
مشوق هایی برای افزایش جمعیت؛ 

از وام 150 میلیونی ازدواج تا تسهیالت 100 میلیونی فرزندآوری!

ید  می گو ی  د قتصا ا ن  ال فعا مجمع  ئیس  ر
و  ت  نجا خا ر کا ز  ا یت  حما طرح  نشدن  یب  تصو
ند  می توا مجلس  در  تولیدی  و  صنعتی  واحدهای 

شود. ساز  مشکل  تولیدی  واحدهای  برای 
صورت  در  طرح  ین  ا  : کرد ر  ظها ا  ، حسینا محمدرضا 
روی  بر  موجود  فشارهای  و  اضطراب  نست  می توا تصویب 
حالی  در  این  دهد.  کاهش  زیادی  میزان  به  را  تولیدکنندگان 

تهیه  زمینه  در  زیادی  فشارهای  با  امروز  تولیدکننده  که  است 
مواد اولیه، دور زدن تحریم ها و همچنین افزایش هزینه حمل 
مزید  می تواند  هم  قضایی  مسائل  و  است  روبرو  کاالها  نقل  و 
می توانست  این طرح  باشد. همچنین  فشارهایی  چنین  علت  بر 
افزایش  تاثیر به سزایی در  از توقف تولید،  عالوه بر جلوگیری 

باشد. داشته  نیز  تولید  ظرفیت 
صفحه 3

یک وکیل جنایی:

انتشار جنایت در فضای مجازی
 مصداق افساد فی االرض است

امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری های بلندمدت
وزیر اقتصاد اظهار داشت: برای فعاالن 
فضای  ایجاد  موضوع  مهمترین  اقتصادی 
اطمینان نسبت به اقتصاد کشور است و هر 
چقدر این عنصر نااطمینانی را بتوان کاهش داد می توان 

میزان سرمایه گذاری در کشور را باال برد.
 روز گذشته، چهار سامانه جدید در حوزه روان سازی 
برای  دولت  پیگیری  و  نظارت  اقتصادی،  فعالیت های 
پرداخت تسهیالت و بدهی ها و همچنین در حوزه صدور 
الکترونیکی سفته و برات با حضور وزیر اقتصاد معرفی و 
رونمایی شد. سامانه مدیریت بدهی و اوراق بازار پول و 
سرمایه، سامانه سفته و برات الکترونیکی، سامانه رصد 
تسهیالت تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 و سامانه 

خزانه داری و نظارت مالی به بهره برداری رسید.
صفحه 3

مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس تأکید کرد:

تأمین خوراک کامل پتروشیمی ایالم
 از نزدیک ترین و اقتصادی ترین مسیر

4
فرد مبتال به اُمیکرون تا ۲۵ روز ناقل است!

صفحه 2
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سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1952- چهارشنبه 20 بهمن 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
علي سرابي: نباید 
تئاتر را تبدیل به 

سوپرماركت كنیم!

6ورزش
اسکوچیچ می داند 

كه داستان جام 
جهانی متفاوت است! 

7مناطق آزاد

اين روزها جشنواره تئاتر فجر كه به شدت تحت تاثير اوج گيري 
دوباره سويه جديد بيماري كرونا در حال برگراري مي باشد، 
بسياري از برنامه هاي اصلي خود را تحت تاثير آن ديده و به 

نظر مي رسد كه تغييرات زيادي در آن شكل بگيرد.

يک كارشناس فوتبال می گويد حضور در جام جهانی نيازمند 
شرايطی است كه در حال حاضر دراگان اسكوچيچ، سرمربی 
آن  هنوز  تيمش  كه  بگويد  تواند  می  هم  ايران  ملی  تيم 

شرايط را ندارد.

سازمان  و سرمايه گذاری  اقتصادی  معاون   : جوانان  دنيای 
جديد  هزار شغل  اينكه هشت  بيان  با  چابهار  آزاد  منطقه 
گفت:  می شود  ايجاد  چابهار  آزاد  منطقه  در  تا سال ۱۴۰۳ 
با ورود تجهيزات جديد صنعتی شاهد  نيز  پايان امسال  تا 
تحولی در توسعه منطقه آزاد چابهار و تحقق اهداف گام دوم 

انقالب خواهيم بود.

 زمینه ایجاد هشت 
هزار شغل در چابهار 

فراهم شد

خروج سرمایه ها از كشور تشدید می شود! حقوق کمتر از هفت میلیون تومان
 دردی را درمان نمی کند!

آینده  برای سال  یک فعال حوزه کار معتقد است دریافتی کارگران 
نباید کمتر از هفت میلیون تومان باشد هرچند که این میزان هزینه های 
معیشت آنها را جبران نمی کند. وی از شورای عالی کار خواست اگر درصدد 
بهبود وضع معیشت کارگران است، عالوه بر افزایش مزد مبنا در مزایای جانبی مزد نیز 

افزایش قابل قبولی لحاظ کند.
صفحه 3

سردار مهدی حاجیان، درباره فروش برخی اقالم 
دارویی در فضای مجازی و نظارت پلیس بر این اقدامات 
آن  فروش  که  است  مواردی  جمله  از  دارو  اظهارکرد: 
حتما باید با تشخیص و نسخه پزشک انجام شود و فروشنده آن 
نیز مشخص باشد از این رو خرید و فروش دارو در فضای مجازی 

ممنوع است.
وی ادامه داد: در همین راستا نیز پلیس بین الملل عملیات 

داروهای  فروشندگان  و  دارو  قاچاقیان  شناسایی  برای  جهانی 
عملیات  این  داده.  ترتیب  در فضای مجازی  را  و جعلی  غیرمجاز 
که پانجی آ نام دارد، هر چند وقت یکبار و در تاریخ های متفاوتی 
که از قبل اعالم نمی شود در سراسر جهان به اجرا در می آید که 
اتفاقا در این حوزه پلیس فتای کشورمان عملکرد قابل قبولی داشته 

و کشفیات قابل توجهی نیز داشته است.
صفحه 2

فروش دارو در فضای مجازی ممنوع است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی
 فراخوان

 شرکت فوالد مبارکه اصفهان

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدارک

مدیریت
مرتبط

خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور در 48543049 فراخوان عمومی1
تکمیل نورد گرم

قراردادهای خرید1400/11/25

خرید مواد مصرفی1400/11/30بارگیری، حمل و تخلیه ضایعات شرکت فوالد مبارکه48541999 فراخوان عمومی2

قراردادهای خرید1400/11/30برگزاری تورهای بازدید از شرکت فوالد مبارکه48548462 فراخوان عمومی3

قراردادهای خرید1400/11/30خرید 8 ردیف تراورس48548735فراخوان عمومی4

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص  فراخوان های عمومی، ارزیابی کیفی، مناقصات و 
مزایدات به وبسایت شرکت به نشانی   www.msc.ir، منوی خرید و تامین کنندگان، مناقصات مراجعه و 
 )SRM( طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان

ا قدام نمائید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل دسترس می باشد.

روابط عمومي شرکت فوالد مبارکه 
064-1400

آگهي  
مناقصه)  عمومي  (

) کد فراخوان :  31582473(  - نوبت اول
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوي

 2-موضوع مناقصه : اصالح و جایگزینی تجهیزات دارای نشتی علمک های ناحیه گازرسانی تایباد 
3- شرایط اولیه متقاضیان: 

الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
ب- دارا بودن ظرفیت خالي ارجاع کار

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمني از اداره کار و امور اجتماعي
د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي

 4- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخي که براي تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه مي  بایست معتبر باشد. 
5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/   768.350.000  )  هفتصد و شصت و هشت میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال ( مي باشد که مي بایست بر اساس 
یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتي به شماره123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 تهیه گردد و حتما اصل آن قبل ازآخرین مهلت 

ارائه پیشنهاد قیمت به صورت دستي تحویل دفتر حراست شرکت گاز استان خراسان رضوي واقع درمشهــد - بلوار خیام – نبش تقاطع ارشاد– طبقه همکف گردد.
6- مهلت اعالم آمادگي و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 19/ 1400/11 لغایت 1400/11/27           

7- آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت : ساعت 14:00 مورخ 1400/12/07
8- پیشنهادهاي واصله در ساعت 09:30  مورخ 1400/12/08 در کمیسیون مربوطه باز و خوانده             مي شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز 

آنها با همراه داشتن معرفینامه ممهور به مهر شرکت در جلسه آزاد است.
9- یادآور مي گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

10-رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي کشور و حمایت از کاالي ایراني الزامي است و صرفا موسسات و شرکتهاي ایراني ثبت شده در فهرست 
توانمندي هاي مندرج در سامانه توانیران مجاز مي باشد. 

شایان ذکر است دسترسي به متن  این آگهي، در سایت WWW.nigc-khrz.ir  امکان پذیربوده و در صورت  نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن: 37072212-
051 تماس بگیرید.

 روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان رضوي
شناسه اگهی 1274109

بسمه تعالی

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه ترمیم نوار حفاری  گاز محدوده بهشت زهرا،جنوب محله اوزی ها،بلوار راه آهن ،بلوار شهید رجایی و شمال صنایع دفاع و سطح شهر
شهرداری بندرعباس در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه ترمیم نوار حفاری  گاز محدوده بهشت زهرا،جنوب محله اوزی ها،بلوار راه آهن ،بلوار شهید رجایی و شمال صنایع 

دفاع و سطح شهر به شماره 2000004916000025 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی 
اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان:1400/11/20 ساعت : 7:00

مهلت دریافت اسناد فراخوان:1400/11/23 ساعت 19:00
مهلت ارسال پیشنهادات:1400/12/03 ساعت 19:00

زمان بازگشایی پاکت ها: 1400/12/04 ساعت 14:30
این آگهی برابر آئین نامه معامالت جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ 500/000/000 ریال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه : شهرداری بندرعباس به آدرس بلوار امام خمینی )ره( شماره 07633625090

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس
شناسه اگهی 1274222

آگهی
 مناقصه عمومی 

یک مرحله ای – نوبت اول 

شهرداری اهواز در نظر دارد پروژه های مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به کلیه شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. 
مدت انجام کار سپرده شرکت در مناقصه )ریال( مبلغ اولیه )ریال( شرح مناقصه 

تکمیل پارک انتهای بلوار امام شرقی در منطقه هشت شهرداری )بدون تاسیسات برقی( 
)نوبت اول( 

5 ماه 15/669/163/964783/458/199 

3 ماه 16/190/919/828809/545/992بهسازی پل راهنمایی و رانندگی )نوبت اول( 
- شرکت هایی که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند دعوت به عمل آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/11/20 

لغایت 1400/11/24 ساعت 19 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( www.setadiran.ir مراجعه نمائید. 
- در شرایط یکسان اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود. 

- مهلت قبول پیشنهادهای مناقصه گران از آخرین روز مهلت دریافت اسناد به مدت 10 روز کاری در سامانه ستاد است و حداکثر مهلت بارگذاری اسناد به همراه 
پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد روز دوشنبه مورخ 1400/12/9 ساعت 12 می باشد ضمنا آخرین مهلت تحویل پاکات فیزیکی تا پایان وقت اداری چهارشنبه 

1400/12/11 به دبیرخانه محرمانه حراست ساختمان شماره 3 شهرداری می باشد. 
- الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت می بایست از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir صورت پذیرد و مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی 

)توکن( را جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. 
- پرداخت هزینه انتشار آگهی و وجوه قانونی سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد. 

- پیشنهاد قیمت ها در صورتی قابل بررسی می باشند که اسناد فیزیکی قبال در سامانه ستاد بارگذاری و مورد تاید باشند. 
- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد. 

- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه می باشد که می بایست به یکی از سه طریق ذیل ارائه شود. 
- الف – فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا 0203994398001 شهرداری اهواز نزد بانک ملی به نام شهرداری اهواز 

- ب – به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری اهواز و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها 
- ج – چک تضمین شده بانکی به نام شهرداری اهواز 

- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
- شرکت ها باید دارای گواهی نامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند. 

- تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه ردیف اول و دوم در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/12/14 در محل ساختمان شماره 3 شهرداری اداره قراردادها می باشد. 
- نتیجه کمیسیون برابر مواد 15 و 18 آیین نامه معامالت شهرداری تهران )کالن شهرها( به برنده اعالم خواهد شد.

- به استناد بند 5 ماده 11 آیین نامه معامالت شهرداری تهران )کالن شهرها( میزان تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد معادل 5% درصد مبلغ قرارداد می باشد. 
- بر اساس ماده 10 آیین نامه معامالت شهرداری تهران تسری یافته به شهرداری های مراکز استانها، کالن شهرها و شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت 

شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد. 
- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد. 

- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است. 
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز 

صفحه 2



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1952- چهارشنبه 20 بهمن 21400 معه جا

نماینده مردم طالقان:
معیشت مردم، خط قرمز مجلس است

یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسالمی 
جراحی  توانست  می  آتی  سال  بودجه  الیحه  در  ترجیحی  ارز  حذف  کرد:  تاکید 
نتیجه کار  دارد که  ارزش  زمانی  این جراحی  اما  باشد  اقتصادی و حرکت خوبی 

سالمتی برای مریض باشد.
علی حدادی در جشن آغاز چهل و چهارمین سال از عمر انقالب در جمع اصناف 
نظرآباد، بیان کرد: حذف ارز ترجیحی در الیحه بودجه ای که دولت به مجلس ارائه 
داد در کمیسیون تلفیق طی جلسات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. هدف آن بود 
که کاالهای اساسی به قمیت مناسب به دست مردم برسد. در تخصیص ارز 4200 
تومانی به دلیل اینکه نظارت نبود، هدر رفت بیش از حدی صورت گرفت و به دنبال 

آن امروز شاهد مشکالت گرانی، افزایش قیمت و شکاف اقتصادی هستیم.
بودجه سال 1401  در الیحه  ترجیحی  ارز  اظهار کرد: حذف  ادامه  در  وی 
معیشت مردم خط قرمز مجلس یازدهم است  و دلیل مخالفت با حذف ارز ترجیحی 
در الیحه بودجه سال 1401 دغدغه ما از تاثیر آن بر معیشت مردم بودمی توانست 
جراحی اقتصادی و حرکت خوبی باشد اما دغدغه ما این بود که این جراحی زمانی 
ارزش دارد که نتیجه کار سالمتی برای مریض باشد. اما معیشت مردم خط قرمز 
مجلس یازدهم است. رییس جمهوری در صحنه عمل حضور دارد و تمام تالش بر 
این است که بتواند کارآمدی نظام دینی به معنای واقعی را همراه مردم محقق سازد.

نماینده مردم طالقان، نظرآباد، ساوجبالغ و چهارباغ در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: امروز  چهل و سه سال از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد. همه ما 
مدیون خون شهدا هستیم که با صداقت و صالبت ایستادگی کردند و  جان خود را 
در طبق اخالص قرار داده و برای دفاع از اسالم و قرآن ایستادند. وظیفه ما در قبال 
خون شهدا آن است که مقاومت الزم را داشته باشیم چراکه یک زمانی جهان به دو 
قطب شوروی و آمریکا تقسیم شده بود و 46 سال تمام تالش بر آن بود که یکی 
دیگری را مغلوب سازد، اما پس از فروپاشی شوروی در 1991 جهان با یاغی گری های 
آمریکا و میدان داری استکبار مواجه شد و  شاهد تقابل با اسالم ناب محمدی بودیم.

وی در ادامه تاکید کرد: اگرچه کشورهای مختلفی درگیر توطئه ها و نقشه 
های شوم این دشمن قسم خورده نظام اسالمی شدند اما در ایران اسالمی توانستیم 
با تبعیت از فرامین رهبری پیروز میدان باشیم. در جنگ تحمیلی با هم افزایی همه 
اقشار جامعه درمقابل استکبار ایستادند چراکه ایران اسالمی در هشت سال نه فقط 

در برابر صدام بلکه در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرد.

نماینده مردم مرودشت:
نباید فرصت طالیی ارزهای دیجیتال را با محدودسازی داخلی 

از دست بدهیم
یک عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
اکنون طالیی ترین زمان برای استفاده از ظرفیت پلتفرم های داخلی برای تبادل 
ارزهای دیجیتال بوده و نباید اجازه داد با سیاست های غلط محدودسازی که تجربه 

ثابت کرده ناکام هستند، این فرصت از دست برود.
جالل رشیدی کوچی، با اشاره به ضرورت قانون گذاری درحوزه رمز ارز و ساماندهی 
پلتفرم های داخلی تبادل آن، بیان کرد: بنده از چندی پیش به این موضوع تاکید داشتم. 
امروز خیلی از افراد جامعه که عمدتا جوان ها هستند به سمت رمزارزها حرکت کرده و 
خوشبختانه در حال حاضر طالب استفاده از پلتفرم ها و اپلیکیشن های داخلی هستند. 
یکی از مزیت های پلتفرم های داخلی تبادل رمز ارز قابلیت نظارت بر روی آنان می 
باشد. باتوجه به استقبال بخش قابل توجه ای از جامعه از پلتفرم های داخلی و ظرفیت 
های خوبی که این پلتفرم ها دارند باید هرچه سریع تر نسبت به ساماندهی پلتفرم های 
داخلی اقدام شود.وی در ادامه اظهار کرد:به جای آنکه به دنبال محدود سازی یا قطع 
دسترسی برای تبادل ارزهای دیجیتال در پلتفرم های داخلی باشیم باید از فرصت طالیی 
موجود حداکثر استفاده را ببریم اکنون ما فرصتی طالیی در دست داریم و قبل از آنکه 
افراد جامعه بخواهند به سمت پلتفرم های خارجی که هیچ گونه نظارتی بر آنان نیست 
حرکت کنند، باید پلتفرم های داخلی تبادل رمزارز را ساماندهی کنیم. اکنون طالیی 
ترین زمان است و به جای آنکه به دنبال بستن و محدودسازی فعالیت پلتفرم های 
داخلی باشیم باید از آن ها حمایت کرده و آنان را ساماندهی کنیم. تجربه  تا به امروز 
ثابت کرده که مسیر محدودسازی و بستن نه تنها جواب نداده بلکه باعث شده تا مردم 

به اجبار به سمت پلتفرم های خارجی سوق پیدا کنند.

سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور:
فروش دارو در فضای مجازی ممنوع است

برای  مجازی  فضای  از رصد  انتظامی کل کشور  فرماندهی  سخنگوی 
برخورد با فروش داروهای غیرمجاز، جعلی و ... خبر داد.

فضای  در  دارویی  اقالم  برخی  فروش  درباره  حاجیان،  مهدی  سردار 
مجازی و نظارت پلیس بر این اقدامات اظهارکرد: دارو از جمله مواردی است 
که فروش آن حتما باید با تشخیص و نسخه پزشک انجام شود و فروشنده آن 
نیز مشخص باشد از این رو خرید و فروش دارو در فضای مجازی ممنوع است.
وی ادامه داد: در همین راستا نیز پلیس بین الملل عملیات جهانی برای 
شناسایی قاچاقیان دارو و فروشندگان داروهای غیرمجاز و جعلی را در فضای 
مجازی ترتیب داده. این عملیات که پانجی آ نام دارد، هر چند وقت یکبار و 
در تاریخ های متفاوتی که از قبل اعالم نمی شود در سراسر جهان به اجرا در 
می آید که اتفاقا در این حوزه پلیس فتای کشورمان عملکرد قابل قبولی داشته 

و کشفیات قابل توجهی نیز داشته است.
سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور درباره آگهی های فروش داروهای 
کمیاب در فضای مجازی که به خصوص در دوران شیوع کرونا افزایش هم 
پیدا کرده است، گفت: این موارد تخلف است. همانطور که گفتم فروش دارو 
در فضای مجازی ممنوع است و حتما باید با نظر و نسخه پزشک و از مراکز 
مشخص و معتبر تهیه شود. پلیس فتا عالوه بر مشارکت در اجرای عملیات 
نظیر  مواردی  با  و  کرده  را رصد  مجازی  فضای  نیز  روزانه  به طور  پانجی آ، 
خرید و فروش دارو، تبلیغ مصرف دارو بدون تجویز پزشک، فروش داروهای 

جعلی یا تاریخ مصرف گذشته و ... برخورد می کند.
حاجیان ادامه داد: بسیاری از داروهایی که در فضای مجازی به فروش می 
رسد، یا تاریخ مصرف گذشته وجعلی است یا اینکه حتی ممکن است دارویی 
هم در کار نباشد و سودجویان پس از اخذ مبلغ دیگر پاسخی به خریدار ندهند. 
کما اینکه پرونده های متعددی نیز در این خصوص در پلیس فتا وجود دارد. 
از این رو به تمامی شهروندان توصیه می کنیم که حتما دارو را از داروخانه و 

مراکز معتبر خریداری کنند.
دارو  در مورد فروش  زیادی  فتا کشفیات  پلیس  تا کنون  به گفته وی، 
نقاط مختلف کشور شناسایی  در  نیز  نفر  داشته و چندین  در فضای مجازی 
دادسرا  به  و  پرونده قضایی تشکیل شده  آنان  برای  اند که  بازداشت شده  و 

معرفی شده اند.
آیا فعالیت کسب و کارهایی که دارو را از داروخانه به مشتری می رسانند، 

مجاز است؟
و  کسب  مجازی  فضای  حوزه  در  کلی  طور  به  کرد:  تاکید  حاجیان 
و  کنند  دریافت  فتا  پلیس  از  را  خود  کار  و  حوزه کسب  تاییدیه  باید  کارها 
مجوزها  اخذ  به  نسبت  باید  باشد  الزم  مجوزهای  فاقد  کاری  و  کسب  اگر 
خواهد  غیرقانونی  فعالیتش  که  است  طبیعی  غیراینصورت  در  و  کند  اقدام 
بود. در این میان نیز همانطور که گفتم فروش دارو یا حتی فعالیتی که هر 
باشد، ممنوع است  تبلیغ و ترویج خودسرانه دارویی خاص  به  نحوی منجر 

و پلیس با آن برخورد می کند.
سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور در پاسخ به این پرسش که در این 
شرایط، فروش دارو از سوی کسب و کارهایی مانند اسنپ نیز تخلف محسوب 
می شود یا خیر؟ گفت: در مورد کسب و کارهایی مانند اسنپ موضوع متفاوت 
داروخانه  از  دارو  رساندن  برای  است  ای  واسطه  اسنپ  واقع  در  است، چون 
به خریدار و باید تمام موارد مانند نسخه پزشک و مشخص بودن خریدار و 
فروشنده و ... رعایت شود. مانند اینکه بخواهیم یک غذایی را با پیک از یک 
رستوران بگیریم، این موضوع با اینکه هویت فروشنده، محل حضورش، نوع 
دارویی که به فروش می رساند و اصالت آن و ... مشخص نباشد، متفاوت است.

مشوق هایی برای افزایش جمعیت؛ 

از وام 150 میلیونی ازدواج تا تسهیالت 100 میلیونی فرزندآوری!
دوشنبه  روز  تصویب  با 
الیحه  تلفیق  کمیسیون  گذشته 
وام  مبلغ  بودجه 1401 مجلس، 
ازدواج برای سال آینده به 150 
میلیون تومان به هر یک از زوجین کمتر از 
25 سال و زوجه های کمتر از 23 سال و 120 
میلیون تومان برای سایر زوجین رسید و مقرر 
شد به منظور تشویق زوجین به فرزندآوری به 
ازای هر فرزند و با در نظر گرفتن ترتیب تولد 
از 20 تا 100 میلیون تومان وام فرزندآوری 

پرداخت شود.
الیحه  تلفیق  کمیسیون  تصویب  با 
بودجه 1401 مجلس شورای اسالمی، مبلغ 
وام ازدواج برای سال آینده به 150 میلیون 
زوجه  و  از 25  برای زوجهای کمتر  تومان 
های کمتر از 23 سال و 120 میلیون تومان 
برای سایر زوجین رسید که باز پرداخت آن 
10 ساله است و بانک ها مکلف اند مبتنی بر 
اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته 
از متقاضی و یا فقط یک ضامن به پرداخت 

تسهیالت اقدام کنند.
زارع  رحیم  گفته  به  اساس  این  بر 
سال  بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
1401، به هر یک از زوجین که تاریخ عقد 
آنها از اول فروردین ماه سال 1397 تا 1401 
باشد 120 میلیون تومان و به زوج های زیر 
 150 سال،   23 زیر  زوجه های  و  سال   25

میلیون تومان وام ازدواج تعلق می گیرد.
مصوبه  متن  با  بق  مطا قع  ا و در 
بند  خصوص  در  مجلس  تلفیق  کمیسیون 
تکلیفی«  16-تسهیالت  »تبصره  لف  ا
الیحه بودجه 1401، بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران مکلف است از محل صددرصد 
مانده سپرده های قرض الحسنه و صددرصد 
تسهیالت  بانکی،  جاری شبکه  سپرده های 
قرض الحسنه موضوع این بند را از طریق 
بانک ها  و  کند  پرداخت  عامل  های  بانک 
متقاضیان،  اعتبارسنجی  بر  مبتنی  مکلفند 
فقط  یا  و  متقاضی  از  اخذ سفته  با  حداکثر 
یک ضامن به پرداخت تسهیالت اقدام کنند.

بر این اساس تسهیالت قرض الحسنه 
براساس  ها  زوج  از  یک  هر  برای  ازدواج 
قانون جوانی جمعیت؛ یک میلیارد و دویست 
)1.200.000.000( ریال و با دوره بازپرداخت 
الحسنه  قرض  تسهیالت  است.  ساله   10

پنج  و  بیست  زیر  های  زوج  برای  ازدواج 
سال و زوجه های زیر بیست و سه سال یک 
میلیارد و پانصد میلیون )1.500.000.000( 

ریال است.
فرزندآوری  الحسنه  قرض  تسهیالت 

به ازای هر فرزند چقدر است؟
همچنین مطابق با متن مصوبه یاد شده 
در خصوص بند الف »تبصره 16-تسهیالت 
تسهیالت   ،1401 بودجه  الیحه  تکلیفی« 
فرزند  ازای  به  فرزندآوری،  الحسنه  قرض 
 )200.000.000 ( میلیون  دویست  اول 
ریال و به ازای فرزند دوم چهارصد میلیون 
)400.000.000( ریال و به ازای فرزند سوم 
و  ریال   )600.000.000( میلیون  ششصد 
میلیون  هشتصد  چهارم  فرزند  ازای  به 
)800.000.000( ریال و به ازای فرزند پنج 
و به بعد یک میلیارد )1.000.000.000( ریال 
خواهد بود و در مورد تولد فرزندان دوقلو و 
بیشتر به ازای هر فرزند یک وام با در نظر 
گرفتن ترتیب تولد به زوجین تعلق می گیرد.
برای  نی  توما میلیون   220 م  ا و
خانواده های فاقد مسکن که در سال 1399 
به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا 

می شوند
از سوی دیگر تسهیالت قرض الحسنه 
به  )بنا  مسکن  ساخت  یا  خرید  یا  ودیعه 
حداکثر  بازپرداخت  با  خانواده(  درخوست 
مسکن  فاقد  های  خانواده  برای  ساله   20
فرزند  صاحب  بعد  به   1399 سال  در  که 
سوم یا بیشتر شده یا می شوند به میزان دو 
میلیارد و دویست میلیون )2.200.000.000( 

ریال است.
مطابق با مصوبه روز گذشته مجلس 
موظف  مرکزی  بانک  اسالمی،  شورای 
»تبصره  الف  بند  اجرای  نامه  آیین  است 
16-تسهیالت تکلیفی« الیحه بودجه سال 
آینده را حداکثر تا اول اردیبهشت سال 1401 
به بانک های عامل ابالغ کند. بانک مرکزی 
مجاز است در صورت اجرا نکردن تکالیف 
این تبصره توسط بانک های عامل، نسبت 

به افزایش سپرده قانونی آن ها اقدام کند.
است  مکلف  مرکزی  بانک  همچنین 
قرض  تسهیالت  د  تعدا مشاهده  جهت 
تعداد  و  بند  این  کل  در  پرداختی  الحسنه 
موضوع  تسهیالت  دریافت  نوبت  در  افراد 
و  استان  و  وام  نوع  تفکیک  به  )الف(،  بند 
بانک پرداخت کننده، سامانه ای برخط )دارای 
تارنمای اینترنتی( ایجاد کرده و به صورت 
اطالعات  و  روز  به  را  سامانه  این  ماهانه 
مربوطه را جهت اطالع عموم مردم منتشر 
کند و گزارش عملکرد این تبصره را هر سه 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  به  بار  یک  ماه 
دیوان  و  اجتماعی  فرهنگی،  محاسبات،  و 

محاسبات کشور ارائه دهد.
از  حمایت  قانون   68 ماده  با  مطابق 
خانواده و جوانی جمعیت، به منظور حمایت 
از ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف است 
الحسنه  و جاری قرض  انداز  از محل پس 
نظام بانکی، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
را به کلیه زوج هایی که بیشتر از چهار سال 
از تاریخ عقد آنها نگذشته باشد و تا کنون 
تسهیالت ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت 

نخست پرداخت کند.
در  ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت 
ازدواج  سن  کاهش  منظور  به   1400 سال 
و  )مردان(  سال   25 زیر  زوج های  برای 
زوجه های زیر 23 سال )زنان( واجد شرایط 
و  تومان  میلیون   100 ازدواج،  وام  دریافت 

برای سایر زوجین 70 میلیون تومان بود. 
در این راستا بانک ها باید برای ضمانت 
صرفا یکی از سه مورد اعتبار سنجی یا یک 
حساب  از  فرد  سهم  یا  و  سفته  و  ضامن 
هدفمندی یارانه ها را به منزله ضمانت می 
پذیرفتند که بعضا تخلفاتی نیز در این زمینه 
انجام شده و بانک ها از پردخت وام ازدواج 
به جوانان ممانعت کرده یا شرایط پرداخت 

را سخت می کردند.
عنوان  ازدواج  وام  متقاضیان  بعضا 
می کردند که بانک ها اصال حساب یارانه را به 
عنوان ضمانت قبول نمی کنند و از متقاضیان 
دو یا سه ضامن کارمند رسمی می خواهد و 
بانک مرکزی نیز در اینباره اینطور پاسخ داد 
که تعداد ضامن ها در متن قانون پیش بینی 
مالی  )وضعیت  اعتبارسنجی  مبنا  و  نشده 
متقاضی و ضامن( اعالم شده است که بر 
این اساس به تشخیص بانک ها ممکن است 

تعداد ضامن ها کم یا زیاد شود.
طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت، مسئولیت حسن اجرای حکم این 
بانک  عهده  به   )68 )ماده  قانون  از  ماده 
مرکزی و بانک های عامل و کلیه مدیران 
و کارکنان ذی ربط است و عدم پرداخت یا 
تاخیر در پرداخت تسهیالت تخلف محسوب 
شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صالح 
است . از سوی دیگر تمامی بانک ها موظف اند 
قرض  تسهیالت  تعداد  ماهانه  صورت  به 
در  افراد  تعداد  و  پرداختی  ازدواج  الحسنه 
به صورت  را  تسهیالت  این  دریافت  نوبت 

عمومی اعالم کنند. 
همچنین مطابق با تبصره  4 ماده 68 
قانون مذکور، از سال 1401 به بعد حداقل 
به اندازه نرخ تورم ساالنه به مبالغ موضوع 
این ماده و تبصره های آن اضافه می شود که 
با تصویب مجلس مبلغ وام ازدواج برای زوج 
های کمتر از 25 و زوجه های کمتر از 23 
سال 150 میلیون تومان و برای سایر زوجین 
120 میلیون تومان در سال 1401 می شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

معاون آموزشی وزیر علوم:
حضوری  پایان ترم  امتحانات  و  دانشگاه ها  عملی  کالس های 

است
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اجالس معاونان آموزشی و 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه های معین استان ها )دانشگاه های مراکز استان ها( گفت: 
از سرگیری آموزش حضوری با جدیت در وزارت علوم دنبال می شود و برگزاری 
حضوری واحدهای درسی عملی و برگزاری امتحانات پایان ترم قطعأ حضوری است
برنامه ریزی  برای  زیادی  اینکه فرصت  به  اشاره  با  دکتر علی خاکی صدیق 
نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم وجود دارد؛ گفت قطعًا این امتحانات 
حضوری برگزار می شود و دانشگاه ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حوزه های 
آزمون دروس با تراکم جمعیت کمتری مواجه باشد و در این راستا طوالنی کردن 

ایام برگزاری امتحانات به ما کمک می کند.
در  کرونا  شیوع  زمان  در  عملی  کالس های  حضوری  برگزاری  افزود:  وی 
دانشگاه ها تجربه شده است و این مهم با برنامه ریزی نحوه و زمان حضور دانشجویان 

در آزمایشگاه ها و رعایت پروتکل های بهداشتی این امکان وجود دارد.
و  متفاوت  به شرایط  توجه  با  اینکه  بر  تأکید  با  علوم  وزیر  آموزشی  معاون 
استان ها  همه  در  درس  کالس های  حضوری  برگزاری  امکان  استان ها  مختلف 
میسر نیست گفت: دلیلی برای برگزاری مجازی همه کالس های درس نیست و 
باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که حتمًا تعدادی از دروس به شکل حضوری و 

برخی نیز به صورت آنالین ارائه شود.
وی ارائه دروس به شکل ترکیبی و استفاده از تجربیات آموزش الکترونیک 
در دوران کرونا را بسیار مهم دانست و گفت: منظور از حضوری شدن دانشگاه ها 
بازگشت به شرایط پیش از بهمن 98 نیست و قطعًا باید از روش آموزش ترکیبی 

و مزایای آموزش الکترونیک و تولیدات درسی آنالین همچنان بهره مند باشیم.
دکتر خاکی صدیق با بیان اینکه وزارت علوم به برخی از دشواری های دانشگاه ها 
در زمینه آموزش حضوری مانند مباحث خوابگاهی، تغذیه، حضور اعضای هیئت 
علمی و تاثیرات روانی دوران کرونا در دانشگاه ها آشنا هستند، گفت: لکن محوریت 

از سرگیری آموزش حضوری با رعایت شرایط هر استان است.
معاون آموزشی وزیر علوم بر حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در محیط 
دانشگاه تاکید کرد و گفت: حتی در استان هایی که امکان برگزاری کالس حضوری 
وجود ندارد، اعضای هیات علمی باید در محل فعالیت خود حضور داشته باشند و از 

محل دانشگاه، آموزش های آنالین و الکترونیکی خود را ارائه نمایند.
وی با بیان اینکه شرایط شیوع کرونا در استان های مختلف متفاوت است، 
گفت: معاونان آموزشی معین در شوراهای استانی با مراکز تصمیم گیر استانی و از 
همه مهمتر ستاد ملی کرونا در استان ها هماهنگ باشند و با توجه به دستورات و 

مصوبات این ستاد نسبت به از سرگیری آموزش حضوری اقدام کنند.
معاون آموزشی وزیر علوم تأکید کرد: بخشنامه ها و آیین نامه هایی که این 
معاونت در زمان کرونا ابالغ کرده است، همچنان به قوت خود باقی است و دانشگاه ها 

می توانند از تسهیالت آموزشی این مقررات استفاده کنند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم نیز در این جلسه اظهار 
داشت: دانشگاه ها اطالعات اعضای هیئت علمی دانشجویان و کارکنان خود را به 
ستاد وزارت علوم اعالم کنند تا به قرارگاه ملی کرونا در وزارت کشور اعالم شود و 
آمار دقیق واکسیناسیون دانشگاهیان از پایگاه این قرارگاه استخراج و به دانشگاه ها 
اعالم شود.به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، وی با اشاره به اینکه 
ستاد از سرگیری آموزش حضوری در اردیبهشت ماه 1400 در وزارت علوم تشکیل 
شده است گفت: مهمترین عملکرد این ستاد ارتباط با مراجع اصلی مقابله با کرونا 
و قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در وزارت کشور و ابالغ دستورالعمل های الزم 
به دانشگاه ها بوده است و در هفته گذشته نیز آخرین پروتکل های بهداشتی به 

دانشگاه ها ابالغ شد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی با اشاره به اینکه آموزش الکترونیک 
دارای ضوابط و شرایط ویژه خود است گفت: بعضی از دانشگاه ها در زمینه تولید 
از  است  بهتر  برخوردار هستند که  زیادی  و تجربه  از مزیت  الکترونیک  محتوای 

تجربیات و توانایی خود را با دانشگاه های استان خود به اشتراک بگذارند.

قتل دختر جوان در خانه اش با ضربات چاقو
تحقیقات برای کشف اسرار قتل دختر جوان که با ضربات متعدد چاقو در خانه اش 

به قتل رسیده از سوی تیم جنایی پایتخت آغاز شده است.
جمعی  صاحب  محمدرضا  قاضی  به  امسال  بهمن  هفدهم  یکشنبه  شامگاه 
رسیده  قتل  به  خانه اش  در  جوان  دختری  که  رسید  خبر  تهران  جنایی  بازپرس 
از  یکی  که  جرم  صحنه  در  جنایی  تیم  که  می گذشت  تماس  این  از  است.دقایقی 

شد. حاضر  بود  تهران  مناطق 
مقتول دختری بود 34ساله که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده و روی گردن 
او آثار سوختگی با اسید نیز مشهود بود. بررسی ها حکایت از این داشت که دختر جوان 
به تنهایی در آپارتمان زندگی می کرد و به تازگی با پسری نامزد کرده بود. نامزد وی که 
با جسد مواجه شده و پلیس را خبر کرده بود در تحقیقات گفت: با بهاره در دانشگاه آشنا 

شدم و حدود 5سال قبل به خواستگاری اش رفتم و با هم نامزد کردیم.
تماس  من  با  پنجشنبه  روز  یعنی  قبل  روز  چند  و  می کرد  زندگی  تنهایی  به  او 
گرفت و گفت شخصی زنگ خانه اش را زده اما کسی پشت در نیست. بارها از پشت 
چشمی بیرون را دیده اما هیچ کس پشت در نیست. حتی موضوع را به مدیر ساختمان 
هم گفته بود و با هم به جست و جو در تمام ساختمان پرداخته بودند اما مورد مشکوکی 
ندیده بودند. وقتی این موضوع را به من گفت تأکید کردم که در حفاظ را هم قفل 

کند و بعد بخوابد.
وی ادامه داد: صبح روز جمعه به من زنگ زد و از من خواست تا کلید در حفاظ 

)درآکاردئونی( را برایش ببرم. ظاهرا کلید قفل حفاظ در دسته کلید های من بود و او از 
شب قبل که در را قفل کرده بود داخل خانه محبوس شده بود.وی ادامه داد: صبح جمعه 
کلید را برای او بردم و بعد به خانه برگشتم تا اینکه یکشنبه شب مادرش با من تماس 
گرفت و درحالی که نگران بود می گفت هرچه به بهار زنگ می زند موبایلش خاموش است. 
فکر می کرد بهار پیش من است اما وقتی شنید من هم از او بی خبرم نگرانی اش بیشتر 
شد. گفتم فورا به خانه اش می روم تا ببینم چه اتفاقی افتاده است. وی گفت: با کلیدی که 

داشتم وارد خانه بهار شدم و با دیدن پیکر بی جان او شوکه شدم.
هم اکنون گروهی از مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران تحقیقات خود را در این 

پرونده برای کشف اسرار قتل دختر جوان آغاز کرده اند.

توقیف پورشه  با رانندگی نوجوانی 1۶ ساله
سرهنگ همه خانی از توقیف یک دستگاه سواری پورشه در محدوده بزرگراه چمران 
به غرب نرسیده به یادگار جنوب بدلیل انجام تخلفات حادثه ساز و حرکات نمایشی خبر داد.
ساعت 13:40 روز جمعه در مسیر بزگراه چمران به غرب نرسیده به یادگار جنوب 
یک خودروی پورشه با راننده ای 16 ساله توقیف و به پارکینگ هدایت شد. این خودرو 

پیش تر نیز دارای 3 فقره دستور قضایی )توقیف( بوده است. 
به گزارش دنیای جوانان به نقل از مرکز اطالع رسانی پلیس راهور تهران، سرکالنتر 
پلیس بزرگراه های پلیس راهور تهران بزرگ مشاهده می کند که یک دستگاه سواری پورشه 

در حال انجام تخلفات حادثه ساز و حرکات نمایشی در این محدوده است.
به گفته معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران، سرکالنتر پلیس بزرگراه 
دستور اجرای طرح مهار را به عوامل می دهد و این پورشه متوقف و وقتی راننده از خودرو 

پیاده می شود، تیم پلیس با فردی 16 ساله روبرو می شوند.
سرهنگ همه خانی گفت: پدر و مادر خانواده با اصرار و دلسوزی سوییچ خودرو را 
در اختیار نواجوانان و افرادی که گواهینامه ندارند قرار ندهند و به کودکان خود از همان 
کودکی آموزش های الزم در خصوص قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را بدهند و 
خود نیز در مقابل چشمان فرزندان خود، مرتکب تخلفات رانندگی نشوند تا شاهد بیشترین 
و تاثیرگذارترین آموزش ها فرهنگ سازی را در زمینه رانندگی رانندگان آینده در خانواده ها 

توسط والدین باشیم.

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

ت
مل

نه 
خا

زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

ت
العا

اط
ی 

اور
فن

جواد احمدی

آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB15 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8100y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر 2/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز 162 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8100y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R20 و R15 و R10 در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.1 دیده می شود. پردازنده ی 8100Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x86 مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
700(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،760 دربرابر 1،441 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/1 با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/1 برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

علوم  دانشگاه  ویروس شناسی  استاد 
پزشکی ایران گفت: فرد مبتال به اُمیکرون 
تا 25 روز می تواند ناقل بیماری باشد و با 7تا 
10 روز استراحت، صرفا احتمال ناقل بیماری 

بودن از بین نمی رود.
علمی  هیات  عضو  کیوانی،  حسین 
برنامه در  در  ایران،  پزشکی  دانشگاه علوم 
انتهای الوند که از شبکه دوم سیما پخش 
شد گفت: قبل آمدن اُمیکرون، می توانستیم 
بین آنفوالنزا و کرونا تفاوت قائل شویم اما 
امروز یک بدن درد خفیف یا یک تب ساده 

را باید امیکرون بدانیم. 
وی درارتباط با تفاوت عالیم امیکرون 
حساسیت  هنوز  افزود:  فصلی  حساسیت  و 
تب  حساسیت  در  اما  نشده  شروع  فصلی 
و  فروردین  در  افراد  و  نداریم  درد  بدن  و 

اردیبهشت با حساسیت مواجه می شوند. 
علوم  دانشگاه  ویروس شناسی  استاد 
پزشکی ایران یادآور شد: ابتال به بیماری و 
را می دهد  ایمنی  بیشترین  بهبود،  ادامه  در 
که در حدود 25 تا 100 برابر بیشتر است. 
معموال تا 6 ماه پس از بیماری ایمنی وجود 
دارد. اگر کسی دوباره مبتال شود، در مرتبه 
بستری شدن  احتمال  و  عالئم  دوم شدت 

او کمتر است. 
کیوانی ادامه داد: فردی که کرونا بگیرد 
و خوب شود بهتر می تواند در ادامه با این 

بیماری مقابله کند. 
ما  ایمنی  سیستم  داد:  توضیح  وی 
ایمنی  سیستم  اما  دارد  بادی  آنتی  بخشی 
نقش  سلول ها  و  نیست  بادی  آنتی  صرفا 
آنتی  کسی  است  ممکن  و  دارد  موثرتری 

بادی نداشته باشد و یا پس از 6 ماه آنتی 
بادی او از بین برود، اما سیستم ایمنی او از 

طریق سلول کمتر است. 
علوم  دانشگاه  ویروس شناسی  استاد 
ایران تاکید کرد: ما در طول عمر  پزشکی 
می شویم  روبرو  بیماری  عامل  صدها  با 
عفونی  عامل  با  مواجهه  در  سلول هایی  و 
تشکیل می شوند که اطالعات آنتی بادی را 
در خود دارند و آنتی بادی را تولید می کنند. 
این سلول ها در حالت آماده باش هستند و 
در مواجهه با بیماری آنتی بادی تولید می کند. 
امیکرون  کسی  اگر  افزود:  کیوانی 
امیکرون  به  مبتال  ماه   6 تا  حداقل  بگیرد 
نمی شود اما ممکن است به سویه های دیگر 

مبتال شود. 
وی گفت: فرد تا 25 روز می تواند ناقل 

بیماری امیکرون باشد. 7 تا 10 روز فرد پس 
احتمال  اما  دارد  استراحت  به  نیاز  ابتال  از 
انتقال 3 تا 4 هفته پس از ابتال وجود دارد. 
کرد:  اظهار  ویروس شناس  استاد  این 
امیکرون  عالئم  بروز  از  قبل  روز   5 تا  دو 
حتما  باید  ایم.  شده  مبتال  ویروس  این  به 
از  استفاده  و  شود  رعایت  افراد  با  فاصله 
واکسیناسیون  اگر  است.  ضروری  ماسک 
گسترده را نداشتیم تلفات ناشی از امیکرون 
بیشتر می شد و احتمال به وجود آمدن سویه 

دیگری از ویروس وجود دارد. 
کیوانی یادآور شد: 20 درصد مراجعه 
در  بیشتر  تلفات  کودکان هستند.  کنندگان 
زمینه ای  بیماری های  و  باال  سن  با  افراد 
قبلی  به سویه های  درگیری  احتمال  است. 
بسیار کم است و سویه درچرخش مهم است.

یک ویروس شناس:

فرد مبتال به اُمیکرون تا 2۵ روز ناقل است!

ی
هر

ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

یک وکیل جنایی:
انتشار جنایت در فضای مجازی مصداق افساد فی 

االرض است
وکیل جنایی و حقوقدان با اشاره به اینکه قتل هولناک همسر و انتشار تصاویر آن 
در فضای مجازی روح جامعه را جریحه دار کرد، گفت: اگر قرار باشد عالوه بر قتل، عنوان 
مجرمانه دیگری برای این فرد در نظر گرفته شود، افساد فی االرض است زیرا وی مرتکب 

بارزترین نوع فساد شده است.
عبدالصمد خرمشاهی درباره انتشار تصاویری از همسرکشی در فضای مجازی افزود: 
قتلی که اخیرا فیلم آن در فضای مجازی منتشر شد، در سه چهار دهه اخیر با این میزان 
شدت قساوت و پرده دری دیده نشده بود. ممکن است قتل های فجیع بسیاری در جامعه 
رخ داده باشد اما اینکه فردی در مالءعام، بسیار آسوده خاطر، گردن همسر خود را می زند 

و با افتخار جوالن می دهد، اوج نگرانی برای امنیت و آرامش جامعه است.
وی با اشاره به ضرورت بررسی این حادثه از ابعاد مختلف جامعه شناسی و روانشناسی 
جنایی ادامه داد: مگر می شود شخصی به خود اجازه دهد در مالءعام این اقدام را انجام دهد 
و هیچ نگرانی و استرسی نداشته باشد.  خرمشاهی خاطرنشان کرد: قتل های ناموسی از دیرباز 
تاکنون معموال 20 درصد از قتل های عمدی را به خود اختصاص داده است؛ قتل هایی که 

پدر، همسر یا برادر به خود اجازه می دهند به جای قاضی حکم قتل و تنبیه صادر کنند و 
این اقدام ناشی از تفکرات غلط است که زن را متعلق به مرد می داند و استقالل و هویت 
زن را گرفته است به طوری که زن توسط مرد تعرفه می شود و مرد می تواند در اینگونه 
مواقع حتی به صرف یک بدگمانی یا ظن ساده دختر، همسر یا خواهر خود را به  قتل برساند 
و بعد هم بگوید »ننگ را با خون پاک کردم« و آن طایفه و قبیله هم از او حمایت کنند.

قتل های ناموسی از دیرباز تاکنون معموال 20 درصد از قتل های عمدی را به  خود 
اختصاص داده است

این وکیل جنایی اضافه کرد: آمارها نشان می دهد معموال که بخشی از این قتل ها 
مکتوم می ماند زیرا مدعی خصوصی ندارد یا گزارش رسمی از این موارد تهیه نمی شود.

با اشاره به ماده 301 قانون مجازات اسالمی اظهارداشت: براساس این ماده  وی 
قانونی »قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنٌی علیه 

نباشد و مجنٌی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.« 
از  یکی  که  اسالمی  مجازات  قانون  ماده 301  درصد،  شاید 10  خرمشاهی گفت: 
موارد عدم  قصاص را  پدر بودن می داند، در تکرار یا ارتکاب چندباره قتل های ناموسی 
توسط پدر تاثیر داشته باشد زیرا فردی که فرزند خود را می کشد دیگر قانون برای او مهم 
نیست البته این ماده قانونی مخالفان و موافقانی دارد و مورد مناقشه حقوقدانان است اما 
به هر روی، اینکه پدر قصاص نمی شود دالیل خاص خود را دارد و مهمترین دلیل این 
است که پدر خیر و صالح فرزند خود را می خواهد همچنین این ماده قانونی متاثر از فقه 

جزای اسالمی است.
این وکیل جنایی افزود: در مورد همسر اما اگر فرد مرتکب قتل شود، قصاص می شود 
هرچند مهمتر از اینها و چالش برانگیزتر از قانون به عنوان عامل و محرک تکرار فرزندکشی 
یا ناموس کشی، مساله مهم فرهنگ سازی و ترویج خشونت در خانواده ها است که به شدت 
به دلیل مسائل اجتماعی و فقر فرهنگی و مالی،  خانواده ها را  به محل منازعه، مشاجره و 

تشنج تبدیل کرده و از آزار و اذیت کالمی تا قتل را شامل می شود.
از آن، تحول فرهنگ و بهبود  اما مهم تر  باشد  تاثیر مقطعی داشته  شاید مجازات 

شرایط زمینه ای ارتکاب جرایم است که باید مورد توجه  قرار گیرد
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یک فعال حوزه کار معتقد 
برای  کارگران  دریافتی  است 
هفت  از  کمتر  نباید  آینده  سال 
میزان  این  که  هرچند  باشد  تومان  میلیون 
هزینه های معیشت آنها را جبران نمی کند. 
وی از شورای عالی کار خواست اگر درصدد 
بهبود وضع معیشت کارگران است، عالوه 
مبنا در مزایای جانبی مزد  افزایش مزد  بر 

نیز افزایش قابل قبولی لحاظ کند.
ارزیابی  در  موسی،  پور  اهلل  رحمت 
تعیین رقم سبد معیشت کارگران در نشست 
اخیر شورای عالی کار، گفت: معتقدم هزینه 
سبد معیشت کارگران بیشتر از رقم هشت 
میلیون و 979 هزار تومانی است که اعالم 

شده و  کمتر از 12 میلیون تومان نیست.
وی افزود: هر سال وقت و زمان زیادی 
صرف و جلسات متعددی برگزار می شود تا 
به یک عدد به عنوان رقم سبد معیشت دست 
باز هم هزینه های  این رقم  اما  پیدا کنیم 
واقعی سبد معیشت را نشان نمی دهد، هرچند 
اعضای شورای عالی کار آن را کارشناسی 

کرده و به دست آورده باشند.
این فعال کارگری تأکید کرد: واقعی 

شدن حقوق کارگران زمانی اتفاق می افتاد 
که در عمل به تعریف خط فقر و هزینه سبد 

معیشتی که اعالم شده برسیم.
کار  قانون   41 ماده  به  اشاره  با  وی 
گفت: قانون می گوید مالک و معیار تعیین 
دستمزد، محاسبه میزان تورم و سبد معیشت 
یعنی هزینه سبد معیشتی که حدود  است؛ 
9 میلیون تومان تعیین شده درنظر بگیریم 
و نرخ تورم را هم به آن اضافه کنیم، اگر 
گفت  بتوان  شاید  گیرد  صورت  اتفاق  این 
نزدیک  واقعیت  به  کارگران  دستمزد  که 

شده است.
به گفته پورموسی، بانک مرکزی نرخ 
تورم را بیش از  44 درصد اعالم کرده است 
و در تعیین دستمزد سال آینده باید بر طبق 

نرخ تورم و رقم سبد معیشت پیش برویم.
وی در ادامه درباره مصوبه کمیسیون 
تلفیق و احتمال افزایش 60 درصدی حداقل 
حقوق کارگران نیز، گفت:جمع دریافتی یک 
کارگر با حداقل مزد دو میلیون و 650 هزار 
بار و حق مسکن وحق  تومانی و بن خوار 
اوالد به چهار میلیون و 200 هزار تومان می 

رسد؛ اگر قرار به افزایش 60 درصدی باشد 
یعنی باید فقط 800 هزار تومان به دریافتی 
یک کارگر اضافه شود تا به پنج میلیون و 
600 هزار تومانی که برای کارمندان تصویب 
شده برسد، در حالی که این مبلغ با توجه به 
وضع معیشت و تورم موجود، کفاف هزینه 

های زندگی کارگران را نخواهد داد.
جمع  کار،  حوزه  فعال  این  اعتقاد  به 
نباید  آینده  سال  برای  کارگران  دریافتی 
کمتر از هفت میلیون تومان باشد و شورای 
معیشت  بهبود وضع  درصدد  اگر  کار  عالی 
مبنا  مزد  افزایش  بر  است، عالوه  کارگران 
باید در سایر مزایای مزد نیز افزایش قابل 

قبولی را لحاظ کند.
را  عدالت  می خواهیم  اگر  گفت:  وی 
نفع  به  را  شرایط  و  کنیم  رعایت  را  مزدی 
کارگران تغییر بدهیم، حقوق و دریافتی کمتر 
از هفت میلیون تومان برای کارگر فایده ای 
نخواهد داشت؛ هرچند که در صورت توافق 
روی این مسأله باز هم هزینه های زندگی 
اما  شود  نمی  تامین  کارگری  خانوارهای 
کارگران  برای  شرایط  تا  کند  می  کمک 

کمی بهتر شود.

اعتباری  موسسات  و  ها  بانک  شعب  موفق  روسای  گردهمایی  در 
کشور انجام شد:

تقدیر از شعب برتر بانک ایران زمین
بانکها  شعب  موفق  روسای  گردهمایی  دوازدهمین 
توسعه  و  »آموزش  عنوان  با  کشور  اعتباری  موسسات  و 
ایران  بانکداری  آموزش  عالی  در موسسه  انسانی«  منابع 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی؛ مراسم تقدیر از شعب برتر 
نظام بانکی و موسسات اعتباری کشور هر ساالنه از سوی 

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار می شود و امسال نیز همانند سال های 
گذشته از شعب برتر بانک ایران زمین تقدیر شد.

در این مراسم که با حضور دکتر علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران برگزار شد، نقش مهم روسای شعب در موفقیت و پیشبرد 
استراتژی ها، اهداف عملیاتی بانک ها و موسسات، با هدف انتقال تجربیات و مهارت 

های علمی روسای شعب مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش تقدیر از روسای شعب موفق بانک های کشور از شعب بانک ایران 

زمین طبق لیست ذیل تقدیر شد:
    رسول نظری- استان فارس- شعبه اقلید

    سید محسن حسینی- استان تهران- شعبه یوسف آباد
    علی اصغر ذاکرحسینی- استان قم- شعبه شهید بهشتی

    حسین طحانیان- استان تهران - شعبه ولیعصر
    حمید رضا رضایی مقدم- استان گلستان- شعبه مرکزی گرگان

    سمیرا طایفه خانی- استان تهران- شعبه شهرک قدس
    مولود فقیه پور- استان خوزستان- شعبه زیتون

    حمزه یارمحمدی- استان کرمانشاه- شعبه هرسین
    مجتبی قدیری- استان آذربایجان شرقی- شعبه شبستر

    زهرا محمدی- استان تهران- شعبه شهرری

بانک سینا بیش از 8800 میلیارد ریال وام قرض الحسنه در سال 
1400 پرداخت کرده است

بانک سینا از ابتدای سال 1400 تا کنون بیش از 30 
هزار فقره وام قرض الحسنه به ارزش 8800 میلیارد ریال 

پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ این بانک در 
راستای انجام مسئولیت های اجتماعی و به منظور ترویج 
بانکداری  الحسنه در چارچوب نظام  نیکوی قرض  سنت 

پرداخت  شرایط  واجدین  به  الحسنه  قرض  قالب  در  را  تسهیالت  انواع  اسالمی، 
کرده است.

بانک  پرداختی  الحسنه  قرض  های  وام  مجموع  از  گزارش،  این  اساس  بر 
سینا از ابتدای سال 1400 تا پایان دی ماه سال جاری بیش از 20700 فقره به وام 
تامین نیازهای ضروری متقاضیان اختصاص داشته است که معادل 4040 میلیارد 

ریال را شامل می شود.
الحسنه  این بانک در مدت یاد شده تعداد 2193 فقره وام قرض  همچنین 
ازدواج به مبلغ 1850 میلیارد ریال به زوجین پرداخت کرده و زمینه آغاز زندگی 

مشترک جوانان این مرز و بوم را فراهم ساخته است.
از مجموع وام های قرض الحسنه پرداختی بانک سینا، تعداد 6400 فقره نیز 
به وام قرض الحسنه اشتغالزایی اختصاص داشته که رقمی معادل 2900 میلیارد 
ریال را در برمی گیرد. همچنین تعداد 116 فقره از وام های قرض الحسنه به وام 

کمک هزینه خرید مسکن تخصیص یافته که بالغ بر 32 میلیارد ریال می باشد.
گفتنی است بانک سینا با تاکید بر اجرای الگوی بانکداری اسالمی و به منظور 
توانمند سازی اقشار کمتر برخوردار جامعه، وام های قرض الحسنه را در قالب طرح 
های مختلف به واجدین شرایط پرداخت می کند. پرداخت تسهیالت عمرانی، درمانی، 
تامین نیازهای ضروری، ازدواج، کمک هزینه خرید مسکن و حمایت از مددجویان 

مورد تایید نهادهای حمایتی از جمله خدمات این بانک است.

پرداخت 1۹00 میلیارد ریال تسهیالت در دستور کار بانک توسعه 
تعاون

مدیر عامل بانک توسعه تعاون از برنامه بانک برای پرداخت 1900 میلیارد 
ریال تسهیالت برای اشتغال ایثارگران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی، حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون 
در حاشیه دیدار با سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور و رئیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: همکاری چندین ساله این بانک با بنیاد 
شهید و امور ایثارگران موجب تخصیص منابع مناسب و اشتغال ایثارگران شده است 
و در دوره کنونی نیز 1900 میلیارد ریال تسهیالت برای اشتغال معرفی شدگان در 

نظر گرفته شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین برنامه های دولت سیزدهم حفظ اشتغال کنونی و 
ایجاد اشتغال جدید است که سهمیه ای برای ایجاد شغل توسط تمام دستگاه ها در 
سطح ملی در شورای عالی اشتغال و همچنین در سفرهای استانی در نظر گرفته 
شده است، و بانک توسعه تعاون نیز با حضور در طرح های ملی عاملیت پرداخت 

تسهیالت اشتغال زایی را بر عهده گرفته است.
اشتغال و کارآفرینی  ایثارگران و صندوق  امور  بنیاد شهید و  مهدیان گفت: 
ایثارگران با همکاری بانک های عامل، تاکید بسیاری بر رویکرد تخصیص وام به 
ایثارگران، همراه با ایجاد شغل دارند و این رویکرد باعث اثربخشی تسهیالت اعطایی 

بر جریان تولید کشور و کمک به رشد بخش های اقتصادی خواهد بود.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: شبکه شعب بانک در مسیر تسهیلگری 
برای پرداخت سریع و موثر تسهیالت به معرفی شدگان هدایت می شوند و همکاران 
بانک و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران با برگزاری جلسات پیوسته، مشکالت 
و چالش های پیش روی متقاضیان را مرتفع می نمایند. گفتنی است در این جلسه 
و  شهید  بنیاد  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  هاشمی  قاضی زاده  امیرحسین  سید 
قیطاسی  علیرضا  کشاورزی،  بانک  مدیرعامل  خدارحمی  روح اهلل  ایثارگران،  امور 
مدیرعامل بانک دی، علیرضا میرمحمدصادقی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه 
ملی، محمدحسن آزما مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران و حسن زاده 
مدیرکل اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بنیاد شهید  و امور ایثارگران نیز مطالبی در 

خصوص تسهیل فرایندهای اعطای تسهیالت یاد شده مطرح نمودند.

همزمان با آغاز چهل و چهارمین سالگرد انقالب اسالمی؛
 از ۶05 پروژه پست بانک ایران در سراسر کشور رونمایی می شود
همزمان با فرارسیدن دهه مبارک فجر و آغاز چهل و چهارمین سالگرد انقالب 
اسالمی، 605 پروژه پست بانک ایران با اعتباری بالغ بر 2 هزار و 57 میلیارد ریال 

توسط بخش دولتی و خصوصی در سراسر کشور به بهره برداری می رسد.
همزمان با فرارسیدن دهه مبارک فجر و آغاز چهل و چهارمین سالگرد انقالب 
اسالمی، 605 پروژه پست بانک ایران با اعتباری بالغ بر 2 هزار و 57 میلیارد ریال 

توسط بخش دولتی و خصوصی در سراسر کشور به بهره برداری می رسد.
پروژه  این  ایران،  بانک  پست  عمومی  روابط  کل  گزارش  اداره  به 
سرمایه  با  روستایی  بانکی  باجه   83 از  برداری  بهره  و  افتتاح  شامل،  ها 
و  پروژه    24 افتتاح  خصوصی،  و  دولتی  بخش  ریالی  میلیارد   205 گذاری 
 597 و  هزار  یک  گذاری  سرمایه  با  ایران  بانک  پست  تسهیالتی  طرح های 
است.  پروژه ها  و  ها  طرح  این  از  بخشی  کشور  سراسر  در  ریالی   میلیارد 

همچنین، تجهیز 112 باجه بانکی روستایی به دستگاه خودپرداز با سرمایه گذاری 
134 میلیارد ریالی، نصب  دستگاه صدور کارت آنی در 368 باجه بانکی روستایی 
با اعتباری بالغ بر 110 میلیارد ریال و تجهیز 18 باجه بانکی روستایی به دستگاه 
 CASHLESS با سرمایه گذاری 9 میلیارد ریالی بخش دیگری ازاین طرح ها هستند. 

بر اساس این گزارش، با بهره برداری از این پروژه ها، برای 695 نفر در سراسر کشور 
ایجاد اشتغال می شود و جمعیتی معادل یک میلیون و 164 هزار نفر از روستاییان 

کشور تحت پوشش خدمات پست بانک ایران قرار می گیرند.

کارشناس حوزه بین الملل:
تغییر نقشه انرژی منطقه به ضرر ایران است

یــک کارشــناس حــوزه بیــن الملــل گفــت: مــا یــک برنامــه کالن 
نداریــم؛ همــه تخــم مرغ هــا را در ســبد یــک نــوع انــرژی خــاص قــرار 
داده ایــم و دیپلماســی انــرژی مــا منحصــر بــه نــوع هســته ای شــده، در 
حالــی کــه دیگــر کشــورهای دارنــده منابــع هیدروکربــوری روی منابــع 

نفــت و گاز متمرکــز شــده اند.
محمــود خاقانــی، دربــاره تغییــر نقشــه انــرژی منطقــه بــه ضــرر 
ــم و  ــت هفت ــازندگی و دول ــران در دوران س ــت: ای ــار داش ــران اظه ای
ــس  ــان پ ــرژی داشــت، آن زم ــی در حــوزه ان هشــتم برنامه هــای خوب
ــه  از فروپاشــی شــوروی ســابق روی برنامه هــای نفــت و گاز کشــور ب
ــه  ــد ک ــن بودن ــال ای ــه دنب ــت ب ــق کار شــد و مســئولین وق طــور دقی
ایــران تبدیــل بــه محــور ارتباطــات انــرژی منطقــه بیــن خــزر و خلیــج 
فــارس بشــود و در واقــع جایــگاه ویــژه ژئوانــرژی ایــران می توانســت 
در بــازار نفــت و گاز طبیعــی بیــن شــرق و غــرب تعــادل برقــرار کنــد. 
نوربخــش رییــس بانــک مرکــزی وقــت در ایــن رابطــه اصــرار داشــت 
ــم کــه  ــه دالر رهــا کنی ــم اقتصادمــان را از وابســتگی ب ــا بتوانی کــه م
ــوم و  ــه س ــته و در برنام ــا نوش ــا، برنامه ه ــن نظریه ه ــه ای ــه ب ــا توج ب
چهــارم نیــز ایــن مباحــث گنجانــده شــد امــا اجــرا نشــد. در آن زمــان 
همچنیــن بــرای ایفــای نقــش انــرژی ایــران طــرح معاوضــه نفــت خــام 
و گاز طبیعــی در دســتور کار قــرار گرفــت، بنــدر نــکا ســاخته و عملیــات 
ســواپ آغــاز شــد ولــی متاســفانه در دولــت نهــم و دهــم و حتــی یازدهم 

و دوازدهــم پیگیــری نشــد و حتــی متوقــف شــد.
وی تاکیــد کــرد: در ایــن رابطــه عــالوه بــر دولت هــا، نماینــدگان 
مجلــس هــم بایــد پاســخگو باشــند چراکــه برنامــه کالن انــرژی بــرای 
ــن  ــوده و ای ــره ب ــذران روزم ــات گ ــه اقدام ــن نشــد و هم کشــور تدوی
ــای کالن و  ــه برنامه ه ــر منطق ــورهای دیگ ــه کش ــت ک ــی اس در حال
بلندمدتــی در حــوزه انــرژی دارنــد، تــا جایــی کــه حتــی بدنبــال کمرنگ 
کــردن نقــش دیگــر کشــورها از جملــه ایــران هســتند و در ایــن رابطــه 
بعضــا باهــم متحــد می شــوند، حــال آنکــه مــا هیــچ کشــور هــوادار و 

دوســتی را در کنــار خودمــان نداریــم.
ایــن کارشــناس حــوزه بیــن الملــل گفــت: اکنــون همــه کشــورها 
ــه  ــد از جمل ــال می کنن ــرژی دنب ــوزه ان ــترده ای در ح ــای گس برنامه ه
عــراق قراردادهــای بزرگــی بــا شــرکت های بیــن المللــی امضــا کــرده، 
ــای  ــته و برنامه ه ــرژی داش ــوزه ان ــی در ح ــگاه محکم ــتان جای عربس
ــال توســعه خطــوط  ــیه بدنب ــد، روس ــری می کن ــه ای را پیگی بلندپروازان
صــادرات نفــت و گاز اســت و اخیــرا یــک قــرارداد 25 ســاله بــا چیــن 
امضــا کــرده کــه نفــت و گاز مــورد نیــاز چیــن را تامیــن کنــد. امــا مــا 
یــک برنامــه کالن نداریــم، همــه تخــم مرغ هــا را در ســبد یــک نــوع 
ــه  ــر ب ــا منحص ــرژی م ــی ان ــم و دیپلماس ــرار داده ای ــاص ق ــرژی خ ان
انــرژی هســته ای شــده در حالــی کــه دیگــر کشــورهای دارنــده منابــع 

هیدروکربــوری روی منابــع نفــت و گاز متمرکــز شــده انــد.
وی بــا بیــان اینکــه اکنــون دولــت و نماینــدگان بایــد روز حــوزه 
ــب  ــه تصوی ــن الزم را ب ــد و قوانی ــزی کنن ــرژی برنامه ری ــه راه ان نقش
برســانند، تصریــح کــرد: کشــورهایی مثــل عربســتان و عــراق تعامالتــی 
بــا مصــرف کننــدگان دارنــد، ایــن درســت نیســت مــا بــرای خــط لولــه 
را توســعه بدهیــم و کشــتی بخریــم، همــه اقدامات توســعه ای را خودمان 
ــرژی مصــرف  ــت ان ــم و امنی ــال مشــتری بگردی ــم و دنب انجــام بدهی
کننــده را هــم تامیــن کنیــم. اخیــرا در قــراردادی کــه چیــن و روســیه 
بــه امضــا رســاندند چیــن در منابــع تولیــد و صــادرات روســیه ســرمایه 
گــذاری می کنــد، بنابرایــن اکنــون نحــوه تعامــالت تغییــر کــرده امــروز 
مصــرف کننــده نهایــی بایــد در منبــع تولیــد انرژی هــم ســرمایه گذاری 
کنــد، امــا مــا ایــن درهــا را بســته ایم کــه باعــث می شــود منابــع هــدر 
برونــد، زیــرا ممکــن اســت تحریــم شــویم و یــا در رقابــت برنده نشــویم 

ــم را بفروشــیم. ــد کرده ای ــی کــه تولی ــم محصول ــن نمی توانی بنابرای
خاقانــی بــا بیــان اینکــه مــا اکنــون در صنعــت نفــت از تکنولــوژی 
پیشــرفته برخــوردار نیســتیم و هزینــه تولیــد در کشــور مــا در مقایســه با 
دیگــر کشــورها بســیار بــاال رفتــه، تاکیــد کــرد: ایــران در برنامــه ششــم 
در نظــر داشــت محــور انــرژی منطقــه بویــژه تبدیــل گاز طبیعــی به برق 
و صــادرات آن باشــد. از همیــن روی وزارت نفــت، موسســه پژوهشــی 
اتــاق بازرگانــی و دانشــگاه تهــران کاری مشــترک تحــت عنــوان شــبکه 
انــرژی خــزر تعریــف کردنــد چــون بیــش از نفــت؛ در منطقــه خــزر گاز 
ــرق و صــادر شــود  ــه ب ــود ایــن گاز تبدیــل ب ــر ب موجــود اســت و بهت
امــا پیگیــری نشــد، تحریم هــا اجــازه ورود ســرمایه را نــداد و کاســبان 
تحریــم هــم کــه قــدرت کالن اقتصــادی دارنــد اجــازه نمی دهنــد ایــن 
برنامه هــا در کشــور پــا بگیــرد در حالــی کــه اگــر روی ایــن موضــوع 
تاکیــد کنیــم اقتصــاد انــرژی شــفاف می شــود امــا شــاهدیم طرفــداران 
اقتصــاد دالری همــواره در نظــر دارنــد بــه جــای دریافــت پــول در ازای 
ــه  ــتباهی اســت ک ــای اش ــا برنامه ه ــم. اینه ــت، کاال بگیری ــروش نف ف

بایــد نســبت بــه تغییــر آن اقــدام شــود.
وی گفــت: مشــکل مــا در ارتبــاط بــا تحریم نفــت و گاز این اســت 
کــه بیــش از آنکــه دشــمن و طرفــداران منــزوی کــردن ایــران بــرای 
سیاســی کــردن صنعــت نفــوذ گاز ایــران فعالیــت کنند، در داخــل عده ای 
کــه از امکانــات خوبــی هــم برخــوردار بــوده و در تصمیــم گیری هــا و 
ــد در  ــی کرده ان ــت را سیاس ــن صنع ــد ای ــوذ دارن ــازی ها نف ــم س تصمی
ــوژی کالن  ــت اقتصــاد کالن و تکنول ــت، صنع ــت نف ــه صنع ــی ک حال
اســت، یــک صنعــت پیچیــده اســت کــه می توانــد نقــش مهــم اقتصادی 
بــازی کنــد و بــا بهره بــردن از این کاالی اســتراتژیک در حوزه سیاســی 

و بــازار بین الملــل هــم می توانیــم جایــگاه خوبــی داشــته باشــیم.
ایــن کارشــناس حــوزه انــرژی در ادامــه تاکیــد کــرد: ایــن درســت 
اســت کــه مــا ذخایــر باالیــی بــه لحــاظ نفــت و گاز داریــم ولــی تولیــد 
خــود را مصــرف می کنیــم کمــا اینکــه در حــوزه گاز رســما اعــالم شــده 
ــازار  ــم در ب ــم نقشــی ه ــب نمی توانی ــن ترتی ــه ای ــم و ب ــری داری کس

صــادرات داشــته باشــیم.
ــل  ــت قب ــم در دول ــول کنی ــد قب ــروز بای ــت: ام ــان داش وی بی
ــت  ــد و وزارت نف ــو کنن ــام لغ ــب برج ــا را در قال ــالش شــد تحریم ه ت
هــم قراردادهــای جدیــدی را جایگزیــن بیــع متقابــل کــرده تــا بــرای 
ســرمایه گــذاران جــذاب شــود امــا قبــل از اینکــه دشــمن جلــوی ورود 
ســرمایه را بــه کشــور بگیــرد خودی هــا ایــن کار را کردنــد و بــه جــای 
بحــث کارشناســی ایــن قراردادهــا را ماننــد برجــام زمین گیــر کرنــد در 
ــازار  ــم در ب ــه بتوانی ــم ک ــرار بگیری ــی ق ــتیم در جایگاه نتیجــه نتوانس
ــداز  ــه چشــم ان ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام ــم. خاقان ــور بدهی ــرژی مان ان
ــه  ــد همیش ــری فرموده ان ــه رهب ــه ک ــت: همانگون ــران، گف ــرژی ای ان
ــگاه جغرافیایــی  ــه لحــاظ جای ــه آینــده خوشــبین باشــیم، مــا ب ــد ب بای
بیــن دو منطقــه بســیار مهــم آســیای مرکــزی، قفقــاز و خــزر و خلیــج 
ــه ایــن موقعیــت  ــد نســبت ب ــا نمی توان ــگاه قــرار داریــم، دنی فــارس ن
چشــم پوشــی کنــد. هیــچ کشــوری در جهــان ایــن جایــگاه را نــدارد، 
امــا در عیــن حــال مشــکل مــا ایــن بــوده کــه مدیریــت کالن کشــور 
ــت  ــان پش ــد خودش ــعی کردن ــد و س ــه نکردن ــوع توج ــن موض ــه ای ب
فرمــان بنشــینند و بقیــه را از اتوبــوس منافــع ملــی کشــور پیــاده کننــد 
بنابرایــن نمی تواننــد ایــن اتوبــوس را بــه مقصــد برســانند. وی افــزود: 
بایــد توجــه داشــت کــه همــه در کشــتی طوفــان زده نشســته ایم کــه 
دشــمن بــه دنبــال ســوراخ کــردن آن اســت، نبایــد اجــازه دهیــم کــه 
ــه دســت هــم  ــد دســت ب ــن بکشــند و بای بادبان هــای کشــتی را پایی
بدهیــم تــا کشــور را از طوفــان بــه ســاحل برســانیم و نجــات دهیــم.

نظر یک فعال حوزه کار در مورد افزایش دریافتی کارگران؛

حقوق کمتر از هفت میلیون تومان دردی را درمان نمی کند!

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

یک مقام صنفی خبر داد؛
کاهش ۵0 تا ۶0 درصدی مصرف برنج ایرانی به 

دلیل گرانی!
رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل کاهش مصرف برنج ایرانی را 50 تا 60 درصد 
عنوان کرد و افزود: افزایش نرخ این محصول باعث شد که مصرف کنندگان داخلی چون 

توان خرید برنج ایرانی را ندارند متمایل به خرید برنج خارجی  شوند.
حسن تقی زاده ، در پاسخ به این پرسش که برخی گمانه زنی ها حاکی از این است 
که برخی از سوداگران می خواهند با افزایش نرخ برنج داخلی، واردات برنج خارجی را 
توجیه پذیر جلوه بدهند، دیدگاه شما در این زمینه چیست؟ گفت: پیش از افزایش نرخ 
برنج داخلی رنج قیمت برنج 386 پاکستانی، کیلویی 17 تا 18 هزار تومان بود اما بعد 

از افزایش نرخ برنج طارم از کیلویی 30 هزار 
به 70 تا 80 هزار تومان نرخ برنج پاکستانی 

نیز باال رفت.
برنج  قیمت یک کیسه  داد:  ادامه  وی 
10 کیلویی سوپر کرنل پاکستانی 300 هزار 
تومان است که باید بگویم کیفیت آن باالتر 
از برنج فجر است این در حالیست که قیمت 
برنج فجر کیلویی 55 تا 60 هزار تومان به 
فروش می رسد و برنج کشت دوم به کیلویی 

90 هزار تومان رسیده است.
محموله های  اینکه  بیان  با  تقی زاده   
افزود:  برنج باالی هزار تن هستند،  وارداتی 
افزایش 2 تا 5 هزار تومانی قیمت برنج خارجی 

مساوی با چندین میلیارد سود برای واردکنندگان، از این رو ممکن است برخی سوداگران با 
خرید و دپو برنج ایرانی بخواهند واردات برنج خارجی را توجیه پذیر کنند.

این فعال اقتصادی با اشاره به اولتیماتوم  اخیر وزارت جهاد کشاورزی به شالیکوبان 
شمال کشور، گفت: این وزارتخانه برای تنظیم بازار برنج به شالیکوبان و صاحبان کارخانه ها 
اعالم کرده است که کشاورز یا باید بار خود را بفروش برساند و یا باید آن را از کارخانه ها 
خارج کند در غیر این صورت مشمول احتکار می شود. از  مرداد سال جاری بخش قابل 
توجهی از برنج به اسم برنج کشاورزان در کارخانه های شالیکوبی دپو شده است اما باید 

بگویم 80 درصد این برنج را دالل ها خریداری کرده اند.
به گفته وی، اگر یک مشتری به کارخانه مراجعه کند و نتواند برنج خریداری کند 

آن کارخانه مشمول مجازات احتکار خواهد شد.
 تقی زاده  تصریح کرد: صاحبان فروشگاه های زنجیره ای و بسیاری از دالل ها در 
همان ابتدای برداشت محصول اقدام به خرید برنج کردند و 80 درصد از برنج احتکار 

شده کیلویی 30 تا 40 هزار تومان خریداری شده است.
وی کاهش مصرف برنج ایرانی را 50 تا 60 درصد عنوان کرد و افزود: افزایش نرخ 
این محصول باعث شد که مصرف کنندگان داخلی برای اینکه توان خرید برنج ایرانی 

را ندارند متمایل به خرید برنج خارجی  شود هرچند چندان با ذائقه آنها خوش نیست.
این فعال اقتصادی بابیان اینکه خبر توزیع هوشمند برنج شیرودی بازار را دو روز 
آرام کرده است، افزود: برنج شیرودی جزو ارقام پرمحصول است که در مازندران و گلستان 
با هدف خودکفایی تولید برنج، کشت می شود. کیفیت آن هم رده برنج پاکستانی است 
که این برنج در استان گیالن تولید نمی شود. حدود 400 تا 500 هزار تن برنج شیرودی 
در سال تولید می شود اما هنوز توزیع هوشمند 
عملیاتی نشده است و نمی توان چندان درباره 

آن اظهارنظر کرد.
بابل،  فروشان  برنج  اتحادیه  رئیس 
بودار شده  تصریح کرد: قیمت برنج شیرودی 
در  و  تومان  هزار   44 کیلویی  بنکداری  در 
هزار   50 کیلویی  باالی  به  عرضه  واحدهای 

تومان رسیده است.
قرار  برنجی که  به کیفیت  اشاره  با  وی 
گفت:  شود،  توزیع  هوشمند  صورت  به  است 
شنیده های من حاکی از این بود که قرار است 
برنج با 15 درصد شکسته خرد عرضه شود به 
این معنا که برنج شکسته آن بعد از شالیکوبی 

جدا نشده است.

تصویب  می گوید  اقتصادی  فعاالن  مجمع  رئیس 
واحدهای صنعتی  و  کارخانجات  از  نشدن طرح حمایت 
تولیدی  واحدهای  برای  می تواند  مجلس  در  تولیدی  و 

مشکل ساز شود.
محمدرضا حسینا، اظهار کرد: این طرح در صورت 
تصویب می توانست اضطراب و فشارهای موجود بر روی 
تولیدکنندگان را به میزان زیادی کاهش دهد. این در حالی 
است که تولیدکننده امروز با فشارهای زیادی در زمینه 
افزایش  اولیه، دور زدن تحریم ها و همچنین  تهیه مواد 
هزینه حمل و نقل کاالها روبرو است و مسائل قضایی 
هم می تواند مزید بر علت چنین فشارهایی باشد. همچنین 
این طرح می توانست عالوه بر جلوگیری از توقف تولید، 
تاثیر به سزایی در افزایش ظرفیت تولید نیز داشته باشد.

 به گفته وی، در شرایط فعلی تولیدکنندگان به شدت 
از سوی دستگاه های پول ستان همچون بانک ها، سازمان 
تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی تحت فشار قرار 

دارند، در حالی که اجرایی شدن این طرح موجب می شد 
که تولیدکننده انرژی و توان بیشتری را صرف افزایش 
عین  در  و  کرده  فعالیت هایش  توسعه  و  تولید  ظرفیت 
حال خیالش از بابت تعطیل شدن کارخانه و بنگاه خود 
به واسطه مجازات حبس یا تملک اموال راحت باشد. در 
هیچ کجای دنیا وضعیت بخش تولید به این شکل نیست 
که تولیدکننده ای پس از سال ها فعالیت صادقانه به دلیل 
اختالف با بانک ها یا بدهی به آنها، زندانی شود یا اینکه 
تحت فشارهایی قرار گیرد که به طور کلی قید تولید و 

فعالیت در حوزه های مولد را بزند.
رئیس مجمع فعاالن اقتصادی با بیان اینکه دولت 
باید برای حمایت از واحدهای تولیدی به صورت جدی وارد 
عمل شود، گفت: در صورتی که عدم همکاری بانک ها با 
واحدهای تولیدی ادامه داشته باشد، تا ماه آینده عالوه بر 
اینکه شاهد کاهش ظرفیت تولید خواهیم بود، بلکه خواهیم 
دید که تعدیل نیرو در بخش صنعت نیز اتفاق خواهد افتاد.

حسینا افزود: آنچه در طرح حمایت از کارخانجات 
و واحدهای صنعتی و تولیدی مورد توجه قرار گرفته بود، 
گذاران  سرمایه  و  مدیران  حبس  و  بازداشت  ممنوعیت 
واحدهای تولیدی تا قطعی شدن حکم در راستای جلوگیری 
از اختالل در روند فعالیت واحدهای تولیدی بود. همچنین 
این طرح در سالی که با عنوان حمایت و پشتیانی از تولید 
تولیدی  واحدهای  تعطیلی  از  نامگذاری شده، جلوگیری 
و جلوگیری از توقیف و ضبط ماشین آالت فعال و ابزار 
تولید را دنبال می کرد اما متاسفانه مورد تایید نمایندگان 

مجلس قرار نگرفت.
این فعال اقتصادی ادامه داد: واقعیت این است که 
دستگاه هایی مثل بانک ها سودهای فزاینده ای را در قبال 
ارائه تسهیالت از تولیدکنندگان می گیرند که طبیعتًا این 
شرایط باید اصالح شود. در غیر این صورت روند خروج 
سرمایه ها از کشور تشدید خواهد شد و فعالیت در حوزه 

تولید به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

واکنش یک فعال اقتصادی به عدم حمایت مجلس از بخش صنعت؛

خروج سرمایه ها از کشور تشدید می شود!

وزیر اقتصاد اظهار داشت: برای فعاالن 
فضای  ایجاد  موضوع  مهمترین  اقتصادی 
اطمینان نسبت به اقتصاد کشور است و هر 
چقدر این عنصر نااطمینانی را بتوان کاهش 
داد می توان میزان سرمایه گذاری در کشور 

را باال برد.
در  جدید  سامانه  چهار  گذشته،  روز   
اقتصادی،  فعالیت های  روان سازی  حوزه 
پرداخت  برای  دولت  پیگیری  و  نظارت 
حوزه  در  و همچنین  بدهی ها  و  تسهیالت 
حضور  با  برات  و  سفته  الکترونیکی  صدور 

وزیر اقتصاد معرفی و رونمایی شد.
بازار  اوراق  و  بدهی  مدیریت  سامانه 
برات  و  سفته  سامانه  سرمایه،  و  پول 
الکترونیکی، سامانه رصد تسهیالت تبصره 
سامانه  و   1400 سال  بودجه  قانون   18
بهره برداری  به  مالی  نظارت  و  خزانه داری 

رسید.
سامانه  اجرای  و  طراحی  از  هدف 
مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه، 
موضوعاتی از جمله شناسایی و ثبت و پایش 
عمومی،  مطالبات  و  بدهی ها  گزاشگری 
دولت،  مالی  تامین  برای  تسهیل  و  تسریع 
تسویه،  اوراق  صدور  در  تسهیل  و  تسریع 
تسویه  قانونی  ظرفیت های  از  بهره گیری 
و تهاتر بدهی ها و مطالبات و مدیریت سبد 

بدهی ها و تحویل بدهی ها بوه است.
همچنین هدف از طراحی سامانه سفته 
و برات الکترونیکی هوشمندسازی و توسعه 
دسترسی  کشور،  اقتصادی  ظرفیت های 
آسان برای عموم مردم و کسب و کارها به 
این ابزارهای مالی، ارتقای کیفیت خدمات 
و امکان ارایه خدمات غیرحضوری، کاهش 
اوراق  توزیع  و  چاپ  به  مربوط  هزینه های 
اجازه، شخصی سازی سفته و برات و عدم 
یکتا  شناسه  اختصاص  با  خام  اوراق  تولید 
افزایش شفافیت فرآیندهای زنجیره تامین، 
و  اقتصادی  فعالیت های  سالمت  افزایش 

صدور  از  ممانعت  مالی،  مبادالت  پایش 
سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله و 
پیشگیری از وقوع جرایم مالی از جمله جعل 

و پولشویی بوده است.
همچنین هدف از طراحی و عملیاتی 
مالی،  نظارت  و  خزانه داری  سامانه  شدن 
نیازمندی های  رفع  در  تسریع  و  تسهیل 
اطالعاتی ذینفعان کلیدی نظام مدیریت مالی 
بخش عمومی بوده است و هدف از ایجاد 
قانون   18 تبصره  تسهیالت  رصد  سامانه 
تسهیالت  رصد  و  پیگیری   ،1400 بودجه 

ارایه شده از سوی دولت است.
بر اساس قانون این سامانه بودجه 320 
هزار میلیارد ریالی دارد و برای ایجاد و توسعه 
اشتغال و کارآفرینی تصویب شده و وزارت 
اقتصاد مکلف است با استفاده از این سامانه 
بر عملکرد موسسات نسبت به تخصیص این 

اعبتار و ارزیابی این عملکرد نظارت کند.
در ادامه مراسم رونمایی از چهار سامانه 
با  اقتصاد  وزیر  خاندوزی  جدید سیداحسان 
بیان اینکه در حال حاضر تعامالت خوبی بین 
وزارت اقتصاد، نظام بانکی، دستگاه ای مرتبط 
با نظارت های مالی ایجاد شده و با این ابزار 
سرعت پیگیری و ارایه خدمات ویژه هم برای 
دستگاه های مختلف دولتی و هم برای مردم 
به دست می آید و باید بتوانیم با ادامه این 
روند در بازه زمانی کوتاهی خدمات جدیدی 

به مردم و شبکه اقتصاد کشور ارایه دهیم.
وی ادامه داد: بخشی از این خدمات 
اقتصادی  فعالیت های  تسهیل سازی  باعث 
و  تولیدکنندگان  آن  نتیجه  در  که  می شود 
هزینه  با  و  کمتر  زمان  در  می توانند  تجار 

ناچیز خدمات مورد نظر را دریافت کنند.
ارایه  اینکه  بر  تاکید  با  خاندوزی 
اولویت های  جزو  فناورانه  و  جدید  خدمات 
پیش  از  بیش  باید  و  است  اقتصاد  وزارت 
داشت:  اظهار  برداریم  گام  حوزه  این  در 
اقتصادی  فعالیت های  جریان  شفاف سازی 
هم برای حاکمیت و هم برای مردم منافع 
زیادی دارد که از جمله آن این است که با 
و  استفاده  سوء  امکان  جدید  ابزارهای  این 
جعل و در نهایت ایجاد پرونده های قضایی 

به حداقل می رسد.
اهمیت  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر 
در  نااطمینانی  فضای  ایجاد  تاثیرگذاری 
اقتصاد کشور گفت:  برای فعاالن اقتصادی 
اطمینان  فضای  ایجاد  موضوع  مهمترین 
نسبت به اقتصاد کشور است و هر چقدر این 
عنصر نااطمینانی را بتوان کاهش داد می توان 

میزان سرمایه گذاری در کشور را باال برد.
خاندوزی افزود: هر قدر که ابزارهای 
جدید و معامالت اقتصادی عنصر نااطمینانی 
برسانند  حداقل  به  را  اقتصادی  فضای  در 
سازی  روان  موجب  اندازه  همان  به  حتما 

فعالیت های اقتصادی در کشور خواهند شد.
زی  سا ن  ا و ر به  ه  ر شا ا با  وی 
دیگر  از  گفت:  تولید  مجوزهای  صدور 
برنامه های مهم وزارت اقتصاد آسان سازی 
و روان سازی صدور مجوزهای کسب و کار 
به ویژه در بخش تولید است که در یک 
به  را  خوشی  خبر  باره  این  در  آینده  ماه 

می دهیم. مردم 
وزیر  اقتصاد گفت: باید توجه داشته با 
شیم که عنوان حمایت از تولید  فقط نام یک 
سال نیست و جهش تولید را نباید فقط برای 
مقاطع کوتاه مدت بدانیم بلکه برای بحث 
جهش تولید و حمایت از تولید داخل باید در 
بلندمدت برنامه داشته با شیمه و در جلسه 
ستاد اقتصادی دولت پیشنهاداتی را مطرح 
کرده ایم که یکی از این پیشنهادات این بوده 
که مجوزهای کسب و کار که اساسا محیط 
وزارت  فرمول های  اساس  کاربر  و  کسب 
دستگاه ها  سایر  با  شده  هماهنگ  اقتصاد 
پیشن بینی و طراحی شود و در این حوزه 
تعامالت دولتی با بخش خصوصی و تعاونی 

دیده شده است.
ر  د ینکه  ا ن  بیا با  د  قتصا ا یر  ز و
جز  به  اقتصادی  فعالیت  هیچ  مدت  کوتاه 
غیرمولد  و  زودبازده  تجاری  فعالیت های 
شکل نمی گیرد ادامه داد: برای اینکه روند 
محفوظ   90 دهه  اقتصادی  شاخص های 
برسیم  اقتصادی  بهبود  شرایط  به  و  شود 
مهمترین عامل این است که شرایط اقتصاد 
پذیری  پیش بینی  و  کنیم  پیش بینی پذیر  را 

شاخص های اقتصادی را افزایش دهیم.
خاندوزی ادامه داد: فعاالن اقتصادی 
به اندازه کافی در محیط خارجی و بیرونی با 
نااطمینانی ها مواجه هستند بنابراین ما باید 
نااطمینانی های داخلی را به حداقل برسانیم 
فعاالن  است  ممکن  صورت  این  غیر  در 
اقتصادی تصمیم بگیرند از اقدامات اقتصادی 

بلندمدت خارج شوند.

وزیر اقتصاد:

امنیت اقتصادی موجب افزایش سرمایه گذاری های بلندمدت می شود
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بط  ا و ر ش  ر ا گز به 
عمومی؛ سعید غالمی رئیس 
شاهرود  شهرستان  گاز  اداره 
در این مراسم که با حضور فرماندار و 
از مدیران استانی و شهرستانی  جمعی 
از مهم  انرژی یکی  برگزار شد، گفت: 
و  است  تولید  های  زیرساخت  ترین 
عنوان  به  گاز  انرژی  نقش  به  توجه  با 
زیربنای توسعه استان امیدواریم اجرای 
این پروژه عالوه بر ارتقای سطح رفاه، 
این  تولید  ایجاد رونق بخش  به  منجر 

منطقه نیزگردد.
وی افزود: برای اجرای این طرح 
حدود 8 کیلومتر شبکه گذاری و بالغ بر 

44 میلیارد ریال هزینه شده است.
رئیس اداره گاز شهرستان شاهرود 

نقش بی بدیل گاز در سبد انرژی را قابل 
مصوبه  اجرای  افزود:  و  دانست  توجه 

ارزشمندی  فرصت  اقتصاد  شورای 
مناسب  تسهیالت  با  گازرسانی  برای 

فراهم  و صنعتی  تولیدی  واحدهای  به 
نموده است.

غالمی با بیان اینکه گازرسانی به 
زیرساخت  ایجاد  مستلزم  واحدها  این 
ایمن و شبکه ی استاندارد است، گفت: 
گازرسانی  ساخت  زیر  حاضر  حال  در 
و  بوده  فراهم  استان  تمامی صنایع  به 
این مهم صرفه جویی قابل توجهی در 
همراه  به  نفتی  های  فرآورده  مصرف 

خواهد داشت.
 : گفت ن  یا پا ر  د می  غال
ن  ا عنو به  طبیعی  ز  گا ینی  یگز جا
ین  ا تژیک  ا ستر ا ف  هدا ا ز  ا یکی 
شرکت عالوه بر حفظ محیط زیست، 
در رونق تولید و رشد و توسعه استان 

دارد. بسزایی  تأثیر 

در هفتمین روز از دهه مبارک فجر:

مشعل گازرسانی به صنایع بخش مرکزی شهرستان شاهرود روشن شد
همزمان با آغاز دهه فجر انقالب اسالمی :

بهره برداری از طرح های آبرسانی به 23 روستای 
استان مرکزی آغاز شد

 حامد نوروزی : در چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ، 
16 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 ، 23 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 16 پروژه را  241 میلیارد ریال عنوان 
نمود و از مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح آبرسانی به پروژه ماهیان 

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

تجهیز گردید.
مهندس عرفانی نسب افزود : اجرای 33 کیلومتر خط انتقال آب ، 22 
کیلومتر شبکه توزیع آب ، احداث 3 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 
300 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 600 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 3.5 کیلومتر شبکه توزیع آب و یک مخزن ذخیره آب با 

ظرفیت 300 متر مکعب ساخته خواهد شد.

در هفتمین روز از دهه فجر؛ جاده قاضی خان – بدره 
به بهره برداری رسید 

  مدیرکل راه و شهرسازی ایالم گفت: جاده ارتباطی قاضی خان_بدره 
در هفتمین روز از دهه فجر و در آیینی با حضور استاندار ایالم و جمعی از 

مسوالن استانی افتتاح و زیر بار ترافیک قرار گرفت.
عبداهلل بهادری با اعالم این خبر اهار داشت: طی دو مراسم جدا گانه، 
محور سیروان به بدره به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی احداث راه 

اصلی لومار- قاضی خان آغاز شد.
وی افزود: طول کل محور احداث شده 13 کیلومتر است که 6 کیلومتر 
آن از سمت شهرستان سیروان قباًل تکمیل شده  و حجم عملیات راه سازی 
در 7 کیلومتر بعدی با توجه به وضعیت کوهستانی و رودخانه بزرگی که در 
مسیر قرار داشت بسیار زیاد بود)1200000متر مکعب خاکبرداری و 700000 
متر مکعب خاکریزی( همچنین برای اجرای آن یک تونل به طول235 متر 
حفاری و تکمیل شد، پل بزرگ جابر هم در این مسیر با 8 دهنه 20 متری 
به پایان رسید ، حدود 20 پل دیگر در مسیر احداث شد که در مجموع برای 

این محور 475 میلیارد ریال اعتبار هزینه شد.
مدیر کل راه و شهرسازی ایالم گفت: این طرح که با عرض 9 متر اجرا 
شده است حدود 85 کیلومتر ازمسیر ارتباطی شهرستان سیروان به سمت 
شهرستان های جنوبی استان)بدره، دره شهر و آبدانان( را کوتاه تر می کند.

آغاز عملیات اجرایی احداث راه اصلی لومار- قاضی خان
وی در خصوص عملیات اجرایی مسیر لومار – قاضی خان نیز گفت: 
کل این مسیر 21 کیلومتر است که هم اکنون فاز اول این طرح به طول 
11 کیلومتر اجرایی شد ، این قطعه با عرض 12 متر با هدف اصالح مسیر 
قدیمی لومار ) مرکز شهرستان سیروان( به قاضی خان و حذف قوصها و 
پیچهای پر حادثه و غیر استاندارد مسیراجرایی می شود. بهادری مبلغ قرارداد 
این طرح را نزدیک به 155 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در صورت 

تأمین اعتبار این طرح ظرف 24 ماه به پایان خواهد رسید.
ربهرام نیا  استاندار ایالم در خصوص پروژههای افتتاحی و کلنگ زنی 
حوزه راه بین شهرستانهای سیروان و بدره گفت: خوشبختانه امروز شاهد 
بهره برداری از یک طرح بسیار مهم راهسازی هستیم که با وجود طول 
کم اما تأثیر بسیار مهمی برای منطقه دارد چرا که عالوه بر کوتاه کردن 
مسیر به میزان قابل توجه، شهرستان سیروان را از بن بست بیرون آورده 
و مسیر مهمی برای ارتباط شهرستانهای شمال و جنوب استان خواهد شد.

طرح گازرسانی به 2 واحد تولیدی صنعتی و ساختمان 
اداره گاز بدره افتتاح شد )قابل حذف( 

  مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: طی آئینی با حضور استاندار 
ایالم و جمعی از مسئوالن محلی، طرح گازرسانی به 2 واحد تولیدی صنعتی 
و همچنین ساختمان اداری گاز بدره افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

عباس شمس اللهی در مراسم افتتاح ساختمان اداری گاز شهرستان و 
گازرسانی به واحدهای تولیدی بدره با بیان اینکه برای اجرای این پروژه ها 
مبلغ 30 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت گاز هزینه شده است، 
اظهار داشت: بمناسبت ایام اهلل دهه فجر 2 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 برای اجرای گازرسانی به این 2 واحد تولیدی، 25 
کیلومتر شبکه توزیع گاز اجرا شده  است، افزود: ضریب نفوذ گازرسانی در 

مناطق شهری و روستایی این شهرستان، 100 درصد می باشد.
تولیدی  واحد  تا کنون 66  ایالم تصریح کرد:  گاز  مدیرعامل شرکت 
و صنعتی در این شهرستان گازدار شده است و این شرکت برای تحقق 
نامگذاری سال جاری برای گازدار نمودن سایر واحدهای تولیدی و صنعتی 
برنامه مدون در دست اقدام دارد.وی بیان داشت: شهرستان بدره دارای 2 
شهر و 25 روستا می باشد که تاکنون هر 2 شهر و 25 روستای آن گازدار 

شده است و در زمره شهرستانهای سبز استان قرار دارد.
شمس اللهی خاطرنشان کرد: در شهرستان بدره بیش از 5 هزارو 789 
خانوا، مشترک گاز طبیعی هستند و تا کنون 3 هزارو 995 انشعاب علمک 
در مناطق شهری و روستایی این شهرستان نصب و 214 کیلومتر خطوط 

انتقال، تغذیه و شبکه توزیع گاز اجرا شده است.

از  روز  دومین  در  تخصصی  سمینار  چهار  برگزاری 
نمایشگاه صنعت نفت اهواز 1400

سمینار  1400چهار  اهواز  نفت  صنعت  نمایشگاه  از  روز  دومین  در 
تخصصی با رویکردهای متفاوت برگزار شد.

دانش بنیان،  نفت  صنعت  نفتخیز،  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به   
فناور  ایجاد شبکه  و  فناورانه  با همکاری  داخل  توسعه ساخت  از  حمایت 
اولین سمینار تخصصی در این روز بود که به همت اداره پژوهش شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد.دومین سمینار جانبی این نمایشگاه 
با موضوع نظام مدیریت  ایکو و  از سوی دانشگاه صنعت نفت و شرکت 

یکپارچه و مدیریت دارایی های فیزیکی برگزار شد.
بررسی فرصت ها و چالش های استفاده از ظرفیت قانونی حمایت از 
تولید بار اول و نحوه حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 
شرکت های دانش بنیان به عنوان سمینار تخصصی سوم در این روز به همت 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد. 
آخرین سمینار جانبی در این روز نیز با عنوان آینده پژوهشی در صنایع 
نفت و گاز به همت شرکت شهرک های صنتعی استان خوزستان برگزار شد.

اهواز 1400با حضور  نفت  نمایشگاه تخصصی صنعت  گفتنی است؛ 
شرکت هایی از 12 استان اصفهان، البرز، آذربایجان شرقی، تهران، خراسان 
رضوی، خوزستان، فارس، قزوین، گلستان، مازنداران، مرکزی و یزد از تاریخ 

17 تا 20 بهمن ماه میزبان عالقمندان است.

افتتاح شش طرح عمرانی برق رسانی شهرستان مهدیشهر 
در هشتمین روز دهه فجر

مدیر توزیع برق شهرستان مهدیشهر از افتتاح شش طرح عمرانی برق 
رسانی در آئین افتتاح همزمان پروژه های این شهرستان با اعتباری به مبلغ 

26 میلیارد و 643 میلیون ریال خبر داد.
حسین حافظی بیان کرد: طرح احداث شبکه و نصب دو دستگاه پست 
هوایی در منطقه یخچال و شهرک شهید کالهدوز شهمیرزاد با مبلغ سه میلیارد 
و 463 میلیون ریال، طرح بهینه سازی شبکه فشارضعیف و شبکه روشنایی 
برخی نقاط شهرستان با اعتبار چهار میلیارد و 980 میلیون ریال و طرح احداث 
شبکه و نصب پست میدان علمدار روستای فوالدمحله با مبلغ یک میلیارد و 
900 میلیون ریال، در زمره پروژه های افتتاح شده به مناسبت دهه فجر هستند.
وی  گفت: طرح اصالح شبکه فشارمتوسط هوایی منطقه پرور با اعتبار 
یک میلیارد و 200 میلیون ریال، طرح نصب پنج دستگاه پست هوایی و احداث 
شبکه جهت تامین برق متقاضیان جدید سطح شهرستان با مبلغ هشت میلیارد 
و 700 میلیون ریال و طرح بهینه سازی پنج هزار و 700 متر شـبکه توزیع 
برق روسـتاهای شـهرستان با اعـتبار شش مـیلیارد و 200 میلیون ریال، از 
دیـگر طرح هایی هستند که در هشتمین روز دهه مبارک فجر افتتاح شدند.

خاطر نشان می سازد : این طرح ها در آئین افتتاح همزمان پروژه های 
عمرانی و اقتصادی شهرستان مهدیشهر که با حضور استاندار سمنان ، امام 

جمعه، فرماندار و جمعی از مسئوالن برگزار گردید، افتتاح شدند.

اهواز   نفت  صنعت  تخصصی  نمایشگاه  روز  نخستین  در 
1400

استاندار خوزستان و مدیران نفتی در استان از غرفه های  
نمایشگاه   در سالن کارون  بازدید کردند.

 در نخستین روز نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز  1400 ، استاندار 
خوزستان به همراه مدیران شرکت های  نفتی در استان از غرفه های نمایشگاه  
در سالن کارون بازدید و با مدیران و نمایندگان شرکت های سازنده تجهیزات 

صنعت نفت گفت وگو کردند. 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران  این نمایشگاه روز 
یکشنبه )17 بهمن ماه ( همزمان با ششمین روز ایام مبارک دهه فجر با حضور 
215 شرکت و سازنده داخلی در محل دائمی نمایشگاه های استان خوزستان  در 
اهواز برگزار  شده است.در بازدید  استاندار خوزستان و همراهان از نمایشگاه که 
با همکاری شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت 
ملی حفاری ایران، شرکت نفت و گاز اروندان و شرکت مهندسی و توسعه 
نفت برگزار و تا بیستم بهمن ماه دائر است، دکتر صادق خلیلیان از نزدیک 
در جریان توانمندی ها و ظرفیت های سازندگان، صنعتگران و شرکت های 

دانش بنیان داخلی قرار  گرفت.
در این بازدید که علیرضا دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب، حمید رضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، عبداهلل 
عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان و کارشناسان شرکت 
مهندسی و توسعه نفت حضور داشتند مدیرعامل و نمایندگان شرکت های 
حاضر در نمایشگاه درباره تولیدات و آخرین دستاوردهای ساخت توضیح دادند.

قرار است دکتر گلپایگانی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در طی 
روزهای کاری نمایشگاه در نشست مستمر با مدیران و نمایندگان شرکت 
های بخش خصوصی زمینه های هم افزایی  فیمابین را بررسی تا با توجه 
به سیاست های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در جهت تامین نیازها 

نهایت همکاری و تعامل میان این شرکت و سازندگان داخلی به عمل آید.

اعطای 435 میلیارد ریال تسهیالت بانک توسعه تعاون 
به تعاونگران شهرستان دیر 

بانک توسعه تعاون از ایجاد رونق اقتصادی و توسعه اشتغال در شهرستان 
دیر با  اعطای 435 میلیارد ریال تسهیالت حمایت کرد . 

  در شهرستان  دیر  بانک توسعه تعاون  با هدف ایفای نقش موثر در 
حوزه اشتغال و رونق اقتصادی  در 10 ماهه ابتدایی سال جاری، تعداد 550  
فقره تسهیالت در بخش های مختلف اقتصادی به مبلغ بیش از 435  میلیارد 
ریال پرداخت کرده است.در بخش تعاون  بیش از  310 میلیارد ریال و خارج از 
بخش تعاون بیش از 125 میلیارد ریال توسط بانک توسعه تعاون در شهرستان 

دیر تسهیالت پرداخت شده است . 
همچنین با هدف تسهیل مبادالت اقتصادی در بخش بازرگانی مبلغ 
174میلیارد ریال و در راستای توسعه بخش کشاورزی شهرستان نیز  مبلغ 

60 میلیارد ریال توسط شعبه دیر بانک توسعه تعاون  پرداخت شده است . 
بانک توسعه تعاون  در سنوات  اخیر با توسعه فعالیتها  در زمینه حمایت از 
تولیدات ملی و اشتغالزایی در منطقه  به عنوان یکی از بانک های موثر و  پیشرو 
کشور  شناخته می شود و پرداخت تسهیالت به تعاونگران و حمایت از شرکتهای 

تعاونی و اتحادیه ها  از جمله اقدامات این بانک دولتی محسوب می شود.

پیام شهردار بندر بوشهر به مناسبت 1۹ بهمن روز نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بندر بوشهر، حسین حیدری شهردار بندر بوشهر در پیامی 19 بهمن ماه روز نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران را تبریک گفتند، متن پیام به این شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 19 بهمن روز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، یادآور اقدام 
شجاعانه نیروی هوایی ارتش و بیعت تاریخی آنان با رهبر کبیر و معمار بزرگ 
انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( است. جایگاه نیروی هوایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در تاریخ انقالب شکوهمند اسالمی و دوران هشت 
سال دفاع مقدس، همواره بر کسی پوشیده نیست. تعهد، شجاعت، رشادت و 
دالورمردی های نیروهای مخلص و والیت مدار نیروی هوایی، در برافراشته 
شدن پرچم مقدس جمهوری اسالمی و سربلندی و عزت ایران اسالمی نقطه 
عطفی در تاریخ باعظمت میهن عزیزمان است. اینجانب ضمن گرامیداشت  
یاد و خاطره شهدای نیروی هوایی، این روز بزرگ و فرخنده را به فرمانده 
معظم کل قوا، حضرت آیت اهلل العظمی، امام خامنه ای مدظله العالی، کارکنان 
صدیق و متعهد نیروی هوایی و مردم شریف ایران باالخص مردم والیتمدار 

بندر بوشهر تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

در نشست صمیمی با دانشجویان دانشگاه های گیالن؛
برای  گیالن  دانشگاه های  رئیسان  به  استاندار  تکلیف 

معرفی دانشجویان نخبه
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن؛ دکتر اسداهلل عباسی عصر امروز 
)یکشنبه( در نشست صمیمی  با تشکل های دانشجویی دانشگا ه های استان گیالن که 
در تاالر حکمت دانشگاه گیالن برگزار شد؛ با گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر و یاد 
و خاطره شهیدان و امام خمینی)ره(  افزود: مسئوالن اجرایی هم باید روحیه نقدپذیری 
داشته باشند، چرا که مسئول بودن، همان پاسخگو بودن در مقابل مطالبات مردمی 
است و در پی آن رفع اشکال و اصالح امور صورت می پذیرد.وی تربیت و تقویت  
نسل انقالبی را اولویت دولت سیزدهم دانست و گفت: اندیشه، تفکر و خالقیت جوانان 
دانشگاهی باید مورد توجه قرار گرفته تا با حمایت و به کارگیری از این نسل ارزشمند 
ایران اسالمی در اداره کشور، تحول به نفع مردم ایجاد شود.نماینده عالی دولت در 
گیالن به رئیسان دانشگاه های گیالن تکلیف کرد از هر دانشگاه یک جوان نخبه به 
نمایندگی از سایر دانشجویان برای عضویت در  شورای مشورتی را در اسرع وقت معرفی 
کنند.دکتر عباسی در ادامه با برشمردن برکات استقرار نظام اسالمی در ایران، تصریح 
کرد: دانشجویان ما به عنوان نسل اهل علم و دانش با مطالعه ، بینش سیاسی باال و 
بصیرت، نسبت به مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... اهتمام 
ویژه دارند و در جهت شکوفایی و بالندگی ایران اسالمی دغدغه مند هستند.وی توجه 
به مباحث فرهنگی را پیش قراول موفقیت در همه امور جامعه دانست و اظهار کرد: 
شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدا با تأسی از امام حسین )ع( و منویات امام 
راحل پیام انقالب اسالمی را با کار فرهنگی به گوش جهانیان رساند و دانشجویان نیز 
همیشه با پیروی از والیت فقیه، سیلی محکمی بر دهان یاوه گویان زده اند.استاندار 
در ادامه با اشاره به انتقاد برخی دانشجویان درباره تغییر نکردن بعضی از مدیران دولت 
قبل در گیالن گفت: روند انتصابات شتاب بیشتری می گیرد و بدانید که همه کار ها 
در این خصوص انجام شده است.دکتر عباسی بر لزوم چابک سازی تیم خدمت دولت 
سیزدهم در گیالن تأکید و اضافه کرد: به عنوان خادمان ملت در استان بر اساس برنامه 

تحولی، در حال حرکت و پاسخگوی مردم هستیم.

اراک  شهردار   : نوروزی  حامد 
میلیارد  هزار   16 پیشنهادی  بودجه 
 1401 سال  در  اراک  شهرداری  ریالی 

را به شورای شهر ارائه کرد.
 علیرضا کریمی در صحن علنی 
شورای اسالمی کالنشهر اراک با اشاره 
به روند بودجه شهرداری اراک در سال 
سرمایه  به  توجه  کرد:  اظهار   1401
انسانی و پرداخت حقوق پرسنل مدیریت 
شهری، افزایش مشارکت و سرمایه های 
اجتماعی و جلب رضایتمندی مردم، بهره 
صرفه  و  نوین  فناوری های  از  گیری 
تصدی  کاهش  هزینه ها،  در  جویی 
گری و برون سپاری فعالیت ها به بخش 
خصوصی، رویکرد محله محوری و عدم 
تکمیل  هزینه ای،  ردیف های  افزایش 
اقداماتی  از جمله  تمام  نیمه  طرح های 
است که مدیریت شهری برای عملیاتی 
کردن آن در سال آتی هدف گذاری کرده 

و بر روی آن تمرکز دارد.
وی با اشاره به اینکه بودجه امسال 
میلیارد   880 و  هزار   12 شهرداری، 
پیشنهادی  بودجه  میزان  که  بود  ریال 
میلیارد  هزار   16 به   1401 سال  برای 
سهم  گفت:  است،  یافته  افزایش  ریال 
شهری  مدیریت  جاری  هزینه های 

حدود پنج هزار و 130 میلیارد ریال و 
سهم هزینه ای تملک دارایی بالغ بر 10 
آتی  بودجه سال  در  ریال  میلیارد  هزار 

لحاظ شده است.
شهردار اراک ادامه داد: حدود 500 
میلیارد ریال نیز برای تملکات مالی در 

بودجه 1401 پیش بینی شده است.

پیشنهادی  بودجه  تشریح  با  وی 
کرد:  عنوان  اراک  شهرداری   1401
میزان بودجه پیشنهادی در بحث کالبدی 
و شهرسازی حدود 178 میلیارد تومان، 
 353 شهری  خدمات  و  زیست  محیط 
میلیارد تومان، ایمنی و مدیریت بحران 
73 میلیارد تومان، حمل و نقل و ترافیک 
مدیریت  خدمات  تومان،  میلیارد   365
545 میلیارد تومان و اجتماعی، فرهنگی 
33 میلیارد و 250 میلیون تومان لحاظ 

شده است.
مجموع  از  اینکه  بیان  با  کریمی 
 ،1401 سال  عمرانی  و  جاری  بودجه 
درصد،   32 جاری  هزینه های  سهم 
و سهم  درصد   65 عمرانی  هزینه های 
تملک دارایی 3 درصد پیش بینی شده 
است، اظهار کرد: این مهم نشان می دهد 
رویکرد شهرداری در سال آتی تقویت 

فعالیت های عمرانی است.

بودجه 1۶ هزار میلیاردی شهرداری اراک به شورای شهر ارائه شد

مدیرعامل جدید صنایع پتروشیمی 
رونمایی  حاشیه  در  امروز  فارس  خلیج 
پتروشیمی  تولیدی  جدید  محصول  از 
ایالم، »رسول اشرف زاده« مدیرعامل 
تا در  هلدینگ »پترول« را مأمور کرد 
مدت زمان سه روز گزارشی اقتصادی 
از مهمترین راهکارهای تأمین بلندمدت 

خوراک پتروشیمی ایالم را ارائه کند.
دکتر»عبدالعلی علی عسگری« از 
مدیرعامل پترول خواسته است از بین 
میادین  توسعه  گزینه های  مهمترین 
گاز باالدستی همچون باباگیر، ساخت 
»ان.جی.ال«  از  اتان  انتقال  لوله  خط 
خوراک  تأمین  مسیرهای  و  دهلران 
درون هلدینگی، اقتصادی ترین گزینه 
را برای تأمین مطمئن و پایدار خوراک 
را  ایالم  الفین  های  کوره  مایع  و  گاز 

معرفی کند.
با  همچنین  نشست  این  در  وی 
دنبال  به  »هلدینگ«  اینکه  بر  تأکید 
برای  باالدستی  در  گذاری  سرمایه 

ها  مجتمع  و  ها  طرح  خوراک  تأمین 
است، تصریح کرد: به هلدینگ پیشنهاد 
شده در یک پروژه تأمین خوراک یکی از 
میادین گازی جنوب کشور مشارکت کند 
اما اگر گزارش های کارشناسی تأیید کند 
که این مشارکت باید در یکی از میادین 

غرب کشور برای تأمین خوراک ایالم 
توسعه  این  قطعًا  است،  تر  اقتصادی 
نمی  اجازه  و  بود  خواهد  دارتر  اولویت 

دهم سر هلدینگ کاله برود.
دکتر»علی عسگری« با اشاره به 
تولید با نصف ظرفیت پتروشیمی ایالم 

سوی  از  خوراک  تأمین  عدم  دلیل  به 
مدیرعامل  کرد:  تأکید  ها،  باالدستی 
مهمترین  تر،  سریع  چه  هر  »پترول« 
گزینه های اقتصادی برای تأمین خوراک 
بزرگترین الفین غرب ایران را ارائه کند 

تا تصمیم گیری شود.

مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس تأکید کرد:

تأمین خوراک کامل پتروشیمی ایالم از نزدیک ترین و اقتصادی ترین مسیر

شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
ساختمان  گفت:  اردبیل  استان  صنعتی 
فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی 
در  مشاوران  حضور  هدف  با  اردبیل2 
ظرفیت  افزایش  منظور  به  مرکز   این 
تولیدی  واحدهای  های  توانمندی  و 

تکمیل می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
شهرکهای صنعتی استان اردبیل، محمد 
اهلی ضمن اعالم این خبر گفت: هزینه  
یک  منزله  به  مشاوره  برای  کردن 
آموزش  سرمایه گذاری سودآور است و 
پیشروی  در  را  روشنی  راه  مشاوره  و 
بنگاه های اقتصادی قرار می دهد و آنها 
را تبدیل به شرکت هایی توسعه یافته و 

دانش بنیان می کند.
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 

ارائه  و  دانش  سطح  ارتقای  منظور  به 
تولیدی،  واحدهای  به  مطلوب  خدمات 
کار  و  کسب  و  فناوری  خدمات  مرکز 
بهره  به   )1 اردبیل) صنعتی  شهرک 
در  احداث مرکز دوم  و  برداری رسیده 
شهرک صنعتی اردبیل)2( نیز با پیشرفت 
فیزیکی 50 درصدی در حال اجراست.

شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
صنعتی استان اردبیل ادامه داد: این مرکز 
با مساحتی در حدود 1300 مترمربع و 
در 4 طبقه اجرا خواهد شد که تکمیل 
میلیارد   100 بر  بالغ  اعتباری  به  آن 

ریال نیاز دارد.
را  ساختمان  این  تکمیل  اهلی 

یکی از مصوبات سفر ریاست جمهوری 
به اردبیل برشمرد و افزود: خوشبختانه 
محترم،  جمهور  رئیس  سفر  جریان  در 
قرار  تاکید  مورد  این ساختمان  تکمیل 
گرفت و 100 میلیارد ریال اعتبار برای 

آن در نظر گرفته شد.
جاری  سال  در  کرد:  تصریح  وی 
11 میلیارد ریال از این محل به منظور 
تکمیل ساختمان اختصاص یافته است 
آغاز  آن  اجرایی  عملیات  زودی  به  که 

خواهد شد. 
با  تا  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
در  شده  مصوب  اعتبارات  تخصیص 
در  و  تکمیل  ساختمان  این  آتی،  سال 
اختیار مشاورین حوزه صنعت قرار داده 
شود تا زمینه خدمات رسانی به واحدهای 

تولیدی تسهیل گردد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل اعالم کرد:

ساختمان فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی اردبیل2 تکمیل می شود 
 حمایت از حضور مشاورین در مراکز خدمات فناوری و کسب و کار 

کاری  روز  نخستین  با  همزمان   
ز   اهوا نفت  صنعت  تخصصی  نمایشگاه 
فرآورش  سیار  واحد  نخستین    ،  1400
ایران  حفاری  ملی  شرکت   )MOT( نفت 

رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی  شرکت ملی 
حفاری ایران این واحد  که در نوع خود یک 
کارخانه مجهز بهره برداری نفت تلقی می 
گردد بر روی چهار  دستگاه تریلر  نصب و 
جابجایی  آن در کوتاه ترین زمان  ممکن به 

چاه های نفتی امکان پذیر می باشد.
در آیین رونمایی از واحد سیار فراورش 
نفت شرکت ملی حفاری ایران که با حضور 

و  حوزستان  استاندار  خلیلیان  صادق  دکتر 
مدیران عامل و ارشد شرکت های نفتی در 

استان خوزستان برگزار شد، 
افشین ابوالحسنی رئیس اداره آزمایش 
چاه و ابزار ویژه شرکت توضیح داد: با پیوستن 
این واحد به ناوگان خدمات فنی شرکت ملی 
ارائه خدمات یکپارچه  امکان  ایران  حفاری 
خصوص  به  نفتی  های  چاه  در  تخصصی 
برداری  بهره  دست  در  های  چاه  تعمیر 

فراهم گردید.
توجه  با  واحد  این  ساخت  گفت:  وی 
و  جنوب  خیز  نفت  مناطق  درخواست  به 
در  نفت  وزارت  العمل  دستور  همچنین  

خصوص ممنوعیت سوزاندن نفت در گودال 
های سوخت، به منظور رعایت استانداردهای 
در  و  ها  آالینده  کنترل  و  محیطی  زیست 
راستای جلوگیری از اتالف انرژی و خسارت 
مالی ناشی از هدر رفت سرمایه ملی حسب 
تاکید مدیریت ارشد شرکت در دستور کار قرار 
گرفت و با امکانات موجود شرکت  و استفاده 
از ظرفیت های سازندگان داخلی این تجهیز 

مهم ساخته و آماده بهره برداری شد.
ابوالحسنی افزود: دستگاه سیار فرآورش 
نفت در عملیات های اسید کاری جهت خنثی 
سازی اثر اسید برای جلوگیری از خوردگی 
شیمیایی ادوات و اتصاالت و به عنوان یکی 

از روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی 
مورد توجه کارفرمایان قرار دارد و در عملیات 
احیای چاه ها و باالبردن دبی تولید با استفاده 
از مجموعه های اسید کاری و  لوله مغزی 
آزمایش  اداره  رئیس  دارد.  کاربرد  سیار  
خدمات  مدیریت  شرکت  ویژه  ابزار  و  چاه 
ایران اظهار کرد:  فنی شرکت ملی حفاری 
مجموعه MOT  می  تواند گاز،  آب نمک 
و ذرات شن را از نفت خام تولیدی حاصل از 
فرآیندهای همزمان جدا سازی و با توجه به 
شرایط هر چاه نفت مربوط را با حذف ذرات 
جامد به خطوط لوله بهره  برداری و در نهایت 

واحد های بهره برداری پمپاژ نماید.

همزمان با نخستین روز کاری نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز  1400

نخستین  واحد سیار فرآورش نفت شرکت ملی حفاری ایران رونمایی شد

گیالن؛  استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
دکتر اسداهلل عباسی در نشست هماهنگی برگزاری جشن 
ملی 1400 و سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی که 
با حضور حجت االسالم اشجری قائم مقام شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی برگزار شد ، ضمن گرامیداشت دهه فجر ، 
سالروز پیروزی انقالب را جشن بزرگ ملی و میهنی نه تنها 
آزادیخواهان جهان خواند و گفت:  ، بلکه همه  ایران  ملت 

مردم با حضور در راهپیمایی 22 بهمن ، ضمن تجدید پیمان 
با آرمان های معمار کبیر انقالب و شهدای ایران اسالمی 
می  نمایش  به  را  انقالب  معظم  رهبر  از  خود  پشتیبانی   ،
راهپیمایی  در  ایران  ملت  حضور  اینکه  بیان  با  گذارندوی 
نشان از اندیشه های انقالبی آنان و خواست آنان برای تداوم 
نظام و آرمان های انقالبی  ست ، اظهار داشت: مردم والیی 
ایران اسالمی شرکت در راهپیمایی 22 بهمن را ادای دین 

به انقالب و نیز فرصتی برای اعالم انزجار از توطئه گران و 
استکبار جهانی می داننددکتر عباسی یادآور شد: همواره ملت 
ایران به ویژه رویش های جدید انقالبی با حضور خودجوش 
در راهپیمایی ها و مناسب های مختلف؛ اتحاد، همدلی و 
همبستگی ملی را به نمایش گذاشته اندوی خاطرنشان کرد: 
ملت ایران به نظام اسالمی و رهبر فرزانه انقالب امید دارند 

و کسی نمی تواند رشته این اتحاد را پاره کند

استاندار گیالن: حضور پرشور مردم 
در راهپیمایی 22 بهمن، نشانگر خواست آنان برای تداوم آرمان های انقالبی  ست
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دنیای جوانان : مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه همزمان با 
دهه فجر 490 میلیارد تومان طرح در منطقه آزاد چابهار افتتاح می شود گفت: در نخستین 
با محوریت رفع مشکل  اجرایی احداث آب شیرین کن  این دهه مبارک، عملیات  از  روز 

دیرینه مردم در چابهار آغاز شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از پایگاه خبری فرینا، نصراهلل ابراهیمی در اولین روز 
از یوم اهلل دهه مبارک فجر در آیین آغاز عملیات اجرایی آب شیرن کن و کلیدخانه و خط 
انتقال برق که با حضور ماموستا عبدالسالم کریمی مشاور رییس جمهور در امور اقوام و 
مذاهب، حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مدیران و فعاالن 
اقتصادی در محل پتروشیمی نگین مُکران ضمن تبریک چهل و سومین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی اظهار داشت: امیدواریم با انجام اقدامات مناسب در حوزه زیرساخت های 
مجموعه منطقه آزاد چابهار و در حوزه سواحل مکران شاهد گشایش های اقتصادی در 

سطح ملی و فراملی باشیم.

ابراهیمی با تاکید بر لزوم تکمیل طرح های نیمه تمام افزود: در راستای امیدآفرینی 
و  روند ساخت  سالم،  آشامیدنی  آب  تامین  بحث  در  دیار  این  مردم  دغدغه های  رفع  و 

بهره برداری از آب شیرین کن ها با جدیت پیگیری خواهد شد.
وی گفت: پنج هزار میلیارد تومان ارزش پروژه هایی است که در طول ایام اهلل دهه 

فجر عملیات اجرایی آن ها آغاز می شود.
مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار اضافه کرد: حدود 200 هزار میلیارد تومان 
طرح های اختصاصی در بخش خصوصی در در منطقه در حال اجراست که خوِد آن در 
چشم انداز هفت ساله آینده می تواند بیش از چهار میلیارد دالر آورده در حوزه صادرات و 

تولید برای منطقه به ارمغان آورد.
ابراهیمی بیان داشت: اصلی ترین هدف منطقه آزاد چابهار در بحث صادرات محوری 
و تولید است که با سیاست های کلی دولت و تاکیدات رییس جمهور و دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد برنامه هایی در توزیع عادالنه زیرساخت داریم برای اینکه توازنی ایجاد شود و 

بتوانیم عرصه اقتصادی کریدور شرق به غرب کشور را در حوزه پتروشیمی، فوالد، صنایع 
پایین دستی و هرآنچه که در برنامه های منطقه آزاد و حاکمیت قرار دارد دنبال کنیم.

توسعه  راستای  در  عمرانی  پروژه  تومان  میلیارد   150 و  هزار  سه  است؛  گفتنی 
افق  بخش خصوصی  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد  هزار  و 200  منطقه  زیرساخت های 
این طرح ها  و  است  اجرا  حال  در  چابهار  آزاد  منطقه  مختلف  در حوزه های  ساله  هفت 
متشکل از طرح های بخش خصوصی، زیربنایی و مسئولیت های اجتماعی همچون توسعه 

زیرساخت های آموزشی و فرهنگی با اولویت رفع نیازهای مردم است.
در نخستین روز از دهه مبارک فجر عملیات اجرایی آب شیرین کن 40 هزار متر 
مکعبی با سرمایه گذاری یکهزار و 300 میلیارد تومان، عملیات اجرایی خط انتقال آب، 

کلید خانه و خط انتقال برق با اعتبار 400 میلیارد و همچنین
میلیارد   600 سرمایه گذاری  با  چابهار  بندر  به  پتروشیمی  محصوالت  انتقال  خط 

تومان آغاز شد

همزمان با دهه مبارک فجر؛

گامی برای حل یک مشکل دیرینه/ احداث آب شیرین کن ها در چابهار کلید خورد

با حکم مشاور رئیس جمهور؛ مسئول اداره سازمان منطقه 
آزاد چابهار منصوب شد

دنیای جوانان : با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، »نصراله ابراهیمی« به سمت »مسئول 

اداره سازمان منطقه آزاد چابهار« منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 

»سعید محمد« در این حکم آورده است؛
جناب آقای نصراله ابراهیمی

با عنایت به تفویض اختیار رئیس جمهور در اجرای ماده 6 قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی و نظر به تخصص، تجارب 
و سوابق ارزشمند جنابعالی و در راستای صیانت از شرایط مالی و اداری و 
تا تعیین تکلیف نهایی وضعیت هیات مدیره، به موجب این حکم به عنوان 

»مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار« منصوب می شوید.
العالی(  با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری )مدظله  امید است 
مبنی بر نامگذاری سال جاری به نام سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی 
ها«، با اتکال به خداوند متعال و رعایت اخالق و تقوای الهی با جدیت و 
تالش وافر، خدمت گذاری به نام مقدس جمهوری اسالمی و مردم سرافراز 
ایران را سرلوحه کار خود قرار داده و در ایفای وظایف و پیشبرد اهداف سند 
اقتصادی و اجرای سیاست  آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه  راهبردی مناطق 

های شورایعالی موفق باشید.
با رعایت مفاد  انجام وظایف محوله  را در  افزون جنابعالی  توفیق روز 

»عهدنامه مدیران« در دولت مردمی از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

آزاد چابهار  منطقه  اداره سازمان  تبریک مسوول  پیام 
جام  به  ایران  فوتبال  ملی  تیم  زودهنگام  صعود  برای 

جهانی 2022 قطر

دنیای جوانان : به دنبال راهیابی تیم ملی فوتبال کشورمان به جام جهانی 
2022، مسوول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار طی پیامی این موفقیت را 

تبریک گفت.
امور بین سازمان  از روابط عمومی و  به نقل  به گزارش دنیای جوانان 

منطقه آزاد چابهار، متن پیام تبریک نصر اهلل ابراهیمی به شرح زیر است.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

پیروزی غرور آفرین و زودهنگام دالور مردان ملی پوش فوتبال ایران 
در مقابل تیم عراق و صعود مقتدرانه به بازی های جام جهانی 2022 قطر به 
همه عالقمندان به فوتبال و دوستداران ایرانی اسالمی را ، تبریک می گویم.

حرکتی جهشی در مسیر گام دوم انقالب/ زمینه ایجاد 
هشت هزار شغل در چابهار فراهم شد

دنیای جوانان : معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار با 
بیان اینکه هشت هزار شغل جدید تا سال 1403 در منطقه آزاد چابهار ایجاد می شود 
گفت: تا پایان امسال نیز با ورود تجهیزات جدید صنعتی شاهد تحولی در توسعه منطقه 

آزاد چابهار و تحقق اهداف گام دوم انقالب خواهیم بود.
به گزارش دنیای جوانان ، محمد هدایی با بیان اینکه هم اکنون قرارداد های 
منعقده و جاری متعددی در منطقه آزاد چابهار در حال اجرا است اظهار داشت: برخی 
از این قراردادها هنوز به بهره برداری کامل نرسیده اند که ارزش ریالی آن ها افزون بر 

200 هزار میلیارد تومان است.
به گفته وی، باتوجه به میزان سرمایه گذاری و برنامه های زمانبندِی اعالم شده 
از سوی سرمایه گذاران و همچنین تعداد اشتغال پیش بینی شده در واحدهای در حال 
احداث تا سال 1403 میزان اشتغال پیش بینی شده در واحدهای تولیدی به هشت هزار 
نفر و میزان تولیدات منطقه آزاد به 2 میلیارد دالر ) 55 هزار میلیارد و 700 میلیون 

تومان بر مبنای دالر 27 هزار و 850 تومان( خواهد رسید.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: طبق برآورد 
کارشناسی در سال 1407 نیز میزان اشتغال بیش از 20 هزار هزار نفر و تولیدات منطقه 
به چهار میلیارد دالر یعنی ) یکصد و 11 هزار میلیارد و 400 میلیون تومان( خواهد رسید.

هدایی یادآور شد: این اطالعات مربوط به پروژه هایی است که تا کنون منجر 
به انعقاد قرارداد و تفاهم نامه شده اند و سرمایه گذاری هایی که از این پس رقم خواهد 

خورد بر اعداد ذکر شده افزده خواهد شد.
افزایش 90 درصدی سرمایه گذاری محقق شده

چابهار؛  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون  گفته  به 
تومان  میلیارد  هزار   9 بر  افزون   1400 آذرماه  پایان  تا  شده  محقق  سرمایه گذاری 
بوده است که نسبت به مجموع سال 99 که معادل پنج هزار و 300 میلیارد تومان 

سرمایه گذاری محقق شده داشتیم از رشد 90 درصدی برخوردار بوده است.
تجهیزات  ورود  و   1400 سال  پایان  تا  می کنیم  پیش بینی  کرد:  تصریح  وی 
خریداری شده به منطقه برای نصب در پروژه ها تحول شگرفی در میزان سرمایه گذاری 

محقق شده را شاهد باشیم.
اتفاقات بزرگی در راه است و چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران که از 
پیشرفت  از حیث  و  متفاوت  منطقه ای  است،  خارج  ظالمانه هم  تحریم های  شمول 

صنعتی، یکی از قطب های مهم کشور خواهد شد.
بیانیه گام دوم انقالب یک سند و راهکاری است که به  منظور اجرا در دهه 
پنجم انقالب مدنظر قرار گرفته  است و هسته مرکزی آن سپردن کارها به جوان ها 

با هدف پیشرفت همه جانبه است.
به گفته بسیاری؛ آنچه که در بیانیه گام دوم انقالب حائز اهمیت است، کلید 
واژه »جوانان« بوده و مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند »جمعیت جوان 

زیر 40  سال فرصت ارزشمندی برای کشور است«

در نخستین روز دهه مبارک فجر؛
طرح  تومان  میلیارد   300 و  هزار   2 اجرایی  عملیات 

زیربنایی در چابهار آغاز شد

دنیای جوانان : در نخستین روز از دهه مبارک فجر عملیات اجرایی 2 هزار و 
300 میلیارد تومان طرح زیربنایی با حضور ماموستا عبدالسالم کریمی مشاور رییس 
جمهور در امور اقوام و مذاهب، حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان 

و نصراهلل ابراهیمی مسوول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار آغاز شد.
به گزارش دنیای جوانان ، علیرضا منیری مدیرعامل شرکت توسعه پتروشیمی 
نگین مکران در این آیین اظهار داشت: عملیات اجرایی آب شیرین کن 40 هزار متر 
مکعبی با سرمایه گذاری یکهزار و 300 میلیارد تومان شروع شده است طی مدت 
زمان 24 ماه به بهره برداری خواهد رسید.به گفته وی، این طرح به عنوان بزرگ ترین 
آب شیرین کن حوزه سواحل مکران )تاکنون( توسط شرکت پتروشیمی مکران اجرا 

و احداث می شود.
آبگیر  طرح  به  همچنین  مکران  نگین  پتروشیمی  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
مُکران که عملیات اجرایی آن در روزهای آتی آغاز می شود اشاره کرد و گفت: این 
طرح نیز با ظرفیت 560 هزار متر مکعب آبگیری در روز است که به نوع خودش در 
حوزه دریای عمان )حوزه ایران( جزور بزرگترین طرح های منطقه به شمار می رود و 
در فاز نخست، 40 هزار متر مکعب آب صنعتی تولید می شود و 140 هزار متر مکعب 
آب شور را در اختیار آب شیرین کن های منطقه قرار می دهیم که قابل استفاده برای 

تامین 70 هزار مترمکعب آب شیرین قابل آشامیدن منطقه خواهد بود.
وی افزود: آمادگی این را داریم که در تولید آب شیرین هم سرمایه گذاری کنیم 
اما زیرساخت الزم برای برداشت 560 هزار مترمکعب آب شور از دریا و همینطور 
خط انتقال 230 لیلو ولت برق از نیروگاه چابهار که به کنار دریای عمان می آید این 
ظرفیت را دارد که در اختیار سرمایه گذاران دیگر هم قرار گیرد و یک زیرساخت مفید 

برای تولید آب صنعتی و آب شیرین محسوب می شود.
منیری ابیانه افزود: رقم سرمایه گذاری هم صرفا در بخش آب شیرین کن اتفاق 
سرمایه گذاری  نهایی  رقم  و  است  یورو  میلیون   43 فاز حدود  همین  برای  می افتد 

سرمایه گذاری حدود 250 میلیون یورو خواهد بود.
عملیات اجرایی خط انتقال برق

رضا صدری مدیرعامل شرکت آب نیروی مکران نیز گفت: پروژه پست اتصال به 
شبکه حمل درواقع بزرگترین پست در نوع خود در جنوب شرق کشور بوده و امکان 
تبادل برق بین نیروگاه چابهار و شبکه برق سراسری ایجاد می کند. در مواقعی که 
حبس انرژی در شبکه داریم و مصرف شبکه از تولید کمتر است، برق الزم را از شبکه 
دریافت خواهیم کرد و آن سرمایه گذاری هایی که بالقوه بودند را بالفعل خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در فصل گرم سال و مواقعی که شبکه به برق نیاز داشته باشد 

این امکان فراهم می شود که کسری برق را به شبکه بدهیم.
دارد  اولیه  تومان سرمایه گذاری  میلیارد  این پست 400  صدری تصریح کرد: 
و درنهایت حدود 600 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت توسط پتروشیمی نگین 
مُکران احداث می شود و به برق منطقه ای استان هبه خواهد شد و این شبکه برای 
توزیع برق در پیکره هشتم چابهار مورد استفاده قرار خواهد گرفت. فوالد و صنایع 

بزرگ دیگر در آن منطقه از مزایای این طرح بهره مند می شوند.

پیام تسلیت مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار در 
پی درگذشت آیت اهلل صافی گلپایگانی

دنیای جوانان : مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار با صدور پیامی ارتحال 
آیت اهلل صافی گلپایگانی را تسلیت گفت.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی و امور بین سازمان منطقه 
آزاد چابهار،نصر اهلل ابراهیمی، مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار با صدور پیامی 

ارتحال آیت اهلل صافی گلپایگانی را تسلیت گفت.
متن پیام بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

خبر ارتحال ملکوتی عالم ربانی مرجع عالیقدر جهان اسالم حضرت آیت اهلل حاج 
شیخ لطف اهلل صافی گلپایگانی )رحمت اهلل علیه( موجب تالم و تاسف فراوان گردید.

ظله  مد   ( رهبری  معظم  مقام  محضر  به  را  عظمی  مصیبت  این  اینجانب 
العالی(،علمای اعالم ، بستگان گرامی و دیگر عالقمندان محترم ایشان تسلیت عرض 
نموده، و از خداوند باریتعالی برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگانشان 

صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

در آیین گرامیداشت روز زن مطرح شد؛
مشاور امور بانوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد: بانوان 

بلوچ منطقه چابهار را فعال و توانمند دیدم
دنیای جوانان : مشاور امور بانوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با بیان 
اینکه بانوان بلوچ منطقه چابهار را فعال و توانمند دیدم گفت: جدای از حوزه های 
مختلف سیاسی و ورزشی، بانوان زیادی داریم که اعتبار نامشان پای هر معامله و 

کسب و کاری به گونه ای باال بوده که وجودشان مایه افتخار است.
به گزارش دنیای جوانان ، “سیده الهام موسوی” روز یکشنبه در آیین گرامیداشت 
آزاد چابهار اظهار  با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن در منطقه  میالد 
داشت: اینکه برخی می گویند، زنان در حاشیه هستند را نمی توانیم بپذیریم؛ جامعه 
ما زمانی ساخته می شود که بانوان ما وظیفه شان این نباشد که فقط تشکیل خانواده 
بدند و می بینیم زنانی در جامعه هستند که سعی می کنند در جایگاه های مختلف، 
توانمندی خود را نشان دهند.موسوی افزود: مسئله مهم این است که ما بانوان باید 
دیدگاه خودمان را تنظیم کنیم و قبول داریم مشکالتی وجود دارد اما باید برای رفع 
آن ها برنامه ریزی و تالش کنیم.مشاور امور بانوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور 
گفت: هر فردی در شهر و استان خودش مشکالتی دارد ، با بانوانی دیدار داشتم که 
نگرانی هایی داشتند، اما زنانی را هم دیدیم که در کنار تمامی مشکالتی که داشتند 

بسیار قوی بوده به زندگی شان ادامه می دهند.
وی بیان داشت: در ایران زنان زیادی داریم که از بازرگانان مهم کشور هستند 
و دنیا به چنین افرادی نیازمند است و اعتبار نامشان حتی پای هر معامله اداری و 
کسب و کاری به گونه ای باال است که انسان به وجود چنین بانوانی افتخار می کند.

موسوی با تاکید بر اینکه ما نیامده ایم که شعار دهیم گفت: باید باهم تالش 
کنیم و مشکالت را پشت سر بگذاریم و من هم با تمامی توان در کنار بانوان بلوچ 

می مانم تا اتفاقات خوبی در بحث توانمندی این عزیزان رقم بخورد.
او تصریح کرد: از بانوان عزیز این دیار می خواهم که در هر زمینه ای که فکر 
می کنند می توانند گره ای از مشکالت را باز کنند حتما ایده های خود را مطرح کنند 

تا بتوانیم مشکالت را حل کنیم.

کوتاه از صنعتخبر ...خبر

اداره  مسوول   : جوانان  دنیای 
سازمان منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه 
شتاب  به  زیرساخت ها  عادالنه  توزیع 
توسعه چابهار می انجامد گفت: اگر توازن 
و توزیع عادالنه منابع در زیرساخت های 
منطقه اتفاق می افتاد،شتاب پیشرفت در 

چابهار را بیشتر شاهد بودیم.
به گزارش دنیای جوانان ، “نصراهلل 
ابراهیمی” شامگاه سه شنبه در نشست 
اعضای هیات  با حضور  اداری  شورای 
سازمان  مدیران  و  معاونان  مدیره، 
منطقه آزاد چابهار با تاکید بر ضرورت 
خرد  با  چابهار  آزاد  منطقه  امور  اداره 
اظهار  کار گروهی و مشورت   ، جمعی 
سرعت،  با  همراه  باید  کار  در  داشت: 
دقت و ارتقای کیفیت تالش کنیم و با 
توکل به خدا، توجه به خردجمعی ، کاِر 
گروهی و مشورتی، امور سازمان منطقه 

آزاد چابهار را اداره می کنیم.
انسانی  کرد: سرمایه  تصریح  وی 
قوی ، توجه به علم و قانون از مهم ترین 
و  هستند  جامعه  یک  پیشرفت  ارکان 
بر  مبتنی  بایستی  علمی  تصمیم های 

قانون باشد.
آزاد  منطقه  ابراهیمی؛  گفته  به 

در  حرکت  و  جهت گیری  با  چابهار 
دانش  به  پایه  از سنت  پیشرفت  مسیر 
پایه می تواند به بخش های متعدد ملی 

کمک کند.
تالش  ینکه  ا بر  تاکید  با  وی 
زیرساخت ها  در  تسهیلگری  می کنیم 
بودن  پیدا کند چرا که بی مرز  افزایش 
گذاری  از حیث سرمایه  چابهار  منطقه 
بیان  دارد  به همراه  را  بی انتها  توسعه 
داشت: حفظ وضعیت موجود در منطقه 
آزاد چابهار و برنامه ریزی راهبردی برای 
رسیدن به وضع مطلوب از اولویت برنامه 

کاری مدیران اجرایی است.

مسوول اداره سازمان منطقه آزاد 
ارکان  از  یکی  دانشگاه  گفت:  چابهار 
طرح  ارایه  برای  ایده پردازی  اساسی 
در  که  است  مهم  و  آورانه  نو  های 
با  دانش بنیان  ایده های  راستا  همین 
تجارت  و  صنعت  اشتغال،  محوریت 
را از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

منطقه مطالبه می کنیم.
وی تصریح کرد: ماده 65 احکام 
دائمی ) نحوه اداره مناطق آزاد کشور( 
یکی از موضوعات مهم و کلیدی بوده 
کنیم.  می  دنبال  جدی  صورت  به  که 
از  نمایندگی  به  آزاد  مناطق  مدیران 

به  منطقه  مقام  باالترین  دولت  سوی 
و  وظایف  تمامی  و  روند  می  شمار 
اختیارات و مسوولیت های دستگاه های 
اجرایی دولتی مستقر در مناطق آزاد به 
بر  دفاعی  و  امنیتی  نهادهای  استثنای 

عهده آنهاست.
ابراهیمی اظهار داشت: از نمایندان 
و  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم 
کنیم  می  تقاضا  نظارتی  های  دستگاه 
در اجرای صحیح این قانون به منظور 
تسهیل گری و سرعت بخشی در انجام 
وظایف قانونی مدیران مناطق آزاد ورود 
کنند تا شاهد اقتدار حاکمیتی بیشتری 
در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری 

مناطق باشیم.
اصل  خدامحوری،  وی؛  گفته  به 
خدمتگزاری اسالمی و رعایت انصاف و 
همچنین وجدان کاری در انجام وظیفه و 
توجه به حقوق بیت المال بعنوان اصول 

مدیریت اجرایی لحاظ شود.
چابهار  آزاد  منطقه  اداره  مسوول 
عنوان کرد: هماهنگی با دستگاه های 
راهبردی  های  تصمیم  در  نظارتی 
منطقه، کمک قابل توجهی به سرعت 
بخشی اجرای برنامه های منطقه دارد.

مسوول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار؛

توزیع عادالنه زیر ساخت ها به شتاب توسعه چابهار می انجامد

دنیای جوانان : مسئول اداره سازمان 
مدیریت  اینکه  بیان  با  چابهار  آزاد  منطقه 
یکپارچه، الزام قانونی مناطق آزاد است گفت: 
دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در مناطق 
آزاد به حکم قانون باید در همه اقدامات شان 
تحت اشراف و مدیریت سازمان منطقه آزاد 

به عنوان نماینده دولت باشند.

به گزارش دنیای جوانان ، “نصراهلل 
با  نشست  در  پنجشنبه  روز  براهیمی”  ا
با  که  چابهار  آزاد  منطقه  اقتصادی  فعاالن 
هدف اعالم دیدگاه های مدیریت جدید این 
منطقه برگزار شد، اظهار داشت: حضورمان با 
همت باال، تالش مضاعف و خدمت بی منت 
در کنار فعاالن اقتصادی و مردم چابهار است.

و  نگاه  با  ریم  میدوا ا فزود:  ا وی 
مجموعه  برای  صرفا  نه  بلند،  اندیشه ای 
منطقه آزاد بلکه در راستای یک نگاه ملی و 
فراملی برای کمک به اقتصاد کشور از حیث 
قانون و فلسفه وجودی مناطق آزاد بتوانیم 

گام های موثری برداریم.
معاون توسعه مدیریت و منابع دبیرخانه 
مسوول  و  کشور  آزاد  مناطق  شورای عالی 
اداره منطقه آزاد چابهار همچنین به موضوع 
در  مستقر  دولتی  دستگاه های  هماهنگی 
مناطق آزاد پرداخت و گفت: در این حوزه 
نشدن  اجرا  هم  آن  و  دارد  وجود  شکافی 
کامل ماده 65 احکام دائمی است. » دراین 
ماده قانونی آمده است؛ مدیران مناطق آزاد 
به نمایندگی از سوی دولت باالترین مقام 
منطقه به شمار می روند و تمامی وظایف 
و اختیارات و مسوولیت های دستگاه های 
به  آزاد  مناطق  در  مستقر  دولتی  اجرایی 
استثنای نهادهای امنیتی و دفاعی بر عهده 

آنهاست«
آزاد  منطقه  سازمان  اداره  مسوول 
به  گونه ای  قانون  این  چابهار تصریح کرد: 
گویا و شفاف است که عنوان می کند؛ تمامی 
وظایف، اختیارات، مسئولیت ها و هرآنچه در 
آزاد  اجرایی مستقر در مناطق  دستگاه های 
به استثنای نهادهای امنیتی و دفاعی و حوزه 
دفتر مقام معظم رهبری بر عهده مدیرعامل 
دستگاهی  هر  است.  آزاد  منطقه  سازمان 
نمی کنیم  پیروی  قانون  این  از  ما  بگوید 
تخطی، تخلف و درنهایت عدم اجرای نص 
صریح قانون میتواند ارتکاب احتمالی جرم را 

برای خاطی به دنبال داشته باشد.
وی اضافه کرد: منظور این است حتی 
اجرای مقررات خاص هر دستگاه در منطقه 
در  دولت  نماینده  مدیریت  تحت  باید  آزاد 

منطقه باشد.
ابراهیمی تاکید کرد: در این خصوص 
دستگاهی  اگر  و  شود  آگاهی بخشی  باید 
می کند،  تخطی  قانون  از  و  دارد  آگاهی 
شورای  مجلس  و  نظارتی  دستگاه های 
این  به  باید  محاسبات  دیوان  و  اسالمی 

موضوع ورود کنند و به دستگاه متخلف تذکر 
دهند که چرا قانون را رعایت نمی کنند و چرا 
خودمختار عمل می کنند. » ما اصال چنین 
تخلفاتی را نمی پذیریم چون در قانون به این 

موضوع تصریح شده است«

چابهار؛ شاه راه و کریدور تجارتی دنیا
ابراهیمی در خصوص اهمیت چابهار 
گفت: از چابهار به عنوان شاهراه و کریدور 
این  از  باید  و  است  شده  یاد  دنیا  تجارتی 
راهبردی  جغرافیایی  موقعیت  و  ظرفیت 
بتوانیم در رونق  تا  استفاده کنیم  به خوبی 
اقتصادی و صادرات کشور نقش آفرین باشیم.
مسوول اداره منطقه آزاد چابهار تصریح 
تاثیرگذاری  عوامل  چه  ببینیم  باید  کرد: 
می تواند چندین برابر وضعیت موجود، پای 
سرمایه گذاران داخلی بویژه خارجی را به این 
منطقه باز بکند و چه عواملی می تواند کمک 
از شرایط موجود  تا شاهد یک جهش  کند 
به شرایط مطلوب باشیم.وی گفت: بر این 
اگر  دنیا  کشورهای  تمامی  در  هستم  باور 
اتفاق خوبی در حوزه رونق  قرار باشد یک 
اقتصادی شکل بگیرد حتی در حوزه تعامالت 
و هم پیوندی سیاسی، به ترمیم و زیرساخت 

ارتباطی و مواصالتی با دنیا نیاز است.
ز  ا یکی  ینکه  ا بیان  با  براهیمی  ا
می تواند  ارتباطی  مولفه های  اصلی ترین 
در  داشت:  بیان  باشد  زیرساختی  ارتباطات 
به  دریا  حوزه  زیرساختی،  ارتباطات  حوزه 
دنیا  با  مناطق  ارتباطی  محور  یک  عنوان 
به شمار می رود و ایجاد یک خط کشتیرانی 
مستقل از طریق اسکله در منطقه آزاد چابهار، 
هزینه  با  را  اقتصادی  فعال  یک  تواند  می 
و  کند  وصل  جهانی  بازارهای  به  کمتری 

تاکنون تحقق پیدا نکرده است.
اصلی  کریدور  سه  کرد:  اضافه  وی 
جهان که دو تای آن به چابهار متصل است 
در  ابریشم  دروازه  از  جنوب،  به  شمال  )از 
مسیر چین و استانهای هند و بن قاسم تا 
چابهار و دیگری کریدور شرقی و غربی از 
چابهار تاآذربایجان شرقی تا مرز ترکیه و خط 
ریلی به موازات آن هم می تواند در کنار این 

مسیر ایفای نقش کند و اگر توزیع عادالنه 
و متوازن در حوزه زیرساخت هایی همچون 
به  نوری  فیبر  تلفن،  جاده،  گاز،  برق،  آب، 
صورت یکسان و توزیع عادالنه منابع اتفاق 
اقتصادی  رشد  در  هماهنگی  یک  می افتاد 

کالن مناطق آزاد تجارت ایران داشتیم.
شاید  فرآیند  این  در  داشت:  بیان  او 
حل  در  پژوهش  و  علم  حوزه  به  کمتر 
معضالت  و مسائل منطقه توجه شده است و 
یا عدم ورود مراکز دانشگاهی و یا نبود تقاضا 
و مطالبه گری مدیران مناطق از این مراکز به 
عنوان ارکان تصمیم ساز با مرجعیت علمی 
اقتصادی  رشد  و  ارتباطی  پیشرفت  برای 

وجود داشته است.
مسوول اداره منطقه آزاد چابهار با اشاره 
به اهمیت ارتباطات اجتماعی اضافه کرد: اگر 
زیرساخت گردشگری در کنار سایر امور به 
قطعا  می خورد  رقم  عادالنه  توزیع  صورت 
تعامالت اجتماعی مناطق داخلی و خارجی 
را در حوزه های اجتماعی و اقتصادی با مردم 

کشورمان بهبود می بخشید و ارتقا می داد.
هم پیوندی  و  تعامل  وی،  گفته  به 
می تواند  خصوصی  بخش  توسط  اقتصادی 
تعامل و هم پیوندی سیاسی دنیا را برقرار کند 
و توجه به آن در مناطق آزاد یک اصل است.
ابراهیمی تاکید کرد: بخش خصوصی 
با هم پیوندی اقتصادی می تواند ُپل ارتباطی 
تعامالت دیپلماسی سیاسی بین مناطق آزاد 
کشور های هدف باشد. وقتی اقتصاد مناطق 
سیاسی  مسائل  در  بخورد،  پیوند  هم  به 
باید  پس  شد،  خواهد  حاصل  گشایش  هم 
اِشرافیت و گستره اقتصادی را با نگاه، تفکر، 
و  ببریم  باال  تسهیل گری و حمایت هایمان 
دیدگاه ما در حوزه اقتصاد، از این منظر است.
قانونگذاری  مباحث  به  اشاره  با  وی 
اظهار داشت: در حوزه تقنینی پیشنهاد میکنم 
رقم  است  قرار  که  اتفاقاتی  و  تصمیمات 
بخورد باید حتما متناسب با اقتصاد جهانی 
باشد و هیچ قانونی را نمی توان بدون نگاه 
و توجه به تعامالت اقتصادی دنیا با کشور 
و منطقه وضع کرد چون نبود چنین توجهی 
اجرایی  و  حقوقی  تعارضات  ایجاد  باعث 

آتی برای فعاالن اقتصادی و مسئولین امر 
می شود و در روند تعامالت اقتصادی اختالل 

و حتی انسداد در امور ایجاد می کند.
عنوان  به  ارتباطات  داشت:  بیان  او 
پیشرفت  رکن  و  مولفه  اصلی،  محور 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
با  چابهار  آزاد  منطقه  اداره  مسوول 
در  بخش خصوصی  که  موضوع  این  طرح 
این حوزه ها چه کمکی می تواند بکند گفت: 
کنار  در  می خواهم  اقتصادی  فعاالن  از 
همفکری و تعامل و اصالح رویه های قبلی 
و تعارضات و مشکالت، طرح های نوآورانه 
ارائه کنند که هم اجرایی باشد و هم تحول 

افتصادی ایجاد کند .
وی با تاکید بر اینکه عملگرایی شرط 
همکاری است افزود: می خواهیم به صورت 
عملیاتی کار کنیم و صرفا به گفتمان بسنده 
می خواهیم  می گوییم  که  وقتی  و  نشود 
ارائه شود  یعنی طرحی  کنیم  کار  عملیاتی 
داشته  اقتصادی  و  فنی  توجیه  و  مبنا  که 
میزان  در  را  خود  سهم  که  طرحی  باشد، 
افزایش جی دی پی )تولید ناخالص داخلی 

کشور( نشان بدهد.
به  آزاد  منطقه  سازمان  او،  گفته  به 
را  تسهیل گری  باید  دولت  نماینده  عنوان 
فرآهم کند، نظارت و حمایت داشته باشد و 
موانع را بردارد وگرنه دولت به تنهایی و با 
اکتفا به بودجه دولتی نمی تواند مجری حوزه 
اقتصاد باشد و همه این موضوعات باید در 
کنار هم به صورت هماهنگ ایجاد شود و 
حمایت های امنیتی، قضایی و دولتی برای 
اقتصادی  فعاالن  امنیت  آرامشو  احساس 
آسایش فراهم شود و با فعالیت های جدید 
و نوآورانه بتوانیم سرمایه گذاران خارجی را 

جذب کنیم.
حوزه  اینکه  بر  تاکید  با  ابراهیمی 
مدیریت مناطق آزاد، اقتصادی است گفت: 
باید به اندازه ای حوزه اقتصادی را ترمیم و 
احیا کنیم تا بر تمامی حوزه ها اشرافیت داشته 
باشد، البته کشور ما اسالمی است و بالتبع 
تمامی طرح هایمان نیاز به پیوست فرهنگی 
دارد و این موضوع جزو اولویت های ما است.
وی با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش 
افزوده هم اظهار داشت: تنها مزیت و تشویق 
برای فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران در 
منطقه آزاد، این است که متمایز با فعاالن 
اقتصادی سرزمین اصلی باشند و این تمایز 
باید در نوع قانونگذاری و نحوه نگاه مدیران 
مختلف  های  حوزه  در  نظارتی  و  اجرایی 

لحاظ شود.
ابراهیمی تصریح کرد: تفاوت و تمایز 
بلکه  نیست  قانون  نکردن  اجرا  معنای  به 
و  جاذبه  ایجاد  و  برتری  یک  منظورمان، 
مناطق  قتصادی  ا فعاالن  برای  نگیزه  ا
دنبال  به  افراد  شود  باعث  که  است  آزاد 

سرمایه گذاری در این مناطق باشند.

مسوول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار؛

مدیریت یکپارچه، الزام قانونی مناطق آزاد است

شهید  یادواره   : جوانان  دنیای 
شاخص کشوری سر لشکر شهید حاج 
قاسم میر حسینی با حضور شخصیت ها 
، مقامات و اقشار مختلف مردم استان 

سیستان و بلوچستان برگزار شد.
نقل  به  دنیای جوانان  به گزارش 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  از 
سازمان منطقه آزاد چابهار،یادواره شهید 
شاخص کشوری سر لشکر حاج قاسم 
میر حسینی با حضور آیت اهلل محامی 
نماینده ولی فقیه در استان سیستان و 
بلوچستان و امام جمعه زاهدان ، اعضا 

منطقه  سازمان  و معاونین  مدیره  هیات 
سلمان  سپاه  فرمانده   ، چابهار  آزاد 
استان، جمعی از مقامات، شخصیت ها 
در  مردم  مختلف  اقشار  و  روحانیون   ،
المللی  بین  دائمی همایش های  مرکز 

منطقه آزاد چابهار برگزار شد.
راستای  در  چابهار  آزاد  منطقه 
شهدای  خاطرات  و  آثار  نشر  و  حفظ 
از  مستندی  ساخت   ، استان  شاخص 
حسینی  میر  قاسم  حاج  شهید  زندگی 
بر  را  کویری  مهدی  کارگردانی  به 

عهده داشته است.

برگزاری یادواره شهید شاخص کشوری سر لشکر حاج قاسم میر حسینی در منطقه آزاد چابهار



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1952- چهارشنبه 20 بهمن 61400 ورزش دنیای 

گیران  کشتی  با  مبارزه  برای  ایران  جایگزین  جهان  منتخب 
آمریکایی 

کشتی گیرانی از چندین کشور جایگزین تیم ملی ایران برای مبارزه با آمریکا 
شدند که البته تیم ضعیفی به حساب می آید.

با اعالم عدم حضور فدراسیون کشتی ایران، تیمی متشکل از ورزشکاران از سراسر 
جهان برای رویارویی با کشتی گیران ایاالت متحده دعوت شده است. ستاره های بین 
المللی نماینده 9 کشور  از چهار قاره مختلف )اروپا، پان آمریکا، آسیا و آفریقا( هستند.
همچنین نماینده سنگین وزن کشتی آزاد آمریکا نیز معرفی شد. نیک گویازدوسکی 

دارنده دو مدال برنز جهان در وزن 125 کیلوگرم خواهد بود. 
به این ترتیب بعد از انصراف ایران به دلیل مشکالت مربوط به ویزا، این مبارزات 

روز 23 بهمن برگزار می شود.
این مسابقه در زمین بیسبال گلوب الیف فیلد برگزار می شود، جایی که تیم 
های دانشجویی از ایالت های اوکالهاما و آیووا که یکی از قوی ترین ها در مسابقات 
قهرمانی دانشگاه های ایاالت متحده محسوب می شوند، بر روی تشک رقابت می کنند.

مربیگری این تیم ها بر عهده جان اسمیت، قهرمان دو دوره المپیک و تام 
برندز، قهرمان المپیک است.

کوالکوویچ: 
نسل جوان خوبی در تیم والیبال ایران هستند 

سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران ضمن تاکید بر خالء سعید معروف در تیم 
ملی والیبال ایران عنوان کرد نسل جوان خوبی در تیم والیبال ایران هستند که نتایج 

خوبی خواهند گرفت.
ایگور کوالکوویچ که در آستانه المپیک از سرمربیگری تیم ملی ایران کنار گذاشته 
شد، بعد از 8 سال به تیم ملی صربستان بازگشت. به این ترتیب او برای رقابت های 

قهرمانی جهان و راه یابی به المپیک روی نیمکت تیم ملی کشورش خواهد بود.
این دومین بار است که در تیم صربستان حضور دارید - باید از قبل تیم را به 

خوبی بشناسید؟
کوالکوویچ: بله، من یک دوره 9 ساله سرمربی تیم بودم. سه سال هم کمک 
مربی بودم و بعد از هشت سال دوری از تیم، خیلی خوشحالم که برگشتم. من دوباره 
با بازیکنان سابقم مالقات خواهم کرد. اکثر آنها االن هم بازی می کنند. وقتی از تیم 
ملی رفتم، بچه های جوان اما با استعدادی بودند. حاال بیشتر آنها ستاره های بزرگ 
کشورمان و همچنین برخی باشگاه های اروپایی هستند. بنابراین واقعا خوشحالم که 
برگشتم. مخصوصاً به این دلیل که فرصتی خواهم داشت که فقط با تیم ملی کار 
کنم، بدون اینکه نیازی به تمرکز روی یک تیم باشگاهی داشته باشم. همچنین زمانی 

خواهم داشت که با خانواده ام و با دوستانم در کشورم باشم. 
آیا بازگشت به تیم صربستان تصمیم آسانی برای شما بود؟

کوالکوویچ: آسان بود. از تیم ملی اسلوونی هم پیشنهاد داشتم. نمی دانم چرا 
صربستان قباًل پیشنهاد خود را نداده بود، اما وقتی آنها این کار را کردند  چگونه می توانم 
آن را رد کنم؟ واقعا افتخار می کنم که در این شرایط مسئولیت تیم ملی صربستان را 
بر عهده می گیرم. برای من تصمیم آسانی بود. من با رئیس فدراسیون زوران گاییچ 
صحبت کردم و خیلی سریع یکدیگر را درک کردیم. هدفشان را به من گفتند و 
هدفشان هم همان هدف من بود. بنابراین، این یک تصمیم واقعاً آسان برای من بود.

زمانی که سرمربی تیم ایران بودید، این دوران جالب را در کارنامه خود داشتید. 
چطور بود و چه تفاوتی با تیم ملی صربستان داشت؟

کوالکوویچ: بله، کاماًل متفاوت است.  فرهنگ، مذهب و همه چیز متفاوت 
است. اما از همان ابتدا فهمیدم که این کشور واقعًا کشور خوبی است با مردم بسیار 
خوب. دین برای آنها مهم است، اما آنها با فهم و کماالت هستند. من از آنجا لذت 
بردم، با افراد خوب و بازیکنان خوب زیادی آشنا شدم. همچنین همکاران من مثل 
همه مردم ایران مهربان بودند. من از آنجا لذت بردم. من خیلی سریع با بازیکنان 
ارتباط برقرار کردم. واقعا از کار با بچه ها لذت بردم، آنها جنگنده های بزرگی هستند به 
خصوص وقتی برای تیم ملی ایران بازی می کنند. آنها همیشه با قلب در زمین بازی 
می کنند. این یک تجربه شگفت انگیز برای من بود و من سه سال در آن جا لذت بردم.
سعید معروف از تیم ملی ایران خداحافظی کرد. فکر می کنید چقدر روی نتایج 

تیم تاثیر می گذارد؟
کوالکوویچ: معروف ستاره بزرگی در ایران است و مطمئناً جای خالی او حس 
خواهد شد چون شخصیت او برای تیم مهم است.  او بازیکن بزرگی است و شخصیتش 
برای تیم واقعا مهم است. او یک کاپیتان و رهبر بزرگ است. ایران نسل جوان خوبی 
دارد، آنها می جنگند. نمی دانم آنها در مسابقات جهانی بعدی چه کیفیتی نشان خواهند 
داد، اما مطمئناً آنها وی خواهند بود. چند تا پاسور جوان هم دارند که کیفیت معروف 
را ندارند ولی خوب هستند و خصوصیات متفاوتی دارند. فکر می کنم ایران نبود او را 
حس خواهد کرد  چون وقتی ایران در جایی بازی می کند معروف را همه می شناسند.  

اقتدار او برای تیم مهم است چه در داخل تیم و همچنین در خارج.

گالیه ملی پوش والیبال نشسته؛
چرا مثل المپیکی ها به ما حواله آپارتمان داده نشده؟

ملی پوش والیبال نشسته در حاشیه مراسم تجلیل از مدال آوران استان تهران 
گفت: هنوز هدایایی که به المپیکی ها توسط استاندار داده شده، به پارالمپیکی ها داده 

نشده است.
صادق  بیگدلی ملی پوش والیبال نشسته در حاشیه مراسم تجلیل از مدال آوران 
استان تهران در المپیک و پارالمپیک، اظهار کرد: بعد از چند ماه و پس از دیداری که 
با مقام معظم رهبری داشتیم، هدایای ایشان به ما اهدا شد، البته هنوز هدایایی که 
به المپیکی ها توسط استاندار قبلی داده شده که شامل حواله آپارتمان و سکه بود، به 
پارالمپیکی ها تخصیص پیدا نکرده است. هر چند استاندار نیز امروز قول پیگیری این 
موضوع را داد و تاکید کردند که به همان نحوی که از المپیکی ها تجلیل به عمل آمده، 

از پارالمپیکی ها نیز تقدیر انجام خواهد شد.
وی گفت: ملی پوشان والیبال نشسته برای به اهتزاز در آوردن پرچم ایران تالش 
می کنند و بهترین زمان زندگی  خود را برای ورزش کردن و کسب افتخار گذاشته اند. 
دغدغه وررشکاران این است که حداقل از نظر معیشت و اشتغال که مورد تاکید مقام 
معظم رهبری نیز است، شرایط بهتری داشته باشند. متاسفانه هنوز اتفاق خاصی رخ 
نداده، البته من خودم از قبل اشتغال داشتم ولی برای سایر ملی پوشان والیبال نشسته 

هنوز این اتفاق رخ نداده است.
بیگدلی همچنین درباره شرایط اردوها نیز گفت: چهارمین مرحله اردوی آمادگی 
از روز پنجشنبه 21 بهمن در استان مرکزی آغاز می شود. ما در حال آماده سازی خود 
برای مسابقات جهانی در چین هستیم که اهمیت زیادی دارد، چون کسب سهمیه 
پارالمپیک پاریس در آنجا توزیع می شود. سپس باید خود را برای بازی های پاراآسیایی 

هانگژو آماده کنیم.

زلزله در بارسلونا؛
 تغییر نام نوکمپ به دلیل مشکالت مالی!

باشگاه بارسلونا و اسپاتیفای بر سر قراردادی 3ساله به توافق رسیده اند که بر 
اساس آن، ورزشگاه نوکمپ در این مدت تغییر نام خواهد داد. اولین ترکش این توافق 

هم استعفای مدیر اجرایی باشگاه بود.
باشگاه بارسلونا که در پی پاندمی کرونا متحمل ضرر اقتصادی فراوانی شده 
بود و چیزی تا ورشکستگی مالی فاصله نداشت، حاال به تدریج در حال بازیابی منابع 
مالی است و به روزهای خوب اقتصادی باز خواهد گشت. یکی از مهم ترین گام ها در 

این راه، توافق سران باشگاه با کمپانی سوئدی »اسپاتیفای« است.
طبق ادعای رسانه های اسپانیایی، بارسلونا با اسپاتیفای بر سر قراردادی سه ساله 
به ارزش 280 میلیون یورو به توافق رسیده است و این کمپانی اسپانسر اول باشگاه 
کاتاالن خواهد شد. نام اسپاتیفای به زودی روی پیراهن تیم های فوتبال مردان و 
زنان و نیز دیگر رشته های ورزشی که باشگاه در آنها فعالیت دارد، حک خواهد شد. 
توافق حتی بر سر تغییر نام نوکمپ به اسپاتیفای از فصل آینده نیز صورت گرفته است.
مذاکرات از ماه ها پیش شروع شده بود و سرانجام به نتیجه رسید. در جریان بازی 
یک شنبه بارسا و اتلتیکو، مدیران اسپاتیفای نیز در جایگاه ویژه نوکمپ حضور داشتند.

الزم به ذکر است که اسپاتیفای)spotify( یک سرویس پخش موسیقی 
است که به واسطه   آن می توانید به میلیون ها آهنگ، پادکست و ویدئوی هنرمندان 
سراسر جهان دسترسی داشته باشید. علت جذابیت اسپاتیفای برای مخاطبین این 
است که صرفا می توان با ساخت یک حساب کاربری از طریق ایمیل یا اتصال از 

طریق فیسبوک به طور رایگان از سرویس اسپاتیفای استفاده کرد.
اولین تبعات این توافق نیز استفعای فران ِرِِّورتر مدیر اجرایی باشگاه بود. روز 
گذشته، او با انتشار بیانیه ای از سمت خود کناره گیری کرد و رسانه های اسپانیا مخالفت 

او با اسپاتیفای را دلیل اصلی استعفا عنوان کرده اند.
باشگاه بارسلونا تا سال 2006 اسپانسری را برای پیراهن انتخاب نکرده بود، 
اما این کار با نقش بستن نام مؤسسه خیریه »یونیسف« شروع شد. سال2011 هم 
کاتاالن ها در قراردادی بحث برانگیز با بنیاد قطر و سپس قطر ایرویز تا سال 2017 
با قطری ها برای اسپانسر پیراهن همکاری کردند. سپس شرکت ژاپنی »راکوتن« 
به میان آمد و قراردادی 55 میلیون یورویی با باشگاه بارسلونا امضا کرد که در پایان 
این فصل قراردادشان به پایان خواهد رسید. به همین دلیل هم باشگاه بارسلونا در 

ماه های گذشته در پی بررسی گزینه های برای اسپانسرینگ بوده است.
و  اسپانسر  جذب  به  اللیگا  غول های  نوکمپ،  در  مالی  بحران  وجود  با 
همکاری های تجاری ادامه می دهند. قبل از اسپاتیفای نام شرکت هایی هم چون 
»وگان نِیشن« و »پولکادات« هم به میان آمده بود؛ شرکت هایی که در بازار ارزهای 
دیجیتال فعالیت می کنند و بزرگ ترین بسته های حمایت مالی را به باشگاه بارسلونا 
ارائه کرده بودند. مجموع ارزش این پیشنهاد هم 80 میلیون یورو )معادل 67 میلیون 

پوند( بوده است.
با این حال طبق اخباری که منتشر شده »دانیل اِک« سوئدی که اسپاتیفای 
محصول تفکرات اوست از رقبا پیشی گرفته و اسپانسر بارسلونا خواهد شد. جالب 
این که این معامله تنها یک ماه پس از ابراز عالقه شرکت سوئدی برای خرید باشگاه 
آرسنال از استن کروئنکه جوش خورده است. اِک در حال آماده سازی برای پیشنهاد 
2میلیارد پوندی برای خرید باشگاه شمال لندنی بود که پیشنهاد اولیه او با مبلغ 1.8 
میلیون پوند رد شده است. بعد از آن هم مشخص شد کروئنکه اصاًل تمایلی به 

فروش باشگاه آرسنال ندارد.
به چه شکلی  اسپاتیفای  بارسلونا و شرکت  باشگاه  باید دید همکاری  حاال 
پیش خواهد رفت و جزئیات آن چه خواهد بود. خودتان را برای شنیدن نام »نوکمپ 

اسپاتیفای« آماده کنید!

بسته پیشنهادی جدید PSG برای راضی کردن ام باپه
برای  ژرمن  سن  پاری  باشگاه 
راضی کردن فوق ستاره خود پیشنهاد 

جدیدی را به او ارائه خواهد داد.
قرارداد  کارلو،  مونت  گزارش  به 
کیلیان ام باپه با پاری سن ژرمن تابستان 
2022 به پایان خواهد رسید. این بازیکن 
جوان تاکنون پیشنهادهای تمدید قرارداد 
از سوی باشگاه پاریسی را یکی پس از 

دیگری رد کرده است.
رئال مادرید مشتری جدی ام باپه 
است و پاریسی ها اصال دوست ندارند که 

او را مجانی از دست دهند.
سران باشگاه پاری سن ژرمن بسته پیشنهادی جدید خود را آماده ارائه به این 
ستاره جوان کرده اند. طبق اعالم رادیو مونت کارلو، باشگاه پاری سن ژمن برای راضی 
کردن ام باپه برای تمدید باالترین دستمزد تاریخ باشگاه را به او پیشنهاد خواهند داد، 
هم چنان که حاضر هستند که طبق خواسته این بازیکن با او قرارداد کوتاه مدت امضا 
کنند.ام باپه دوست دارد که بازی در یک تیم جدید را تجربه کند با این حال اعالم 
کرده که دوست ندارد به صورت مجانی پاری سن ژرمن را ترک کند و این باعث 

شده تا احتمال تمدید قرارداد کوتاه مدت او وجود داشته باشد.
درحالی بازهم خبر پیوستن ام باپه به رئال مادرید جدی شده که دو تیم هفته 
آینده در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا باید به مصاف هم بروند البته ام باپه اعالم 

کرده که تنها روی شکست رئال مادرید تمرکز کرده است.

روایت آگوئرو از تلخ ترین روزهای فوتبالی اش
مهاجم آرژانتینی پیشین بارسلونا 
درباره روزهای تلخی سخن به میان آورد 
که در نهایت او مجبور به خداحافظی از 

مستطیل سبز کرد.
به گزارش اسپورت، سرخیو آگوئرو 
به خاطر مشکالت قلبی که داشت مجبور 
شد در سن 32 سالگی از دنیای فوتبال 

خداحافظی کند.
بارسلونا  راهی  زیادی  امید  به  او 

شد اما مشکالت تنفسی اجازه نداد که در آبی اناری ها روزهای خوبی را تجربه کند.
آگوئرو درباره آن روزهای تلخ گفت: به خاطر مشکالت قلبی مجبور شدم 
در بیمارستان بستری شوم. ابتدا نگران نبودم چرا که اطمینان داشتم مشکل جدی 
نیست و خیلی زود به خانه برمی گردم. وقتی من را وارد یک اتاقی کردند که پر از 
مانیتور و دستگاه بود کمی ترسیدم. کم کم متوجه شدم که اوضاع بد است با این 

حال امیدوار بودم.
او ادامه داد: دکترها به من گفتند که همه چیز خوب خواهد شد اما در روز بعد 
به من گفتند که باید یک روز دیگر در بیمارستان بمانم. اینجا بود که دیگر نگران 
شدم. در صبح روز دوشنبه وقتی از خواب بیدار شدم پرستار به من گفت که باید 
آزمایشات جدیدی گرفته شود. به من گفتند که شاید مجبور به خداحافظی از فوتبال 
شوم اما اصال صحبت آن ها را قبول نکردم. راهی امارات شدم تا این شرایط سخت 

را فراموش کنم. در نهایت متاسفانه مجبور به خداحافظی شدم.
این مهاجم آرژانتینی درباره روز خداحافظی گفت: وقتی صندلی را دیدم که 
قرار بود در آن خداحافظی خود را اعالم کنم بی اختیار شروع به گریه کردن کردم. 
من باید خداحافظی می کردم و اصال چنین چیزی را نمی خواستم. روزهای بسیار 

سختی را تجربه کردم اما زندگی ادامه دارد.

تیم یحیی گل محمدی در 
سوپرجام شکست خورد تا بار دیگر 
کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 

زیر فشار خرد کننده ای قرار بگیرند.
از دست رفتن یک جام برای پرسپولیس 
بار دیگر زنگ خطر را پیرامون این تیم به صدا 
درآورد؛ زنگ خطر و البته فشار زیادی که سال 
گذشته نیز  یحیی گل محمدی و دستیارانش 
تجربه کرده بودند. سرخ پوشان سال گذشته 
نیز پس از شکست در فینال آسیا با شرایطی 
بدتر  مراتب  به  حتی  و  روزها  این  مشابه 
مواجه شده بودند. محرومیت عیسی آل کثیر، 
در  ترابی و شجاع خلیل زاده  جدایی مهدی 
ابتدای فصل با خداحافظی بشار رسن پس 
از دیدار برابر اولسان هیوندای همراه شد تا 
یحیی گل محمدی علی رغم این که توانسته 
بود پرسپولیس را پس از برانکو به چهارمین 
قهرمانی پیاپی لیگ برتر و برای دومین مرتبه 
با روزهای  به فینال آسیا برساند خیلی زود 

دشواری مواجه شود.
در آن مقطع یحیی گل محمدی پس 
از این که پرسپولیس را با چنگ و دندان و 
تخصصی  مهاجم  بدون  روزهایی  در  حتی 
با  زمستانی  پنجره  در  رساند،  فصل  نیم  به 
که  مغانلو  شهریار  و  ترابی  مهدی  جذب 
دیگر  بار  شد،  تکمیل  کثیر  آل  بازگشت  با 
نیم  در  و  بازگرداند  تیمش  به  را  هارمونی 
اگرچه سپاهان مهارناپذیر نشان  فصل دوم 
بازگشت  با  که  پرسپولیسی ها  اما  می داد، 
عیسی آل کثیر دیگر در هیچ پستی کمبودی 
احساس نمی کردند، با ارائه نمایش های روان 
و چشم نواز هم در آسیا به سادگی از گروه شان 
از  باالتر  برتر  لیگ  در  هم  و  کردند  صعود 
سپاهان با 67 امتیاز جشن پنجمین قهرمانی 

پیاپی را گرفتند.
فصل  چالش  تکرار  و  جدید   *فصل 

گذشته
جدایی  اما  جدید  فصل  ابتدای  در 
نوراللهی  احمد  کنعانی زادگان،  محمدحسین 
و شهریار مغانلو بار دیگر سرخ پوشان را در 
وضعیتی مشابه سال گذشته قرار داد تا یحیی 
هم چنان  که  دستیارانش  و  گل محمدی 
نتوانسته اند با خریدهای شان جای خالی این 
سه بازیکن را پر کنند، در نمایشی که تیم ارائه 
می دهد نیز با چالش های جدی مواجه باشند.

هشدار  پرسپولیس  در  اوضاع  *آیا 
دهنده شده؟

آیا  که  می آید  پیش  سوال  این  حاال 
به  رو  و  کننده  نگران  پرسپولیس  وضعیت 
افول است و این همه فشاری که از سوی 
می  شود  وارد  تیم  این  به  هواداری  جامعه 

این  به  پاسخ  در  می رود؟  به شمار  منطقی 
سوال می توان این طور پاسخ داد که هم بله و 
هم خیر. پرسپولیس از نظر فوتبالی هم چنان 
تیمی شاخص به شمار می رود و در مقابِل فوالد 
خوزستان هم موقعیت های خوبی برای تغییر 
نتیجه بازی داشت، اما وقتی از بُعد یارگیری به 
پرسپولیس و ماحصل کار یحیی و دستیارانش 
جای  نتوانسته اند  هنوز  آنها  می کنیم  نگاه 
خالی بازیکنان جدا شده را با خریدهایی که 
انجام داده اند، پر کنند و ستاره های تیم هنوز 
قدیمی هستند؛ ستاره هایی  بازیکنان  همان 
و حتی  نعمتی  ترابی، سیامک  نظیر مهدی 
گذشته  شب  دوشنبه  اگر  که  عالیشاه  امید 
اصلی  ترکیب  در  حضور  برای  شرایط   شان 
مقابل فوالد خوزستان مهیا بود، پرسپولیس 
زمین  متفاوتی  نتیجه  با  می توانست  شاید 

مسابقه را ترک کند.
*انتخاب بازیکنان داخلی و داخلی با 

چه اسلوب و روشی ؟!
*در فرآیند جذب بازیکن می توان این 
فعلی  فنی  به عملکرد کادر  نسبت  را  انتقاد 
باشگاه  ساختار  کلی  به طور  و  پرسپولیس 
مطرح کرد که اصولی برای انتخاب بازیکن 
وجود ندارد؛ این که بازیکنان جوان و مستعد 
داشته  را  پرورش  و  باشگاه  به  ورود  شرایط 
باشند و تا سال ها بتوانند در تیم بازی کنند 
یا با انتقال شان منافع مالی عاید باشگاه کنند. 
نظیر  بازیکنانی  بین جذب  این  در  البته که 
برخی  یا سیدجالل حسینی و  امیری  وحید 
با  و  باال  سال  و  با سن  که  دیگر   بازیکنان 
عنوان ستاره های لیگ به تیم می آیند، کامال 
قابل پذیرش و متفاوت از موضوعی است که 
می  تواند به عنوان اسلوبی در باشگاه برای جذب 

بازیکن، تعریف و نهادینه شود.

*در جذب بازیکن خارجی نیز معموال 
بازیکن جذب  باشد که  این صورت  به  باید 
شده باید بهتر از بازیکنان داخلی و به عنوان 
مهره اصلی مورد نظر قرار بگیرد. با این حال 
در حال حاضر این اتفاق در پرسپولیس رخ 
در  تاجیکستانی  بازیکن  دو  جذب  و  نداده 
داخلی  بازیکنان  که  شده  انجام  پست هایی 
نظیر شیری و نعمتی حداقل تا حاال عمکلرد 
بهتری داشته اند. هر چند روز گذشته هنانوف 
و صفروف برای دقایقی فرصت بازی به دست 
آوردند که هنانوف نشان داد شاید در 14 بازی 
باقی مانده لیگ و همین طور جام حذفی بتواند 
فرصت بیشتری برای درخشش در ترکیب تیم 
یحیی گل محمدی به دست بیاورد، اما در مورد 
نبود.  خوش بینانه  همین قدر  ماجرا  صفروف 
یحیی گل محمدی و دستیارانش طی دوران 
حضور در پرسپولیس کارنامه قابل دفاعی در 
درباره  و  نداشته اند  خارجی  بازیکنان  جذب 
بازیکنان تاجیک نیز هم چنان همین فرضیه 

در مورد آن ها وجود دارد.
*بی طاقتی هواداران پرسپولیس و باز 

هم فشار بی امان !
شکست  از  پس  که  دیگری  موضوع 
پرسپولیس مقابل فوالد قابل توجه است، بی 
تیم  به  پرسپولیس و فشار  طاقتی هواداران 
است. فشاری که برای تیمی با پنج عنوان 
همین طور  و  برتر  لیگ  در  پیاپی  قهرمانی 
افتخارات پرتعداد دیگری که طی این مدت 
آسیا ،  فینال  در  حضور  دو  و  آورده  به دست 
چندان منطقی به نظر نمی رسد. ضمن این که 
وقتی تیمی پس از چند دوره قهرمانی پیاپی 
برسد، چندان غیرطبیعی  افت  به یک دوره 
هم به نظر نمی آید، اما آنچه مشخص است 
این که پرسپولیس هم چنان یکی از جدی ترین 

مدعیان قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی 
به شمار می رود.

ینده  آ و  م  سوپرجا در  *شکست 
پرسپولیس

با گلی  پرسپولیس در دیدار سوپرجام 
که در دقیقه 17 توسط موسی کولیبالی روی 
کرنر دریافت کرد، بازنده مسابقه لقب گرفت. 
اما این ناکامی در رسیدن به جام در شرایطی 
رقم خورد که پرسپولیس از دقیقه 63، 10 نفره 
شده بود و تیم حریف نیز به شیوه های مختلف 
وقت بازی را برای پیروزی در این مسابقه تلف 
کرد؛ با این حال تیم یحیی گل  محمدی هم 
موقعیت های زیادی برای گلزنی داشت که 
تا ثانیه های پایانی مسابقه نیز ادامه داشت و 
حضور بازیکنان توانمندتر می توانست شرایط 

را تغییر بدهد.
آنها  به  باال  در  که  تمام  ایرادهایی  با 
اشاره شد، آینده پرسپولیس علی رغم نمایش 
قابل قبولی از لحاظ تاکتیکی و فنی، نگران 
کننده است. این که در واقع اغلب بازیکنانی 
که اخیرا جذب سرخ پوشان شده اند؛ کارایی 
الزم را نداشته اند و چیز جدیدی به شاکله تیِم 
مربوط به دوره برانکو اضافه نکرده اند. بخشی 
از این موضوع هم به کمبود بازیکن با کیفیت 
در لیگ ایران و عالقه بازیکنان شاخص لیگ 
برتر برای لژیونر شدن بازمی گردد که اهمیت 
تالش باشگاه برای حفظ بازیکنی نظیر شهریار 
مغانلو یا جذب امتحان پس داده های لیگ برتر 

را دوچندان جلوه می  دهد.
اگرچه  روزها  این  هست  که  چه  هر 
کنار  در  هم چنان  فنی  نظر  از  پرسپولیس 
برتر  لیگ  نمایش  نوازترین  چشم  سپاهان 
گل محمدی  یحیی  تفکرات  به  توجه  با  را 
ارائه می دهد، اما از صحبت های بعد از بازی 
سرمربی پرسپولیس مشخص است که او هم 
مثل هواداران نگرانی های برای ادامه فصل 
دو  یکی  شدن  اضافه  انتظار  چشم  و  دارد 
بازیکن جدید برای افزایش کیفیت تیمی است.
 با این حال بعید به نظر می رسد که 
فعال بشود ستاره ای را در این مدت کم روانه 
استقالل،  البته  که  کاری  کرد؛  پرسپولیس 
انجامش شده اند  به  فوالد و سپاهان موفق 
تا جای گله گزاری برای گل محمدی وجود 
البته در سمت مقابل هم  باشد. صد  داشته 
در  بازیکن  انتقال  نحوه  بابت  مدیرعامل 
پرسپولیس اشاره هایی را مطرح کرد که آنها 
نیز چندان بیراه نیست. به نظر می رسد تنها راه 
باقی مانده استفاده بهتر از همین سرمایه فعلی 
و کنار گذاشتن بدبینی ها و تمرین های بیشتر 
و پایان جریان شفاهی مطالبات مالی است 

که راه را بر بهانه های بعدی هموار می کند.

زنگ خطر برای یحیی؛

پرسپولیس و تکرار چالش های پس از باخت! 

می گوید  فوتبال  کارشناس  یک 
نیازمند شرایطی  حضور در جام جهانی 
است که در حال حاضر دراگان اسکوچیچ، 
تواند  می  هم  ایران  ملی  تیم  سرمربی 
بگوید که تیمش هنوز آن شرایط را ندارد.

تیم ملی ایران در دیدار با امارات، به 
مدت حدودا یک نیمه )45 دقیقه( با 10 
بازیکن بازی کرد و همین موضوع زمینه 
سوی  از  بیشتر  هجوم  و  حمالت  ساز 
امارات بود؛ اتفاقی که می تواند پاسخی 
به این سوال باشد که خط دفاعی تیم 
چه  دشوار  و  دیدارهای سخت  در  ملی 

عملکردی را از خود به نمایش بگذارد؟
تاکنون تیم ملی به علت فشردگی 
با  دیدار  برای  فرصتی  ملی  های  بازی 
دنیا  باالی  سطح  و  قدرتمند  های  تیم 
تدافعی  لحاظ  از  تا  نیاورده  به دست  را 
با یک  بازی  اما  بود  تهاجمی محک  و 
بازیکن کمتر مقابل امارات، باعث فشار 
بیشتری روی دروازه امیر عابدزاده شد که 
در پایان 90 دقیقه، با بسته ماندن ایران و 
رضایت اسکوچیچ همراه بود؛ به طوری 
که سرمربی تیم ملی در نشست خبری 
بعد از بازی از شرایط تیمش بعد از اخراج 
صادق محرمی رضایت داشت و حتی به 
صراحت گفت که تیم او با یک بازیکن 

کمتر هم خطرناکتر ظاهر شده است.
مرتضی محصص، مدرس فوتبال، 
در واکنش به شرایط دفاعی تیم ملی در 
این دیدار و مقایسه این وضعیت با آنچه 
در جام جهانی و با تیم های قدرتمند رقم 
خواهد خورد و احتماال خط دفاعی تیم 
ملی را تحت فشار می گذارد گفت: فکر 
می کنم تا پایان ماه مارچ میالدی، تکلیف 
30 تیم از 32 تیم حاضر در جام جهانی 
مشخص می شود. تاکنون با تیم های 
نه چندان قوی بازی کردیم و در نهایت 
توانستیم به جام جهانی صعود کنیم اما 
در این مسابقات با تیم های بازی داریم 
که از قدرت و سازماندهی بسیار خوبی 

برخوردار هستند.
او با اشاره به بازی های گذشته تیم 
ملی تاکنون، اظهار کرد: اگر یک بازنگری 

بر بازی های تیم ملی داشته باشیم. تقریبا 
می توان گفت که برای همه بازی ها از 
یک نوع روش برای دفاع و حمله استفاده 
کردیم. ما یک سری بازیکن فرصت طلب 
مانند آزمون و طارمی و یک سری بازیکن 
پا به توپ مانند قلی زاده و امیری داریم 
توانند  می  شوند،  توپ  صاحب  اگر  که 
به  را  هایی  موقعیت  و  کنند  فضاسازی 

وجود بیاورند.
با  درباره  فوتبال  کارشناس  این 
بازی  در  ملی  تیم  دفاع  نحوه  به  اشاره 
های گذشته، خاطرنشان کرد: در بازی 
مهم  تیم  دفاع  نحوه  انتخاب  های 
است. منظورم تعداد بازیکنان نیست که 
اهمیت چندانی ندارد چرا که تعداد بازیکن 
براساس شرایط بازیکنان خط هافبک و 
دروازه انتخاب می شود. اگر دروازه بان 
سر  پشت  دهنده  )پوشش  سوئیپر  شما 
مدافعان( باشد، از سه مدافع استفاده می 
کنید و اگر اینطور نباشد، به دفاع چهار 

نفره روی می آورید. باید ببینید.
و  آگاهی  اینکه  بیان  با  محصص 
تسلط اسکوچیچ از تیم ملی با انجام هر 
توضیح  بیشتر می شود،  و  بیشتر  بازی 
که  است  مسلم  واقعیت  یک  این  داد: 
اسکوچپچ  تسلطش  و  آگاهی  برداشت، 
از ایران روز به روز بیشتر می شود. فکر 
می کنم در پایان صحبت هایمان به این 
سوال می رسیم که آیا تیم ملی با بازی 
های پایانی خود مقابل تیم هایی مانند 
سوریه، عراق و امارات، برای حضور در 

جام جهانی آماده است؟ مسلما اسکوچیچ 
هم در پاسخ به این سوال می گوید »نه« 
چرا که رقبا آماده تر هستند و کالس فنی 

باالیی خواهند داشت.
او با اشاره به یکی از تاکتیک های 
رایج در میان تیم های ملی و باشگاهی 
دنیا عنوان کرد: تاکتیک »کلین شیت« 
)بسته نگه داشتن دروازه( یک تاکتیک 
شاید  است.  فوتبال  دنیای  در  مهم 
کی  مانند  مربیانی  از  زیادی  انتقادهای 
روش و مورینیو می شود اما در همین 
دوره هم ما به جز دیدار با کره جنوبی، 
البته  برنداشتیم.  تاکتیک  این  از  دست 
بین صحبت های من و شما درباره این 
تاکتیک و اجرای آن در زمین اختالف 
بسیاری است. وقتی صحبت می کنیم از 
یک فلسفه می گوییم اما در هنگام اجرا، 
شود.  می  اطالق  تاکتیک  موضوع  این 
پیاده کردن این تاکتیک در زمین دشوار 
است چرا که شما باید افرادی را متقاعد 
به اجرای این روش از فوتبال کنید. یعنی 
وقتی حریف صاحب توپ شد، همه 11 
نفر مسئول هستند بین توپ، حریف و 

دروازه فضا را پوشش دهند.
در  دفاع  کرد:  اذعان  محصص 
و  است  دفاع  یک  هنر  بزرگ  فضای 
یک  هنر  هم  کوچک  فضای  در  حمله 
حمله است. برای رفتن به جام جهانی 
مدافعانی داریم که در فضای بزرگ کار 
کنند؟ یا مهاجمانی داریم که از فضای 
مدافعان  همه  کنند؟  استفاده  کوچک 

واقع  در  هستند.  بزرگ  فضای  عاشق 
رقیب به حدی توپ را از این جناح به 
جناح دیگر تغییر می دهد که فضاسازی 
کند. باید روی این موضوع بحث کرد که 
آیا دفاع ما آماده است؟ وقتی حمله می 
کنیم، حریف فضاها را مسدود می کند و 

آیا برای فضای کوچک آمادگی داریم؟
او با اشاره به جمله آریکو ساچی، مربی 
پرافتخار ایتالیایی سابق میالن و تیم ملی 
ایتالیا اظهار کرد: آریکو ساچی یک جمله 
معروف دارد که »وقتی ما صاحب توپ 
هستیم، بر بازی تسلط داریم. وقتی توپ را 
از دست می دهیم، فضاها مهم هستند و باید 
فضاها را کنترل کنیم«. اگر آمادگی مقابله 
با فضای بزرگ در هنگام دفاع و استفاده از 
فضای کوچک در هنگام حمله را داشته 
باشیم، می توانیم در جام جهانی مقابل تیم 

های قدرتمند ایستادگی کنیم.
این مدرس فوتبال با اشاره به صعود 
تیم ملی به جام جهانی گفت: همه هم 
هم  اسکوچیچ  به  و  هستیم  خوشحال 
اما  بود  بزرگی  دستاورد  گفتم.  تبریک 
متفاوت  جهانی  جام  داستان  می دانید 
است. واقعا باید با آمادگی خیلی بهتری 
به میدان برویم. تیمی که به جام جهانی 
می رود، باید آمادگی فشردگی مسابقات 
در  باید  باشد.  داشته  را  رقبا  قدرت  و 
داشته  بازی  توانایی  کوچک  فضاهای 
باشیم و بتوانیم جلوی بازی سازی حریف 
در زمین خودمان را بگیریم و راه های 

انتقال توپ را ببندیم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

برگ سبز خودرو برگ فروش کمپانی کارت شناسایی خودرو پراید مدل 
1391 رنگ مشکی روغنی به شماره ایران 69 – 712 م 61 به شماره موتور 
4570510 و شماره شاسی S1412291089452 متعلق به اینجانب امیر حسین 
طوسی فرزند بهروز و شماره ملی 4880295108 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

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

برابر رای شماره 140060324002002268 مورخه 1400/10/20 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساخختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی برازجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متعلق به آقای سید 
نژاد فرزند سید علی به شماره شناسنامه 1230 و شماره ملی  محمد موسوی 
با کاربری  باب ساختمان  از سعدآباد در ششدانگ یک  5329703964 صادره 
فضای سبز به مساحت 154/62 متر مربع قسمتی از پالک 3323 اصلی واقع 

در بخش سه حوزه ثبت ملک برازجان شهر برازجان خریداری شده از آقای سید 
محمد کاظمیان به ایشان واگذار گردیده است. 

لذا به منظور اطالع عمم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح قانونی )دادگاه( نیست. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/20

حمیدرضا باقرپور 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان 

م / الف 881

آگهي دعوت مجمع عمومي مؤسس انجمن صنفي 
کارگري مدرسان سینما – استان تهران

اولين مجمع عمومي انجمن صنفي در شرف تأسيس مذكور، روز سه شنبه مورخ 
1400/12/17 ساعت 11 در محل خانه سينما به آدرس خيابان بهار جنوبي – خيابان 

سمنان – پالك 29 برگزار ميگردد.
از كليهي كارگران عضو و شاغل در صنف مربوطه دعوت ميشود در جلسهي مذكور 

شركت نمايند.
ضمناً افرادي كه مايل به عضويت در هيأت مديره و يا بازرسين ميباشند، تقاضاي 
كتبي خود را تا 24 ساعت قبل از برگزاري مجمع تحويل هيأت مؤسس نموده و 

رسيد دريافت نمايند.
دستور جلسه:

1- تصويب اساسنامه
2- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و بازرسان

هيأت مؤسس:
1- سيد بهنام حسيني سنگتراشاني

2- اميرحسين بابائي
3- حسين حيدري

آگهي تأسیس انجمن صنفي کارگري 
مدرسان سینما – استان تهران

به استناد ماده 131 قانون كار و آييننامه مصوب 1389/8/3 هيأت وزيران، انجمن 
صنفي با عنوان فوق در شرف تأسيس ميباشد.

كليه كارگران شاغل در صنف مزبور در صورت تمايل به عضويت، از تاريخ انتشار 
اين اطالعيه ظرف مدت يك هفته درخواست كتبي خود را به نشاني خيابان بهار 

جنوبي – خيابان سمنان – پالك 29 يا شماره 09123908312 ارسال نمايند.
ضمناً فرادي كه مايل به عضويت در هيأت مديره و يا بازرسين ميباشند، تقاضاي 
كتبي خود را تا 24 ساعت قبل از برگزاري مجمع تحويل هيأت مؤسس نموده و 

رسيد دريافت نمايند.
هيأت مؤسس:

1- سید بهنام حسیني سنگتراشاني
2- امیرحسین بابائي

3- حسین حیدري

مدرس و کارشناس فوتبال:

اسکوچیچ می داند که داستان جام جهانی متفاوت است! 
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دنیای جوانان : شرکت پاکسان در 
بیست و چهارمین دوره جشنواره انتخاب 
 )IMI100( کشور  برتر  شرکت های 

حائز کسب رتبه شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل 
نیوز:  پایگاه خبری تحلیلی پاکسان  از 
شرکت پاکسان در بیست و چهارمین 
دوره جشنواره انتخاب شرکت های برتر 
کشور )IMI100( حائز کسب رتبه شد.

همایش بیست و چهارمین سال 
ایران  برتر  شرکت های  بندی  رتبه 
ارشد  مدیران  و  مسئولین  حضور  با 
مرکز  در  کشور  برتر  شرکت های 
سیما  و  المللی صدا  بین  همایش های 

برگزار شد.
از  برخی  گزارش،  این  بر  بنا 
مل  شا ی  بند تبه  ر ی  خص ها شا
رشد  و  اندازه  فروش،  شاخص های 
بهره  عملکرد،  و  سودآوری  شرکت، 
و  بدهی  نقدینگی،  صادرات،  وری، 

شاخص های بازار هستند.
حسن بقائی مدیرعامل پاکسان با 
اعالم این خبر گفت: شرکت پاکسان با 

توجه به برنامه ها و تدوین سیاست های 
گروه  در  شده  موفق  خود  راهبردی 
تولیدکنندگان مواد شوینده و بهداشتی 
جزء شرکت های برتر کشور قرار بگیرد.
وی با اشاره به توان فنی و خود 
اتکایی مدیران و پرسنل این مجموعه 
نتیجه  نیز  موفقیت  این  یادآورشد: 
همه  فنی  باالی  توان  و  اراده  و  عزم 
مدیران و پرسنل این مجموعه است و 
خوشحالیم که توانستیم گام به گام در 
مسیر توسعه شرکت و بهبود وضعیت 
پیش برویم و در بین شرکت های برتر 

ایران قرار بگیریم.
تولید  وضعیت  تشریح  با  بقائی 
مجموعه  این  محصوالت  فروش  و 
افزود: برای کسب موفقیت مولفه های 
تولید،  تداوم  که  است  الزم  فراوانی 
بخشی  محصوالت  فروش  و  اشتغال 
تمرکز  با  ما  که  هاست  مولفه  این  از 
را  پایدار  توسعه  توانستیم  آن  روی  بر 
در پاکسان رقم بزنیم و آن را در مسیر 

تعالی قرار دهیم.
مدیرعامل پاکسان در ادامه ضمن 
اشاره به آنچه که پاکسان را در ردیف 

شرکت های برتر ایران جای داده است 
خاطرنشان کرد: تمامی افتخارات کسب 
شده در این مجموعه متعلق به تمامی 
این  و  است  مجموعه  این  پرسنل 
تقدیر وظیفه ما را در قبال شهروندان، 
و  پاکسان  دوستداران  و  سهامداران 
که  چرا  نمود  دشوارتر  محصوالتش 
برای تکرار شدن چنین موفقیت هایی 

باید بیش از همیشه تالش کنیم.
 ، ز نیو ن  کسا پا ش  ر ا گز به 
سال 1377  از  سازمان مدیریت صنعتی 
رتبه بندی شرکت های برتر ایران را هر 
ساله انجام داده است. این رتبه بندی با 
الهام از رسالت سازمان با فراهم نمودن 
آمار و اطالعات شفاف و مفید در مورد 
فضای  کشور،  اقتصادی  بنگاه های 
اقتصادی  کار  و  کسب  از  روشن تری 
مدیران  به  و  می دهد  ارایـــه  کشور 
بنگاه های اقتصادی، سیاست گذاران و 
پژوهشگران، یاری می رساند تا شناخت 
ساختار  مقیاس،  از  دقیق تری  درک  و 
بنگاه های  و  صنایع  اقتصادی  و  مالی 

اقتصادی بزرگ کشور بیابند.

پاکسان در بین برترین  های اقتصاد ایران در جنگ اقتصادی درخشید

ز  ا جمعی   : ن  نا ا جو ی  نیا د
لین  مسئو و  ر  کشو ن  لیدکنندگا تو
اقتصادی و صنعتی امروز با حضور در 
حسینیه امام خمینی)ره( با رهبر انقالب 
مهندس  دیدار  این  در  کردند.  دیدار 
شرکت  عامل  مدیر  عتیقی،  یمان  ا
شرکت های  از  نمایندگی  به  گل گهر 
د  یرا ا به  کشور  صنعتی  و  معدنی 

سخنرانی پرداخت .
در   ، جوانان  دنیای  گزارش  به 
آنالین  صورت  به  که  مراسم  این 
گل گهر  مجتمع  اجتماعات  سالن  در 
 ، ن ستا شهر لین  مسئو ر  حضو با 
گل گهر  منطقه  شرکت های  مدیران 
کارکنان  و  کارگران  نمایندگان  و 
منطقه نیز پخش می شد، رهبر معظم 
انقالب کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 
رزمندگان  را  کارگران  و  افسران،  را 
مقدس  دفاع  صفای  با  و  اخالص  با 
امریکا  با  اقتصادی  جنگ  مقابل  در 
خواندند و گفتند: مسئوالن پرتالش با 
»ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی« و 
»مدیریت، هدایت، نظارت و حمایت از 
آسیب ها  رفع  و  کاهش  مسیر  تولید« 
و  اشتغال  تولید،  گرفتن  »شتاب  و 
بیشتر  تالش  با  را  کشور«  پیشرفت 
ادامه دهند تا آثار این روند در زندگی 
آیت اهلل  شود.حضرت  نمایان  مردم 
خامنه ای، توجه مسئوالن دولتی را به 
نکاتی که تولیدکنندگان و صنعتگران 
ضروری  کردند  بیان  امروز  دیدار  در 
اطالع  اینکه  بر  تأکید  با  و  دانستند 
مردم از موفقیت های فعاالن اقتصادی 
مقابله  برای  افراد،  این  خود  زبان  از 
است،  مفید  دشمن  روانی  جنگ  با 
سال   10 این  در  اگر  البته  افزودند: 
همراهی  تولیدکنندگان  با  مسئوالن 
بیشتری می کردند، آسیب ها کمتر، و 

موفقیت ها بیشتر می شد.
»جهاد«  را  تولید  انقالب،  رهبر 
گی  د یستا ا  : گفتند و  ند  ند ا خو
به  حمله  مقابل  در  تولیدکنندگان 
اقتصاد و تالش دشمن برای ممانعت 
از فروش نفت و گاز، قطع منابع ارزی 

مسدودسازی  برای  برنامه ریزی  و 
مبادالت خارجی ایران، در واقع جهاد و 

از بزرگترین عبادتها است.
عتیقی  ن  یما ا س  مهند
این  در  گل گهر  شرکت  مدیرعامل 
معظم  م  مقا محضر  ر  د و  جلسه 
رهای  معیا ز  ا یکی  گفت:  رهبری 
پیچیدگی  دی،  قتصا ا زی  وم سا مقا
تنوع  عامل  دو  بر  که  است  اقتصاد 
محصوالت  پیچیدگی  و  محصول 
خنثی سازی  جهت  در  است.  استوار 
آن  از  می توان  که  راهی  تحریم ها، 
بهره مند شد، پیچیدگی اقتصاد است.

وی افزود: معدن با تنوع محصول 
در کنار نفت می تواند تکمیل کننده و 

مقاوم ساز اقتصاد ایران باشد.
عتیقی ادامه داد: یکی از مهم ترین 
دالیلی که باعث کمرنگ شدن ایفای 
نداشتن  شده،  کشور  در  معادن  نقش 
این  در  است.  اکتشافی  جامع  سیستم 
ساخت  راهی  کرد،  فکری  باید  زمینه 
و  بنده  نظر  از  نوشت.  سیاستی  و 
زنجیره  تکمیل  بر  عالوه  کارشناسان 
نقش  اکتشاف  معدنی،  محصوالت 

بسیار مهمی دارد.
 : گفت گل گهر  مل  عا یر  مد
خوشبختانه امروز با رویکرد خوب دولت 
و هم چنین تعامل وزارت صنعت، معدن، 
تجارت و بنگاه های اقتصادی، همدلی 
اقتصادی  بنگاه های  بین  سازنده ای 
از  که  است .  آمده  وجود  به  کشور 

جمله به ایمیدرو، فوالد مبارکه،شرکت 
ملو،  چادر  ایران،  مس  صنایع  ملی 
و  معادن  توسعه  امید،  سرمایه گذاری 
کرد  اشاره  سیرجان  گل گهر  و  فلزات 
که این شرکت ها را در دولت پیشرانان 

اقتصاد ملی خوانده اند.
عتیقی افزود: از جمله دستاوردهای 
جهت  مه ریزی  برنا شرکت ها  ین  ا
طی  یورو  میلیارد   20 سرمایه گذاری 
پنج سال آینده است  که بخش عمده 
آغاز  امسال  پایان  تا  پروژه ها  این 

خواهد شد.
به مجموعه  اگر  کرد:  تاکید  وی 
و  شود  اعتماد  اقتصادی  شرکت های 
این  به  کشور  اقتصادی  ابرپروژه های 
شرکت ها  این  شود،  سپرده  شرکت ها 
اقتصاد  لوکوموتیو  عنوان  به  می توانند 
ایران، چرخ صنایع کوچک را به حرکت 
در آورده و باعث شکوفایی بخش مهمی 

از اقتصاد ایران بشوند.
عتیقی در خطاب به مقام معظم 
رهبری اظهار داشت: در گروه شرکت 
از  نفر  از 25 هزار  های گل گهر بیش 
کارگران و مهندسان و هم چنین مدیران 
گذشته با روحیه جهادی،انگیزه جوانی 
و کار تیمی با میانگین سنی 38 سال 
نمایان  را  خود  باورهای  کویر،  دل  در 

کرده اند.
وی افزود: گل گهر به عنوان افتخار 
نظام که تمامی مسیر رشد و پیشرفت 
خود را در دوران انقالب اسالمی طی 

اولین منطقه ای است که  است،  کرده 
اکتشاف،  از  اعم  فوالد  کامل  زنجیره 
استخراج، تولید کنسانتره، گندله، آهن 
اسفنجی، شمش و در آینده ورق را در 
دل خود جای داده است که این تنوع 

محصول در خاورمیانه بی نظیر است.
به  عتیقی گفت: شرکت گل گهر 
ایران  بورسی  شرکت  پنجمین  عنوان 
برخوردار  خوبی  رشد  از  کگل  نماد  با 
بوده و از ابتدای امسال بازدهی پنجاه 
با  که  است  کرده  تجربه  را  درصدی 
نمادهای  سایر  و  شاخص ها  مقایسه 
این  در  پیشرو  شرکت های  جزو  دیگر 

زمینه است .
ینده  آ تژی  سترا ا  : فزود ا وی 
گل گهر، بر پایه شش محور و با تنوع 
بیش از ده محصول براساس نیازهای 
اقتصادی کشور در حوزه معادن در نظر 

گرفته شده است.
مدیر عامل گل گهر گفت: رهبری 
مهربان همه این کارها محقق نخواهد 
شد مگر با لطف خداوند، کمک دولت 
مردمی، وزارت محترم صمت،عزم جدی 
همکاران جوانم و مهم تر از همه حمایت 
پدرانه حضرت عالی از شرکت گل گهر 
و شرکت های بزرگ جهت ایفای نقش 

اقتصادی آن ها
 : د و فز ا عتیقی  س  مهند  
ئه  را ا خدمتتان  مکتوب  درخواستی 
می شود تا در صورت صالحدید دستور 
فرمایید کار گروهی با اختیارات ویژه 
مشکالت  حل  جهت  قوه ای،  فرا و 
شود.  راه  مسیر  تعیین  و  اکتشافات 
 3 معدن  پهنه  گذاری  وا هم چنین 
به  تولید  ثبات  جهت  گل گهر  جنوبی 
با  زمین  گهر  و  گل گهر  کنسرسیوم 

پذیرد. بیشتری صورت  سرعت 
وی با تاکید بر اینکه ما مدیران 
حل  برای  داریم  وظیفه  دوم  گام 
مشکالت به عنوان مجریان اقتصادی 
گفت:  کنیم،  بیشتری  تالش  کشور، 
به  را  جسارت  دارم؛  خواهش  شما  از 
مدیران کشور برگردانیم، تذکرات الزم 

را بفرمایید، حمایت کنید.

گزارش مدیر عامل گل گهر به رهبر معظم انقالب

جسارت را به مدیران کشور برگردانیم

با همکاری و حمایت گهرزمین صورت پذیرفت؛
اعزام کاروان سالمت به منطقه محروم منوجان

دنیای جوانان : کاروان سالمت با حمایت شرکت سنگ آهن گهرزمین 
و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و هالل احمر استان کرمان با هدف کمک 
ارائه خدمات رایگان به  به محرومین در منطقه منوجان حضور یافت و به 

افراد کم برخوردار در این مناطق پرداخت.
الملل  بین  امور  و  روابط عمومی  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
شرکت سنگ آهن گهرزمین این تیم شامل 22 نفر دندانپزشک و 5 نفر پزشک 
عمومی و متخصص می باشد که خدمات مختلفی در زمینه بهداشت دهان 
و دندان و سالمت عمومی را به مردم منطقه محروم منوجان ارائه می دهند.

این کاروان که از امروز و با حمایت مالی شرکت سنگ آهن گهرزمین 
فعالیت خود را آغاز نموده، حدود 400 نفر از مردم این منطقه را تحت درمان 

قرار می دهد.
همچنین در این طرح عالوه بر ارائه خدمات درمانی و بهداشتی، سبدهای 
حمایتی و معیشتی نیز برای مردم منطقه محروم منوجان و مردم مناطق سیل 

زده در نظر گرفته شده است.

کسری غفوری: تعابیر معظم له در مورد رزمندگان تولید، مایه 
امید، افتخار و دلگرمی همه ما شد

آیت  حضرت   : نان  جوا دنیای 
انقالب  معظم  رهبر  ای،  خامنه  له  ا
اسالمی، روز یکشنبه 10 بهمن ماه، در 
دیدار تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی 
اقتصاد  و  تولید  سنگر  کردند:  تصریح 
کشور بحمداهلل زنده است، پابرجا است، 
آن لشکری که در مقابل دشمن ایستاد 
شما ها بودید، افسران این دفاع مقدس 
کارآفرینان و مدیران شایسته ی اقتصادی 
بودند،  رزمندگانش هم کارگران  بودند، 

کارگران، رزمندگان با اخالص و با صفای این میدان بودند همه ی شما ها و 
همه ی فعاالن اقتصادی در این افتخار شریکند، افتخار حفظ اقتصاد کشور.

کسری غفوری با بیان این که در این جلسه فعاالن اقتصادی، مشکالت 
و موانع راه و دغدغه های خود را بدون واسطه با مسئولین در میان نهادند، 
افزود: حضرت آیت اهلل خامنه ای با استماع نظرات حاضران، رهنمودهای جدی 
به مسئوالن حاضر در جلسه و نیز تعابیر مشوقانه و حمایتگرانه ای نسبت به 
تولیدکنندگان ارایه دادند و دلگرمی و ارتقای روحیه تولیدکنندگان کامال در 

این جلسه قابل استنباط بود.
غفوری ابراز اطمینان کرد که نصب العین قراردادن رهنمودهای رهبر 
انقالب، می تواند با وجود همه کارشکنی های خصمانه بیگانگان، بخش عمده 

ای از مسیر بالندگی و رشد تولید را در کشور هموار نماید.

دو کنفرانس گل گهر در سومین جشنواره ملی فوالد
و  معدني  شرکت   : جوانان  دنیای 
صنعتي گل گهر در سومین جشنواره و 
نمایشگاه ملی فوالد ایران دو کنفرانس 

مهم برگزار مي کند
به گزارش چیالن ، شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر در سومین جشنواره 
و نمایشگاه ملی فوالد ایران دو کنفرانس 

مهم برگزار می کند:
تکنولوژی های نوین پیشرفته ایرانی )منحصر بفرد در مقیاس جهانی( 

برای صنایع فوالد و معادن آهن
زمان و مکان: چهارشنبه 20 بهمن، ساعت 9:00 لغایت 10:00 صبح، 

هتل المپیک، سالن مولوی
به منظور   Venture Capital های  صندوق  ایجاد  لزوم  کنفرانس 
تکنولوژیک و سودآوری  ارتقاء  نوین جهت  پیشرفته  تکنولوژی های  ایجاد 

واقعی صنایع فوالدی و معدنی
زمان و مکان: چهار شنبه 20 بهمن، ساعت 13:00 لغایت 14:00، هتل 

المپیک، سالن حافظ
این دو رویداد در روز دوم جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران توسط 
واحد مهندسی معکوس و ساخت داخل گل گهر برگزار می شود. جزئیات بیشتر 

و اسامی ارائه دهندگان را در پوستر مشاهده فرمایید.

رکاب زنی دوچرخه سواران مجتمع فوالد غدیر نی ریز به 
مناسبت فرا رسیدن دهه  مبارک فجر و چهارمین سالگرد بهره 

برداری از مجتمع فوالد غدیر نی ریز

دنیای جوانان :سه شنبه 12 بهمن ماه همزمان با آغاز دهه مبارک فجر 
دوچرخه سواران مجتمع فوالد غدیر نی ریز مسیر 50 کیلومتری گلزار شهدای 

نی ریز تا کارخانه را به مدت 3 ساعت رکاب زدند.
پیش  غدیر  فوالد  مجتمع  زنان  رکاب   ، جوانان  دنیای  گزارش  به 
دکتر  مدیره،  هیأت  رئیس  گرگین  مهندس  همراه  به  و  حرکت  شروع  از 
و  حراست  مدیر  زارعی  مهندس  انسانی،  منایع  توسعه  معاون  نگهداری 
تقدیم  با  ریز  با حضور در گلزار شهدای نی  این مجتمع  از پرسنل  جمعی 
گل و قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و انقالب 

اسالمی را زنده نگاه داشتند.
پیروزی  سالگرد  سومین  و  چهل  گرامیداشت  مناسبت  به  برنامه  این 
انقالب شکوهمند اسالمی ایران و چهارمین سالگرد بهره برداری از مجتمع 

فوالد غدیر نی ریز برگزار شد.
– مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد

منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر المرد موفق به کسب 
جایزه پیشروان بهره وری دو ستاره شد

دنیای جوانان :منطقه ویژه اقتصادی المرد در هشتمین دوره ارزیابی 
جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران در سال 1400 موفق به دریافت 

جایزه پیشروان بهره وری دو ستاره شد.
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد، هشتمین دوره 
جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی در راستای ارتقای ظرفیت یادگیری، 
ترغیب سازمان ها برای پیمودن مسیر شکوفایی و تعالی، ایجاد فضای رقابتی 
سالم بین سازمانها و ایجاد فضای مناسب برای تبادل تجربیات سازمان ها 
برگزار گردید. دبیرخانه جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی پس از دریافت 
اظهارنامه های داوطلب جایزه تیم های ارزیابی را به گونه ای ساماندهی کرد 
که هیچ گونه شبهه تضاد منافع شخصی ارزیابان با منافع سازمان متقاضی 
و  سازی  فرهنگ  موضوعات  در  المرد  اقتصادی  ویژه  منطقه  نیاید.  پیش 
حمایت، سرمایه های انسانی، منابع سازمانی، فرایند محصوالت و خدمات، 
عملکردی  نتایج  و  کارکنان  نتایج  جامعه،  نتایج  جامعه،  و  مشتریان  نتایج 
بهره وری حائز رتبه برتر و دریافت جایزه پیشروان بهره وری دو ستاره گردید.

جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی به عنوان اولین جایزه دارای اعتبار 
از سوی سازمان ملی بهره وری ایران از سال 91 تشکیل شده و هشت دوره 
جایزه را با موفقیت برگزار شده است . شرکت های معدنی و صنایع معدنی و 
شرکت های خدماتی وابسته که قصد دارند سطح بلوغ کیفیت محصوالت یا 
خدمات و بهره وری فعالیت های خود را در کلیه توانمندساز ها و نتایج مربوطه 
این  می کنند.  شرکت  جایزه  این  در  بزنند،  محک  جایزه  ارزیابی  طریق  از 
مدل سازمان ها را از ابعاد مختلف از قبیل برنامه ریزی استراتژیک، طراحی 
مدیریت  انسانی،  منابع  فروش،  و  بازاریابی  و خدمات،  تولید محصوالت  و 
تأمین کنندگان، مدیریت فن آوری و دانش و همچنین نتایج و شاخص های 
مرتبط ارزیابی نموده و سطح بلوغ سازمان را از بعد بهره وری و کیفیت مشخص 
و فرصت های بهبود را شناسایی و به سازمان کمک می کند تا پروژه ها و 
اقدامات بهبود را تعریف و اجرا کنند تا درنتیجه به سطح بلوغ باالتری از 

کیفیت و بهره وری برسند.
الزم به ذکر است در پایان تیم ارزیابی از مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع انرژی بر المرد و اعضای هیئت مدیره معاونین و مدیران شرکت و نیز 

از تالش های مجدانه مدیر بهره وری تقدیر به عمل آوردند.

تیم  آفرین  غرور  صعود  خوزستان  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
قطر   2022 جهانی  جام  مسابقات  به  را  ایران  فوتبال  ملی 

تبریک گفت

دنیای جوانان : صعود غرور آفرین تیم ملی فوتبال کشورمان به جام 
جهانی 2022 قطر در فصل زمستان گرمای تازه ای به قلب ملت ایران بخشید.

بدون شک این موفقیت بزرگ در سایه تالش و برنامه ریزی بی وقفه مربیان، 
بازیکنان و دست اندرکاران ورزش کشور و حمایت بی دریغ مردم به دست آمد 
و بار دیگر نشان داد که همدلی و هم افزایی ملی می تواند در همه عرصه ها، 
ما را به قله های پیروزی و پیشرفت رهنمون سازد. اینجانب ضمن تبریک به 
بازیکنان، کادر فنی، مسئوالن ورزش کشور و مردم غیور و همچنین کارکنان 
گروه فوالد خوزستان، امیدوارم این موفقیت مقدمه ای برای پیروزی های درخشان 

و حضور عزت مندانه و مقتدرانه تیم ملی در جام جهانی باشد.
و من اهلل توفیق

امین ابراهیمی- مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان

در جلسه فرماندهان بسیج شرکت مطرح شد:
تشریح اهم برنامه های دهه مبارک فجر 1400

: بر اساس صورت جلسه ستاد دهه مبارک فجر، اهم  دنیای جوانان 
برنامه های فجر 1400 و چگونگی اجرای آنها در جلسه مشترک فرماندهان 

بسیج شرکت ذوب آهن اصفهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش دنیای جوانان ، سرهنگ مختاری فرمانده بسیج شرکت ضمن 
تبریک و گرامیداشت ایام ا... ده مبارک فجر، رویکرد اصلی این برنامه ها 
را فرهنگی و ایجاد شور و نشاط بیشتر در بین کارکنان ذوب آهن ذکر کرد 
و بر اطالع رسانی اقدامات مورد نظر تاکید نمود. در ادامه فرماندهان بسیج 

چگونگی اقدامات برنامه ریزی شده را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
اهم برنامه های دهه مبارک فجر 400 به شرح ذیل است:

آذین بندی در سطح کارخانه
برگزاری مسابقات ورزشی.

طنین انداز شدن بوق قطار ها.
آیین غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام 12 بهمن ساعت 

9 و 15 دقیقه
پوشش مناسب رسانه ای مناسبت ها و ایام.

بازدید وعیادت از خانواده معظم شهدا و ایثارگران و همچنین خانواده 
شهدای مدافع حرم.

برپایی ایستگاه های صلواتی )10 ایستگاه ( توسط حوزه مقاومت بسیج 
شهید تندگویان

هماهنگی به منظور حضور شکوهمند کارکنان در راهپیمایی روز 22 
بهمن در شهرستان لنجان و اصفهان

اجرای کوهگشت خانوادگی در محل کوه صفه و اهدا جوائز. )پنجشنبه 
14 بهمن ساعت 8 صبح(

بازدید از زندان زرین شهر و تقدیم هدایا.
دیدار با کارکنان خط تولید.

هدیه به همکارانی که در ایام دهه فجر ازدواج نمایند.

گزیدهخبر...خبر

اجرایی  عملیات   : جوانان  دنیای 
مجتمع  نجات  و  امداد  پایگاه  احداث 
به  زمینی  در  طبس  زغالسنگ  معادن 
اعتباری  و  مترمربع  هزار   15 مساحت 

بالغ بر 860 میلیارد ریال آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران، حمیدرضا 
با  گفت:  مطلب  این  بیان  با  عسکری 
و  معادن  افزون  روز  توسعه  به  توجه 
طبس،  زغالی  حوزه  در  معدنی  صنایع 
به لحاظ ایجاد امنیت روحی و حفظ و 
صیانت از جان نیروهای انسانی شاغل 
نجات  و  امداد  پایگاه  معادن، وجود  در 
اهمیت  و  اولویت  از  مجهز  و  مرکزی 

باالیی برخوردار می باشد.
وی در ادامه افزود: مجتمع معادن 
زغال سنگ طبس از سال 1397 اقدام 
به انجام مطالعات و پیگیری های الزم 
و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان  از 
صنایع معدنی ایران کرد که این موضوع 
مابین  ای  نامه  تفاهم  عقد  به  منتهی 
وزارت صنعت معدن تجارت و شرکت 

تهیه و تولید مواد معدنی ایران مبنی بر 
بازسازی، آماده سازی و یا احداث پایگاه 
های امداد نجات و تجهیز آن در چهار 
حوزه زغالی بزرگ کشور شامل مناطق 
–البرز  مرکزی  طبس-کرمان-البرز 
کرد:  نشان  خاطر  شد.عسکری  شرقی 
پس از تشکیل کارگروه تخصصی پایگاه 
امداد و نجات با محوریت شرکت تهیه 
و تولید مواد معدنی ایران و نمایندگان 
چهار حوزه زغالی کشور، انجام مطالعات، 
مناقصه  برگزاری  جانمایی،  طراحی، 

و  امداد  پایگاه  احداث  پیمانکار  اخذ  و 
بعنوان  طبس  پروده  منطقه  در  نجات 

اولین حوزه زغالی کشور انجام شد.
زغالسنگ  معادن  مجتمع  مدیر 
طبس تصریح کرد: در حال حاضر پروژه 
مجتمع  نجات  و  امداد  پایگاه  احداث 
مرحله  در  طبس  سنگ  زغال  معادن 
تجهیز کارگاه بوده و به حول قوه الهی 
عملیات اجرایی آن در دهه فجر سال 

جاری کلنگ زنی خواهد شد.
عسکری در ادامه افزود: این پایگاه 

ایمنی  ارتقا شاخص های  با هدف  که 
منطقه زغالی طبس با تامین تجهیزات 
ایمنی امداد و نجات و اورژانس، آموزش 
و  معادن  ایمنی  نیروهای  و  امدادگران 
صنایع معدنی، انجام مانورهای آموزشی، 
بروز  در  نجات  و  امداد  عملیات  انجام 
حوادث، اقدامات اولیه پزشکی و انتقال 
دیدگان  حادثه  و  مصدومین  اورژانسی 
طراحی شده در مدت زمان 20 ماه به 

بهره برداری خواهد رسید.
وی در پایان اظهار داشت: پایگاه 
امداد و نجات مجتمع معادن زغالسنگ 
طبس شامل امکاناتی از قبیل پد فرود 
هلیکوپتر امداد، ساختمان درمانی مجهز 
خودروهای  پارکینگ  عمل،  اتاق  به 
آتشنشانی  تجهیزات  انبار  و  آتشنشانی 
و امدادی، فضای مانور و تمرین گروه 
امداد و نجات، فضای آموزشی و اداری و 
سالن ورزشی، ساختمان های تاسیساتی، 
امدادگران  آسایشگاه  و  رفاهی  خدمات 
محوطه  و  سبز  فضای  و  کارکنان  و 

سازی است.

آغاز عملیات اجرایی احداث پایگاه امداد و نجات مجتمع معادن زغال سنگ طبس

دنیای جوانان : در پی استعفای مهندس منصور یزدی 
زاده و طی حکمی از سوی غالم رضا سلیمانی، مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ) تاصیکو ( و بر اساس 
مصوبات جلسه هیات مدیره ذوب آهن اصفهان در روز شنبه 
9 بهمن ماه با حضور حمزه وکیلی عضو هیات مدیره تاصیکو 
، مهندس ایرج رخصتی به عنوان سرپرست مدیریت عامل 
شرکت ذوب آهن اصفهان ، مهندس منصور یزدی زاده به 
عنوان رئیس هیات مدیره و مهندس مرتضی یزدخواستی 
به عنوان نائب رئیس هیات مدیره این مجتمع عظیم صنعتی 

منصوب شدند .
عضو  رخصتی  مهندس   ، جوانان  دنیای  گزارش  به 
و رئیس هیات مدیره شرکت نسوز ایران از شرکتهای زیر 

مجموعه هلدینگ شستا از سال 96 تا کنون و مشاور عالی 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در امور اجرایی از سال 97 تا 

کنون می باشد .
وی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت 
برنامه ریزی و کارشناسی مهندسی برق است از سال 73 در 
ذوب آهن اصفهان در سمت های مختلف فعالیت کرده است .

مهندس رخصتی در سوابق کاری خود ، سمت هایی 
همچون معاون خرید ) 96 – 97 ( ، مدیرعامل شرکت تارابگین 
) 94 – 96 (، مدیر ارشد ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 
) 92 – 94 (، مدیر ارشد اجرایی ) 89 – 92 ( ، مدیر پروژه 
کک سازی ) 85 – 89 ( ، مدیر پروژه نیروگاههای توازن 
ذوب آهن اصفهان ) 84 – 85 ( و… را تجربه نموده است .

مهندس ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان شد
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 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است
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حامد کمیلي به نمایش دکتر نون پیوست

محبوب  بازیگر  کمیلی  حامد 
که  تئاتر  و  سینما  دوست داشتني  و 
کرده  سعي  اخیر  سال هاي  در  البته 
سپري  تئاتر  در  را  بیشتري  زمان 
کند، با بازی در نمایش دکتر نون، به 
کارگردانی هادی مرزبان روی صحنه 

می رود. پیش از این قرار بود فرهاد آئیش این 
نقش را ایفا کند ولی به دلیل تداخل اجرای این تئاتر با یکی از پروژه های 
تصویری اش و با وجود تمایلی که برای بازی در این نمایش داشت، این 
همکاری میسر نشد و سرانجام نقش دکتر نون که بازی در آن برای هر 

بازیگری می تواند وسوسه برانگیز باشد، به حامد کمیلی رسید.
 قرار است این نمایش فروردین سال 1401 در تاالر اصلی مجموعه 
تئاتر شهر روی صحنه برود و از حاال مي توان موفقیت آن را تضمین شده 

دانست.

محمدرضا حیاتي و موضوعي که نمي داند!

ه  یند گو تی،  حیا ضا  ر محمد
باسابقه و البته ممنوع الکار این روزهاي 
هم  هنوز  اینکه  بیان  با  تلویزیون 
ممنوعیت الفعالیت  دلیل  که  نفهمیده 
شدنش در صداوسیما چیست، تاکید 

اهالی فرهنگ و هنر و رسانه  می کند کار 
بازنشستگی نمی شناسد و این قشر تا وقتی 

توان دارند و مردم دوست شان دارند، می توانند کار کنند. 
او از مدتي پیش و صرفا به دلیل آوردن نام یک خواننده ایراني 
اینکه حدود 40 سال در  با  تلویزیون منع شد و  از فعالیت در  آنورآبي 
تلویزیون به عنوان باسابقه ترین گوینده خبر شناخته مي شد، به راحتي 
فضاي  در  روزها  این  او  شد.  گذاشته  کنار  تلویزیون  مدیران  از سوي 
چرا  نمي داند  هنوزهم  گفته خودش  به  ولي  دارد  فعالیت هایي  مجازي 

ممنوع الکار شده است!

انتشار پروژه مشترک جدید علیرضا قرباني

پروژه  انتشار  از  قربانی  علیرضا 
با  همکاری  در  خود  موسیقایی  جدید 
نام  آواز،  راز  داد.  خبر  ناصری  حسام 
آواز  محوریت  با  موسیقایی  پروژه ای 
موسیقی  آنسامبل  همراهی  و  ایرانی 

و  کالسیک  موسیقی  ویژه  به  غربی، 
امبینت است.

 این مجموعه شامل 3 قطعه و به پیشنهاد حسام ناصری شروع 
و در واقع تجربه  و تالشی با رویکرد نگاهی نو و با دغدغه نزدیکی 
بیشتر گوش و جان مخاطبان با آواز اصیل ایرانی و گسترش امکان 
اجرای آواز اصیل در قالب های بین المللی است به طوری که بتوان به 
راحتی با هر آنسامبل و ارکستر کالسیک بین المللی آن را اجرا و به 
روی صحنه برد. این پروژه به زودي منتشر و در دسترس مخاطبان 

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

ادعاي یک نویسنده درباره مالقات خصوصي

و  کارگردان  جسور،  محسن 
یادداشتی  ئه  را ا با  فیلمنامه نویس 
عنوان کرد که فیلمنامه فیلم سینمایي 
در  هم اکنون  که  مالقات خصوصی، 
حضور  فجر  فیلم  جشنواره  چهلمین 
و  طرح  از  برداشت  و  آگاهی  با  دارد 

ایده فیلمنامه ای از او به نام آبستن، نوشته 
و ساخته شده است. او در یادداشت خود آورده که در سال 90 طرح اولیه 
این فیلمنامه شکل گرفت و بعد از تحقیقات در سال 97 طرح نهایی و 

داستان تکمیل شده به ثبت رسید.
 سپس طرح را برای ساخت در دفتر کامران مجیدی در حضور علی 
سراهنگ برده ولي درنهایت با آنها به توافق نرسیده است و حاال مي بینید 
که همان طرح توسط علي سراهنگ و امید شمس با نام مالقات خصوصي 

نوشته و ساخته شده است.
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همگام با جشنواره تئاتر فجر

علي سرابي: نباید تئاتر را تبدیل به سوپرمارکت کنیم!
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روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

چاپ: گل آذین
۶۶7912۶۵-۶۶

این روزها جشنواره تئاتر فجر که 
دوباره  اوج گیري  تحت تاثیر  شدت  به 
حال  در  کرونا  بیماري  جدید  سویه 
برگراري مي باشد، بسیاري از برنامه هاي 
اصلي خود را تحت تاثیر آن دیده و به 
نظر مي رسد که تغییرات زیادي در آن 
شکل بگیرد. با این حال جشنواره تئاتر 
فجر همواره رویدادي مهم براي اهالي 
هنر  این  قدیمي ترهاي  خصوصا  تئاتر 
چهره هایی  جزو  سرابی  علی  مي باشد. 
است که از اواخر دهه 70 به مدت یک 
تئاتر  جشنواره  در  موثر  حضوری  دهه 
فجر داشت. او جزو بازیگران پرکار این 
جشنواره بود و در دوره های متفاوت این 
با نمایش های گوناگونی  رویداد هنری 

روی صحنه رفت و جوایز متعددی را از 
آن خود کرد اما حاال سرابی هم مانند 
بسیاری از هم نسالن خود شوق چندانی 

برای حضور در این جشنواره ندارد!
چهلمین  برگزاری  با  همزمان  او 
دوره جشنواره تئاتر فجر با ابراز تاسف 
از هدر دادن سرمایه ها در ایران می گوید: 
متاسفانه ما استاد از بین بردن استعدادها 
این  و  هستیم  داخلی  سرمایه های  و 
مسئله از حدود صد و اندی سال پیش 
به این سو در ما نهادینه شده است و 
همواره به آنچه از بیرون کشور می آید، 
همسایه  مرغ  و  داریم  توجه  بیشتر 
بدجوری برای مان غاز است. در جشنواره 
بیشتر درباره چهره های  تئاتر فجر هم 

سینمایی یا تلویزیونی صحبت می شود 
تا چهره های فهیم و اندیشمند تئاتر و 

این دردناک است.
یکی  است  معتقد  زیگر  با ین  ا
فجر،  تر  تئا ره  جشنوا یرادهای  ا ز  ا
این مسئله  و  آن است  جناح بندی های 
متاسفانه  می دهد:  توضیح  اینگونه  را 
بر  مبتنی  ما  جشنواره  سیاست گذاری 
جناح بندی شده است. به این صورت که 
در جشنواره ما سیستمی ایجاد شده که 
چندین جناح را شکل داده است. بعضی 
جشنواره  این  دل  در  که  جناح هایی  از 
اجازه ورود جناح هایی  شکل گرفته اند، 
را که تفکرشان از تفکر آنان دور است، 
نمی دهند و این مسئله به جشنواره فجر 

آسیبی جدی وارد کرده است. جشنواره 
تئاتر فجر در چند سال اخیر  به گونه ای 
نهاد  یک  توسط  گویی  که  شده  اجرا 
همین  به  می شود.  برگزار  حکومتی 
دلیل شخصا دیگر خیلی به حضور در 
آن رغبتی ندارم چون جناح برگزارکننده 
آن نیز چندان تمایلی به حضور ما ندارد. 
این سیاست گذاری و ایجاد فاصله میان 
تئاتر فجر،  فعال و جشنواره  هنرمندان 
آغاز  روحانی  آقای  دولت  دوم  دوره  از 
شد و در دولت فعلی هم دیده می شود.

در  بازی  برای  که  سرابي  علي 
از  ماچسیمو،  و  آندرانیک  نمایش های 
فجر  تئاتر  جشنواره  مختلف  دوره های 
در  و  کرده  دریافت  بازیگری  جایزه 

دریافت  نامزد  نیز  دیگری  دوره های 
از  می دهد:  ادامه  است،  شده  جایزه 
این جشنواره  در  پیش  حدود 20 سال 
حضور دارم ولی در 7-8 سال اخیر  هر 
زمان پیشنهادی به جشنواره تئاتر فجر 
اگر همراه شده  اما و  با  داده ام همواره 
شوند  قایل  تمایزی  ندارم  توقع  است. 

که کارم بدون طی کردن مراحل الزم 
انتظار  ولی  کند  پیدا  راه  جشنواره  به 
جشنواره  در  برای حضور  وقتی  داشتم 
پیشقدم می شدم، این چنین سنگ اندازی 
نمی کردند که آدم به این نتیجه برسد 
اشتباه کرده است و بهتر بود اصال وارد 

نمي شد.

نی  ا رگرد کا بقه  سا که  بی  سرا
و  بالشی  مرد  همچون  نمایش هایی 
از وضعیت  دارد،  را هم  آینه  آن سوی 
مجموعه تئاتر شهر هم اندوهگین است 
همان  می دهد:  توضیح  باره  این  در  و 
سیاست غلط، به مجموعه تئاتر شهر هم 
رخنه کرد و این مجموعه با همه سوابق 
درخشان خود قربانی سیاست گذاری های 

نادرست وزارت ارشاد شد.
شهر  تئاتر  پرفروغ  سال های  او 
زمانی  می افزاید:  و  یادآوری می کند  را 
تئاتر  به  ورود  بودیم،  دانشجو  ما  که 
می شد  گفته  ما  به  بود.  ناممکن  شهر 
برای  و  است  تئاتر  تپینده  قلب  اینجا 
را  خود  توانمندی های  باید  آن  در  کار 
کشیدیم  بسیار  زحمت  ما  کنید.  ثابت 
ولی  کردیم  پیدا  راه  شهر  تئاتر  به  تا 
امکان  هم  گروه ها  ابتدایی ترین  حاال 
فعالیت در این مجموعه را دارند چون 
که  است  آنطور  سیاست گذاری های 
گویی قرار است آحاد مردم در آن کار 
متقاضی  که  گروهی  حالیکه  در  کنند. 
کار در تئاتر شهر است، باید نمایشش 
هنری  خالقیت  و  تفکر  و  دانش  از 

برخوردار باشد.
دیگري  بخش  در  سرابی  علي 
قرار  می کند:  تاکید  صحبت هایش  از 
نیست ما در تئاتر شهر یا در جشنواره 
تئاتر فجر سوپرمارکت راه اندازی کنیم 
و پاسخگوی همه سلیقه ها باشیم بلکه 
قرار است در این 2 مکان، خلق هنری 

در  نگاهی  چنین  فعال  ولی  بدهد  رخ 
به  و  ندارد  وجود  فجر  تئاتر  جشنواره 
همین دلیل شخصا ترجیح می دهم در 
نسل  تنها  نه  باشم.  نداشته  آن حضور 
از ما به بدنه  من بلکه کسانی که بعد 
تئاتر پیوستند و کارهای تفکربرانگیزی 

اجرا کردند نیز دیگر تمایلی به حضور 
تئاتر  مجموعه  یا  فجر  جشنواره  در 
این  اگر  حالی که  در  رند.  ندا شهر 
سیاست گذاری های نادرست تغییر کند، 
همه ما مشتاق حضور در هر 2 هستیم.

نمایش در  بازی در  با  سرابی که 
در  غنی زاده  همایون  کار  گودو،  انتظار 
روی  شهر  تئاتر  مجموعه  اصلی  تاالر 
می کند:  یادآوری  است،  رفته  صحنه 
اندیشمندی  و  جوانان خالق  روزگاری 
شهر  تئاتر  در  غنی زاده  همایون  مانند 
آرزومندم  همچنان  من  می کردند.  کار 
صحنه  روی  کسانی  چنین  ثار  آ با 
سالن های تئاتر شهر بروم ولی تا وقتی 
دارد،  وجود  غلط  سیاست گذاری  این 

چنین چیزی، شدنی نیست.
این بازیگر از بازسازی غیر اصولی 
ادامه  و  می کند  یاد  هم  شهر  تئاتر 
می دهد: از زمانی که سنگ های قدیمی 
جایش  به  و  شد  برداشته  شهر  تئاتر 
از  شد،  گذاشته  کار  رستورانی  سنگ 
که  شهر  تئاتر  صحنه  کف  که  زمانی 
چوب های خاصی برایش طراحی شده 
شد،  جایگزین  غیراصولی  کفی  با  بود، 
خروج  و  ورود  راهروی  که  زمانی  از 
و  شد  تبدیل  پارکت  به  تماشاگران 
بین  از  مجموعه  سالن های  آکوستیک 
هم  آن  سیاست گذاری  سیستم  رفت، 
عوض شد و به جای دعوت از کسانی 
که با کارهای تفکربرانگیز می توانند بر 
اندیشه مخاطب اثر بگذارند و او را به 
چیز  همه  شوند،  رهنمون  تغییر  ایجاد 
طوری سازماندهی شد که مردم کمتر 
به  ببینند و کمتر  تفکربرانگیز  کارهای 

فکر ایجاد تغییرات سازنده بیفتند.
اتفاق  این  که  است  متاسف  او 
و  داده  رخ  هم  تلویزیون  و  سینما  در 
محدود به تئاتر نیست: در هر 3 رسانه 
عموما کارهایی ساخته می شود که کمتر 
مردم را به فکر کردن تشویق می کند 
بلکه آنان را بیشتر به سطحی نگری و 
خرافه می کشاند. این سیاست نادرست 
باید تا جایی پیش برود که خودش به 
ضد خود تبدیل شود. زمانی که دوباره 
بازگشت،  ما  جشنواره  و  تئاتر  به  تفکر 
صددرصد دوست دارم در این جشنواره 
شرکت کنم و حتی در آن سمت بگیرم 
این  زیرا  ندارم  رغبتی  چنین  فعال  اما 

سیستم عامل را نمی پسندم.
است  معتقد  که  بی  ا سر علی 
آثاری  دانشگاهی  جشنواره های  در 
تئاتر فجر روی  از جشنواره  ارزشمندتر 
صحنه می روند، سخنان خود را اینگونه 
شکوه  است  حیف  می رساند:  پایان  به 
تنها  نه  ما  تئاتری  جشنواره  بزرگترین 
نزد قدیمی های تئاتر بلکه برای کسانی 
این  پیوسته اند،  تئاتر  بدنه  به  تازه  که 

چنین پایمال شود.

محمد حسین زاده

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

این فیلم با حضور در نشست رسانه اي 
فیلم به تمام این شبهات پاسخ دادند...

عنوان  با  که  د  لی نژا وا حبیب 
تهیه کننده این فیلم در نشست حاضر 
در  مستضعفان  بنیاد  نقش  درباره  شد، 
وقتی  داد:  توضیح  فیلم،  این  تولید 
فیلم  این  گفت  صداوسیما  سازمان 
ساخته 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 
سال   2 از  بیش  ما  کرد:  بیان  داشته، 
بنا  و  کار هستیم  این  درگیر  است که 
به دالیلی که دوست ندارم بیان شود، 

این کار بیش از 10 بار متوقف شد!
او درباره بازی در این نقش بیان 
کرد: بازی در آن خیلی ماجرا داشت، در 
ابتدا بازیگری آن به من پیشنهاد شد و 

من گفتم درصورتی در این نقش بازی 
می کنم که آن را کارگردانی هم بکنم 
البته  و در نهایت این اتفاق هم افتاد. 
که  کردم  پیشنهاد  را  دیگری  بازیگر 

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

چرا  اینکه  درباره  کارگردان  این 
شد  ساخته  صدا  و  بی سر  فیلم  این 
گذاشتیم  را  قراری  یک  ما  کرد:  بیان 
که فقط یک پوستر و یک تیزر داشته 

بیایم  آینده  سال های  در  اگر  و  باشیم 
کرد  خواهم  شلوغ  فیلمم  برای  حتما 
نواده  خا به  که  قولی  خاطر  به  ما  ا
نکردیم.  را  اینکار  بودیم  داده  باکری 
البته ما هم مقداری از گروه های دیگر 
اما  بود  فرصت مان  کم  و  بودیم  عقب 
را  پروپاگاندا  این  آینده  سال های  در 

جبران خواهیم کرد.
با  فیلم هایی  ساخت  درباره  وی 
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!

کیفیت  درباره  حجازی فر  هادی 
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.

از  اینکه  بر  تاکید  با  هنرمند  این 
ابتدا گفته می خواهد یک سند تصویری 
به جا بگذارد، بیان کرد: در جریان تولید 
برخورد  فیلم ها  یکسری  به  فیلم  این 
کردیم که یکی از شبکه آمریکایی در 
بود  کرده  فیلمبرداری  مجنون  جزیره 
و  فیلمبرداری  دزدکی  آن  روی  از  و 
انجام  استفاده کردیم و تمام تمرینات 
شد. ما تا جنس خاک جزیره مجنون را 
بازسازی کردیم تا کم ایراد باشد. حتی 
انبارهای  از  بود  ما  تن  که  لباس هایی 
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.
هزینه  به  اشاره  با  کارگردان  این 
ساخت این فیلم توضیح داد: معتقدم باید 
شفاف سازی شود. ما 400 دقیقه مفید 
سریال و سینمایی ساختیم. 30 میلیارد 
تومان کل دریافتی ما بود که 10 میلیارد 
آن ادوات جنگی و تجهیزات و هزینه 

فیلمی می تواند  نوع  عمرانی شد. همه 
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 60 میلیارد نخواهد بود.
این  منابع  درباره  همچنین  وی 
مصاحبه هایی  ما همه  کرد:  بیان  فیلم 
کرده  را جمع آوری  بوده  زمان  آن  که 
کنیم  صرفه جویی  هم  راه  این  از  تا 
است  شده  انجام  کاملی  تحقیقات  و 
روز  چند  هم  رضایی  محسن  آقای  و 
پیش فیلم را دیدند و فقط گریه کردند.

در  پایان  در  حجازی فر  هادی 
فیلم  این  بودن  زبان  ترک  به  انتقاد 
گفت: لشکر 31 عاشورا، لشکر ترک ها 
بوده. وقتی ما به خاک جزایر مجنون 
اینقدر پایبند بودیم، زبان که دیگر جای 

خود را دارد.

همراه با جشنواره فیلم فجر

بودجه 30 میلیاردي براي هادي حجازي فر


