
علیرغم دستور وزیر اقتصاد در تسهیل فرآیند اداری صورت گرفت؛

بهانه تراشی بانک ها در پرداخت وام بدون ضامن! 

آخرین  تبیین  نفت ضمن  وزیر  برنامه ریزی  معاون 
تغییرات قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و 
میعانات  گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی گفت: اجرای 
یک میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه ظرفیت پاالیشگاهی جدید و ارتقای کیفیت 
و کمیت پاالیشگاه های موجود به بیش از ۵۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
نیاز دارد که سرمایه گذارها باید آن را تأمین و پاالیشگاه ها را احداث کنند 

و پس از احداث، از تنفس خوراک بهره مند شوند.

مجلس شورای اسالمی نیمه نخست سال ۱۳۹۸ قانون حمایت 
از توسعه صنایع پایین دستی نفت  خام و میعانات  گازی با استفاده از 
نفت  وزارت  آن  اساس  بر  را تصویب کرد که  مردمی  سرمایه گذاری 
موظف شد ظرف حداقل دو ماه آیین نامه اجرایی این ماده قانونی را به 
تصویب هیئت وزیران برساند و حداکثر یک ماه پس از آن برای جذب 

سرمایه گذار احداث پتروپاالیشگاه ها فراخوان دهد.
صفحه ۳

سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم کرد؛

واریز ۲.۵ هزار میلیارد تومان از منابع یارانه ها
 برای محرومیت زدایی 

لوکس ترین قطارهای جهان کدامند؟
از  مورد   ۱2 معرفی  به  مطلب  این  در 
رویایی ترین و لوکس ترین قطارهای 
ها  آن  با  سفر  که  پردازیم  می  جهان 
از بهترین تجارب زندگی هر  بدون تردید یکی 
نویس  سفرنامه  میالدی،   7۰ دهه  است.در  فرد 
گرفت  تصمیم   Paul Theroux آمریکایی، 
ماموریتی بزرگ انجام داده و از انگلستان تا آسیا 

را با قطار سفر کند. 
نام  به  را در قالب کتابی  این سفر طوالنی  وی 
به  که   The Great Railway Bazaar
یکی از جذاب ترین کتاب های نوشته شده درباره 
قطارها نیز تبدیل شد، به چاپ رساند. وی در این
صفحه ۵

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم:

کلنگ زنی و بهره برداری از ۲۷ طرح تولیدی و خدماتی
 بخش کشاورزی در ایالم

4
عدم درج قیمت مصرف کننده روی کاالها به سود خریداران است!

صفحه 3

7

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1945- سه شنبه 12 بهمن 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نسيم ادبي: از 

بازي در نقش هاي 
متفاوت استقبال 

مي کنم

6ورزش
بدون شک یک 
دیدار سخت در 
انتظار تيم ایران 

خواهد بود

نک 1با

بازيگراني هستند كه در اين دوره از جشنواره فجر بيش از يك 
فيلم دارند و اين موضوع باعث شده تا اميد بيشتري به ديده شدن 
داشته باشند. نسيم ادبي كه يكي از چهره هاي شاخص و محبوب 
تئاتر است كه در سال هاي اخير به درخشش در عرصه سينما و 
تلويزيون نيز مشغول بوده، امسال در جشنواره فجر 2 فيلم دارد. 

هافبك تيم ملی فوتبال ايران گفت:  بازی برابر امارات يك 
ديدار سخت خواهد بود و ما منتظر يك جدال فيزيكی و نفس 
گير هستيم چرا كه آنها بايد در اين ديدار امتياز الزم را به 

دست بياورند.

 متقاضيانی كه قبال تسهيالت خرد بانك صادرات ايران 
را دريافت كرده اند، صرفا پس از تسويه كامل بدهی 

می توانند اين تسهيالت را دريافت دارند.

وام
 بدون ضامن 

بانک صادرات ایران

احداث 8 پاالیشگاه جدید توسط بخش خصوصی احتمال قرمز شدن تهران 
در روزهای آینده

»همایون سامه یح نجف آبادی« عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی در ارتباط با وضعیت همه گیری کرونا در کشور 
گفت: تعداد مبتالیان متاسفانه بسیار زیاد است و هر شخصی در خانواده اش، 
شاهد ابتالی فردی به بیماری است و درصورت ابتال یک نفر در خانواده بقیه خانواده 

هم به احتمال زیاد مبتال می شوند. امیدواریم از این پیک به سالمت عبور کنیم. 
2 صفحه 

به گزارش دنیای جوانان از سازمان بهزیستی کشور، 
قابل  تأثیر  و  فرد  هر  زندگی  بر  توجهی  قابل  تأثیر  طالق 
طبق  دارد.  خانواده ها  اجتماعی  و  مالی  وضعیت  بر  تأملی 
اجتماعی  وضعیت  که  خانواده هایی  در  طالق  تحقیقات، 
پریشانی  که  خانواده هایی  در  همچنین  دارند  پایین تری  اقتصادی  و 

دارد. بیشتری  شیوع  دارند،  اختالل  و  باال  روانی 
از  نیمی  تقریبًا  است،  رایج تر  غربی  کشورهای  در  که  طالق 
می کند.  روبه رو  فروپاشی  با  را  زندگی ها  و  داده  خاتمه  را  ازدواج ها 

با جدایی  و سپس  پیش می آید  روانی  یا  عاطفی  با جدایی  معموال هم 
بلکه  نیست  ده  ما آ رویه  یک  هرگز  طالق  بد.  می یا تمه  خا نونی  قا
منتج  رابطه  هر  در  گاهی  است.  قانونی  تا  عاطفی  مراحل  طی  نتیجه 
در  است  طالق  خواهان  که  دارد  وجود  معترض  یک  جدایی،  به  شده 
رابطه طالق نمی خواهد. همیشه و در همه حال  حالی که طرف دیگر 
از  یکی  غیرمنطقی  باورهای  و  نادرست  درک  به  زناشویی  مشکالت 

می شود. مربوط  زوجین 
2 صفحه 

بررسی مهمترین آسيب های طالق بر فرزندان

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهي مزايده عمومي 
نوبت اول

شرکت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد اقالم مازاد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومي واگذار نماید .

۱۴۰۰/۰۴۱شماره مزایده:  

مزایده اقالم مازاد و ضایعاتي شرکت پاالیش گاز ایالمموضوع مزایده :

 مبلغ تضمین شرکت در مزایده:  ۱-  انواع قفسه های فلزی: ۸2۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال   2-  گوگرد ضایعاتي: ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال  ۳- کاتالیست آلومینا، تیتا نیوم، سرامیک بال 
مستعمل: 2،۳۱۸،7۵۰،۰۰۰ ریال ۸۴-  کربن فعال مستعمل: ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ۵-  سولفوالن هندی: ۴2۱،۸۴۵،۰۰۰ ریال ۶- ۸2 حلقه الستیک فرسوده: 2،۰۵۰،۰۰۰ریال 

7- ملزومات اداری: ۵،۸۰۰،۰۰۰ ریال ۸- یک دستگاه مبدل کولد باکس معیوب اسقاطی: ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال 

ضمانتنامه بانکي نوع تضمین شرکت در مزایده :

آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد و آخرین مهلت  بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد :
تاریخ بازدید اول:          
تاریخ بازدید دوم:        

۱۴۰۰/۱2/۰۱  - ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۱۴۰۰/۱۱/۱۸   از ساعت ۰7:۳۰ صبح الی ۱۴:۳۰ بعد از ظهر                                                                                                                    

۱۴۰۰/۱۱/2۵  از ساعت ۰7:۳۰ صبح الی ۱۴:۳۰ بعد از ظهر

             ۱۴۰۰/۱2/۰2   گشایش پاکات پیشنهادها و اعالم برنده :

www.setadiran.ir آدرس دریافت اسناد الکترونیک :   

کدپستي آدرس پستي مزایده گزار :  /  ۶۹۳۶۱-۱۴۴ پستي  صندوق   / چوار  بخش   / ایالم 
۶۹۳7۱7۰۱۱۰ /دبیرخانه کمیسیون مناقصات

* مزایده گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن2۰77 و ۳2۹۱2۸۵۰-۰۸۴ )دبیرخانه کمیسیون مناقصات( تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومي شرکت پاالیش گاز ایالم

شناسه اگهی: ۱2۶۹72۱

و  ن  نشستگا ز با  ، ن غال شا  
مستمری بگیران رسمی یا غیر رسمی 
شامل  دولتی  یی  اجرا ستگاه های  د
دولتی،  سازمان های  زارت خانه ها،  و
شرکت های دولتی و نهادهای عمومی 
معتبر  شرکت های  سایر  و  دولتی  یر  غ
نزد  حقوقشان  که  خصوصی  خش  ب
ریز  وا یران  ا صادرات  بانک  عب  ش
می شود، می توانند تا سقف یک میلیارد 
ریال بدون ضامن و با اخذ نامه کسر از 
توان  اعتبارسنجی و  بر اساس  حقوق، 
طریق صدور  از  تسهیالت  ازپرداخت  ب
تسهیالت  از  مرابحه  اعتباری  ارت  ک

خرد این بانک استفاده کنند.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
برای  بانک  ین  ا ن،  یرا ا درات  ا ص
آسان سازی پرداخت تسهیالت خرد به 
مشتریان و تحقق رویکرد وزارت امور 

اقتصادی و دارایی پرداخت تسهیالت 
در  را  ریالی  میلیارد  یک  حداکثر  خرد 
مدت  با  مرابحه  اعتباری  کارت  الب  ق
قرارداد حداکثر ۳۶ ماهه و بازپرداخت 
دستور  در  ماهانه  و  مساوی  قساط  ا

الزم االجرا،  قرارداد  که  داده  قرار  ار  ک
اعتبارسنجی و احراز توان بازپرداخت، 
شرط صدور این کارت است.همچنین 
شاغالن بخش خصوصی که حقوقشان 
از طریق بانک صادرات ایران پرداخت 

ریال  میلیون   ۵۰۰ سقف  تا  ی شود،  م
کسر  نامه  اخذ  با  تنها  و  ضامن  دون  ب
از حقوق می توانند از این تسهیالت در 
استفاده  مرابحه  اعتباری  کارت  الب  ق

نند. ک
قبال  که  متقاضیانی  است  گفتنی 
تسهیالت خرد بانک صادرات ایران را 
از تسویه  دریافت کرده اند، صرفا پس 
تسهیالت  این  می توانند  بدهی  امل  ک

را دریافت دارند.
شایان ذکر است، شرط احراز توان 
بازپرداخت این است که مجموع حقوق 
و مزایای مستمر متقاضی پس از کسر 
کسورات قانونی )شامل مالیات، بیمه و 
دو  معادل  حداقل   )… و  ازنشستگی  ب
برابر اقساط تسهیالت باشد. نرخ سود 
این تسهیالت نیز نرخ مصوب شورای 

پول اعتبار است.

 با صدور بخشنامه به همه شعب ابالغ شد

وام بدون ضامن بانک صادرات ایران

صفحه ۳

رییس کمیته استیناف فدراسیون از زمان صدور 
رای بازیکن گل گهر سیرجان خبر داد.

وضعیت  آخرین  مورد  در  لحی  صا لیرضا  ع
داشت:  اظهار  گل گهر  گابنی  بازیکن  رای  صدور 
در  فوتبال  فدراسیون  انضباطی  کمیته  رای  از  بعد 
اهل گابن گل گهر که منجر  باگناما مهاجم  مورد 

تیم  مقابل  بازی  سه  در  تیم  این  امتیاز  کسر  ه  ب
همچنین  و  شد  استقالل  و  سپاهان  پیکان،  های 
ممنوع  ها  بازی  مه  دا ا در  زیکن  با ین  ا حضور 
استیناف  کمیته  به  سیرجانی  باشگاه  شد،  عالم  ا

کرد. عتراض  ا
وی اضافه کرد: کمیته استیناف بالفاصله پرونده 

این  در  نهایی  رای  و  داد  قرار  کار  را در دستور  فوق 
خصوص امروز صادر می شود.

انضباطی فدراسیون فوتبال چندی پیش  کمیته 
با صدور رایی گل گهر را در سه دیدار برابر سپاهان، 
استقالل و پیکان به خاطر استفاده غیر قانونی از این 

بازیکن بازنده اعالم کرد.

رییس کمیته استیناف فدراسیون:

رای بازیکن گل گهر امروز صادر می شود
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رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
پیشنهاد ما افزايش ۳۵ درصدی حقوق کارگران در ۱۴۰۱ است

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: تمام سعی ما این است که با توجه 
به بحث حذف ارز ترجیحی، بحث گران شدن کاالهای اساسی و همچنین تورم 
انتظاری که تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد خواهد شد تا حد امکان عدد افزایش 

حقوق را به قانون نزدیک کنیم.
آینده که  افزایش حقوق کارکنان دولت در سال  پیرامون  اسماعیلی،  ولی 
مجلس عدد پیشنهادی دولت را افزایش داده است، گفت: افزایش حقوق کارکنان 
دولت برای سال آینده پیشنهاد کمیسیون ما بود که با توجه به وضعیت تورم حداقل 
حقوق در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد که در کمیسیون 
تایید و تصویب رسید؛ همچنین معافیت مالیاتی را هم ۶ میلیون  تلفیق هم به 

تومان در نظر گرفتیم.
اینکه حداقل حقوق را ۴ میلیون و ۵۰۰  با توجه به  ادامه داد: دولت  وی 
هزار تومان در نظر گرفته بود، معافیت مالیاتی را هم ۵ میلیون درنظر گرفته بود. 
استدالل ما همین بود که با توجه به خط فقری که االن تعریف می شود ما بخواهیم 
برای حقوق ۵ میلیون مالیات در نظر بگیریم، جمعیت زیر خط فقر را هم مشمول 
مالیات کرده ایم که با توجه به افزایش کم حقوق منصفانه نبود. که هر دو مساله را 
پیشنهاد دادیم و رأی آورد، ان شاءاهلل بتوانیم در صحن هم دفاع کنیم و رأی بیاورد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با حقوق کارگران ابراز داشت: 
مطلع هستید که دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می شود اما در جلسه ای 
که امروز سه شنبه با وزیر کار خواهیم داشت در نظر داریم که این مسئله را در این 
جلسه با ایشان مطرح کنیم که زمینه فراهم شود تا حداکثر اقداماتی که امکان آن 

وجود دارد را انجام دهیم و عدد افزایش را به قانون نزدیک کنیم.
وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار می گوید افزایش حقوق بر اساس تورم باشد، 
بر اساس تورم یعنی ۴۵ درصد؛ ما نمی گوییم ۴۵ درصد که باال بگیریم و نتوانیم 
انجام دهیم اما تمام سعی ما این است که با توجه به بحث حذف ارز ترجیحی، 
بحث گران شدن کاالهای اساسی و همچنین تورم انتظاری که تحت تاثیر عوامل 
مختلف ایجاد خواهد شد تا حد امکان عدد افزایش حقوق را به قانون نزدیک کنیم.

اسماعیلی همچنین اضافه کرد: از سوی دیگر کارفرمایان یک بحثی دارند 
که می گویند قادر به پرداخت چنین افزایشی نیستند، ما این را با آقای وزیر در 
جلسه سه شنبه مطرح خواهیم کرد که یک مشوق هایی برای کارفرمایان در نظر 
بگیرند که آن ها هم ضرر نکنند و بتوانند حقوق را پرداخت کنند و به تولید هم 
ضربه نخورد. اما تالش می کنیم که از نظر قانونی که براساس قانون، مبنا تورم 

است به آن نزدیک کنیم.
را مدنظر  چه عددی  اینکه حدوداً  به  پاسخ  اجتماعی در  رئیس کمیسیون 
دارید؟، گفت: ما حداقل ۳۵ درصد افزایش حقوق برای کارگران را در نظر داریم 
اما در کنار آن باید مشوق هایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود که بتوانند 
کار تولید را انجام دهند، حاال اینکه چقدر بتوانیم این بحث را جلو ببریم و دولت 

را قانع کنیم، مشخص نیست.

برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی؛
نشست علنی سه شنبه و چهارشنبه مجلس لغو شد

سخنگوی هیات رییسه مجلس با اشاره به توصیه ستاد ملی مقابله با کرونا و 
همچنین ابتالی تعدادی از نمایندگان، از تعطیلی جلسات علنی روزهای سه شنبه 

و چهارشنبه مجلس خبر داد.
سیدنظام الدین موسوی با اشاره به لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
و ستاد ملی کرونا و همچنین ابتالی تعدادی از نمایندگان مجلس به کرونا، گفت: 
پیشتر با تصمیم هیات رییسه مجلس مدت جلسات صحن علنی 2 ساعت کاهش 
یافته و بنا بود جلسات فردا و پس فردا تا ساعت ۱۰ و نیم ادامه داشته باشد اما در 

تصمیم جدید جلسات علنی این روزها لغو شد. 
کمیسیون های  جلسات  لغو  به  اشاره  با  مجلس  رییسه  هیات  خنگوی  س
تخصصی مجلس در هفته جاری در پی اوج گیری کرونا و توصیه های ستاد ملی 
مقابله کرونا، اضافه کرد: البته جلسات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با رعایت کامل 

دستور العمل های بهداشتی و در فضای صحن علنی برگزار می شود.

پهپادها به کمک پلیس راهور ناجا می آيند
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی آخرین وضعیت بکارگیری پهپادها در امور 
ترافیکی را تشریح کرد و از برنامه ریزی برای افزایش تعداد پهپادهای پلیس راهور 

خبر داد.
پلیس  به  پهپاد  ورود  از  خبرها  نخستین  که  بود  سال ۱۳۹۸  تابستان  وایل  ا
در  ترافیکی  نظارت  و  برای رصد  پهپادهایی که  منتشر شد.  رانندگی  و  اهنمایی  ر
رانندگی آمده  پلیس راهنمایی و  راه های کشور به کمک  محورهای مواصالتی و 
بودند و در مواردی نیز استفاده از آن دوباره در رسانه ها منتشر شد.مدتی است که 
از این پهپادها که تحت یگان پهپادی فعالیت دارند، خبری نیست. موضوعی که از 
سردار سیدکمال هادیانفر، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مورد پرسش قرار گرفت. 
هادیانفر در گفت وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت یگان پهپادی در پلیس راهور 
گفت: یگان پهپادی ما در پلیس راهور فعال است و در محورهایی مانند خراسان، 
خوزستان و ... که مشکلی بابت ایمنی پرواز در آن ها وجود ندارد، فعالیت می کند. 

این پهپادها در هنگام پیک سفرهاست،  البته عمده کارکرد  ادامه داد:   وی 
ایام نوروز از این پهپادها استفاده خواهیم کرد. یا در مورد اعزام  مثال ما حتما در 
اردوهای راهیان نور ما حتما از ظرفیت نظارتی و کنترلی این پهپادها استفاده می کنیم.
افزایش  برای  پلیس  برنامه  درباره  رانندگی کشور  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
تعداد پهپادها و حوزه فعالیت آنها نیز به ایسنا گفت: اتفاقا طرح ما فراوانی پهپادی 
است و پیمانکار آن نیز در حال فعالیت است تا بتوانیم با استفاده از توان و دانش 

داخل کشور آن را تولید کنیم. 

احتمال قرمز شدن تهران در روزهای آينده
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: تهران که 
چند روز گذشته در نقشه رنگ بندی کرونا به رنگ آبی بود، ظرف چندروز نارنجی 

شد و احتمال آن وجود دارد، تهران تا چند روز دیگر قرمز شود.
»همایون سامه یح نجف آبادی« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی در ارتباط با وضعیت همه گیری کرونا در کشور گفت: تعداد مبتالیان 
متاسفانه بسیار زیاد است و هر شخصی در خانواده اش، شاهد ابتالی فردی به بیماری 
است و درصورت ابتال یک نفر در خانواده بقیه خانواده هم به احتمال زیاد مبتال 

می شوند. امیدواریم از این پیک به سالمت عبور کنیم. 
او در ادامه با اشاره به بازگشایی مدارس گفت: در اروپا و آمریکا وضعیت پیک 
اومیکرون وخیم شده است و ما هم از دنیا جدا نیستیم و وضعیت ما نیز وخیم خواهد 
شد. فکر می کنم اگر پیک کرونا با همین شرایط پیش برود، وزارت آموزش و پرورش 
و علوم در تصمیم خودشان تجدیدنظر خواهند کرد. سامه یح گفت: درحال حاضر سی 
نفر از نمایندگان به امیکرون مبتال شده اند، یعنی از کمتر ۳۰۰ نفر، ده درصد کرونا 
گرفته اند. این در شرایطی است که هنوز تست گرفته نشده است و ممکن است با 
گرفتن تست از نمایندگان مشخص شود تعداد بیشتری از آنان مبتال شده اند. اگر 
همین را به کل جامعه تعمیم دهیم، متاسفانه میزان ابتال به شدت درحال گسترش 
از جمله در اطفال است. مشکل اومیکرون این است که در اطفال حتی زیر دو سال 
هم احتمال بستری بیشتری نسبت به سویه قبلی دارد. امیدواریم دولت شرایط را به 

گونه ای فراهم کند که میزان صدمه به کمترین مقدار برسد. 
او درپاسخ به این سوال که با توجه به تاکید دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا 
بر بازگشایی مدارس در آستانه اوج گرفتن موج جدید کرونا، آیا کمیسیون بهداشت 
به این مساله ورود خواهد کرد، گفت: متاسفانه در حال حاضر درگیر بودجه است و 
جلسات کمیسیون در ارتباط با بررسی بودجه برگزار می شود و درمورد بازگشایی 

مدارس فعال بحثی مطرح نشده است. 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در ارتباط با برقراری 
محدویت ها گفت: تهران که چند روز گذشته در نقشه رنگ بندی کرونا به رنگ 
آبی بود ظرف چندروز نارنجی شد. احتمال آن وجود دارد تهران تا چندروز دیگر 
قرمز شود. این نشانه وخامت اوضاع است. درمورد شهرهای دیگر نیز چنین مساله 
ای وجود دارد و باید دولت مانند گذشته محدودیت های سختی ایجاد کند تا از این 

بحران با کمترین آسیب عبور کنیم. 

در گزارش دنیای جوانان از بهزیستی کشور صورت گرفت؛

بررسی مهمترين آسیب های طالق بر فرزندان
فرزندان از طالق والدین 
؛  می ببینند دی  یا ز سیب  آ
تحصیلی  عملکرد  ضعیف  ت
فرزندان، اخالل در تعامالت و ارتباطات 
اجتماعی، احساس گناه و غرق شدن و 
حساسیت عاطفی از جمله این آسیب ها 

به شمار می رود.
به گزارش دنیای جوانان از سازمان 
قابل  تأثیر  طالق  کشور،  هزیستی  ب
توجهی بر زندگی هر فرد و تأثیر قابل 
اجتماعی  و  مالی  وضعیت  بر  أملی  ت
دارد. طبق تحقیقات، طالق  خانواده ها 
در خانواده هایی که وضعیت اجتماعی و 
اقتصادی پایین تری دارند همچنین در 
خانواده هایی که پریشانی روانی باال و 

اختالل دارند، شیوع بیشتری دارد.
غربی  کشورهای  در  که  طالق 
ازدواج ها  از  نیمی  تقریبًا  است،  ایج تر  ر
را خاتمه داده و زندگی ها را با فروپاشی 
جدایی  با  هم  معموال  می کند.  وبه رو  ر
عاطفی یا روانی پیش می آید و سپس 
با جدایی قانونی خاتمه می یابد. طالق 
بلکه  نیست  آماده  رویه  یک  رگز  ه
قانونی  تا  عاطفی  مراحل  طی  تیجه  ن
شده  منتج  رابطه  هر  در  گاهی  ست.  ا
به جدایی، یک معترض وجود دارد که 
خواهان طالق است در حالی که طرف 
دیگر رابطه طالق نمی خواهد. همیشه و 
در همه حال مشکالت زناشویی به درک 
نادرست و باورهای غیرمنطقی یکی از 

زوجین مربوط می شود.
بسیار مهم است که در نظر داشته 
طرفین  از  یکی  تقصیر  جدایی  اشیم  ب
روند طوالنی  به طی  نیاز  بلکه  یست  ن
میان،  این  در  اما  دارد  طالق  دت  م
فرزندان از طالق والدین آسیب زیادی 
می بینند؛ آسیب های بیشماری که برخی 
از مهم ترین آنها را در ادامه می خوانیم.
تضعیف عملکرد تحصیلی فرزندان

طالق برای همه اعضای خانواده 
تالش  کودکان،  برای  است.  خت  س
برای درک پویایی در حال تغییر خانواده 
ممکن است آنها را منحرف و گیج کند. 
این وقفه در تمرکز روزانه آنها می تواند 
اثرات  از  یکی  که  باشد  معنی  این  ه  ب
طالق بر فرزندان در عملکرد تحصیلی 
آنها و تضعیف آن دیده می شود. هرچه 
باشد،  پرت تر  حواس شان  ودکان  ک
و  درس ها  روی  نتوانند  اینکه  حتمال  ا
کارهای مربوط به مدرسه تمرکز کنند، 
بیشتر است. البته از دست دادن عالقه 
به فعالیت های اجتماعی را نیز نباید از 

قلم انداخت.
که  است  آن  از  حاکی  حقیقات  ت
اجتماعی  تعامالت  بر  می تواند  طالق 

کودکانی  بگذارد.  تأثیر  نیز  رزندان  ف
سر  پشت  را  طالق  آنها  خانواده  ه  ک
می گذارند، ممکن است مشکل بیشتری 
داشته  دیگران  با  ارتباط  برقراری  ر  د
رند  دا تمایل  که  طوری  به  اشند.  ب
ارتباطات اجتماعی کمتری  تماس ها و 
بچه ها  اوقات  گاهی  باشند.  اشته  د
آیا  ناامنی و فکر می کنند که  احساس 
که  است  خانواده ای  فقط  آنها  انواده  خ
طالق گرفته است؟ به واسطه دشواری 
انطباق با تغییر در پی طالق، کودکان 
و  گیرند  قرار  تأثیر  تحت  ی توانند  م
مجبورند یاد بگیرند خود را با تغییرات، 

بیشتر و بیشتر وفق دهند.
که  است  آن  از  حاکی  حقیقات  ت
اجتماعی  تعامالت  بر  می تواند  طالق 
کودکانی  و  رد  بگذا تأثیر  رزندان  ف
سر  پشت  را  طالق  آنها  خانواده  ه  ک
می گذارند، ممکن است مشکل بیشتری 
داشته  دیگران  با  ارتباط  برقراری  ر  د

باشند.
حساسیت  و  غرق شدن  حساس  ا

عاطفی
از  مختلفی  انواع  می تواند  طالق 
به  خانواده  برای  را  منفی  حساسات  ا
ارمغان بیاورد. احساس از دست دادن، 
خشم، سردرگمی، اضطراب و بسیاری 
موارد دیگر، همه و همه ممکن است از 
این انتقال ناشی شوند. طالق می تواند 
باعث شود کودکان احساس غرق شدن 
کودکان  کنند.  عاطفی  حساسیت  و 
خود  احساسات  برای  خروجی  به  یاز  ن
او صحبت  با  که  به کسی  نیاز  ارند،  د
دهد.  گوش  او  به  که  کسی  و  ند  ک
نحوه  طریق  از  است  ممکن  ودکان  ک
طالق  اثرات  خود  احساسات  ردازش  پ
را احساس کنند. همچنین رویدادهای 
جدید خانواده، خانه یا وضعیت زندگی 
جدید، مدارس، دوستان و موارد دیگر، 
همگی ممکن است تأثیر داشته باشند 
و به تبع آن، کودکان از منظر عاطفی 

نیز حساس تر می شوند.
عصبانیت و تحریک پذیری از آثار 

طالق است. در برخی موارد، جایی که 
تأثیر  تحت  می کنند  احساس  ودکان  ک
به  چگونه  نمی دانند  و  می گیرند  رار  ق
احساس  طالق  طول  در  که  أثیراتی  ت
است  ممکن  دهند،  پاسخ  ی کنند  م
خشم  شوند.  تحریک پذیر  یا  صبانی  ع
از  وسیعی  طیف  به  است  ممکن  نها  آ
کودکانی  شود.  هدایت  درک شده  لل  ع
ممکن  می کنند  پردازش  را  طالق  ه  ک
والدین،  به  نسبت  را  خود  خشم  ست  ا
خود، دوستانشان و دیگران نشان دهند. 
از کودکان  در حالی که برای بسیاری 
این عصبانیت پس از چند هفته از بین 
می رود. اگر ادامه یابد، باید توجه داشت 
طوالنی  اثر  یک  است  ممکن  این  که 

مدت طالق روی فرزندان باشد.
احساس گناه در کودکان

متارکه  آسیب های  دیگر  از  کی  ی
وجود  در  گناه  احساس  بروز  الدین،  و
تعجب  اغلب  بچه ها  است.  ودکان  ک
می کنند که چرا طالق در خانواده آنها 
دالیلی  دنبال  به  آنها  می افتد.  تفاق  ا
که  می کنند  فکر  این  به  و  ی گردند  م
دوست  را  آنان  دیگر  والدین شان  یا  آ
اشتباهی  کار  خودشان  مبادا  یا  دارند  ن
انجام داده اند. این احساس گناه یکی از 
تأثیرات رایج طالق روی فرزندان است 
اما می تواند به بسیاری از مسائل دیگر 
نیز منجر شود. احساس گناه فشار روانی 
را افزایش می دهد و می تواند منجر به 
مشکالت  سایر  و  استرس  فسردگی،  ا
راهکار  ارائه  شود.  سالمتی  به  ربوط  م
و مشاوره برای کودک به منظور درک 
نقش خود در طالق می تواند به کاهش 

این احساس گناه کمک کند.
که  می کنند  تعجب  اغلب  چه ها  ب
چرا طالق در خانواده آنها اتفاق می افتد. 
آنها به دنبال دالیلی می گردند و به این 
دیگر  والدین شان  آیا  که  می کنند  کر  ف
آنان را دوست ندارند یا مبادا خودشان 

کار اشتباهی انجام داده اند.
طالق  بچه ها  لدین  ا و قتی  و
ممکن  نشده  حل  تعارضات  ی گیرند،  م

غیرمنتظره  خطرات  به  منجر  ست  ا
داده است  نشان  ینده شود. تحقیقات  آ
کودکانی که در 2۰ سال گذشته طالق 
را تجربه کرده اند، بیشتر احتمال دارد 
در بزهکاری ها شرکت کنند و از طریق 
سالمت  به  که  مخربی  فتارهای  ر
کودک آسیب می رساند، سرکشی کنند 
و به سیگار کشیدن گرایش پیدا کنند. 
دیگر  از  سالمتی  مشکالت  فزایش  ا
طالق  فرزندان  روی  پیش  سائل  م
است. روند طالق و اثرات آن بر فرزندان 
می تواند استرس زا باشد. رویارویی با این 
مسائل می تواند عوارض خود را داشته 
فیزیکی.  مشکالت  جمله  ز  ا اشد،  ب
کودکانی که طالق را تجربه کرده اند، 
دارند  بیماری  به  باالتری نسبت  درک 
زیادی  عوامل  از  ناشی  می تواند  ه  ک
باشد.  خوابیدن  در  مشکل  جمله  ز  ا
می تواند  افسردگی  عالئم  همچنین، 
در آن ها ظاهر شود و این احساس، از 
دست دادن بهزیستی را تشدید و عالئم 

سالمتی را بدتر می کند.
از دست دادن ایمان به کانون گرم 
خانواده و امید به ازدواج برای فرزندان 
پایان یک  از دیگر آسیب های  طالق، 
پژوهش های  است.  زناشویی  ندگی  ز
داده  نشان  متفکران  و  ندیشمندان  ا
را  والدین  طالق  که  کودکانی  ست  ا
در  نیز  روابط خود  در  کرده اند،  تجربه 
آینده دچار مشکل می شوند و احتمال 
نیز  آن ها  مشترک  زندگی  در  طالق 
باالست. برخی تحقیقات نشان می دهد 
است  ممکن  به طالق  تمایل  این  که 
از  که  باشد  کودکانی  برابر  سه  تا  و  د
هستند.  گرفته  غیرطالق  انواده های  خ
با این حال، در حالی که این ها برخی از 
تأثیرات حتمی طالق بر فرزندان است، 
خانواده ها بیشتر و بیشتر درک می کنند 
فرزندانشان  برای  چقدر  طالق  ه  ک
برخی  است.  استرس زا  خودشان  و 
خانواده ها هم شروع به روی آوردن به 
خدمات مشاوره ای کرده اند و به دنبال 
یافتن راهی مسالمت آمیز  برای  کمک 

به جای طالق هستند.
مردم می توانند در سراسر کشور 
خدمات  ۱۴۸۰از  تلفنی  خط  طریق  ز  ا
رایگان مشاوره و روانشناسی در زمینه 
های ازدواج و خانواده، کودک و نوجوان، 
مشکالت بین فردی، اختالالت روانی، 
مشاوره  تربیتی،  و  تحصیلی  شاوره  م
شغلی، مشاوره سالمند و اعتیاد استفاده 
مشاور  صدای  فعالیت  زمان  نند.  ک
از   ۱۴۸۰ شماره  با  بهزیستی  ازمان  س
ایام  و همه  تا ۱2 شب  ساعت ۸صبح 

هفته حتی روزهای تعطیل است.
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تمديد مهلت ثبت نام در کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی 
کاربردی

مهلت ثبت نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگان در دوره های کاردانی فنی، 
کاردانی حرفه ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ناپیوسته بهمن ماه سال 

۱۴۰۰ دانشگاه جامع علمی کاربردی تمدید شد.
محمد فتحیان افزود: با توجه به زمان بندی مندرج در بخشنامه های ثبت نامی 
ارسالی، مهلت ثبت نام، انتقال به سیستم آموزش، انتخاب واحد و ثبت مغایرت 
اعم از مؤثر یا غیر مؤثر پذیرفته شدگان دوره های کاردانی حرفه ای، کاردانی فنی، 
مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ناپیوسته نظام آموزش مهارتی بهمن ماه 

تا ساعت 2۴ روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه تمدید شد.
مراکز  افزود:  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  سنجش  و  نظارت  عاون  م
ثبت نام،  که  نمایند  برنامه ریزی  نحوی  به  می بایست  کاربردی  علمی  موزش  آ
انتخاب واحد و ثبت مغایرت برای تمامی پذیرفته شدگان بازمانده از ثبت نام در 

بازه مذکور فراهم شود.

معاون دانشگاه پیام نور:
توسعه رشته های ارشد و دکتری پیام نور در دستور کار قرار گرفت
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور گفت: توسعه رشته های 
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در اولویت های برنامه دانشگاه پیام نور قرار گرفت.
علیرضا دل افکار از تنظیم چندین برنامه عملیاتی در این خصوص خبر داد 
و افزود: نخستین برنامه معاونت آموزشی، متمرکز کردن کالس های درسی به 
صورت استانی، منطقه ای و کشوری است و هدف از این برنامه استفاده بهتر از 

ظرفیت همه اعضای علمی دانشگاه است.
ایجاد  بر  عالوه  درسی،  شدن کالس های  متمرکز  با  کرد:  تصریح  وی 

یکپارچگی در کالس های درس، ارتباط مستمر دانشجو با استاد برقرار می شود.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور با اشاره به نظام 
ایجاد سامانه جامع  دانشگاه گفت:  این  نیمه حضوری  و  دور  راه  از  موزشی  آ
آموزش و آزمون متناسب با نیاز این نظام آموزشی مهم ترین دغدغه و هدف 
معاونت آموزشی است تا بتوان کالس های درس در اقصی نقاط کشور با کیفیت 

مطلوب برگزار شود.
وی ارائه خدمات مؤثر آموزشی را درگرو تأمین زیرساخت های نرم افزاری و 
سخت افزاری الزم دانست و اظهار داشت: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه پیام نور در برنامه خود به دنبال تأمین این زیرساخت هاست تا بتواند نیاز 

به حق دانشجویان را حتی در نقاط کم برخوردار فراهم کند.
دل افکار، ساماندهی و آمایش رشته ها را یکی دیگر از برنامه های معاونت 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی عنوان کرد و گفت: طبق برنامه معاونت آموزشی، 
رشته هایی که طی چند سال اخیر با اقبال کمتری از سوی دانشجویان رو به 
رو بوده است، تجمیع خواهد شد و پس از اخذ مجوز از دفتر شورای گسترش 
وزارت علوم، رشته هایی که متناسب با نیاز دانشجویان و بازار کار است، راه 

اندازی می شود.
وی توسعه رشته های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را نیز از اولویت های 
برنامه خود دانست و گفت: هرم اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور نسبت به 
گذشته ارتقای چشمگیری داشته و حضور بیش از دو هزار عضو هیأت علمی با 
مرتبه استادیاری به باال که حدود یک پنجم آن در مراتب دانشیاری و استادی 
هستند، ظرفیت ارزشمندی است که می توان با بهره مندی از این ظرفیت در جهت 

توسعه رشته های تحصیالت تکمیلی گام برداشت.
با کاستی ها و  بدون شک  تغییری  اظهار داشت: هر  پایان  افکار در  دل 
چالش هایی روبه روست اما دانشگاه به دنبال ارتقای بیشتر آموزش و توان علمی 
دانشجویان است و به مرور زمان کاستی ها و نواقص طرح ها و برنامه ها نیز مرتفع 

خواهد شد و بهترین خدمات را که شایسته دانشجویان است، ارائه خواهد شد.

دستگیری مرد همسر کش
فرمانده انتظامی شهرستان قرچک از دستگیری مردی میانسال که به دلیل اختالف 

خانوادگی همسر خود را با سالح سرد به قتل رسانده بود خبر داد.
سرهنگ »نجم الدین مرادی« در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع یک 
مورد قتل با استفاده از سالح سرد در شهرستان قرچک، بالفاصله پلیس تحقیقات خود را 

جهت شناسایی قاتل آغاز کرد.
وی افزود: در تحقیقات اولیه پلیس از این جنایت مشخص شد صبح روز دوشنبه مردی 
میانسال به دلیل اختالف خانوادگی و درگیری، همسر خود را با چاقو به قتل رسانده است.
فرمانده انتظامی شهرستان قرچک اظهار کرد: با تالش ماموران گشت کالنتری و 
اشراف اطالعاتی و اقدام به موقع، قاتل که از صحنه ی جرم فرار کرده بود در کمتر از 

۳ ساعت دستگیر شد.
این مقام انتظامی تصریح کرد: درتحقیقات بعمل آمده متهم صراحتا به بزه ارتکابی 
خود اعتراف و عنوان داشت که به دلیل اختالفات خانوادگی و درگیری با همسر خود دست 

به انجام چنین جنایتی زده است.
به دلیل شدت جراحات در  اینکه مقتول  به  اشاره  با  پایان  سرهنگ »مرادی« در 
بیمارستان فوت شده است تاکید کرد: بدون شک بخش مهمی از توفیقات پلیس مرهون 
همکاری مردم بوده و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک 

موضوع را بالفاصله از طریق سامانه ۱۱۰ اطالع رسانی کنند.

يک کشته در آتش سوزی مغازه فروش تجهیزات پزشکی

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از آتش سوزی در یک مغازه ۵۰ 
متری فروش تجهیزات پزشکی در شهر ری خبر داد.

روز   ۰۴:۵۹ ساعت  گفت:  تهران  شهرداری  نشانی  آتش  سازمان  خنگوی  س
گذشته)دوشنبه(یک مورد آتش سوزی در خیابان فدائیان اسالم، نرسیده به میدان شهرری، 
نبش خیابان پیل قوش به سامانه ۱2۵ سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اطالع داده شد 
و سه ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند. در یک ساختمان دو طبقه در طبقه همکف یک 
مغازه فروش تجهیزات پزشکی حدود ۵۰ متر که اجناس زیادی در آن بود، کامال شعله ور بود.
به گفته ملکی طبقه باال یک مهدکودک بود که در آن ساعت تعطیل بود. اطالعات 
حاکی از حضور یک فرد در مغازه بود، همزمان با خاموش کردن آتش یک فرد ۱۸ ساله 
که به تایید اورژانس جان خود را از دست داده بود، پیدا شد. در ساعت ۰7:2۰ عملیات 

به پایان رسید.
تا در مواقع  باشد  باید به گونه ای  اگر قرار است در مغازه کسی بخوابد،  و گفت:  ا
اضطراری فرد بتواند خروج کند و نباید از بیرون مغازه درب کامال بر روی فرد قفل باشد.

چهار مجروح در رسم غلط تیراندازی در آيین تشییع 
رییس بیمارستان شهدای ایذه گفت: رسم غلط تیراندازی در یک آیین تشییع در 

ایذه موجب مجروح شدن چهار نفر شد.
بعدازظهر روز یکشنبه یک آیین تشییع و خاکسپاری در ایذه برگزار شد که در آن 
نفر مورد اصابت گلوله  این میان چهار  تیراندازی هوایی کردند که در  به  اقدام  فرادی  ا

قرار گرفتند.
یکی از شاهدان عینی در این باره گفت: این آیین در قبرستان اکبرآباد ایذه برگزار 
شد و در یکی از این حوادث، گلوله به صورت سهوی از تفنگ یکی از حاضران شلیک 

شد و از فاصله نزدیک به پهلوی یک نوجوان برخورد کرد.
گفت: یک  این چهار مصدوم  تشریح وضعیت  در  ایذه  بیمارستان شهدای  ییس  ر
این  در  مداوای وی  که  گرفته  قرار  گلوله  اصابت  مورد  پهلو  ناحیه  از  ساله  وجوان ۱۵  ن

بیمارستان درحال انجام است.
دکتر علی امیری اضافه کرد: سه نفر دیگر نیز به صورت سطحی مورد اصابت گلوله 

قرار گرفتند که آنها نیز در حال مداوا هستند.
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 DDoS مایکروسافت بزرگترین حمله
گزارش شده را متوقف کرد

بزرگ ترین حمله ی DDoS انکار خدمات توزیع شده انجام شده 
روی سرورهای آژور مایکروسافت توسط این شرکت خنثی شد.

حمالت DDoS یک وبسایت را با حجم ترافیک باال اسپم می کنند 
تا عملکرد آن  با اخالل روبرو شود. بیشتر این حمالت توسط گیمرها و 
برای جلوگیری از برنده شدن رقبا در بازی اتفاق می افتند؛ سال گذشته 
عنوان های معروف بلیزارد، تایتان فال، فاینال فانتری ۱۴ و برخی نام های 

بزرگ دیگر با حمالت DDoS دست و پنجه نرم کردند.
اخیراً  بیشتر شده و مایکروسافت   DDoS رواج حمالت سایبری 
در یک پست وبالگی اعالم کرده که در  حال بررسی این روندها روی 
بزرگ ترین حمالت  از  این شرکت می گوید یکی  است.  سرورهای خود 

DDoS ثبت شده روی سرور آژور را در آسیا متوقف کرده است.
به گزارش دیجیتال ترندز، بر  اساس داده های مایکروسافت در ماه 
نوامبر یکی از مشتریان ناشناس سرویس آژور این شرکت در آسیا هدف 
حمله ی DDoS قرار گرفت؛ حمله ای با توان عملیاتی ۳٫۴7 ترابیت برثانیه 
و نرخ ۳۴۰ میلیون بسته درثانیه. این حمله از ۱۰ هزار منبع از چندین کشور 
به چین، کره ی  این کشورها می توان  از  جمله ی  انجام شد که  مختلف 
جنوبی، روسیه، ایران و تایوان اشاره کرد. این حمله حدود ۱۵ دقیقه طول 
کشیده است. البته این اولین حمله ای نیست که در چنین مقیاسی انجام 
شده؛ زیرا در ماه دسامبر دو حمله ی اضافه یکی با توان ۳٫2۵ ترابیت برثانیه 

و دیگری با سرعت 2٫۵۵ ترابیت برثانیه در آسیا انجام شد.
اگر با DDoS آشنایی ندارید باید اشاره کنیم این نوع حمله یک 
تالش مخرب برای ایجاد اختالل در ترافیک عادی یک سرور یا سرویس 
است. در این نوع حمالت معمواًل از ماشین های راه دور آلوده به بدافزار )که  
توسط هکرها کنترل می شوند( برای ارسال دستورالعمل ها از   طریق اینترنت 

برای تحت فشار قرار دادن سرورهای شبکه ی هدف استفاده می شود.
از آمارهای  از آسیا همچنین برخی  گزارش مایکروسافت در خارج 
جالب دیگر در  مورد حمالت DDoS را شرح می دهد. بر  اساس داده های 
این شرکت، بیشترین حمالت DDoS در ماه اوت رخ داده است. این 
موضوع نشان دهنده ی تغییر رفتار هکرها است که به جای تمرکز بر چارچوب 
زمانی فصل تعطیالت، حمالت خود را در تمام طول سال انجام می دهند.
اما مایکروسافت چگونه حمالت DDoS را روی سرورهای آژور 
شده  حمالتی  چنین  افزایش  باعث  عاملی  چه  و  می کند  متوقف  ود  خ
است؟ مایکروسافت اعالم کرده افزایش حمالت به    این دلیل است که 
سرویس های ارزان DDoS در  دسترس قرار دارند که ممکن است باعث 
 Azure ترغیب هکرها به حذف سرور شوند. این شرکت با تیم حفاظت
DDoS چنین حمالتی را خنثی می کند. این تیم از همه ی سیستم های 
مایکروسافت و همه ی سرورهای آژور محافظت می کند. سیستم حافظتی 
Azure DDoS با نظارت همیشه روشن و کاهش حمالت خودکار 
شبکه، محافظت از الیه ی برنامه و سیستم هوشمند پیشرفته ارائه می شود 

که می تواند الگوهای ترافیک را در طول زمان یاد بگیرد.
آلتئا تو، مدیر محصول واحد آژور مایکروسافت گفت:

نیاز نیست مشتریان ما نگران نحوه ی محافظت از حجم کاری خود 
در آژور باشند. پلتفرم حفاظتی Azure DDoS می تواند برای جذب 
و سطح  باشد  داشته  بزرگی  مقیاس   ،DDoS االترین حجم حمالت  ب

حافظتی را که مشتریان ما نیاز دارند، به   خوبی ارائه  دهد.

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: 
انتظار می رود در طی یک یا دو هفته آینده 
پیک ششم به اوج برسد و ممکن است تا 
چند هفته در اوج بماند و پس از آن به تدریج 
شروع به پایین آمدن کند. براساس مطالعاتی 
آمار  متخصصان  و  اپیدمیولوژیست ها  ه  ک
بینی می شود که میزان مرگ  دارند، پیش 

و میر تا روزی ۱۵۰ نفر نیز برسد.
کمیته  دبیر  جماعتی«  حمیدرضا  «
با وضعیت  ارتباط  علمی کشوری کرونا در 
گفت:  کشور  در  اومیکرون  سویه  یوع  ش
ایران  در  اومیکرون  سویه  انتشار  سرعت 
فراتر از انتظار ما نبود. به هرحال امیکرون 
نسبت به دلتا سریعتر رشد می کند و سرعت 
است.  بیشتر  برابر  سه  سویه  این  نتشار  ا
بنابراین انتظار داشتیم با سرعت باالیی در 
جامعه پخش شود و انتظار می رود در طی 
اوج  به  پیک ششم  آینده  هفته  دو  یا  یک 
خودش رسیده و ممکن است تا چند هفته 
در اوج بماند و پس از آن به تدریج شروع 
به پایین آمدن کند. براساس مطالعاتی که 
اپیدمیولوژیست ها و متخصصان آمار دارند، 
پیش بینی می شود که میزان مرگ و میر تا 

روزی ۱۵۰ نفر نیز برسد. 
کرونا  کشوری  علمی  کمیته  بیر  د
مرکز  مدیر  اخیر  با صحبت های  ارتباط  در 
بیماری های غیرواگیر مبنی بر عوارض نادر 

لخته خون در واکسن آسترازنکا، با رد این 
مساله که عوارض شدید آسترازنکا از دیگر 
گفت:  است،  بیشتر  موجود  های  اکسن  و
دارند،  عوارض  ها  واکسن  همه  االخره  ب
اما اینگونه نیست که بگوییم عوارض یک 
عوارض  معموال  است.  زیاد  بسیار  اکسن  و
جدی این واکسن در مقیاس میلیون است 
و ممکن است در یک میلیون نفر یک مورد 
عارضه جدی مشاهده شود. حتی در بسیاری 
از مواقع این عوارض جدی منجر به مرگ 

نیز نمی شوند.
او در ادامه افزود: به نظر من مطرح 
کردن این مسائل تنها باعث تشویش خاطر 
جامعه می شود و منجر به این خواهد شد که 
از هدف اصلی ما که همان تشویق مردم به 

به  شویم.  دور  است  واکسیناسیون  نجام  ا
همین دلیل توصیه ما این است که باتوجه 
به اینکه نشان داده شده است واکسیناسیون 
باعث کاهش میزان بستری و مرگ و میر 
بیماران می شود و به خصوص از این رو که 
درمورد امیکرون، کسانی که سه دز واکسن 
زده اند، تا بیش از ۸۰ درصد ایمنی و مقاومت 
میر  و  و مرگ  بستری  و  پیدا می کنند  اال  ب
به  تنها توصیه  نیافتاده است،  اتفاق  درآنها 

تزریق واکسن می کنیم.
نمی توانیم  بنابراین  گفت:  ماعتی  ج
در  ای  عارضه  که  دلیل  این  به  گوییم  ب
دارد،  وجود  زده  واکسن  نفر  میلیون  ک  ی
این واکسن را حذف کنیم. نباید چندان به 
این مساله توجه کنیم و باید واکسیناسیون 

را ادامه بدهیم. ما معموال واکسن خاصی را 
توصیه نمی کنیم و همیشه می گوییم بهترین 

واکسن در دسترس ترین واکسن است. 
کرونا  کشوری  علمی  کمیته  بیر  د
واکسن  زودتر  هرچه  افراد  کرد:  صریح  ت
دربرابر  سریع تر  شان  ایمنی  سیستم  زنند  ب
باتوجه به شیوع بسیار باالی آن  میکرون  ا
تقویت می شود. در نتیجه احتمال بیماری و 
از  نتقال آن به دیگران بسیار کمتر است.  ا
طرفی مطالعاتی نیز که در مورد واکسن های 
داخلی هم انجام شده نشان داده که کارایی و 
اثربخشی آنها دربرابر واکسن های خارجی 
نه تنها کمتر بلکه بیشتر نیز بوده و عوارض 
جدی نیز در آنها دیده نشده است و درصورت 
بروز عوارض، بسیار جزئی و مقطعی بوده اند. 
او در پاسخ به این سوال که توصیه بر 
این وجود ندارد که افرادی مانند اشخاص 
زیر ۵۰ سال، زنان یا مادران باردار واکسن 
آسترازنکا را مصرف نکنند، گفت: ما در مورد 
آسترازنکا توصیه خاصی نداریم که از سوی 
اشخاص به خصوصی استفاده کنند یا خیر. 
در مورد خانم های باردار و دیگر گروه های 
ذکر شده تمام واکسن ها ایمن است. همه 
واکسن های تایید سازمان غذا و دارو را دارند 
و منعی برای مورد خاصی در آنها ذکر نشده 
است. مردم می توانند از همه واکسن های 

موجود مشخص شده است. 

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اعالم کرد؛

احتمال مرگ روزانه 1۵0 نفر در اوج پیک ششم کرونا
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که  یطی  ا شر ر  د
مکلف  لتی  و د ی  نک ها ا ب
خرد  تسهیالت  پرداخت  ه  ب
کارکنان،  برای  ضامن  دریافت  دون  ب
و مستمری بگیران بخش  ازنشستگان  ب
دولتی، عمومی و خصوصی شده اند اما 
از  حاکی  مشتریان  اعالم  و  زارش ها  گ
آن است که برخی از بانک ها بهانه های 
مختلفی چون بسته شدن پرداخت وام 
ابالغ  سال،  پایانی  روزهای  در  دید  ج
نشدن بخشنامه، داشتن میانگین گردش 
حساب و سپرده حداقل نصف مبلغ وام 

مورد نظر و ... را مطرح می کنند.
تکلیف  راستای  در  اقتصاد  زیر  و
دولتی  بانک های  به  جمهور  ئیس  ر
مبنی بر تسهیل پرداخت وام های خرد، 
اقتصاد  وزارت  زیرمجموعه  انک های  ب
پرداخت  به  مکلف  اول  مرحله  در  ا  ر
وام های خرد به کارکنان، بازنشستگان 
و مستمری بگیران بخش دولتی، عمومی 
و خصوصی بدون دریافت ضامن کرد.

شرایط دریافت دریافت وام تا ۵۰ 
میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق 
و دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان با 
یک نامه کسر از حقوق همراه با چک 
یا سفته اعالم شده و مشموالن این وام 
اید به بانکی که حقوق خود را از آن  ب

دریافت می کنند، مراجعه کنند.

به  اقتصاد  وزارت  زمینه،  این  ر  د
بانک ها 2۴ ساعت مهلت داد تا نسبت 
به درج بخشنامه های مربوطه و فرایند 
دریافت این تسهیالت و اعالم آدرس 
بانک  آن  به شکایات  رسیدگی  سامانه 
و آدرس سامانه نظارت مردمی وزارت 
اقتصاد اقدام و در صورت محرز شدن 
راستای  در  بانک  از  شعبه ای  خلف  ت
پرداخت وام بدون ضامن، رئیس شعبه 

بانک مورد نظر را برکنار کنند.
بدین منظور، بررسی روند پرداخت 
وام بدون ضامن در بانک ها گزارش های 
میدانی حکایت از شرایط عجیب و غریب 

بانک ها در این زمینه دارد.
بانک  یک  متصدی  که  ینگونه  ا
بدون  وام  دریافت  به شرایط  پاسخ  در 
ضامن اعالم می کند که برای این وام، 

باید میانگین مانده حساب شما در بازه 
شش ماهه حداقل ۵ میلیون تومان باشد 
و بانک دیگری می گوید متقاضی این 
وام باید حداقل در شش ماه اخیر حداقل 
2۰ میلیون تومان در حسابش نزد بانک 

سپرده داشته باشد.
نیز اعالم  بانک ها  از  برخی دیگر 
زمینه  این  در  بخشنامه ای  که  ردند  ک
نیز  بانکی  و  است  نشده  ابالغ  اکنون  ت
بهانه نپرداختن وام بدون ضامن را بسته 
پایانی  روزهای  در  وام  پرداخت  شدن 
سال اعالم کرد و گفت که متقاضیان 
برای دریافت این وام سال بعد به بانک 

مراجعه کنند.
البته در مواردی نیز برخی بانک ها 
شرایط عجیبی برای پرداخت وام بدون 
گفته  براساس  و  نکردند  اعالم  امن  ض

آن ها، مبلغ وام و سایر فرایند دریافت این 
وام مبتنی بر رتبه اعتباری افراد است.

نی،  میدا گزارش های  ز  ا ارغ  ف
خود  تماس های  در  مردم  از  سیاری  ب
با ایسنا نیز گله های خود در این زمینه 
مبنی بر دست رد زدن بانک ها به سینه 
 آن ها برای پرداخت وام بدون ضامن را 
مردم  صحبت های  در  و  کردند  عالم  ا
هم این موضوع تکرار شد که خواسته 
بانک ها برای دریافت این وام این است 
اخیر  ماه  چند  در  باید  متقاضیان  ه  ک
نصف مبلغ وام حدود 2۰ تا ۳۰ میلیون 
در بانک موردنظر سپرده یا گردش مالی 
داشته باشند تا بتوانند وام بدون ضامن 

دریافت کنند.
این اظهارات و گزارش های میدانی 
در حالی به ثبت رسیده است که وزارت 
قتصاد بر پرداخت وام بدون ضامن و  ا
نظارت بر تمکین بانک ها از این مصوبه 
تاکید دارد و در سامانه نظارت مردمی 
خود فارغ از واحدهای بازرسی بانک ها 
نسبت به شکایت های مردم در این زمینه 

ورود می کند.
گفتنی است متقاضیان وام بدون 
نظارت  سامانه  به  نند  می توا امن  ض
مردمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به 
نشانی bazresi.mefa.ir برای ثبت 

شکایت های خود مراجعه کنند.

قدردانی دکتر ابراهیمی از شکیبایی مشتریان و کارکنان بانک سپه
صنعت  سیستمی  مهاجرت  طرح  بزرگ ترين  موفق  تمام  ا

بانکداری کشور
مدیرعامل بانک سپه از اتمام مهاجرت سیستمی 
بانک های ادغامی به این بانک خبر داد و گفت: در 
و  ادغام  ملی  طرح  نهایی  مراحل  اجرای  استای  ر
یکپارچه سازی سامانه های بانکی متمرکز بانک سپه، 
هم زمان با اتمام مهاجرت سامانه بانکداری بانک های 
ادغامی به سامانه جامع بانکی امید، بزرگ ترین طرح 

مهاجرت سیستمی صنعت بانکداری کشور به ثبت رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، دکتر آیت اله ابراهیمی ضمن 
قدردانی از همراهی و شکیبایی مشتریان و تالش کارکنان این بانک در 
با اجرای موفق مهاجرت سیستمی  پیشبرد طرح ملی ادغام تصریح کرد: 
بانک های ادغامی به سامانه جامع بانکداری امید بانک سپه، داده های این 
سامانه در بخش های مشتریان ۶2 میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، سپرده ۱۰۰ 
میلیون فقره، کارت ۶۱ میلیون و خودپرداز ۱2 هزار دستگاه افزایش یافت.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی و اقدام های شبانه روزی و ارزشمند 
تمام همکاران  بانک  ، طرح مهاجرت سامانه بانکداری متمرکز بانک های 
ادغامی به سامانه جامع بانکی امید بانک سپه با موفقیت عملیاتی و مقدمات 

خدمت رسانی یکپارچه به مشتریان در شعب سراسر کشور فراهم شد.
مدیرعامل بانک سپه با اشاره به اجرای موفقیت آمیز فرآیندهای اجرایی 
طرح ملی ادغام خاطرنشان کرد: با عملیاتی شدن پروژه های حوزه فناوری 
اطالعات ضمن تسریع و تسهیل خدمت رسانی یکپارچه به مشتریان زمینه 
آینده  در  و  شده  مهیا  بانک  این  در  جدید  محصوالت  و  خدمات  عرضه 
بانکداری  در عرصه خدمات  بانک  رویکرد جدید  مشتریان شاهد  زدیک  ن

الکترونیک خواهند بود.
بزرگ  سازمان های  جهانی  تجربه  داشت:  اظهار  ابراهیمی  کتر  د
زیرساخت ها  از  بهره برداری  و  مهاجرت  پروژه های  اجرای  می دهد  شان  ن
و نرم افزارهای متمرکز بدون همراهی مشتریان و تالش کارکنان محقق 
نمی شود. به همین سبب جا دارد مجدد از شکیبایی مشتریان بانک سپه در 
بانکداری بانک های ادغامی به سامانه  اجرای طرح مهاجرت سامانه های 

جامع امید بانک سپه قدردانی کنیم.
وی در پایان تاکید کرد: به فضل الهی با این رخداد بزرگ و مبارک و 
همت و تالش مضاعف مدیران و کارکنان بانک در سراسر کشور ، روند خدمت 

رسانی به مشتریان و نیل به بانکداری تمام دیجیتال سرعت خواهد یافت.

در اجرای دستور وزیر اقتصاد برای حذف ضامن بانکی صادر 
شد

بخشنامه مهم رئیس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد به مديران 
بانک های دولتی

و  عملکرد  مدیریت  بازرسی،  مرکز  ئیس  ر
پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد طی نامه ای 
به مدیران عامل ۱۳ بانک دولتی و نیمه دولتی بر 
لزوم اجرای دستور وزیر اقتصاد مبنی بر عدم نیاز به 
کارکنان،  برای  خرد  تسهیالت  پرداخت  در  امن  ض
بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های دولتی، 

عمومی و خصوصی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از شبکه اخبار 
اقتصادی و دارایی ایران )شادا(، در این نامه که خطاب به مدیران عامل بانک 
های ملی ایران، سپه، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات ایران، صنعت و 
معدن، پست بانک، قرض الحسنه مهر ایران، ملت، تجارت، رفاه کارگران، 

صادرات ایران و توسعه تعاون صادر شده است، می خوانیم:
در اجرای دستورات مقام عالی وزارت متبوع در جلسه مدیران ارشد 
نظام بانکی کشور مورخ نهم بهمن ماه ۱۴۰۰ و همچنین بخشنامه مورخ 
2۹ دی ماه معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی با موضوع 
»عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیالت خود برای کار کنان، بازنشستگان 
و مستمری بگیران بخش های دولتی، عمومی و خصوصی« دستور فرمائید 
نسبت به انجام موارد ذیل حداکثر ظرف 2۴ ساعت اقدام گردیده و گزارش 

آن به این مرکز ارسال گردد:
۱- در اجرای موضوع مذکور، بخشنامه داخلی آن بانک و همچنین 
فرآیند و جزئیات اقدام شعب، در پایگاه اطالع رسانی بانک متبوع، درج و 

به نحو مقتضی به اطالع عموم مشتریان و مسئولین شعب برسد.
2- کلیه واحد های بازرسی موظفند با تشکیل هیأت ویژه نسبت به بازرسی 
سرزده و همچنین نظارت مستمر بر حسن اجرای بخشنامه مذکور اقدام نمایند.

۳ - آدرس سامانه رسیدگی به شکایات آن بانک و همچنین آدرس 
سامانه نظارت مردمی وزارت متبوع

)bazresi.mefa.ir( در پایگاه اطالع رسانی و همچنین کلیه شعب 
بانک به نحو مقتضی در اختیار مشتریان محترم قرار گیرد.

مدت  ظرف  مذکور  موضوع  خصوص  در  مردمی  شکایات  کلیه   -۳
۴۸ ساعت رسیدگی و ضمن برکناری متخلفان احتمالی، مراتب به هیأت 
رسیدگی به تخلفات اداری و حسب مورد به کمیته های انضباطی اعالم 
گردد. مراجع رسیدگی مذکور موظفند با قید فوریت نسبت به صدور رأی 

اقدام نموده و نتیجه را به این مرکز اعالم نمایند.

تسهیل سازی ارائه خدمات پرداخت تسهیالت خرد
شرایط پرداخت تسهیالت تا سقف یک میلیارد ریال 

در بانک توسعه تعاون اجرایی شد.
بانک توسعه تعاون، در  به گزارش روابط عمومی 
به منظور  محترم  رئیس جمهور  تدابیر  اجرای  استای  ر
تسهیل فرآیند اعطای تسهیالت و آسان سازی و تسریع 
در روند پرداخت و در نهایت جلب رضایت مردم، شرایط 
تا سقف یک  تسهیالت  پرداخت  در  اخذ ضمانت  جدید 

توافق  چارچوب  در  بانک  این  شعبه های  در  شرایط  واجدین  به  ریال  یلیارد  م
با  »بانک ها«  و  دولتی«  شرکت های  و  بیمه  بانک،  امور  »معاونت  ی مابین  ف
تأکید بر رعایت ضوابط و مقررات اعتباری و مدیریتی بانک و بر مبنای اعتبار 
منابع  و  مصارف  سقف  رعایت  با  وثایق  و  تضامین  حداقل  اخذ  با  و  نجی  س

می شود. عملیاتی  انک ها  ب
اجرایی  دستگاه های  و مستمری بگیران  بازنشستگان  کارکنان،  زاین پس  ا
دولتی )شامل وزارتخانه ها، شرکت ها و سازمان های دولتی، نهادهای عمومی 
توسعه  بانک  از  را  خود  حقوق  که  خصوصی(  بزرگ  شرکت های  و  غیردولتی 
در   »C« و  »A«، »B« اعتباری رتبه های  دارای  و  دریافت می کنند  تعاون 
ریال  میلیون   ۵۰۰ سقف  تا  می توانند  هستند،  ایران  سنجی  اعتبار  امانه  س
۵۰۰ میلیون ریال  از  از حقوق؛ و  نامه کسر  ارائه  با  تسهیالت بدون ضامن و 
ارائه  با  و  حقوق  از  کسر  نامه  با  ضامن  بدون  تسهیالت  ریال  میلیارد  یک  ا  ت

کنند. دریافت  یا چک  سفته 
همچنین کارکنان سایر شرکت های بخش خصوصی که واریز حقوق ایشان 
نزد بانک توسعه تعاون بوده و دارای رتبه های اعتباری »A« و »B« در سامانه 
اعتبار سنجی ایران هستند می توانند تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بدون ضامن و با 
ارائه نامه کسر از حقوق و نیز ارائه سفته یا چک )حسب مورد(؛ و از ۵۰۰ میلیون 
ریال تا یک میلیارد ریال تسهیالت با معرفی یک نفر ضامن ضمن ارائه سفته یا 

چک )حسب مورد( دریافت نمایند.
شایان ذکر است کارکنان سایر شرکت های بخش خصوصی که واریز حقوق 
ایشان نزد بانک توسعه تعاون بوده و دارای رتبه های اعتباری »C« در سامانه اعتبار 
سنجی ایران هستند می توانند از تسهیالت تا یک میلیارد ریال با معرفی یک ضامن 

معتبر و تسلیم سفته یا چک بهره مند شوند.
باشد که مجموع حقوق  به گونه ای  باید  بازپرداخت  توان  احراز  است  گفتنی 
تسهیالت  بازپرداخت  امکان  قانونی،  از کسورات  متقاضی پس  مستمر  مزایای  و 

را داشته باشد.

معاون برنامه ریزی وزیر نفت اعالم کرد؛
احداث 8 پااليشگاه جديد توسط بخش خصوصی

معاون برنامه ریزی وزیر نفت ضمن تبیین آخرین تغییرات قانون حمایت از توسعه 
صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات  گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی گفت: 
اجرای یک میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه ظرفیت پاالیشگاهی جدید و ارتقای کیفیت و 
کمیت پاالیشگاه های موجود به بیش از ۵۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد که 
سرمایه گذارها باید آن را تأمین و پاالیشگاه ها را احداث کنند و پس از احداث، از تنفس 

خوراک بهره مند شوند.
مجلس شورای اسالمی نیمه نخست سال ۱۳۹۸ قانون حمایت از توسعه صنایع 
پایین دستی نفت  خام و میعانات  گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی را تصویب 
کرد که بر اساس آن وزارت نفت موظف شد ظرف حداقل دو ماه آیین نامه اجرایی این 
ماده قانونی را به تصویب هیئت وزیران برساند و حداکثر یک ماه پس از آن برای جذب 

سرمایه گذار احداث پتروپاالیشگاه ها فراخوان دهد.
این آیین نامه 2۹ دی ماه همان سال به تصویب هیئت وزیران رسید و پس از آن 
وزارت نفت ۱۳ بهمن ماه سال ۱۳۹۸ فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار ساخت پاالیشگاه 
و پتروپاالیشگاه را در تارنمای وزارت نفت )MOP( قرار داد و متقاضیان اقدام به ثبت نام 
در سامانه کردند. حاال دو سال از زمان این فراخوان گذشته است، بخشی از این قانون 
برای تسهیل حضور سرمایه گذاران تغییر کرده و وزارت نفت هم برای تنفس خوراک 

آسان گرفته است اما با وجود این، روند کار آن گونه که انتظار بود، پیش نرفته است.
هوشنگ فالحتیان- معاون برنامه ریزی وزیر نفت درباره اجرای این قانون گفت: 
وزارت نفت بالفاصله پس از تصویب قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام 
و میعانات  گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی، آیین نامه مربوطه را پیش از موعد 

مقرر تقدیم هیئت وزیران در دولت گذشته کرده است.
وی با یادآوری پروسه طوالنی تصویب این آیین نامه با توجه به مکاتبات و نظرات 
متفاوت دستگاه های مختلف از جمله بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، وزارت اقتصاد 
و دارایی، وزارت نفت و کمیسیون اقتصاد دولت، درباره این آیین نامه اظهار کرد: وزارت 
نفت اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ اقدام به انتشار فراخوان عمومی به منظور انتخاب سرمایه گذار 
واجد شرایط کرد و در نهایت شهریورماه ۱۳۹۹ مجوزهای الزم برای یک میلیون 
۴۶۰ هزار بشکه ظرفیت پتروپاالیشگاهی جدید و طرح های ارتقای کمیت و کیفیت 

محصوالت صادر شد.
معاون برنامه ریزی وزیر نفت با تأکید بر اینکه وزارت نفت درباره عمل به قانون 
حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات  گازی با استفاده از سرمایه گذاری 
مردمی کار خود را به درستی انجام داده و هم اکنون زمین تمامی طرح های پاالیشگاهی 
و پتروپاالیشگاهی تخصیص یافته و کارهای مهندسی آنها در حال انجام است، تصریح 
کرد: اجرای یک میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه ظرفیت پاالیشگاهی جدید و ارتقای کیفیت 
و کمیت پاالیشگاه های موجود به بیش از ۵۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد که 
سرمایه گذارها باید آن را تأمین و پاالیشگاه ها را احداث کنند و پس از اینکه احداث 

کردند، از تنفس خوراک بهره مند شوند.
فالحتیان با این توضیح که تنفس خوراک یعنی پس از اینکه پاالیشگاه ها یا 
پتروپاالیشگاه ها احداث شدند، وزارت نفت، خوراک نسیه به آنها می دهد و پول آن 
خوراک به عنوان تسهیالت صندوق توسعه ملی برای آنها محسوب می شود، یادآور شد: 
مجلس شورای اسالمی پس از تصویب قانون روی آن اصالحیه گذاشت، بنابراین پس 

از این اصالحیه الزم بود آیین نامه اجرایی آن هم اصالح شود.
چرا قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی تغییر کرد؟

از توسعه صنایع  وی درباره چرایی اصالحیه نمایندگان روی قانون حمایت 
پایین دستی نفت خام و میعانات  گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی تبیین کرد: 
این اصالحیه برای کمک به سرمایه گذاران انجام شد، بدین صورت که سرمایه گذاران با 
راه اندازی هر فاز بتوانند از تنفس خوراک استفاده کنند. در آیین نامه قبلی هر ۳۰۰ هزار 
بشکه امکان استفاده از تنفس خوراک داشت، اما در آیین نامه قانون جدید راه اندازی 
یک فاز ۱۰۰ هزار بشکه ای امکان استفاده از تنفس خوراک را خواهد داشت. برای 
مثال، سرمایه گذاران در یک پاالیشگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای با راه اندازی یک فاز ۱۰۰ 
هزار بشکه ای می توانند تنفس خوراک دریافت کنند.معاون وزیر نفت ادامه داد: در این 
اصالحیه همچنین پروپان و بوتان )ال پی جی( و اتان به عنوان خوراک هایی که می توانند 
از تنفس خوراک استفاده کنند، اضافه شده است و آورده سرمایه گذاران از ۳۰ درصد به 
۱۵ درصد کاهش یافته است. خوشبختانه وزارت نفت بالفاصله آیین نامه اصالحیه مورد 
نظر را نیز تقدیم هیئت وزیران کرد و حدود یک ماه پیش در هیئت وزیران تصویب شد.
فالحتیان با تأکید بر اینکه همه اقدام های وزارت نفت به طور کامل در محدوده 
زمانی و کمتر از زمانی که قانون گذار مشخص کرده، انجام شده است، یادآوری کرد: 
بحث دیگری هم که مطرح است اینکه، جدول تنفس خوراک باید ابتدا به تصویب هیئت 
عامل صندوق توسعه ملی و سپس هیئت امنای این صندوق به ریاست رئیس جمهوری 
برسد. چند ماهی طول کشید تا هیئت امنای صندوق توسعه ملی این طرح را تصویب 

کند و هم اکنون در مرحله تنفیذ از سوی مقام معظم رهبری است.

علیرغم دستور وزیر اقتصاد در تسهیل فرآیند اداری صورت گرفت؛

بهانه تراشی بانک ها در پرداخت وام بدون ضامن! 
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زیر نظر: محمد امامی

پیشروی قیمت نفت به سمت مرز 100 دالر
قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر نگرانی ها پیرامون 
عرضه و تنشهای سیاسی در اروپای شرقی و خاورمیانه، بیش از یک درصد صعود 
کرد و به سوی ثبت بزرگترین رشد ماهانه در حدود یک سال گذشته پیش می رود.

بهای معامالت نفت برنت یک دالر و 7 سنت معادل ۱.2 درصد افزایش یافت و 
به ۹۱ دالر و ۱۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز جمعه ۶۹ سنت صعود کرده 
بود. قرارداد ماه آتی برای تحویل در مارس روز جاری منقضی می شود و قراردادهای 

تحویل آتی با ۹۹ سنت معادل ۱.۱ درصد افزایش، به ۸۹ دالر و ۵۱ سنت رسید.
و هفت سنت  با یک دالر  آمریکا  اینترمدیت  تگزاس  معامالت وست  های  ب
معادل ۱.2 درصد افزایش، به ۸7 دالر و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید و به رشد 2۱ 

سنتی خود در روز جمعه اضافه کرد.
شاخص قیمت نفت برنت روز جمعه تا سطح ۹۱ دالر و 7۰ سنت و شاخص 
نفت آمریکا تا مرز ۸۸ دالر و ۸۴ سنت پیش رفته بودند که باالترین حد از اکتبر 
سال 2۰۱۴ بود و هر دو شاخص هفته گذشته برای ششمین هفته متوالی رشد کردند. 
قیمتهای نفت در ژانویه حدود ۱7 درصد رشد کرده اند که بزرگترین رشد قیمت 

ماهانه از فوریه سال 2۰2۱ است.
توشیتاکا تازاوا، تحلیلگر شرکت فوجیتومی سکیوریتیز درباره وضعیت جاری 
ازارهای نفت گفت: نگرانیها نسبت به کمبود عرضه جهانی به همراه ریسکهای  ب
ژئوپلیتیکی باعث شده است بازار هفته را با عملکرد قوی آغاز کند. با این انتظار 
که اوپک پالس احتماال سیاست افزایش تدریجی تولید را ادامه می دهد، قیمتهای 
نفت احتماال هفته جاری عملکرد مثبت خود را حفظ می کنند و نفت برنت باالی 
۹۰ دالر می ماند در حالی که وست تگزاس اینترمدیت به سمت ۹۰ دالر می رود.

تولیدکنندگان بزرگ در اوپک و متحدانش که به اوپک پالس معروف هستند، 
در راستای تسهیل محدودیت عرضه ای که از سال 2۰2۰ به اجرا گذاشتند، از اوت 
سال 2۰2۱ هر ماه تولید ماهانه را به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داده اند. 
اهداف  این گروه، موفق نشدند  از اعضای  تولید بعضی  به دلیل محدودیتهای  ما  ا

تولید را محقق کنند.
بازار به نشست دوم فوریه وزیران اوپک پالس متمرکز شده است. چندین منبع 
آگاه به رویترز اظهار کردند اوپک پالس احتماال به برنامه افزایش تولید به میزان 

۴۰۰ هزار بشکه در روز برای مارس پایبند می ماند.
به گفته جان کمپ، نویسنده رویترز، قیمتهای نفت تحت تاثیر کمبود شدید 
از حد را نشان می دهند. ذخایر به  عرضه در سال 2۰2۱، نشانه های داغی بیش 
سطح اندکی رسیده اند و ظرفیت مازاد تولید جهانی زیادی برای باال بردن تولید در 

کوتاه مدت وجود ندارد.
با  اروپا  در  ترافیک    ،ANZ Research تحقیقاتی  شرکت  گزارش  طبق 
کاهش موارد ابتال به اُمیکرون کاهش پیدا کرده است. در آمریکا تقاضا برای بنزین 
تنها چهار درصد پایین سطح سال 2۰۱۹ است که نتیجه تقاضای بهتر از نرخ پیش 

بینی شده در نوامبر است.
تنشها میان روسیه و غرب از قیمتهای نفت پشتیبانی کرده است. روسیه که 
دومین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان است و غرب بر سر اوکراین در کشمکش 
هستند و نگرانیها نسبت به مختل شدن تامین انرژی اروپا را برانگیخته اند. رییس 
ناتو روز یکشنبه اعالم کرد اروپا باید تامین انرژی خود را متنوع کند. انگلیس هشدار 

داد احتمال باالیی وجود دارد که روسیه به اوکراین حمله کند.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

رئیس سازمان حمایت:
با اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده، هزینه 

توزیع کاالها کم می شود
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه 
متوسط مازاد قیمت هزینه توزیع کاالها ۴۰ درصد است، گفت: این ۴۰ درصد 
مازاد عدد بزرگی است که با اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده کم می شود. 
البته در برخی از این کاالها حتی تا ۱2۰ درصد هزینه توزیع افزایش داشته که 

نوعی اجحاف به حقوق مصرف کننده است.
و  تابش در نشست مشترک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری  عباس 
صنایع دستی و وزارت کشور اظهار کرد: یکی از سیاست های دولت کاهش هزینه 
های تامین و توزیع کاالست و با اجرای این سیاست مطمئنًا بخش گردشگری 
نیز رونق می یابد چرا که هزینه های توزیع کاال )سفر( کم خواهد شد. همچنین 
اجرای پروژه درج قیمت تولید کننده به عنوان یکی از پروژه های تحولی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت در همین راستا است.
اینکه  بیان  با  تولیدکنندگان  و  کنندگان  حمایت مصرف  سازمان  ئیس  ر
تا پیش از این سه قیمت مصرف کننده )روی کاال، روی شلف و روی بارکد 
صندوق الکترونیکی فروشگاهها( وجود داشت، تصریح کرد: در راستای سیاست 
و پروژه جدید شفاف سازی قیمتی، به جای قیمت مصرف کننده روی کاالها 

قیمت تولیدکننده درج می شود و فاصله 
میان قیمت تولید کننده و قیمت مصرف 
کننده به عنوان هزینه توزیع محاسبه و 
در نظر گرفته می شود و قیمت مصرف 
کننده روی شلف به اطالع مردم می رسد.
اطالعات فروش درب کارخانه ۸۴ 

هزار قلم کاال را داریم
تابش با اعالم اینکه برای ۸۴ هزار 
قلم کاال اطالعات فروش درب کارخانه 
موجود است، گفت: در برخی از این کاالها 
حتی تا ۱2۰ درصد هزینه توزیع افزایش 

داشته که نوعی اجحاف به حقوق مصرف کننده است.
اجرای  برای  الزم  فرهنگ سازی  باید  اینکه  بیان  با  همچنین  ی  و
دقیق سیاست درج قیمت تولید کننده انجام شود، تاکید کرد: متوسط مازاد 
تحویل  مازاد  درصد   ۴۰ این  است.   درصد   ۴۰ کاالها  توزیع  هزینه  یمت  ق
شود  می  کم  تولیدکننده  قیمت  درج  پروژه  اجرای  با  که  است  بزرگی  عدد 
از طرف برخی  نیز  این پروژه مقاومتهایی  اجرا  و طبیعی است که در مسیر 

سودجویان به وجود آید.
اجرای سیاست درج قیمت تولیدکننده با تایید بخش خصوصی بوده است

وی با تاکید بر اینکه بیشترین جلسات با بخش خصوصی و ذینفعان برای 
اجرای پروژه برگزار شده، اعالم کرد: هر سیاستی که ابالغ کردیم مهر تایید 
بخش خصوصی را نیز داشته است که این سیاست نیز در همین مسیر بوده است 

و در اجرای آن هم بخش خصوصی و هم دولت هم افزایی دارند.
کاهش نسبی قیمتی در اقالم مشمول درج قیمت تولیدکننده

رئیس سازمان حمایت با اعالم اینکه ۳۳۰۰ قلم کاال در این مرحله مشمول 
درج قیمت تولیدکننده هستند، گفت: در اقالمی که قیمت تولیدکننده درج شده، 

به نسبت شاهد کاهش قیمتی بوده ایم.

و  معدن  صنعت،  سازمان  ئیس  ر
گفت  تهران  استان  )صمت(  جارت  ت
روی  کننده  مصرف  قیمت  درج  ه  ک
پرداخت  جمله  از  مشکالتی  االها  ک
مصرف  ی  ا بر حمل  ینه  هز یشتر  ب
تخفیفات  از  نشدن  بهره مند  ننده،  ک
از  خریداران  اغوای  و  کننده  ولید  ت
نبود  زمینه،  این  در  فروشگاه ها  سوی 
قیمت  برای محاسبه  فاکتور مشخص 
قیمت ها  غیرمعمول  افزایش  و  اقعی  و
با  که  داشت  درپی  را  توزیع  نظام  در 
تولیدکننده  قیمت  با  شدن  ایگزین  ج

برطرف خواهد شد.
بر  اینکه  بیان  با  صادقی،  داله  ی
اساس قوانین حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان تاکنون درج قیمت روی کاال 
یا نصب تابلو و نرخنامه در محل تولید، 
که  طوری  به  حرفه  و  کسب  عرضه، 
قیمت کاال یا دستمزد خدمت به روشنی 
برای همه قابل رویت باشد، انجام شده، 
گفت: اما این روند مشکالتی از جمله 
پرداخت بیشتر هزینه حمل برای مصرف 
تخفیفات  از  نشدن  بهره مند  ننده،  ک
تولید کننده و اغوای خریداران از سوی 
فاکتور  نبود  زمینه،  این  در  روشگاه ها  ف
واقعی  قیمت  محاسبه  برای  شخص  م
و افزایش غیرمعمول قیمت ها در نظام 

توزیع را درپی داشت.
طرح  اجرای  با  وی  گفته  به  ما  ا
کاال،  برروی  کننده  تولید  قیمت  رج  د
برای کاهش مالیات، حذف درج قیمت 
حاشیه  حذف  و  کاال  روی  واقعی  یر  غ
واقعی  قیمت  متعارف،  غیر  سودهای 

تولید کنندگان مشخص می شود.
تشخیص  را  گرانفروشی  چگونه 

دهیم؟
صادقی با تاکید بر اینکه فروشگاه ها 
موظف اند با سودهای اعالم شده، قیمت 
تصریح  کنند،  تعیین  را  کننده  مصرف 
قیمت  روی  می توانند  هم  مردم  رد:  ک
داشته  کلی  محاسبه ای  کننده  ولید  ت
باشند، به طوری که حداکثر سود برای 

کاالهای مصرفی ۳۰ درصد و کاالهای 
این  به  و  است  درصد   2۰ غیرمصرفی 

ترتیب گرانفروشی مشخص می شود .
پایان  در  صمت  سازمان  ئیس  ر
هدف از برگزاری این طرح را مقابله با 
گرانفروشی، شفاف سازی قیمت ها، بهره 
مندی قانونی و منطقی هریک از عوامل 
زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای 
مصوب قانونی، کاهش بهای پرداختی 
توسط مصرف کنندگان، بهره مندی از 
نرخ های رقابتی برای مصرف کنندگان 
دست  شدن  کوتاه  کنندگان،  تولید  و 
واسطه ها، نظارت بر بازار و روان سازی 
بهای  کاهش  و  گذاری  قیمت  ظام  ن

پرداختی مصرف کنندگان عنوان کرد.

پروژه شفاف سازی قیمت از طریق 
درج قیمت تولیدکننده )به جای قیمت 
مصرف کننده( از چهارم دی ماه شروع 

شده است.
بر اساس این طرح کلیه واحدهای 
تولیدی و واردکننده انواع پودر لباسشویی، 
دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال 
و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی 
لنت ترمز،  انواع  ماه،  دی  چهارم  ز  ا
موتور، محصوالت  روغن  روغن،  یلتر  ف
سس،  سلولزی،  محصوالت  وینده،  ش
رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی و 
نواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار،  ا
و  گوشت  چرخ  نوشیدنی ساز،  ذاساز،  غ
مایکروفر نیز از 27 آذرماه مکلف به درج 
قیمت تولیدکننده شده بودند و واحدهای 
حبوبات،  انواع  واردکننده  و  ولیدکننده  ت
ادویه جات، غالت، چای، دمنوش، قهوه، 
آجیل و خشکبار به صورت بسته بندی 
انواع  پروتئینی،  فرآورده های  شده، 
غذاهای آماده و نیمه آماده، انواع کیک، 
و  پفک  چیپس،  بیسکوییت،  لوچه،  ک
و  صوتی  لوازم خانگی،  مشابه،  وارد  م
تصویری به صورت کامل، ۵۱ قلم لوازم 
یدکی خودرو نیز از 2۳ بهمن ملزم به 
اجرای این طرح هستند. سایر کاالها نیز 
در آینده به این طرح اضافه خواهد شد.

رئیس سازمان صمت استان تهران:

عدم درج قیمت مصرف کننده روی کاالها به سود خریداران است!

قیمت طال در معامالت روز دوشنبه 
بازار جهانی کاهش یافت و در مسیر ثبت 
بزرگترین کاهش ماهانه از سپتامبر سال 

گذشته قرار گرفت.
بهای هر اونس طال برای تحویل 
با ۰.۳ درصد کاهش، به ۱7۸۶  فوری 
دالر و2۶ سنت رسید. بهای معامالت 
این بازار از ابتدای ژانویه تاکنون بیش 

از دو درصد کاهش داشته است.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر 
اونس طال ثابت بود و در ۱7۸۶ دالر و 

۵۰ سنت ایستاد.
شرکت  مدیرکل  اینس،  ستفن  ا
مدیریت دارایی SPI اظهار کرد: سیگنال 
افزایش  درباره  آمریکا  مرکزی  انک  ب
برای  منفی تری  فضای  بهره،  رخهای  ن
طال ایجاد کرده است و تصور می کنم 
بازار هفته جاری منتظر انتشار گزارش 
اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در 
روز جمعه خواهد بود. بازارها انتظار دارند 

تا ۱۵۰  ژانویه ۱۰۰  در  آمریکا  قتصاد  ا
بنابراین  باشد.  کرده  ایجاد  شغل  زار  ه
احتمال  باشد،  این  از  بهتر  آمار  گر  ا
را  بهره  نرخهای  واحدی   ۵۰ فزایش  ا

تقویت می کند.
دارد  قصد  آمریکا  مرکزی  انک  ب
این  با  مارس  در  را  بهره  رخهای  ن
شیوع  پیامدهای  از  اقتصاد  که  رض  ف

است،  نشده  متاثر  اُمیکرون  اریانت  و
افزایش دهد.

شاخص دالر نزدیک به باالترین 
حد ۱۸ ماه گذشته که روز جمعه به آن 
معامله گران  ایستاد.  بود  کرده  عود  ص
بانک  پولی  سیاست  نشستهای  نتظر  م
مرکزی استرالیا، انگلیس و اروپا هستند. 
خریداران  برای  را  طال  قوی تر  الر  د

غیرآمریکایی گران تر می کند.
بر اساس گزارش رویترز، احتمال 
بانک  سوی  از  بهره  نرخهای  فزایش  ا
مرکزی انگلیس ممکن است مانع رشد 
کف  و  شود  آمریکا  دالر  ارزش  یشتر  ب

قیمتی را برای طال ایجاد کند.
به گفته وانگ تائو، تحلیلگر فنی 
رویترز، اونس طال ممکن است مقاومت 

در سطح ۱۸۰۳ دالر را تست کند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای 
هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۸ 
درصد کاهش، به 22 دالر و 2۴  سنت 
برای  پالتین  اونس  هر  بهای  سید.  ر
 ۱۰۰7 در  و  بود  ثابت  فوری  حویل  ت
دالر و ۹۹ سنت ایستاد. بهای هر اونس 
پاالدیم برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد 
کاهش، به 2۳۶7 دالر و2۵ سنت ایستاد 
اما قیمت این فلز حدود 2۵ درصد رشد 
ماهانه داشته که بزرگترین رشد ماهانه 

از فوریه سال 2۰۰۸ است.

قیمت طال در سراشیبی بزرگترین کاهش ماهانه
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برداری  بهره  شرکت 
مسجدسلیمان  گاز  و  فت  ن
به  عمل  ی  ستا ا ر ر  د
صنعت  اجتماعی  های  سئولیت  م
به  افزار  نوشت  بسته   ۸۰۰  ، فت  ن
دانش آموزان کم برخوردار شهرستان 

مسجدسلیمان اهداء کرد .
چهارمین  که  مرحله  این  ر  د
مرحله ی توزیع بسته های نوشت 
سال  در  شرکت  این  توسط  فزار  ا
 ۸۰۰ باشد  می  جاری  حصیلی  ت
و  کیف  شامل  افزار  نوشت  سته  ب
لوازم التحریر ضروري طي مراسمي 
جهت توزیع میان دانش آموزان کم 
مسجدسلیمان  شهرستان  رخوردار  ب
)ره(  خمیني  امام  امداد  کمیته  ه  ب

اهدا شد  .
 ۱۵۰۰ تعداد  نیز  این  از  یش  پ
توزیع  جهت  ر  فزا ا نوشت  سته  ب

برخوردار  کم  آموزان  دانش  یان  م
و  ندیکا  ا اللی، های  هرستان  ش

هفتکل در اختیار این اداره حمایتی 
قرار گرفته است .

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد ؛
توزيع 8۰۰ بسته نوشت افزار میان دانش آموزان کم برخوردار شهرستان مسجدسلیمان آغاجاری  میدان  کمربندی  گازی  حلقه  لوله  خط  سازی  يمن  ا

انجام شد
در راستای ایمن سازی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست خط لوله حلقه 

گازی کمربندی میدان آغاجاری تعمیر و بازسازی شد.
این خط لوله درمجاورت چاه ۱۰۰ آغاجاری دچار آسیب شده بود  که با حضور 
بموقع گروه های خط لوله،بهره برداری ترابری وبازرسی فنی و انجام اقدامات اولیه 

ایمن سازی انجام شد.
و  پوشش  اقدامات الزم جهت  لوله  این خط  بودن  زمینی  زیر  به  توجه  با   
خاکریزی انجام و پس از اتمام کار عملیات اکسیژن زدایی خط لوله انجام گردید و 

در مدار عملیات قرار گرفت.
 با تعمیر و ایمن سازی این خط لوله از کاهش تولید حدود ۱۰۰۰ بشکه در 

روز جلو گیری به عمل آمد.

رییس سازمان صمت:
طرح خريد شفاف شب عید در ايالم اجرا می شود

برنامه خرید  از اجرای طرح  ایالم   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
شفاف توسط دولت در کشور و استان ایالم برای ایام عید خبر داد.

رضا محمدرحیمی در نشست ستاد تنظیم بازار استان اظهار داشت: عزم دولت 
برای فراهم کردن شرایط مناسب خرید در ایام عید جزم شده و تالش می کند با 

شفاف سازی قیمت ها به سفره و معیشت مردم کمک کند.
وی افزود: قرار است بسیاری از کاالهای اساسی توسط شرکت علی توزیعی 
بزرگ رفاه، افق کوروش و سایر شرکت های زنجیره ای با درج قیمت تولیدکننده 

روی محصوالت شفاف سازی الزم انجام گیرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایالم تاکید کرد: با این اقدام دست 
بسیاری از واسطه ها و دالل ها قطع و اقالم ضروری با قیمت مناسب عرضه می 
نگرانی  دیگر  و  لغو شده  فعال  ترجیهی  ارز  کرد: حذف  اضافه  شوند.محمدرحیمی 
در خصوص افزایش  و شوک قیمتی رفع شده است.وی از تامین میوه شب عید و 
مطلوب بودن ذخایر کاالهای اساسی در استان خبر داد و گفت: همه اقدامات الزم 

برای تامین میوه شب عید و کاالهای اساسی اندیشیده شده است.

رییس پلیس راه خبر داد؛ 
اعمال قانون ۱۶۴ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در ايالم

با  برخورد  اجرای طرح  به  اشاره  با  استان  راه  پلیس  رئیس    : یعقوبیان  ذر  آ
خودرو های دارای چراغ زنون در استان گفت: ۱۶۴ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در 

ایالم اعمال قانون شده اند.
سرهنگ ابوالفضل کهزادی با اعالم این خبر اظهار داشت: برخی از رانندگان 
کار  این  که  می کنند،  خودرو  روی  بر  زنون  و المپ های  چراغ ها  نصب  به  قدام  ا

غیراستاندارد است و به دید راننده مقابل آسیب می زند.
وی افزود: نور قوی و آزاردهنده این چراغ ها، باعث کوری لحظه ای رانندگان 
مقابل شده و دید آن ها را مختل می کند و در برخی از موارد نیز منجر به وقوع 

تصادفات بویژه خروج از جاده و واژگونی می شود.
رئیس پلیس راه در ادامه گفت: استفاده از چراغ زنون برای خودرو ها ممنوع و 
در صورت مشاهده، پلیس ضمن اعمال قانون با کد جریمه 2۰۳۶ به مبلغ ۵2۰ هزار 
ریال، راننده متخلف موظف به برداشتن این تجهیزات غیر استاندارد از خودرو می باشد.

دارای  خودرو های  با  برخورد  طرح  اجرای  در  شد:  یادآور  کهزادی  سرهنگ 
چراغ زنون غیر استاندارد که در دی ماه اجرا شد، تعداد ۱۶۴ دستگاه وسیله نقلیه 

متخلف، اعمال قانون شده است.

زمان  پاسارگاد؛  بانک  هوشمند  نوبت دهی  سامانۀ  از  استفاده  ا  ب
حضور خود در بانک را به حداقل برسانید

با توجه به شرایط خاص دریافت خدمات حضوری در دوران شیوع کرونا، فرایند 
انجام این نوع خدمات نیز در جهت رعایت پروتکل های بهداشتی متحول شده است. 
از جمله این تمهیدات می   توان به »سامانۀ نوبت دهی هوشمند بانک پاسارگاد« اشاره 
کرد که با استفاده از آن زمان انتظار در شعبه های بانکی کاهش یافته و مشتریان 

دیگر در شعبه منتظر نخواهند ماند.
سامانۀ  از  بهره گیری  با  شعبه  به  مراجعه  از  قبل  پاسارگاد  بانک  شتریان  م
نوبت دهی هوشمند این بانک می  توانند نوبت خود را در صف مشتریان منتظر دریافت 
خدمت، رزرو کرده و براساس شماره دریافتی و مدت زمان باقی مانده تا نوبت، زمان 
خود را مدیریت کنند. در این صورت عالوه بر صرفه جویی در زمان، از تجمع در 

محیط بانک جلوگیری شده و امکان انتقال ویروس کاهش می یابد.
برای انجام این کار مراجعین محترم ابتدا باید کد شعبۀ بانک پاسارگاد موردنظر 
لحظاتی،  از  کنند. پس  ارسال  به سرشمارۀ ۱۰۰۰۸2۸۹  پیامک  از طریق  را  خود 
پیامکی حاوی شماره نوبت، تعداد افراد حاضر در صف شعبه و زمان تقریبی انتظار 
توسط سامانه برای متقاضی ارسال می شود. به این ترتیب مشتریان قادر خواهند بود 

چند دقیقه قبل از زمان اعالم شده، برای دریافت خدمات به شعبه مراجعه کنند.
همچنین درصورت نیاز به دریافت نوبت برای یک ساعت خاص، باید یک 
پیامک با فرمت » کدشعبه.ساعت« به سرشماره مذکور ارسال کنید. به عنوان مثال؛ 
برای دریافت نوبت در ساعت ۱۰:۳۰ برای شعبه مرکزی بانک پاسارگاد با کد 2۰۱، 
باید ۱۰:۳۰.2۰۱ را ارسال فرمایید. در این حالت بهترین نوبت براساس ساعت مورد 
نظر به شما اختصاص داده می شود.برای آگاهی از کد شعبه های بانک می توانید از 

بانک اطالعاتی موجود در نشانی bpi.ir/branches استفاده کنید.
گفتنی است مشتریان محترم بانک پاسارگاد می توانند برای کسب اطالعات 
بیشتر به سایت بانک  پاسارگاد به نشانی bpi.ir مراجعه و یا با مرکز مشاوره و 

اطالع رسانی به شماره ۸2۸۹۰-۰2۱ تماس حاصل فرمایند.

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  نقل  و  حمل  عاون  م
استان مرکزی:

دلیجان و اراک بیشترين سهم تخلف اضافه بار در استان مرکزی 
را دارند

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
از تشدید نظارت بر حمل کاال بویژه کنترل عبور بارهای ترافیکی و اضافه بار در 
سطح استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی، علی امیری از افزایش ۱2 درصدی شناسایی تخلفات حمل 
و نقل کاال در زمینه اضافه بار خبر داد و افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه 
7۱۹ فقره تخلف اضافه بار شناسایی شده است که این رقم در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته با رشد ۱2 درصدی همراه بوده است.
وی در ادامه راه ها را سرمایه های ملی برشمرد و افزود: عدم رعایت تناژ استاندارد 
توسط ناوگان حمل و نقل کاال موجب وارد آمدن آسیب های جدی به زیرساخت  
راه ها در شبکه حمل و نقل جاده ای می شود که هزینه های زیادی را برای سازمان 

راهداری و حمل و نقل جاده ای وارد می سازد.
به گفته معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی، برای کنترل فعالیت ناوگان حمل و نقل در راستای پیشبرد اهداف طرح 
سراسری گشت دروازه ای، تیم هایی متشکل از کارشناسان حمل و نقل و پلیس راه 
با استقرار در پاسگاه های پلیس راه و گاها در قالب اکیپ های سیار با استفاده از 
سیستم باسکول سیار، متخلفین دارای اضافه بار شناسایی و به کمیسیون رسیدگی 
به تخلفات رانندگان معرفی می شوند.وی اظهار کرد: یکی دیگر از راه های کنترل 
اضافه بار، استفاده  از سامانه های هوشمند نظارتی است که در این راستا راه های 

استان مرکزی مجهز به چهار سامانه هوشمند توزین می باشد.
امیری در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس تحلیل داده های حاصل از بازدیدهای 
میدانی و خروجی سامانه های هوشمند توزین )wim( دو شهرستان دلیجان و اراک 
دارای بیشترین تخلف حمل کاال با اضافه تناژ هستند که می طلبد برای کنترل این 

مهم، نظارت ها با جدیتی بیش از پیش تداوم یابد.
استانداردهای  و  ایمنی  تجهیزات  بارنامه،  ناوگان،  ایمنی  بار،  ایمنی  نترل  ک
سالمت فنی وسایط نقلیه، کارت هوشمند و معاینه فنی از مهم ترین شاخص هایی 
است که طبق اظهارات امیری، توسط کارشناسان ایمنی و ترافیک در سطح استان 
مورد بررسی قرار می گیرد تا حمل و نقل کاال در شبکه راه های استان با کمترین 

تخلف و آسیب و بیشترین ضریب ایمنی همراه باشد.

رییس سازمان صمت:
طرح خريد شفاف شب عید در ايالم اجرا می شود

برنامه خرید  از اجرای طرح  ایالم   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
شفاف توسط دولت در کشور و استان ایالم برای ایام عید خبر داد.

رضا محمدرحیمی در نشست ستاد تنظیم بازار استان اظهار داشت: عزم دولت 
برای فراهم کردن شرایط مناسب خرید در ایام عید جزم شده و تالش می کند با 

شفاف سازی قیمت ها به سفره و معیشت مردم کمک کند.
وی افزود: قرار است بسیاری از کاالهای اساسی توسط شرکت علی توزیعی 
بزرگ رفاه، افق کوروش و سایر شرکت های زنجیره ای با درج قیمت تولیدکننده 

روی محصوالت شفاف سازی الزم انجام گیرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایالم تاکید کرد: با این اقدام دست 
بسیاری از واسطه ها و دالل ها قطع و اقالم ضروری با قیمت مناسب عرضه می 
شوند.محمدرحیمی اضافه کرد: حذف ارز ترجیهی فعال لغو شده و دیگر نگرانی در 
از تامین میوه شب عید و  افزایش  و شوک قیمتی رفع شده است. وی  خصوص 
مطلوب بودن ذخایر کاالهای اساسی در استان خبر داد و گفت: همه اقدامات الزم 

برای تامین میوه شب عید و کاالهای اساسی اندیشیده شده است.

ايستادگی در مقابل تالش دشمن برای ممانعت از فروش نفت 
و گاز از بزرگ ترين عبادت هاست

رهبر معظم انقالب اسالمی اعالم کردند: ایستادگی تولیدکنندگان در مقابل 
حمله به اقتصاد و تالش دشمن برای ممانعت از فروش نفت و گاز، قطع منابع 
ارزی و برنامه ریزی برای مسدودسازی مبادالت خارجی ایران، در واقع جهاد و 

از بزرگ ترین عبادت هاست.
در  بهمن ماه(  دهم  )یکشنبه،  امروز  صبح  اسالمی  انقالب  معظم  هبر  ر
دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 
را افسران و کارگران را رزمندگان با اخالص و با صفای دفاع مقدس در مقابل 
جنگ اقتصادی با امریکا خواندند و با اشاره به سخنان صریح مسئوالن آمریکا 
درباره شکست خفت بار آنها در این نبرد سنگین افزودند: مسئوالن پرتالش با 
ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی و مدیریت، هدایت، نظارت و حمایت از تولید 
مسیر کاهش و رفع آسیب ها و شتاب گرفتن تولید، اشتغال و پیشرفت کشور را 

با تالش بیشتر ادامه دهند تا آثار این روند در زندگی مردم نمایان شود.
که  نکاتی  به  را  دولتی  مسئوالن  توجه  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
با  و  دانستند  کردند ضروری  بیان  امروز  دیدار  در  و صنعتگران  ولیدکنندگان  ت
تأکید بر اینکه اطالع مردم از موفقیت های فعاالن اقتصادی از زبان خود این 
افراد، برای مقابله با جنگ روانی دشمن مفید است، گفتند: البته اگر در این ۱۰ 
با تولیدکنندگان همراهی بیشتری می کردند، آسیب ها کمتر و  سال مسئوالن 

موفقیت ها بیشتر می شد.
رهبر انقالب، تولید را جهاد خواندند و افزودند: ایستادگی تولیدکنندگان در 
مقابل حمله به اقتصاد و تالش دشمن برای ممانعت از فروش نفت و گاز، قطع 
منابع ارزی و برنامه ریزی برای مسدودسازی مبادالت خارجی ایران، در واقع 

جهاد و از بزرگ ترین عبادت هاست.
ایشان با تأکید بر اینکه طراحی های دشمن برای فتح سنگر تولید با شکست 
مواجه شد، خاطرنشان کردند: در این تهاجم به اقتصاد کشور، در معیشت مردم 
مشکالتی به وجود آمد، اما تولید به زانو درنیامد و سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا چند روز پیش صراحتًا اعالم کرد که سیاست فشار حداکثری به شکست 

خفت بار آمریکا منجر شد.
رهبر انقالب گفتند: آنها فروپاشی اقتصادی به خیال خودشان چند ماهه را 
زمینه ای برای تحقق مقاصد سیاسی شوم می دانستند، اما پس از ده سال، سنگر 
تولید و اقتصاد کشور بحمداهلل پابرجاست که تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی 
به عنوان افسران و کارگران به عنوان رزمندگان این جهاد مقدس، شریک و عامل 

اصلی این افتخار هستند.
اعالم شد  که سال گذشته  گفتند: همان گونه  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
اقتصاد کشور برای عبور از مشکالت و آسیب ندیدن در مقابل تکانه های داخلی 
با بهبود شاخص های  و خارجی، نیازمند جهش تولید است، زیرا جهش تولید 
اقتصادی همچون اشتغال پایدار، رونق صادرات، درآمد ارزی و کاهش نرخ تورم 
را به دنبال دارد و استقالل اقتصادی را که ضامن عزت و امنیت ملی و افزایش 

اعتمادبه نفس ملی است، به دنبال می آورد.
خارجی  و  داخلی  صاحب نظران  همه  سخنان  یادآوری  با  انقالب  هبر  ر
درباره ظرفیت های فراوان و امکانات گسترده ایران گفتند: اگر مدیران کارآمد، 
پرتالش و دلسوز از این ظرفیت ها استفاده صحیح کنند، یقینًا وضع چند برابر 

متفاوت خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تکرار تأکید همیشگی شان مبنی بر پرهیز از 
شرطی کردن اقتصاد کشور و متوقف ماندن فعالیت ها به مسائلی که اختیارش 
و  بنگاه ها  نیز  سال   ۱۰ مدت  همین  در  افزودند:  نیست،  خودمان  دست  ر  د
تولیدکنندگانی بوده اند که منتظر برداشتن تحریم و نتایج مذاکرات نماندند و با 

کار و تالش، به نمونه های موفقی تبدیل شدند.
ایشان البته آمارهای کالن اقتصادی دهه ۹۰ را حقًا و انصافًا ناخرسندکننده 
خواندند و با اشاره به آثار این گونه مسائل در زندگی مردم گفتند: آمار و میزان رشد 
تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، 
تأمین ماشین آالت و مسائل مشابه، اصاًل خرسندکننده نیست و ضربه به معیشت 
مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.
تحریم  صرف  مشکالت،  این  اصلی  عامل  کردند:  تأکید  انقالب  هبر  ر
از  مهمی  بخش  باعث  کم کاری ها،  یا  غلط  تصمیم گیری های  بلکه  یست،  ن

مشکالت بوده است.
مشاوره های  از  ایشان  حداکثری  استفاده  و  اهمیت  به  اشاره  با  یشان  ا
دیدگاه های  از  بهره گیری  با  مسئوالن  همه  گفتند  کارشناسان،  و  متخصصان 
که  کنند  بیان شده، همت  قباًل  توصیه های  کامل  اجرای  برای  صاحب نظران 
هدایت، نظارت و حمایت از تولید به جای دخالت دولت، بهبود محیط کسب وکار، 
انضباط مالی، رفع موانع تولید، آسان سازی اخذ مجوز فعالیت ها، ایجاد پنجره واحد 
صدور مجوز، سیاست های تشویقی برای فعالیت های مولد، دانش بنیان کردن 
زنجیره تولید، مبارزه با فساد، حمایت از صنایع داخلی و مبارزه قاطع و بی رحمانه 

با قاچاق از جمله این توصیه هاست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای به عنوان نمونه، مشکل صدور بخشنامه های متعدد 
را مثال زدند و گفتند: از سال ۹7 تا ۱۴۰۰، هزار و پانصد بخشنامه فقط درباره 
مسائل گمرکی صادر شده است. فعاالن اقتصادی به کدام یک عمل کنند؟ اصاًل 

فرصت هست همه را بخوانند؟
ایشان سپس لزوم ارتقای کیفیت کاالهای تولید داخل را مورد تأکید قرار 
به  منجر  باید  داخلی  تولید  از  تبلیغاتی  و  عملی  افزودند: حمایت های  و  ادند  د
ارتقای کیفیت محصوالت و ارتقای فناوری شود، اما متأسفانه در برخی صنایع 
به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی شود و مردم نیز بحق به 

آنها اعتراض دارند.
رهبر انقالب خاطرنشان کردند: اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، 
نتیجه  زیرا  یابد، مسئله بدی است،  افزایش  قیمت ها  ارتقای کیفیت،  ه جای  ب
همه حمایت های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت های خارجی، عماًل منجر 

به باال رفتن قیمت شده است.
ایشان با ابراز گالیه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند: با 
وجود حمایت هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می شود برخی محصوالت 

آنها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید این گونه باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی دیگر از موضوعات مهم در بخش تولید 
را حمایت از صنایع اشتغال آفرین برشمردند و افزودند: باید در کنار حمایت از 
صنایع اصلی و مادر، از صنایع پایین دستی و اشتغال آفرین نیز حمایت های دولتی 
و بانکی انجام شود که پتروپاالیشگاه ها در ذیل صنعت نفت و زنجیره صنایع 

پایین دستی صنعت فوالد، نمونه هایی از این موضوع هستند.
توجه ویژه به دانش بنیان شدن صنایع بزرگ از دیگر نکاتی بود که رهبر 
انقالب به آن اشاره کردند و گفتند: در سال های اخیر هزاران بنگاه دانش بنیان 
کوچک و متوسط به وجود آمده است، اما در مورد دانش بنیان شدن صنایع بزرگ 
غفلت شده است که باید در این زمینه از توانایی و دانش جوانان خوش استعداد 
استفاده شود، همان طور که در هر جایی، از واکسن کرونا تا موشک نقطه زن که 

به جوانان اعتماد و از آنها کار خواسته شد، واقعًا درخشیدند.
ایشان با تأکید بر اینکه به طور کلی با استفاده از شرکت های خارجی مخالف 
نیستم، خاطرنشان کردند: معتقدم شرکت های دانش بنیان کارآمد داخلی می توانند 
نیازهای ما را در صنایع بزرگ همچون نفت برآورده کنند، بنابراین نباید تصور 
شود که ارتقای فناوری در صنایع گوناگون فقط منوط به حضور شرکت های 
بااستعداد ما در زمینه  افزودند: جوانان  خارجی است.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
انجام داده و  نیز کارهای برجسته ای  بنیادی و زیست فناوری  انو، سلول های  ن

نشان دادند جوان ایرانی می تواند.
مسئله هدایت اعتبار نکته دیگری بود که رهبر انقالب به آن اشاره کردند 
و گفتند: فاصله بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، فاصله ای نجومی 
و غیرقابل قبول است و مصرف اعتبارات به شکلی است که این انبوه نقدینگی 
تأثیری در تولید ندارد، در حالی  که باید دولت و بانک مرکزی به صورت فعال 
و با نظارت جدی، تسهیالت دهی بانک ها را منوط به هدایت اعتبار به سمت 
تولید کنند.ایشان دانش بنیان و فناورانه کردن کشاورزی را نیز ضروری دانستند 
و افزودند: کشت گلخانه ای قابل توجه است، اما با آن نمی توان کشور را اداره 
کرد و با توجه به زمین، خاک و آب موجود در کشور، باید با دانش بنیان کردن 
کشاورزی و یافتن الگوی مصرف بهینه، از نابودی خاک و هدررفت آب جلوگیری 

و صرفه جویی در آب را به صورت جدی دنبال کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید مجدد بر لزوم تهیه و تصویب سند و نقشه 
راهبردی صنعتی کشور گفتند: وجود این سند مهم و قانونی موجب جلوگیری 

از انحراف برنامه های صنعتی کشور با رفت وآمد و تغییر دولت ها خواهد شد.
رهبر انقالب با تشکر مجدد از همه دست اندرکاران تولید، مسئوالن را به 
رفع موانع در این زمینه فراخواندند و افزودند: مسئوالن دولتی حقیقتًا در حال 
تالش هستند و باید این تالش را به گونه ای ادامه دهند که آثار آن بعد از مدِت 

نه چندان طوالنی، در زندگی مردم محسوس شود.
از بخش های  فعاالن  از  تن  اسالمی، ۱۴  انقالب  رهبر  از سخنان  پیش 

مختلف تولید به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

اقدسی با بیان اینکه در دهه مبارک 
و  تولیدی  طرح   27 جاری  سال  جر  ف
خدماتی بخش کشاورزی در ایالم کلنگ 
گفت:  شود،  می  برداری  بهره  و  نی  ز
به حدود  آبی  اراضی  زیر کشت  سطح 

۱2۰ هزار هکتار افزایش یافته است.
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس   
و  تکریم  مراسم  در  ایالم،  ستان  ا
حوزه  جدید  و  سابق  مسئوالن  معارفه 
جهاد  سازمان  در  فقیه  ولی  مایندگی  ن
کشاورزی استان ایالم، با تبریک ایام 
اهلل دهه فجر، اظهار کرد: استان ایالم 
دارای ۳۳۰ هزار هکتار اراضی زراعی 
انواع  سطح  میزان  این  در  که  ست  ا
دیم  به صورت  کشاورزی  محصوالت 

و آبی کشت می شود.
بیان  با  اقدسی«   محمدعلی   «
انواع محصوالت  تن  هزار  ینکه ۸۵۰  ا
انواع  تن  هزار   ۱۵۰ و  باغی  و  راعی  ز
محصوالت دامی در استان  ایالم می 
لحاظ  به  استان  این  شد:  یادآور  ود،  ش
مناطق   از  یکی  دارد  که  اقلیمی  نوع  ت
فعالیت  اجرای  راستای  در  مهم  سیار  ب
های کشاورزی در سطح کشور به شما 
می رود و در حال حاضر  در محصوالت 
استراتژیک از جمله گندم و دانه های 
روغنی، دو تا سه برابر نیاز استان تولید 

می شود.

جمهوری  مقدس  نظام  با  ی  و
به  مختلف  های  بخش  در  سالمی  ا
ویژه بحش آب و خاک توجه ویژه ای 
به استان و در راستای اجرای اقدامات 
زیربنایی داشته است، گفت: سطح زیر 
کشت اراضی آبی  به حدود ۱2۰ هزار 
هکتار افزایش یافته است  که با بهره 
پروژه سامانه گرمسیری  ابر  از  رداری  ب
این میزان تا ۱۶۰ هزار هکتار افزایش 

خواهد یافت.
کشاورزی  جهاد  سازمان  ئیس  ر
استان ایالم یادآور شد: اجرای ایستگاه 
های پمپماژ و اجرای طرح احیای زمین 
های کشاورزی  در استان از جمله برنامه 
و  است  استان  کشاورزی  جهاد  ای  ه

آینده شاهد  نتظار می رود در سنوات  ا
افزایش تولید در محصوالت کشاورزی 
و دامپروری استان باشیم و در صورت 
توجه و سرمایه گذاری در استان شاهد 
استان  در  کشاورزی  بخش  شکوفایی 

خواهیم بود.
عمده  کرد:  تصریح  قدسی  ا  
صورت  به  استان  محصوالت  ولیدات  ت
به سمت  باید  ما  و  است  فروشی  خام 
پایین  صنایع  و  تولید  زنجیره  کمیل  ت
دستی حرکت کنیم،  استان ایالم یکی 
از استان هایی است که علی رغم بستر 
کمی دارد از لحاظ تولیدات محصوالت 
جایگاه  از  کشور  سطح  در  شاورزی  ک

مطلوبی برخوردار است.

 وی افزود: در سنوات اخیر به دلیل 
خشکسالی های  که داشتیم بسیاری از 
کشاورزان و به ویژه عشایر که جمعتی 
با  دارند  نفر جمعیت   بر ۱۰ هزار  الغ  ب
و   هستند  روبرو  علوفه  تامین  مشکل 
به خشکسالی و کمبود علوفه  ا توجه  ب
در مراتع، امروز سخت در فشار هستند 
برای حل  البته قول های مساعدی  و 
از سوی مسئوالن  این قشر  مشکالت 

داده شده که امید است محقق شود.
کشاورزی  جهاد  سازمان  ئیس  ر
استان ایالم یادآور شد:  جهاد کشاورزی 
در  ریشه  کشاورزی  های  فعالیت  و 
درصد   پنجاه  از  بیش  دارد،  رهنگ  ف
فعالیت های این نهاد فرهنگی است و 
فعالیت های فرهنگی زمینه ساز انجام  
طرح ها و فعالیت های این نهاد است 
و در واقع دفتر نمایندگی ولی فقیه  در 
سازمان جهاد کشاورزی این نقش مهم 

را ایفا می کند.
اقدسی خاطرنشان کرد: در آستانه 
چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب 
خدماتی  و  تولیدی  طرح   27 سالمی  ا
بخش کشاورزی استان با اعتباری بالغ 
بر ۴۸2 میلیارد و ۸۹۹ میلیون ریال و 
بهره  و   نفر   ۱۵2 مستقیم  شتغالزایی  ا
کلنگ  و  افتتاح  خانوار   ۴۳۸ ندی   م

زنی می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم:

کلنگ زنی و بهره برداری از ۲۷ طرح تولیدی و خدماتی
 بخش کشاورزی در ایالم

سرپرست شرکت توزیع برق استان 
شهدای  از  قهوری،  شهید  خانواده  ا  ب
در  شرکت  این  همکاران  به  نتسب  م

شهرستان مهدیشهر دیدار کرد.
این  در  نژاد  حسینی  محمد  ید  س
دیدار ضمن گرامیداشت چهل و سومین 
بهار انقالب اسالمی و ایام ا... دهه فجر 
بیان کرد: شهدا مظهر عزت، افتخار و 

اقتدار جامعه و ایران اسالمی هستند.
وی اظهار کرد: همه ما باید ادامه 
دهنده راه شهیدان باشیم و در راستای 
اسالمی  انقالب  دستاوردهای  حفظ 

اهتمام نماییم.
با  که شهدا  این  به  اشاره  با  وی 
را  انقالب  درخت  خود،  خون  هدای  ا
سعادت  به  خوشا  گفت:  کردند  بیاری  آ
پدران و مادران شهدا که با تربیت چنین 
فرزندانی به اسالم عزیز خدمت کردند 
و شهیدان شفیعشان در آخرت هستند.

با  که  دیدار  این  است:  فتنی  گ
امور  و  حراست  دفتر  مدیر  ضور  ح
محرمانه، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج 

نور، مشاور امور ایثارگران و مدیر توزیع 
برق شهرستان مهدیشهر همراه بود، با 
اعطای لوح و هدیه ای از این خانواده 

شهید واالمقام تقدیر به عمل آمد.
حسین  شهید  شود:  می  ادآور  ی
قهوری دهم فروردین ماه سال ۱۳۴2 

ماه  بهمن   2۴ تاریخ  در  و  شده  تولد  م
۱۳۶۱ در منطقه عین خوش به فیض 

عظیم شهادت نایل آمده است.

سرپرست شرکت توزیع برق استان سمنان:

شهدا مظهر عزت و اقتدار جامعه و ایران اسالمی هستند

معاون  حضور  با  ذبیحی  لی  ع
ماهه  دو  غیبت  پی  در  کرج  رماندار  ف
حسین سعیدی سیرایی در صحن شورا 
شهر  شورای  سیزدهم  عضو  عنوان  ه  ب

کرج معرفی شد.
سی  در  آسیا،  سامان  گزارش  ه  ب
اسالمی شهر  وهفتمین جلسه شورای 
لبدل  علی ا عضو  ذبیحی  علی  رج،  ک
جایگزین حسین سعیدی سیرایی عضو 

تعلیق شده شورای شهر کرج شد.
شهر  شورای  رئیس  چپردار  واد  ج
کرج درمورد برکناری سعیدی سیرایی 
عضوجدید  ذبیحی  علی  جایگزینی  و
شورای اسالمی کالنشهرکرج گفت:این 
قوانین  و  مکاتبات  راستای  در  غییر  ت

موجود انجام شده است.
به  ذبیحی  داد:علی  ادامه  ی  و
یژه  و ر ا ند ما فر ر  سمپو قا ستورغفور د
معاون  حضور  با  و  کرج  شهرستان 

به  امروز  از   ، شورا صحن  در  ی  و
شهر  شورای  سیزدهم  عضو  نوان  ع
این  ادامه  شود.در  می  معرفی  رج  ک
نشست داریوش مردانی مرجانی معاون 

فرماندارویژه  نماینده  و  عمرانی  نی،  ف
پرداخت  سخنرانی  به  کرج  شهرستان 
ذیل  تبصره  اظهارداشت:درراستای  و
ووظایف  تشکیالت  قانون  هفت  اده  م

گذار  وشهرداران،قانون  شوراها  انون  ق
تکلیف کرده است که هریک ازاعضای 
شوراهای اسالمی شهر درصورت داشتن 
البدل جایگزین  2 ماه غیبت،عضوعلی 

آنان خواهدشد.
سعیدی  حسین  ست؛  ا فتنی  گ
سیرایی عضو تعلیق شده شورای شهر 
کرج به اتهام »تحصیل مال از طریق 
نفوذ  اعمال  »ادعای  و  امشروع«  ن
برخالف حق و مقررات قانونی« از دو 
جلسات شورا  در  از حضور  گذشته  اه  م

منع شده بود.
وی با دستور مقام قضایی از سوی 
اداره کل اطالعات استان البرز بازداشت 

شده بود.
حسین  است؛  گفتنی  مچنین  ه
سعیدی سیرایی در جلسه قبلی شورای 
حواشی  که  یافت  حضور  کرج  شهر 

بسیاری به همراه داشت.

  علی ذبیحی به عنوان عضو سیزدهم شورای اسالمی شهر کرج معرفی شد

توزیع  شرکت  دیسپاچیگ  و  بهره برداری  عاون  م
شرکت  شاخص های  از  یکی  اینکه  بیان  با  اصفهان  رق  ب
کرد:  اظهار  خاموشی هاست،  زمان  کاهش  برق  وزیع  ت
پیش  را  کار  این  دقیق  برنامه ریزی  با  برق  توزیع  شرکت 
می برد و باید از ابرازها و فناوری های جدید بهره برد که 
نیازمند زیرساخت های سخت افزاری، نرم افزاری و نیروی 

انسانی است.
پروژه های  درصد   ۸۵ حدود  افزود:  آقایی  میدرضا  ح

شرکت توزیع برق به صورت خط گرم اجرا می شود که منجر 
شده کار، بدون هیچ گونه خاموشی برای مشترکین انجام شود، 
همچنین استفاده از قطع کننده و کلیدهایی بر روی تأسیسات 

و … منجر به کاهش خاموشی ها می شود.
وی افزود: از دیگر اقدامات کاهش خاموشی ها، نصب 
کلیدهای هوشمند بر روی شبکه است که از سال ۹۳ تاکنون 
به ۸۰۰ کلید رسیده و از مرکز دیسپاچینگ تمام کلیدها را 

قطع و وصل می کنیم.

برق  توزیع  دیسپاچیگ شرکت  و  بهره برداری  معاون 
تعمیر  نیازمند  برق  توزیع  شبکه  اینکه  بیان  با  صفهان  ا
نگهداری است، گفت: این تعمیرات مکان  محور و دیجیتال 
تبلت  از طریق  بازدید به صورت دیجیتال و  است و عیوب 

بررسی، شناسایی و در نهایت برطرف می شود.
به گفته آقایی، از طریق سامانه سپاد نیز افت ولت شبکه 
پیش از اطالع مردم تشخیص داده می شود و ما جهت رفع 

عیوب اقدام می کنیم.

معاون بهره برداری و دیسپاچیگ شرکت توزیع برق اصفهان :

میزان خاموشی ها در اصفهان به ازای هر مشترک 1۲۵ دقیقه است 
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 ،Cruise Train Seven Stars -1
اپن ژ

ــه   Cruise Train Seven Stars ک
معمــوال از آن بــه عنــوان لوکــس تریــن قطــار 
ــودن  ــاد مــی شــود، نوعــی لوکــس ب جهــان ی
ــاظ  ــه لح ــرفته ب ــاری پیش ــا قط ــی را ب قدیم
ــار  ــن قط ــت. ای ــرده اس ــق ک ــوژی تلفی تکنول
همچنیــن اولیــن قطــار الکچــری تخــت خواب 
ــوده و در ســال 2۰۱۳ آغــاز  دار کشــور ژاپــن ب

ــه کار کــرده اســت. ب
مســافران ایــن قطــار کــه دارای تورهــای 
2 و ۴ روزه در اطــراف جزیــره کیوشــو اســت، 
ــذار در کوهســتان  ــد از گشــت و گ ــی توانن م
و دریــا لــذت ببرنــد. بــا ایــن وجــود مســافران 
بایــد اطــالع داشــته باشــند کــه رزرو تورهــای 
ایــن قطــار بــه ســادگی ســایر قطارهــا نیســت؛ 
زیــرا ظرفیــت آن تنهــا 2۸ نفــر بــوده و تقاضــا 
بــرای صندلــی هــای آن بســیار زیــاد اســت، 
بنابرایــن تقاضاکننــدگان بایــد وارد یــک 
ــن  ــدگان ای ــا برن قرعــه کشــی شــوند و نهایت
ــد بلیــط هــای خــود  قرعــه کشــی مــی توانن

را دریافــت کننــد.

Venice Simplon-Orient- -۲
Express، اروپــا

Venice Simplon-Orient- قطــار 
Express بــدون تردیــد یک قطار افســانه ای 
اســت. حرکــت ایــن قطــار از لنــدن آغــاز شــده 
و بــه ونیــز ختــم مــی شــود؛ طــی ایــن مســیر 
نیــز قطــار در پاریــس و ورونــا توقــف مــی کنــد. 
واگــن هــای ایــن قطــار بــه ســبک آرت دکــو 
تزئیــن شــده و زرق و برقــی قدیمــی و جــذاب 

ایجــاد کــرده انــد.
ــوع  ــیار متن ــای بس ــار غذاه ــن قط در ای
ــتر  ــوند؛ از البس ــی ش ــرو م ــز س ــی نی و جالب
 Venice !ــا گوجــه هــای ســوخاری ــه ت گرفت
ــی  ــز ب Simplon-Orient-Express نی
تردیــد یکــی دیگــر از لوکــس تریــن قطارهــای 

ــان اســت. جه

 B e l m o n d  R o yal  -3
تلند ا ک ـ ـ س ا  ،S c o t s m a n

 Belmond Royal Scotsman 
قطــاری نســبتا کنــد بــوده کــه بــا ســفر کــردن 
ــا و  ــه ه ــا، قلع ــه ه ــوان دریاچ ــی ت در آن، م
روســتاهای اســکاتلند را دیــد. از آن جــا کــه این 
قطــار در ارتفاعــات حرکــت مــی کنــد، فضــای 
داخلــی آن ممکــن اســت بســیار ســرد شــود. بــا 
ــه یکــی از  ایــن حــال آن چــه ایــن قطــار را ب
لوکــس تریــن قطارهــای جهــان تبدیــل کــرده، 
ــافران  ــه مس ــوده ک ــوص آن ب ــپای مخص اس
ــن  ــی را در ای ــاژهای مختلف ــد ماس ــی توانن م

ــد. ــه کنن اســپا تجرب

Rovos Rail -4، آفریقای جنوبی
مســافران Rovos Rail بــا طــی کــردن 
مســیری بیــن پرتوریــا و کیپ تاون، از تماشــای 
مناظــر متنــوع و بــی نظیری لــذت خواهنــد برد. 
ایــن گشــت و گــذار ســه روزه شــامل بازدیــد از 
محیــط هــای طبیعــی جذابــی همچــون چمــن 

زار هــای هایولــد و صحــرای عظیــم کارو مــی 
ــذاب  ــای ج ــن ه ــر از بالک ــن مناظ ــود. ای ش
ــایی  ــیار تماش ــار بس ــن قط ــاهده ای ــن مش واگ
هســتند. در ایــن قطــار همچنیــن مبلمان بســیار 
لوکــس و زیبــا و تهویــه هــوای کامــال مطبوعی 

وجــود دارد.

 B e l m o n d  A ndean  -۵
و ر ــ پ  ،E x p l o r e r

۶۰۰ ســال پیــش، سیســتم   حــدود 
جــاده هــای اینکاهــا یــک شــاهکار مهندســی 
ــودن  ــرای پیم ــا ب ــد. اینکاه ــی ش محســوب م
مســیری ۴۰ هــزار کیلومتــری از الماها اســتفاده 
مــی کردنــد یــا تمام مســیر را پیــاده مــی رفتند! 
ــیر را  ــن مس ــد ای ــی توانن ــافران م ــروزه مس ام
ــان  ــای جه ــن قطاره ــس تری ــی از لوک ــا یک ب
 Belmond Andean Explorer یعنــی

ــد. طــی کنن
ــی  ــت تاریخ ــار از پایتخ ــن قط ــیر ای مس
ــد و  ــای آن ــه ه ــده و از تپ ــاز ش ــکو آغ کوس
ــت  ــه عل ــد. ب ــور مــی کن ــکاکا عب دریاچــه تیتی
مرتفــع بــودن شــهر پــرو، ایــن قطــار یکــی از 
مرتفــع تریــن قطارهــای جهــان نیــز بــه شــمار 
مــی رود. داخــل ایــن قطــار نیــز بــا گل هــای 
محلــی و پــرده هــای طــرح دار پرویــی آراســته 

شــده اســت.

Maharajas Express -6، هند
بــرای قرارگیــری   دالیــل متعــددی 
فهرســت  در   Maharajas  Express
ــن قطارهــای جهــان وجــود دارد.  لوکــس تری
ــکار  ــن قطــار دارای یــک خدمت هــر واگــن ای
ــم  ــتگاه، مراس ــر ایس ــوده و در ه ــخصی ب ش
ــازه  ــافران ت ــرای مس ــی ب ــد گوی ــوش آم خ
برگــزار مــی شــود. تــور ۸ روزه “میــراث هنــد” 
ــه  ــد از جمل ــهرهای هن ــن ش ــوب تری از محب
بمبئــی، اودی پــور، جوداپــور، جایپــور، آگــرا و 

ــد. ــی کن ــذر م ــی گ دهل

 ،The Presidential Train -۷
ــال پرتغ

 دره دورو در پرتغــال مدتــی اســت کــه بــه 
یکــی از مراکــز مشــهور غذاهــای بیــن المللــی 
 The Presidential بدل شــده اســت. قطار
Train تعــدادی از بهتریــن آشــپزهای جهــان 
ــری  ــی نظی ــای ب ــا غذاه ــم آورده ت ــرد ه را گ
ــد.  ــه کنن ــار تهی ــن قط ــافران ای ــرای مس را ب
ــن  ــد در کابی ــی توانن ــار م ــن قط ــافران ای مس
ــر  ــرده و منتظ ــتراحت ک ــی اس ــای خصوص ه

ســرو غذایشــان باشــند.

The Ghan -8، استرالیا
 The Ghan یکــی دیگــر از لوکــس 
تریــن قطارهــای جهــان اســت کــه مســافران 
را بــه یــک ســفر ۴ روزه، از داریــن بــه آدالیــد 
ــرد. ایــن قطــار از ســال ۱۹2۴ مشــغول  مــی ب
بــه کار اســت؛ امــا از آن زمــان تاکنــون مــدرن 
ــن  ــر شــده اســت. غذاهــای ای ــر و لوکــس ت ت
قطــار شــامل غذاهــای محلــی و ارزان تــر مانند 

گوشــت کانگــورو و غذاهایــی مخصوص ســطح 
وی آی پــی و رزرو شــده اســت کــه گــران تــر 

هســتند.

The Canadian -9، کانادا
 ســفری گــرم در دل کانــادای بســیار 
ســرد بــرای هــر مســافری جــذاب اســت. قطــار 
The Canadian کــه یکــی دیگــر از لوکس 
تریــن قطارهــای جهــان محســوب مــی شــود، 
بــه خدمــات رســانی در ســطح ایــن کشــور، از 
تورنتــو تــا ونکــوور مشــغول اســت. اگــر از ایــن 
قطــار پیــاده نشــوید، ســفرتان ۴ روز کامل طول 

خواهــد کشــید.
ــن قطــار مســافران آبشــارها،  در مســیر ای
شــهرهای کوچــک و زیبــا و کوهســتان راکــی 
را مشــاهده خواهنــد کــرد. ســفر در زمســتان بــا 

ایــن قطــار نیــز فرصــت تماشــای مناظــر بــی 
نظیــر برفــی را برای مســافران فراهم مــی آورد. 
ــی  ــوده و م ــدی ب ــطح بن ــار دارای س ــن قط ای
ــه هــای اقتصــادی  ــرای رزرو آن، گزین ــوان ب ت

تــری را نیــز انتخــاب کــرد.

 The Transcantabrico  -10
Gran Lujo، اســپانیا

 The Transcantabrico  قطــار 
ــه  ــت ک ــافرانی اس ــژه مس Gran Lujo وی
ــخ  ــه تاری ــودن، ب ــری ب ــر الکچ ــالوه ب در ع
ــدد از  ــار ع ــتند. چه ــد هس ــه من ــز عالق نی
ــال  ــه س ــق ب ــار متعل ــن قط ــای ای ــن ه واگ
۱۹2۳ هســتند. ایــن قطــار بــه گونــه ای 
تزئیــن شــده کــه یــادآور تاریخچــه صدســاله 
ــای  ــار از تماش ــن قط ــافران ای ــد. مس آن باش

ــپانیا،  ــور اس ــر کش ــن مناظ ــدادی از بهتری تع
ــرد. ــد ب ــذت خواهن ل

ــمالی  ــواحل ش ــمت س ــار از س ــن قط ای
اســپانیا آغــاز بــه حرکــت می کنــد. تجربه ســفر 
7 روزه بــا ایــن قطــار بــه قــدری لــذت بخــش 
ــن  ــس تری ــت لوک ــه آن را در فهرس ــت ک اس

قطارهــای جهــان جــای داده اســت.

Golden Eagle Trans- -11
Siberian Express، روســیه

 Trans-Siberian Express ــار  قط
بیــش از ۱۰۰ ســال قدمــت دارد. ایــن قطــار از 
مســکو بــه ســمت والدی وســتوک در ســواحل 
ــی  ــت م ــس حرک ــا بالعک ــیه و ی ــرقی روس ش
کنــد. در طــی ایــن مســیر، مســافران مــی توانند 
کالس هــای زبــان روســی بگذارننــد، بــه پیانــو 

نــوازی زنــده گــوش دهنــد و یــا تنهــا وقتشــان 
را بــه اســتراحت اختصــاص دهنــد. ســفر بــا این 

قطــار ۱۵ روز بــه طــول مــی انجامــد.

 Eastern  &  Oriental  -1۲
Express، آســیا

 Eastern & قطــار بســیار لوکــس 
Oriental Express از ســال ۱۹۹۳ در 
ــه  ــیا از جمل ــن شــهرهای آس ــدادی از بهتری تع
کواالالمپــور، بانکــوک و ســنگاپور توقــف 
ــار از  ــن قط ــی ای ــی داخل ــت. طراح ــرده اس ک
فیلــم Shanghai Express )محصــول 
ســال ۱۹۳2( الهــام گرفتــه شــده اســت. تجربــه 
حضــور در ایــن قطــار بســیار لوکــس، مــی تواند 
یکــی از بهتریــن و منحصــر به فردتریــن تجارب 

ــرد باشــد. زندگــی هــر ف

لوکس ترين قطارهای جهان کدامند؟
 در این مطلب به معرفی 1۲ مورد از رویایی ترین و لوکس ترین 
قطارهای جهان می پردازیم که سفر با آن ها بدون تردید یکی از 

بهترین تجارب زندگی هر فرد است.
 Paul Theroux ،در دهه ۷0 میالدی، سفرنامه نویس آمریکایی

تصمیم گرفت ماموریتی بزرگ انجام داده و از انگلستان تا آسیا را 
با قطار سفر کند. 

 The Great وی این سفر طوالنی را در قالب کتابی به نام
Railway Bazaar که به یکی از جذاب ترین کتاب های نوشته 

این  به چاپ رساند. وی در  تبدیل شد،  نیز  شده درباره قطارها 
کتاب نوشته:

اگر یک قطار به اندازه کافی بزرگ و راحت باشد، دیگر نیازی به 
مقصد نخواهید داشت. تنها نشستن بر یک صندلی در گوشه قطار 

کافیست تا تبدیل به مسافری شوید که هرگز احساس نمی کند قرار 
بوده نهایتا به مقصدی برسد!

در ادامه همراه ما باشید تا با تعدادی از لوکس ترین قطارهای 
جهان آشنا شوید.
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کشور  باشگاههای  قهرمانی  مسابقات  با  مزمان  ه
برگزار شد؛

انتخابی تیم ملی فیتنس چلنج

قهرمانی  مسابقات  دوره  دومین  جوانان،  دنیای  خبرنگار  گزارش  ه  ب
با  بهمن  دوم  روز  چلنج  فیتنس  ملی  تیم  انتخابی  و  کشور  اشگاههای  ب
حضور بیش از صد و هفتاد ورزشکار از سراسر کشور به میزبانی سالن چند 
رئیس،نایب  با حضور  و   IFBB المللی  بین  آکادمی  در  شاهین  نظوره  م
رئیس،سرپرست دبیری فدراسیون و رئیس کمیته فیتنس استان تهران و 
برخی مسئوالن استانی برگزار شد که در پایان نفرات و تیمهای برتر به 

شرح زیر معرفی شدند:
بخش انفرادی؛

۱کامبیز اوسطی2۹۴ قزوین الف
2خشایار امینی2۹۱ سمنان

۳مسعود ذوقی2۸۹ خراسان رضوی
۴محمد بنی محمدی2۸۸ خراسان رضوی الف

۵سجاد پروین 2۸7 البرز
۶حسین رحیمی2۸7 فارس الف

7مهدی لطفی2۸۶ خراسان شمالی
۸میالد بابکان27۹ فارس الف
۹امید کلجی27۸ تهران الف

۱۰امیر محمدجانی27۶ مازندران الف
۱۱رضا ازاد 27۶ کهکیلویه و بویر احمد

 بخش تیمی؛
تیم اول: مفرح فارس

تیم دوم: هیات خراسان رضوی
تیم سوم: شاهین تهران

یک درخواست از فدراسیون کشتی؛
کیفیت جام تختی را دوباره باال ببريد

رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی به عنوان یکی از مراحل اصلی چرخه ی 
انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا، بازی های آسیایی و رقابت 

های جهانی صربستان به میزبانی شهر اهواز استان خوزستان برگزار می شود.
جام تختی در سالهای نه چندان دور جزو رویدادهای مهم و حتی تاثیرگذار در 
رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی بود، جاییکه کشتی گیران بزرگ جهان برای حضور در 

این مسابقات عازم ایران می شدند.
روند نزولی کیفیت جام تختی از چند سال گذشته آغاز شد، جاییکه دیگر چهره های 
مطرح خارجی بنا به دالیل مختلف از حضور در این جام بزرگ و پرسابقه خودداری 
کردند و ادامه این روند کار را به جایی رساند که جام تختی در حال حاضر صرفا به 
یک رویداد داخلی تبدیل شده و فدراسیون کشتی برای اینکه کمی از اعتبار از دست 
رفته جام تختی را بازگرداند، از آن به عنوان یکی از مراحل انتخابی تیم ملی نام می برد.

اما مهمترین نکته درباره چرایی نزول کیفی جام تختی، مشکالت مالی برای 
دعوت تیم های خارجی و ناتوانی فدراسیون کشتی از پرداخت هزینه های دعوت از 

تیم های مطرح کشتی جهان بوده است.
اما نکته ای که فدراسیون کشتی باید به آن دقت داشته باشد این است که در 
صورت برگزار نشدن این مسابقات به صورت بین المللی، جایگاه کشتی ایران در جهان 
و اتحادیه جهانی کشتی، باز هم پایین تر می آید، چرا که در زمانی که ما نمی توانیم 
میزبان رقابت های جهانی، آسیایی و حتی جام جهانی باشیم، حداقل باید میزبان یک 
رقابت بین المللی در سطح دنیا باشیم تا اعتبار کشتی ایران در بین سایر کشورهای 

صاحب قدرت کشتی دنیا پایین تر نیاید.
قطعا در شأن کشتی ایران نیست که مسابقاتی که بیش از چهل سال قدمت 
دارد به صورت داخلی برگزار شود و نام و نشانی از کشتی گیران خارجی در آن نباشد.

طبق شنیده ها هزینه های بسیار باالی دالری برای تهیه الیسنس کشتی گیران 
داخلی، باعث شده که فدراسیون کشتی از برگزاری بین المللی این مسابقات صرف 
نظر کند.با توجه به چرخه ی انتخابی تیم ملی ۳ نفر برتر رقابت های قهرمانی کشور، 
۳ نفر برتر رقابت های انتخابی جام تختی به همراه نفرات حاضر در تیم های ملی 
جوانان، امید و ارتش ها جمعا ۹ نفر در هر وزن مجوز حضور در این مسابقات را دارند 
که جمع کشتی گیران ایرانی در این مسابقات را در ۱۰ وزن به عدد ۹۰ می رساند 
که حدودا نیمی از این تعداد در نهایت به رقابت های آسیایی مغولستان، بازی های 
آسیایی چین، جهانی صربستان و امیدهای جهان در سال 2۰22 اعزام می شوند که بر 
همین اساس باید الیسنس داشته باشند و فدراسیون کشتی نیز عمال بابت ۵۰ کشتی 

گیر باید هزینه تهیه الیسنس را بپردازد. 
 هزینه الیسنس هر کشتی گیر حدود ۳ میلیون تومان است که در نهایت تهیه 
الیسنس برای ۴۰ کشتی گیر دیگر هم که قطعا شانس حضور در چرخه و اعزام به 
تورنمنت های بین الملی را دارند چیزی در حدود ۱2۰ میلیون تومان است که در 
نهایت این رقم در برابر هزینه های کالن برگزاری مسابقات بزرگی همچون جام 

تختی چندان به چشم نمی آید.
بدون شک اگر این مسابقات به صورت بین المللی برگزار شود، حداقل ۴۰ داور 
ایرانی نیز می توانند در این مسابقات کنترل درجه شوند و از حضور آنها در سایر کشورها 
و از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری شود و این می تواند هم به سود داوران کشورمان 
باشد و هم به سود فدراسیون چراکه هم داورانش کنترل شده اند و هم مسابقات به 

صورت بین المللی و در شأن نام ایران برگزار خواهد شد.
با توجه به اینکه ایران با کشورهای صربستان، بلغارستان و عراق تفاهم نامه 
همکاری دارد می تواند از حضور کشتی گیران این کشورها در این تورنمنت استفاده 
کند، ضمن اینکه قطعا تیم های دیگر مثل ارمنستان و قرقیزستان نیز عالقه ی زیادی 
دارند تا مقابل کشتی گیران مطرح کشورمان قرار بگیرند و به این ترتیب سطح برگزاری 
مسابقات نیز باالتر خواهد رفت تا چرخه  انتخابی تیم ملی نیز با کیفیت باالیی برگزار 
شود و داوری آن نیز تحت تأثیر داوران ایرانی نباشد تا به این ترتیب این مسابقات از 
سوی نماینده اتحادیه جهانی کشتی و سایر داوران خارجی قضاوت شود تا هیچ حرف 

و حدیثی درباره داوری مسابقات انتخابی تیم ملی پیش نیاید.
 با توجه به حضور حمید بنی تمیم به عنوان یک پیشکسوت خوشنام کشتی در 
راس ورزش خوزستان و تسلط وی بر برگزاری مسابقات کشتی، لزوم چاره اندیشی 
در تامین هزینه ها و توجه به نکات فوق ضروری بنظر می رسد تا در نهایت شاهد 
یک رقابت بین المللی جذاب با حضور کشتی گیران مطرح داخلی و خارجی باشیم تا 
خروجی آن هم برگزاری یک جام در حد و اندازه نام جهان پهلوان تختی و هم تشکیل 

یک تیم ملی قدرتمند در رویدادهای مهم پیش رو باشد.

راموس به رئال نمی رسد
باشگاه  »سرخیو راموس« مدافع 
مقابل  دیدار  فرانسه  پاری سن ژرمن 
قهرمانان  لیگ  در  اسپانیا  رئال مادرید 

را از دست داد.
ابتدای  در  ساله   ۳۵ مدافع  این 
فصل جاری و پس از ۱۶ سال حضور 
در رئال مادرید این باشگاه را ترک کرد 

و به پاریس رفت.
مصدومیت های متعدد این مدافع 
توانمند موجب شد تا سران باشگاه رئال 
حاضر به تمدید قرارداد با وی نشوند تا 
بود  کهکشانی ها  کاپیتان  که  راموس 

راهی پایتخت فرانسه شود.
اما حضور او در پاری سن ژرمن هم با مصدومیت های متوالی همراه شد به طوری 

که وی اکثر دیدارها را تاکنون از دست داده است.
راموس اکنون دچار مصدومیت عضالنی شده و رسانه های معتبر فرانسوی 
به نقل از تیم پزشکی پاری سن ژرمن اعالم کردند که وی نمی تواند مقابل رئال 

به میدان برود.
»نیمار« ستاره برزیلی خط حمله پاریسی ها نیز مصدوم است و روند درمانی 
دیدار  در  تیمش  برای همراهی  او مشکلی  بنظر می رسد  اما  را طی می کند  خود 

حساس مقابل رئال ندارد.
دیدار رفت تیم های پاری سن ژرمن و رئال مادرید از دور رفت مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا، 2۶ بهمن ماه در ورزشگاه »پارک دوپرنس« شهر پاریس 

برگزار می شود.

زالتان بی خیال خداحافظی، با میالن تا 2۰2۳
مهاجم باتجربه میالن قصد دارد 
که قراردادش را با این تیم تا سال 2۰2۳ 
با ۴۱  ابراهیموویچ  تمدید کند. زالتان 
دنیای  از  خداحافظی  قصد  سن  سال 

فوتبال ندارد.
ویژه  به  ها  فوتبالیست  معموال 
مهاجمان چنانچه بسیار آماده و سرحال 
باشند تا سن ۳۶ سالگی می توانند در 
سطح نخست فوتبال اروپا بازی کنند اما 
مهاجم سوئدی میالن همه حد و مرزها 
را پشت سرگذاشته است به طوری که 
با وجود گذر از ۴۰ سالگی همچنان آماده 

است و قصد خداحافظی ندارد. در گزارش گاتزتا دلو اسپورت آمده است که زالتان 
به دنبال تمدید قرارداد یک ساله با میالن است. این بازیکن اخیرا بار دیگر به تیم 

ملی فوتبال سوئد برگشته است.
با این حال  به نظر می رسد مدیران باشگاه میالن نسبت به وضعیت جسمانی 
ستاره سوئدی خود برای ادامه کار دچار تردیدهایی هستند. او این فصل چندین 

مصدومیت داشته است.
تصمیم  برای تمدید قرارداد  زالتان ۴۰ ساله بسته به میز مذاکره ندارد، بلکه 
بسته به وضعیت جسمانی این مهاجم گلزن دارد. طبق این گزارش؛ در صورتی که 
ایبرا در ادامه فصل به لحاظ فیزیکی و انگیزشی در وضعیت خوبی باشد، میالن به 
طور اتوماتیک قرارداد او را تمدید خواهد کرد، در غیر اینصورت مسیر طرفین در 

پایان فصل از هم جدا خواهد شد.
 زالتان بعد از تمدید قرارداد با میالن به دنبال حضور در جام جهانی 2۰22 

است و امید زیادی دارد که بتواند حضور در این رقابت بزرگ را دوباره تجربه کند.

پديده فوتبال آرژانتین به منچسترسیتی پیوست
آرژانتینی  پدیده  آلوارز،  جولیان 
منچسترسیتی  به  رسمًا  ریورپالته، 

پیوست.
جولیان  درخشان  های  نمایش 
شد  باعث  ریورپالته  ترکیب  در  آلوارز 
اروپایی  بزرگ  باشگاه  چند  چشم  که 
به جذب این بازیکن دوخته شود. حتی 
جمله  از  باشگاه  چند  اخیر  تابستان  در 
استون ویال و بایرلورکوزن برای جذب 
این بازیکن اقدام کردند اما نهایتاً او در 
آن مقطع تصمیم گرفت که به کارش 

در آرژانتین ادامه دهد.
تداوم عملکرد فوق العاده جولیان آلوارز باعث شد که منچستر سیتی و پپ 
گواردیوال به شدت شرایط جذب این بازیکن را مورد بررسی قرار دهند. در این مدت 
چند تیم دیگر نیز به جذب این مهاجم جوان آرژانتینی عالقه نشان دادند اما نهایتًا 

سیتیزن ها گوی سبقت را از رقبا ربودند.
در همین راستا باشگاه منچسترسیتی به شکل رسمی اعالم کرد که با قراردادی 
به مدت پنج فصل و نیمه جولیان آلوارز را به خدمت گرفته است. مبلغ این انتقال 
چیزی حدود ۱7 میلیون یورو برآورد شده و بر اساس توافق انجام شده بین دو باشگاه 
قرار است آلوارز حداقل تا پایان فصل به کار خود در در ریورپالته ادامه دهد و احتمااًل 

در تابستان به جمع شاگردان پپ گواردیوال ملحق شود.

پیغام صريح پیکه برای هالند، به رئال مادريد نرو!
ستاره بارسلونا به ارلینگ هالند توصیه کرد که راهی رئال مادرید نشود.

جرارد پیکه کاپیتان بارسا حضوری فعال در شبکه های اجتماعی دارد و رفاقتش 
با ایبای یانوس استریمر معروف اسپانیایی حتی باعث شد این دو اخیرا جام جهانی 

بادکنک بازی را با حضور ۳2 کشور برگزار کنند.
پیکه در مصاحبه با یانوس به صحبت در مورد مسائل مختلف پرداخت. یانوس 
که از هواداران رئال مادرید است، بار دیگر در مورد انتقال نارفرجام وینیسیوس به 

بارسا سوالی مطرح کرد.
پیکه در مورد وینیسوس گفت:»  قبل از اینکه وینیسیوس به رئال برود، قرار 
بود به بارسا بیاید. با او حرف زدم و گفت که با بارسا تمام کرده ولی در آخرین ثانیه 
ورق برگشت و او به رئال رفت. حدس می زنم رئال بر عکس بارسا، همه خواسته 

های وینیسیوس را برآورده کرده بود.«
پیکه در مورد شایعات پیرامون جدایی ارلینگ هالند از دورتموند گفت:» جای 
هالند باشم به تیمی نمی روم که کیلیان امباپه را در خود دارد، چون در این صورت 
شانس کسب توپ طالیم کاهش پیدا خواهد کرد. توصیه ام به او این است که راهی 

تیمی نشود که قرار است امباپه به آن برود)رئال(.«
بازگشت به تیم ملی اسپانیا:» واضح است که من از تیم ملی اسپانیا خداحافظی 
کرده ام ولی ممکن است یک روزی به مربی زنگ بزنم و بگویم در شرایط خوبی 
قرار  دارم و مشتاقم به برگردم. هیچ دری را نمی بندم و االن هم می گویم ۹۹ 

درصد امکان بازگشت نیست ولی این ۹۹ را ۱۰۰ نمی کنم.«

فرانک لمپارد سرمربی اورتون شد
فرانک لمپارد با عقد قراردادی 2.۵ ساله هدایت اورتون را پذیرفت.

نتایج ضعیف سرانجام شانزدهم  از چندین هفته کسب  بنیتس پس  رافائل 
ژانویه از هدایت اورتون برکنار شد تا این باشگاه به دنبال پیدا کردن جانشینی برای 

این مربی اسپانیایی باشد.
دو روز پیش  سایت گل مدعی شد که فرانک لمپارد باالتر از دانکن فرگوسن و 
ویتور پریرا پس از چندین جلسه مصاحبه که روز جمعه در لندن برگزار شده، توانسته 
توجه مدیران اورتون را به خود جلب کند و در نهایت دقایقی پیش این خبر رسمی شد.
لمپارد فصل ۱۹-2۰۱۸ دوره موفقی به عنوان مربی دربی کانتی داشت و 
سپس به باشگاه سابقش چلسی بازگشت و هدایت آن را قبول کرد. دوران لمپارد در 
چلسی اما خوب نبود و او ژانویه 2۰2۱ اخراج شد و جای خود را به توماس توخل داد.
پس از یک سال دوری از مربیگری او حاال هدایت اورتون را قبول کرده است. 
انتظار می رود لمپارد با کادر فنی و افراد مدنظر خودش که یک سال قبل پیش از 
جدایی از چلسی نیز با آنها کار می کرد به این تیم ملحق شود. گفته می شود یکی 

از دستیاران او نیز اشلی کول خواهد بود.
در طول این مدت و پس از جدایی بنیتس، فرگوسن به صورت موقت هدایت 
این تیم را برعهده داشته و در تنها دیداری که روی نیمکت اورتون نشسته شکست 

۰-۱ برابر استون ویال را تجربه کرده است.

قوانین  و  تازه  قرائت  با 
جدید به نظر می رسد موضوع 
اساسنامه  یک  بند  بحرانی 
به  رو  فیفا  در  ایران  فوتبال  فدراسیون 

حل نهایی است. 
در ماه های گذشته مباحث فراوانی 
درباره بند یک اساسنامه فدراسیون فوتبال 
تعلیق  از  صحبت  حتی  و  شده  مطرح 
پذیرش  ایران در صورت عدم  فوتبال  
فوتبال  فدراسیون  حقوقی  شخصیت 
به عمل  غیردولتی  نهاد  یک  به عنوان 
غالمرضا  گذشته   روز  اما  است.  آمده 
رفیعی، مشاور حقوقی فدراسیون در یک 
قوانین  تغییراتی در  به  مصاحبه مفصل 
ایران اشاره می کند که به صورت خودکار 
فدراسیون  یک  از  را  فوتبال  فدراسیون 
حقوقی  ماهیت  و  کرده  خارج  آماتوری 
جدیدی به آن می دهد تا حدی که شاید 
نیازی به مصوبه مجلس درباره بند یک 
نباشد. او در پایان صحبت های خود اعالم 
کرده   که ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال 
جمهوری اسالمی ایران یک »موسسه 

غیر انتفاعی غیر دولتی« است.
این مقدمه توضیحات رفیعی است 
که در آن توضیح کافی درباره این مسئله 
حقوقی به میان آمده است: )فدراسیون 
نتفاعی  ا غیر  »موسسه  یک  فوتبال 
»شرکت  یک  نه  است؛  دولتی«  غیر 
خصوصی« و نه یک نهاد »عمومی غیر 
دولتی« و نه »دستگاه اجرایی« موضوع 
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری( با 
عنایت به اینکه شامگاه روز گذشته، یکی 
از سایت های خبری به نقل از مصاحبه 
یکی از مسئولین سابق حقوقی فدراسیون 
پاسخ  خصوص  در  را  مطالبی  فوتبال، 
فدراسیون به فیفا و ای اف سی در مورد 
ماهیت  )تثبیت  اساسنامه  و ۸7  مواد ۱ 
حقوقی فدراسیون فوتبال ج.ا. ایران در 
نظام حقوقی ایران( مطرح کرده و من 
غیر حق، شائبه »ارسال گزارش خالف 
واقع« به آن دو مرجع را نزد افکار عمومی 
مطرح کرده است؛ فدراسیون فوتبال الزم 
می داند ضمن احترام به نظر شخصی افراد 
این خصوص،  در  نگرانی  رفع  و جهت 
مردم  عموم  برای  را  ذیل  توضیحات 
شریف، بخصوص اعضا جامعه حقوقی 
از  پیشاپیش  ارائه کند.  ایران  و ورزشی 
طوالنی بودن این مطلب، پوزش طلبیده 
به جهات  توجه  با  اعالم می دارد که  و 
از  ناگزیر  و حقوقی موضوع،  تخصصی 

اطاله کالم و تشریح ماوقع است.
فوتبال  :فدراسیون  مسئله  *شرح 

آماتور نیست غیر دولتی است.
* قانونگذار در مواد ۳ و ۵ قانون 
مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ 
ضوابط  و  معیارها  از  جدیدی  تعریف 
غیر  عمومی  نهادهای  و  »موسسات 
دولتی« ارائه کرده است که متفاوت از 
تعریف مقنن در ماده ۵ قانون محاسبات 
عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می باشد. 

)برای دیدن هر دو قانون رجوع شود به 
سایت روزنامه رسمی کشور( به همین 
فدراسیون  تاکنون  از سال ۱۳۸۶  دلیل 
دولتی«  غیر  »عمومی  ماهیت  دارای 
نیست بلکه یک »موسسه غیر انتفاعی 

غیر دولتی« می باشد.
* مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات 
کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، قانون موخر 
و ناسخ ماده ۵ قانون محاسبات عمومی 
به  بوده و مستند  کشور مصوب ۱۳۶۶ 
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، 
جزو«دستگاه های  فوتبال  فدراسیون 
اجرایی« مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت 
خدمات کشوری نمی باشد. )برای دیدن 
روزنامه  سایت  به  شود  رجوع  قانون 

رسمی کشور(
* از سال ۱۳۸۶ تاکنون، فدراسیون 
فوتبال یک »فدراسیون ورزشی آماتوری 
اساسنامه  دارای  و  نبوده  )قهرمانی(« 
مستقل خود با هویت یک موسسه غیر 
دولتی است. به همین دلیل، فدراسیون 
تابع  تاکنون،   ۱۳۸۶ سال  از  فوتبال 
فدراسیون های  ماده ای   ۳۶ اساسنامه 
سال های  مصوب  آماتوری  ورزشی 
هیات وزیران   ۱۴۰۰ و   ۱۳۸۱  ،۱۳7۸
نیست. )توجه: بموجب ماده ۱ اساسنامه 
آن  آماتوری،  ورزشی  فدراسیون های 
غیر  عمومی  »نهادهای  فدراسیون ها 

دولتی« هستند.(
* فدراسیون فوتبال ایران در سال 
۱۳۹۶ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیر تجاری ایران به عنوان یک »موسسه  
و  ثبت ۴۱72۸  شماره  به  دولتی«  غیر 
ثبت  به   ۱۴۰۰۶7۸۹۴2۳ ملی  شناسه 
اساسنامه  رسیده است. بموجب ماده ۱ 
و  شرکت ها  ثبت  اداره  در  شده  ثبت 
ماهیت  تهران،  تجاری  غیر  موسسات 
حقوقی فدراسیون فوتبال یک »موسسه 
غیر دولتی« می باشد نه یک »موسسه 
عمومی غیر دولتی« و نه یک »شرکت 
روزنامه  سایت  به  )رجوع  خصوصی«. 

رسمی کشور(
* قانونگذار ایران در ماده 2 قانون 
اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش 
و جوانان که در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ پس از 
تایید شورای محترم نگهبان در روزنامه 
رسمی کشور منتشر گردیده است، برای 
نخستین بار اقدام به تعریف »ورزش های 
آماتوری)قهرمانی(«  و »حرفه ای« کرده 

در  نیز  دولت  هیات  محترم  دبیر  است. 
در  موضوع  طرح  از  پس   ۱۴۰۰ سال 
استناد  به  وقت،  وزیران  محترم  هیات 
همین قانون جدید التصویب قوه مقننه، 
فدراسیون فوتبال را جزو فدراسیون های 
ورزشی آماتوری ندانسته و به همین دلیل، 
رسما به وزارت محترم ورزش و جوانان 
تغییرات  است که تصویب  اعالم کرده 
اساسنامه فدراسیون فوتبال در صالحیت 
هیات وزیران نبوده و کما فی السابق در 
صالحیت مجمع عمومی خود فدراسیون 
و  تغییرات  حالی که  در  است.  فوتبال 
فدراسیون های  ای  اساسنامه  اصالحات 
ورزشی آماتوری منحصرا در صالحیت 
هیات وزیران است نه مجمع عمومی آنها.
عدالت  دیوان  عمومی  هیات   *
اداری به عنوان عالیترین مرجع قضایی 
 2۰ تاریخ  در  اداری،  امور  در  کشور 
شماره  دادنامه  به موجب  مهر۱۴۰۰ 
دادنامه  و   ۱۴۰۰۰۹۹7۰۹۰۵۸۱۱۶۶۶
با    ۱۴۰۰۰۹۹7۰۹۰۵۸۱۱۶۶۶ شماره 
قانونی،  و   حقوقی  متقن  استدالالت 
شمول  از  خارج  را  فوتبال  فدراسیون 
و  موسسات  فهرست  قانون   ۱۱ بند 
مصوب  دولتی  غیر  عمومی  نهادهای 
 )۱۳7۶ مصوب  اصالحات  )با   ۱۳7۳
های  فدراسیون  فهرست  از  خارج  و 
نظر  از  است.  دانسته  آماتوری  ورزشی 
اداری،  عدالت  دیوان  عمومی  هیات 
غیر  »موسسه  یک  فوتبال  فدراسیون 
دولتی« و با اساسنامه مستقل و متفاوت 
ورزشی  های  فدراسیون  اساسنامه  از 
شمسی  تیرماه ۱۴۰۰  مصوب  آماتوری 
از  خارج  و  بوده  وزیران  هیات  مصوب 
در  مذکور  اجرایی  دستگاههای  شمول 
ماده ۵  قانون مدیریت خدمات کشوری 
مصوب ۱۳۸۶ است.)برای دیدن دو رای 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مراجعه 
شود به سایت روزنامه رسمی کشور( آرای 
مذکور به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیالت 
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الزم 
االتباع است مگر اینکه مقنن با تصویب 
قانون جدیدی، خالف رای هیات عمومی 
دیوان عدالت اداری، اقدام به وضع قانون 
زمره  در  را  فوتبال  فدراسیون  و  نموده 
نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهد. 
یا  خود مقنن، مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت 
خدمات کشوری را با وضع قانون جدید، 
نسخ نموده و فدراسیون فوتبال را یک 

»دستگاه اجرایی« قلمداد نماید.
محترم  دولت  تقدیمی  الیحه   *
جایگاه  تعیین  »الیحه  تحت عنوان 
قانونی فدراسیون های ورزشی آماتوری«  
مورخ  ۱۴۰۰/2/۱2 که در مجلس محترم 
مورد  در  می باشد،  اسالمی  شورای 
است.  آماتوری  ورزشی  فدراسیون های 
فدراسیون فوتبال یک فدراسیون ورزشی 

آماتوری نیست.
*مذاکره همزمان با مجلس 

رفیعی در پایان صحبت ها می گوید 
فدراسیون فوتبال وضعیت موجود را کتبا 
و رسما به وزیر محترم ورزش و جوانان 
و ریاست محترم دیوان محاسبات کشور 
ورزش  محترم  وزیر  است.  کرده  اعالم 
محترم  نماینده  به عنوان  نیز  جوانان  و 
دولت مراتب را رسما به ریاست محترم 
کرده  اعالم  اسالمی  شورای  مجلس 
جلسه  در  نیز  فدراسیون  نماینده  است. 
مجلس،  قوانین  محترم  معاونت  با  ای 
موضع حقوقی فدراسیون فوتبال را اعالم 
و صرفا بر اساس مستندات قانونی کشور 
گزارش  برخالف  است.  کرده  تشریح 
خبری  سایت های  از  یکی  که  خبری 
در مورد مصاحبه سال گذشته این جانب 
با سایت ایسنا مطرح کرده است؛ اظهار 
نظر این جانب در سال گذشته، با توجه به 
نظام حقوقی حاکم آن زمان کشور بوده 
است. بلی، اینجانب تصدیق می کنم که 
نظر گذشته این جانب، در پرتو تغییرات 
قانونگذاری و رویه قضایی جدید کشور، 
قانون  شدن  االجرا  الزم  بخصوص 
اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش 
عمومی  هیات  آرای  صدور  جوانان،  و 
دیوان عدالت اداری و اعالم نظر رسمی 
هیات محترم دولت توسط دبیر محترم 
هیات دولت - که در سال ۱۴۰۰ محقق 

گردید – تغییر کرده است.
مشاور عالی حقوقی فدراسیون در 
انتهای صحبت هایش گفت: با توجه به 
مراتب فوق، و در پاسخ به پیگیری های 
فوتبال  فدراسیون  فیفا ،  و کتبی  رسمی 
وفق ماده ۸7 اساسنامه مصوب آذر ماه 
۱۳۹۹ مجمع عمومی، در مهلت قانونی، 
پاسخ خود را در خصوص تحوالت تقنینی 
به  منجر  که   - کشور  جدید  قضایی  و 
تثبیت ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال 
گردیده است - را به فیفا و ای اف سی 
)به همراه ترجمه رسمی مستندات قانونی 
و قضایی فوق االشعار( به فیفا و ای اف 
و  صریح  شفاف،  کامال  به صورت  سی 
رسمی ارسال کرده و اعالم نموده است 
فوتبال  فدراسیون  حقوقی  ماهیت  که 
جمهوری اسالمی ایران یک »موسسه 

غیر انتفاعی غیر دولتی« می باشد.
به گفته او فدراسیون فوتبال یک 
»شرکت خصوصی«، »نهاد عمومی غیر 
دولتی« و یا »دستگاه اجرایی« مشمول 
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری 

نمی اشد.

پایان گرفتاری بزرگ فوتبال ایران و فیفا؛

فدراسیون فوتبال؛ موسسه غیر انتفاعی غیر دولتی
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بسمه تعالی
آگهی ابالغ آراء ماده ۱۰ آئیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن واقع در شهرهای زیر 2۵ هزار نفر

برابر آراء صادره از هیئت سه نفره تشکیلی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتی  موضوع ماده فوق الذکر  ، تصرفات مالکانه و بال معارض اشخاص ذیل جهت 
اطالع عموم برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیراالنتشار منتشر می گردد .

 رای شماره ۵۴۵   - 2۰  /۰۸  /۱۴۰۰ پالک ۱۹۱2  /۱۶۶۴ خانم فاطمه مظفریان ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 2۵  /۱۹۶ متر مربع واقع در شهر بادوله 
 رای شماره ۵۴7   - 2۰  /۰۸  /۱۴۰۰ پالک ۱۹۳۹  /۱۶۶۴ خانم سکینه رحیمی فرد ششدانگ یک باب خانه به  مساحت2۵۰ متر مربع واقع در شهر بادوله

رای شماره ۵۴۰   - 2۰  /۰۸  /۱۴۰۰ پالک ۶7۰  /۱۶۶۶ بنام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهربه  شناسه ملی ۱۴۰۰2۰۵۴۶7   
ششدانگ یکباب ساختمان به  مساحت ۵۵  /2۰7 متر مربع واقع در ریگدان

 رای شماره ۵۴۱   - 2۰  /۰۸  /۱۴۰۰ پالک ۶۹2  /۱۶۶۶ آقای سید عبدالباقی حسینی زاده ششدانگ یک باب خانه به  مساحت ۱۶  /۳۰۸ متر مربع واقع در ریگدان
 رای شماره ۵۴2   - 2۰  /۰۸  /۱۴۰۰ پالک 72۱  /۱۶۶۶ آقای رضا بهنام مفرد  ششدانگ یک قطعه زمین محصور به  مساحت ۳۰۸ متر مربع واقع در ریگدان

رای شماره ۵۴۳   - 2۰  /۰۸  /۱۴۰۰ پالک 7۳2  /۱۶۶۶ خانم زهره بردستانی  ششدانگ یک بابخانه  به  مساحت 2۹  /2۳۵ متر مربع واقع در ریگدان
رای شماره ۵۴۴   - 2۰  /۰۸  /۱۴۰۰ پالک ۱۸۹۴  /۱۶۶7 خانم ستاره پرویزی فر  ششدانگ یک باب خانه  به  مساحت 2۶  /۴۶۱ متر مربع و به شرط تجمیع با پالک ۶۱۸ /۱۶۶7 

واقع در شهر کاکی
رای شماره ۵۴۶   - 2۰  /۰۸  /۱۴۰۰ پالک ۱۹۳۰  /۱۶۶7 خانم زینب اولنج  ششدانگ یک بابخانه  به  مساحت 2۵ /2۰7 متر مربع واقع در شهر کاکی

رای شماره ۵۴۸   - 2۰  /۰۸  /۱۴۰۰ پالک ۱۹۴۳  /۱۶۶7 آقای اسکندر بردستانی  ششدانگ یک باب ساختمان به انضمام چند واحد تجاری به  مساحت ۶۳ /۳۴۹ متر مربع واقع 
در شهر کاکی

 رای شماره ۵۴۹   - 2۰  /۰۸  /۱۴۰۰ پالک ۱۹۴۶  /۱۶۶7 خانم بتول عوض زاده  ششدانگ یک باب خانه  به  مساحت ۸۵  /2۴2 متر مربع واقع در شهر کاکی
 رای شماره ۵۵۰   - 2۰  /۰۸  /۱۴۰۰ پالک 2۱۳۸  /۱۶۶7 آقای عباس احمدی  ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 72 /2۰7 متر مربع واقع در شهر کاکی

 رای شماره ۵۵۱   - 2۰  /۰۸  /۱۴۰۰ پالک 2۱۵7  /۱۶۶7 آقای علی کاظمی ششدانگ یک قطعه زمین محصور به  مساحت 2۵۰ متر مربع واقع در شهر کاکی
 رای شماره ۵۵2   - 2۰  /۰۸  /۱۴۰۰ پالک 2۱۶۰  /۱۶۶7 آقای حیدر بردستانی  ششدانگ یک باب ساختمان به  مساحت ۴۵  /2۱۶ متر مربع واقع در شهر کاکی

 رای شماره ۵۵۳   - 2۰  /۰۸  /۱۴۰۰ پالک 2۱۶۱  /۱۶۶7 خانم معصومه قاسمی  ششدانگ یک باب خانه  به  مساحت 7۳  /۳۱۳ متر مربع واقع در شهر کاکی
 رای شماره ۵۵۴   - 2۰  /۰۸  /۱۴۰۰ پالک 2۱۶2  /۱۶۶7 آقای عبدالرسول علیزاده  ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 2۹  /27۹ متر مربع واقع در شهر کاکی
رای شماره ۵۵۵   - 2۰  /۰۸  /۱۴۰۰ پالک 2۱۶۳  /۱۶۶7 آقای عبدالرسول علیزاده  ششدانگ یک باب خانه  به  مساحت ۵۱  /2۹7 متر مربع واقع در شهر کاکی
رای شماره ۵۵۶   - 2۰  /۰۸  /۱۴۰۰ پالک 2۱۶۴  /۱۶۶7 آقای عبدالرسول علیزاده  ششدانگ یک باب خانه به  مساحت ۸2 /۳۱۵ متر مربع واقع در شهر کاکی
رای شماره ۵۵7   - 2۰  /۰۸  /۱۴۰۰ پالک 2۱۶۵  /۱۶۶7 آقای غالمحسین حاجیانی  ششدانگ یک باب خانه به  مساحت ۴  /۵۱۶ متر مربع واقع در شهر کاکی

رای شماره ۵۵۸   - 2۰  /۰۸  /۱۴۰۰ پالک 2۱۶۸  /۱۶۶7 آقای عبدالمجید کاظمی  ششدانگ یک قطعه زمین محصور به  مساحت 2۵۰ متر مربع واقع در شهر کاکی
رای شماره ۵۵۹   - 2۰  /۰۸  /۱۴۰۰ پالک ۱۵۶۸  /22۱۰ آقای محمد علی بازدار  ششدانگ یک قطعه زمین محصور  به  مساحت ۱7  /۳۱۴ متر مربع واقع در شهر شنبه

به استناد ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرصه مسکن اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ انتشار رای و اشخاصی که 
نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تحدید حدود  ظرف مدت 2۰ روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به این اداره تسلیم نمایند و ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد ، دادخواست خود را  به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم  دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتی تحویل 
نمایند . در غیر این صورت اعتراض مذکور موثر نخواهد بود و اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتی برابر مقررات قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرصه مسکن و آیین  نامه 

اجرایی آن سند مالکیت صادر خواهند نمود.
تاریخ انتشار : ۱۸ /۱۰ /۱۴۰۰

تاریخ تحدید حدود :  ۱2 /۱۱ /۱۴۰۰
امیر عباس ترجمان
رئیس واحد ثبتي شهرستان دشتي

ن  یرا ا فوتبال  ملی  تیم  فبک  ها
گفت:  بازی برابر امارات یک دیدار سخت 
خواهد بود و ما منتظر یک جدال فیزیکی 
و نفس گیر هستیم چرا که آنها باید در 
این دیدار امتیاز الزم را به دست بیاورند.

علی قلی زاده در نشست خبری پیش 
و  ایران  فوتبال  ملی  های  تیم  دیدار  از 
امارات افزود: بدون شک یک دیدار سخت 
در انتظار تیم ایران خواهد بود. صعود ما به 
جام جهانی قطعی شده اما می خواهیم در 
همه بازی ها با تمام توان به میدان برویم 

تا توان خود را نشان دهیم.
وی ادامه داد:  بازی با امارات یک 

بازی سخت و فیزیکی خواهد بود و همه 
امتیاز  سه  امیدواریم  دانیم،  می  را  این 
را  تا دل مردم  بگیریم  را هم  بازی  این 
میدان  به  قوا  تمام  با  ما  کنیم.  شاد  باز 
را  الزم  کیفیت  بازیکنان  همه  می رویم. 
دارند و باید دید در نهایت چه بازیکنانی 

در لیست بازی حضور دارند.
هافبک تیم ملی فوتبال ایران تاکید 
کرد: مهم نیست چه کسی در زمین است،   
ملی  تیم  خوب  بازی  و  ایران  برد  مهم 
قرار  ترکیب  در  که  بازیکنی  هر  است. 
کرد.  خواهد  بازی  وجود  همه  با  بگیرد 
هم  را  رو  پیش  های  بازی  خواهیم  می 

با برد سپری کنیم تا اقتدار فوتبال ایران 
را نشان بدهیم.

بازی تیم های ملی فوتبال ایران و 
امارات امروز و از ساعت ۱۸ در ورزشگاه 
آزادی تهران برگزار خواهد شد. تیم ملی 
فوتبال ایران با پیروزی برابر عراق صعود 
به جام جهانی قطر قطعی کرده  را  خود 
 ۱2( امارات  برابر  تیم  این  دیدارهای  و 
بهمن( در ورزشگاه آزادی تهران، دیدار 
با کره جنوبی در ۴ فروردین ماه در سئول 
فروردین   ۹ در  لبنان  با  ایران  جدال  و 
به  تشریفاتی  دیدار  عنوان  به  تهران  در 

حساب می آید.

ستاره تیم ملی ایران:

بدون شک یک دیدار سخت در انتظار تیم ایران خواهد بود
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لمسلمین  ا و م  سال ال ا حجت 
موسسه  مدیرعامل  جوادی  سیدامین 
مالی  گروه  غرفه  ز  ا ملل  عتباری  ا
در  گردشگری  بانک  و  گردشگری 
لمللی  ا بین  ه  یشگا نما همین  د نز پا
بازدید  وابسته  صنایع  و  گردشگری 
کرد. و با فعالیت های پروژه سرزمین 

شد. آشنا  ایرانیان)آیلند( 
بین  ه  یشگا نما نزدهمین  پا ر  د
وابسته،  صنایع  و  گردشگری  المللی 
در  ملل  اعتباری  موسسه  مدیرعامل 
گفت:  آیلند  غرفه  از  بازدید  جریان 
یک  )آیلند(  ایرانیان  سرزمین  پروژه 
اسالمی  جمهوری  ر  فتخا ا و  لگو  ا

ایران است.
گزارش  استماع  از  پس  جوادی 
های  فرصت  خصوص  در  شده  ارائه 
سرمایه گذاری و اقدامات انجام شده، 
از بانیان و دست اندرکاران پروژه آیلند 
که در نزدیکی پایتخت محیطی عاری 
از آلودگی هوا، فضایی ورزشی و سالم 
را برای تخلیه انرژی جوانان و محلی 
فراهم کرده  آرامش خانواده ها  برای 

اند، قدردانی کرد.
در این بازدید بخشی از اقدامات 

جمله  از  شده  انجام  های  فعالیت  و 
ویژه  منطقه  مزایای  از  برخورداری 
کاربری   2۴ ایجاد  ایرانیان،  اقتصادی 
گردشگری،  و  متی  قا ا و  تفریحی 
میزبانی و برگزاری مسابقات قهرمانی 
اتومبیلرانی،  و  موتورسواری  کشوری 
ایجاد ۱۳۰ هکتار فضای سبز و فرصت 
های  پروژه  در  گذاری  سرمایه  های 
بزرگ این مجموعه عظیم تشریح شد 
که مورد توجه مدیرعامل موسسه ملل 

قرار گرفت.

)آیلند(  ایرانیان  سرزمین  پروژه 
هکتار   ۱۴۰۰ مساحت  به  زمینی  در 
تهران-ساوه  آزادراه   ۳۸ کیلومتر  در 
تفریحی  امکانات  از  که  شده  واقع 
بین  استانداردهای  با  گردشگری  و 

است. برخوردار  المللی 
های  پروژه  ترین  مهم  از  آیلند 
با  که  است  گردشگری  مالی  گروه 
دست  در  گردشگری  بانک  مشارکت 

اجراست.
برای  نند  ا تو می  عالقه مندان 

ی  ها لیت  فعا با  بیشتر  یی  شنا آ
خدمات  و  گردشگری  لی  ما گروه 
 ۳ ۸ لن  سا به  ی  شگر د گر نک  با
لمللی  ا بین  ه  یشگا نما همین  د نز پا
بسته  ا و یع  صنا و  ی  شگر د گر

. کنند جعه  ا مر
المللی  بین  نمایشگاه  پانزدهمین 
تا   ۹ از  وابسته  صنایع  و  گردشگری 
دائمی  در محل  جاری  ماه  بهمن   ۱2
تهران  لمللی  ا بین  های  ه  یشگا نما

دایر است.

بازدید مدیرعامل موسسه اعتباری ملل از غرفه گروه مالی گردشگری؛

جوادی: سرزمین ايرانیان )آيلند( الگو و افتخار جمهوری اسالمی 
ايران است

اجرای بانکداری سبز در بانک ملی ايران

بر  اشراف  نیز  و  مدیریت سبز  اهمیت  از  آگاهی  با  ایران  ملی  بانک 
محدودیت منابع انرژی و نقش کلیدی خود در صیانت از این منابع، همسو 
با سیاست های کالن کشور در راستای توسعه پایدار، افزایش بهره وری، 
مصرف بهینه منابع و کاهش آلودگی های زیست محیطی را سرلوحه خود 

داده است.
به گزارش  روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک ضمن تأمین منافع 
ذینفعان خود و صیانت از سرمایه های ملی، حفظ سالمت و ایمنی کارکنان 
و مشتریان را به عنوان الگو دانسته و خود را متعهد به اجرای استانداردهای 

ISO،۱۴۰۰۱ ISO ۴۵۰۰۱ و ISO ۵۰۰۰۱می داند.
برنامه ریزی راهبردی برای تحقق اهداف سیستم مدیریت یکپارچه، 
بهینه سازی زیرساخت های بانک جهت دستیابی به اهداف مدیریت انرژی، 
با بهره وری  رعایت اصول ساختمان های سبز و به کارگیری تجهیزات 
باالی مصرف انرژی با هدف کاهش هزینه ها و مصرف انرژی، استفاده از 
توان علمی متخصصان کشور و توانمندی بخش خصوصی جهت هدایت 
اجرای سیستم مدیریت  فعالیت های پژوهشی در بخش مدیریت سبز و 
هوشمند ساختمان، اصالح الگوی مصرف انرژی و پایبندی به موضوعات 
از جمله  کارکنان  آگاهی بخشی  از طریق  ایمنی  اصول  و  زیستی  محیط 
سیاست های پیش رو در مدیریت یکپارچه بانک ملی ایران برای بهبود 
مستمر عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی، محیط زیست و مصرف انرژی است.

گفتنی است، در همین راستا خط مشی جدید مدیریت یکپارچه بانک 
ملی ایران از سوی دکتر محمدرضا فرزین مدیرعامل این بانک به واحدها 

ابالغ شده است.

فناوری  و  ريزی  برنامه  معاون  با  تلفنی  مستقیم  ارتباط 
اطالعات

جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با مدیران بانک شهر، این هفته با حضور 
معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک شهر، جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با 
مدیران بانک، این هفته با حضور دکتر جواد عطاران معاون برنامه ریزی 
و فناوری اطالعات و هیات همراه، در سامانه نظارت و ارتباطات مردمی 

۸۶۵۵ برگزار می شود.
روز سه  توانند  و همکاران می  اساس، شهروندان، مشتریان  این  بر 
 ۸۶۵۵ تماس  شماره  طریق  از   ۱2 تا   ۱۰ ساعت  از  ماه  بهمن   ۱2 شنبه 
هرگونه پرسش، انتقاد، پیشنهاد، شکایت و تقدیر خود از عملکرد این حوزه 

را مطرح کنند.
گفتنی است، سامانه۸۶۵۵ به منظور رسیدگی به درخواست ها، شکایت 
ها، انتقادها و پیشنهادهای مشتریان، همکاران و شهروندان بانک شهر، راه 
اندازی شده است که از این طریق هر هفته یکی از مدیران و یا معاونان 

بانک، پاسخگوی موضوعات حوزه مربوطه خواهد بود.

پرداخت ۱۴۳۳ فقره وام ازدواج از سوی شعب بانک شهر
مدیر امور اعتبارات بانک شهر از پرداخت ۱۴۳۳ فقره وام ازدواج توسط 

شعب این بانک طی ۱۰ ماه گذشته از سال خبرداد.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر، مجید کاظمی با بیان اینکه ترویج 
سنت حسنه ازدواج و کمک به جوانان در تشکیل بنیان خانواده همواره از 
مهم ترین سیاست های اعتباری شبکه بانکی کشور بوده است، گفت: بانک 
شهر کوشیده است، ضمن توجه به تکالیف ابالغی از سوی بانک مرکزی در 
این خصوص، شرایط را در چارچوب قوانین و مقررات برای دریافت کنندگان 

وام ازدواج تسهیل کند.
کاظمی با بیان اینکه در بانک شهر طی سال جاری ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰/۱۸2/۱ 
ریال وام ازدواج پرداخت شده است، ادامه داد: خوشبختانه 2۴۱ نفر نیز از 
ابتدای دی ماه زندگی مشترک خود را با تسهیالت این بانک در سراسر 

کشور آغاز کرده اند.
مدیر امور اعتبارات بانک شهر در پایان گفت: تالش می کنیم با تمام 
ظرفیت های موجود طی ماه های پایانی سال، کمک ویژه ای به ازدواج 

جوانان داشته باشیم.

شهید  بیمارستان  تجهیز  در  کارگران  رفاه  بانک  مشارکت 
رهنمون يـزد

بانک رفاه کارگران در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی، در تجهیز بیمارستان شهید رهنمون یـزد مشارکت کرد.

دستگاه  اهدای  با  کارگران،  رفاه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  تجهیز  در  رفاه  بانک  یـزد،  رهنمون  بیمارستان شهید  به  سونوگرافی 

بیمارستان مشارکت کرد.
بر اساس این گزارش، این دستگاه سونوگرافی طی مراسمی با حضور 
مدیران عالی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یـزد و مدیریت شعب 

بانک رفاه کارگران استان یزد، به بیمارستان اهدا شد.
در  یـزد  پزشکی شهیـد صدوقی  دانشگاه علوم  رئیس  دکتر خطیبی 
به  و کمک  پزشکی  تجهیزات  اهدای  در  کارگران  رفاه  بانک  از  سخنانی 

ارتقاء نظام سالمت در استان یزد، قدردانی کرد.
پناهنده مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان یزد نیز بانک رفاه را بانک 
سالمت محور توصیف و نسبت به توسعه همکاری های متقابل این بانک و 

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اعالم آمادگی کرد.

شورای هماهنگی مديران بنیاد شهید و امور ايثارگران استان 
آذربايجان شرقی با حضور ريیس منطقه صندوق برگزار شد

امور  و  شهید  بنیاد  استانی  مدیران  هماهنگی  شورای  نشست  اولین 
ایثارگران در استان آذربایجان شرقی با حضور رییس منطقه صندوق قرض 

الحسنه شاهد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق قرض الحسنه شاهد، پس از ابالغ 
امور  بنیاد شهید و  دستورالعمل تشکیل شورای هماهنگی مدیران استانی 
حضور  با  شرقی  آذربایجان  استان  در  شورا  این  نشست  اولین  ایثارگران، 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران این استان و بهرام جدیری شیخ زاده 

رییس منطقه صندوق قرض الحسنه شاهد برگزار شد.
وتقویت  مساعی  تشریک  افزایی،  هم  منظور  به  که  نشست  این  در 
نقش واحدهای استانی بنیاد شهید و امور ایثارگران درتصمیم سازی و تبادل 
تجربیات، افزایش اختیارات و ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه های کشوری 
واستانی برگزار شد، مدیر کل بنیاد شهید و امور استان آذربایجان شرقی و 
روسای شرکت ها و موسسات تابعه بنیاد حضور داشته و به ارائه گزارشات 

حوزه مدیریتی خود پرداختند.
بهرام جدیری شیخ زاده رییس منطقه صندوق قرض الحسنه شاهد 
نیز با ارائه گزارشی از عملکرد صندوق در این استان مواردی را جهت بهبود 
هر چه بیشتر ارائه خدمات به جامعه معظم و معزز شاهد و ایثارگر بیان کرد.

برگزاری جلسه معارفه رئیس شعبه اراک بیمه آرمان

به عنوان سرپرست  آرمان، علیرضا کسروی  بیمه  به گزارش روابط عمومی 
شعبه اراک بیمه آرمان منصوب شد تا با عنایت به تعهد و تجارب ارزشمند در جهت 

پیشبرد اهداف شرکت بیمه آرمان، انجام وظیفه نماید.
جلسه معارفه ایشان ۹ بهمن ماه با حضور شهاب الدین شریعت مجد معاون امور 

شعب و توسعه شبکه فروش در محل شعبه این شرکت برگزار گردید.
روابط عمومی ضمن تبریک، برای ایشان و کلیه همکاران ساعی و پرتالش 

این شعبه آرزوی موفقیت دارد.

وبه اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دلفان
از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان

با سالم و احترام
و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   ۳ ماده  آگهی  ذیل  به شرح 
ساختمانهای فاقد سند رسمی ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید 
در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن آخر آگهی در روزنامه های کثیر 
اداره  این  به  را  آن  از  نسخه  پنج  و سپس  منتشر  )همزمان(  و محلی  االنتشار 
قانون ۱۳  از متقاضی اخذ گردد. آگهی موضوع ماده ۳  ارسال و هزینه آگهی 
آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای 
امالک   و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  هیات حل  صادره 

شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 
مورخ   ۱۴۰۰۶۰۳2۵۰۰۳۰۰۱۳۴۵ شماره  رای   ۳۰۰۰۰۵2 کالسه  پرونده 
بگ  جمشید  فرزند  شیخی  امیرپور  پنجعلی  آقای  تقاضای  به   ۱۴۰۰/۱۱/۰۸
نسبت به  ششدانگ یکباب عمارت   به مساحت2۰۰متر مربع قسمتی از پالک 
۱۵۴اصلی دربخش ۱2 لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه 

آقای مرادی شکری  رسیدگی وتائید و انشاء گردید. 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
مکلف  معترض  مقررات  وبرابر  دارند  تسلیم  نورآباد  شهرستان  امالک  و  اسناد 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد 
این  باشد. در غیر  نهایی می  ارائه حکم  به  ثبتی موکل  ادامه عملیات  نماید و 
صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه 

مراجع قضایی نخواهد بود.م الف 2۴۵
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴۰۰/۱۱/۱2
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۰/۱۱/27

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

مفقودی
گواهی می شود فاکتور اتاق شماره IRFC۹۰۱V۱۰۰۵۰۰۹۶۶ به شماره 
موتور ۱۴۱۹۰۰۰۵۹7۳ به شماره شاسی NAAP۰۳EDVBJ۵۰۰۹۶۶ سواری 

انتظامی ۸۴۹ ب ۵۶-ایران۵۶  پژو 2۰۶ به رنگ سفید مدل ۱۳۹۰ به شماره 
متعلق به ستار محسنی فرزند محسن مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت 
برابر  و  خود  از طرف  اصالتا  نقاب  قربانزاده  مصطفی  آقای  اینکه  به  نظر 
و  2۰۸ مشهد  اسناد رسمی  دفتر   ۱۳۹7/۰۳/2۱ مورخ  وکالتنامه های ۱2۵27 
۱۶7۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/2۹ دفتر اسناد رسمی 277 مشهد و ۱۹2۳22 مورخ 
احمد  مرحوم  الفوت  حین  ورثه  وکیل  عنوان  به  قوچان   2 دفتر   ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
قربانزاده نقاب به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی امضا شده دفتر اسناد رسمی 
۴۶ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول 
به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت پدرشان به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق 
پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ۱۱۴/۸۱ متر 
مربع به شماره پالک 7۹7۶۴ فرعی از ۱7۵ اصلی بخش ۱۰ مشهد به نام آقای 
احمد قبانزاده نقاب با شماره دفتر امالک الکترونیکی ۱۳۹۵2۰۳۰۶2۶7۰۰۴۳۵۸ 
ثبت و سند ۳7۸7۹7/ب ۹۴ به نامش صادر و تسلیم گردیده سامانه جامع امالک 
الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت 
آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز 
یا  مالکیت  اصل سند  پیوست  به  را  کتبی خود  اعتراض  آگهی  انتشار  تاریخ  از 
سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول 
یا سند  مالکیت  ارائه سند  بدون  اعتراض  یا وصول  و  اعتراض در مهلت مقرر 
متقاضی  به  آن  تسلیم  و  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  رسمی  معامله 

اقدام خواهد شد. 
افشار  حمیدرضا 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد 
م / الف ۳۶۱

وبه اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دلفان
از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان

با سالم و احترام
و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   ۳ ماده  آگهی  ذیل  به شرح 
ساختمانهای فاقد سند رسمی ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید 
در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن آخر آگهی در روزنامه های کثیر 
اداره  این  به  را  آن  از  نسخه  پنج  و سپس  منتشر  )همزمان(  و محلی  االنتشار 
قانون ۱۳  از متقاضی اخذ گردد. آگهی موضوع ماده ۳  ارسال و هزینه آگهی 
آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای 

امالک   و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  هیات حل  صادره 
شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 

پرونده کالسه ۳۰۰۰۰۱7۳ رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳2۵۰۰۳۰۰۱۶۳۸ مورخ 
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ به تقاضای آقای حاتم بگ لطفی پور فرزند کرم معروف به میرزا 
کرم  نسبت به  ششدانگ یکباب عمارت   به مساحت ۱۰۴/۳۱ متر مربع قسمتی 
مالکیت  از  دلفان خروجی  لرستان شهرستان   ۱2 از پالک ۱۵۵اصلی دربخش 

مالک اولیه آقای مرادی شکری  رسیدگی وتائید و انشاء گردید. 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
مکلف  معترض  مقررات  وبرابر  دارند  تسلیم  نورآباد  شهرستان  امالک  و  اسناد 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد 
این  باشد. در غیر  نهایی می  ارائه حکم  به  ثبتی موکل  ادامه عملیات  نماید و 
صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه 

مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴۰۰/۱۱/۱2
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۰/۱۱/27

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

آگهی فقدان سند مالکیت 
مورخ   ۸2۴۴۰ وکالت  برابر  خادر   دهقان  حبیب  آقای  اینکه  به  نظر 
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ دفتر اسناد رسمی ۱7 مشهد به عنوان وکیل خانم زهرا دهقان 
 ۱7 رسمی  اسناد  دفتر  شده  امضا  گواهی  استشهادیه  برگ   2 استناد  به  خادر 
مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به 
این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت وی به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده 
ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک واحد آپارتمان به مساحت 7۵ متر مربع به 
شماره پالک ۴۰۶۱۴ فرعی از ۱7۵ اصلی بخش ۱۰ مشهد به نام آقای هوشنگ 
اوغازی ذیل صفحه ۵۰ دفتر ۶۰۵ به شماره ۱2۵۶۳7 ثبت و سند ۸۴۳7۱۱/الف 
77 به نامش صادر و تسلیم گردیده سپس برابر سند انتقال قطعی ۴۸۸۹۸ مورخ 
۱۳۸۶/۰۶/۰۳ دفتر اسناد رسمی 2۶ مشهد ششدانگ مورد ثبت به نام خانم زهرا 

دهقان خادر منتقل و ذیال به نامش ثبت گردیده سامانه جامع امالک الکترونیک 
و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر 
می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد . 
افشار  حمیدرضا 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد 
م / الف ۳۶۰

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای مهدی رضایی عشرت آبادی و خانم زهرا ریحانی به 
مشهد   ۳۵۵ رسمی  اسناد  دفتر  شده  امضا  گواهی  استشهادیه  برگ   2 استناد 
این  به  اول  نوبت  المثنی  تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت  به  منضم 
اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیتشان به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی 
مشخص گردید ششدانگ یک واحد آپارتمان به مساحت 7۸/۵۰ متر مربع به 
شماره پالک ۱۳۸۶۵ فرعی از ۱7۶ اصلی بخش ۱۰ مشهد ذیل صفحه 2۱۳ دفتر 
۱7۰۱ به شماره 27۱۵۴۵ به نام خانم منصوره مرادیان ثبت و سند ۰۵۰۹۰۳۶/

الف ۸7 به نامش صادر و تسلیم گردیده سپس برابر سند انتقال قطعی ۵۳۴۳2  
نام  به  اسناد رسمی ۹۱ مشهد ششدانگ مورد ثبت  مورخ ۱۳۸۹/۰۸/2۳ دفتر 
آقای مهدی رضایی عشرت آبادی و خانم زهرا ریحانی هر کدام نسبت به سه 
دانگ منتقل که سهم آقای مهدی رضایی در صفحه ۱۵۳ دفتر ۱۸۴۶ و سهم 
خانم زهرا ریحانی ذیل ثبت و صفحه اولیه به نامشان ثبت گردیده سامانه جامع 
امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک 
نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
عدم  در صورت  است  بدیهی  نماید  تسلیم  اداره  این  به  رسمی  معامله  سند  یا 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا 
سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد. 
افشار  حمیدرضا 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد 
م / الف ۳۵۹

نک  با پست  نک  با مل  مدیرعا
ایران از ابالغ نحوه اعطای تسهیالت 
خرد بدون نیاز به ضامن به مشموالنی 
بانک  پست  نزد  حقوقشان  واریز  که 
تمامی  در  می پذیرد،  صورت  ایران 

شعب این بانک خبر داد.
پست  عمومی  روابط  گزارش  به 
بیان  شیری ضمن  دکتر  ایران:  بانک 
مورخ  نامه  به  اشاره  با  و  فوق  مطلب 
اقتصادی  امور  وزارت   2۹/۱۰/۱۴۰۰
و دارایی در خصوص تسهیل پرداخت 
اظهار  ضامن  بدون  خرد  تسهیالت 
داشت: اعطای تسهیالت به مشموالن 
اعتبارسنجی  اساس  بر  مذکور  طرح 
ری  عتبا ا رت  کا لب  قا ر  د مشتری 
ن  نشستگا ز با غلین،  شا به  بحه  ا مر
های  ه  دستگا ن  بگیرا مستمری  و 

ها،  شامل)وزارتخانه  دولتی  اجرایی 
دولتی  شرکتهای  دولتی،  سازمانهای 
و  غیردولتی  نهادهای عمومی  و  و...( 
خصوصی  بخش  معتبر  های  شرکت 

بانک  پست  نزد  حقوقشان  واریز  که 
ایران صورت می پذیرد، در بستر این 

بانک اجرایی  شده است.
شیری افزود: مشموالن اشاره شده 

 C و یا A ،B باید دارای رتبه اعتباری
اعتبارسنجی  سامانه  استعالم  براساس 
خصوص  در  تسهیالت  این  که  باشند 
دولتی  اجرایی  های  دستگاه  شاغلین 
های  سازمان  ها،  وزارتخانه  شامل؛ 
نهادهای  و  دولتی  شرکتهای  دولتی، 
و  بازنشستگان  دولتی،  غیر  عمومی 
معتبر  شرکتهای  و  بگیران  مستمری 
بخش خصوصی از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون 
از  کسر  نامه  با  ضامن،  بدون  تومان 

حقوق تعیین شده است.
کرد:  تصریح  بانک  مدیرعامل 
شرایط  با  تسهیالت  دریافت  امکان 
برای سایر شرکتهای بخش  یاد شده 
 c عتباری  ا رتبه  رای  دا خصوصی 
فراهم  معتبر  ضامن  یک  اخذ  با  نیز 

شده است.  

مدیرعامل پست بانک ایران خبر داد؛

اعطای تسهیالت بدون ضامن تا سقف 100 میلیون تومان در پست بانک

از  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
تخصیص نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان 
کارآفرینی  و  اشتغالزایی  برای  تسهیالت 

خبر داد.
حاشیه  در  ندوزی  خا سیداحسان 
نحوه  بررسی  و  عملکرد  گزارش  نشست 
گفت:  بودجه  قانون   ۱۸ تبصره  اجرای 
بودجه  مانده  زمین  بر  تکالیف  از  یکی 

اشتغال  ایجاد  تسهیالت  اختصاص   ۱۴۰۰
 ۱۴۰۰ بودجه   ۱۸ تبصره  قالب  در  بود که 
به  تسهیالت  این  و تخصیص  داشت  قرار 

تأخیر افتاده بود. 
وی ادامه داد: با همکاری دستگاه های 
بانکی،  شبکه  و  استانی  مقامات  اجرایی، 
خوشبختانه نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان 
از بودجه مربوط به تبصره ۱۸ و بند الف آن 

و  یافت  تخصیص  بود،  اشتغال  درباره  که 
اشتغال  طرح های  هم  اجرایی  دستگاه های 

زایی خود را مشخص کردند.
به گفته وزیر اقتصاد، بانک های عامل 
و  هستند  تسهیالت  این  کننده  پرداخت 
عمل  اهرمی  صورت  به  اینکه  به  توجه  با 
می کنند؛ یعنی دو تا سه برابر بودجه ای که 
را  اشتغال در نظر گرفته است  برای  دولت 

خود بانک ها هم اضافه می کنند، بنابر این با 
این اقدام، مبلغ بسیار باالتری برای اشتغال 

تخصیص خواهد یافت. 
نهایی  برای  امروز  افزود:  خاندوزی 
کردن این بسته، جلسه ای با مدیران عامل 
روزهای  طی  و  داشتیم  کشور  بانک های 
اشتغال  تسهیالت  عملی  تخصیص  آینده، 

در کشور آغاز می شود.

وزیر اقتصاد اعالم کرد؛تخصیص 1۵ هزار میلیارد تومان برای تسهیالت اشتغالزایی

سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم کرد؛
واریز ۲.۵ هزار میلیارد تومان از منابع یارانه ها برای محرومیت زدایی 

و  مبلغ 2هزار  اعالم کرد:  یارانه ها  سازمان هدفمندی 
۵۳۵ میلیارد و 2۴۹ میلیون ریال به ادارهای کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
پروژه های  اجرای  برای  بهداشتی درمانی در سراسر کشور 
هدفمندسازی  سازمان  منابع  محل  از  محرومیت زدایی 

یارانه ها واریز شد.
به گزارش دنیای جوانان از سازمان هدفمندسازی یارانه 
ها، در راستای اجرای بند )۳۵( جدول مصارف تبصره )۱۴( 
قانون بودجه کل کشور در سال جاری، 2هزار و ۵۳۵ میلیارد 
و 2۴۹ میلیون ریال بابت اجرای پروژه های محرومیت زدایی 

اداره های راهداری و حمل و نقل جاده ای و همچنین  به 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سراسر 

کشور واریز شد.
سازمان هدفمندسازی یارانه ها از محل بند یاد شده 
2۴۰ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی جیرفت، ۱۹۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، ۱۰۶ میلیارد 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  به  ریال  میلیون   ۹۱۳ و 
بهداشتی درمانی اسفراین، ۹۰ میلیارد ریال به دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، ۶۹۰ میلیارد و 2۶۳ 

میلیون ریال به به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی استان خراسان شمالی،2۵۰میلیارد و 72۶ میلیون ریال 
به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید 
بهشتی تهران، 2۰ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان، ۹7 میلیارد و ۳۳7 میلیون 
ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
سیرجان، 2۸2 میلیارد و 7۸ میلیون ریال به دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان و ۹۳ میلیارد ریال 
به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در 

این مرحله پرداخت کرده است.
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اکران آخرین فیلم زنده یاد حسن جوهرچي

فیلم ۱۰ روز پایانی، به کارگردانی 
مریم ابراهیم وند و جواد مزدآبادی و  
براهیم وند  ا مریم  تهیه کنندگی  به 
پروانه نمایش اکران هنر و تجربه را 
شیوا  زندگی  فیلم  این  کرد.  دریافت 
و حامد را روایت می کند. آنها زن و 

با هم  زیر یک سقف  که  شوهری هستند 
زندگی می کنند ولی به دلیل مشکالت پیش آمده، حامد مجبور می شود 
برای همسرش شیوا خواستگار مناسبی پیدا کند. کوروش از حامد برای 
شیوا خواستگاری می کند. از طرفی حامد، کوروش را به عنوان همسری 

مناسب برای شیوا تایید می کند.
 نقش حامد را حسن جوهرچی بازی می کند که بعد از بازی در این 
نقش درگذشت. نقش شیوا  را زیبا بروفه و نقش خواستگار را اردالن 

شجاع کاوه بازی می کند.

جیران برنده مجادله بین سریال سازان شد

نظر  و  رسیدگی  جلسه  نتیجه 
هیات کارشناسی تخصصی، به منظور 
بررسی مشابهت سریال هاي جیران و 
آهوی من مارال که ششم بهمن در 
ساترا برگزار شده بود، اعالم شد.  این 

شکایت از سوي مهرداد غفارزاده، نویسنده 
و کارگردان سریال آهوي من مارال مطرح 
شده بود مبني بر اینکه سازندگان جیران، ایده و فیلمنامه او را در جیران 

استفاده کرده اند. 
درنهایت ساترا در این رابطه اعالم کرد کارشناسان و اعضای هیات 
تخصصی به تماشای سریال جیران و تطبیق آن با طرح سریال آهوی 
من مارال پرداختند که نتیجه این فرآیند، اجماع هر ۳ کارشناس بر فقدان 
از طرح  احراز گرته برداری سریال جیران  قابلیت  به نحوی که  شباهت 

آهوی من مارال را داشته باشد، اعالم شد.

محسن ابراهیم زاده و توهین به هواداران

کنسرت هاي  ز  ا خبري  دیگر 
عظیم خوانندگان کاربلد با ارکستر هاي 
۱۰۰ نفره در موسیقي کشور نیست و 
پلي بک خوان ها زیاد شده اند. بار دیگر 
خواننده  یک  سوي  از  پلي بک خواني 

دیگر در جریان یک کنسرت زنده! به نظر 
مي رسد قبح این موضوع براي خوانندگان 
توهین  این  و  ندارند  پلي بک خواني در کنسرت  از  ابایي  و  ریخته شده 
آشکار به مخاطبي است که حاال باید بلیت هاي گران کنسرت را خریده 
و به تماشاي پلي بک خواني بنشیند. محسن ابراهیم زاده که اتفاقا چندي 
پیش چنین کاري را قبیح خوانده بود، در تازه ترین کنسرت خود و درست 
و  مي خورد  زمین  روي  مي شود،  سن  وارد  وقتي  اول  قطعه  همان  در 
در  او  خواندن  صداي  نیست،  دستانش  در  میکروفن  اصال  درحالي که 

حال پخش است!

ی
سيق

مو

ش
مای

ه ن
بک

 ش

ما
سين

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

هوتن شکیبا با آقاي مجري همراه شد

درحالی ساخت  ایرج طهماسب 
و  چهره ها  با  خود  جدید  سریال 
عروسک های تازه برای شبکه نمایش 
خانگی را آغاز کرده که این بار خبری 
از کاله قرمزی در آن نیست ولي به 
همکاران  از  بسیاري  مي رسد  نظر 

قدیمي اش در این اثر همراه او خواهند بود. 
به تازگي اعالم شده که هوتن شکیبا در این اثر همراه ایرج طهماست 
است و این در حالي است که گویا مشکلي که چندي پیش بین حمید 
جبلي و ایرج طهماسب ایجاد شده، کماکان ادامه دارد چرا که حمید جبلي 

در این سریال همراه طهماسب نیست!
 این مجموعه که پیش از این از آن با نام مهمونی یاد می شد، 
پخش  نماوا  از  و  مي شود  ساخته  خدادادی  حسن  تهیه کنندگی  به 

خواهد شد.
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همراه با جشنواره فیلم فجر...

مرتضي میرزایي: تنها چیزي که مانع ناامیدي مي شود، عشق است
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محمد حسین زاده
به   ، و بیر یی  سینما فیلم 
مرتضی  کارگردانی  و  نویسندگی 
تهیه کنندگی  و  میرزایی  علی عباس 
حاضر  آثار  از  یکی  برزگر  مجید 
سیمرغ  سودای  مسابقه  بخش  در 
است  فجر  فیلم  جشنواره  چهلمین 
دوران  دادن  قرار  دستمایه  با  که 
نوجوانی دروازه  بان تیم ملی فوتبال 
ورزشی  درامی  روایت  به  ایران 
می پردازد. درواقع در سال هاي اخیر 
کمتر دیده ایم که فیلمي ورزشي به 
این شکل ساخته شود و معموال آثار 
تولیدشده در این زمینه، به صورت 
علی عباس  مرتضی  بوده اند.  مستند 
سینمایی  فیلم  کارگردان  میرزایی، 
و  عشق  اینکه  بر  تاکید  با  بیرو 
خانواده مانع ناامیدی است، گفت ما 
در شرایط سختی کار می کنیم. چون 
باید به همه ثابت کنیم قصد توهین 
کردن به کسی را نداریم. در خالصه 
بیرو،  است:  آمده  فیلم  این  داستان 
بیرانوند  علیرضا  زندگی  از  روایتی 
از دوران کودکی تا ورود به فوتبال 
ملی  تیم  در  عضویت  و  حرفه ای 
فوتبال ایران است. حسین بیرانوند، 
چراغی پور،  سیاوش  داودنژاد،  رضا 
سعید داخ، صحرا اسداللهی، محمد 
علی محمدی، سهیل قنادان و مهدی 
فیلم  بازیگران  جمله  از  زمین پرداز 
از  بیرانوند  علیرضا  زندگي  هستند. 
این جهت مي تواند جذاب یاشد که او 
سختي هاي زیادي را براي رسیدن به 
اوج قله فوتبال طي کرده که بسیاري 
از این سختي ها براي بسیاري از ما 
از  است.  تحمل  غیرقابل  و  عجیب 

گرفته  آزادي  میدان  در  خوابیدن 
دستفروشي  و  شدید  بي پولي  تا 
و... با مرتضی علی عباس میرزایی، 
کارگردان این فیلم همراه شدیم تا در 
آستانه نمایش این فیلم در جشنواره 
پیرامون چگونگی تولید این فیلم و 

چالش های آن بیشتر بدانیم...

شاهد  کمتر  سال ها  این  -در 
در سینمای  ورزشی  ژانر  در  فیلمی 
ایران بوده ایم. چه شد که سراغ این 
فیلم و زندگی علیرضا بیرانوند رفتید؟

شتم  دا مه  فیلمنا یک  *من 
ورزشی  فیلم  یک  می خواستم  و 
امیدوار که نکته مسئولیت اجتماعی 
در آن مطرح باشد بسازم. مسئولیت 
من  که  منظر  ین  ا ز  ا اجتماعی 
این  در  انسان  عنوان  به  شما  و 
چقدر  ولی  هستیم  مسئول  جامعه 
هستیم؟  پذیرا  را  مسئولیت  این 
دادند  انجام  ما  برای  کارهایی  چه 
دادیم؟  انجام  کارهایی  چه  ما  و 
بنابراین با دکتر روزبه پیروز درباره 
فیلمنامه صحبت کردم و قرار شد به 
گزینه های ورزشی موجود فکر کنیم. 
علیرضا بیرانوند یکی از گزینه های ما 
بود و از طرف جناب پیروز نیز مجددا 
اجتماعی  بٌعد مسئولیت  مطرح شد. 
درباره هر قهرمانی که روی آن کار 
و  بود  ما  بحث  موضوع  می کردیم، 
گزینه های  درباره  تحقیق  از  پس 
موجود، در جمع بندی به این نتیجه 
به  نوند  بیرا علیرضا  که  رسیدیم 
است  مناسب تر  بسیار  زیاد،  دالیل 
اینکه  اول  بسازیم.  را  آن  فیلم  که 

آقا تختی  مانند  زنده است و  سوژه 
از دنیا نرفته است. دوم ما در حال 
صحبت از بیرانوندی هستیم که در 
حال  در  مدرنیته  و  دیجیتال  عصر 
دست و پنجه نرم کردن با شرایطی 
است که شما انتظار دارید آدم هایی 
زندگی  پیش  سال   ۵۰ -۴۰ که 
آنها  با  بودند،  قهرمان  و  می کردند 
درگیر بوده باشند. سوم بیرانوند پول 
و پارتی نداشت و مانند من و شما، 
مقصر  خود  مشکالت  در  را  کسی 
نمی دانست و خودش تالش کرد و 

به رشدي قابل قبول رسید.

پیش  فیلم چطور  تولید  -روند 
رفت و چقدر به طول انجامید؟

به  که  ماه   ۶ از  بعد  *تقریبا 
موضوع  روی  گسترده  صورت 
بیرانوند تحقیق کردیم، دیگر چیزی 
بنابراین  ندانیم.  او  درباره  که  نبود 
که  دادیم  سامان  را  خود  تحقیقات 
ثمره آن مجموعه عریض و طویلی 
از تصاویر و متن بود. بر مبنای این 
بخش  دو  دادم  پیشنهاد  تحقیقات 
و  جذاب  خیلی  علیرضا  زندگی  از 
دراماتیک است و ما می توانیم روی 
آن کار نمایشی بکنیم. یک بخش 
کودکی او و دیگری بخش نوجوانی 
موفقیت های  اولین  به  رسیدن  تا 
و  ساختیم  را  آن  فیلم  که  فوتبالی 
شما دیدید. قرار شد ما به این بخش 
بپردازیم که مقداری برای جهان و 
آدم ها ملموس تر باشد. در واقع از یک 
جا به بعد این آدم نه تنها با طبیعت 
بلکه باید با جهان مدرن نیز خودش 
این  را سازگار کند. به همین دلیل 

بخش را انتخاب کردیم.

برای  است  بهانه ای  -فوتبال 
ترسیم جهانی که در بیرو می بینیم... 
چند  آن  سیاه  آدم های  که  جهانی 
برابر آدم های سفید است و شخصی 
که موفق شده و ما به عنوان قهرمان 
آن را می شناسیم تنها یک نفر است. 
در حالی که در فیلم شاهد هستیم 
نیز  دیگری  بی نظیر  استعدادهای 
آیا  شدند.  حذف  اما  بودند  او  کنار 
می توان این فیلم را به عنوان یک 
مخاطبان  به  میدوارکننده  ا فیلم 

معرفی کرد؟
*آقای کمپانی )مربی تیم پایه 
دیالوگ  فیلم یک  در  تهران(  نفت 
ذره بین  زیر  شما  می گوید:  و  دارد 
در  که  هستید  مریضی  آدم های 
و  خوردند  شکست  شما  با  رقابت 
بهانه  منتظر  و  نرسیدند  جایی  به 
در  اما  هستند.  شما  حذف  برای 
انجام  خودش  را  کار  همان  ادامه 
سیاهی  این  من  تفاقا  ا می دهد. 
وسط  ز  ا که  می دهم  نشان  ا  ر
بیرانوند  علیرضا  نام  به  یکی  آن 
چه  می آید.  جلو  و  است  امیدوار 
شما  و  من  می شود  باعث  چیزی 
در زندگی ناامید نشویم؟ مهمترین 
چیز فقط عشق است. درباره خودم 
ایران  در  شدن  فیلمساز  می گویم، 
برای من همیشه خیلی کار سختی 
در  روزی  یک  ما  ولی  است.  بوده 
اسم  به  داشتیم  آدمی  این مملکت 
محمد آفریده که ما را می دید. چند 
اکنون  و  داشتیم  آفریده  محمد 
امروز  داریم؟  آفریده  محمد  چند 

باشیم،  رسیده  جایی  به  من  اگر 
دست رفقای خود را می گیرم. من 
معروف  سوره  دانشگاه  بچه های  و 
هستیم به اینکه هوای بچه های این 
دانشگاه را داریم. چون می دانیم در 
و چطور  کرده  زیست  چه محیطی 
می دانیم  است.  شده  توهین  او  به 
آدم  که  بوده  این  او  به  افراد  نگاه 
بی سوادی هستی که نتوانستی وارد 
دانشکده سینما تئاتر شوی و اکنون 
اگر می خواهی رشد کنی، باید پول 
آیا  ولی  می فهمم  را  این  بدهی. 
در  ما  که  است  این  بر  دلیل  این 
دانشگاه سوره استعداد نداریم؟ چرا 
داشتیم  بسیاری  استعداد های  اتفاقا 
که خیلی هم برای جنگیدن تالش 
کرده اند ولی االن کجا هستند؟ ما 
اکنون سعی می کنیم دست همدیگر 
اگر  امیدواریم.  چون  بگیریم،  را 
عشق نباشد نه من رشد می کنم نه 

هیچکس دیگر.

-با این تفاسیر تاثیر شرایط در 
رشد افراد را قبول دارید؟

به  اینکه  برای  سال   ۳ *من 
هستم  فیلمساز  کنم  ثابت  خودم 
جنگیدم و بعد از آن مجددا ۳ سال 
اولم  فیلم  فیلمنامه  ساختن  برای 
جنگیدم. آدم هایی چون آرش انیسی 
 ۶ من،  از  بیشتر  خیلی  که  هستند 
ما  جنگیدند.  خود  فیلم  برای  سال 
هم باید پول پیدا کنیم، هم به فجر 
ثابت کنیم فیلمساز هستیم. باید به 
خیلی ها ثابت کنیم که نمی خواهیم 
به کسی توهین کنیم. همین که شما 
شوید،  هنر  وادی  وارد  می خواهید 

بخواهید  اگر  نگران می شوند.  همه 
 ۱۰۰ دهید،  بیرون  شعر  دفتر  یک 
به  که  می کنند  چک  را  شما  نهاد 
در  حافظ  اگر  نکنید.  توهین  کسی 
هم  بیت  یک  عمرا  بود،  ما  دوران 
نمی توانست بنویسد. ما شرایط خیلی 
را  ما  که  ولی چیزی  داریم  سختی 
سرپا نگه می دارد، خانواده و عشق 
بخش  در  دوستی مهر  آقای  است. 
می گوید:  علیرضا  به  فیلم  پایانی 
عاشق برو تو زمین، عاشق به چی 

فکر می کنه؟ به عشقش.

-فکر مي کنید فیلم در جشنواره 
موفق باشد؟

*راستش خیلي به این موضوع 

فکر نمي کنم و حساسیت ندارم. البته 
بي اهمیت  برایم  جشنواره  اینکه  نه 
اتفاقا براي جشنواره احترام  باشد و 
زیادي قائل هستم ولي بیشترین امید 
من به رضایت مخاطب از فیلم است 
و امیدوارم هدفي که در ساخت این 

فیلم داشتیم، برایمان رخ دهد.

-صحبت پایاني شما...
کنم  زندگی  آنقدر  *امیدوارم 
این  مفهوم  آدم ها  به  بتوانم  که 
ضرب المثل را برسانم که کس نخارد 
پشت من جز ناخن انگشت من. یعنی 
ما خودمان اول از همه باید بخواهیم 
و تالش کنیم، حال اگر کسی به ما 
اضافه شد، من تبدیل به ما می شود. 

کشور  کدام  پادشاه  تنهایی  به  من 
شوم؟ کشوری که رعیت ندارد؟ باید 
اول ما شویم و هدفی داشته باشیم 
و برای آن نقشه بکشیم. آن زمان 
مسیر  این  در  اگر  می شویم.  موفق 
باشیم،  داشته  سلفی  رفتاری  فقط 
شخصا  البته  نشویم.  موفق  شاید 
رفتار  باید  مسیر  ابتدای  در  معتقدم 
سلفی داشت، در ادامه مسیر آدم ها 
به شما اضافه می شوند. همیشه یک 
نفر بلند می شود و بعد آدم های دیگر 
به او می پیوندند. علیرضا بیرانوند از 
یک چادر بلند شد و به دروازه بانی 
تیم ملی ایران رسید. مطمئن باشید 
بعد از آن آدم های دیگری هم بلند 

می شوند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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این  در  که  هستند  بازیگراني 
دوره از جشنواره فجر بیش از یک 
باعث  موضوع  این  و  دارند  فیلم 
شده تا امید بیشتري به دیده شدن 
یکي  که  ادبي  نسیم  باشند.  داشته 
محبوب  و  شاخص  چهره هاي  از 
اخیر  سال هاي  در  که  است  تئاتر 
و  سینما  عرصه  در  درخشش  به 
امسال  بوده،  مشغول  نیز  تلویزیون 
در جشنواره فجر 2 فیلم دارد. او با 
فیلم هاي نمور و خائن کشي و البته 
بازي در نقش هایي متفاوت از هم در 
این دوره جشنواره فجر خضور پیدا 
با  کرده و امید زیادي به درخشش 
این فیلم ها دارد. خودش مي گوید که 
ایفاي نقش هاي متفاوت و پرچالش 
حتی کوتاه، برایش جذاب بوده است، 
یک  ایفای  برای  دلیل  همین  به 
نقش  یک  دیالوگ  میزان  کاراکتر، 

را اندازه گیری نمی کند.
نمور،  فیلم  درباره  ادبي  نسیم 
به کارگرداني داوود بیدل مي گوید: 
تجربه  دومین  نمور،  فیلم سینمایی 
است،  بیدل  داوود  با  من  همکاری 
پیش از این در سریال ستاره حیات، 
با وی همکاری داشتم و می دانستم 
کارگردانی  عرصه  به  وی  نگاه  که 
چگونه است، در ابتدا به امر فیلمنامه 
نمور مرا بسیار به خود جذب کرد، 
قصه نمور در عین روانی و سادگی 
جذابیت های فراوانی برای مخاطبان 

خواهد داشت و احتمال می دهم که 
در جشنواره هم مورد اقبال مخاطبان 

واقع شود. 
در  نمور  فیلم سینمایی  بازیگر 
جمله  از  داد:  ادامه  رابطه  همین 
است  این  نمور  فیلم  جذابیت های 
که در اوج سادگی و بی تکلفی در 
روایت پایان غافلگیرکننده ای داشته 
و گره موجود در فیلم باعث می شود 
اثر را همراهی  پایان  تا  تا مخاطب 
فیلم  این  در  نقشم  سویی  از  کند، 
آثارم  سایر  با  زیرا  دارم،  دوست  را 
تفاوت  این  درواقع  و  متفاوت است 

در نقش برایم بسیار جذاب بود.
ایفای نقش  نسیم ادبی درباره 

به  خائن کشی  سینمایی  فیلم  در 
و  یي  کیمیا مسعود  ني  ا گرد ر کا
مي گوید:  اوجي  علي  تهیه کنندگي 
بسیار  خائن کشی  فیلم  در  نقشم 
کوتاه است، البته با وجود تعداد زیاد 
این  از  کدام  هر  مطرح،  بازیگران 
بازیگران حداکثر ۳ سکانس جلوی 
این  من  نظر  به  رفته اند!  دوربین 
اتفاقات خوبی را  فیلم هم می تواند 
فیلم فجر تجربه کند،  در جشنواره 
این  با کیفیت  آثار  از  نظرم  به  زیرا 
دوره از فجر است. امیدوارم حواشي 
در  فیلم  این  پیرامون  شده  ایجاد 
همینطور  و  منتقدان  داوران،  نگاه 
نداشته  تاثیري  جشنواره  مخاطبان 

باشد چرا که این فیلم واقعا یک اثر 
فاخر و دوست داشتني است.

نقش های  ایفای  درباره  وی 
اتفاقا  کرد:  اظهار  سینما  در  کوتاه 
بسیار  کوتاه  نقش های  در  بازی 
سخت است، بازیگر باید در کمترین 
دهد،  ارائه  را  خود  بهترین  زمان 
کاراکتر فرصت زیادی برای معرفی 
بسیار  را  بازیگر  کار  همین  و  ندارد 
چالش  من  نظر  به  می کند.  سخت 
از  گا ها  کوتاه  نقش های  یفای  ا
هم  مکمل  و  اصلی  نقش های 

بیشتر است. 
این بازیگر که اتفاقا در دوران 
درباره  بوده،  پرکار  نسبتا  کرونا هم 

وضعیت سینما در دوران اوج کرونا 
اظهار کرد: سینمای ایران در این 2 
سال کار خود را از سر گرفته است 
و شاید سلیقه مردم به سمتی رفته 
و  تلخی  انتظار  فیلم ها  از  که  است 
می خواهند  مردم  ندارند.  سیاهی 
بدهد  صیقل  را  آدم ها  روح  فیلم ها 
به همین  آزار دهد.  را  آنها  اینکه  نه 
به  تولیدات  سال   2 این  در  دلیل، 
سمت فیلم های کمدی رفته است. 
در این 2 سال شخصا سعی کرده ام 
فعالیت خود را حفظ کنم و تئاتر را 
فراموش نکرده ام، چون خانه واقعی 
من است. مدتی به دلیل فوت همسرم 
کم کار بودم، اما بعد از این اتفاق تلخ، 
کار  کردم.  بیشتر  را  خودم  فعالیت 
کردن در این شرایط سخت بود اما 
چاره ای جز کار کردن نبود. ما سعی 
مردم  روحیه  روحی  نظر  از  داشتیم 
را حفظ کنیم و پلتفرم ها خوب کار 
کردند تا گذر از این روز ها را راحت تر 

حل کنند.
ن  یا پا ر  د بی  د ا نسیم 
صحبت هایش درباره چهلمین دوره 
جشنواره فیلم فجر خاطرنشان کرد: 
اسامی  جشنواره،  دوره  چهلمین  در 
جدیدی دیده ام. این را باید در نظر 
سلیقه  نمی توان  همیشه  که  داشت 
تامین کرد و همه را  را  همه مردم 
راضی نگه داشت. امیدوارم جشنواره 
به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

بازیگري با ۲ فیلم در جشنواره

نسیم ادبي: از بازي در نقش هاي متفاوت استقبال مي کنم


