
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب:

برای بازگشت به سقف تولید گذشته آمادگی کامل داریم

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعالم اینکه 
رمز ریال ملی جایگزین اسکناس و از اوایل سال 
آینده راه اندازی می شود، گفت: در راستای اتصال 
دستگاه های کارتخوان به پرونده مالیاتی تاکنون ۸۰ درصد 
کارتخوان ها تعیین تکلیف شدند و ۲۰ درصد مابقی نیز قطعا تا 
پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.

علی صالح آبادی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: بازار 
ارز از ابتدای سال وضعیت خوبی داشته و در بخش حواله  و 
اسکناس ارز عرضه های خوبی انجام شده است. امسال ۴۸.۶ 
میلیارد دالر تامین ارز انجام دادیم که نسبت به سال گذشته 

که ۳۷ میلیارد دالر بوده ۳۱ درصد رشد داشته ایم.
صفحه ۳

وزیر نفت خبر داد:

امضای ۴.۵ میلیارد دالر قرارداد 
برای توسعه میادین نفت و گاز

هیچ قانونی برای حفظ زن در برابر خشونت وجود ندارد
در  زنان  فراکسیون  عضو  یک 
مجلس یازدهم با اشاره به قتل یک زن 
جوان در اهواز به دست همسرش گفت: 
فراکسیون زنان مجلس و مرکز پژوهش های مجلس 
در حال بررسی الیحه تامین امنیت زنان در برابر 
خشونت هستند و انشاهلل بتوانیم این الیحه را هر 
چه سریعتر تصویب و به صورت اجرایی دربیاوریم 

و شاهد این نوع حوادث دیگر نباشیم.
در  یین  نا مردم  ینده  نما د«  ا ز آ م  لها »ا
با اشاره به قتل فجیع زن جوان  مجلس یازدهم 
یکی  قتل  این  گفت:  همسرش  توسط  اهواز  در 
بود،  کننده ای  ناراحت  و  اسفناک  بسیار  موارد  از 

افتاد. اتفاق  که 
صفحه ۲

همزمان با هفتمین روز دهه فجر

پنج طرح عمرانی  صنعت توزیع برق شهرستان آرادان 
افتتاح شد

4
فوتی های کرونا در کشور دوباره سه رقمی شد

صفحه 2

3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
امروزه سینماي 

ايران رشد بسیاري 
داشته است

2جامعه
وزير بهداشت:

تا دو هفته آينده به 
قله پیک ششم کرونا 

می رسیم

نما 4ایران 

موزه سینمای ایران در ادامه انتشار سلسله نشست های تاریخ 
شفاهی خود به مناسبت زادروز علی نصیریان بازیگر پیشكسوت 
و شاخص سینما، تئاتر و تلویزیون بخش هایی از گفتگوی تاریخ 

شفاهی این هنرمند را منتشر کرد.

دکتر بهرام عین اللهی در دومین نشست با نمایندگان سازمان 
های بین المللی سالمت محور در ایران ضمن گرامیداشت ایام 
اهلل دهه فجراظهارکرد: ۴۳ سال از پیروزی انقالب اسالمی 
ایران می گذرد و در این مدت دستاوردهای زیادی در تمام 

حوزه ها به ویژه در حوزه سالمت داشته ایم.

کاال های  کلیه  بر  استاندارد  کل  اداره  گفت:  عالیی  هاشم 
وارداتی و صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری در 
مبادی رسمی منطقه نظارت دارد که در ۹ ماهه نخست امسال 
۵۳۴ فقره گواهینامه اظهارنامه صادراتی و وارداتی در استان 

صادر شده است. 

صدور بیش از ۵۰۰ 
فقره گواهینامه 

صادراتی و وارداتی 
در اردبیل

اسامی ابربدهکاران بانکی منتشر می شود شرایط شرکت ها 
در شرایط تحریم بسیار وخیم است

یک تحلیلگر بازار سرمایه ضمن انتقاد از برخی تصمیماتی که 
درمورد این بازار اخذ شده است، گفت: کاهش قیمت ارز ناشی از 
اخباری که از توافق های سیاسی احتمالی به گوش میرسد به بازار 
آسیب نمیرساند، بلکه برخی تصمیمات باعث از بین رفتن اعتماد سهامداران 

این بازار شده است.
صفحه ۳

و  بازگشایی  موضوع  به  پرورش  و  آموزش  وزیر 
فعالیت حضوری مدارس اشاره کرد و گفت: ما نمی خواهیم 
هیچ دانش آموزی بیمار شود. باید پروتکل ها رعایت شوند. 
اعالم کردیم در مناطقی که مشکالتی وجود دارد تعطیل کنند، نه 
افتتاح  مراسم  در  نوری  کنند.یوسف  تعطیل  را  مدارس  همه  اینکه 
چندین طرح و برنامه انجمن اولیاء و مربیان، ضمن گرامیداشت ایام 
مبارک فجر و یاد شهدا، اظهار کرد: در سالگرد پیروزی شکوهمند 

انقالب اسالمی و روز تکریم مقام زن و خانواده قرار داریم، امید است 
بتوانیم به خوبی در این مسیر گام برداریم.

وی افزود: چهار رویکرد درباره انجمن اولیاء و مربیان وجود دارد، 
رویکرد نخست به قبل از پیروزی انقالب برمی گردد که رویکردی 
کشوری صاحب  ما  که  بگویند  داشتند  قصد  تنها  و  بود  تشریفاتی 

دموکراسی و در راه ترقی هستیم.
صفحه ۲

مناطق مشکل دار مدارس را تعطیل کنند
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فراخوان
مناقصه عمومی- نوبت دوم

توجه: اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.
مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/۰۰/۰۳۲۷مربوط به  مرمت و بهسازي جاده و محوطه به همراه آماده سازي تاسیسات جانبي جهت نصب تلمبه درون چاهي SRPجهت چاه ۲۱۶ اهواز 

الف- شرح مختصر خدمات
انجام عملیات تخریب ،عملیات خاکي ،عملیات بنایي با سنگ،اندود و بندکشي،قالب بندي وچوب بست ، کارهاي فوالدي ، بتن ریزي ، زیراساس، اساس و باالست،نصب عالئم و تجهیزات ایمني 
،مرمت محوطه چاه  ، مرمت سلر ، مرمت گودال آبگل ، مرمت گودال سوخت ، ژئوممبراین ،احداث آبرو و پل بتني در طول مسیر و جاده دسترسي ، اتاق نگهباني ، فنداسیون مخزن سوخت ،  کابل 

کشي و تکمیل تاسیسات جانبي سرچاهي  مي باشد
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در ۱۰ کیلومتري اهواز و مدت انجام آن ۴مـاه  می باشد.
ج-   برآورد کارفرما

برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/۴۷,۰۰۱,۲۴۳,۶۳9ریال  وتعدیل پذیر می باشد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 
-  مناقصه گران داراي حداقل پایه 5 گرایش راه و ترابري یا  حداقل پایه 5 گرایش ساختمان و ابنیه 

- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد.
-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي

- توانایي ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/۲,۳5۰,۰۶۲,۱۸۲ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد :
الف:  ارائـه رسیـد وجـه صـادره از سـوي حسابداري کارفـرما مبني بـر واریـز مبلـغ فـوق الـذکربه شماره حساب IR9۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۱۶۰۴۰۲۲۰۶۷  نزد بانک  مرکزي جمهوري اسالمي 

ایران شعبه مرکزي جمهوري اسالمي ایران - اهوازکد ۰ حساب - بنام  شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب
ب: ارائه ضمانتنامه بانکي به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا براي مدت )9۰روز( معتبر بوده  وپس از آن نیز با اعالم کارفرما براي مدت )9۰ روز( دیگر قابل تمدید باشد.

- توانایي ارائه 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات
مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان 

اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
  هـ-محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه 
نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق آیین نامه اجرایي بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات)ارزیابي ساده(بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران بعمل آید.

۱- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت ۸:۰۰ تاریخ  ۱۴۰۰/۱۱/۲۳لغایت  ساعت ۱9:۰۰  تاریخ   ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
www.setadIran.ir ۲- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  ۴,۰۴۶,۰۰۰ریال  از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی

محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 
متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱۴:۰۰روز  یکشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۱5به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت ۰۸:۰۰ روز 

دوشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت ۱۴:۰۰روز  یکشنبهمورخ۱۴۰۰/۱۲/۱5 اصل تضمین مذکور را به صورت 
فیزیکی به کمیسیون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.

همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها، آگهي تاسیس، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 

شناسه اگهی: ۱۲۷۲۸۷۳
امور حقوقي و قراردادها - شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب

WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

نقل و انتقال شماره  10663 لنج باری 
بندرعباس
نوبت دوم

 29799 شماره  سند  رونوشت  استناد  به 
سند  شناسه  با    1۴00 /07 /26 مورخ 
1۴0011۴۵69۵۴000121دفتر اسناد رسمي 
۴۴ گناوه آقای عبدالرضا احمدی  فرزند ناصر 3 
دانگ سهام خود در مالکیت لنج باری به شماره 
ثبت 10663- بندرعباس را به  آقای علیرضا 
شیخی فرزند نظر)نسبت به 1 دانگ( و سحر 
بویراتی فرزند عباس )نسبت به 2 دانگ( انتقال 

قطعي داده است.
 مراتب به استناد ماده 2۵ قانون دریایي ایران 

آگهي مي گردد.
شناسه اگهی127۰861

صفحه ۳

تعیین تکلیف مرجع صدور سند خودرو مردم را
 از بالتکلیفی نجات داد

برای  دولت  انقالبی  اقدام  گفت:  داخلی مجلس  سیاست  و  کمیسیون شوراها  رئیس 
تعیین تکلیف مرجع صدور سند خودرو مردم را از بالتکلیفی نجات داد و هزینه های صدور 

سند خودرو را نیز کاهش داد.
محمدصالح جوکار با اشاره به اقدام دولت برای حذف مراجع متعدد جهت صدور سند 
مالکیت خودرو گفت: وجود مراجع متعدد برای صدور سند خودرو موجب سرگردانی مردم 

و افزایش هزینه های نقل و انتقال خودرو شده بود و نارضایتی مردم را به دنبال داشت.
با حمایت دولت  نمایندگان  داد:  ادامه  اسالمی  در مجلس شورای  یزد  نماینده مردم 
طرحی را آماده کردند که براساس آن مرجعی واحد انتقال مالکیت خودرو را انجام دهد براین 

اساس نیروی انتظامی مرجع صدور برگ سبز خودرو شد.
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سخنگوی کمیسیون تلفیق:
و  نظارت  مشمول  مالی  شفافیت  ایجاد  برای  دستگاه ها  تمامی 

بازرسی شدند
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس نشست 

روز دوشنبه این کمیسیون را تشریح کرد.
در  مجلس   ۱۴۰۱ سال  بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
تشریح جلسات این کمیسیون گفت: بر اساس موافقت اعضای کمیسیون 
تلفیق، دولت مجاز شد تا نسبت به واگذاری سهام پروژه های نیمه تمام 
صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت های سهامی عام از طریق 

بازار سرمایه اقدام کند.
پروانه چرای  تا  بانک مرکزی موظف شد  ادامه داد: همچنین  وی 
دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی زنجیره ای و حساب یارانه 
روستاییان،  دریافتی  تسهیالت  بازپرداخت  تضمین  و  وثیقه  عنوان  به  را 
و  دولتی، خصوصی  بانک های  از  و عشایر  دامداران سنتی  و  کشاورزان 

موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.
زارع تأکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده 
نیز سازمان ملی زمین و مسکن مکلف شد تا ۲۰ درصد از زمین ها و امالک 
در اختیار خود در حریم و محدوده شهرها را به شرکت بازآفرینی واگذار 
اقدامات  بافت های فرسوده و حاشیه شهرها  بازآفرینی  به  تا نسبت  کند 

الزم انجام شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس تصریح 
به  نسبت  تا  کرد  را مکلف  وزارت صمت  این کمیسیون  کرد: همچنین 
واگذاری مجوز معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت های سهامی 
عام طرح از طریق بازار سرمایه اقدام کند. همچنین به موجب دیگر مصوبه 
کمیسیون تلفیق، به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات 
دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی، دستگاه های 
اجرایی و نهادهای حکومتی مکلف شدند تا پنجره واحد خدمات هوشمند 
فناوری  اجرایی  شورای  مصوب  الزامات   اساس  بر   ۱۴۰۱ بهمن  تا  را 

راه اندازی کنند.
تلفیق  کمیسیون  اعضای  داد:  ادامه  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
مصوب کردند از محل ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار وزارت جهاد 
کشاورزی از طریق فروش اموال منقول و غیرمنقول در حوزه های آب، 
خاک، و زیرساخت هایی در خصوص فعالیت های کشاورزی و دانش بنیان 
بخش  فعالیت های  تمامی  و  خاک  بهبود  و  اصالح  مدیریت  عملیات  و 

کشاورزی هزینه کنند.
هرگونه  کمیسیون  این  دیگر  مصوبه  اساس  بر  کرد:  تصریح  وی 
نقل و انتقال دارایی به یا از شرکت های سهامی عام طرح، صندوق های 
سرمایه گذاری غیرمستقیم، صندوق های سرمایه گذاری اعم از طرح، زمین، 
ساختمان، امالک و مستغالت از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف و برای 

آنها نرخ صفردرصد در نظر گرفته خواهد شد.
زارع تأکید کرد: در راستای ایجاد شفافیت مالی بر اساس موافقت 
و  محاسبات  دیوان  ذیل  که  دستگاه هایی  تلفیق،  کمیسیون  اعضای 
دستگاه های نظارتی قرار ندارند، مشمول قانون محاسبات عمومی شده و 

از این پس مشمول بازرسی و نظارت خواهند شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس اظهار 
کرد: در این نشست به دستگاه های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه در 
شهرستان ها اجازه داده شد با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه ریزی 
تا سقف سه هزار میلیارد تومان نسبت به معاوضه امالک و ساختمان های 
خود و یا امالک و اموال غیرمنقول شهرداری ها با قیمت کارشناسی برای 

احداث مجتمع های اداری شهرستان اقدام کند.

وزیر آموزش و پرورش:
مناطق مشکل دار مدارس را تعطیل کنند

وزیر آموزش و پرورش به موضوع بازگشایی و فعالیت حضوری مدارس اشاره 
کرد و گفت: ما نمی خواهیم هیچ دانش آموزی بیمار شود. باید پروتکل ها رعایت شوند. 
اعالم کردیم در مناطقی که مشکالتی وجود دارد تعطیل کنند، نه اینکه همه مدارس 
را تعطیل کنند.یوسف نوری در مراسم افتتاح چندین طرح و برنامه انجمن اولیاء و 
مربیان، ضمن گرامیداشت ایام مبارک فجر و یاد شهدا، اظهار کرد: در سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی و روز تکریم مقام زن و خانواده قرار داریم، امید است بتوانیم 

به خوبی در این مسیر گام برداریم.
وی افزود: چهار رویکرد درباره انجمن اولیاء و مربیان وجود دارد، رویکرد نخست 
به قبل از پیروزی انقالب برمی گردد که رویکردی تشریفاتی بود و تنها قصد داشتند 

بگویند که ما کشوری صاحب دموکراسی و در راه ترقی هستیم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه رویکرد دوم که به پس از انقالب برمی گردد 
گفت: امام مردم را توده نمی دانست که هرطور می خواهی آن را شکل بدهی بلکه 
مردم را مؤثر می دانست و انجمن اولیاء و مربیان نیز با همین زمینه و اندیشه شکل 
گرفت، هرچند بعدا دچار سلیقه گرایی و الگوی نامناسبی شد. در دوران جنگ که کمک 
مالی جمع می کردند، برای مدارس هم کمک مالی جمع آوری می شد و از رویکرد 
تشریفاتی به سمت رویکرد تأمین مالی رفت و هنوز هم رگه های این رویکرد را شاهدیم.

نوری ادامه داد: پس از جنگ، رویکرد آموزشی حاکم شد. این رویکرد گامی رو 
به جلو بود و پیش رفت تا زمان سند تحول بنیادین؛ در سند تحول بنیادین، چهار رکن 
در فرایند تربیت داریم که اولین مورد خانواده است. در واقع در سند تحول بنیادین از 

خانواده به عنوان مهمترین نقش یاد شده است.
وی با اشاره به اینکه امروز در این مراسم جای اولیاء خالی بود گفت: هنوز به این 
الگوی راهبری نرسیدیم و هنوز ملکه نشده است که اولیاء در اینگونه مراسم حضور 
داشته باشند.وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه باید اولیاء را به طور کامل ببینیم 
اظهار کرد: در سند تحول بنیادین، خانواده نقش بی بدیلی دارد. ما به تدوین الگوی 
مشارکت نیاز داریم. الزم است که خانواده در کنار مدرسه باشد وگرنه تضاد در آموزش 
پیدا می شود. با ۶۰ میلیون نفر در نظام تعلیم و تربیت سر و کار داریم که ۴۰ میلیون 

نفرشان خانواده ها هستند و باید آن ها را  ارج نهیم.
نوری تاکید کرد که برای تهیه الگوی مشارکت باید از همین امروز شروع و از 

افراد متخصص دعوت کنید. الزم است از ظرفیت تمام اولیاء استفاده شود.
وی ضمن درخواست از انجمن اولیاء و مربیان برای ایجاد یک نظام انتخاباتی که 
بر مبنای آن اولیاء، سازمان انجمن اولیاء و مربیان را هدایت کنند گفت: انجمن خیرین 
مدرسه ساز الگو و شاهد مثال خوبی است، آنها خودشان کار می کنند و بی نظیر است. 
نباید همه امور را دولتی کنیم. وزیر آموزش و پرورش به موضوع بازگشایی و فعالیت 
حضوری مدارس نیز اشاره کرد و گفت: در ۳۶ کشور و 5۰ شهر ، مدرسه خارج از کشور 
داریم، هیچ کشوری مدرسه اش در ایام کرونا تعطیل نیست، البته که رعایت پروتکل ها 
الزامی است. گزارش های سازمان بهداشت جهانی موجود است و در آن آمده است 

که مدرسه آخرین جایی است که تعطیل می شود و اولین جایی است که باز می شود.
وضعیت خوبی از نظر واکسیناسیون ۱۲ تا ۱۸ ساله ها داریم

نوری افزود: حدود دو سال است که مدارس عموما تعطیل بوده اند و آثار زیانباری 
از بعد آموزشی، پژوهشی و تربیتی متوجه دانش آموزان شده است. به جز یک کشور، 
وضعیت مان از نظر واکسیناسیون ۱۲ تا ۱۸ ساله ها نسبت به مابقی کشورها بهتر است. 
کارورزهای وزارت بهداشت در این ایام تعطیل نشدند، اما دانشجومعلمان تعطیل شدند. 
این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی تاکید دارد که برای رفاه اجتماعی، 

مدارس باز باشند.
مدارس مناطق مشکل دار تعطیل شوند 

نوری تاکید کرد که ما نمی خواهیم هیچ دانش آموزی بیمار شود. باید پروتکل ها 
رعایت شوند. اعالم کردیم در مناطقی که مشکالتی وجود دارد تعطیل کنند، نه اینکه 
همه مدارس را تعطیل کنند. امروز جلسه ای پیرامون افت تحصیلی و همچنین بچه هایی 
که به مدرسه نمی روند داشتیم و باید برنامه داشته باشیم و اعتبار بگذاریم تا نصیب 

آموزشی برابر و عدالت آموزشی اجرا شود.

وزیر بهداشت:

تا دو هفته آینده به قله پیک ششم کرونا می رسیم
وزیر بهداشت گفت: در 
حال حاضر در آستانه ورود به 
قله پیک ششم کرونا هستیم 
و تخمین می زنیم تا دو هفته آینده به 

قله پیک برسیم.
دکتر بهرام عین اللهی در دومین 
نشست با نمایندگان سازمان های بین 
ضمن  ایران  در  محور  سالمت  المللی 
گرامیداشت ایام اهلل دهه فجراظهارکرد: 
۴۳ سال از پیروزی انقالب اسالمی ایران 
می گذرد و در این مدت دستاوردهای 
زیادی در تمام حوزه ها به ویژه در حوزه 

سالمت داشته ایم.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین 
ایران  اسالمی  انقالب  دستاوردهای 
علوم  و  سالمت  حوزه  دستاوردهای 
پزشکی است، افزود: در ابتدای انقالب 
علیرغم اینکه جمعیت کشور ۳۰ میلیون 
خدمات  و  پزشکی  حوزه  در  بود،  نفر 
به  مجبور  و  نبودیم  خودکفا  سالمت 
از نیروهای متخصص خارجی  استفاده 
بودیم و بیماران برای مداوا به خارج از 
در  در مجموع  اعزام می شدند.  کشور 
مورد تمام شاخص های سالمت وضعیت 
مطلوبی نداشتیم. برای مثال در ابتدای 
انقالب شاخص امید به زندگی 55 درصد 
بود و اکنون به ۷۶.۲ درصد رسیده است.

اینکه  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  پزشکی 
نهادهای  ترین  بزرگ  از  یکی  عنوان 
تامین،  مسئولیت  بر  عالوه  که  دولتی 
ارتقای سالمت مردم، آموزش  حفظ و 
نیروهای مورد نیاز تخصصی کشور در 
را  پزشکی  علوم  مختلف  های  رشته 
برعهده دارد، تصریح کرد: بهبود وضعیت 
افزایش  شهروندان،  عمومی  سالمت 
امید به زندگی، کاهش میزان مرگ و 
سایر شاخص  و  نوزادان  و  مادران  میر 
توسعه  طریق  از  بهداشتی  مهم  های 
نظام شبکه های بهداشتی و درمانی و 
ادغام آموزش پزشکی در نظام عرضه 
خدمات از جمله مواردی است که طی 

۴۳ سال گذشته رشد و پیشرفت شگرفی 
داشته است.

عین اللهی اضافه کرد: اقدام بسیار 
شد،  انجام   ۱۳۶5 سال  در  که  بزرگی 
به  پزشکی  علوم  آموزش  ملحق شدن 
وزارت بهداشت است. این اقدام منجر 
شد پیشرفت های بیشتری در این حوزه 

اتفاق بیفتد.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی در 
کشور با بهره گیری از بیش از ۱۰۰۰ 
عضو  هزار   ۲۰ دانشگاهی،  بیمارستان 
هیات علمی و ۲۲۰ هزار دانشجو مشغول 
به ارائه خدمت هستند و آمادگی دارند 
که دانشجوی خارجی نیز بپذیرند و از 

تمام ظرفیت ها استفاده کنند.
در  امروزه  ما  ادامه گفت:  در  وی 
کشور در تمامی رشته های علوم پزشکی 
در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، 
پی اچ دی، تخصص، فلوشیپ و فوق 
تخصص دانشجو تربیت می کنیم و این 
تمام  که  ایم  کرده  ایجاد  را  توانمندی 
نیازهایمان را با نیروی انسانی حل کنیم.
ظین اللهی افزود: ما در کشورمان 
در  که  داریم  تحقیقاتی  مرکز   ۸۰۰
کشور  پزشکی  علوم  های  دانشگاه 
حوزه  در  هستند.  ر  کا به  مشغول 
گسترش  و  توسعه  با  نیز  بهداشت 
و  روستاها  تمامی  در  بهداشتی  شبکه 
شهرهای ایران خدمات اولیه بهداشتی 

های  مراقبت  واکسیناسیون،  جمله  از 
مادر و کودک و بسیاری از خدمات پایه 

سالمت ارائه می شود.
وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به 
کشور  در  نوین  پزشکی  خدمات  ارائه 
اظهار کرد: ایران جزو اولین کشورهایی 
است که با استفاده از سلول های بنیادی 
به درمان برخی از بیماری ها می پردازد. 
در  توانمندی  لحاظ  از  ایرانی  پزشکان 
تخصصی  و  علمی  سطوح  باالترین 
روش  هیچ  تقریبا  و  دارند  قرار  جهان 
در  که  ندارد  وجود  درمانی  و  جراحی 

ایران انجام نشود.
عین اللهی در ادامه گفت: ساالنه 
حدود ۳۰۰۰ پیوند عضو در کشور انجام 
می شود و در این زمینه پیشرفت های 

زیادی حاصل شده است.
تامین  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
دارو در حال حاضر بیش از 9۷ درصد 
داخل  در  مردم  نیاز  مورد  داروهای  از 
کشور تولید می شود و سه درصد وارداتی 
است همچنین امروزه داروهای ساخت 
ایران در بسیاری از کشورهای همجوار 
اضافه  بهداشت  شود.وزیر  می  استفاده 
کرد: تحریم های ظالمانه نتوانست ما را 
متوقف کند و خوشبختانه در حال حاضر 
بسیاری از تجهیزات پزشکی مورد نیاز 

در داخل کشور تولید می شود.
همه  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
گیری کووید ۱9 در جهان گفت: نزدیک 

به دوسال است که درگیر کرونا هستیم 
های  نشیب  و  فراز  با  مدت  این  در  و 
زیادی روبرو بوده ایم. تا هفت ماه قبل 
روند واکسیناسیون بسیار کند پیش می 
شروع  با  و  قبل  ماه  هفت  از  اما  رفت 
خوبی  پیشرفت  تاکنون  جدید  دولت 
در این زمینه حاصل شده است. اکنون 
شش مرکز تولید واکسن با پلتفرم های 
مختلف نیز در کشور داریم که می توانند 
نیاز داخلی مان را تا حدودی تامین کنند.

وی در ادامه گفت: تا امروز ۱۳5 
میلیون ُدز واکسن در کشور ترزیق شده 
است. گروه هدف ما ۶۸ میلیون نفر است 
و تا کنون 9۰ درصد این گروه هدف، ُدز 
اول، ۸۳ درصد دو ُدز و ۳۰ درصد نیز 

سه ُدز تزریق کرده اند.
ینکه  ا بین  با  شت  بهدا یر  ز و
همکاری مردم در زمینه واکسیناسیون 
بسیار خوب بوده است، خاطرنشان کرد: 
قله  به  ورود  آستانه  در  حاضر  حال  در 
پیک ششم کرونا هستیم و تخمین می 
زنیم تا دو هفته آینده به قله پیک برسیم.

اُمیکرون  شد:  یادآور  اللهی  عین 
انتشار سریعی دارد و در برخی از کشورها 
ایجاده کرده است  زیادی  میر  و  مرگ 
اما در کشور ما به دلیل واکسیناسیون 
بسیار  مرگ  و  بستری  آمار  گسترده، 
پایین است و افرادی که در بیمارستان 
بستری می شوند عمدتا افرادی هستند 
که واکسن تزریق نکرده اند وگرنه سایر 
افراد چنانچه مبتال شوند، بیماری شان 

بسیار خفیف است.
وزیر بهداشت اظهار کرد: از حمایت 
بین  های  سازمان  های  کمک  و  ها 
با  مقابله  جهت  کشورمان  به  المللی 
بیماری کووید ۱9 طی دو سال گذشته 
تشکر می کنم. از طرفی آمادگی داریم 
اختیار  امکاناتی که در کشورمان در  با 
داریم، به کشورهای منطقه که همکاری 
های مشترک با ما دارند، کمک کنیم تا 
در منطقه در زمینه بهداشت و سیاست 
عنصر  بهداشت  جهانی  سازمان  های 

موثری باشیم.
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زیر نظر: علی هوشمند

وزیر علوم:
اصطالح »دانشجوی ستاره دار« در شأن جامعه علمی نیست

بازداشتی  اقدام وزارت علوم برای دانشجویان ستاره دار و  وزیر علوم درباره 
گفت: ما هیچ موقع نباید در مواجهه با فرزندان، آینده سازان و آینده داران خودمان 

از این نوع اصطالحات به کار ببریم که در شان جامعه علمی نیست.
»محمدعلی زلفی گل« وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره عملکرد اتاق های 
فکر که یکی از ایده های وی در ابتدای کار خود بوده است، گفت: چند روز پیش 
یکی از اتاق های فکر خروجی و پیشنهاداتی به ما اعالم کرد که من دوباره آنها را 
برگرداندم و تاکید کردم هر پیشنهادی که دارید باید راهکار اجرایی  آن را هم ارائه 
بدهید. بنابراین اگر می خواهید  اهداف تحقق پیدا کند، راهکار اجرایی آن الزامی است.

فکر،  اتاق های  به  مقام معظم رهبری می فرمایند که  وی خاطرنشان کرد: 
اندیشه ورز این است که  اندیشه ورز گفته شود.خوبی وجود هیئت های  هیئت های 

یک جمعی از نخبگان نسبت به کشورشان دغدغه مند می شوند.
اتاق های فکر امکان تضارب آرا برای نخبگان را فراهم می کند

نیازهای  به  نخبگان  جامعه  شدن  دغدغه مند  اهمیت  درباره  گل  زلفی 
کشور گفت: دغدغه مندی نخبگان باعث می شود که آنها نسبت به موضوعات 
حتی  دهند.  ارائه  راهکار  و  کنند  همفکری  یکدیگر  با  و  داشته  مطالعه  متعدد 
به  و  آنالین  یا  حضوری  صورت  به  که  دارد  وجود  امکان  این  نخبگان  برای 
صورت تضارب آرا با یکدیگر همکاری کنند، مطمئن باشید که خروجی اقدامات 

کننده است. کمک 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: روند کار به این شکل است که معموال 
اتاق های فکر یا هیئت های اندیشه ورز، چند صفحه از ایده های خود را می دهند 

تا ما مطالعه کنیم و از ایده های آنها استفاده کرده و آنها را عملیاتی می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر از ایده هایی که از هیئت های اندیشه 
ورز بیرون می آید قابلیت اجرایی شدن دارند؟ گفت: همواره گفته شده که فکر از 
حکمیان و  اجرا از حاکمان باشد. در واقع فکر و ایده را آنها می دهند و ما مجری آن 
می شویم و سعی می کنیم با اهرم های آیین نامه و مقررات راهکارهایی بیاندیشیم 

که فکر آنها را تبدیل به عمل کنیم.
ارائه طرح در زمینه صنایع دفاعی به جای خدمت سربازی برای دانشجویان 

پسادکتری
زلفی گل درباره طرح هایی که قابل اجرا هستند و مواردی که تاکنون اجرا 
شده است، توضیح داد: قطعا از سوی اتاق های فکر مواردی که اجرایی شود، وجود 
از سوی رییس  امریه دانشجویان پسادکتری  پیشنهاد  به طور مثال  داشته است، 

یکی از اتاق های فکر ارائه شد.
وزیر علوم درباره این طرح توضیح داد: بنا بر این طرح هر فارغ التحصیل 
دکتری یک طرحی در راستای صنایع دفاعی کشور و ستاد کل نیروهای مسلح 
یا نیازهای کشور ارائه می دهد و اگر تایید شد آن طرح به منزله آموزش خدمت 
سربازی شخص خواهد بود. این ایده نهایی شده و با ستاد نیروهای مسلح در حال 

مذاکره در این زمینه هستیم.
زلفی گل بیان کرد: همین ایده موجب می شود ما به جای اینکه از چند نفر 
آنها  از  کشور  نیازهای  راستای  در  تخصصی  صورت  به  کنیم،  نامطلوب  استفاده 
استفاده کنیم. بعضی اوقات شاید ۲۰ ایده مطرح شود ولی همه آنها قدرت عملیاتی 
شدن نداشته باشند اما اگر از میان اینها یک یا دو مورد هم عملیاتی شوند می توانند 

اثرگذاری خوبی داشته باشند. 
مشکالت دانشجویان را برطرف می کنیم

وی درباره اقدام وزارت علوم برای دانشجویان ستاره دار و بازداشتی گفت: ما 
سعی می کنیم این اصطالحات را به کار نبریم زیرا اصال این اصطالحات در شان 
هستند،  خودمان  خانواده  اعضای  از  همه  عزیِز  دانشجویان  نیست.  علمی  جامعه 
دانشجویان از فرزندان ما هستند. اگر هم مشکالتی وجود داشته باشد ما موظف 

هستیم این مشکالت را برطرف کنیم.
فرزندان،  با  مواجهه  در  نباید  موقع  ما هیچ  تاکید کرد:  ادامه  در  علوم  وزیر 
در  ببریم که  کار  به  نوع اصطالحات  این  از  داران خودمان  آینده  و  آینده سازان 

شان جامعه علمی نیست.

مصدومیت کودک قصرشیرینی بر اثر انفجار مین 
فرماندار قصرشیرین از انفجار یک قبضه مین به جا مانده از دوران جنگ 
تحمیلی در جاده قصرشیرین به خسروی از توابع بخش مرکزی این شهرستان 

خبر داد و گفت: در این حادثه یک کودک ۱۱ ساله مصدوم شد.
مرادعلی تاتار افزود: در این حادثه که عصر یکشنبه اتفاق افتاده یک کودک 
۱۱ ساله قصرشیرینی با مین به جا مانده از جنگ تحمیلی برخورد کرده و از چند 
ناحیه بدن مصدوم شد.وی اظهار داشت: پس از اعالم مرکز فوریت های پلیس 
۱۱۰ مبنی بر انفجار مین در کیلومتر ۱۲ جاده خسروی، بالفاصله ماموران انتظامی 

به محل حادثه اعزام شدند.  
فرماندار قصرشیرین گفت: پس از حضور ماموران مشخص شد نوجوان ۱۱ 
ساله از عشایر کوچ نشین است که حین چرای گوسفندان با مین برخورد و از 
ناحیه دست، پا و صورت مجروح شده است.او  از انتقال فرد مجروح به بیمارستان 

حضرت ابوالفضل)ع( شهرستان قصرشیرین جهت مداوا خبر داد.
شهرستان  در  مین  انفجار  مورد   ۲ تاکنون  امسال  موجود،  آمارهای  طبق 
قصرشیرین رخ داده که در نتیجه این انفجار یک خانم ۴۰ ساله از عشایر منطقه 
در بخش سومار و دیگری یک کودک ۱۱ ساله از توابع شهرستان بر اثر اصابت 

و برخورد با مین مجروح شدند.

با گذشت سال ها از پایان جنگ تحمیلی، مرزنشینان مناطق غربی استان 
کرمانشاه همانند ساکنان سایر مناطق مرزی همچنان قربانی مین های خاموش 

و انفجار مهمات عمل نکرده هستند.
جشن پاکسازی ۷۰۰ هزار هکتار از زمین های آلوده به مین استان کرمانشاه 
بهمن ماه سال 9۱ با حضور مسووالن برگزار شد اما با این وجود از آن زمان 
تاکنون چند مورد برخورد خودرو یا انسان با مین های باقی مانده از زمان جنگ 

تحمیلی در نواحی مرزی این استان مشاهده شده است.
آلوده  مناطق  در  دفاع  وزارت  به  وابسته  زدایی  مین  های  شرکت  اکنون 

قصرشیرین حضور دارند و مشغول بازنگری اراضی پاکسازی شده هستند.
با وجود تالش بی وقفه نیروهای پاکسازی میدان های مین، تاکنون تعدادی از 
مردم مناطق مرزی استان کرمانشاه به ویژه مرزداران، عشایر و نیروهای پاکسازی 
زمین های آلوده به مین در شهرستان قصرشیرین در اثر برخورد و یا انفجار مین و 
مهمات به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی شهید، جانباز، مجروح و معلول شده اند.

انهدام باند کالهبرداری سامانه ابالغ قضایی در مازندران 
رییس پلیس فتای مازندران از شناسایی و انهدام باند کالهبرداری از سامانه 
ابالغ قضایی )ثنا ( خبر داد که اعضای آن بیش از ۸۰ میلیارد ریال از شهروندان 
کالهبردای کرده بودند.به گزارش روابط عمومی پلیس مازندران، اعضای این 
باند برای شهروندان پیامک جعلی سامانه ثنا و ابالغ قضایی ارسال می کردند و 
با هدایت دریافت کنندگان پیامک به درگاه جعلی از آنان کالهبرداری می کردند.

طبق این گزارش، اعضای پنج نفره این باند که ساکن تهران بودند ، شناسایی و 
با نیابت قضایی دستگیر شدند.

باند  طبق گزارش پلیس فتا مازندران ، یکی از دستگیرشدگان نفر اصلی 
بود که پس از سرقت و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی افراد، اقدام به خرید و 

فروش ارزهای دیجیتال به صورت گسترده می کرد.
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بدافزار UpdateAgent در مک هر روز 
پیشرفته تر می شود

بدافزار آپدیت ایجنت آزادانه در سیستم عامل مک راه اندازی می شود و با ایجاد 
در پشتی نرم افزار مخرب نصب می کند.

بدافزار UpdateAgent مک به مدت ۱۴ ماه است که بین دستگاه های 
پشتی  در  یا  بک دور  شده  آلوده   سیستم های  روی  و  می شود  پخش  مختلف 

))Backdoor نصب می کند.
به گزارش ویندوز سنترال، تیم مدافع تهدید اطالعاتی مایکروسافت می گوید: 
بدافزار معروف مک که با نام UpdateAgent شناخته می شود، بیشتر از یک سال 
است که به شکل عجیبی در حال گسترش است و با توجه به ویژگی های پرزرق وبرقی 
که همواره توسعه دهندگانش به آن اضافه می کنند، هر روز خطرناک تر می شود. 
ویژگی های جدید شامل نوع مهاجم پی لود )Payload( بدافزار نمایش تبلیغات 
))Adware می شود که روی مک های آلوده شده بک دور مستحکمی نصب می کند.
خانواده بدافزارهای UpdateAgent در ماه های پایانی سال ۲۰۲۰ میالدی 
)پاییز ۱۳99( تقریباً به عنوان سارق اطالعات پایه ای شروع به گردش کرد. این بدافزار، 
نام محصوالت، شماره نسخه و سایر اطالعت پایه ای سیستم ها را جمع آوری کرد. 
عالوه بر این، روش ماندگاری این بدافزار -یعنی توانایی راه اندازی خود با هر بار 

راه اندازی مک- نیز نسبتاً ابتدایی بود.
مایکروسافت در هفته گذشته گفت که بدافزار »عامل به روزرسانی« در طول 
زمان به طور فزاینده ای پیشرفته شده است. بدین ترتیب، این بدافزار گذشته از داده هایی 
که به سرور هکر ارسال می کند، ضربان قلب اپلیکیشن را نیز برای هکر مخابره 
می کند تا به او نشان دهد همچنان فعال است و از کار نیفتاده است. از سویی دیگر، 

این بدافزار نوعی adware با نام Adload نیز نصب می کند.
محقق امنیتی مایکروسافت گزارش کرده است که:

به محض اینکه بدافزار adware نصب شود با استفاده نرم افزار تزریق تبلیغات 
و تکنیک های رهگیری ارتباطات دستگاه میزبان و هدایت کردن ترافیک کاربر به 
سمت سرورهای اجرایی ادِور، عملیات تزریق تبلیغات به صفحات وب سایت ها و 
نتایج جست وجو را اجرا خواهد کرد. در  واقع، به زبان تخصصی بدافزار Adload با 
نصب یک پروکسی وب برای سرقت نتایج موتور جست وجو و تزریق تبلیغات درون 
صفحات وب نوعی حمله مرد میانی )Man-in-The-Middle( را اجرا می کند 
که باعث می شود درآمد تبلیغات اصلی وب سایت متوقف شود و درعوض اپراتورهای 

بدافزار adware درآمد کسب کنند.
همچنین، ادلود Adload به عنوان نوعی بدافزار تبلیغات با مقاومت باال شناخته 
می شود. این بدافزار قابلیت ایجاد در  پشتی برای دانلود و نصب دیگر بدافزارها و 
 C۲( پی لودها را دارد و قادر است اطالعاتی که از سیستم به سرور فرمان و کنترل
Server( هکر ارسال می شود را جمع آوری کند. با در نظر گرفتن اینکه بدافزارهای 
ادلود و آپدیت ایجنت هر دو توانایی نصب پی لودهای اضافی را دارند، به هکر امکان 
می دهند که با اهرم کردن هرکدام یا هردوی این ابزار تهدیدهای جدی تری برای 
اعالن  ادِور،  نصب  از  قبل  آپدیت ایجنت  بیاورند.بدافزار  به وجود  میزبان  سیستم 
»Gatekeeper« را حذف می کند. این پرچم نشانی است که مکانیزم امنیتی 
سیستم عامل macOS روی فایل های دانلود شده می گذارد. در  واقع، گیت کیپر، 
وظیفه دارد به کاربر اعالم کند که نرم افزار جدیدی از اینترنت روی سیستم نصب 
شده است؛ همچنین، با تطابق نرم افزار جدید با مشخصات بدافزارهای شناخته شده، 
سالمت آن را تأیید می کند. با وجود  این که سازوکار بدافزار مخرب جدید نیست و 
مشابه بدافزار مک مربوط به سال ۲۰۱۷ عمل می کند، ادغام آن با آپدیت ایجنت 

حکایت از آن دارد که بدافزار کنونی به طور مرتب در  حال توسعه و پیشرفت است.
وظیفه ی اصلی بدافزار آپدیت ایجنت تا آنجا گسترش یافته که داده های پروفایل 
سیستم و SPHardwaretype را گردآوری می کند. این داده ها عالوه بر اطالعات 
حیاتی دیگر، شماره سریال مک را نیز شامل می شود. در نسخه ی جدید بدافزار شاهد 
آن هستیم که به جای فولدر LaunchAgent، فولدر LaunchDaemon را 
اصالح می کنند و تغییر می دهند. درحالی که برای اعمال تغییر باید آپدیت ایجنت با 
دسترسی مدیر راه اندازی شود، تغییر به تروجان اجازه می دهد که کدهای همیشگی 

تزریق کنند تا از پایه راه اندازی شود.

در  زنان  فراکسیون  عضو  یک 
یک  قتل  به  اشاره  با  یازدهم  مجلس 
زن جوان در اهواز به دست همسرش 
گفت: فراکسیون زنان مجلس و مرکز 
بررسی  حال  در  مجلس  پژوهش های 
برابر  در  زنان  امنیت  تامین  الیحه 
این  بتوانیم  انشاهلل  و  هستند  خشونت 
الیحه را هر چه سریعتر تصویب و به 
این  و شاهد  دربیاوریم  اجرایی  صورت 

نوع حوادث دیگر نباشیم.
»الهام آزاد« نماینده مردم نایین 
قتل  به  اشاره  با  یازدهم  مجلس  در 
توسط  ز  هوا ا در  جوان  زن  فجیع 
همسرش گفت: این قتل یکی از موارد 
بسیار اسفناک و ناراحت کننده ای بود، 

که اتفاق افتاد.
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
در  زنان  امنیت  تامین  سرانجام الیحه 
حال  در  مجلس  در  که  خشونت  برابر 
بررسی است، گفت: قطعا تصویب این 
همچنین  و  آن  قانونی شدن  و  الیحه 
حوادث  این  از  می تواند  آن  اجرای 

جلوگیری کند.
او ادامه داد: با توجه به اینکه هیچ 
قانونی که دارای ضمانت اجرایی باشد، 
وجود  زنان  درخصوص  حوزه  این  در 

نوع  این  شاهد  متاسفانه  است،  نداشته 
حوادث هستیم.

خاطرنشان  مجلس  نماینده  این 
کرد: سال ها بود که الیحه حفظ کرامت 
برابر خشونت  در  زنان  امنیت  تامین  و 
در دست بررسی بود و از طرف ریاست 
جمهوری به مجلس ارائه نمی شد و به 
هر حال در روزهای پایانی دولت قبل 

به مجلس ارائه شد.
آزاد تصریح کرد: فراکسیون زنان 
مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در 
حال بررسی این الیحه هستند و انشاهلل 
سریعتر  چه  هر  را  الیحه  این  بتوانیم 
تصویب و به صورت اجرایی دربیاوریم 

و شاهد این نوع حوادث دیگر نباشیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا 
در این الیحه ضمانت اجرایی قوی برای 
مقابله با چنین حوادث و تامین امنیت 
زنان در برابر خشونت وجود دارد، ادامه 
داد: به هر حال این الیحه دارای نقاط 
بر  بررسی هایی  ضعف و قوتی است و 
روی این  الیحه در حال انجام است تا 
نقاط ضعف آن را رفع و نقاط قوت آن 
را تقویت کنیم. یک تیم کارشناسی نیز 
از طرق قوه قضاییه این الیحه را بررسی 

کرده و به آن پرداخته اند.
در  زنان  فراکسیون  عضو  این 
مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: انشاهلل 

این  شدن  اجرایی  و  مصوب  از  پس 
باالیی  اجرایی  ضمانت های  با  الیحه 
این  شاهد  می شود  لحاظ  آن  در  که 

موارد دیگر نباشیم.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  آزاد 
زمانی در صحن علنی  این الیحه چه 
ما  گفت:  شد،  خواهد  بررسی  مجلس 
این  زودتر  تا  هستیم  پیگیری  حال  در 
الیحه در صحن علنی مجلس بررسی 
شود هرچند همانطور که می دانید ما در 
بودجه  الیحه  بررسی  حال  در  مجلس 
سال ۱۴۰۱ هستیم و بعد از اینکه این 
الیحه به صحن بیاید طبیعتا هیچ دستور 
کار دیگری در صحن علنی مورد بررسی 

قرار نمی گیرد.
وی ادامه داد: عمال فکر می کنم 
در  آینده  سال  در  الیحه  این  بررسی 
صحن مجلس عملی خواهد شد. البته ما 
پیگیری می کنیم که این الیحه را زودتر 
دهیم  قرار  در صحن  بررسی  نوبت  در 
البته همانطور که گفتم از ابتدای اسفند 
صحن  در   ۱۴۰۱ سال  بودجه  الیحه 
بررسی خواهد شد و انشاهلل که بتوانیم 
بعد از بررسی الیحه بودجه این الیحه 
را در صحن مطرح و بتوانیم سریعتر آن 

را به سرانجام برسانیم.

عضو فراکسیون زنان در مجلس:

هیچ قانونی برای حفظ زن در برابر خشونت وجود ندارد

به دنبال شیوع سویه اُمیکرون کرونا در کشور و روند 
تصاعدی مبتالیان آن، فوتی های ناشی از کرونا که پس از 
فروکش موج پنجم، مدتی در کانال دو رقمی قرار داشت، 
از حدود ۶۰ روز، مجددا سه  در ۲۴ ساعت گذشته و پس 

رقمی شد.
بنابر اعالم وزارت بهداشت، از ظهر روز ۱۷ بهمن تا 
ظهر روز گذشته)۱۸ بهمن ماه( ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای 
به  مبتال  جدید  بیمار   ۸۱9 و  هزار   ۳9 تشخیصی،  قطعی 

کووید۱9 در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۷۰۶ نفر از 
آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید۱9 در کشور به ۶ میلیون و ۶۱9 
هزار و ۸5 نفر رسید. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت اعالم شده 
در باال، ۱۰۴ بیمار کووید۱9 جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۲ هزار و 9۳۴ نفر 
رسید.خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون ۱۷۱ هزار و 5۸۷ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

دو هزار و ۶۱5 نفر از بیماران مبتال به کووید۱9 در 
مراقبت  تحت  بیمارستانها  ویژه  های  مراقبت  های  بخش 

قرار دارند.
آزمایش   ۸۳5 و  هزار   5۰5 و  میلیون   ۴5 کنون  تا 

تشخیص کووید۱9 در کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۱۲۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱5۳ 
شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۶۷ شهرستان در وضعیت 

زرد و ۸ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

فوتی های کرونا در کشور دوباره سه رقمی شد
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ملی  شرکت  مدیرعامل 
مناطق نفتخیز جنوب با بیان 
فعلی  دولت  د  عتقا ا ینکه  ا
برقراری ارتباطات بیرونی است، گفت: 
تالش خواهیم کرد که ارتباطات برون 

مرزی را داشته باشیم.
علیرضا دانشی در نشست خبری در 
حاشیه نمایشگاه تخصصی صنعت نفت 
در اهواز با اشاره به فعالیت شرکت های 
برگزاری  از  دوره  این  در  بنیان  دانش 
نمایشگاه، اظهار کرد: نمایشگاه امسال، 
در  نفت  صنعت  نمایشگاه  دوازدهمین 
منطقه است و حدود ۲۲۰ شرکت حضور 
دارند که 9۰ درصد آن ها سازنده هستند.

های  از شرکت  نیمی  افزود:  وی 
مجموعه  از  نمایشگاه  این  در  موجود 
دانش بنیان هستند که تعداد ۶۰ شرکت 
خوزستان  استان  درون  سازندگان،  از 

فعالیت می کنند.
مناطق  ملی  شرکت  عامل  مدیر 
میان  تعامالت  گفت:  جنوب  نفتخیز 
ارتقا  و  رشد  در  می تواند  ها  مجموعه 
سطح کمی و کیفی سازندگان و مصرف 
کشور  نفت  صنعت  مجموعه  کنندگان 

موثر باشد.  
دانشی عنوان کرد: طرح ۲۸ مخزن 
نفتی پروژه هایی بودند که حرکت اولیه 
آن در مناطق نفتخیر جنوب شکل گرفت 
اما در مناطق نفتخیز جنوب فعالیت های 
عادی خود را داریم و به دلیل تاکیدات 
دولت قبل، کارها به صورت پکیجی و 
از  اشکاالتی  شد.  انجام  سپاری  برون 
دولت قبل در این پروژه ها اتفاق افتاده 
بود که دو مشکل اساسی داشتند؛ اول 
اینکه تامین مالی آن ها  با استقراض 
صورت می گرفت و مشکل دوم تشکیل 
مناطق  مجموعه  از  جداگانه  ساختاری 

نفتخیز بود.
مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
رفتاری  نوع  داد:  ادامه  جنوب  نفتخیز 
متصور  را  کار  در  تاخیر  قراردادی،  و 
طی  چاه  حلقه   ۲۸۰ احداث  می کرد. 
برنامه  که  بود  بزرگی  کار  سال  دو 
در  اتفاق  این  هیچوقت  اما  شد  ریزی 
سطح کشور نیفتاد و مشخص بود که 
برنامه  و  نبود  درست  آن  اصلی  طرح 

نداشت. منسجمی 
اعتقاد  قطعا  اینکه  بیان  با  وی 
بیرونی  ارتباطات  برقراری  فعلی  دولت 
است، ادامه داد: تالش خواهیم کرد که 
ارتباطات برون مرزی را داشته باشیم و 
روسیه  به  جمهور  رئیس  اخیر  سفر  در 
است  گرفته  صورت  خوبی  توافقات 
که  شد  انجام  آنها  میان  مناسباتی  و 
سهمی از آن به مناطق نفتخیز جنوب 

برمی گردد.
لزوم تالش برای حفظ سازندگان

دانشی تصریح کرد: از شرکت های 
یا  تکنولوژی  انتقال  توان  می  خارجی 
آوردن سرمایه به داخل را انتظار داشت؛ 

همچنین روس ها در بعضی زمینه ها 
قوی هستند که حتما از این ظرفیت ها 
استفاده خواهیم کرد. فعالیت هایی که 
با روسیه داریم در خصوص انتقال برخی 

از تکنولوژی ها است.
وی گفت: به دلیل عدم همراهی 
وزیر سابق نفت، مشکالتی در تاسیسات 
و خطوط انتقال داشتیم که در این مدت 
کردن  برطرف  حال  در  توان  تمام  با 
مشکالت بودیم و این آمادگی را داریم 
سقف  به  بخواهد  دولت  گاه  هر  که 
را  آن  سرعت  به  برسیم  گذشته  تولید 

محقق کنیم.
دانشی بیان کرد: در این دولت از 
و  شده  استفاده  بیشتر  داخلی  تولیدات 
همه تالش ما این است که مشکالت 
سازندگان را مشکل خود بدانیم و آن ها 
را در ادامه مسیر حفظ کنیم. همچنین از 
انجام مهندسی معکوس باید عبور کنیم 
ابتکار و نوآوری در محصوالت  و وارد 

شویم.
وی با اشاره به اینکه باید تالش 
شود تا سازنده ها حفظ شوند، تصریح 
قوانین  نیست.  دشمن  سازنده  کرد: 
از  برخی  برای  مشکالتی  مقررات  و 
حتما  و  می کنند  یجاد  ا موضوعات 
را  مقررات  و  قوانین  کنیم  تالش  باید 

اصالح کنیم.
مناطق  ملی  شرکت  عامل  مدیر 
از  اینکه بخشی  بیان  با  نفتخیز جنوب 
قوانین مناسب با شرایط ما نیستند، خاطر 
کشورهای  از  بسیاری  در  کرد:  نشان 
نمی کنند.  عمل  گونه  این  نیز  صنعتی 
باید سازنده ها را درست مدیریت کنیم 
چراکه در کشورهای توسعه یافته به آن 

ها توجه ویژه ای می شود.
برنامه  با  باید  داد:  ادامه  دانشی 
مادی،  های  سرمایه  منسجم  ریزی 
بیاوریم  کار  پای  را  انسانی  و  معنوی 

تا در ادامه مسیر دچار مشکل نشویم.
شایسته  داریم  که  نفتی  صنعت 

انقالب اسالمی ما نیست
محیطی  زیست  موارد  گفت:  وی 
و HSE در سرلوحه کارهای ما است. 
ما باید طرحی نو در صنعت نفت کشور 
دراندازیم. صنعت نفتی که داریم شایسته 
انقالب اسالمی ما نیست و باید فرهنگ 

انقالبی بر صنعت نفت حاکم شود.

دانشی ادامه داد: البته به این معنا 
کنند  نمی  تالش  همکاران  که  نیست 
بلکه نقشه های راه باید اصالح شوند؛ 
شرکت های بزرگی که در صنعت نفت 
داریم اغلب جزیره ای عمل می کنند 
موضوع  این  از  بزرگی  های  ضربه  و 

خوردیم.
وی با تاکید بر اینکه پتروشیمی ها، 
پخش و پاالیش، گاز و مناطق نفتخیز 
باید در یک مدیریت واحد فکری قرار 
گیرند، تصریح کرد: اینکه شرکت ها به 
قبول  قابل  کنند،  کار  بخشی  صورت 
در  شده  سبب  موضوع  این  و  نیست 
مشکالتی  محیطی  یست  ز ئل  مسا

داشته باشیم.
مهمی  پروژه  کرد:  اظهار  دانشی 
در منطقه شرق عملیاتی شرکت مناطق 
آغاجاری  شامل  که  جنوب  نفتخیز 
انجام  حال  در  شود  می  گچساران  و 
به  این پروژه نزدیک  قالب  است و در 
جمع  برای  اعتبار  یورو  میلیون   5۰۰
آوری گازهای همراه با نفت اختصاص 

می یابد.
زیست  اقدامات  در خصوص  وی 
بیان  جنوب  نفتخیز  مناطق  محیطی 
برنامه  جزو  مثمر  درختان  کاشت  کرد: 
کاشت  و  گرفت  قرار  ما  کاری  های 
حدود دو هزار هکتار درخت شروع شد 
تا در 5 سال اقدامات موثری برای بهبود 

فضاهای کاری انجام می گیرد.
های  شرکت  از  بیشتر  استفاده 

مستقر در شهرک های صنعتی
دانشی در خصوص شرکت هایی 
که در شهرک های صنعتی فعال هستند، 
گفت: این شرکت ها فعالیت های خوبی 
دارند. برخی از این شرکت ها در حوزه 
بین المللی فعال هستند و خدماتی را نیز 
به خارج از کشور دارند. تالش ما استفاده 
بیشتر از این شرکت ها در صنعت نفت 

خواهد بود.
مناطق  ملی  شرکت  عامل  مدیر 
نفتخیز جنوب با اشاره به اینکه صنعت 
های  مسئولیت  به  نسبت  باید  نفت 
اجتماعی پاسخگو باشد، افزود: شرکت 
ملی نفت ایران مدیریتی برای انجام این 
مسئولیت ها دارد و موارد به آن مدیریت 
ارسال شده تا برنامه ریزی جهت رفع 

آنها انجام شود.

نفت  صنعت  باید  داد:  ادامه  وی 
برنامه و  با سازمان  به صورت متمرکز 
بودجه استان های مناطق نفت خیز وارد 
مذاکره شود و این کارها در قالب برنامه 

و بودجه برنامه ریزی شود.
مناطق  ملی  شرکت  عامل  مدیر 
نفتخیز جنوب اظهار کرد: معتقد هستیم 
به  بگیرد  صورت  کار  این  اگر  که 
ساماندهی بهتر و ارتقا سطح مسئولیت 
های اجتماعی کمک می کند و در هر 
پروژه ای باید مسئولیت های اجتماعی 
پول  نباید گذاشت  و  دیده شود  آن  در 

جای دیگری برود.
با  بطه  را در  خود  تعهدات  به 

شهرداری ها پایبند هستیم
تعهدات  به  ما  گفت:  نشی  ا د
خودمان در رابطه با شهرداری ها پایبند 
هستیم و حق و حقوق شهرداری ها باید 
پرداخت شود چرا که این موضوع، جای 
چانه زدن نیست و باید پرداخت شوند.

کل  درصد   ۸۰ کرد:  عنوان  وی 
گازی که تولید می شود در حال جمع 
 NGL آوری است که بیشتر آن ها در
قرار  استفاده  مورد  ها  پتروشیمی  و 

می گیرد.
یا  دانشگاه  داد:  ادامه  دانشی 
مجموعه علمی و فناورانه باید پای کار 
صنعت  و  دانشگاه  مشارکت  با  باشند. 
کارهای زیادی صورت گرفته اما قابل 
باید نقش پررنگ تری  قبول نیست و 

داشته باشند.
رونمایی از ۴۴ قطعه مهم نفتی

مناطق  ملی  شرکت  عامل  مدیر 
نفتخیز جنوب ادامه داد: در این نمایشگاه 
بار  برای  را  مهم  قطعات  از  قلم   ۴۴
نخست رونمایی می کنیم و در این راستا 
نیز کمیته های خوبی را جهت تعریف 
مسائل  رفع  برای  ریزی  برنامه  و  کار 

ساخت قطعات، راه اندازی کردیم.
وی عنوان کرد: اگر کاالی تولیدی 
ما ارزشمند بود، می تواند از مرز کشور 
خارج شود و برای تحقق این موضوع 
باید تالش کنیم زیرا اکنون کاالهایی 
که تولید می کنیم ممکن است مصرف 

آن در کشور محدود باشد.
مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
بازار  اگر  کرد:  تصریح  جنوب  نفتخیز 
می  دهیم  قرار  هدف  مورد  را  بیرونی 
و  اشتغال  و  شکوفایی  منتظر  توانیم 

توسعه صنعت نفت باشیم.
دانشی عنوان کرد: فرمت های بین 
اجتماعی  های  مسئولیت  برای  المللی 
داریم. پول اختصاص می یابد اما نحوه 
اختصاص آن باید مدیریت شود و در این 
زمینه برخی از قوانین و مقررات نیز باید 

اصالح شوند.
وی بیان کرد: باید چرخش مالی 
تا  شرکت ها در مناطق صورت بگیرد 
پی  در  را  منطقه  در  شکوفایی  و  رشد 

داشته باشد.

اقدامات عملی بانک سپه برای تحقق محرومیت زدایی
برنامه هـای عملیاتـی ایـن بانـک در راسـتای 
کمـک بـه تحقـق شـعار عدالـت و محرومیت زدایی، 

از شـعارهای انقـالب اسـالمی اسـت
دکتـر ابراهیمـی در آسـتانه چهـل و سـومین 
سـالگرد پیروزی انقالب اسـالمی ایران تشـریح کرد:

برنامه هـای عملیاتـی بانـک سـپه در راسـتای 
کمـک بـه تحقـق شـعار عدالـت و محرومیت زدایی، 

از شـعارهای انقـالب اسـالمی اسـت.
بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی بانک سـپه، دکتر آیت الـه ابراهیمی با 
تبریک چهل و سـومین سـالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران و گرامیداشت 
یـاد، نـام و خاطـره و آرمان هـای بلنـد معمار کبیـر انقالب اسـالمی حضرت 
امـام خمینـی )ره( و شـهیدان عالی قـدر انقـالب دفـاع مقـدس و مدافعـان 
حـرم و شـهدای عرصـه امنیت و خدمت در کشـور، در تشـریح چشـم انداز و 
اولویت هـای فـراروی بانک سـپه گفـت: این بانـک به منظور تحقـق اهداف 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و همسویی و همگامی با راهبردهای اقتصادی 
دولـت، هم زمان بـا انجام فعالیت های تخصصی حوزه بانکـداری، برنامه های 
کلـی خود را در مسـیر تحقق شـعار عدالـت و محرومیت زدایی انقالب تدوین 

و عملیاتـی می کند.

* مسئولیت پذیر در اجرای مأموریت های بزرگ
وی بـا اشـاره بـه مسـئولیت پذیری بانـک سـپه در اسـتقبال از اجـرای 
مأموریت هـای بـزرگ ملـی و کالن در اقتصـاد کشـور و پذیـرش نقش های 
جـدی و مؤثـر در ایـن عرصه، تصریح کـرد: این بانک با مشـارکت در تأمین 
مالـی طرح هـای کالن اقتصـادی در حـوزه تولیـد محصوالت اسـتراتژیک و 
زیربنایی، گام های اساسـی در توسـعه کشـور برداشـته اسـت و نقش مهم و 

انکارناپذیـری در اقتصاد دارد.
ابراهیمـی بـه حضـور هدفمنـد و بـا برنامـه بانـک سـپه در بخش های 
پیشـران اقتصـاد اشـاره کـرد و افزود: ایـن بانک برای کمک بـه تأمین منافع 
ملـی در حوزه هـای نفـت، گاز، پتروشـیمی، نیروگاه، سـیمان، فـوالد، صنایع 
غذایـی و سـایر بخش هـای مهـم، پروژه هـای کلیـدی فراوانـی را تأمیـن 

سـرمایه کرده اسـت.

* کمک به تحقق اهداف و شعارهای انقالب
بـرای  داخلـی  منابـع  بـر  عـالوه  سـپه  بانـک  داشـت:  اظهـار  وی 
حضـور قدرتمنـد در عرصه هـای مختلـف اقتصـادی بـا مسـئولیت پذیری و 
ریسـک پذیری از منابـع صنـدوق توسـعه بـرای راه انـدازی طرح هـای ملـی 
و بـزرگ کشـور اسـتفاده کـرده و در زمینـه امضای قـرارداد به منظـور تزریق 
منابـع ایـن صنـدوق بـه بخش های مختلـف اقتصـادی همواره در زمره سـه 

بانـک اول کشـور بـوده اسـت.
مدیرعامـل بانـک سـپه کمـک بـه تحقق اهـداف و شـعارهای انقالب 
اسـالمی ایـران را از برنامه هـای اولویـت دار ایـن بانک خواند و افـزود: بانک 
سـپه تـالش می کنـد برای تحقـق توسـعه متـوازن و محرومیت زدایی زمینه 
عملیاتـی شـدن طرح هـای بزرگ مسـتقر در مناطق مـرزی و کـم برخوردار 

را فراهـم کند.

* حمایت از طرح های مستقر در مناطق کم برخوردار
ابراهیمـی میـزان قرارداد امضا شـده بین بانک سـپه و صندوق توسـعه 
ملـی را بیـش از ۱۲ میلیـارد دالر اعـالم و تصریـح کـرد: بیـش از ۷۰ درصد 
از مبالـغ ایـن قراردادهـا بـرای تأمیـن مالـی پروژه های ملی و کالن مسـتقر 
در اسـتان های مـرزی و مناطـق کمتـر توسـعه یافته اختصاص یافته اسـت.

مدیرعامـل بانـک سـپه گفـت: بـرای آسان سـازی و دسترسـی سـریع 
و آسـان مشـتریان بـه خدمـات و محصـوالت ایـن بانـک، تبدیـل سـپه به 
بزرگ تریـن بانـک دیجیتـال خاورمیانـه تـا چهار سـال آینده را هـدف اصلی 
خودمـان انتخـاب کرده ایـم و برنامه هـا و مقدمـات تحقـق ایـن هـدف نیـز 
فراهـم شـده اسـت.وی به پیشـینه درخشـان بانک سـپه در عرصـه خدمات 
الکترونیـک اشـاره کـرد و افزود: با اجرای برنامه های حـوزه فناوری اطالعات 
در ماه هـای آینـده بـرای بازگشـت ایـن بانک بـه روزهای طالیـی در زمینه 

خدمـات الکترونیـک، تـالش مضاعف خواهیـم کرد.

 * پشتیبانی از تولید؛ برنامه مستمر
ابراهیمـی حمایـت از تولیـد و اشـتغال زایی را نیز از برنامه های مسـتمر 
بانـک سـپه دانسـت و خاطرنشـان کرد: بـرای تحقق اهـداف رونـق تولید و 
اشـتغال زدایی در کشـور، بنگاه هـای اقتصـادی کوچـک و متوسـط را با توان 
بیشـتر پشـتیبانی می کنیـم و بـه اجـرای طرح هـای بـزرگ و راهبـردی هم 
توجه ویژه داریم.وی افزود: در قبال تولید و اشـتغال زایی در کشـور احسـاس 
مسـئولیت جدی می کنیم و به تعهدات اخالقی خودمان در زمینه گره گشـایی 

از مشـکالت مـردم بـا اسـتفاده از ظرفیت های بانک سـپه پایبندیم.

* از کمک به اقشار آسیب پذیر غافل نیست
مدیرعامـل بانـک سـپه بـا بیـان اینکـه بانک سـپه از کمک به اقشـار 
آسـیب پذیر غافـل نیسـت، اظهار داشـت: این بانک بـا رویکـرد کارآفرینانه و 
کسـب موفقیـت در ایفـای نقش مسـئولیت اجتماعی هر سـال با مسـاعدت 
الزم زمینه خود اتکایی خانواده های فراوانی تحت پوشـش سـازمان بهزیستی 

و کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( را فراهم می کند.
وی افـزود: بانـک سـپه همـواره در تبدیـل خانواده های تحت پوشـش 
سـازمان ها و نهادهـای حمایتی به کارآفریـن، دارای کارنامه موفقی بوده و در 
تحقـق فرمایشـات مقـام معظم رهبری و سـربلندی ایران اسـالمی در زمینه 

حمایت از اقشـار آسـیب پذیر تالش مضاعفی داشـته اسـت.

وزیر نفت خبر داد:
امضای ۴.۵ میلیارد دالر قرارداد 

برای توسعه میادین نفت و گاز
وزیر نفت گفت: امروز توان تولید روزانه یک میلیارد متر مکعب گاز 

غنی را داریم و مردم روزانه از نعمت آن بهره مند هستند.
جواد اوجی، در آیین گشایش پانزدهمین نمایشگاه ایران پالست با 
اینکه فعاالن حوزه  این نمایشگاه و  با دیدن دستاوردها در  اینکه  بیان 
اکنون در دنیا پیشتاز شده اند، احساس غرور می کنم،  ایران  پتروشیمی 
اظهار کرد: ایران اکنون در مجموع ۱5۳ میلیارد بشکه ذخیره نفت خام 

و ۳۳ هزار میلیارد متر مکعب ذخیره گاز طبیعی قابل برداشت دارد.
به گفته وی پیش از انقالب یک تا دو شهر از نعمت گاز بهره مند 
 95 روستایی  بخش  در  و  درصد   ۸5 بخش شهری  در  اکنون  و  بودند 

درصد خانوارها از نعمت گاز بهره مند هستند.
وزیر نفت با بیان اینکه در دولت سیزدهم باید در صنعت پتروشیمی 
شاهد تحولی عظیم باشیم و ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی را در 
سال ۱۴۰۴ به ۱۴۰ میلیون تن برسانیم، گفت: پتروشیمی در تحریم های 
ظالمانه علیه صنعت نفت کمترین آسیب را متحمل شده است و امسال 

شاهد عرضه ۱۰ میلیارد دالر در سامانه نیما بوده ایم.
امضای ۴.5 میلیارد دالر قرارداد برای توسعه میادین نفت و گاز

وزیر نفت تاکید کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۴.5 
میلیارد دالر قرارداد برای توسعه میادین نفت و گاز امضاء شده است. این 
قراردادها با کنسرسیوم های بانکی، هلدینگ ها و همچنین شرکت های 

خارجی به امضاء رسیده است.
وی با بیان این که عالوه بر این ۱۰ تفاهم نامه نیز در این زمینه به 
امضاء رسیده است، گفت : ما منتظر مذاکرات و رفع تحریم ها نماندیم؛ در 
این مدت شرکت های بزرگ دنیا مذاکرات خود با ایران را برای سرمایه 
گذاری در نفت و گاز آغاز کرده اند و در حوزه انرژی قراردادهای خارجی 

امضاء شده است که در وقت مناسب خدمت مردم اعالم می کنیم.
سیزدهم  دولت  کار  به  آغاز  مدت  همین  در  این که  بیان  با  وی 
شرکت های بزرگ برای مشارکت در صنعت نفت ایران اعالم آمادگی 
سرمایه  بر  رهبری  معظم  مقام  تاکید  به  توجه  با  کرد:  اظهار  کرده اند، 
در  قرارداد   ۱۲ آن  زیاد  افزوده  ارزش  و  پتروپاالیشگاه ها  روی  گذاری 
این زمینه امضاء شده است که یک میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه ظرفیت 

پاالیش کشور افزوده می شود.
به گفته وزیر نفت برای احداث یک پتروپاالیشگاه با ظرفیت پاالیش 
روزانه ۳۰۰ هزار بشکه به مجلس پیشنهاد داده ایم که در دولت سیزدهم 

سعی می کنیم که ظرفیت پاالیش کشور را افزایش دهیم.
وی با بیان این که در پایان برنامه ششم توسعه قرار بود ۱.۲ میلیارد 
مترمکعب گاز شیرین در کشور تولید شود، ادامه داد: در حال حاضر ۸5۰ 

میلیون مترمکعب گاز شیرین در کشور تولید می شود.
اوجی با بیان این که در سال های اخیر سرمایه گذاری در صنعت نفت 
و گاز انجام نشده است، گفت: پتروپاالیشگاه ها عالوه بر تامین سوخت 

و تضمین امنیت انرژی خوراک صنعت پتروشیمی را تامین می کند.
ساخت  قرارداد   ۱۲ بر  بالغ  اکنون  این که  بر  تاکید  با  نفت  وزیر 
میلیون و ۴۶۰ هزار  امضاء شده که معادل یک  پتروپاالیش در کشور 
بشکه خوراک خواهد بود، گفت: مجوز تنفس خوراک در دولت سیزدهم 

اصالح شده تا سرمایه گذاری ها اصالح شود.
قیمت  براساس  پتروشیمی ها  خوراک  قیمت  این که  بیان  با  اوجی 
می شود،  تعیین  صادراتی  و  وارداتی  گاز  قیمت  و  منطقه ای  هاب  چند 
اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت هر مترمکعب گاز در اروپا که به 
یک دالر و ۳۲ سنت رسید قیمت گاز پتروشیمی ها نیز افزایش پیدا کرد.

تا سقفی  پیشنهاد شده  بودجه سال ۱۴۰۱  در  این که  بیان  با  وی 
برای خوراک پتروشیمی ها تعیین شود ادامه داد: براساس آن در بهمن ماه 

و اسفندماه سال جاری این مساله اجرایی شده است.
وزیر نفت با اشاره به رشد تقاضا در صنعت پتروشیمی اظهار کرد: 
رشد این صنعت نسبت به فرآورده های نفتی بسیار باالتر است و رشد 

تقاضا برای این صنعت هشت تا ۱۰ درصد عنوان می شود.
وی با تاکید بر این که ایران در دارا بودن منابع گازی که خوراک 
اصلی پتروشیمی است رتبه دوم را دارد که در واقع پشتوانه خوبی برای 
توسعه این صنعت به حساب می آید، تصریح کرد: در بحث شرکت های 
از  آسیب  پیشتاز است و کمترین  بسیار  پتروشیمی  بنیان صنعت  دانش 
تحریم ها در حوزه صادرات را صنعت پتروشیمی دید و درآمدهای صنعت 

پتروشیمی با درآمدهای نفتی برابری می کند.
با سرمایه گذاری  پتروشیمی  این که صنایع تکمیلی  بیان  با  اوجی 
کم و سود باال می تواند در اشتغالزایی در مناطق کم برخوردار موثر باشد، 
بوده  نفت  وزارت  دغدغه های  از  یکی  پتروشیمی  خوراک  تعیین  گفت: 
است که برای حل این مشکل نیز بالغ بر ۴.5 میلیارد دالر قرارداد برای 

توسعه میادین نفت و گاز امضاء شده است.
امضای ۱.۳ میلیارد یورو قرارداد در صنعت نفت

به گزارش ایسنا، جواد اوجی در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین 
گذشته  روز  اینکه  بیان  با  خبرنگاران هم  در جمع  ایران پالس  المللی 
حدود یک میلیارد و ۳5۰ میلیون یورو قرارداد در صنعت نفت به امضا 
رسید، گفت: یکی از این قراردادها مربوط به جمع آوری گازهای همراه 
در میادین شرق کارون بود که ارزش این قرارداد به میزان 5۰۰ میلیون 

دالر بوده است.
وی با بیان اینکه براساس آن گازهای غنی همراه نفت در میادین 
شرق کارون جمع آوری خواهد شد و در آینده نزدیک نیز قرارداد جمع 
آوری گازهای همراه میادین غرب کارون با شرکت های توانمند امضا 
تکلیف  دولت  این  پایان  تا  قراردادها  این  واسطه  به  گفت:  شود،  می 

گازهای همراه مشخص می شود.
وی با بیان اینکه جمع آوری گازهای غنی عالوه بر تأمین خوراک 
پتروشیمی ها کاهش آالیندگی محیط زیست را به دنبال خواهد داشت، 
گفت: قرارداد دیگری که روز گذشته به امضا رسید، قرارداد ۸5۰ میلیون 
دالری توسعه میدان مشترک سهراب بود و این قرارداد جزو همان ۴.5 
میلیارد یورو قراردادی است که از ابتدا دولت سیزدهم برای توسعه میادین 

نفت و گاز به امضا رسیده است.
آوری  جمع  قراردادهای  نیز  آتی  های  ماه  در  اینکه  بیان  با  وی 
شد،  خواهد  امضا  گازی  و  نفتی  میادین  توسعه  هم  و  مشعل  گازهای 
تن  میلیون   9۰ پتروشیمی  تولید محصوالت  امروز ظرفیت  اظهار کرد: 
در سال بوده و تنوع تولید محصوالت را شاهده هستیم به گونه ای که 
نیازهای صنایع داخلی را مجموعه صنایع پتروشیمی تأمین می کند و 
ماه  پایان دی  تا  و  پتروشیمی صادر شده  از محصوالت  زیادی  بخش 
۱۰ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی در سامانه 

نیما عرضه شده است.
وی با بیان اینکه تا پایان دولت سیزدهم در زمینه تولید کاتالیست 
در کشور خودکفا می شویم، گفت: بخشی از ظرفیت صنایع پتروشیمی 
گاز  و  نفت  میادین  توسعه  با  که  مانده  خالی  خوراک  کمبود  دلیل  به 

کامل خواهد شد.
اوجی با بیان اینکه هلدینگ های پتروشیمی وارد فاز سرمایه گذاری 
شده اند و به زودی شاهد افتتاح طرح های پتروشیمی در مناطق محروم 
خواهیم بود، گفت: وزارت نفت در بحث تأمین خوراک پتروشیمی حمایت 
همه جانبه خواهد داشت و از این رو برنامه داریم با توسعه میدان های 
جدید و جمع آوری گازهای همراه نفت و جلوگیری از سوزاندن گازهای 

ارسالی به مشعل دغدغه پتروشیمی ها از نظر خوراک برطرف شود.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب:

برای بازگشت به سقف تولید گذشته آمادگی کامل داریم

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

یک کارشناس اقتصادی:
شرایط شرکت ها در شرایط تحریم

 بسیار وخیم است
یک تحلیلگر بازار سرمایه ضمن انتقاد از برخی تصمیماتی که درمورد 
این بازار اخذ شده است، گفت: کاهش قیمت ارز ناشی از اخباری که از توافق 
های سیاسی احتمالی به گوش میرسد به بازار آسیب نمیرساند، بلکه برخی 

تصمیمات باعث از بین رفتن اعتماد سهامداران این بازار شده است.
بین کاهش  رابطه مستقیمی  نمیتوان  اینکه  بر  تاکید  با  روزبه شریعتی، 
ارزش قیمت دالر و روند نزولی بازار سرمایه پیدا کرد، توضیح داد: اگر قیمت 
دالر رشد پیدا کند و این رشد متاثر از کاهش ارزش پول ملی و تورم باشد، 
قیمت سهام هم مانند سایر بازارها و کاالهای داخل کشور، رشد میکند. اما 
اگر کاهش ارزش دالر متاثر از سیگنال های مثبت سیاسی، توافق سیاسی، 
کاهش تنش و ثبات سیاسی شکل بگیرد و گشایش های اقتصادی را در پی 

داشته باشد، شرایط فرق خواهد کرد.
وی ادامه داد: درواقع باید دید وقتی تحریم های سیاسی برداشته شود 
پی  در  را  اثرات سیاسی  کنیم، چه  واردکشور  ارز  و  بفروشیم  نفت  بتوانیم  و 

برای  است.  وخیم  بسیار  تحریم  شرایط  در  ها  شرایط شرکت  داشت.  خواهد 
تاپیکو، مجبور  زیرمجموعه  میشد که یک  غیررسمی شنیده  به صورت  مثال 
بود به دلیل شرایط تحریم، محصوالت خود را تا ۲۰ درصد زیر قیمت منطقی 
وارد  را  خود  ارز  بتوانند  اینکه  برای  دیگر  بزرگ  های  شرکت  یا  کند.  صادر 

کشور کنند، هزینه پول میدهند.
عواقب  موضوعات  این  همه  اینکه  بیان  با  سرمایه  بازار  تحلیلگر  این 
تحریم سنگینی بوده که روی ایران است، اظهار کرد: نتیجه این موضوعات 
شرایط بد اقتصادی برای شرکت ها است. نرخ استهالک از تشکیل سرمایه 
ارزش  ایجاد  برای  اینکه  از  بیشتر  ها  یعنی شرکت  بود.  یافته  افزایش  ثابت 
خطر  زنگ  این  و  اند  شده  مستهلک  کنند  مجدد  گذاری  سرمایه  افزوده، 

است. بزرگی  بسییر 
شریعتی با اشاره به اخباری که درمورد احتمال توافقات هسته ای منتشر 
شده است، عنوان کرد: مذاکرات جدی است و سیگنال های توافق به گوش 
می رسد. حتی صحبت از این می شود که کنار رفتن دو عضو مذاکره کننده 
از  میلیارد دالر   ۱۰ است. گفته میشود  بوده  ایران  دلیل درخواست  به  امریکا 
پول ایران آزاد خواهد شد و معافیت هایی توسط باید صورت خواهد گرفت. 
تاثیر این اخبار را میتواند روی روی قیمت ارز در بازار ازاد هم مشاهده کرد 

که به محدوده ۲۶ هزار و 5۰۰ تومان رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه متغیرهای زیادی روی بازار سرمایه تاثیر میگذارد، 
روشن  آینده  انداز  چشم  و  باشد  داشته  وجود  سیاسی  ثبات  که  زمانی  گفت: 
باشد، بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه P/E میگیرند. چراکه شرکتی که 
در دوره تحریم ۱۰۰۰ تومان سود میسازد، بعد از توافق میتواند ۱5۰۰ تومان 
سود بسازد و سال بعدی هم با چند کشور اروپایی قرارداد ببندد و میزان سودی 

که میسازد به ۲5۰۰ تومان برسد.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: چند صنعت به صورت سنتی در کشور 

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعالم 
اینکه رمز ریال ملی جایگزین اسکناس و از 
راه اندازی می شود، گفت:  آینده  اوایل سال 
در راستای اتصال دستگاه های کارتخوان به 
پرونده مالیاتی تاکنون ۸۰ درصد کارتخوان ها 
تعیین تکلیف شدند و ۲۰ درصد مابقی نیز 
قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای 

پرونده مالیاتی خواهند شد.
برنامه  یک  در  بادی  لح آ صا علی 
ابتدای  از  ارز  بازار  کرد:  اظهار  تلویزیونی 
سال وضعیت خوبی داشته و در بخش حواله  
و اسکناس ارز عرضه های خوبی انجام شده 
ارز  تامین  دالر  میلیارد   ۴۸.۶ امسال  است. 
انجام دادیم که نسبت به سال گذشته که ۳۷ 
میلیارد دالر بوده ۳۱ درصد رشد داشته ایم.

 ۴ ارزی  متشکل  بازار  در  ارز  عرضه 
برابر شد 

وی با بیان اینکه عرضه ارز در بازار 
سال  به  نسبت  امسال  نیز  ارزی  متشکل 
گذشته حدود چهار برابر افزایش پیدا کرده 
انجام  عرضه های  به  توجه  با  گفت:  است، 
نوسانات  ارز  بازار  که  بود  طبیعی  شده 

چندانی نداشته باشد و شرایط متعادل باشد. 
چشم انداز  و  نداریم  ارز  تامین  در  مشکلی 
وضعیت  نفت  قیمت  و  جهانی  بازارهای 
بسیار خوبی است که موجب افزایش عرضه 

ارز شده است.
از  افزود:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
ابتدای سال ۲5 میلیارد دالر ارز در سامانه 
نیما عرضه شده و با توجه به اینکه عرضه 
در کل سال گذشته ۱۷.۶ میلیارد دالر بوده، 
نشان دهنده ۴۳ درصد رشد است. روند تورم 
نزولی بوده و انتظارات تورمی کاهش یافته 
است. تورم ماهانه مهر ۳.۱ درصد، آبان ۲.۴ 
درصد، اذر ۱.۸ درصد و دی ماه ۱.۳ درصد 

بوده است.
مشکلی در تامین ارز ترجیحی نداریم

وی تأکید کرد که هیچ مشکلی از نظر 
عرضه ارز نداریم اما ارز ترجیحی در چارچوب 
ارز  تامین  برای  و  می شود  تامین  مصوبات 
ترجیحی تا پایان امسال هم مشکلی نداریم.
اصالح  برای  داد:  ادامه  صالح آبادی 
نظام بانکی سه رابطه باید شفاف و درست 
بانک  و  دولت  رابطه  زمینه،  این  در  باشد. 

بانک  از  دولت  و  باشد  منظم  باید  مرکزی 
مرکزی استقراض نکند که منوط به نداشتن 
کسری در بودجه دولت است. استقراض از 
بانک مرکزی خط قرمز دولت سیزدهم است 

که نمایندگان مجلس هم باید توجه کنند.
مجلس  از  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
درخواست کرد که اعداد تسهیالت تکلیفی 
تا اضافه برداشت و  را واقعی درنظر بگیرد 
گفت:  او  نباشیم.  شاهد  را  مردم  نارضایتی 
بانکی  منابع  با  متناسب  تکلیفی  تسهیالت 

صندوق  منابع  همچنین  شود.  دیده  باید 
ملی مسکن مشخص است. رابطه دیگری 
مرکزی  بانک  ارتباط  شود  اصالح  باید  که 
تبدیل  بانک ها  ناترازی  که  بانک هاست  و 
نشود.  مرکزی  بانک  از  برداشت  اضافه  به 
رابطه سوم ارتباط بانک ها با مشتریان اعم 
از سپرده گذاران و گیرندگان تسهیالت است.
وی افزود: هدایت سرمایه ها به سمت 
بخش واقعی اقتصاد که از دغدغه های اخیر 
رهبر معظم انقالب هم بود بسیار مهم است 
مرکزی  بانک  و  بانک ها  مهم  این  برای  و 
نظارت  تسهیالت  صحیح  مصرف  بر  باید 
کنند که اتصال سامانه های بانکی و مالیاتی 

نیز در هدایت اعتبارات بسیار موثر است.
نظارت  اینکه  بیان  با  صالح آبادی 
و  سیستم  بدون  تسهیالت  مصرف  بر 
گفت:  نیست،  عملی  هوشمند  سامانه های 
تامین مالی زنجیره ای تولید هم بر نظارت 
که  است  موثر  تسهیالت  صحیح  مصرف 
شفافیت  است.  شده  اجرایی  حاضر  درحال 
باید  که  دارد  زیادی  اهمیت  وجوه  رصد  و 

عملیاتی شود.

رئیس کل بانک مرکزی:

اسامی ابربدهکاران بانکی منتشر می شود

ما متاثر از این نگاه هستند که مورد اقبال واقع می شود. این صنایع عبارت اند 
از صنعت خودرو، بانک، بیمه و لیزینگ. همچنین گشایش های اقتصادی در 
صنایع پتروشیمی و فلزی و معدنی میتواند منجر به این شود که این صنایع 

زیر قیمت تعادلی نفروشند.
شریعتی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی بازار سرمایه، عنوان کرد: بازار 
از یک فراز و نشیب بسیار سنگینی بیرون آمده است و با آن دست و پنجه نرم 
میکند. دولت به خاطر کسری بودجه عمال در جیب شرکت ها دست میکند. نرخ 
مالیات را دستکاری میکند و محصوالتی را نیمه خام و خام اعالم میکند که 
قابل پذیرش نیست. نرخ گاز را خالف منطق باال میبیند. همه این موضوعات 
به بازار سرمایه اسیب زده، بازار را دچار تنش کرده و اطمینان ها از بین رفته 

است و این اطمینان به این سادگی نمیتواند ترمیم شود.
وی ادامه داد: در برخی زیرمجموعه های ایمیدرو سفارش های حمایتی 
اتفاق مستمر و  این  اگر  تابلو گذاشته می شود که  اعتمادسازی روی  جهت 
مداوم باشد میتواند در بازگرداند اعتماد موثر باشد. باید خیال بازار و سرمایه 
را  سهم  که  نیست  این  دولت  و  عمده  سهامدار  نگاه  که  باشد  راحت  گذار 
را  اسیب  بیشترین  نگاه  این  کند.  خارج  بازار  از  را  پول  و  بفروشد  مردم  به 

به بازار زده است.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: این نگاه باید برعکس باشد و طوری 
از این بازار مالی حمایت شود که به شریان اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود. 
نه اینکه صحبت از مالیات های سنگین برای شرکت ها کنیم و معافیت های 
مالیاتی صادراتی را حذف کنیم و از آن طرف معافیت مالیاتی ملک را از ۱۰ 
میلیارد تومان به باالی ۲۰ میلیارد ببریم! این اتفاق شبهاتی را در ذهن سرمایه 
باید ساالنه   اینکه چرا یک نفر با ۲5 میلیارد تومان ملک  گذار ایجاد میکند. 
5 میلیون تومان مالیات بپردازد اما یک شرکت ۱5 برابر نرخ گاز به روسیه به 

دولت پول گاز پرداخت کند.
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و  ه  ا ر کل  یــر مد
شهرســازی ایــالم گفــت: 
در حــوزه احــداث و تکمیــل 
ــهری در  ــی ش ــای بازآفرین ــروژه ه پ
حــال حاضــر ۱۶ پروژه فعال در دســت 
اجرا توســط اداره کل راه و شهرســازی 

ــد ــی باش م
بهــادری در نشســت  عبــداهلل 
ــتان  ــانه اس ــاب رس ــا اصح ــری ب خب
ایــالم اظهــار داشــت: در حــوزه احداث 
ــی  ــروژه هــای بازآفرین ــل پ و تکمی
ــروژه  ــر ۱۶ پ ــال حاض ــهری در ح ش
فعــال در دســت اجــرا توســط اداره کل 
ــد.بهادری  ــی باش ــازی م راه و شهرس
گفــت: در مجمــوع بــرای اجــرای ایــن 
ــارد  ــه ۱۰۶ میلی ــک ب ــا نزدی طــرح ه
ــد شــده اســت. ــرارداد منعق ــان ق توم

ــاز  ــرای  ف ــرد: اج ــوان ک وی عن
دوم بــرج هنــر اســالمی ، ســالن 
ورزشــی بعثــت، پــارک ارغــوان، رفــوژ 
میانــی بلــوار امــام خمینــی ملکشــاهی 
ــواره رو  ــح س ــازی اصال ــاده رو س ،پی
خیابــان کالنتــری ملکشــاهی، تکمیــل 
پایــگاه خدمــات اجتماعــی( بهزیســتی، 
فــاز دوم احــداث ســیل بنــد بتنــی بان 
ــوان و  ــای ســطحی ای ــع ابه ــرز، دف ب
غیــره از جملــه ایــن پــروژه هــا اســت.

مدیــرکل راه و شهرســازی ایــالم 
ادامــه داد: در حــوزه احــداث و تکمیــل 
پــروژه هــای ســاختمانی در حــال 

حاضــر ۱9 پــروژه فعــال در دســت اجرا 
توســط اداره کل راه و شهرســازی مــی 
ــرای  ــوع ب ــزود: در مجم ــد.وی اف باش
ــه  ــک ب ــا نزدی ــن طــرح ه ــرای ای اج
ــد  ــرارداد منعق ــال ق ــارد  ری 5۰۰ میلی

شــده اســت.
بهــادری از مهمتریــن ایــن طــرح 
هــا را اجــرای فــاز دوم ســاختمان اداره 
ــز  ــل و تجهی ــتان، تکمی ــات اس مالی
ســالن آمفــی تئاتــر کتابخانــه مرکــزی 
اداری  ســاختمان  احــداث  اســتان، 
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری س
جامعــه  مســاجد  تکمیــل  اســتان، 
دره  و  ایــوان  چــوار،  هــای  شــهر 
ــماره ۲  ــه ش ــل کتابخان ــهر، تکمی ش
کتابخانــه  و  شــهر  دره  شهرســتان 

روســتای وارگــه شهرســتان چــرداول، 
احداث ســاختمانهای اداری  بهزیســتی 
و محیــط زیســت شهرســتان ســیروان 

ــرد. ــوان ک و …. عن
وی افــزود: در طــرح نهضــت 
ملــی مســکن ایالم تــا کنــون ۳۲9۰9 
ــن  ــد، از ای ــرده ان ــام ک ــت ن ــورد ثب م
ــز  ــورد حائ ــون ۸۷5۷ م ــا کن ــداد ت تع
شــرایط اولیــه بــوده و ۳۴۷۳ مــورد نیز 
ــداد  ــن تع ــده و از ای ــی ش ــد نهای تأی
ــا  ــم ت ــده ه ــی ش ــد نهای ــوارد تأیی م
کنــون ۱۷9۴ مــورد نســبت بــه واریــز 
ســهم آورده اولیــه ۴۰ میلیــون تومانی 

ــد . اقــدام کــرده ان
بهــادری ادامــه داد: بــا توجــه بــه 
اینکــه شــرط واگــذاری زمیــن و واحــد 

احداثــی در آن بــرای طــرح اقــدام ملی 
ــه آورده از  ــهم اولی ــز س ــکن واری مس
طــرف متقاضیــان مــی باشــد تــا کنون 
۱۳۷۰ مــورد پروانــه احــداث واحــد اخذ 
شــده و ۶۰۱ واحــد نیــز در حــال صدور 

ــد. می باش
طــرح  در  داشــت:  بیــان  وی 
ــالم  ــی مســکن اســتان ای نهضــت مل
تــا ایــن لحظــه ۱۷۲ واحــد در مرحلــه 
اســکلت و ســقف، 5۱۷ واحــد در مرحله 
فنداســیون و ۱۰۴۱ واحــد در حــال 
خاکبــرداری مــی باشــد کــه بــا توجــه 
بــه رونــد افزایشــی ثبــت نــام و تأییــد 
نهایــی اشــخاص و واریــز ســهم آورده 
ــد واگــذاری  ــان رون ــه از طــرف آن اولی
زمیــن و احــداث واحدهــا نیــز در حــال 

افزایــش مــی باشــد.
مدیــرکل راه و شهرســازی ایــالم 
گفــت: تــا کنــون بــرای تأمیــن زمیــن 
مــورد نیــاز طــرح جهــش تولیــد 
مســکن ســطح اســتان ۱5/۳  هکتــار 
از محــل منابــع ســازمان ملــی زمیــن 
و مســکن، ۶5 هکتــار از محــل تغییــر 
کاربــری، ۴۱۱ هکتــار از محــل الحــاق 
بــه شــهر، ۱۲/۴ هکتــار از محــل 
ــاماندهی و  ــون س ــاده ۶ قان ــال م اعم
مــاده ۱۰ قانــون جهــش تولید مســکن 
تامیــن شــده و می تــوان گفــت تأمین 
زمیــن طــرح نهضــت ملــی مســکن در 

اســتان بــه انجــام رســیده اســت.

مديرکل راه و شهرسازی: 

16 پروژه بازآفرینی شهری در استان ایالم فعال است
در ششمین روز از دهه فجر؛ 

تولیدی در  به ۴ روستا و 13 واحد  طرح گازرسانی 
ملکشاهی افتتاح و کنگ زنی شد 

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: طی آئینی با حضور معاون 
عمرانی استاندار و جمعی از مسئوالن محلی، طرح گازرسانی به روستای 
انجیر و ۱۳ واحد تولیدی صنعتی افتتاح و آغاز طرح گازرسانی به ۳ روستای 

دیگر نیز کلنگ زنی شد.
عباس شمس اللهی در مراسم افتتاح گازرسانی به روستاهای ملکشاهی 
با بیان اینکه با گازرسانی به روستای انجیر و ۱۳ واحد تولیدی صنعتی ۲5 
میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت گاز هزینه شده است، افزود: 
شرکت گاز استان به منظور خدمات دهی به روستائیان و رفع محرومیت 
زدایی برنامه های مدونی در دستور کار قرار داده است بطوریکه روستای 
قرجیلگان نیز تا هفته آینده گازدار خواهد شد و عملیات اجرایی گازرسانی 
به روستای بلوطستان بعنوان تنها روستای باقیمانده فاقد گاز شهرستان نیز 

در سال آینده در دست طراحی و اجرا قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه با گازرسانی به روستای انجیر ۳۸ خانوار از نعمت گاز 
طبیعی برخوردار و به شبکه گاز متصل شده اند، افزود: همچنین در این آئین، 
آغاز طرح گازرسانی به ۳ روستای چشمه پهن، وری و درگه کلنگ زنی شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان افزود: برای اجرای گازرسانی به روستاهای 
مذکور، 5۳ کیلومتر شبکه توزیع و ۱9۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی 

شرکت ملّی گاز ایران هزینه می شود.
وی با اشاره به اینکه با گازرسانی به روستای چشمه پهن، وری و درگه 
بیش از ۴۳5 خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد، تصریح کرد: 
با اتمام پروژه های گازرسانی به روستاهای سطح استان که در دست اجرا 
می باشند، ضریب نفوذ گاز در مناطق روستایی استان به 99 درصد می رسد.

شمس اللهی خاطرنشان کرد: بمناسبت ایام اهلل دهه فجر ۱۳ واحد 
تولیدی و صنعتی در شهرستان ملکشاهی شامل یک مرغداری، ۸ گاوداری 
و دامداری، یک واحد خدماتی و گرمایشی و ۳ واحد تولیدی و صنعتی دیگر 
گازدار شد تا گامی دیگر در جهت تحقق نامگذاری سال جاری و کمک به 

رونق تولید برداشته شود.
وی با بیان اینکه تاکنون ۸۸ واحد تولیدی و صنعتی در این شهرستان 
گازدار شده است، گفت: شهرستان ملکشاهی دارای ۳ شهر و ۲۸ روستا می 

باشد که تاکنون هر ۳ شهر و ۲۴ روستای آن گازدار شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه این شرکت در 
راستای تحقق نامگذاری سال جاری توّجه ویژه ای به گازرسانی واحدهای 
تولیدی و صنعتی داشته است، افزود: شرکت گاز استان ایالم امسال با ۱۶۴ 
پروژه به استقبال دهه فجر می رود که با حضور مسئوالن استانی بهره برداری 

و کلنگ زنی خواهند شد.
شمس اللهی با بیان اینکه در شهرستان ملکشاهی بیش از ۷ هزارو 
5۲۳ خانوار، مشترک گاز طبیعی هستند، اظهار داشت: تاکنون 5 هزارو ۱۱۴ 
انشعاب علمک در مناطق شهری و روستایی این شهرستان نصب و ۲۶5 

کیلومتر خطوط انتقال، تغذیه و شبکه توزیع گاز اجرا شده است.

بیماری  برعلیه  بومی  طیور  واکسیناسیون  پنجم  فاز 
نیوکاسل در ایالم آغاز شد

پنجم  فاز  گفت:  طیور  بیماریهای  ومدیریت  بهداشت  اداره  رئیس   
استان  درسطح  نیوکاسل  بیماری  برعلیه  بومی  طیور  واکسیناسیون  طرح 

ایالم آغاز گردید.
شهرام باسامی با اعالم این خبر اظهار داشت: در راستای پیشگیری و 
کنترل بیماری نیوکاسل و کاهش خسارت بیماری در واحدهای صنعتی و 
روستائی و حفظ سرمایه های دامی استان، طرح واکسیناسیون طیور بومی 
با استفاده سویه مقاوم به حرارت  ازاول دی ماه ۱۴۰۰ ماه در سطح استان 

شروع  گردیده است
وی افزود: این طرح با استفاده از توان بخش دولتی و بخش خصوصی 

انجام میگیرد.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور گفت:  در این طرح 
سعی بر پوشش حداکثری واحدهای روستائی شده تا بدینوسیله ایمنی مناسبی 

در سطح طیور روستایی ایجاد گردد.
فاز عملییاتی  ، پنجمین  از طرح  این مرحله  اجرای  وی اضافه کرد: 

در استان می باشد.

همزمان با آغاز دهه فجر انقالب اسالمی :
بهره برداری از طرح های آبرسانی به 23 روستای 

استان مرکزی آغاز شد
در چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ، ۱۶ پروژه آبرسانی 
در روستاهای استان به بهره برداری میرسد و عملیات اجرایی یک پروژه 

آبرسانی نیز ، آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی مهندس 
یوسف عرفانی نسب مدیرعامل این شرکت با اعالم این خبر اظهار داشت 
: با بهره برداری از این  پروژه ها ، ۲۳ روستای استان از آب شرب پایدار 

بهره مند می گردند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی اعتبار هزینه شده در 
اجرای طرح های آبرسانی در قالب ۱۶ پروژه را  ۲۴۱ میلیارد ریال عنوان 
نمود و از مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح آبرسانی به پروژه ماهیان 

زینتی شهر محالت خبر داد.
حوزه  در  آبرسانی  مشکالت  رفع  راستای  در   : نمود  عنوان  وی  
روستایی استان مرکزی ، 5 حلقه چاه جدید حفر شد و یک حلقه چاه آب 

، نیز تجهیز گردید.
مهندس عرفانی نسب افزود : اجرای ۳۳ کیلومتر خط انتقال آب ، ۲۲ 
کیلومتر شبکه توزیع آب ، احداث ۳ باب ایستگاه پمپاژ و احداث یک باب 

مخزن ذخیره آب  ، از دیگر اقدامات صورت گرفته می باشد.
وی همچنین از احداث یک واحد تصفیه خانه آب با ظرفیت تصفیه 
۳۰۰ متر مکعب آب در شبانه روز در روستای جوشیروان شهرستان خنداب 
خبر داد و عنوان نمود : این تصفیه خانه با همکاری معاونت علمی ریاست 
جمهوری و با بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان ، راه اندازی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی جمعیت بهره مند از 
این پروژه ها را ، 5 هزار و ۶۰۰ نفر عنوان نمود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی همچنین از آغازکلنگ 
آبرسانی به روستای آشیانه علیا و سفلی در شهرستان خمین  زنی پروژه 
خبر داد و گفت : به منظوراجرای طرح آبرسانی به این روستا ، 9 کیلومتر 
خط انتقال آب و ۳,5 کیلومتر شبکه توزیع آب و یک مخزن ذخیره آب با 

ظرفیت ۳۰۰ متر مکعب ساخته خواهد شد

فرمانده  با  بوشهر  بندر  شهردار  اندیشی  هم  نشست 
نیروی انتظامی استان بوشهر

الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  رسانه  و  خبر  واحد  گزارش  به 
بندر  شهردار   ،۱۴۰۰  /۱۱  /۱۳ مورخ  امروز  بوشهر، صبح  بندر  شهرداری 
حضور  استان  انتظامی  نیروی  فرمانده  سوسنی  سردار  دفترکار  در  بوشهر 
یافته و با وی دیدار کردند. در این نشست صمیمی، سردار سوسنی ضمن 
اظهار خرسندی از حضور مهندس حسین حیدری و همراهان، نقش و جایگاه 
مدیریت شهری را در عرصه های گوناگون خدمات شهری و اداره شهر ، مهم 
و حائز اهمیت برشمردند، و از زحمات و تالش های مجموعه دست اندرکار 
شهرداری بندربوشهر، تقدیر به عمل آوردند. در ادامه این نشست ، شهردار 
بندر بوشهر ضمن تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر، با ابراز خوشحالی از این 
دیدار، پیرامون تعامل و همکاری های دوجانبه، در راستای ترافیک شهری، 
کاهش تصادفات ، ) نصب سرعت کاه، عالئم  ترافیکی،نصب دوربین های 
ثابت وسیار(،سیستم پایش تصویری، رفع سد معابر و همکاری تنگاتنگ 
مأموران نیروی انتظامی با متولیان امر در سایر بخش های مدیریت شهری و 
تامین امنیت عمومی شهر و شهروندان،، سخنان مبسوطی ایراد فرمودند. وی 
صالبت و حضور مقتدرانه نیروی انتظامی را در عرصه های مختلف جامعه مایه 
آرامش و سرافرازی دانسته و از زحمات و تالشهای شبانه روزی آن نیرو در 
برقراری نظم و امنیت عمومی شهر و همشهریان، تجلیل و ستایش نمودند.

به مناسبت دهه فجر؛
از خانواده شهید مدافع سالمت تجلیل شد

با حضور  مدافع سالمت  معزز شهید  فرزند  از  فجر  مبارک  دهه  مناسبت  به 
مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر و رئیس بیمارستان سلمان فارسی تجلیل 

و تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان؛ دکتر سید 
جواد رکابپور مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر به همراه رئیس بیمارستان سلمان 
فارسی با حضور در منزل فرزند شهید محمد رضا رزمی از شهدای مدافع سالمت، 

یاد و خاطره این شهید بزرگوار را گرامی داشتند.
دکتر رکابپور در این دیدار با بیان این نکته که اقدام ارزشمند مدافعان سالمت 
برای همیشه در یادها خواهد ماند گفت: مدافعان سالمت با ایثار و فداکاری جان 
خود را در راه دفاع از سالمت هموطنان فدا کردند و نشان دادند که فرهنگ واالی 

ایثار و شهادت در جان و وجود فرزندان این ملت ریشه دارد.
مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر خدمت به خانواده های شهدا را از باالترین 
از  بوم  این مرز و  امنیت و آسایش  برای  ابراز داشتند:شهدا  و  خدمت ها برشمردند 
بتوانیم آرمان های شهدای گرانقدر را همیشه  امیدواریم ما  هستی خود گذشتند و 

الگو و سرمشق خویش قرار دهیم.
در این دیدار با اهدا لوح تقدیر و هدایایی از فرزند« شهید رزمی« تقدیر شد.
شایان ذکر است »شهید محمد رضا رزمی« بهیار شاغل در بیمارستان سلمان 
فارسی به عنوان اولین شهید مدافع سالمت این بیمارستان بر اثر ابتال به بیماری 

کرونا به دیدار حق شتافت.

سرپرست شرکت توزیع برق استان سمنان :
طرح بهارستان برای بهسازی شبکه برق روستایی با جدیت اجرا 

می شود
مرکز سمنان  در خبرشبانگاهی سیمای  استان  برق  توزیع  سرپرست شرکت 
حضور یافته و پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر ، طرح بهارستان و نحوه ارائه سه 

خدمت رایگان به مشترکان را تشریح کرد .
نژاد به اجرای طرح بهارستان برای بهسازی شبکه برق  سید محمدحسینی 
روستایی اشاره کرد و گفت : برای روستاهای تحت پوشش این شرکت ۱۸۰ میلیارد 
ریال صرف پروژه های اصالح و بهسازی گردیده که امسال بیش از 9۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی حاصل شده و در نظر است قبل از موعد مقرر ، شبکه برق روستایی استان 

در سال جاری بهینه سازی شود .
وی اظهار کرد: به میمنت ایام ا... دهه فجر ، 5۸ طرح عمرانی برق رسانی در 
نقاط مختلف استان با اعتباری به مبلغ 5۰۳ میلیارد و 5۶9 میلیون ریال در محورهای 
» توسعه و احداث شبکه های توزیع برق« ، »هوشمندسازی شبکه و تجهیزات 
الکتریکی« ، » اصالح و بهینه سازی خطوط برق رسانی« ، » نصب تجهیزات و 
تاسیسات الکتریکی شبکه توزیع برق » و« طرح های تبدیل شبکه فشار ضعیف 

هوایی سیمی به کابل خودنگهدار« افتتاح می شوند .
حسینی نژاد با عنوان این که از ۱۲ لغایت ۲۲ بهمن امسال ، سه خدمت رایگان 
به مشترکان برق خانگی ارائه می شود یادآور شد : مشترکان خانگی تک فاز در 
سطح استان ، می توانند از طریق سامانه » برق من » و به صورت غیرحضوری ، 
سه خدمت »تغییر مکان داخلی لوازم اندازه گیری » ، » تغییر مالکیت انشعاب تک 
فاز خانگی و » آزمایش لوازم اندازه گیری انشعاب تک فاز خانگی« را اخذ نمایند .

ششمین روز از دهه مبارک فجر:
توابع  از  آباد  عبداله  روستای  به  گازرسانی  تبیانیان:مشعل  رضا 

شهرستان سرخه روشن شد
توابع  از  آباد  عبداله  روستای  به  گازرسانی  پروژه  از  برداری  بهره  مراسم 
پیروزی  سالگرد  وسومین  چهل  گرامیداشت  از  روز  ششمین  در  سرخه  شهرستان 
انقالب اسالمی با حضور سیدمحمدرضا هاشمی استاندار سمنان و جمعی از مدیران 

استانی و شهرستانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی؛ علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان 
توجه به روستاها و بسط و گسترش خدمات و امکانات زیر بنایی به آنها را در راستای 
توسعه عدالت و رفاه اجتماعی نظام اسالمی دانست و گفت: گازرسانی به روستاها از 
مهمترین مصادیق اجرای این رویکرد است و امروز ما به عنوان خدمتگزاران مردم 
بسیار خرسندیم که شاهد بهره برداری از بی سابقه ترین و باالترین حجم خدمات 

شرکت گاز استان سمنان طی سالیان اخیر در شهرستان سرخه هستیم.
وی با اشاره به اهمیت این پروژه در سطح شهرستان سرخه گفت: با بهره برداری 
از پروژه گازرسانی به این روستا پوشش گاز در بخش روستایی شهرستان سرخه 
به حدود 9۱  درصد رسید و امیدواریم در آینده شاهد برخورداری تمامی روستائیان 

عزیز هم استانی از این نعمت خدادادی باشیم.
اعوانی با اشاره به اهمیت زیرساخت انرژی در توسعه و رونق تولید خطاب به 
اهالی حاضر در مراسم گفت: امیدواریم بهره برداری از این پروژه عالوه بر ارتقای 
پایدار  اشتغال  و  تولید، کشاورزی  ایجاد رونق بخش  به  رفاه ساکنین منجر  سطح 

این منطقه گردد.
وی با اشاره به اجرای حدود ۱۲ کیلومتر خطوط شبکه ي توزیع گاز و نصب 
۷۸ مورد علمک با صرف اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال گفت: با اجراي این طرح 
حدود ۴۱ خانوار روستایي و همچنین ۳ واحد تولیدي واقع در مسیر نیز از نعمت 

گاز برخوردار شده اند.
الزم به توضیح است عالوه بر پروژه ي گازرساني به روستاي عبداله آباد، به 
صورت همزمان ۴ پروژه ي گازرسانی در شهرستان سرخه به بهره برداري رسید 
و با احتساب یک پروژه کلنگ زنی در این شهرستان، مجموعا ۲9 میلیارد تومان 
سرمایه گذاري انجام شده است؛ در پروژه هاي مذکور جمعًا حدود 5 کیلومتر خط 
تغذیه و بیش از 5۰ کیلومتر شبکه ي توزیع گاز و ۲ باب ایستگاه تقلیل فشار و ۱۰۸ 
مورد انشعاب اجرا گردیده که در نتیجه ي آن تعداد ۳۰ واحد صنعتی و کشاورزی 

نیز از نعمت گاز برخوردار شدند.

رشد 22 درصدی پرداخت تسهیالت بانک توسعه تعاون در استان 
بوشهر

مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر از رشد ۲۲  درصدی پرداخت 
تسهیالت این بانک دولتی در استان بوشهر خبر داد.

سید مجتبی حسینی در گفتگو با رسانه ها ضمن تبریک فرارسیدن دهه مبارک 
فجر با تشریح اقدامات مؤثربانک توسعه تعاون استان بوشهر  افزود: طی ۱۰ ماهه 
اول سال جاری  بیش از  سه هزار  وسیصد و پنجاه فقره تسهیالت در بخش های 
مختلف به متقاضیان پرداخت شده که ارزش کل این تسهیالت نزدیک به ۲۴۳۰ 

میلیارد ریال بوده است.
مدیرشعب بانک توسعه تعاون تصریح کرد: میزان تسهیالت پرداخت شده از 
ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه  به لحاظ ارزش ریالی رشد ۲۲ درصدی نسبت 

به مدت مشابه در سال ۱۳99 از خود نشان می دهد . 
حسینی  اظهار داشت: برابر اساسنامه مصوب، بانک توسعه تعاون موظف است 
۷۰ درصد از تسهیالت اعطایی پرداختی را در چرخه فعالیت اقتصادی بخش تعاون 
استان تخصیص داده  که رقم تسهیالت پرداختی این  بانک به تعاونگران در  استان 

بوشهر  ۱۷5۰میلیارد ریال تا پایان دی ماه سالجاری می باشد . 
پایدار روستایی و  اشتغال  بیان کرد: همچنین در حوزه تسهیالت طرح  وی 
عشایری این بانک در استان  از ابتدای  سال تاکنون هفتادو دو  میلیارد ریال برای 

۳۶ فقره پرونده تسهیالت پرداخت شده است.
مدیر شعب استان بوشهر خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون نقش عاملیتی 
گسترده  ای در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری و تسهیالت موضوع بتد الف 
تبصره ۱۸ قانون بودجه عهده دار بوده است و شرکت های تعاونی می توانند  از این 
تسهیالت بهره مند شوند و با توجه به تفاهم نامه بانک توسعه تعاون با معاونت 
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
و نیز قرارداد در حال انعقاد با وزارت جهاد کشاورزی؛ تعاونی ها با معرفی دستگاه 
های  اجرایی مرتبط قابلیت استفاده از تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری و نیز 

بند الف تبصره ۱۸ را دارند. 
حسینی  گفت: براساس ظرفیت هایی که تبصره ۱۸قانون بودجه ۱۴۰۰قرار 
داده این بانک برای فعال کردن بخش های مختلف اقتصادی کشور تا پایان سال 
جاری ۳۴ هزار میلیارد ریال  منعقد خواهد کرد و پس از ابالغ اجرایی خواهد شد 
.این تسهیالت یارانه دار بوده  و در مناطق کمتر توسعه یافته با نرخ ۱۰ درصد و در 
مناطق برخوردار با نرخ ۱۴ درصد قابل پرداخت است ، باز پرداخت این تسهیالت 
نیز همراه با دو سال تنفس است و پس از آن بازپرداخت به صورت پنج ساله قابل 
انجام است.تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ دارای ظرفیت هایی برای تامین مالی بانکی 
طرح های اقتصادی است و می تواند به رونق و تحرک اقتصادی در استانها منجر شود.

این مقام مسئول  افزود  ؛ بانک توسعه تعاون  در کنار ارائه خدمات بانکی به 
اقشار مختلف به ویژه فعاالن اقتصادی و مؤثر در تولید و اشتغال استان از کمک به 
اقشار آسیب پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز غافل نبوده و در ر این راستا 
۲۲۷ فقره تسهیالت به مبلغ ۱۳۱ میلیارد ریال به معرفی شدگان از سوی  نهادهای 
بنیادشهید  و  بهزیستی  سازمان   ، )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  قبیل  از  حمایتی 
طی   : داشت  عنوان  است.حسینی  کرده  پرداخت  بوشهر  استان  در  امورایثارگران 
سال های اخیر همکاری و تعامل مناسبی بین بانک توسعه تعاون  و دستگاه  ها و 
نهاد های مختلف برای تخصیص منابع صندوق توسعه ملی و اشتغال پایدار روستایی 
به معرفی شدگان بخش های تولیدی و اشتغال زایی در استان بوشهر وجود داشته 
و در پرداخت تسهیالت و تامین اعتبار تالش نموده ایم  موضوعاتی همچون توسعه 

متوازن منطقه ای و عدالت اجتماعی را سرلوحه کار  خود  قرار دهیم.

کل  اداره  گفت:  عالیی  هاشم 
و  وارداتی  کاال های  کلیه  بر  استاندارد 
استاندارد  مقررات  مشمول  صادراتی 
اجباری در مبادی رسمی منطقه نظارت 
دارد که در 9 ماهه نخست امسال 5۳۴ 
و  صادراتی  اظهارنامه  گواهینامه  فقره 

وارداتی در استان صادر شده است. 
اردبیل  مدیر کل استاندارد استان 
می گوید: ۱۰5 فقره از این اظهارنامه ها 
و  کاال های صادراتی  با  انطباق  نوع  از 
۳۳۶ فقره نیز از نوع انطباق با کاال های 
مورد  تعداد ۸۲  که  است  بوده  وارداتی 
صدور گواهینامه تعیین ماهیت صادراتی 
ماهیت  تعیین  گواهینامه  مورد   ۱۱ و 
وارداتی در این مدت صادر شده است. 

قالم  ا بیشترین  گفت:  عالیی 
کشمش،   ، ما خر مل  شا تی  ا ر د صا
سنگ های ساختمانی، رویه درب، نفت 
مصنوعی،  الیاف  آخال،  زغال  سفید، 

که  است  بوده  و.  خوراکی  غیر  نمک 
کارشناسان  بررسی  و  ارزیابی  از  پس 
کشور های  مقصد  به  کل  اداره  این 
و  عراق  گرجستان،  روسیه،  افغانستان، 

جمهوری آذربایجان صادر شده است.
به گفته او کنترل کیفی کاال های 
و  اجباری  استاندارد  مشمول  صادراتی 
نامرغوب  از صدور کاال های  جلوگیری 
به منظور فراهم کردن امکان رقابت با 
کاال های مشابه خارجی و حفظ بازار های 
بین المللی از وظایف مهم سازمان ملی 

استاندارد ایران است.
اردبیل  مدیر کل استاندارد استان 
گفت: کنترل کیفیت کاال های وارداتی 
منظور  به  اجباری  استاندارد  مشمول 
تولید  و  کنندگان  مصرف  از  حمایت 
ورود  از  جلوگیری  و  داخلی  کنندگان 
کاال های نامرغوب خارجی نیز از جمله 

وظایف سازمان تعریف شده است.

صدور بیش از ۵00 فقره گواهینامه صادراتی و وارداتی در اردبیل

برق  توزیع  مدیریت  سرپرست   
طرح  پنج  افتتاح  از  آرادان  شهرستان 
عمرانی برق رسانی با اعتباری به مبلغ 
۳5 میلیارد و ۲۸5 میلیون ریال خبر داد.

طرح  کرد:  بیان  اشرفی  رحمان   
بهینه سازی پست زمینی شرکت امالح 
معدنی با اعتبار دو میلیارد و ۸۴۶ میلیون 
ریال، طرح بهسازی سه هزار و۶۷۲ متر 
شبکه توزیع برق و چهار دستگاه پست 
هوایی با مبلغ نه میلیارد و 5۰۸ میلیون 
ریال و طرح احداث دو هزار و ۲۴۰ متر 
شبکه فشار متوسط هوایی جهت ایجاد 
نقطه رینگ با اعتبار سه میلیارد و 9۶۲ 
میلیون ریال، از جمله طرح های افتتاحی 

به شمار می رود.
و  توسعه  طرح  کرد:  اظهار  وی   

جابه جایی پنج هزار و ۴۰۲ متر شبکه 
فشار متوسط هوایی با مبلغ ۱5 میلیارد 
و ۶۴9 میلیون ریال و طرح احداث سه 
در  برق  توزیع  متر شبکه  و ۸۴۶  هزار 
سطح شهرستان با اعتبار سه میلیارد و 
۳۰۲ میلیون ریال، به عنوان برخی دیگر 
از طرح هایی هستند که در هفتمین روز 

دهه مبارک فجر افتتاح شدند.
مورد  های  طرح  شود:  می  یادآور 
پروژه  همزمان  افتتاح  مراسم  در  اشاره 
با حضور  اقتصادی که  و  های عمرانی 
استاندار سمنان، نماینده مردم شهرستان 
های گرمسار و آرادان در مجلس شورای 
اسالمی، امام جمعه، سرپرست فرمانداری 
آرادان و شماری از مسئوالن برگزار شد، 
پنج طرح برق این شهرستان افتتاح شد .

همزمان با هفتمین روز دهه فجر

پنج طرح عمرانی  صنعت توزیع برق شهرستان آرادان افتتاح شد

 رفع خطر و اعمال بند ۱۴ماده 
55 در موقعیت خیابان لیان پاساژ توحید

 جمع آوری پایه های فلزی مازاد 

در خیابان نادر نرسیده به میدان انقالب
 صدور مجوز و نظارت بر اجرای 
آبفا،مخابرات،گاز و برق  ادارات  حفاری 

بر  سفالت  آ و  ترمیم  جهت  پیگیری  و 
روی نوار حفاریها

 همکاری با اداره خدمات شهری 
منطقه یک در خصوص جمع آوری و 
در  غیرمجاز  گیرهای  سرعت  تخریب 

خیابان خیبر
صنوف  به  اخطاریه  صدور    
و  وری  آ شهر،جمع  سطح  در  متخلف 
نیز متفرق کردن خودروهای فروشنده 
پیگیری  همچنین  و  میادین  حاشیه 
رفع  و  کنترل  توسط  مردمی  شکایات 

سدمعابر اداره تخلفات شهری
 جوشکاری و ترمیم پل فلزی در 

خیابان عالی آباد کوچه پردیس هجده
 ترمیم و آسفالت نمودن اطراف 
فتح  خیابان  در  سطحی  آبهای  کانال 

المبین
 نصب پروژکتور و کابل پایه های 
روشنایی در خیابان ساحلی جفره نرسیده 

به پارک صدف
اجرای ساخت و  از    جلوگیری 
پروانه  و  نقشه  کنترل  و  غیرمجاز  ساز 

ساختمانهای در حال احداث و پیگیری 
تخلفات  اداره  توسط  مردمی  شکایات 

ساختمانی
 رفع اتصالی پایه های روشنایی 
بسمت  لمپیک  ا ن  ا مید صل  فا حد

تشریفات
بتونی در  ترمیم پل  و  تخریب   

خیابان توحید
نصب دریچه کانال در خیابان   
والفجر بدلیل سرقت و نیز رفع خطر و 
جوشکاری دریچه کانال در خیابان صدرا

 کابل کشی پایه های روشنایی 
ساحلی حدفاصل مجتمع خلیج فارس تا 

میدان المپیک
کانال  دریچه  ترمیم  و  نصب   
ر  د سرقت  لیل  بد سطحی  بهای  آ

خیابانهای طالقانی و صفوی
پایه  سوخته  المپهای  تعویض   
لیان  خیابان  در  واقع  روشنایی  های 

شرقی
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 

شهرداری بندر بوشهر

مواردی از عملکرد و فعالیتهای اجرایی 
در روزهای گذشته شهرداری منطقه یک

ششمین کلینیک سیار مشاوره کسب و کار با 
حضور مشاورین کسب و کار و مدیران واحدهاي 
تولیدي، در شهرک صنعتي بشل سوادکوه شمالي 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي 
صنعتي مازندران، یاسر امیني گفت: مشاوره هاي 
واحدهاي  بهتر  عملکرد  بمنظور  کار،  و  کسب 

تولیدي انجام مي گردد.
صنعتي  شهرکهاي  شرکت  مدیرعامل   
مازندران افزود: مشاوران مجرب با ارائه تجربیات 
صنعتي،  نواحي  و  شهرکها  کارآفرینان  به  خود 
اینگونه واحدها  کمک شایاني به حل مشکالت 

خواهند نمود.
 امیني خاطرنشان کرد: تبادل افکار و تجارب، 
عالوه بر حل معضالت روند تولید، پویایي و ارتقاء  

صنعت را نیز بدنبال دارد.
توانمندیهاي  شناخت  داشت:  اظهار  وي   
واحدهاي صنعتي، در اصالح روند کسب و کار 
مشاوران  بدیل  بي  نقش  بیانگر  که  بوده  مؤثر 

است.
شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس 
شهرکهاي صنعتي مازندران تصریح کرد: ششمین 
با  مازندران  کار  و  کسب  مشاوره  سیار  کلینیک 
حضور مشاورین حاذق بخش صنعت و جمعي از 

تولیدکنندگان، در شهرک صنعتي بشل سوادکوه 
شمالي برگزار شد.

گفتني است، شهرک صنعتي بشل سوادکوه 
شمالي با مساحت ۱9۶ هکتار در سال ۱۳۷۱ به 
تصویب هیئت دولت رسید و عملیات عمراني آن 

نیز در سال ۱۳۸۱ آغاز گردید.
شهرک  در  گذار  سرمایه   ۲۱9 با  تاکنون 
منعقد  قرارداد  شمالي  سوادکوه  بشل  صنعتي 
حجم  با  بردار  بهره  واحد   ۱۶۴ تعداد  که  شده 
اشتغال  و  ریال  میلیارد   ۶5۲۶ گذاري  سرمایه 
مشغول  صنعتي  شهرک  این  در  نفر   ۴۳5۰

باشند. مي  فعالیت 

مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران:
شناخت توانمندیهاي واحدهاي صنعتي، در اصالح روند کسب و کار مؤثر است
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امــروزه، در رفــت و آمدهــای 
ــای شایســته  شــهری، تاکســی ج
ای دارد و خیلــی هــا بــرای آن کــه 
ســریع تــر بــه کارهایشــان برســند، 
ــد و  ــی کنن ــتفاده م ــی اس از تاکس
ــراد اصــال  ــرای بعضــی اف شــاید ب
قابــل تصــور نباشــد کــه ۷۰ ســال 
پیــش، مــردم بــرای رفــت و آمــد 
ــد و چــه  ــی کردن در شــهر چــه م
ــی  ــای تاکس ــه پ ــاد ک ــی افت اتفاق
بــه خیابــان هــای شــهر بــاز شــد.

* تاکسی از کجا آمد؟
تاکســی، کلمــه ای فرانســوی 
اســت و بــه اتومبیــل هــای کرایــه 
ای گفتــه مــی شــود کــه در داخــل 
نــرخ  بــا  را  شــهرها مســافران 
معیــن از نقطــه ای بــه نقطــه 
ــدود ۷۰  ــرد و از ح ــی ب ــر م دیگ
ســتا پیــش، از طریــق کســانی کــه 
ــد،  ــرده بودن ــفر ک ــه س ــه فرانس ب
ــان فارســی شــد و بعضــی  وارد زب
صاحبــان اتومبیــل هــای شــخصی 
بــه فکــر افتادنــد از آن شــیوه 
جابــه جایــی مســافر بهــره ببرنــد و 
شــواهدی وجــود دارد که مشــخص 
ــال های  ــدود س ــا ح ــد ت ــی کن م
۱۳۲۴ و ۱۳۲5 شمســی، اگرچــه 
عــده ای از صاحبــان اتومبیل هــای 
ســواری در خیابان هــای خلــوت 
ــه کار  و باریــک تهــران آن زمــان ب
مسافرکشــی اشــتغال داشــتند، امــا 
هنــوز حــرف اول را درشــکه می زد 
و همچنــان درشــکه وســیله نقلیــه 

ــود. مــورد عالقــه مــردم ب
ــزرگ  ــا ب ــتم، ب ــا آن سیس ام
شــدن شــهر تهــران و فزایــش 
ــه  ــتری ک ــز بیش ــت آن و نی جمعی
و  جایــی  جابــه  بــرای  مــردم  
حمــل و نقــل داشــتند، بــا مشــکل 
محدودیــت ســرعت مواجــه بــود و 
هرچــه زمــان مــی گذشــت، اگرچه  
درشــکه هــا شــیک تــر و از لحــاظ 
فنــی بهتــر مــی شــد، امــا همچنان 
مشــکل ســرعت ســر جایــش باقی 
بــود. بــه همیــن علــت ایــده هایــی 
بــرای اســتفاده عمومــی از اتومبیل 
شــکل گرفــت و عــذه بیشــتری از 
ــخصی  ــای ش ــدگان خودروه دارن
بــه فکــر جابــه جایــی مســافر 
ــداد  ــه تع ــد و هرچ ــهر افتادن در ش
اتومبیــل هــای وارداتــی بیشــر 
ــدان  ــه می ــتری ب ــده بیش ــد، ع ش
ــم  ــم ک ــد و ک ــی آمدن مسافرکش
اســتفاده شــهروندان از درشــکه بــه 
جایــی رســید کــه بعضــی درشــکه 
داران، در طــول روز، حتــی موفــق 
بــه جــذب یــک کســافر نیــز نمــی 

شــدند.
* اولیــن تاکســی هــای 

تهــران
در ســال ۱۳۲5 شمســی برای 
ــوان  ــا عن ــرکتی ب ــار ش ــن ب اولی
ــد  ــکیل ش ــی« تش »ب. ب. تاکس
ــاد  ــش ایج ــدف بیانگزاران ــه ه ک
ــی در  ــرای مسافرکش ــامانه ای ب س
ــرکت  ــود. آن ش ــران ب ــهر ته ش
کارش را بــا ۱۰ دســتگاه خــودروی 
کوچــک فیــات شــروع کــرد و 
قیمــت کرایــه اش، بــرای هــر 
ــود. ــال ب ــج ری ــران پن کجــای ته

ــی  ــه تاکس ــان کرای در آن زم
کرایــه  نــرخ  از  بیشــتر  خیلــی 
درشــکه بــود، منتهــی به دلیــل 
زودتــر  را  مســافران  آن کــه 
به مقصــد می رســاند، خیلــی زود 
مــورد اســتقبال مــردم قــرار گرفت 
و به همیــن دلیــل شــرکت »ب. ب. 
ــداد  ــال تع ــان س ــا پای تاکســی« ت
تاکســی های گردشــی خــود را بــه 

ــاند. ــتگاه رس 5۰ دس
ــی  ــه تاکس ــی اولی * بان

ــه ــک پارچ ــی ی ران
بــا شــکل گیری شــرکت »ب. 
ب. تاکســی« و اســتقبال مــردم از 

آن، عــده دیگــری نیــز به فکــر 
شــهر  در  مســافران  جابه جایــی 
ــه  ــد و ب ــی افتادن ــیله تاکس به وس
ــن  ــه در ای ــته و گریخت ــور جس ط
زمینــه فعالیــت مــی کردند، تــا این 
کــه در ایــن راه، بانو اشــرف الملوک 
دختــر  به فخرالدولــه(  )ملقــب 
ــر  ــه فک ــار، ب ــاه قاج مظفرالدین ش
در  فعالیــت  و  گــذاری  ســرمایه 
ایــن زمینــه افتــاد و چــون بــا 
ــدری و  ــه پ ــری از ارثی ــره گی به
ــه  مدیریــت خــود، توانســته بــود ب
یکــی از ثروتمندتریــن زنــان ایران 
تبدیــل شــود، بــه پشــتوانه ثروتــی 
ــای  ــام اتومبیل ه ــت، تم ــه داش ک
را  تاکســی«  ب.  »ب.  شــرکت 
ــد و در ســال ۱۳۲۶ شمســی،  خری
خــودش نیــز ۱۰۰ دســتگاه اتومبیل 
ــا را در  ــرد و آن ه ــورد وارد ک بدف
اختیــار شــوفرهای بیــکار و عیالــوار 
گذاشــت و از آن تاریــخ عمــاًل 
به شــکلی  تهــران  تاکســیرانی 

ــد. ــه در آم ــازمان یافت س
»عــذرا دژم« در کتاب »اولین 
زنــان« بــا اشــاره بــه ایــن موضوع 
کــه فخرالدولــه اولیــن کســی بــود 
کــه فکــر تاســیس تاکســیرانی 
بــه ســرش زده، عنــوان کــرده 
فخرالدولــه بــه جوانانــی کــه قصــد 
شــغلی  دارای  و  داشــتند  ازدواج 
ــی  ــتگاه تاکس ــک دس ــد،  ی نبودن
ــی  ــه م ــاش هدی ــرار مع ــرای ام ب
ــترک  ــی مش ــد زندگ ــا بتوانن داد ت
تشــکیل دهنــد و مخــارج زندگــی 

ــد. ــن کنن ــان را تامی خودش
د  موجــو د  ســنا ا بعضــی 
ــد  ــه بع ــن ک ــر ای ــت دارد ب دالل
ــه  ــران و ب ــی در ته از رواج تاکس
حاشــیه رانــده شــدن درشــکه، 
ــیدند  ــکه داران کوش ــی درش بعض
تصدیــق رانندگــی دریافــت کــرده 
و بــا دریافــت تاکســی از بانــو 
ــی  ــه رانندگ ــه، وارد حرف فخرالدول

تاکســی شــوند.
ــه  ــه جاب ــان ، کرای در آن زم
جایــی مســافر بــا درشــکه، از هــر 
ــه نقطــه دیگــر دو  نقطــه شــهر ب
ــه  ــی ب ــی وقت ــود و تاکس ــال ب ری
میــدان آمــد، نــرخ کرایــه اش پنــج 
ریــال تعییــن شــد. بــا وجــود ایــن، 
تاکســی از یــک طــرف بــه دلیــل 
ــر  ــرف دیگ ــاال و از ط ــرعت ب س
ــافران در  ــه مس ــل آن ک ــه دلی ب
فصــل هــای زمســتان و تابســتان 
ــد ســرما و گرمــای هــوا در  از گزن
امــان بودنــد، خیلــی زود نــزد مردم 

ــاز کــرد. جــا ب
در شــروع کار، محــل اســتقرار 

ــل  ــو هت ــتر جل ــا بیش ــی ه تاکس
ــینماها و  ــا، س ــافرخانه ه ــا، مس ه
ــه  ــد منطق ــن چن ــا و مچنی تئاتره
ــدان  ــل می ــران مث ــردد ته ــر ت پ
توپخــان، میــدان جســن آبــاد، 
ــد  ــود و مانن ــدان و ... ب ــبزه می س
آژانــس هــای امــروزی، مســافران 
را بــه صــورت تــک سرنشــین یــا 
خانوادگــی، بــدون آن کــه بیــن راه 
ــه  مســافر دیگــری ســوار کننــد، ب
ــن  ــاندند و همی ــی رس ــد م مقص
امــر هــم موجــب افزایــش رغبــت 
عــده ای از شــهروندان به اســتفاده 

ــد. از تاکســی ش
* شــمایل تاکســی های 

لیه و ا
ــران،  ــه ته ــی های اولی تاکس
ــا  ــه خودروه ــه از بقی ــرای آن ک ب
ــه  ــهروندان ب ــد و ش ــز باش متمای
راحتــی بتواننــد آن ها را شناســایی 
ــیاه و  ــان س ــگ بدنه ش ــد، رن کنن
ــگ گلگیرشــان ســفید در نظــر  رن

ــود. ــه شــده ب گرفت
کــه  اتومبیل هایــی  اولیــن 
تاکســی  به عنــوان  تهــران  در 
گرفــت  قــرار  اســتفاده  مــورد 
بدفــورد  و  فیــات  اتومبیل هــای 
بــود، امــا رفتــه رفتــه بــا ورود 
ــه  ــر ب ــای دیگ ــودرو ه ــواع خ ان
ایــران، کــه بیشــتر هــم آمریکایــی 
و انگلیســی بودنــد، تاکســی هایــی 
از مــدل هــای مختلــف خــودرو در 
تهــران ظاهــر شــدند و دیگــر فقط 

فیــات هــای یــا بدفوردهــای ســیاه 
و ســفید، تاکســی بــه حســاب نمی 
ــم  ــری ه ــای دیگ ــد. اتومبیل ه آم
تهــران  تاکســی رانی  در شــبکه 
پــاوادا،  ازجملــه  افتــاد.  بــه کار 
ولگا، واکســهال، آســتین، اشــکودا، 
شــورولت، مســکوویچ، هیلمــن، 
ــز و  ــگارو، دکاوه، بن ــس، وان موری

ــیتروئن. س
ــران،  ــالمندان ته ــی از س یک
کــه ســال هــای اولیــه شــروع بــه 
کار تاکســی در تهــران را به چشــم 
دیــده، حکایــت مــی کــرد حوالــی 
ســال ۱۳۳۰ تنــوع تاکســی هــا در 
تهــران بــه حــدی رســیده بــود کــه 
مــردم بــرای جابــه جایی در شــهر، 
ســوار هــر خودرویــی نمــی شــدند 
و منتظــر مــی ماندنــد تــا لتومبیــل 
مــورد نظــر خودشــان پیــدا شــود و 
چــون هــر اتومبیــل جدیــدی وارد 
ــردم  ــه م ــد، توج ــی ش ــران م ته
ــرد و  ــی ک ــب م ــود جل ــه خ را ب
مســافر اتومبیــل هــای مــدل پایین 
کاهــش مــی یافــت و ســندیکا یــا 
اتحادیــه ای نیــز وجــود نداشــت تا 
ترتیبــی اتخــاذ کنــد کــه راننــدگان 
ســهمی مناســب از درآمــد داشــته 
ــی  ــی مذاکرات ــوفرها ط ــند، ش باش
بــا همدیگــر تصمیــم گرفتنــد 
مســیرهای پــر رفــت و آمــد شــهر 
را بیــن خودشــان طــوری تقســیم 
ــواع  ــیر، ان ــر مس ــه در ه ــد ک کنن
ــن  ــه ای ــد و ب ــال باش ــودرو فع خ

تاکســی هــای  اولیــن  ترتیــب 
ــه مســیرهای مشــخص  خطــی ک
ــور  ــه ط ــد، ب ــی کردن ــت م حرک
شــکل  تهــران  در  خودجــوش 

ــت. گرف
* ویژگــی اولیــن راننــده 

ها
ــل  ــه و قاب ــب توج ــه جال نکت
ــدگان  ــن رانن ــاره اولی ــا در ب اعتن
تاکســی در تهــران ایــن کــه بانــو 
اشــرف الملوک فخرالدولــه از روزی 
کــه بنیــان تاکســیرانی در تهران را 
گذاشــت، به تمــام راننــدگان حکــم 
کــرد موقــع رانندگــی کت و شــلوار 
بپوشــند و آرمــی فلــزی را کــه 

ــده  ــاخته ش ــوم س ــکل مدالی به ش
بــود و روی آن نقــش یــک اتومبیل 
ــت  ــه ک ــورد، به یق ــم می خ به چش
خــود نصــب کننــد و بعدهــا، بقیــه 
افــرادی هــم کــه رانندگی تاکســی 
ــد از آن  ــه تقلی ــد، ب را پیشــه کردن
راننــدگان، موقــع کار کت و شــلوار 
بــه  مدالیــوم  و  پوشــیدند  مــی 
ســینه شــان نصــب مــی کردنــد و 
جالــب اســت بدانیــد تصاویــر تمــام 
گواهینامــه هایــی کــه از راننــدگان 
ــده،  ــای مان ــر ج ــا ب ــال ه آن س
ــت و  ــا ک ــی ب ــس های دارای عک
شــلوار و مدالیومــی اســت کــه 
راننــدگان بــر ســینه شــان نصــب 

کــرده انــد. 
* بنیانگــزار تاکســیرانی 

تهــران
ک  لملو ف ا شــر ا نــو  با
ــوان  ــه از وی به عن ــه ک فخرالدول
تاکســیرانی  پایه گــزار ســرویس 
ــن  ــود، نهمی ــاد می ش ــران ی در ته
مظفرالدین شــاه  دختــر  فرزنــد 
سرورالســلطنه  بطــن  از  قاجــار 
)دختــر فیروزالدولــه فرمانفرمــا( 
بــود کــه در ســال ۱۲۲۴ شمســی 
ــدای دوره  ــد. او را در ابت ــد ش متول
ــه اش  ــر خال ــرای پس ــی ب نوجوان
محمــد  )دکتــر  مصدق الســلطنه 
امــا  کردنــد،  نامــزد  مصــدق( 
مظفرالدین شــاه، چــون موافــق آن 
ــود  ــم خ ــود، به صدراعظ ازدواج نب
امین الدولــه  علی خــان  میــرزا 
از اشــرف الملوک  تکلیــف کــرد 
بــرای پســر خــودش خواســتگاری 
کنــد و بــه ایــن ترتیــب، فخرالدوله 
عــروس خانــواده امیــن الدوله شــد. 
تاکســی  پیــکان،   *

نــی همگا
کارخانــه  تاســیس  از  بعــد 
خودروســازی ایــران ناســیونال، کم 
کــم خودروهایــی کــه بــه عنــوان 
تاکســی مــورد اســتفاده قــرار مــی 
ــدند  ــارج ش ــه خ ــت، از گردون گرف
ــا  ــای آن ه ــکان ج ــل پی و اتومبی
ــه  ــی، ب ــگ نارنج ــت و رن را گرف
رای  اســتاندارد  رنــگ  صــورت 
ــد،  ــران در آم ــای ته ــی ه تاکس
ــه  ــک ب ــای نزدی ــال ه ــا در س ام
پیــروزی انقالب اســالمی، تاکســی 
هــا بــه رنــگ ســفید کامــل در آمد 
و بــرای شناســایی آن هــا از دیگــر 
خودروهــا، یــک خــط نارنجــی 
و  ســقف  کاپــوت،  روی  ممتــد 
ــد  ــیده ش ــب آن کش ــدوق عق صن
و البتــه، تعــدادی از تاکســی هــای 

ــی  ــگ نارنج ــه رن ــم ک ــابق ه س
ــد.  ــان فعــال ماندن داشــتند، همچن
* وضعیــت نــا بســامان 

تاکســیرانی
ــدام  ــران و اق ــیرانی ته تاکس
ــده  ــه، ع ــن زمین ــه در ای فخرالدول
ــت در  ــر فعالی ــه فک ــری را ب دیگ
ایــن زمینــه انداخــت و همیــن امــر 
موجــب شــد در ســال هــای بعــد، 
تاکســییرانی وضعــی متشــتت و 
غیــر متمرکــز پیــدا کنــد و دورانــی 
پرمشــقت را پشــت ســر بگــذارد، تا 
ایــن کــه در تاریخ ۲۸خــرداد ۱۳59 
الیحــه ای قانونــی بــه عنــوان 
ــز  ــه تمرک ــع ب ــده، راج ــاده واح م
امــور مربــوط بــه تاکســیرانی شــهر 
تهــران زیرنظــر شــهرداری تهــران 
بــه تصویــب شــورای انقــالب 
ــران رســید  جمهــوری اســالمی ای
و ســپس در تاریــخ بیســتم مــرداد 
مــاه ســال ۱۳۷۲ قانونــی مشــتمل 
بــر یــک مــاده و بــه عنــوان 
یــک تبصــره الحاقــی در مجلــس 
شــورای اســالمی تصویــب شــد و 
در تاریــخ هفتــم شــهریورماه ۱۳۷۲ 
بــه تاییــد شــورای نگهبــان رســید 
و برابــر آن قانــون قــرار شــد امــور 
ــهرهای  ــایر ش ــی س ــی ران تاکس
ــای  ــهرداری ه ــط ش ــور توس کش
مربــوط، اداره و کلیــه قوانیــن و 

ــو شــود. ــر لغ ــررات مغای مق
ــور  ــب، اداره ام ــن ترتی ــه ی ب
کــه  شــهرهایی  در  تاکســیرانی 
بیــش از ۲۰۰ هــزار نفــر جمعیــت 
هــای  ســازمان  بــه  داشــتند، 
ســازمان  عنــوان  بــا  مســتقلی 
در  و  شــد  محــول  تاکســیرانی 
ــا  ــت آن ه ــه جمعی ــهرهایی ک ش
کمتــر از ۲۰۰ هــزار نفــر بــود، بــه 
عهــده شــهرداری ها گذاشــته شــد 
و از آن تاریــخ تمامــی امــور مربوط 
ــدور  ــل ص ــیرانی از قبی ــه تاکس ب
پروانــه کار بــا تاکســی، تعییــن 
ــنهاد  ــه و پیش ــاالنه گرای ــرخ س ن
آن بــه شــورای شــهر، نظــارت 
بــر اجــرای کرایــه هــای مصــوب، 
رســیدگی بــه امــور راننــدگان، 
تشــویق راننــدگان امیــن و وظیفــه 
ــندگان  ــا ران ــورد ب ــناس و برخ ش
متخلــف و ... را بــه عهــده ســازمان 
مدیریــت و نظــارت بــر تاکســیرانی 
شــهر تهران گذاشــتند و ســاختمانی 
ــان آزادی، نرســیده بــه  نیــز در خیاب
میــدان انقــالب، نبــش خیابــان 
بهــزاد جهــت اســتقرار ســازمان 
مدیریــت و نظــارت بــر تاکســیرانی 
شــهر تهــران بنــا شــد و بــا حــدود 
۳۰۰ نفــر پرســنل، خدمــت رســانی 
بــه رانندگان تاکســی را شــروع کرد.

تاکسی آمد، درشکه رفت!

پیدایش تاکسی ها در تهران
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مسابقات چهار جانبه بوکس قهرمانی استان تهران 
برگزار شد

 مســابقات چهــار جانبــه بوکــس قهرمانــی اســتان تهــران در رده 
ــی  ــه میزبان ــاالن ب ــان و بزرگس ــنی نونهاالن.نوجوانان.جوان ــای س ه
مجموعــه فرهنگــی ورزشــی بصیرت)شایســتگان( و بــا حضــور 
تیمهــای تیــم  شــهر قــدس ،تیــم مشــترک لرســتان و مــالرد و تیــم 
ــرح  ــه ش ــر ب ــرات برت ــا و نف ــان تیمه ــدو در پای ــذار ش ــرت برگ بصی

ذیــل مشــخص شــدند: 
تیم بصیرت ۴۰ امتیاز اول 

تیم مشترک لرستان و مالرد ۲۲امتیاز دوم 
تیم شهر قدس ۲۱ امتیاز سوم

]۱9:۲۸, ۲۰۲۲/۰۱/۲۸[ واحدی بکس: نونهاالن
۶۱کیلو محمد بنیامین عینی اول

محمد طاها سیاهپوش دوم
۶۴ کیلو امیر محمد سعادتمند اول محمد یاشارحیدری دوم

رده نوجوانان
5۷کیلو هادی اینانلو اول محمد عرشیا حیدری دوم

رده جوانان
5۷کیلو محمد خادمی اول سعید کنگر دوم

۶۰کیلو امیر یکرنگ اول امیر عباس تقوی دوم
۶۳,5علیرضا خسروی اول امیر محمد طوسی دوم

۶۷کیلو عباس میرزا محمدی اول سینا عسگری دوم
۷۱کیلو علی بختیار نژاد اول ابوالفضل اسدنژاد دوم

۸۶کیلو میثم بیانلو اول ابوالفضل حقی دوم
رده  بزرگساالن

۶۰کیلو وحید قره باغی اول علیرضا حسین زاده دوم
۶۳,5مهرداد صبوری اول اریا عاشقی دوم

۶۷ کیلو صابر موحدی اول سعید مایلی دوم
۷۱کیلو فرید پایدار اول محمد احمدی دوم

۷5کیلو علی تیموری اول
۸۰کیلو علیرضا رزین اول نوید پایدار دوم

۸۶کیلو علی اکبر زمان اول مهدی حقانی دوم
9۲ امیر حسین یوسفوند اول محمد مطاعی دوم

+9۲ کیلو محمد شمس اول نواب ندری دوم
ــد از آقایان:طیبان.مصطفــوی. ــارت بودن داوران ایــن رقابتهــا عب

قلیان.قوچانی.رنجبر 
در پایــان  بــا اهــدا حکــم و مــدال قهرمانــی و جوایــز نفیــس و 

کارت هــای هدیــه نقــدی از ورزشــکاران تقدیــر شــد.

سرانجام پس از سه روز رقابت سنگین و جذاب قویترین جوان 
و مرد ایران مشخص شدند

به گزارش خبرنگار ما شانزدهمین دوره این مسابقات  در سالن 
ورزشی دانشگاه صنعتی شریف از روز   چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه  با رقابت 
جوانان  آغاز گردید و ۲۰ شرکت کننده از سراسر ایران در دو مرحله 
مقدماتی و فینال با هم رقابت نمودند که در نهایت سه برتر جوانان به 

شرح ذیل مشخص شدند :
۱-احمدرضا مسن ابادی

۲- علی افتاحی
۳-امیرحسین ابراهیمی

سپس در روز دوم رقابتها پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه و با نام با نام 
قویترین مردان باشگاههای کشور دور مقدماتی رده بزرگساالن با حضور 
بیش از ۸۰ ورزشکار آغاز شد که میهمانان ویژه ای از جمله مدیر کل 
حراست وزارت ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش 
اندام نیز شاهد آن بودند و ورزشکاران در ۳ آیتم با هم رقابت نمودند و 

در پایان ۱۲ نفر برتر با نامهای) رضا قیطاسی 
مهدی  رحمانی،  زاده،فرامرز  حسین  حسین  جعفری،  اکبر  علی 
عزت  محمد  پارسا،  احمدی،محمد  رو،عارف  تازه  محمدرضا  دشتی، 
دور  به  دائمی  و حسین  آبادی،متین علی محمدی  پور،محسن مسن 
اوج خود  به  اما حساسیت  پایانی  ، در روز  یافتند  راه  این رقابت  دوم 
رسید و در نهایت محمد عزت پور در رقابتی بسیار نزدیک با محسن 
مسن آبادی لقب قویترین مرد ایران را به خود اختصاص داد و علی 
اکبر جعفری در جایگاه سوم ایستاد همچنین کمیته قویترین مردان دو 
ورزشکار را در رده جوانان و بزرگساالن به عنوان مرد اخالق مسابقات 
معرفی و با اهدای جوایزی از آن ها تجلیل کرد، حسین کشوری به 
عنوان مرد اخالق در رده جوانان و علی اشرف خزایی به عنوان مرد 
و  پارسا  اینکه محمد  معرفی شدند ضمن  بزرگساالن  رده  در  اخالق 
متین علی محمدی لقب  پدیده های این مسابقات را از سوی کمیته 

قویترین مردان کشور دریافت نمودند
نتایج تیمی رقابتها :

رده جوانان///
مقام اول: نماینده تهران

مقام دوم: نماینده مرکزی
مقام سوم: خراسان رضوی

رده بزرگساالن///
مقام اول: تهران الف
مقام دوم: تهران ب

مقام سوم: نماینده مرکزی

بازگشت بارسا به تنظیمات اولیه؛
آتش بازی تیم ژاوی در نوکمپ

پیروزی درخشان بارسلونا برابر اتلتیکو مادرید نوید روزهای بهتری را می دهد 
که پیش روی این تیم قرار دارد.

مدت زمان زیادی از آخرین باری که بارسا توانست در رقابت های لیگ یا اروپا 
برابر حریفی مستقیم به پیروزی برسد گذشته است. آنها نه تنها قادر به کسب پیروزی 

نبودند، بلکه حتی توان رقابت هم نداشتند.
این افت محسوس فشار زیادی را روی ذهن بازیکنان ایجاد کرده بود که به 
دیداری مانند بازی برابر اتلتیکو مادرید نیاز داشتند تا نشان دهند که می توانند باز 

هم حریفان را شکست دهند.
بارسا بازی بسیار کاملی را خصوصا در خط حمله ارائه کرد و توانست برابر 
اتلتیکو مادرید به پیروزی برسد که ضعیف ترین دورانش تحت هدایت دیه گو سیمئونه 

را سپری می کند.
نیمه اول بسیار خوب بود، بارسا برتری نسبتا مطلقی داشت، فوتبال خوبی 
را ارائه کرد، فرصت گلزنی به وجود آورد و گل های زیبایی را به نیز به ثمر رساند. 
بازیکنان بارسا هماهنگی بسیاری داشتند و باالتر از همه به خودشان نشان دادند که 

می توانند حریفی ترسناک باشند.
بارسا در لحظات بسیار تعیین کننده و سرنوشت سازی از فصل به شرایط خوبش 

برگشته و آنها باید آماده شوند چون هنوز زمان برای کارهای بسیاری وجود دارد.
هیچ شکی وجود ندارد که ژاوی هرناندز برنامه ریزی خاصی برای این بازی 
داشته است. او پیش از این هشدار داده بود که این دیدار برای آنها بسیار ارزشمند 

و ۶ امتیازی است.
این بازی در واقع آغاز راه پروژه این مربی جوان با خریدهای جدید و اهداف 
مشخص بود که تعهد غیرقابل انکار و غیرقابل تغییر او به سیستم مالکیت توپ و 

کسب نتیجه به واسطه آن را نشان می داد.
شاگردان ژاوی نشان دادند که به راحتی ناامید نمی شوند چون با این که خیلی 
زود روی اشتباه دفاعی گل خوردند اما این تیم به خوبی به مسابقه برگشت و فستیوال 

حمالتی را آغاز کرد که از این عصر فراموش نشدنی به خاطر خواهد ماند.
آنها گل هایی تماشایی به ثمر رساندند، اقداماتی درخشان در زمین داشتند و 
برتری ای را به نمایش گذاشتند که مدت ها بود  در پی آن بودند. این همان بارسایی 

است که چند سالی ربوده شده بود.
این طرح شروع به جواب دادن کرده است. ژاوی موفق شده از روی نیمکت 
طرح درستی برای این تیم بریزد. نقش خریدهای جدید در بازی برابر اتلتیکو مشهود 

بود، خصوصا در بال راست که ترسناک هم به نظر می رسید.
آلوس دومین دوران حضورش در این تیم را سپری می کند و آداما ترائوره با 
سرعت و قدرتی که به نمایش گذاشت باعث شد هواداران حاضر در  نوکمپ به وجد 
بیایند و هیچ کس حسرت غیبت عثمان دمبله را نخورد. هرچند این بازیکن فرانسوی 

از حاال تا پایان فصل فرصتی برای گلزنی پیدا خواهد کرد.
به نظر می رسد که این بارسا در مسیر پیشرفت قرار گرفته است، هرچند هنوز 
نکاتی هست که باید برای بهبود آن تالش کرد. آنها از نظر دفاعی هر بازی به راحتی 
فرو می پاشند و اشتباهات فردی در این تیم بسیار زیاد است اما شرایط کلی باعث 

شده که اجازه رویاپردازی به هواداران این تیم داده شود.
این درخشش واکنش بسیاری از هواداران این تیم و کاربران شبکه های اجتماعی 
را به دنبال داشت. یکی از کاربران توییتر در واکنش به پیروزی درخشان بارسا نوشت:» 

بارسلونا امروز بازی درجه یکی را در نوکمپ به نمایش گذاشت.«
ریک شارما، خبرنگار تخصصی فوتبال اسپانیا در سایت گل، با انتشار توییتی 
به بازگشت بارسا به سبک قدیمی اش اشاره کرده و اظهار داشت:» مدت ها از آخرین 

باری که بارسلونا با این سرعت بازی کرده بود می گذرد.«
یکی از صفحات هواداری این باشگاه نیز با ابراز خوشحالی از پیروزی پر گل 

تیمش نوشت:» بارسلونا در حال بازگشت به روزهای خوب قدیمی است.«
صفحه توییتر سایت گل به درخشش خریدهای جدید زمستانی بارسا در ترکیب 
این تیم اشاره کرده و در توییتش نوشت:» آداما ترائوره در ۲9 بازی هیچ پاس گلی 
برای هم تیمی هایش در وولوز ارسال نکرد اما پس از تنها ۲۱ دقیقه اولین پاس 

گلش را در ترکیب بارسا ارسال کرد.« 
ژاوی هرناندز نیز پس از بازی از عملکرد تیمش بسیار خوشحال و راضی به 
نظر می رسید و با حضور در رختکن به بازیکنان تیمش تبریک ویژه ای گفت و از 
آنها  به خاطر درخششی که در ترکیب این تیم در دیدار دشوار برابر اتلتیکو مادرید 

داشتند تشکر کرد.
این مربی جوان اظهار داشت:» ما تا دقیقه ۶۰ همان بارسلونایی بودیم که 
همیشه می خواهیم باشیم. اخراج دنی آلوس کار را برای ما سخت کرد اما بازیکنان 
نشان دادند که بسیار متحد هستند و توانستند تا آخر بازی نمایش خوبی را ارائه کنند.«
بارسا چند هفته پیش به هیچ وجه به این شکل نبود. آنها در عرض یک ماه 
توانستند شرایط را طوری رقم بزنند که اجازه بلندپروازی داشته باشند. بارسا باالخره 
بازگشته است، توانایی کسب سهمیه لیگ قهرمانان را دارد و به دنبال پیش رفته است.

برکناری مدیر آژاکس بخاطر بی اخالقی!
باشگاه آژاکس با مدیر باسابقه خود 

خداحافظی و او را از سمتش برکنار کرد.
اورمارس  رویترز، مارک  به گزارش 
وینگر سابق هلند از سال ۱99۲ تا ۱99۷ 
برای آژاکس بازی کرد و در سال ۲۰۱۲ 
مدیر این تیم شد. او طبق قرارداد جدید قرار 
بود تا سال ۲۰۲۶ مدیر این باشگاه باشد. اما 
باشگاه هلندی اواخر روز یکشنبه اعالم کرد، 
مارک اورمارس، مدیر امور فوتبال آژاکس، 
به دلیل یک سری پیام های نامناسب که 
برای چندین همکار زن ارسال شده، نقش 

خود را در این باشگاه از دست داد. 
اورمارس، ۴۸ ساله، در بیانیه ای گفت 

که شرمنده است و رفتار او »غیرقابل قبول« بوده است.
اورمارس گفت: هفته گذشته با گزارش هایی در مورد رفتار خود مواجه شدم 
و اینکه چگونه این موضوع به دیگران رسیده است. متأسفانه، متوجه نشدم که از 
این خط قرمز عبور می کنم، اما این موضوع در روزهای اخیر برای من روشن شد. 
ناگهان فشار زیادی را احساس کردم. من عذرخواهی می کنم. مطمئناً برای کسی 
که در موقعیت من قرار دارد، این رفتار غیرقابل قبول است. من هیچ گزینه دیگری 
جز ترک آژاکس نمی بینم. این موضوع بر زندگی خصوصی من نیز تاثیر زیادی دارد. 

به همین دلیل از همه می خواهم که من و خانواده ام را تنها بگذارند.
ادوین ون در سار رئیس این باشگاه و همبازی سابق اورمارس در تیم ملی هلند 
نیز گفت: ورزش ایمن و فضای کار بسیار مهم است. ما در آینده نزدیک به این موضوع 
توجه بیشتری خواهیم کرد. ما در اینجا در آژاکس کارهای فوق العاده می کنیم، بنابراین 

این خبر برای همه کسانی که به آژاکس اهمیت می دهند ضربه ای سخت است.
آژاکس پس از ۲۱ بازی با 5۱ امتیاز صدرنشین اردیویسه هلند است.

شرط رودیگر برای ماندن در چلسی
بر اساس گزارش ها، آنتونیو رودیگر، 
هفته  در  پوند  هزار   ۲۲5 چلسی،  مدافع 
درخواست  استمفوردبریج  در  ماندن  برای 

کرده است.
به گزارش ساکرنت،  قرارداد آنتونیو 
پایان  به  تابستان  در  چلسی  با  رودیگر 
می رسد و به نظر می رسد او عجله ای برای 
امضای قرارداد جدید ندارد. با توجه به عالقه 
تیم هایی مانند پاری سن ژرمن، بایرن مونیخ 
و رئال مادرید، شرایط برای وی مبهم است.
سرخیو  پرونده های  اخیر  تجربه  با 
مطمئن  بالنکوس  لوس  آالبا،  و  راموس 

است که رودیگر را به خدمت خواهند گرفت. کارلو آنچلوتی حتی اعتراف کرده است 
که رئال مادرید با خوش بینی زیادی به تابستان نگاه می کند. گرت بیل، ایسکو و 
مارسلو باشگاه را ترک خواهند کرد و پول زیادی برای خرید بازیکنان جدید وجود 
خواهد داشت. این امر ورود کیلیان ام باپه را نیز تسهیل می کند.رسانه های انگلسی 
خبر دادند رودیگر پیشنهاد هفته ای ۲5۰ هزار پوند از سران تیم لندنی کرده است تا 
قرارداد خود را تمدید کند. گفته می شود سران تیم لندنی نیز مذاکرات نهایی برای 
ماندن این بازیکن در چلسی را به بعد از جام جهانی باشگاه ها در امارات موکول کردند 
و قصد دارند مدافع خود را برای فصل بعد نیز در تیم نگه دارند. چلسی باید در نیمه 
نهایی جام جهانی باشگاه ها به مصاف تیم فوتبال الهالل برود و در صورت برتری 

در این دیدار می تواند به فینال برسد و یک جام ارزشمند دیگر را به دست بیاورد.

لیس  سپو پر بی  مر سر
دلیل  به  تیمش  است  معتقد 
دیدار  آماده  داخلی  مشکالت 

سوپرجام نبود.
ر  د شب  شنبه  و د لیس  پرسپو
ورزشگاه  در  سوپرجام  دیدار  چارچوب 
گل  یک  با  سیرجان  سلیمانی  شهید 
یحیی گل محمدی،  فوالد شد.  مغلوب 
در نشست خبری  پرسپولیس  سرمربی 
پس از بازی اظهار کرد: بازی درگیرانه 
و فیزیکی  و خوبی بود. ما در نیمه اول 
که  مشکالتی  ثیر  تا تحت  مقداری 
به کرونا  تیم داشتیم که مربوط  داخل 
لحاظ  از  بودیم.  مصدومیت هاست،  و 
ذهنی خیلی آماده این بازی نبودیم. ما 
موقعیت خاصی به حریف ندادیم و روی 

کرنر گل خوردیم.
در  بازی  دوم  نیمه  در  افزود:  او 
اختیارمان بود و موقعیت های خوبی برای 
گل زنی داشتیم اما ثمره زحمت بازیکنان 
به بار ننشست. باید از موقعیت ها بهتر 
با  فینال  در  وقتی  می کردیم.  استفاده 
روبه رو  قهرمانی  جام  برای  بازی  یک 
هستید باید از موقعیت ها استفاده کرد. 
از هواداران مان عذرخواهی می کنم. بار 
است.  با من  این شکست  و مسئولیت 
کشیدند.  را  خودشان  زحمت  بازیکنان 
آن ها تالش زیادی برای جبران نتیجه 
را  آخر  باید ضربه  که  آن جا  اما  کردند 
بزنیم و حتی بازی را ببریم، این اتفاق 
نیفتاد. در کل بازی خوبی انجام دادیم 
تمرکز  تیم  داخل  مسائل  مقداری  ولی 
تیمی ما را به هم زده بود. در آخر به 
فوالد تبریک می گویم. آن ها تیم خوب 
و شایسته ای هستند. ما باید خودمان را 

با این شرایط آماده کنیم.
سرمربی پرسپولیس گفت: من به 
هفته ای  دو  تعویق  پیشنهاد  مسئوالن 
مسابقات را به خاطر کرونا دادم. می دانم 
هستند.  آن  درگیر  تیم ها  خیلی  که 

و  بازیکنان  برای  باید  را  فرصت  این 
بتوانند  تا  باشیم  قائل  تیم ها  کادرفنی 
استرس  بزنند.  را  واکسن  سوم  دز 
بیش  از حدی داخل تیم ما و تیم های 
این  درگیر  ما  است. خانواده های  دیگر 
مسئوالن  امیدوارم  هستند.  بیماری 
موضوع  این  به  راجع  اساسی  فکری 
مربیان  و  بازیکنان  سالمتی  بکنند. 
مهم است. باید در این شرایط تنفسی 
حتی  من  شود.  داده  فوتبالیست ها  به 
همه  روز  پنج  چهار،  که  دادم  پیشنهاد 
تا تمرین نکنند و  را وادار کنیم  تیم ها 
دز سوم را تزریق کنند تا با خیال راحت تر 

وارد مسابقات شوند.
گل محمدی ادامه داد: باید سریعا 
خود را از نظر روحی و روانی ریکاوری 
کنیم تا بتوانیم روند خودمان را در لیگ 
است.  مهم  ما  برای  لیگ  کنیم.  حفظ 
ما این جام را از دست دادیم ولی باید 
امیدوارانه به سمت و سویی برویم که 

ریکاوری کنیم.
سوال  به  پاسخ  در  ادامه  در  او 
خبرنگار ایسنا درباره ترکیب جدیدی که 
در سوپرجام به میدان فرستاد، گفت: ما 
بازیکنان زیادی را به دلیل مصدومیت 
و درگیری با کرونا از دست دادیم. این 

ترکیب تحت تاثیر این مسائل بود.

نقش  درباره  پرسپولیس  سرمربی 
کرد:  بیان  سوپرجام  نتیجه  در  داوری 
برای  سالمتی  و  موفقیت  آرزوی  من 
دارم.  داوری اش  تیم  و  اکبریان  آقای 
آن ها امروز آخرین بازی شان را داوری 
کردند. آن ها زحمت زیادی برای فوتبال 
ما کشیده اند و برای شان آرزوی موفقیت 
دارم. داوری این بازی سخت بود. البته 
فهمیدم.  امروز  را  موضوعی  یک  من 
باشد  نیمکتی داشته  تیمی  این که هر 
پوئن  بیش تر  کند،  شلوغ  بیش تر  که 
خسته  اکبریان  آقای  به  من  می گیرد. 

نباشید می گویم.
گل محمدی درباره فعالیت متفاوت 
پرسپولیس و فوالد در نقل و انتقاالت 
را  لیستم  من  داد:  توضیح  زمستانی 
برای نیم فصل دادم و امیدوار بودم که 
حداقل دو بازیکن از آن را بگیریم ولی 
این اجازه را نداد.  شرایط مالی باشگاه 
فوالد  به  می خواستیم  ما  که  بازیکنی 
رفت. شرایطی که وجود دارد، شرایطی 
از  خیلی  است.  بهبود  به  رو  که  است 
مشکالت مالی در حال حل شدن است. 
می کشند.  زحمت  واقعا  مدیریت  تیم 
آقای درویش از زمانی که آمده، زحمت 
باشگاه  به  که  زمانی  و  کشیده  زیادی 
آمد، پرسپولیس در شرایط سختی بود. 

با حمایت بیش تر به موفقیت بیش تری 
بازیکنانی  سراغ  به  می توانم  می رسیم. 
سوم  و  دوم  درجه  و  شدند  معرفی  که 
هستند، برویم. من ترجیح می دهم که 
عمری  و  جودکی  مثل  بازیکنانی  به 
اعتماد کنم تا این که لیستم را پر کنم 
ولی دنبال این هستیم که تیم را تقویت 
کنیم. هرچند که زمان زیادی تا پایان 
نقل  و انتقاالت نمانده، تمام تالش مان 

این است که تیم را تقویت کنیم.
سرمربی پرسپولیس در واکنش به 
اظهارات درویش، مدیرعامل پرسپولیس 
مبنی بر این که به او و پیروانی اعالم 
کرده تا خودشان با بازیکنان مدنظرشان 
مذاکره کنند، توضیح داد: شرایط جذب 
بازیکن در نیم فصل واقعا سخت است. 
کیفیت  که  بازیکنانی  صورت  هر  در 
دارند.  قرارداد  باشگاه های شان  با  دارند 
قرارداد  کوشکی  آقای  که  همان طور 
فوالد  کرد.  جذبش  فوالد  اما  داشت 
توانستند  آن ها  کرد؟  جذبش  چطور 
را جلب کنند. می توانم  پیکان  رضایت 
سطح  ولی  بروم  آزاد  بازیکنان  سراغ 
کیفیت آن ها مورد انتظار ما نیست و از 
لحاظ فنی خوب نیستند. باید هزینه شود 
و پول رضایت نامه داده شود. حاال ببینیم 

در آینده چه اتفاقی می افتد.
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  او 
صحبت های درویش مبنی بر درخواست 
خرید بازیکن ۶ میلیون دالری تصریح 
کرد: ۶ میلیون دالر؟ فکر نمی کنم من 
همچین بازیکنی را خواسته باشم. اگر 
اینطور بود، می توانستیم برویم گومیس 
را بگیریم. فکر نمی کنم چنین بازیکنی 
در لیست من باشد. ۶ میلیون دالر بودجه 

دو سال ماست.
به  پاسخ  در  گل محمدی  یحیی 
تغییر پست علی ابراهیمی گفت: پستش 
عوض نشده است. نمی خواهم راجع به 

بازیکن صحبت کنم.

ثمره زحمت بازیکنان به بار ننشست؛

گل محمدی: از هواداران مان عذرخواهی می کنم

به  اعتراف  با  استقالل  سرمربی 
ملی  تیم  درباره  مقداری  یک  که  این 
درعالم  گفت:  است  کرده  تند صحبت 
در  نباید  می دانم  حرفه ای  مربی گری 
او  کرد.  دخالت  ملی  تیم  سرمربی  کار 
ترکیب  دارد  دوست  طور  هر  می تواند 

تیمش را بچیند.
فرهاد مجیدی سرمربی استقالل 
نشست  در  دوشنبه  روز  ظهر  از  بعد 
خبری قبل بازی تیمش مقابل پیکان 
در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های 
جام حذفی اظهار کرد: قبل از این که 
می خواهم  کنم،  صحبت  بازی  درباره 
اعتراف  کنم.  ملی صحبت  تیم  درباره 
تند صحبت  مقداری  یک  که  می کنم 
و  هستم  تیمم  سرمربی  من  کردم. 
دفاع  نم  زیکنا با حق  ز  ا می خواهم 
دارم  تقاضا  تیم ملی  از سرمربی  کنم. 
فرض  دیگری  طور  را  من  ناراحتی 
حرفه ای  مربی گری  عالم  در  و  کنند 
تیم  سرمربی  کار  در  نباید  می دانم 
هر  ند  می توا و  ا کرد.  دخالت  ملی 
را  تیمش  ترکیب  دارد  دوست  طور 
بچیند. می خواهم تیم استقالل برای 

باشد. من  داشته  باالتری  ایشان شان 
رابطه دوستانه ای با اسکوچیچ دارم اما 
سرمربی  با  متقابلی  رفتار  می خواهم 
موفقیت  باشد.  داشته  وجود  ملی  تیم 
است  مردم  باعث خوشحالی  ملی  تیم 
و این خوشحالی ها رنگ خاصی ندارد.

او ادامه داد: تیم پیکان در نیم فصل 
اول بازی های خوبی انجام داده است. ما 
فرصت اشتباه نداریم و باید باهوش بازی 
تمرینات  خاطر  به  بازیکنانم  از  کنیم. 
بازی  این  امیدوارم  تیم ممنون هستم. 

با موفقیت پیش برود.

مجیدی درباره عزیزبک آمانوف و 
وضعیت نقل و انتقاالت تیمش گفت: ما 
یک بازیکن برزیلی مد نظر داشتیم اما 
جلسات به نتیجه نرسید و نتوانستیم این 
بازیکن را جذب کنیم. من یک بازیکن 
دیگر را پیشنهاد دادم و امیدوارم بتوانیم 
آمانوف  کنیم.  جذب  را  بازیکن  این 
که  مدت هاست  و  است  خوبی  بازیکن 
او  را می شناسم و امیدوارم این بازیکن 

بتواند خط هافبک ما را تقویت کند.
سرمربی استقالل در پاسخ به این 
می تواند  حردانی  صالح  آیا  که  سوال 

به  باشگاه  گفت:  کند؟  بازی  استقالل 
من گفته است می تواند به بازی برسد.

وی درباره وضعیت عارف آقاسی 
و جدایی این بازیکن از استقالل گفت: 
عارف آقاسی جزو خروجی های ما نبود 
و یک ماهی بود با ما به خاطر مسائل 
اهواز  در  می خواست  روانی  و  روحی 
کنار خانواده اش باشد. این بازیکن  جزو 

برنامه های خروج ما نبود.
بیو  فا ر  حضو ه  ر با ر د مجیدی 
آرش  انتصاب  و  ایران  در  جانواریو 
برهانی به عنوان مدیر آکادمی باشگاه 
که  خوشحالم   خیلی  گفت:  استقالل 
تمرین  سر  است  قرار  جانواریو  آقای 
بیاید. ایشان یکی از خارجی های خوب 
برهانی  آرش  مورد  در  بود.  ما  فوتبال 
امید  تیم  با  ایشان  که  بگویم  باید  هم 
در  امیدوارم  و  داشت  خوبی  عملکرد 

پست جدیدشان موفق باشند.
ل  ستقال ا و  ن  پیکا تیم  و  د
امروز)سه شنبه( در چارچوب مرحله یک 
برتر،  لیگ  رقابت های  نهایی  هشتم 
ساعت ۱۷ در ورزشگاه پاس قوامین به 

مصاف هم می روند.
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مجید احمد میرمحمدعلی

درباره تیم ملی تند صحبت کردم؛

مجیدی:  اسکوچیچ می تواند هر طور دوست دارد ترکیب تیمش را بچیند!

مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران 
صعود به جام جهانی به عنوان تیم اول از 
آسیا اتفاق مهمی نیست و نباید دلخوش 
به این موضوع باشیم و باید روی صعود 

از دور اول جام جهانی تمرکز کنیم.
رضا وطنخواه ، درباره صعود تیم 
قطر   ۲۰۲۲ جهانی  جام  به  ایران  ملی 
رقم  و  آسیایی  تیم  نخستین  عنوان  به 
خوردن سریع ترین صعود ایران به این 
رقابت ها گفت: اول باید یک مطلبی را 
عرض کنم. ایران جزو اولین کشورهایی 
بود که در دوران حشمت مهاجرانی و در 
شرایطی که فقط یک تیم از آسیا به جام 
جهانی می رفت، حضور در این مسابقات 
را تجربه کرد با این سابقه دیرینه نباید 
مقابل کشورهای کوچک دغدغه داشته 
که  هم  عربستان  همین  حتی  باشیم. 
گذشته  در  شده  فوتبال  صاحب  االن 
بار  یک  داریم  یاد  به  نداشت.  فوتبالی 
و  رفتیم  عربستان  به  پرسپولیس  با 
دنبال زمین چمن می گشتیم اما گفتند 
همین  برای  نداریم.  زمین چمن  اینجا 
روی  کتانی  کفش  با  پروین  علی  هم 

آسفالت بازی کرد.
یک بار با پرسپولیس به عربستان 
می گشتیم  چمن  زمین  دنبال  و  رفتیم 
نداریم.  چمن  زمین  اینجا  گفتند  اما 
کفش  با  پروین  علی  هم  همین  برای 
کرد.این  بازی  آسفالت  روی  کتانی 
بازیکن پیشین پرسپولیس با بیان اینکه 
رقبای ایران در آسیا فقط به لحاظ سخت 
افزاری شرایط بهتری دارند گفت: از نظر 
فنی از همه کشورهای آسیا بهتریم اما 
رقبای ما شرایط سخت افزاری خود را 
بهبود بخشیده اند. حتی تیم دوم ما هم 
انتخابی  در  خود  گروه  از  توانست  می 
تیم  دو  فقط  کند.  صعود  جهانی  جام 

ایران شوند.  توانند حریف  در آسیا می 
کره جنوبی و ژاپن که به تازگی رقبای 
اصلی ما هستند. بقیه تیم ها نمی توانند 
جلوی ما عرض اندام کنند حتی عراق 
هم که از گذشته فوتبال خوبی داشته، 

حریف ما نیست.
صعود  اینکه  از  تعجب  ابراز  با  او 
بزرگ  بسیار  جهانی  جام  به  ملی  تیم 
شده است خاطرنشان کرد: من و امثال 
من که عمری وقتمان را برای فوتبال 
جام  به  ملی  تیم  صعود  از  گذاشتیم، 
آسیایی  تیم  اولین  عنوان  به  جهانی 
که  بینم  می  حاال  کنیم.  نمی  تعجب 
صعود تیم ملی را بزرگ می کنند. سابقه 
تیم ملی ما را نگاه کنید. به غیر از یکی، 
دو مورد، در بقیه دوران ها به جام جهانی 
نمی  این است که  ما  رفته ایم. مشکل 
جام  دوم  مرحله  به  باید  چطور  دانیم 
هم  موضوع  این  کنیم.  صعود  جهانی 
بستگی به امکانات و تدارکات ما دارد 

که بتوانیم آن را تقویت کنیم.

وطنخواه در واکنش به اینکه گفته 
بهترین  ایران  می شود در حال حاضر 
نسل از فوتبالیست های خود را در اختیار 
دایی،  علی  زمان  در  کرد:  تاکید  دارد 
بهترین  باقری  و کریم  خداداد عزیزی 
نسل را نداشتیم؟ همیشه ما برای جام 
بهترین  آسیا  های  ملت  جام  و  جهانی 
را داشتیم. االن فقط کشورها  نسلمان 
به علت اینکه توانستند از رده پایه ها تیم 
ملی خود را بسازند، به ما نزدیک تر شده 
اند. ما هم اگر بتوانیم از رده پایه روی 
فوتبالمان  کنیم، ساختار  کار  فوتبالمان 
هیچ  فوتبالی  لحاظ  به  شود.  می  بهتر 
کدام از کشورهای آسیایی منهای کره 
حریف ما نیستند. اگر در مواقعی هم کره 
جنوبی جلوی ما موفق بوده، به خاطر 

کوتاهی خودمان بوده است.
این مربی سابق تیم ملی در پاسخ 
به این سوال که آیا تیم ملی می تواند 
به دور دوم جام جهانی صعود کند یا خیر 
گفت: نمی توانم این مساله را پیش بینی 

کنم اما می گویم که تا دنیا، دنیاست، 
ایران می تواند به تمام ادوار جام جهانی 
صعود کند و مشکلی از این بابت نداریم.

توانستیم  که  است  خوش  دلمان 
باید  شویم.  جهانی  جام  وارد  آسیا  از 
دلخوش به این باشیم که از مرحله اول 
مراحل  به  و  کنیم  صعود  جهانی  جام 

باالتر برویم.
وی در ادامه در واکنش به اینکه 
ایران  هواداران  جهانی،  جام  شروع  با 
دغدغه صعود از دور گروهی را خواهند 
داشت اظهار کرد: شرایط سخت افزاری 
ما ضعیف است. ما از نظر نیروی انسانی 
مشکلی نداریم. یک مقدار هم باید تیم 
های پایه را قوی کنیم. ما بازی تدارکاتی 
یونایتد،  منچستر  گذشته  در  نداریم. 
آمدند  می  ایران  به  چلسی  و  آرسنال 
اما االن به تیم های آسیایی بسنده می 
کنیم. باید با تیم های قوی و قدرتمند 
بازی کنیم و اگر شکست هم  اروپایی 

بخوریم اشکالی ندارد.

مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران:

صعود به جام جهانی را بزرگ کرده اند!
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آگهی موضوع ماده ۳ قاتون و ماده ۱۳ ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی 

اول  هیات   ۱۴۰۰/۰۶/۲۲  –  ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۲۶۷۰۰۰5۷5 شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار تصرفات مالکانه بالمعارض 
باب  یک  ششدانگ  در  غالمحسین  سید  فرزند  حسینی  صادق  سید  آقای  متقاضی 
از  فرعی   ۴۶۳۸۴ شماره  پالک  از  قسمتی  مربع  متر   ۱۰۰ مساحت  به  ساختمان 
۱۷5- اصلی واقع در اراضی قاسم آباد خراسان رضوی بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک 

است  گردیده  محز  حسینی  طاهره  بی  بی  مالکیت  محل  از  چهار  ناحیه  مشهد 
آگهی می  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  لذا 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود 
اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود 
است  بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم 

سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  نقضای  ا صورت  در 
شد.  خواهد  صادر  مالکیت 

۱۴۰۰/۱۱/۱9 اول:  نوبت  انتشار  تاریخ 
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ دوم:  نوبت  انتشار  تاریخ 

مشهد   ۴ منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  سرپرست 
م / الف ۴۷۸

نورآباد مفقودی 
۱۳۷۱ لندرو مدل   سند و برگ سبزیک خودرو سواری 

) سند خودرو بنام سعید احمدی و برگ سبز خودرو بنام مهنوش عطائی سماق(
۲۸ ۲9۲ س  ایران   ۴۱ شماره شهربانی 

موتور۳۱۴۱۴۷۲۳  شماره 
۰۳5۳۲۳ شماره شاسی  

باشد. اعتبار ساقط می  درجه  از  و  مفقود گردید 

به مناسبت  ایران  بیمه گران  پیام تبریک دبیرکل سندیکای 
ایام دهه فجر

»جشن ملی 1۴00« بر صنعت بیمه و بیمه گران ایران مبارک 
باد.

طلیعه فجر پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، مصداق بارزی از آیه 
شریفه »جاء الحق و زهق البالطل« و تداعی کننده پیروزی نور بر ظلمت، 
چیرگی حق بر باطل و غلبه خون بر شمشیر است، و یادآور وعده و مشیت 
و خاطره  یاد  گرامیداشت  با  است.  و محرومان  نصر مستضعفان  در  الهی 
راه  واالمقام  شهدای  و  )ره(  خمینی  امام  انقالب، حضرت  کبیر  بنیانگذار 
پرافتخار استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی و ضمن تبریک و تهنیت ایام اهلل 
مبارک فجر بر تمامی ملت غیور ایران، به ویژه خانواده بزرگ صنعت بیمه 
کشور، خاصه عزیزان و همکاران پر تالش، کارگزاران و نمایندگان گرامی، 
استمرار سرافرازانه این نظام مقدس را در سایه حضرت ولی عصر )عج( و 
زعامت رهبر حکیم و فرزانه انقالب، مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( را 

از درگاه خداوند متعال خواستارم.

۵ شعبه بانک توسعه صادرات ایران برگزیده شدند

برگزیده  شعب  فهرست  در  ایران  صادرات  توسعه  بانک  شعبه   5
دوازدهمین گردهمایی رؤسای برتر شعب بانک های کشور با عنوان »آموزش 

و توسعه منابع انسانی« قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، حبیب احمدی، 
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار 
اگزیم نیوز ضمن تبریک به روسای شعب برگزیده، گفت: فرآیند انتخاب شعب 
برتر با در نظر گرفتن و مقایسه شعب هم درجه بر مبنای حجم عملیات و  
رشد شاخص های عملکردی نظیرتسهیالت پرداختی، سپرده ها، ضمانتنامه 
های صادره، بروات و اعتبارات اسنادی، اعتبارات اسنادی داخلی، حوالجات 
ارزی و خرید و فروش ارز، درصد معوقات، فعالیت های بازاریابی و جذب 
مشتریان جدید و همچنین سایرعملیات شعبه با توجه به تعداد نیروی انسانی 

موجود انجام پذیرفته است.
وی اظهار داشت: بر اساس شاخص های بررسی شده و متناسب با درجه 
هر شعبه، شعب خرم آباد، یزد، کاشان، اراک و کرمان به ترتیب عناوین اول 

تا پنجم را در میان شعب بانک های کشور کسب کردند.
عضو هیات عامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: در این مراسم 
از آقایان علی اصغر گلکار رئیس وقت شعبه خرم آباد، مجید غفوری منش 
رئیس شعبه یزد، ابوالفضل سلمان یزدلی رئیس شعبه کاشان، سعید رضائی 
رئیس شعبه اراک و صیدطاهردارآفرین رئیس شعبه کرمان از سوی مؤسسه 

آموزش عالی بانکداری، تقدیر به عمل آمد.
معاون نظارت و کنترل داخلی بانک توسعه صادرات ایران یادآور شد: 
گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک های کشور هم راستا با اهداف آموزشی 
و پژوهشی مؤسسه آموزش عالی بانکداری در دوازدهمین دور برگزاری بر 

»آموزش و توسعه منابع انسانی » تمرکز داشت.
وی گفت: بانک توسعه صادرات ایران با توجه به اهمیت توسعه منابع 
انسانی در حوزه بانکداری، توجه ویژه ای به جانشین پروری، جوانگرایی و 
آموزش های ضمن خدمت با هدف ارتقا مهارت های بانکداری حرفه ای دارد.

خدمات غیرحضوری بانک ایران زمین
 برای عبور از پیک ُامیکرون

با  زمین  یران  ا بانک 
غیرحضوری  خدمات  افزایش 
خود  مشتریان  است  درصدد 
در  احتمالی  آسیب های  از  را 
با  دارد.  نگه  دور  باره  این 
قرمز شدن وضعیت اکثر نقاط 
کشور با سویه جدید امیکرون، 
خدمات  از  استفاده  ضرورت 
برای  بانک ها  غیرحضوری 
چندمین بار اهمیت پیدا کرده 

و این بانک، با ارائه خدماتی گسترده از همان زمان آغاز شیوع ویروس، در 
خدمت هم میهنان عزیز می باشد.

به گزارش نبض تجارت ؛ شعب بانک ها یکی از مراکز تجمع مردم 
است و اگر همگی به اندازه الزم پروتکل های الزم را برای جلوگیری از 
ابتالی خود و دیگران رعایت نکنند، همین شعب می توانند بستری جدی 

برای شیوع کرونا باشند.
بانک ایران زمین بر اساس شرایط خاص بهداشتی کشور و به منظور 
مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، اقدام های الزم برای 
تسهیل استفاده هموطنان از خدمات غیرحضوری و کاهش مراجعه حضوری 
مردم به شعب و دستگاه های خودپرداز را از همان آغازین روزهای شیوع 

این ویروس صورت داد.
خدمات  ارائه  و  الزم  زیرساخت های  آماده سازی  با  که  اتفاق  این 
الکترونیکی سریع و آسان رقم خورده، باعث شده نیاز مشتریان به مراجعه 

حضوری به شعب مرتفع شود.
اینترنت بانک، خدمات  از  مشتریان این بانک می توانند با بهره مندی 
سپرده، انتقال وجه داخلی، انتقال وجه بین  بانکی، خدمات کارت و مدیریت 
چک بسیاری از خدمات شعبه را به صورت غیرحضوری و بدون محدودیت 
و  بانک  همراه  اپلیکیشن  خودگردان،  دستگاه های  کنند.  دریافت  زمانی 
بی نیازی  برای  زمین  ایران  بانک  خدمات  دیگر  دستگاه های VTM از 
مشتریان از مراجعه به شعب و دریافت خدمات غیرحضوری بانکداری هستند. 
شعار بانکداری الکترونیک، در رابطه با این بانک کامال عملیاتی شده است.

فراتر از این، مسئولین بانک ایران زمین اخیرا خبر داده اند که شاهد 
اجرای پلتفرم های جدید دیجیتالی در این بانک خواهیم بود. از حدود 5 سال 
گذشته تاکنون همت و توجه اصلی خود را به سمت دیجیتالی شدن همه 
خدمات بانکی متمرکز ساخته و اکنون در سال ۱۴۰۰ شاهد به ثمرنشستن 

این تالش و همت در الیه های مختلف ارائه خدمات این بانک هستیم.
بانک ایران زمین که خود از همکاران تولید یکی از واکسن های داخلی 
بانکی  انجام امور  امیدوار است مشتریان گرامی تا حد امکان برای  بوده، 
خود از همراه بانک و بانکداری الکترونیک استفاده کنند و در خانه بمانند تا 

با همکاری یکدیگر بتوانیم از این موج جدید نیز عبور کنیم.

همراه با جشنواره فیلم فجر
بودجه 30 میلیاردي

 براي هادي حجازي فر

محمد حسین زاده

روز گذشته جشنواره فیلم فجر روز شلوغي را در سینماي 
فیلم  گذشته،  روز  مهم  فیلم هاي  از  یکي  کرد.  سپري  رسانه 
موقعیت مهدي، به تهیه کنندگي حبیب والی نژاد و به کارگرداني 
هادي حجازي فر و البته بازي او در نقش اصلي فیلم بود. این 
فیلم که به مقاطعي از زندگي شهید مهدي باکري مي پردازد در 
سال هاي اخیر محل کشمکش هاي زیادي بود. در مقطعي قرار 
بود این اثر به صورت یک سریال ساخته شود ولي بعد از مدتي 
تبدیل به یک فیلم سینمایي شد و در این بین اخبار و شایعات 
زیادي درباره حضور ارگان هاي مختلف در این پروژه وجود داشت 
از  بارها  فیلم شد،  این  بودجه اي که صرف ساخت  درنهایت  و 
گذاشته  روز  رفت...  زیر سوال  مستقل  سینماگران  دیگر  سوي 
سازندگان این فیلم با حضور در نشست رسانه اي فیلم به تمام 

این شبهات پاسخ دادند...
حبیب والی نژاد که با عنوان تهیه کننده این فیلم در نشست 
فیلم،  این  تولید  در  مستضعفان  بنیاد  نقش  درباره  شد،  حاضر 
ساخته  فیلم  این  گفت  صداوسیما  سازمان  وقتی  داد:  توضیح 
شود، فارابی، بنیاد روایت فتح و بنیاد مستضعفان هم متقاضی 
همکاری بودند اما از همان ابتدا بنیاد مستضعفان برای ساخت 

کمک کرد و حضور داشت.
هادی حجازی فر که در موقعیت مهدی، در نقش مهدی  
باکری حضور دارد و کارگردانی فیلم را هم برعهده داشته، بیان 
بنا  این کار هستیم و  از ۲ سال است که درگیر  کرد: ما بیش 
به دالیلی که دوست ندارم بیان شود، این کار بیش از ۱۰ بار 

متوقف شد!
او درباره بازی در این نقش بیان کرد: بازی در آن خیلی 
من  و  پیشنهاد شد  من  به  آن  بازیگری  ابتدا  در  داشت،  ماجرا 
گفتم درصورتی در این نقش بازی می کنم که آن را کارگردانی 
هم بکنم و در نهایت این اتفاق هم افتاد. البته بازیگر دیگری را 

پیشنهاد کردم که اصال پذیرفته نشد.
از اول هم مبنا بر ساخت  اینکه  بیان  با  هادي حجازی فر 
یک نسخه سینمایی بود، گفت: من بنا نداشتم چکیده سریال را 
سینمایی کنم و بسیاری از سکانس ها فقط برای نسخه سینمایی 
ساخته شد و تاکید فیلم بر روی شخصیت حمید و مهدی بود. 
خبرهایی از قبل جشنواره پخش شد که نفهمیدیم از کجاست. 
جنس کار در نسخه سریال بسیار متفاوت است و اصال به این 

شکل نیست که یک قسمت از سریال سینمایی شده باشد.
این کارگردان درباره اینکه چرا این فیلم بی سر و صدا ساخته 
شد بیان کرد: ما یک قراری را گذاشتیم که فقط یک پوستر و 
یک تیزر داشته باشیم و اگر در سال های آینده بیایم حتما برای 
فیلمم شلوغ خواهم کرد اما به خاطر قولی که به خانواده باکری 
داده بودیم اینکار را نکردیم. البته ما هم مقداری از گروه های 
دیگر عقب بودیم و فرصت مان  کم بود اما در سال های آینده 

این پروپاگاندا را جبران خواهیم کرد.
وی درباره ساخت فیلم هایی با زمینه دفاع مقدس و ارزشی 
بیان کرد: حتما در کارگردانی رویاها و ضعف هایی دارم اما فیلم، 
فیلم است و همه فیلم ها به نظر من ارزشی است. من این فیلم 
را با اعتقاد کامل ساختم. در واقع من یک فیلمنامه داشتم و بعد 

کرونا آمد و بعد سریال باکری به من پیشنهاد شد!
هادی حجازی فر درباره کیفیت صدا و تصویر فیلمش گفت: 
این سالن اصال امکان شنیده شدن صدای خوب را ندارد. امیدوارم 

این فیلم را در سالن های خوب ببینید تا نظرتان تغییر کند.
این هنرمند با تاکید بر اینکه از ابتدا گفته می خواهد یک 
سند تصویری به جا بگذارد، بیان کرد: در جریان تولید این فیلم 
به یکسری فیلم ها برخورد کردیم که یکی از شبکه آمریکایی 
آن دزدکی  از روی  و  بود  فیلمبرداری کرده  در جزیره مجنون 
فیلمبرداری و استفاده کردیم و تمام تمرینات انجام شد. ما تا 
جنس خاک جزیره مجنون را بازسازی کردیم تا کم ایراد باشد. 
حتی لباس هایی که تن ما بود از انبارهای متروکه  سپاه و ارتش 
تهیه شد و خیلی از آنها هنوز آثار شیمیایی داشت و خون روی 

آن بود بنابراین سعی کردیم همه چیز را رعایت کنیم.
این کارگردان با اشاره به هزینه ساخت این فیلم توضیح 
داد: معتقدم باید شفاف سازی شود. ما ۴۰۰ دقیقه مفید سریال 
و سینمایی ساختیم. ۳۰ میلیارد تومان کل دریافتی ما بود که 
۱۰ میلیارد آن ادوات جنگی و تجهیزات و هزینه عمرانی شد. 
همه نوع فیلمی می تواند ساخته شود چرا این فیلم ساخته نشود. 
اتفاقا باید این فیلم ها که آدم ها را بیدار می کند ساخته شود. ما 
یک ریال اسراف نکردیم یا پولی غیب نشد و مسئولیت قانونی و 
شرعی آن را برعهده می گیرم،. کسی که کارشناس است می داند 

هزینه این فیلم زیر ۶۰ میلیارد نخواهد بود.
همه  ما  کرد:  بیان  فیلم  این  منابع  درباره  همچنین  وی 
مصاحبه هایی که آن زمان بوده را جمع آوری کرده تا از این راه 
هم صرفه جویی کنیم و تحقیقات کاملی انجام شده است و آقای 
محسن رضایی هم چند روز پیش فیلم را دیدند و فقط گریه کردند.
هادی حجازی فر در پایان در انتقاد به ترک زبان بودن این 
فیلم گفت: لشکر ۳۱ عاشورا، لشکر ترک ها بوده. وقتی ما به خاک 
جزایر مجنون اینقدر پایبند بودیم، زبان که دیگر جای خود را دارد.

تعاون  توسعه  بانک  مدیرعامل 
در  ضامن  بدون  وام  پرداخت  گفت: 
اعم  دولت  کارکنان  شامل  اول  مرحله 
به  و  بود  خواهد  بازنشسته  و  از شاغل 
اقشار جامعه هم تسری  به سایر  مرور 

پیدا خواهد کرد.
گفت وگو  در  مهدیان  اهلل  حجت 
به  اشاره  با  پرس   با خبرنگار روزگار 
جزئیات پرداخت وام بدون ضامن اظهار 
کرد: اتفاق خوبی که این روزها در شبکه 
حال  در  اقتصاد  وزیر  هدایت  با  بانکی 
پرداخت  شرایط  تسهیل  است،  انجام 

وام های خرد است. 
هدف  جامعه  اینکه  بیان  با  وی 
تسهیالت خرد اقشار متوسط و ضعیف 
تصمیم  کرد:  تصریح  هستند،  جامعه 
اراده  براساس  و  جمعی  شده  اتخاذ 
این  در  است.  کشور  بانکی  سیستم 
شده  مشورت  بانکی  نظام  با  خصوص 
تکلیفی  و  دستوری  تصمیم  این  و 
نبوده است، بلکه در فضای دوستانه و 

مشارکتی سیستم بانکی کشور و وزارت 
که  رسیدند  جمع بندی  این  به  اقتصاد 
یط  شرا با  خرد  تسهیالت  پرداخت 

سهل تری انجام شود. 
تعاون  توسعه  بانک  مدیرعامل 
افزود: پرداخت تسهیالت توسط بانک ها 
از گذشته تاکنون در حال انجام است و 
خللی در آن ایجاد نشده است اما روال 
متقاضی  از  که  بود  اینگونه  گذشته 

تضامین  تومانی  میلیون   ۱۰ حتی  وام 
مختلفی گرفته می شد اما در طرح جدید 
بدون  وام  متقاضی،  با شرایط  متناسب 

ضامن پرداخت خواهد شد. 
گام  در  کرد:  تصریح  مهدیان 
از  اعم  دولت  کارکنان  طرح،  این  اول 
شاغلین، مستمری بگیران و بازنشستگان 
اعتبارسنجی می شوند و به جای تضامین 
اقساط  کسر  گواهی  براساس  مختلف، 

می توانند از تسهیالت بدون ارائه ضامن 
و سفته برخوردار شوند. این طرح فعال 
به  و  می شود  اجرا  پایلوت  صورت  به 
اقشار جامعه هم تسری  به سایر  مرور 

پیدا خواهد کرد. 
هیچ اموال مازادی نداریم

تعاون  توسعه  بانک  مدیرعامل 
مازاد  امالک  و  اموال  درباره  همچنین 
گفت:  خود  مدیریت  تحت  بانک  در 
هیچ  تعاون  توسعه  بانک  خوشبختانه 
ملک مازادی ندارد و این تاییدیه را از 
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم دارد.  

امالک  اگرچه  داد:  ادامه  وی 
نداریم  مازاد  امالک  اما  داریم  تملیکی 
و در حال حاضر تعداد امالک تملیکی 
میلیارد   ۷۰ ارزش  به  فقره   ۳5۰ بانک 
تومان است. در پایان سال گذشته این 
تعداد حدود 5۰۰ فقره و با ارزش بیش 
از ۱۰۰ میلیارد تومان بود که در ماه های 
گذشته توانستیم تعدادی را تعیین تکلیف 

و واگذار کنیم. 

وام بدون ضامن به تدریج شامل همه مردم می شود

در  ایران  صادرات  توسعه  بانک 
به  موفق  جاری  سال  اول  ماهه  ده 
میلیارد  هزار  سه  به  نزدیک  پرداخت 
و  صادرکنندگان  به  تسهیالت  ریال 
استان  محور  صادرات  تولیدکنندگان 

گیالن شده است.
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
شعبه  رئیس  ایران،  صادرات  توسعه 
ایران  صادرات  توسعه  بانک  رشت 
ضمن تبریک فرارسیدن چهل و سومین 
انقالب  شکوهمند  پیروزی  سالگرد 
اسالمی در گفت و گو با خبرنگار اگزیم 
تسهیالت  خالص  مانده  افزود:  نیوز، 
سال  گذشته  ماهه  ده  در  رشت  شعبه 
ریال  میلیارد   ۶۸۰ و  هزار  دو  جاری 
بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته با یک هزار و ۴۴5 میلیارد ریال 
مانده تسهیالت، رشدی ۸5 درصدی را 

تجربه کرده است.
به  اشاره  با  ماجدی  غالمعلی 
با  استان گیالن در همسایگی  ویژگی 
کشورهای آسیای میانه، اظهار داشت: 
علی رغم تحریم های ظالمانه و عدم 
سنادی  ا رات  عتبا ا گشایش  مکان  ا
بانک  مجاری  از  وارداتی  و  صادراتی 
به  استان  این  صادرات  عمده  ها، 
طریق  از  واردات  و  امانی  صورت 
بروات و حوالجات انجام می شود که 
در  صادرات  توسعه  بانک  رشت  شعبه 
خود  از  درخشانی  عملکرد  زمینه  این 

نشان داده است.
 ۱۳۳ رشد  به  ادامه  در  ماجدی 

از  صادره  و  وارده  حوالجات  درصدی 
اشاره و تصریح کرد: طی  شعبه رشت 
ده ماهه نخست سال جاری بالغ بر دو 
حوالجات  دالر  هزار   ۴۱۰ و  میلیون 
در  میزان  این  که  انجام شده  شعبه  از 
مقایسه با یک میلیون و ۳5 هزار دالر 
مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجهی 

داشته است.
توسعه  بانک  رشت  شعبه  رییس 
بانک  این  اینکه  به  اشاره  با  صادرات 
آماده ارائه مجموعه ای از خدمات اعم 
از ریالی و ارزی، صدور انواع ضمانتنامه و 
اعتبار اسنادی داخلی به مشتریان است، 
با  صادرات،  توسعه  بانک  در  ما  افزود: 
ایجاد زیرساخت های بانکداری اینترنتی، 
بانکداری شرکتی و بانکداری باز، تالش 

مشتریان  به  را  بهتری  خدمات  داریم 
ارائه دهیم.

وی افزود: نقل و انتقاالت ارزی، 
بروات  و  اعتبارات  ارز،  فروش  و  خرید 
اعطای  صادراتی،  و  وارداتی  اسنادی 
تسهیالت سرمایه در گردش صادراتی، 
تأمین مالی طرح های صادراتی، تأمین 
مالی  تأمین  صادراتی،  زنجیره  مالی 
مهندسی،  و  فنی  خدمات  صادرات 
تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه 
ملی و تأمین مالی شرکت های دانش 
بنیان بخش دیگری از مجموعه خدماتی 
به  صادرات  توسعه  بانک  که  است 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادرات 

محور کشور عرضه می کند.
توسعه  بانک  رشت  شعبه  رئیس 

به منظور توسعه  ایران گفت:  صادرات 
تعامل بانک با شرکت های دانش بنیان، 
ارائه  برای  را  خود  آمادگی  شعبه  این 
مشاوره های تخصصی به این شرکتها 
در راستای توانمندسازی، اشتغالزایی و 
قیمت  ارزان  تسهیالت  از  مندی  بهره 

اعالم می کند.
نتیجه تالش  شد:  یادآور  ماجدی 
ارائه خدمات  بانک توسعه صادرات در 
گرفتن  قرار  صادرکنندگان،  به  مناسب 
و  کشوری  ممتاز  صادرکنندگان  تمام 
نمونه استانی در فهرست مشتریان این 

بانک است.
به گفته رئیس شعبه رشت بانک 
طی  شعبه  این  ایران،  صادرات  توسعه 
بزرگی  های  طرح  گذشته  های  سال 
پوشاک  شرکت  توسعه  طرح  شامل 
سبز  بام  کابین  تله  احداث  نوپوش، 
و  کابین  تله   ۲ خط  احداث  الهیجان، 
آبرود، خرید ۴  تفریحی نمک  سورتمه 
فروند کشتی باربری شرکت کشتیرانی 
توسعه شرکت دستکش  و  دریای خزر 

گیالن را تامین مالی کرده است.
کرد:  امیدواری  اظهار  ماجدی 
و  آستارا   - رشت  آهن  خط  اتصال  با 
المللی  بین  ریلی  کریدور  به  پیوستن 
تزانزیت کاال در آینده نزدیک و رونق 
تامین  در  شعبه  این  صادرات،  بیشتر 
مالی پروژه های ملی مشارکت بیشتری 
داشته باشد و باعث اشتغالزایی، جهش 
تولید و بهبود معیشت در استان گیالن 

شود.

رشد ۸۸ درصدی تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات ایران در گیالن

مدیرعامل بانک ملت از تخصیص 
اجرای  برای  بانک  این  در  ویژه  منابع 
خرد  تسهیالت  پرداخت  تسهیل  طرح 
دولتی،  های  بخش  حقوق بگیران  به 
عمومی و خصوصی که حقوق خود را 
از این بانک دریافت می کنند خبر داد.

بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
داشت:  اظهار  دولت آبادی  رضا  ملت، 
در  ضامن  بدون  تسهیالت  پرداخت 
سوی  از  ابالغی  دستورات  چارچوب 
با  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
استفاده از امکانات سامانه غیرحضوری 
فرابانک در بانک ملت پرداخت می شود.

وی افزود: در راستای تسهیل در 
کارکنان،  به  خرد  تسهیالت  پرداخت 
ن  ا ی بگیر مستمر و  ن  نشستگا ز با
بخش های دولتی، عمومی و خصوصی 
به  واریز  طریق  از  ایشان  حقوق  که 
حساب در بانک ملت پرداخت می شود، 
در  مزبور  تسهیالت  اعطای  شد  مقرر 
بستر  طریق  از  اعتباری  کارت  قالب 
سامانه فرابانک ملت و براساس ارزیابی 
رتبه اعتباری )A تا C(، نامه تعهد کسر 

از حقوق از محل اشتغال و احراز توان 
بانک  سوی  از  تسهیالت  بازپرداخت 

صورت پذیرد.
ملت،  بانک  مدیرعامل  گفته  به 
حرفه  اصول  از  یکی  منابع  مدیریت 
است  پایدار  بانکی  عملیات  برای  ای 
صورت  به  را  منابعی  اساس  براین  و 
ویژه برای پرداخت این نوع تسهیالت 

اختصاص داده ایم.
جلسات  برگزاری  از  دولت آبادی 
برخط توجیهی و آموزشی برای روسای 
خبر  زمینه  همین  در  بانک  این  شعب 
داد و افزود: دستورالعمل اجرایی تسهیل 
پرداخت تسهیالت خرد به شعب ابالغ 
ملت  بانک  در  خوشبختانه  و  شده 
بر  مبتنی  و  ضامن  بدون  تسهیالت 
طریق  از  و  این  از  پیش  اعتبارسنجی 
رتبه  حائزان  برای  فرابانک  سامانه 
اعتباری A پرداخت می شد و شبکه این 
بانک با این موضوع آشنایی کامل دارد.
وی خاطرنشان کرد: سامانه نظارت 
مردمی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
به نشانی bazresi.mefa.ir، سامانه 

به  ملت  بانک  شکایات  به  رسیدگی 
shekayat.bankmellat. نشانی 

ir و نیز شماره های مرکز ارتباط ملت 
شهرستان:۰۲۱-۸۲۴۸۸  تهران:۱55۶، 
آماده رسیدگی به شکایات یا پاسخ به 
سواالت احتمالی هم وطنان گرامی در 
ملت  بانک  است.مدیرعامل  زمینه  این 
خبرگزاری  با  گو  و  گفت  در  همچنین 
اعطای  دستورالعمل  گفت:  صداوسیما 
درباره  فقط  ضامن  بدون  تسهیالت 
این  از  را  حقوقشان  که  است  افرادی 

بانک دریافت می کنند.

شرایط  درباره  دولت آبادی  رضا 
داد:  توضیح  تسهیالت  دریافت  جدید 
این دستورالعمل از سوی وزارت اقتصاد 
ابالغ شده و بانک نیز آن را به شبکه 
این  به  اشاره  با  است.وی  کرده  ابالغ 
طریق  این  از  افراد  بسیاری  که  نکته 
بانک  شد:  یادآور  گرفته اند  تسهیالت 
ملت آمادگی دارد تا در چارچوب توان 
و منابع خود به کسانی هم که موفق به 
دریافت تسهیالت نشده اند کمک کند.

ملت،  بانک  مدیرعامل  گفته  به 
حجم منابع بانک ملت در شرایط کنونی 
در وضعیت مناسبی قرار دارد و می تواند 

این مهم را انجام دهد.
نحوه  و  زمان  درباره  دولت آبادی 
دریافت  برای  بانک  به  مردم  مراجعه 
تسهیالت گفت: بانک ملت، سامانه ای 
به نام سامانه فرابانک طراحی و عملیاتی 
با  شرایط،  واجد  افراد  که  است  کرده 
ورود به این سامانه می توانند بر اساس 
در  که  چارچوب ضوابطی  در  نیاز خود 
سامانه تعریف شده است نسبت به ارائه 

درخواست تسهیالت اقدام کنند.

مدیرعامل بانک ملت اعالم کرد؛

تخصیص منابع ویژه در بانک ملت برای پرداخت تسهیالت بدون ضامن

سرعت  از  دی  بانک  مدیرعامل 
خرد  تسهیالت  پرداخت  روند  گرفتن 
از  گواهی کسر  ارائه  و  اعتبارسنجی  با 

حقوق به مشتریان این بانک خبر داد.
بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
دی، علیرضا قیطاسی با اعالم اینکه در 
هفته اول آغاز طرح پرداخت تسهیالت 
خرد با اعتبارسنجی و ارائه گواهی کسر 
از حقوق، تعداد ۴۶ فقره تسهیالت در 
متقاضیان  به  بانک دی  شعب مختلف 

تمام شعب  گفت:  است،  پرداخت شده 
با  این بانک در سراسر کشور متناسب 
منابع، متقاضیانی را که حقوق بگیر بانک 
دی هستند با اولویت جامعه ایثارگران، 
پذیرش و درخواست تسهیالت آن ها را 
این  مقررات  رعایت  با  و  کرده  بررسی 

تسهیالت را پرداخت می کنند.
مدیرعامل بانک دی تصریح کرد: 
تسهیل در شرایط پرداخت تسهیالت خرد 
یکی از موضوعات مورد تأکید رئیس جمهور 

و وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است که 
در همین راستا به شعب تأکید شده موضوع 
کارکنان  برای  خرد  تسهیالت  پرداخت 
مستمری بگیران  و  بازنشستگان  شاغل، 
بخش های دولتی، عمومی و خصوصی 
آن ها  پرداخت  عامل  بانک  که  بزرگ 
و  قرار دهند  را مدنظر  بانک دی است، 
متناسب با منابع، درخواست ها را بررسی 
و با رعایت مقررات تسهیالت مورد نظر 

را پرداخت کنند

اعطای تسهیالت خرد از طریق اعتبارسنجی 
و ارائه گواهی کسر از حقوق در شعب بانک دی سرعت گرفته است
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انتشار کتاب چهلمین چشنواره تئاتر فچر

در  حاضر  آثار  معرفی  کتاب 
چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
به مدیر مسئولی حسین مسافرآستانه در 
۱۰۷ صفحه منتشر شد و در دسترس 
عالقمندان قرار گرفت. کتاب چهلمین 
فجر شامل  تئاتر  بین المللی  جشنواره 

پیام هایی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
معاون امور هنری، مدیرکل هنرهای نمایشی و دبیر جشنواره، بزرگداشت ها، 
اطالعات بخش های مختلف شامل آثار صحنه ای )رقابتی و غیررقابتی(، 
نمایش های خیابانی )رقابتی و غیررقابتی(، دیگرگونه های اجرایی، رادیوتئاتر، 
نامزدهای مسابقه نمایشنامه نویسی و عکس و پوستر تئاتر، معرفی هیات های 
انتخاب و داوری و... است. چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری 
حسین مسافرآستانه تا ۲۶ بهمن در استان یزد در حال برگزاری است و البته 

کرونا به شدت روي این جشنواره تاثیرگذار بوده است.

علیرضا سجادپور در 61 سالگي درگذشت

در  که  سجادپور  سیدعلیرضا 
جایگاه های مدیریتی و تهیه کنندگی 
کرده  فعالیت  تلویزیون  و  سینما  در 
بود، در ۶۱ سالگی به دلیل ابتال به 
سرطان از دنیا رفت. سجادپور که تا 

همین اواخر در حوزه سینما فعال بود و فیلم 
سینمایی مستطیل قرمز، به کارگردانی حسن 
و حسین صیدخانی را آماده نمایش داشت، از چند سال پیش با بیماری 

سرطان پیشرفته درگیر شد.
 سلول های سرطانی از روده به ریه او سرایت کردند و امسال هم 
قرار بود برای برداشتن تومور مغزی زیر تیغ جراحان برود. او از مدیران 
ارشد معاونت سازمان سینمایی وزارت ارشاد در دولت دهم و زمان ریاست 
از متن در  به دلیل برخی حاشیه های پررنگ تر  جواد شمقدری بود که 

دوران مسئولیت ناچار به کناره گیری شد.

رضایت علیرضا بیرانوند از فیلم زندگي اش

تیم  دروازبان  بیرانوند  علیرضا 
از  با تعدادی  ملی فوتبال روز گذشته 
تماشای  به  ورزشکاران  و  هنرمندان 
نشست.  فجر  جشنواره  در  بیرو  فیلم 
با  فیلم  این  تماشای  از  بعد  بیرانوند 

تشکر از کارگردان و تهیه کننده آن گفت: 
زحمت زیادی برای ساخت این فیلم کشیده 

شده و بسیار به زندگی واقعی من نزدیک است. 
به نظرم مخاطب اصلی این فیلم نوجوانان و جوانانی هستند که 
به هدف خود فکر می کنند و امیدوارم بعد از تماشای این فیلم تالش و 
انگیزه خودشان برای رسیدن به هدفشان را جدی تر دنبال کنند و همه 
و  تهیه کننده  از  برندارند.  تالش  از  دست  هرگز  است  این  فیلم  حرف 
کارگردان فیلم تشکر مي کنم که تالش زیادي براي به تصویر کشیدن 

این اهداف داشتند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

درخشش مستند آب باد خاک نان در آمریکا

به  نان  خاک،  باد،  آب،  مستند 
کیاسری  زمانپور  مهدی  کارگردانی 
به هفدهمین دوره جشنواره فیلم های 
یافت.  راه  آمریکا  سیاتل  کودکان 
جشنواره بین المللی فیلم های کودک 
سیاتل آمریکا از ۱۱ تا ۲۰ فوریه )۲۲ 

بهمن تا اول اسفند( برگزار می شود. مستند 
زمان  یکسال  از  بیش  آن  تولید  که  نان  باد، خاک،  آب،  دقیقه ای   ۲5
برده روایتی خوش آب و رنگ و لطیف از زندگی ابوالفضل و ستایش، 
متفاوتی  زندگی  تاب سرنوشت،  و  پیچ  در  است که  فهرجی  ۲ کودک 

را تجربه می کنند.
 این فیلم مستند پیش از این تقدیر ویژه هیات داوران بخش کودک 
ونوجوان جشنواره ایدفا هلند را در یافت کرده بود و در جشنواره جیهالوا 

چک نیز حضور داشت.
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خاطره بازي با استاد علي نصیریان

امروزه سینماي ایران رشد بسیاري داشته است

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 10۸- واحد9 
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سازمان شهرستان ها:  091227۵2190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

موزه سینمای ایران در ادامه انتشار 
سلسله نشست های تاریخ شفاهی خود 
به مناسبت زادروز علی نصیریان بازیگر 
و  تئاتر  سینما،  شاخص  و  پیشکسوت 
تلویزیون بخش هایی از گفتگوی تاریخ 

شفاهی این هنرمند را منتشر کرد.
استاد علی نصیریان که به نوعي 
تنها بازمانده از نسل طالیي سال هاي 
در  مي باشد،  کشور  تئاتر  و  سینما  دور 
در  اینکه  بیان  با  گفتگو  این  ابتداي 
هنرستان بازیگری درس خوانده است، 
الهی،  با صدرالدین  دوره  آن  در  گفت: 
اسماعیل  مفید،  بیژن  راستکار،  فهیمه 
درس  هم   با  الیق  جمشید  و  داورفر 
می خواندیم. یادم می آید سال دوم فهیمه 
راستکار به من گفت آقایی به نام شاهین 
کار  مدرن  تئاتر  می خواهد  سرکیسیان 
کند تمایلی داری بروی با او کار کنی 
و من پذیرفتم. نمایشنامه ای به کمک 
ترجمه  نام سود  به  محمدعلی جعفری 
شمال  جنگ  به  مربوط  که  بود  کرده 
و جنوب بود اما ساختار، شخصیت ها و 
نوع نمایش خیلی چخوفی بود یعنی به 
سیستمی که سرکیسیان دوست داشت 
که بازیگران اکتیو باشند نزدیک بود. ما 

تمرین  سال  یک  به  نزدیک  ایشان  با 
کردیم. در آن زمان شوق روی صحنه 
رفتن داشتیم و حتی به او درخصوص 
اینکه یک سال طول کشیده اعتراض 
هم می کردیم و او هم سعی می کرد ما 
متوجه  زمان  آن  و  دارد  نگه  راضی  را 
نبودیم که همان تمرین ها و گفتگوها 

برای ما کارگاه بازیگری بود.
استاد نصیریان با بیان اینکه یکی 
از شانس ها و اقبال های او این بود که 
توانسته راهی که به آن عالقمند بوده و 
به آن عشق می ورزیده )بازیگری( را پیدا 
کند، بیان داشت: از کودکی و نوجوانی 
سنتی  و  آیینی  نمایش های  دیدن  با 
تلویزیون  و  رادیو  که  خودم  زمان  در 
بسیار محدود بود به نمایش عالقه پیدا 
کردم و مخصوصا تعزیه و واقعه کربال 
تعریف  منبرها  در  روضه خوان ها  که 
می کردند که چگونه تعزیه به وجود آمد 
و بسیار مورد استقبال قرار می گرفت زیرا 
تاثیرگذاری آن تجسم، تصویر و نمایش 
واقعه با نقل و روایت آن خیلی متفاوت 
است و در همان کودکی تعزیه روی من 

خیلی تاثیر گذاشت.
وی با بیان اینکه عالوه بر تعزیه، 

او  بر  نیز  عامیانه  و  شاد  نمایش های 
بسیار تاثیر گذاشت، گفت: ما در خیابان 
شاهپور زندگی می کردیم و من به سینما 
می رفتم  بود  امیریه  خیابان  در  که  نور 
آن  در  می دیدم.  امریکایی  فیلم های  و 
زمان زیرنویس و یا دوبله هم نبود وسط 
فیلم قطع می کردند و کپشن می آمد و 
دیالوگ های فیلم را می نوشتند و فیلم را 
توضیح می دادند به همین دلیل هروقت 
سواد  که  کسانی  می شدم  سینما  وارد 
ما سوال می کردند  از  نداشتند  خواندن 
که با سواد هستیم به این دلیل که کنار 
من بنشینند و من برای آنها توضیحات 

فیلم را بخوانم )با خنده(.
پیشکسوت  و  شاخص  زیگر  با
 : د کر ن  نشا طر خا ر  کشو ي  سینما
خوشبختانه یکی از شانس هایم این بود 
که توانستم راه دلخواه خودم را پیدا کنم 
ضمن اینکه در مدرسه هم خیلی شاگرد 
موفقی نبودم اما عشق به نمایش در من 
بسیار وجود داشت تا آنجا که در مدرسه 
پیرنیا در سال ۱۳۲۸ در اواخر دهه ۲۰ 
روی صحنه یک نمایش بردم و شروع 
به کار کردم و در طول این ۷۲ سالی 
که در عرصه نمایش فعالیت دارم کار 
اداره هنرهای  انجام ندادم. در  دیگری 
دراماتیک که نزدیک میدان بهارستان 
ما  که  داشت  باریک  سالن  یک  بود 
تئاتر  سن  به  تبدیل  را  آن  از  قسمتی 
کردیم. حمید سمندریان، داوود رشیدی، 
پری صابری، بهمن ُفرسی و خود من در 
این تاالر نمایش هایی را بر روی صحنه 
بردیم. داوود رشیدی نمایشی را با من، 
جمشید مشایخی، فخری خوروش و... 
به نام کاپیتان فراگز، تمرین کردیم که 
فرهنگ  تاالر  در  گستردگی  دلیل  به 

اجرا کردیم.
فریدون  سوال  به  پاسخ  در  وی 
جیرانی مبنی بر اینکه داریوش مهرجویی 
در کدام نمایش به پشت صحنه آمد و با 
او صحبت کرد؟ پاسخ داد: سال ۱۳۴۷ 
آی  نمایش  سر  که  شب ها  از  یکی 
یک  دیدم  بودیم  بی کاله،  آب  باکاله 
پشت  به  خوش تیپ  و  خوشگل  جوان 
صحنه آمد که داریوش مهرجویی بود. 
تا آن شب او را ندیده بودم فقط شنیده 
بودیم که الماس ۳۳ را او ساخته است 
و به ما گفتند می خواهد فیلمی به نام 
خوشحال  خیلی  ما  که  بسازد  را  گاو 
شدیم و در این فیلم نقش مش اسالم 
را به من دادند. نگاه داریوش مهرجویی 
او  و  بود  متفاوت  بسیار  فیلمسازی  در 
اولین معلم من بود که به من یاد داد 

مقابل دوربین باید چگونه کار کنم. برای 
فیلمبرداری فیلم گاو، ما را به روستایی 
بنام بویینک بعد در جاده قزوین بردند.

هالو  آقای  فیلم  به  اشاره  با  وی 
آقای  فیلم  ساخت  پیشنهاد  گفت:  نیز 
انتظامی  از سمت عزت اهلل  بیشتر  هالو 
بود که من و مهرجویی باهم فیلمنامه 

را نوشتیم.
داد:  ادامه  نصیریان  علي  استاد 
بیشتر فعالیت هایم در تئاتر و سینما را با 
صداقت و انگیزه انجام دادم. من معتقدم 
در سینما کارکردن خودش ریسک است 
زیرا اگر هم فیلمنامه و کارگردانی خوب 
باشد باز هم نتیجه کار مشخص نیست.
وی درباره همکاری خود با ناصر 
تقوایی توضیح داد: ناصر تقوایی به من 
ناخدا  نام  به  فیلمی  می خواهم  گفت 
خورشید، بسازم که می توانی ۲ شخصیت 
ناخدا و مستر فرحان را بازی کنی. من 
نقش  کدام  شما  نظر  به  پرسیدم  او  از 
گفت  او  و  است  مناسب تر  من  برای 
همان  گفتم  او  به  من  و  مسترفرحان 
نقشی که شما می گویید را بازی می کنم 

که نقش بسیار خوبی بود.
نصیریان در ادامه افزود: متاسفانه 
فرصتی پیش نیامد تا با مسعود کیمیایی 
البته عمدی  بیضایی کار کنم  بهرام  و 

هم نبود.
من  داشت:  بیان  همچنین  وی 
یک  نویسنده  خودش  بازیگر  معتقدم 
روبرتو  قول  به  است.  نمایش  یا  فیلم 
نویسنده  کارگردان خودش یک  چولی 
است که با کارگردانی خودش می نویسد 
و بازیگر هم می نویسد و یک عامل و 
وسیله و اسباب دست کارگردان نیست. 
درست است که باید با کارگردان تعامل 
داشته باشد و به برداشت ها و نگاه هایی 
که به شخصیت دارد باید گوش کند و 
بازیگر  نقش،  آفریننده  اما  کند  گفتگو 
است و اگر بخواهیم به مرحله آفریننده 
نقش برسیم باید از جوهر، نیرو ، قوت 
و قوه خالقه که در درون هر بازیگری 
بتوانیم  تا  بگیریم  کمک  دارد،  وجود 
امر خود  این  بیافرینیم و  را  یک نقش 
مستلزم یک سری مطالعات است و من 
فکر می کنم هم در تئاتر و هم در سینما 
استعدادهای بسیار خوب پیدا کردیم که 
یک نمونه آن همایون غنی زاده است که 
در نمایش آقای می سی سی پی نشسته 
می میرد، درخشید. خوشبختانه امروز در 
و  نویسنده ها  بازیگرها،  سینما  و  تئاتر 

گروه های درجه یک وجود دارند.
افزود:  ادامه  در  نصیریان  علي 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای
0001310033077DT1  مناقصه عمومي

 نوبت دوم
تقاضاي شماره : 0033077-76-31-01 / 13 قلم  اتصاالت

شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه عمومي از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمینشماره فراخوان در سامانه ستادمقدار كاالموضوع مناقصهتعداد قلم

     000ر500ر591 1952000092288000646 انواع اتصاالت13 قلم

لذا کلیه شرکتهایي که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالي مورد درخواست میباشد میبایست ظرف مدت ۱۴ روز از تاریخ درج آگهي فراخوان نوبت دوم با 
مراجعه به سایت www.setadiran.ir، نسبت به چاپ و تکمیل »فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهاي شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب« و 
بارگذاري آن به همراه مدارک و مستندات، بر اساس موارد مندرج در جدول ارزیابي کیفي )براي معامالت کمتر  از بیست برابر نصاب معامالت متوسط( در 

سامانه ستاد اقدام نمایند.
کسب حداقل نمره ۶۰ در ارزیابي کیفي، جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/ سازندگان الزامي است.

اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق سامانه ستاد براي مناقصهگران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
ضمنًا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۰۰۰ر5۰۰ر59۱ ریال مي باشد.

شناسه اگهی۱۲۷۰9۸۲
واحد مکانیکال اداره تدارکات خرید کاالي داخلي )تلفن ۲5۳۷۴ -۰۶۱-۳۴۱(

كاالي ارائه شده بايد از تولیدات داخلي باشد

کرده  رشد  بسیار  ایران  سینمای  امروز 
است و درحال حاضر در تئاتر و سینما 
آثاری که ساخته می شود از کارهای ما 
بسیار بهتر است زیرا زمانه عوض شده 
ارتباط جمعی بسیار  اینترنت و  است و 
به بازیگر کمک می کند در حالی که در 
زمان ما چنین چیزی وجود نداشت. ما 
در آن زمان با جان و دل و به سختی 

کار می کردیم و هیچ کتاب و اطالعاتی 
کار  خالی  دست  با  و  نداشت  وجود 
نظر  از  بازیگران  امروز  اما  می کردیم 

اطالعات با دست پر کار می کنند.  
علی  استاد  است  ذکر  به  الزم 
ین  بهتر ین  ر بلو غ  سیمر ن  یا نصیر
در  باز  مسخره  فیلم  برای  مرد  بازیگر 
بلورین  سیمرغ  فجر،  فیلم  جشنواره 

فیلم  برای  مرد  نقش  بازیگر  بهترین 
سال های خاکستری در جشنواره فیلم 
بازیگر  بهترین  بلورین  سیمرغ  فجر، 
مرد برای فیلم شیر سنگی در جشنواره 
بهترین  فظ  حا تندیس   ، فجر فیلم 
بازیگر مرد برای سریال شهرزاد را در 
کارنامه هنری خود دارد. گفتنی است، 
مجموعه ای  عنوان  به  مجموعه  این 

سیر  روایتگر  که  تاریخی  و  فرهنگی 
ن  یرا ا سینمای  تحوالت  و  ریخ  تا
است خود را موظف می داند سوابق و 
ایران  سینمای  پیشکسوتان  تجربیات 
آینده  نسل های  تا  کرده  جمع آوری  را 
با نگاه و مسیر زندگی و نحوه خلق و 
صاحب  و  هنرمندان  آثار  شکل گیری 

نظران هنر سینما آشنا شوند.


