فهرست ملی را در بر می گیرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رییس شورا، معاون 
میراث فرهنگی نایب رییس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث 
معنوی وطبیعی به عنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن به صورت دوره ای 
و بر اساس پرونده های موضوعی با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص 
نمایندگان دستگاه ها و سازمان های  از صاحب نظران و  تعدادی  حقیقی و 

مرتبط با هر پرونده به صورت متغیر تشکیل می شود.

خبر

فرناز میرزالو

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

ناشران 15 کشور جهان در دومین نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران شرکت دارند 

بین  بخش  در  گفت:  تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه  دومین  رییس 
الملل این رویداد ۲۰ هزار عنوان کتاب از سوی ناشران ۱۵ کشور جهان 

عرضه می شود. 
 علی رمضانی در نشست خبری دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
اظهار داشت: مساله دسترسی به منابع اطالعاتی دغدغه چندساله ناشران 
و فعاالن کتاب است که این نمایشگاه توانسته است مشکالت فیزیکی از 

جمله فاصله و غیره را رفع کند.
وی عدالت فرهنگی را در گرو عدالت در دسترسی دانست و افزود: 
نمایشگاه کتاب امروز به مطالبه جدی صنعت نشر کشور تبدیل شده است.

رمضانی گفت: سه هزار نقطه روستایی و یک هزار نقطه شهری در 
دوره اول نمایشگاه کتاب خریداری کرده و برایشان ارسال شد، از سوی دیگر 

برای ناشران فرصتی برابر برای عرضه محصوالت فراهم شد.
رییس دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران رایزنی به نهادهای مختلف 
برای برگزاری هرچه باشکوه تر نمایشگاه، دریافت ترافیک رایگان، تسریع 
فرایند ثبت نام ناشران ، بهبود زیرساخت ها، حمایت از مناطق کم برخوردار 
در صورت یافتن حامی و ادامه رایزنی با نهادهای حمایتی و غیره را از جمله 

تمهیدات اندیشیده شده برای این این رویداد برشمرد.
و  خرید  تاکنون  گفت:  و  کرد  اشاره  کتاب  خرید  بن  افزایش  به  وی 

اختصاص بن برای ۱۱۵ هزار و ۲۷۷ نفر قطعی شده است.
رمضانی با بیان اینکه حرکت از نشر سنتی به سمت کسب و کارهای 
نوین در این نمایشگاه فرهنگ سازی شد افزود: مجموع تعداد ناشرانی که 
در نمایشگاه مجازی دوم ثبت نام کردند تاکنون دوهزار و ۱۴ ناشر هستند 

که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی افزود: در بخش بین الملل نیز از ۱۵ کشور اسپانیا، ایتالیا، هند، سوئد، 
امریکا، عراق، بحرین، لبنان ،عراق مصر، سوریه و غیره ۲۰ هزار عنوان از 
آثار خود را برای مخاطبان عرضه خواهند کرد در حالیکه این رقم در سال 

گذشته ۱۵ هزار عنوان بود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه:
40 هزار کرمانشاهی در جشنواره کتابخوانی 

رضوی شرکت کردند

با  کرمانشاه  استان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل  مرادی-  سهراب 
اشاره به اینکه حدود ۴۰ هزار کرمانشاهی در یازدهمین جشنواره رضوی 
افزایش ۴۶  پیشین  دوره  به  نسبت  میزان مشارکت  شرکت کردند، گفت: 

درصدی را نشان می دهد.
معصومه حسنی خوانسار افزود: با توجه به شرایط کرونایی و تعطیلی 
کتابداران  همت  و  تالش  از  نشان  مشارکت  از  میزان  این  کتابخانه ها 
این  از  کرمانشاه  استان  مردم  استقبال  همچنین  و  استان  کتابخانه های 
جشنواره است. وی با اشاره به اینکه این جشنواره در رده های مختلف سنی 
و با شیوه های متنوعی برگزار شد، گفت: در بخش کودک و نوجوان استقبال 
زیادی داشتیم بطوریکه تعداد ۶ هزار و ۳۸۳ برگه نقاشی و چهار هزار و ۶۷۳ 
پویش معرفی کتب رضوی در سایت جشنواره ثبت شد؛ همچنین کودکان و 
نوجوانان در زمینه قصه گویی هم مشارکت چشمگیری داشتند و تعداد یک 

هزار و ۴۱۷ ویدئو قصه گویی تحویل دبیرخانه جشنواره شد.
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تعداد اثر ثبت شده در سایت 
جشنواره و در بخش تولید آثار هنری )انیمیشن، خوشنویسی، فیلم کوتاه و 
... ( را ۹۴۰ اثر عنوان کرد و توضیح داد: در این جشنواره سعی شد از توانایی 
و استعداد اقشار مختلف جامعه استفاده شود بطوریکه در بخش شعرسرایی 
تعداد یک  داشتند  استعداد شعرسرایی  و  برای شاعران و کسانی که ذوق 
هزار و ۱۳۶ مشارکت در جشنواره ثبت شد.حسنی خوانسار با اشاره به اینکه 
در بخش آزمون های چندگزینه ای هم ۲۲ هزار و ۲۰۰ مشارکت در استان 
داشتیم، گفت: از شیوه های دیگر مسابقه می توان به بخش داستان کوتاه، 
دلنوشته و متن ادبی اشاره کرد که در این شیوه از مسابقه ۲ هزار و ۱۹۰ 

مشارکت ثبت شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در ادامه گفت : یکی 
از ویژگی های مثبت استان مشارکت همه اقشار و مذاهب در این جشنواره 
بود به عنوان نمونه در شهرستان داالهو که دارای تنوع قومی و مذهبی 
است بیش از سه هزار و ۸۰۰ مشارکت داشتیم که نسبت به جمعیت و تعداد 

کتابخانه ها در آن شهرستان آمار قابل توجهی است.
وی اضافه کرد: جشنواره امسال به صورت الکترونیکی برگزار شد و تنها 
برای مشارکت زندانیان به دلیل عدم دسترسی به اینترنت آزمون به صورت 
مکتوب برگزار شد و حدود ۸۰۰ نفر از زندانیان در این جشنواره شرکت داشتند.

 دبیر شورای فرهنگ عمومی 
ابتکار  می خواهیم  اگر  گفت:  کشور 
فرهنگ  صنایع  عرصه  در  را  عمل 
مصرف  عبارتی  به  یا  و  مصرفی 
فرهنگی شهروندان در دست بگیریم 
باید بتوانیم با استفاده از بازارپردازی 
و  ارزشی  زنجیره  فهم  فرهنگی، 
شبکه به هم پیوسته از ایده تا بازار 

در فرهنگ عمل کنیم.
سید مجید امامی اظهار داشت: 
از اولویت های مهم فرهنگ و هنر 
سبک  جدی  های  چالش  کشور 
صنایع  و  محصوالت  و  زندگی 
شهروندان  استفاده  مورد  فرهنگی 

است.
های  ویژگی  بر  تاکید  با  وی 
برجسته  بسیار  و  یابی  هویت  سن، 
اذعان  باید  افزود:  نوجوانی،  دوران 
داشت آغاز تغییر و تحول در سبک 
حتی  یا  و  بزرگسالی  در  زندگی 
باید در کودکی  بلکه  جوانی نیست 
و نوجوانی آن را جستجو کرد و این 
آموزش  از  غیر  که  است  درحالی 
به  عمدتًا  هم  آن  که  پرورش  و 
آموزش رسمی فکر می کند، تقریبًا 
هیچ ساختار و رویه مشخصی برای 
دوره  در  هنر  و  فرهنگ  مسائل 
کودکی و نوجوانی وجود ندارد، البته 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
شورای نظارت بر بازی و اسباب بازی 
که زیر نظر شورای فرهنگ عمومی 
فعالیت می کند در این زمینه فعال 
تری  جدی  کارهای  اما  هستند. 

الزم است .
برگزاری  به  اشاره  با  وی 
محصوالت  ویژه  الگونما  نمایشگاه 

فرهنگی افزود: هدف فهم و تفهیم 
فرهنگی  صنایع  چرخه  فهماندن  و 
و  کودک  زندگی  تمام  که  است 
گرفته  بر  در  را  ما  امروز  نوجوان 
چون شخصیت ها و مضامینی در این 
صنایع طراحی و تولید می شوند که 
به عنوان یکی از عمیق ترین کنش 
های فرهنگی هنری قلمداد می شود 
ولی نظام فرهنگی به آن کمتر توجه 

کرده است. 
در  معموال  ما  گفت:  امامی 
می  زود  خیلی  را  ها  معلول  جامعه 
بینیم، تضعیف نوع پوشش و حجاب 
و دوری از عفاف را در رفتار نوجوانان 
نگرانیم  و  می بینیم  آنها  پوشش  و 
نظام  در  که  کنیم  نمی  دقت  اما 
انواع  ارزشی دوره کودکی در قالب 
شنیداری،   ، دیداری  محصوالت 
تجسمی و خدمات فرهنگی، مقوله 
هایی مثل احترام به بزرگترها، زبان 
و  جمعی  روح  همکاری،  فارسی، 

هویت ملی نهادینه نشده است.
جوان  از  چگونه  افزود:  وی 
ایرانی انتظار داشته باشیم که نظام 
ارزشی ما در رفتار روزمره اش نمایان 
باشد وقتی اساسا در صنایع فرهنگی 

حضور و بروز نداریم.
راستا  این  در  گفت:  امامی 
بر  نما  لگو  ا تخصصی  نمایشگاه 
سبک  به  پرداختن  اولویت  اساس 
زندگی و صنایع فرهنگی در شورای 
نهاد  عنوان  به  عمومی  فرهنگ 
های  ه  دستگا کننده  هنگ  هما
با  ماه  دی   ۲۸ از  کشور  فرهنگی 
اعضای  و  فرهنگ  وزیر  حضور 
فتتاح  ا عمومی  فرهنگ  شورای 

می شود.
عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
خاطرنشان کرد: هدف اصلی الگونما 
سبک  گیری  شکل  که  است  این 
زندگی و نظام فرهنگی شهروندان 
را از دوران کودکی و نوجوانی مورد 

توجه قرار دهد و به ما گوشزد کند 
را  عمل  ابتکار  می خواهیم  اگر  که 
مصرفی  فرهنگ  صنایع  عرصه  در 
فرهنگی  مصرف  عبارتی  به  یا  و 
باید  بگیریم  دست  در  شهروندان 
بازارپردازی  از  استفاده  با  بتوانیم 
و  ارزشی  زنجیره  فهم  فرهنگی، 
شبکه به هم پیوسته از ایده تا بازار 
در فرهنگ عمل کنیم چراکه رویکرد 
فرهنگ  در  منقطع  و  نگارانه  تک 
عمدتا  ارزشی  نظام  ترویج  و  فاخر 

غیر بازده است.
نظام  اگر  ما  ا گفت:  مامی  ا
بازده  پر  فعالیت  کشور  فرهنگی 
بخواهد شرطش این است که از ایده 
و ارزش ها و هویت اسالمی شروع 
و تا انتهای چرخه را بتوانیم تصویر 
کنیم، بر همین اساس این نمایشگاه 
صنعتی  مسئوالن  به  خواهد  می 
در  باید صنایع خالق  بگوید  کشور 
اولویت باشند و به مسئوالن بانکی 
فوری  نیازمند  ما  که  بگوید  کشور 
بازارپردازی  از  حمایت  صندوق  به 
سرمایه گذاری  صندوق  و  فرهنگی 
نظام  به  و  فرهنگی هستیم  صنایع 
اداری کشور بگوید که باید سازمان 
ادغام  از  کشور  در  فرهنگی  صنایع 
وزارتخانه ها  قسمت های  بخشی 

شکل گیرد.
به  همچنین  گفت:  می  ما ا
و  روزنامه نگاران  مروجان،  مبلغان، 
بازار  در  اگر  ما  که  بگوید  معلمان 
صنایع  اسالمی-ایرانی  و  خودی 
و  ایجاد  رونق  توانستیم  فرهنگی 
هدایت  آن طرف  به  را  فرزندانمان 

کنیم چرخه شکل می گیرد.

نظام ارزشی باید در طراحی و تولید صنایع فرهنگی مدنظر قرار گیرد
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محمد حسین زاده

مراسم بزرگداشت جمال شورجه، 
سینمای  کارگردانان  کانون  به همت 
ایران با همکاری موزه سینمای ایران 
سینماتوگراف  سالن  در  گذشته  شب 
ز  ا جمعی  حضور  با  سینما  ه  موز

سینماگران برگزار شد.
مجری  مراسم  این  ابتدای  در 
امشب  گفت:   غفاری  علیرضا  برنامه 
سنت  این  است.  شورجه  جمال  شب 
کانون  که  است  ایده جذابی  و  خوب 
ادامه  را  آن  مدتهاست  کارگردانان 
می دهد و آن تجلیل هنرمندان است.
حاضران  آن  ز  ا پس  غفاری 
جمال  از  کلیپی  دیدن  به  دعوت  را 
مل  شا کلیپ  ین  ا  . د کر جه  ر شو
صحنه  پشت  و  فیلم ها  از  تصاویری 
همچنین  و  شورجه  جمال  فیلم های 
شفاهی  تاریخ  گفتگوی  از  قسمتی 
این هنرمند پیشکسوت با موزه سینما 
درباره شکل گرفتن عالقه او به سینما 

و سینمای دفاع مقدس بود.
میریوسفی  ا محسن  مه  دا ا در 
طی  نان(  ا رگرد کا نون  کا رییس  (
ل  شحا خو خیلی   : گفت نی  سخنا
هستیم که در شبی دیگر از شب های 
ایران  سینمای  نان  کارگردا کانون 
از  دیگر  کارگردانی  بزرگداشت  با  و 
هستیم.  شما  خدمت  در   ۶۰ دهه 
آقای  سینما  شده  شناخته  کارگردان 
باید  ازین  زودتر  که  شورجه  جمال 
ولی  می شد  برگزار  بزرگداشت شان 
چند  داشتند  که  لتی  کسا دلیل  به 
ولی  افتاد  تعویق  به  برنامه  این  بار 
ایشان  میزبان  امشب  که  خوشحالیم 
اولین  هستیم.  کارگردانان  کانون  در 
دوره این شب ها در سال ۹۸ آغاز شد 
متاسفانه  کرونا  گرفتن  شدت  با  ولی 
ولی  دهیم  ادامه  را  آن  نتوانستیم 
را  کارگردانان  شب های  جدید  دوره 
فیلمخانه  و  سینما  موزه  کمک  به 
از جناب  آغاز کردیم که  دوباره  ملی 
آقای دکتر عباسی ریاست موزه سینما 
و خانم الدن طاهری رئیس فیلمخانه 
ملی و آقای وحید موسائیان دبیر شب 
هفته  در  میکنم.  تشکر  کارگردانان 
را  شده  شناخته  کارگردان   ۲ گذشته 
نیز از دست دادیم که جا دارد از این 
حمید  آقای  کنیم.  یاد  هم  عزیزان 
تلویزیون  و  سینما  کارگردان  لبخنده 
آقای  رفت  ما  میان  از  نابهنگام  که 
و  ماندگار  سریال  کارگردان  لبخنده 

کالت تلویزیون به نام در پناه تو بود که 
بسیار مورد توجه مردم در دهه ۷۰ قرار 
گرفت ولی متاسفانه ایشان در سالهای 
اخیر نتوانستند فیلم یا سریال جدیدی 
از  گفتند  خود  که  همانطور  و  بسازند 
شدند.  گذاشته  کنار  سریال سازی 
روحشان شاد. سینماگر دیگری که از 
دست دادیم کارگردان مستند سینمای 
آبتین  بکتاش  پایمرد  شاعر  و  ایران 
زندان  در  خود  حبس  دوران  که  بود 
را می گذراند و متاسفانه جان به جان 
از  شاد.  روحش  کرد،  تسلیم  آفرین 
طرف کانون کارگردانان درگذشت این 
دو عزیز را به خانواده آنان و دوستان 
شان تسلیت می گویم. ما امشب برای 
بزرگداشت کارگردانی گرد هم آمدیم 
که دانش آموخته گرافیک است و به 
نمی شد  انقالب  اگر  خودشان  گفته 
نمی رفتند.  سینما  سراغ  به  هیچگاه 
آقای جمال شورجه کارگردانی سینما 
را از سال ۶۷ با فیلم روزنه آغاز کرد و 
نام خود را به عنوان یک سینماگر دفاع 
مقدس ثبت کردند با فیلم هایی که در 
کنار بیان اعتقادات و دیدگاه ایشان در 
حوزه جنگ و انقالب، نشان از عالقه 

و  سینمایی  جذاب  تکنیک های  به 
تالش در جذب مخاطبین سینماست. 
آقای شورجه پس از ۳ دهه فیلمسازی 
در حوزه دفاع مقدس و انقالب، تالش 
برای  هم  خستگی ناپذیری  و  زیاد 
انجام  موسی  حضرت  سریال  ساخت 
دادند که متاسفانه با بروز سکته مغزی 
در اردیبهشت سال ۹۸ این امر میسر 
نشد. آقای شورجه و تعدادی از دیگر 
ایشان  هم فکر  و  هم نسل  فیلمسازان 
و  مقدس  دفاع  سینمای  معیار  و   متر 
بتوانند  امیدواریم  که  هستند  انقالب 
خود  عالقه  مورد  سینمای  مسیر  در 
که  همانطور  کنند  کار  راحتی  به 
ندیشه  ا و  تفکرات  با  نی  سینماگرا
های دیگر هم حق کار و ادامه حیات 
سینمائی دارند. آقای شورجه می دانند 
از  بعد  سینمای  مدیر  محبوبترین  که 
سینما،  دیدگاه های  همه  نزد  انقالب 
کارگردان فقید سینمای دفاع مقدس 
سیف الل داد است که متاسفانه زود از 
می دانند  شورجه  آقای  رفت.  میان ما 
فراموش نشدنی  کارگردان  زمانی  که 
مرحوم  یعنی  مقدس  دفاع  سینمای 
دفتر  در  چگونه  مالقلی پور  رسول 
ترکش  جای  رشاد  ا وزارت  مدیر 
تا  داد  نشان  خود  بدن  بر  را  جنگ 
مشکل همکارش را حل کند و همین 
صداقت و صراحتش او را محبوب همه 

سینماگران کرد. آقای شورجه هم نسل 
این سینماگران است که امیدوارم هر 
به  را  خود  کامل  سالمتی  زودتر  چه 
گذشته  مثل  دوباره  و  آورند  دست 
آرزوی  این  شوند.  کار  به  مشغول 
است که خود یک سکته  کارگردانی 

مغزی را پشت سر گذاشته است.
سید احمد میرعالیی تهیه کننده 
فرهنگی  مدیر  و  سینما  پیشکسوت 
مراسم  ین  ا ز  ا دیگری  بخش  در 
گفت:  جا دارد از طرف خانواده آقای 
در  از طرف همه کسانی که  شورجه 
آقای شورجه  این مدت جویای حال 
که  چرا  کنم  قدردانی  و  تشکر  بودند 
درخواست  به  بنا  مدت  این  در  من 
خود او پاسخگوی تلفن ایشان بودم. 
از مدیریت خانه سینما برای برگزاری 
مورد  در  می کنم.  تشکر  مراسم  این 
برخی دوستانی که گرفتاری داشتند با 
ایشان صحبت کردم و ایشان مجدانه 
پیگیری کردند، هم در بخش صندوق 
حمایت از هنرمندان و همچنین آقای 
دوستان  از  ولی  عزیز.  شاهسواری 
می خواهم برای شخصی دعا کنند که 
برای عزیزان بسیار عاشقانه پیگیری 
بیماري  بستر  در  اکنون  و  می کردند 

است. دعا کنیم عزیزانی که این چنین 
مجدانه تالش می کنند سالمت باشند. 
من سالیان سال است در خدمت جمال 
شورجه بوده و هستم و افتخار می کنم 
و سریال حضرت  روزنه  اول  فیلم  از 
داشتم.  ایشان حضور  کنار  موسی)ع( 
من ایشان را در ۲ مرحله شناختم، قبل 
از سکته و بعد از سکته. در این مدت 
به این موضوع فکر می کردم کسی که 

برایش مشکلی پیش می آید دوستان 
و  نگرانی  و  می گیرند  تماس  چگونه 
دلشوره خود را به من اعالم می کنند. 
تماس  نمی کردم  فکر  که  کسانی 
نگاه من عوض  روز  آن  از  و  گرفتند 
شد، چرا که باور نمی کردم برخی به 
جهت نوع زندگی شان دعا بلد باشند و 
می گفتند ما خانوادگی برای ایشان دعا 
می کنیم. ما در سینما تالش می کنیم 
این  بیافرینیم  آرتیست  مردم  برای 
آفریدن در نوشته و کارگردانی بسیار 
زندگی  آرتیست  ما  ا است.  ر  دشوا
دست نیافتنی  و  سخت  بسیار  کردن 
سینما  در  آرتیست  نمونه  چند  است. 
کنند؟  زندگی  ینگونه  ا که  ریم  ا د
در  که  نانی  کارگردا می شود  مگر 
در  کرده اند  کارگردانی  سینما  این 
آقای  اسم  ساخت شان  پروانه  یک 
هیچکس  به  ایشان  نباشد؟  شورجه 
گونه  سلیقه  نگاه  صورتی  هیچ  به 
زندگی  در  را  انعکاس  این  نداشتند. 
را  افراد  این  می بینم،  ایشان  مرام  و 
مسئوالن  از  داریم.  کم  سینما  در 
و  کارگردانان  کانون  سینما،  موزه 
مسئوالن سینمایی سوال می کنم چرا 
می گذاریم هنرمندان ما فوت شوند و 

می کنیم؟  نصب  را  تندیس شان  بعد 
شورجه  همانند  افرادی  تندیس  چرا 
نگه  بعدی  نسل های  برای  نباید  را 
مانند  فردی  می شود  چگونه  داریم؟ 
می شود  سینما  وارد  شورجه  جمال 
او  به  عاشقانه  سینمایی ها  همه  و 
کار  فیلم  یک  ما  می ورزند؟  عشق 
با  همه  می بینیم  فیلم  آخر  می کنیم 
هم اختالف داریم! چه کسی با آقای 

شورجه این رابطه را دارد؟ مگر اصغر 
ایران  صدابردار  بهترین  شاهوردی 
نبوده و صدابرداری را در ایران بنیاد 
نگذاشته است؟ ایشان در راهی که از 
و  می کند  تصادف  برمی گشته  سینما 
زمین گیر می شود و همسرش چگونه 
عاشقانه این فرد را نگهداری می کند؟ 
با این حال ما فقط برویم و به ایشان 
سر بزنیم و بزرگداشت برگزار کنیم؟ 
چرا مجسمه اصغر شاهوردی و امثال 
جمال شورجه را خودشان پرده برداری 
به  نشده ایم  جمع  اینجا  امروز  نکند؟ 
بلکه  بگذاریم،  احترام  شورجه  جمال 
احترام  خودمان  به  یم  شده ا جمع 
و  شب ها  این  رم  میدوا ا ریم.  بگذا
حرکت ها ادامه پیدا کند و رفاقت ها و 
می شود  چه  شود.  پایدارتر  دوستی ها 
شورجه هم می تواند آرتیست در سینما 
آرتیست  یک  مانند  هم  و  کند  ارائه 
هنرمندان  از  بسیاری  کند.  زندگی 
نتوانسته اند اینگونه باشند. از دوستانی 
این مدت فقط  تشکر می کنم که در 
حال آقای شورجه را پرسیدند و رفتند، 
کارهایی  می توانستد  که  مسئوالنی 
شورجه  آقای  که  صورتی  در  بکنند. 
می گفتند  که  آنها  ندارد.  نیازی  هیچ 

می چاپند  و  می خورند  مذهبي ها  بچه 
و زندگی جمال شورجه را مطالعه کنند 
ما  می کند.  زندگی  چگونه  که  ببینند 
که از کنار ایشان با یک احوال پرسی 
می خواهیم  قیامت  فردای  می گذریم 

چه جواب بدهیم؟
تورج  از  ویدئویی  آن  از  پس 
منصوری پخش شد که درباره جمال 
ادامه  در  می کرد.  صحبت  شورجه 
اواخر دهه ۷۰  علیرضا غفاری گفت: 
بردم  شورجه  اقای  نزد  فیلمنامه ای 
برایم  بسیار  شورجه  آقای  برخورد  و 
بخواهم  اینکه  از  قبل  بود.  جذاب 
 ۳-۲ به  را  فیلمنامه  برم  پیششان 
نگاه  یک  که  دادم  نشان  دیگر  نفر 
اینکه  بیانگر  و  کردند  آن  به  اجمالی 
به آن اهمیت نداند بود اما زمانی که 
گفتند  دادم  نشان  شورجه  آقای  به 
خیلی  و  می خواهم  وقت  هفته  یک 
فیلم  این  هیچوقت  خواندند  دقت  با 
بسیار  شورجه  آقای  اما  نشد،  ساخته 
نکاتی به من آموختند که سال ها بعد 
آن  خاطر  به  جا  همین  آمد.  کارم  به 

نکات از ایشان تشکر می کنم.
د  »جوا از  آن  ز  ا بعد  غفاری 
روی  به  تا  کرد  دعوت  شمقدری« 
این مراسم جواد  ادامه  بیاید. در  سن 
روز  یم  برا امروز  گفت:  شمقدری 
پربرکتی بود این ایام با سی وپنجمین 

سالگرد عملیات کربال۵ مصادف است، 
از  را  عزیزان  از  خیلی  که  عملیاتی 
دست دادیم که با خونشان راه انقالب 
را تثبیت کردند. ما در انجمن اسالمی 
با هدف یادگیری سینما برای اهداف 
از  گذاشتیم  این عرصه  به  پا  انقالب 
این انجمن ۴۰ نفر وارد سینما شدند 
سینما  موفق  افراد  جزء  همگی  که 
عرصه  این  در  شورجه  آقای  بودند. 
جمال  نام  کردند.  عمل  موفق  بسیار 
دفاع  سینمای  در  همواره  شورجه 
مقدس و مقاومت می درخشد از جمله 
بسیار  که  مقاومت  عرصه  فیلم های 
فیلم  به  توانیم  می  ساخته شد  خوب 
۳۳ روز اشاره کنیم که بسیار درخشید 
از دیگر فیلم هایشان که هیچ کجا از 
احمد  فیلم  نمی شود  زده  حرفی   آن 
نرسیده  پایان  به  هنوز  که  بوده  بای 
شورجه  آقای  حال  امیدوارم  است.، 
هرچه زودتر خوب شود تا تدوین کار 
را خودشان تمام کنند. نام شورجه را 
تلویزیون  و  سینما  عرصه  در  همواره 
با عناوین مختلفی شنیده ایم در کنار 
مریم  سریال   ۲ سلحشور  فرج الل 
مقدس و یوسف پیامبر را کار کردند. 
آقای شورجه در سریال یوسف پیامبر 

حضور  کارگردان  مشاور  عنوان  به 
داشت که این از خلوص کار اوست. 
این حرکت را کمتر کارگردانی انجام 
نشان دهنده  او  کار  همین  می دهد 
نماد  شورجه  جمال  است.  بزرگی اش 
این  ابتدا  در  است.  انقالب  سینمای 
در  شد  خوانده  والعصر  سوره  برنامه 
این سوره درباره خسران انسان گفته 
مثال  چند  بعدی  آیه  در  که  می شود 
حال  شامل  خسران  این  که  می زند 
شورجه  آقای  نمی شود،  کسانی  چه 
ایمان  هم  است  سوره  این  مصداق 
می دهد.  انجام  خیر  کار  هم  و  دارد 
شخصی مثل ژرارد دوپاردیوو که در 
کار احمدبای بازی می کرد، عاشق او 
شده بود و اگر امکانش وجود داشت 
امشب در این جمع درباره این استاد 
سینما صحبت می کرد. عمده کارهای 
جمال شورجه براساس نیاز روز جامعه 
و سینمای ایران بوده است. همچنین 
شوراهای  جلسات  در  حضورشان 
با  و  است  بوده  موثر  سینما  مختلف 
حضور  باال  بسیار  کار  وجدان  یک 
داشت و ایشان از معدود افرادی بود 
که در شورای فیلمنامه حضور داشت 
در  می خواند  کامل  را  فیلمنامه ها  و 
می رفت  یادمان  جلسات  از  بعضی 
بوده  چیزی  چه  درباره  فیلمنامه  که 
کامل  دفترش  در  شورجه  آقای  اما 
شورجه  جمال  بود  نوشته  درباره  آنها 
مصداق بارز سخنان رهبری است که 
فرمودند در عرصه سینما به افرادی که 
نیاز داریم که تبیین جهادگران را به 
تصویر بکشد. رهبری یکی از نکاتی 
که با تاکید مطرح می کنند این است 
که در این شوراها که سرنوشت افراد 
آقای  مثل  افرادی  می کنند  تعیین  را 
نیاز  کنند،  کار  دلسوزانه  که  شورجه 
داریم. یادم است در یکی از جلسات 
با رهبر انقالب، ایشان به حضور آقای 
شورجه تاکید داشتند . به آقای خزاعی 
پیشنهاد می کنم تا از آقای شورجه در 
شوراها استفاده  کنند. از خانواده آقای 
شورجه می خواهم تا دفاتری که دارند 
را جمع آوری کنند که این دفاتر پراز 

نکات آموزنده است.
)مدیرعامل  شاهسواری  منوچهر 
ز  ا بعدي  بخش  در   ) سینما نه  خا
است  گرانقدر  فرصت  گفت:  مراسم 
که ارادت خود را به جمال عزیز ابراز 
کنم. من و جمال یکی از قدیمی ترین 
و  ساختیم  پروانه  شورای  در  افراد 
در  هیچکدام  حاضر  حال  در  البته 

آقای  همانند  نیستیم.  موقعیت  این 
شمقدری از دفترهای یادداشت آقای 
شورجه خاطرات خوبی دارم که یادآور 
که  امیدوارم  است.  ایشان  دقت های 
که  تجلیل ها  و  مراسم  از  جنس  این 
حال  در  کارگردانان  کانون  همت  به 
ماهم  صنوف  سایر  به  است  انجام 
تسلی پیدا کند و فرصت سپاسگزاری 
و  سینما  برای  که  کسانی  همه  از 
ند  کشیده ا زحمت  ن  یرا ا فرهنگ 
که  می دانید  بهتر  شما  شود.  قدرانی 
رعایت  بدون  خدمت گذاری  قاعده 
و  شود  نمی  مسیر  حق گذاری  قاعده 
بر  ما  که  است  وظیفه ای  اولین  این 
بها  عرصه ها  همه  به  تا  داریم  عهده 
تعارضات  ایجاد  تعدیل  دهیم. حذف، 
را  ما  همه  که  است  نکته ای  بیهوده 
مسیر اصلی دور می کند. فرصت های 
این چنین به ما این امکان را می دهد 
مفید  عرصه  این  در  که  کسانی  از 
بوده اند قدردانی کنیم، دوستان قبل از 
من با دلسوزی را نکات را بیان کردند 
و من هم به سهم خود تشکر می کنم، 
اما ما پراکندگان مجموعه ایم، ذات و 
فطرت ما به سمت جمع است و جهان 

پیرامون ما جهان پراکندگی است این 
پراکندگی فقط با دور هم بودن از هم 
صورت  کردن  هم دلی  گفتن  سخن 
با  هم  نکته ای  اگر  حتی  و  می گیرد 
هم داریم چاره ای جز گفتگو نداریم. 
صمیمت نکته ای است که به شدت آن 
احتیاج داریم و نمی توانیم ساختاری را 
نقد کرد و به فکر ساختار جدید باشیم 
و آن را دوست نداشته باشیم ما نیازمند 
یک فضای صمیمیت انتقادی هستیم 
گاهی  که  هیاهوهای  همه  از  فارغ 
اوقات منجربه دلگیری و دلشکستگی 
می شود که این امر پسندیده ای نیست. 
آمد  پیش  این فرصت  را شاکرم  خدا 
جمال  نیات  به  که  مراسم  این  در 
پیدا  حضور  است،  شده  برگزار  عزیز 
لحظاتی  شاکر  باید  ما  همه  کردم. 
داده  ما  به  فرصت ها  این  که  باشیم 
را  رفاقت  و  همدلی  دیگر  بار  شود 
هنر  صحنه  و  سینما  کشور،  بگوییم. 
در  ندارد. هرفردی  راهی جز همدلی 
هر جایی اگر به این همدلی بیافزاید 
خدا بیامرزتش و هرکسي در هرجایی 
به  یقینا  کند،  ایجاد  شکافی  بخواهد 
صحنه فرهنگی خیانت می کند. برای 
می کنم  سالمتی  آرزوی  عزیز  جمال 
بستر  در  هرکسی  هم  همکاران  از  و 
برگردد.  صحنه  به  و  است  بیماری 

صحنه سینما نیازمند همه است.
روی  شورجه  جمال  آن  از  پس 
آورده  سن  روی  به  چرخدار  صندلی 
مراسم  در  نیز  شورجه  جمال  شد. 
طی  سینما  موزه  در  خود  بزرگداشت 
که  دوستانی  همه  از  گفت:  سخنانی 
در این مراسم شرکت کردند و مدتها 

ندیده بودمشان ممنونم، خدا حفظ تان 
کند. همچنین از آقای شاهسواری که 
با همه مشغله ای که دارند قدم رنجه 
کردند و به این مراسم آمدند. همچنین 
از شورای مرکزی کارگردانان که مرا 
نم.  ممنو نستند  ا د تجلیل  یسته  شا
عنایت  جزیل  اجر  شما  به  خداوند 
کند. از تورج منصوری که یار غار من 
بود و در فیلم احمد بای دلسوزانه به 
به من  ممنونم،  من کمک می کردند 
دلگرمی می داد که طاقت بیاوریم چرا 
تولید و  لحاظ  به  فیلم  بای  احمد  که 
تهیه فیلم بسیار سختی بود و من بعد 
از ۲ هفته بعد از آن سکته کردم. این 
قهرمان  پاشا  بیگ  احمد  درباره  فیلم 
کشور  آن  در  که  است  الجزایر  ملی 
محبوب  ما  سلیمانی  ر  سردا نند  ما
حاج  قائلند.  احترام  او  برای  و  است 
شد  واقع  مظلوم  ما  کشور  در  قاسم 
ولی احمد بیگ پاشا یکی از سرداران 
عثمانی بود که بسیار محبوب بود. این 
فیلم تاریخی را به کمک دوستان که 
جهادی کار کردند، با تمام مشکالتی 
برگشتیم.  ایران  به  ساختیم  بود  که 
داده  الجزایر  سفارت  تحویل  را  فیلم 
ایم و خود من هنوز نسخه کامل آن 

را ندیده ام. فکر میکردم شاید بتوانم 
دهم.  ارائه  فجر  جشنواره  در  را  آن 
دوست داشتم کارگردانان عزیز دیگر 
این کار را می ساختند ولی آنها اصرار 
داشتند عوامل حضرت یوسف این کار 
را بسازند و مِن گنهکار از آن سریال 
از  کردم  ماندم. هر چقدر سعی  باقی 
عزیزان ایرانی در این سریال استفاده 
سکته  این  آخر  در  نتوانستم.  کنیم، 
برای ما بود و بعدا فهمیدیم این یکی 
روزی  امیدوارم  بود.  الهی  نعمات  از 
نمایش  به  ایران  در  هم  فیلم  این 
سالمتی  با  روزی  امیدوارم  درآید. 
خم  کمر  تا  و  بایستم  شما  روبروی 
این  در  کنم.  تعظیم  شما  برای  شده 
همراهی  مرا  بسیار  خانواده ام  مدت 
ایشان  از  کردند.  تیمار  مرا  و  کردند 

هم تشکر می کنم.
به  ملکی  کامران  آن  از  پس 
رئیس  خزاعی  محمد  از  نمایندگی 
هدیه  و  تقدیر  لوح  سینمایی  سازمان 
موزه  و  یی  سینما زمان  سا نقدی 
تقدیم  شورجه  جمال  به  را  سینما 
جامعه  هدیه  شمقدری  جواد  کرد. 
از  حیدری  فرزاد  هنرمندان،  اسالمی 
طرف صندوق اعتباری هنر و محسن 
جوادی از طرف انجمن دفاع مقدس 
خود  یای  هدا اسالمی  نقالب  ا و 
کردند.  تقدیم  شورجه  جمال  به  را 
مرکزی  شورای  اعضای  همچنین 
بر  ایران  سینمای  کارگردانان  کانون 
لوح  و   کردند  پیدا  حضور  سن  روی 
و هدیه خود را به این کارگردان اهدا 
کردند. در پایان مراسم هنرمندان به 
روی سن فراخوانده شدند و با جمال 

شورجه عکس یادگاری گرفتند.
مراسم  ین  ا در  است  گفتنی 
مجنون  حماسه  فیلم  از  قسمت هایی 
ن  ا یر ا ملی  نه  فیلمخا توسط  که 
حاضران  برای  نیز  بود  شده  تهیه 
مراسم  این  در  درآمد.  نمایش  به 
چهر  منو ن  همچو نی  ا گر سینما
شاهسواری، غالمرضا موسوی، احمد 
محمدرضا  نجفی،  محمدعلی  امینی، 
مصطفی  ئیان،  موسا وحید  عرب، 
مقدس،  نادر  کامیار،  بهمن  کیائی، 
شمقدری،  د  جوا شایسته،  مرتضی 
میرعالیی،  احمد  آقامحمدیان،  شفیع 
مهرداد  ملکی،  کامران  الهی،  سعید 
محمد  علیمردانی،  حسن  خوشبخت، 
سربخش، محمد درمنش، جهانبخش 
الل  قدرت  تن،  رویین  علی  سلطانی، 
صلح میرزایی، شهرام زاهدی، حبیب 
گرشاسبی،  احمدرضا  بهمنی،  الل 
فیروزی،  مهدی  همراهی،  ابوالفضل 
دانش اقباشاوی، ابراهیم اصغری، اکبر 
حر، حسن نجاریان ، مهدی عظیمی 
میرآبادی، مهدی کریمی، سیدمحسن 
مدیرعامل  عباسی  مهران  ماهینی، 
طاهری  الدن  ایران،  سینمای  موزه 

مدیر فیلمخانه ایران حضور داشتند.
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