
کارشناس و پژوهشگر اقتصاد شهری:

دولت عامل افزایش قیمت مسکن است 
آمارهای اوپک نشان می دهد تولید نفت ایران در نخستین 
تحریم های  ادامه  وجود  با  میالدی   ۲۰۲۲ سال  از  ماه 
باالی ۲.۵  به  افزایشی ۲۱ هزار بشکه ای  با  اقتصادی، 
میلیون بشکه در روز رسیده که باالترین میزان تولید در سه سال 

گذشته است.
نفت  تولید  گزارش  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان 

اعضای خود را برای نخستین ماه از سال ۲۰۲۲ میالدی منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، در ماه ژانویه )دی و بهمن ماه( تولید نفت اوپک 
۶۴ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده است. افزایش تولید نفت 
اوپک به دلیل تصمیم اعضای این سازمان به همراه تولید کنندگان 
غیر اوپکی است که تولید خود را ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهند.  
صفحه 3

معاون دانشگاه فنی و حرفه ای کشور:

۸۰درصد دانش آموختگان دانشگاه فنی و حرفه ای
 جذب بازار کار می شوند

مخالفت با واکسن کرونا ظلم در حق دیگران است
ایران  اجتماعی  روانشناسی  انجمن  رئیس 
کرونا  واکسن  دریافت  با  مخالفت  گفت : 
منافع  و  براساس عالیق  در حقیقت عمل 
حقوق  تضییع  و  جمع  منافع  گرفتن  نادیده  شخصی، 
از  یک  هر  افزود:  صفاری نیا  است.مجید  دیگران 
پدیده های اجتماعی در طول تاریخ با دو گروه موافق 
و مخالف روبرو بوده و دریافت واکسن کووید۱۹ هم 
به عنوان یکی از مولفه های اجتماعی در سراسر دنیا 
امروز با موافقان و مخالفان متعددی مواجه است. به 
عنوان مثال، اکنون در برخی کشورها حدود ۵۰ درصد 
از جمعیت، معتقد به تزریق واکسن کرونا نبوده و نبود 
نگرش مشخص در این زمینه، سبب می شود که برای 

تزریق و مشارکت در واکسیناسیون هم اقدام نشود.
صفحه ۲

همزمان با ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقالب اسالمی با حضور استاندار بوشهر:

 آب شیرین کن یک هزار مترمکعبی جزیره شیف بوشهر
 مورد بهره برداری قرار گرفت

4
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها از علل شروع پیک ششم است

صفحه 2

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1955- یکشنبه 24 بهمن 14۰۰- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
جشنواره اي که 
با شهاب حسیني 

شروع و یا شهاب 
حسیني به پایان 

رسید!

6ورزش
مسووالن فدراسیون 

اسکی ۳۰ سال به 
این ورزش خیانت 

کردند!

نک 1با

چهلمين دوره جشنواره فيلم فجر چندي پيش با تمام حواشي 
يك  ديگر شاهد  بار  تا  رسيد  پايان  به  خود  غريب  و  عجيب 
جشنواره شلوغ، پرحاشيه و پرسروصدا باشيم. درواقع همواره 
به اين موضوع عادت كرده ايم كه جشنواره فيلم فجر محلي براي 

ايجاد حواشي مختلف از سوي سينماگران است

ملی پوش اسکی به داليل اعزام نشدن به المپيك زمستانی 
پرداخت و گفت: با كيت فرانسوی تست كرونای من منفی 
شد اما فدراسيون من را عازم پکن نکرد. متاسفانه مسووالن 

فدراسيون كمپ خانوادگی راه انداخته اند.

با شركت  ايران  بانك صادرات  تفاهم نامه توسعه همکاری   
حضور  با  نشستی  در  »آزادگان«  خودكفايی  و  قتصادی  ا
و  بانك  ارشد  مديران  و  هيأت  مديره  اعضای  مديرعامل، 
همچنين مديرعامل و مديران شركت های زيرمجموعه گروه 
ظرفيت های  و  تعهدات  تسهيالت،  قالب  در  مينو  نعتی  ص
شركت های ابزاری زيرمجموعه بانك صادرات ايران امضا شد.

خدمت به زنجیره 
تولید، افتخار بانک 

صادرات ایران است

افزایش تولید نفت ایران با وجود ادامه تحریم ها نبود و کمبود نظارت
 از عوامل گرانی کاال است

خسرو فروغان گران سایه، اظهار کرد: باید میان گرانی و گران 
فروشی یک تفکیک مهم قائل شویم. گران فروشی به سوء استفاده 
فرد یا شرکتی از شرایط بازار باز می گردد که توانسته در یک مدت 
زمانی، کاالی خود را باالتر از قیمت واقعی به فروش برساند؛ این موضوع قطعا 

یک تخلف به شمار آمده و باید با آن برخورد شود.
صفحه 3

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به فایل صوتی 
منتشر شده میان دو چهره نظامی گفت: گاهی پدیده نفوذ 
در خود سیستم های نظارتی و جایگاه های حساس وارد 
شده و موجب می شود که باطل جای حق را بگیرد. اینها خیلی مهم 

است و باید آن را جدی بگیریم.
محمود عباس زاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی، در خصوص فایل منتشر شده میان دو نفر از چهره های 

سپاه و مطرح شدن اسامی برخی مسئوالن در آن و ایجاد شائبه در 
سپاه  اقتدار  اوال  داشت:  اظهار  سیاسی  چهره های  برخی  خصوص 
پاسداران جمهوری اسالمی ایران و مردمی بودن آن نکته ای ثابت 
شده است. مردم با دلشان از این نهاد حمایت می کنند و این نهاد از 
دل مردم برای مردم و در کنار مردم است و روز به روز با کمترین 

هزینه، بیشترین قدرت و اقتدار را پیدا می کند.
صفحه ۲

 تشخیص نفوذ و نفاق سخت است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 دو مرحله ای 
)نوبت دوم (

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه درنظر دارد اقالم مشروحه ذیل را ازطریق مناقصه عمومی خریداری نماید .لذا کلیه فروشندگان وتولید 
کنندگان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس ازدرج نوبت دوم این آگهی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴درروزنامه دنیای جوانان به 
مدت ۶روز به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد (به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. الزم به ذکر است برگزاری مناقصه 
های فوق ازطریق سامانه تدرکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد، لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تاارائه پیشنهاد مناقصه 
گران وبازگشایی پاکت ها ازاین طریق انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت مذکور 

ودریافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند .

مبلغ تضمین شرکت مبلغ برآورد اولیه )ریال(شرح مناقصه شماره مناقصه 
درمناقصه )ریال(

خرید 3۵/۵۰۰ عدد انواع کلمپ کابل خود ۲- ۴۰۰/8۰
نگهدار )ازمحل اعتبارات داخلی (

۹/۶۲۱/۵۰۰/۰۰۰8۰7/۰۰۰/۰۰۰

توضیحات 
نوع تضمین شرکت درمناقصه )ضمانت نامه بانکی ،واریزوجه نقدو.....به شرح مندرج دراسناد مناقصه (

مهلت ومکان تسلیم پیشنهاد تاساعت ۱۱:3۰روزچهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱،دبیرخانه شرکت )پاکت الف( وبارگذاری در سامانه ستاد
زمان ومکان بازگشایی پاکات ساعت ۱۲:3۰روزچهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱،اتاق کنفرانس شرکت درسامانه ستاد 

به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده مخدوش ،سپردهای کمتر ازمیزان مقرر ،چک شخصی ونظایر آن مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
به پیشنهاد های فاقد امضاء،مشروط،مخدوش وپیشنهاداتی که بعد ازانقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل می شود ،مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد .
سایر اطالعات وجزئیات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است

جهت کسب اطالعات بیشتر باشماره 38۲۵۵۵7۵-۰83 تماس حاصل فرما یید.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه  

شرح آگهی 1 :
    FRW1۰3              )آگهي مزایده عمومی)نوبت دوم

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- ساری در نظر دارد نسبت به  فروش درختان توسکا بمنظور احداث ذخیره گاه برون جا و باغ بذر هیبرید سفید پلت واقع در مرکز بذر جنگلی کلوده از توابع شهرستان 
آمل واقع در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل موضوع پروانه قطع شماره ۱۴۰۰/۴۲/۲3۹۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/3۰ به حجم ۶۲/3۲7 متر مکعب چوب آالت صنعتی و به حجم ۰/۱۹8 متر مکعب 

چوب آالت هیزمی و مجموعاً به حجم ۶۲/۵۲۵ متر مکعب نماید.
۱-  عالقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ساعت ۱8 روز  چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲7 با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتي www.setadiran.ir اسناد مزایده را دریافت نمایند.

۲- آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا ساعت ۱8 روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/7 و گشایش پیشنهادات در ساعت ۱۰ صبح روز یک شنبه  مورخ ۱۴۰۰/۱۲/8 می باشد .
3- مبلغ کارشناسی به ازای هر مترمعب براساس سیاهه نشانه گذاری ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مجموعا قیمت کل پایه کارشناسی ۱/3۱3/۰۲۵/۰۰۰ ریال می باشد.

۴- تضمین شرکت درمزایده به مبلغ  ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب IR۴۶۰۱۰۰۰۰۴۰۵3۰۴۲۱۰7۵۵۰۵8۴ با شناسه حساب ۹۶8۱3۹۰۵3۱۱3۹۰۵3۰۰۰۰۰۰۰7۵۵۰۵8۴ نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی مندرج دراسناد مزایده فرم FRW۱۰۵/۰ تهیه و ارایه گردد.

۵-مدت اعتبار پیشنهادها )سه(3ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.
۶-سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد.

7- محل دریافت ، تحویل اسناد، وگشایش پیشنهادها در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتی www.setadiran,ir  صورت می پذیرد.
شرح آگهی ۲ :

    FRW1۰3              )تجدید آگهی مزایده عمومی)نوبت دوم
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران--ساری در نظر دارد درراستاي اعمال ماده 3قانون حفاظت و به استناد مجوز شماره ۱۴۰۰/3/۴۹8۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ صادره ازناحیه معاونت محترم امور جنگل سازمان 
جنگل ها ،مراتع وآبخیزداري کشور و در چارچوب سیاست هاي دولت محترم جمهوري اسالمي ، احاله طرح مدیریت حفاظت و بهره وری طرح پارک جنگلی بزچفت شهرستان بابل را با رعایت قوانین و مقررات جاري به  
اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صالحیت واگذار نماید. لذا متقاضیان بابت کسب اطالعات و دریافت اسناد و مدارک و جهت شرکت در آگهي مزایده مي توانند  از تاریخ انتشار آگهي نوبت اول تا ساعت ۱8روز چهارشنبه 
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲7 به دبیرخانه اداره کل واقع در ساري – انتهاي بلوارپاسداران مراجعه نمایند و مهلت تحویل پیشنهادها به آدرس فوق الذکرتا ساعت ۱8 روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/7   بوده و زمان بازگشایی پاکت ها 

رأس ساعت۱۰صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/8  می باشد.
* هزینه های کل اجرای تعهدات طرح ) بدون احتساب بهره مالکانه( برای ۱۵ سال با توجه به تعهدات ۲۲۵/۴۶۹/۵۰۰/۰۰۰  ریال برآورد شده که باید بوسیله برنده آگهی مزایده )مجری طرح( و بر اساس برنامه های 

زمانبندی هزینه گردد.
* مبلغ سپرده شرکت در آگهی مزایده به مبلغ ۴/۵۰۹/3۹۰/۰۰۰ ریال برابر آیین نامه تضمین در معامالت دولتی مصوبه ۹۴/۹/۲۲ هیأت محترم وزیران می باشد که به صورت یکی از روش های ذیل تهیه و در پاکت 

الف تسلیم نمایند.
3-مدت اعتبار پیشنهادها )سه(3ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.

۴-سایر شروط و تعهدات در متن آگهی ذکر خواهد شد.
۵- ۵- محل دریافت ، تحویل اسناد، وگشایش پیشنهادها ،سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتي www.setadiran.ir  می باشد.

شرح آگهی 3 : 
    FRW1۰3              )تجدید آگهی مناقصه عمومی)نوبت دوم

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران--ساری در نظر دارد درراستاي اعمال ماده 3قانون حفاظت و به استناد مجوز شماره ۹7/3/۲۲8۴۰ مورخ ۹7/7/۲۲ صادره ازناحیه معاونت محترم امور جنگل سازمان 
جنگل ها ،مراتع وآبخیزداري کشور و در چارچوب سیاست هاي دولت محترم جمهوري اسالمي ، احاله طرح مدیریت حفاظت و بهره وری پارک کلت شهرستان نکا را با رعایت قوانین و مقررات جاري به  اشخاص 
حقیقی یا حقوقی واجد صالحیت واگذار نماید. لذا متقاضیان بابت کسب اطالعات و دریافت اسناد و مدارک و جهت شرکت در آگهي مزایده مي توانند از تاریخ انتشار آگهي نوبت اول تا ساعت ۱8روز چهارشنبه مورخ 
۱۴۰۰/۱۱/۲7 به دبیرخانه اداره کل واقع در ساري – انتهاي بلوارپاسداران مراجعه نمایند و مهلت تحویل پیشنهادها به آدرس فوق الذکرتا ساعت ۱8 روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/7   بوده و زمان بازگشایی پاکت ها رأس 

ساعت۱۰صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/8  می باشد.
* هزینه های کل اجرای تعهدات طرح ) بدون احتساب بهره مالکانه( برای ۱۵ سال با توجه به تعهدات ۵۰/۲۵۰/833/۶۲۵  ریال برآورد شده که باید بوسیله برنده آگهی مزایده )مجری طرح( و بر اساس برنامه های 

زمانبندی هزینه گردد.
* مبلغ سپرده شرکت در آگهی مزایده به مبلغ ۲/۵۱3/۰۰۰/۰۰۰ ریال برابر آیین نامه تضمین در معامالت دولتی مصوبه ۹۴/۹/۲۲ هیأت محترم وزیران می باشد که به صورت یکی از روش های ذیل تهیه و در پاکت الف تسلیم نمایند.

3-مدت اعتبار پیشنهادها )سه(3ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.
۴-سایر شروط و تعهدات در متن آگهی ذکر خواهد شد.

۵- ۵- محل دریافت ، تحویل اسناد، وگشایش پیشنهادها ،سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتي www.setadiran.ir  می باشد.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری

عضــو کمیســیون کشــاورزی 
ــزرگ  ــرمایه گذاری های ب ــس س مجل
اجــرای  راســتای  در  را  نعتــی  ص
سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی 
ــای  ــاح پروژه ه ــت: افتت ــد و گف خوان
ــاد  ــای اقتص ــی ِگره ه ــزرگ صنعت ب

می گشــاید. ا  ر
ــه  ــاره ب ــا اش ــری ب ــا نظ علیرض
آغــاز اجــرای ۴8 طــرح بــزرگ صنعتی 
ــدن  ــا روی کار آم ــت: ب در کشــور گف
ــادی  ــت اقتص ــی حرک ــت انقالب دول
ــده  ــدی ش ــول ج ــار تح ــور دچ کش
اســت. دولــت مردمــی بــه جــای 
و  رفــع تحریم هــا  منتظــر  نکــه  آ
گشــایش اقتصــادی باشــد بــه دنبــال 
خنثی ســازی و شکســت تحریم هــا بــا 

ــت. ــادی اس ــق اقتص ــاد رون ایج

نماینــده مردم خمیــن در مجلس 
ــزرگ  ــوالت ب ــه تح ــان اینک ــا بی ب
بتــدای  ا ز  ا اقتصــادی و صنعتــی 
دولــت ســیزدهم کلیــد زده شــده 
ــوالت  ــن تح ــار ای ــزود: آث ــت، اف اس
ــان  ــود را نش ــده خ ــای آین در ماه ه
خواهــد داد. در مقایســه بــا ســال 
گذشــته ۱۲ میلیــارد دالر درآمدهــای 
ارزی افزایــش یافتــه اســت که نشــان 
ــر  ــی ب ــت مبتن ــرد دول ــده رویک دهن
نــگاه بــه داخــل اســت. نتیجــه ایــن 
تحــوالت در آینــده در معیشــت مــردم 

ــد. ــد ش ــخص خواه مش
نظــری خاطرنشــان کــرد: دولــت 
ــا  ــه ب ــود ک ــن ب ــال ای ــه دنب ــل ب قب
نــگاه توســعه محــور از طریــق غــرب 
مشــکالت کشــور را حــل کنــد. آمریکا 

ــن  ــز از همی ــی نی و کشــورهای اروپای
نقطــه ضعــف دولــت غربگــرا اســتفاده 
کــرده و تحریم هــای اقتصــادی علیــه 

ملــت ایــران را تشــدید کردنــد.
وی عنــوان کــرد: دولــت مردمــی 
در حــوزه سیاســت خارجــی نــگاه بــه 
ــرار  شــرق و همســایگان را مدنظــر ق
ــر  ــز ب ــادی نی ــوزه اقتص داده و در ح
ظرفیت هــا داخلــی تکیــه کــرده اســت. 
ــده از سیاســت های  ــن منطــق برآم ای
اقتصــاد مقاومتــی اســت و پاســخگوی 
حــل مشــکالت اقتصــادی کشــور 

خواهــد بــود.
عضــو کمیســیون کشــاورزی 
ــت  ــر اینکــه دول ــد ب ــا تاکی مجلــس ب
نقالبــی گره هایــی کــه دولــت  ا
گذشــته بــه اقتصــادی کشــور انداختــه 

را بــاز خواهــد کــرد، گفــت:  در 
ــال  ــان س ــا پای ــن ت ــتان خمی شهرس
طرح هــای بســیار مهمــی افتتــاح 

ــد. ــد ش خواه
ــرد: پتروشــیمی  ــان ک نظــری بی
ــود،  ــاح می ش ــفندماه افتت ــن اس خمی
فــاز اول مانــا انــرژی پــاک کــه 
از طریــق انــرژی خورشــیدی کار 
می کنــد نیــز در ماه هــای اخیــر 
ــا  ــه فازه ــاح بقی ــده و افتت ــاح ش افتت
نیــز بــا ســرعت بــاال در برنامــه قــرار 
دارد. طــرح توســعه فروسیلیســیم 
خمیــن، شــرکت پــارس آریــن موتــور، 
از ســرمایه گذاری های عمــده در 
شهرســتان خمیــن اســت کــه در 
راســتای ایجــاد تحــول صنعتــی 

ــت. ــده اس ــدازی ش راه ان

نماینده مردم خمین در مجلس:

با رونق اقتصادی تحریم ها شکست می خورد

صفحه 3

بانک  همکاری  توسعه  م نامه  ه ا ف ت  
صادرات ایران با شرکت اقتصادی و خودکفایی 
»آزادگان« در نشستی با حضور مدیرعامل، 
بانک  ارشد  مدیران  و  اعضای هیأت  مدیره 
و همچنین مدیرعامل و مدیران شرکت های 
قالب  در  مینو  صنعتی  گروه  وعه  جم م ر ی ز
تسهیالت، تعهدات و ظرفیت های شرکت های 
ایران  صادرات  بانک  زیرمجموعه  ی  ر ا ز ب ا

امضا شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، حجت اله صیدی در این نشست با بیان 
این که هر چه قدر در کشور تولید رونق پیدا 
کند، به معنی تحکیم پایه های استقالل است، 
تاکید کرد: برای بانک صادرات ایران افتخار 
است که در خدمت زنجیره تولید و توزیع کشور 
باشد. بانک صادرات ایران در پی نام گذاری 
سال ۹8 از سوی مقام معظم رهبری به سال 
رونق تولید، اقدامات کارشناسی ویژه ای در 
بخش تولید انجام داد و به این نتیجه رسید 
که بخشی از منابع باید به طور مستقیم به تهیه 
مواد اولیه، هزینه های دستمزد و سایر هزینه ها 
اختصاص یابد و بخشی نیز باید صرف افزایش 
تقاضا شود تا تولید بهتر به فعالیت خود ادامه 
دهد. با این راهبرد طرح »طراوت« و به دنبال 

آن طرح های دیگری برای حمایت از تولید از 
جمله »طراوت توسعه«، »کارا« و »همیان« 
با  »محیا«  طرح  نیز  امسال  و  شد  ف  ی ر ع ت
تقاضای  از  تولید  زنجیره  از  مایت  ح هدف 
مصرف کننده تا عرضه مواد اولیه معرفی شد 
تا حمایت از تولید را به طور کامل پوشش دهد.

با  ایران  صادرات  بانک  امل  ع ر ی د م
بیان اینکه هلدینگ اقتصادی و خودکفایی 
»آزادگان« به همت مدیران توانمند خود، 
روز به روز بزرگتر و بالنده تر شده، اظهار کرد: 
کشور ما عزت خود را مدیون رزمندگان هشت 
سال دفاع مقدس است و آزادگان که در این 
عرصه سختی های  زیادی را متحمل شدند و 

با سرافرازی به میهن بازگشتند، حق بزرگی 
بر گردن مردم دارند.حجت اله صیدی با اشاره 
به این که بانک صادرات ایران برای توسعه 
اقتصادی و  با مجموعه هلدینگ  همکاری 
زمان  کوتاه ترین  در  »آزادگان«  ایی  ف ک د و خ
ارائه  تفاهم نامه  این  و  دارد  کامل  گی  د ا م آ
خدمات را تسریع خواهد کرد، از  مشارکت 
بانک  کارگزاری  سرمد،  بیمه  های  شرکت 
ابزاری  ایران و دیگر شرکت های  صادرات 

بانک در این همکاری خبر داد. 
صیدی در جریان امضای این تفاهم نامه 
همچنین از رونمایی طرح تسهیالتی جدید 
»مژده« برای اصناف و وام های خرد خانوارها 

خبر داد که بر اساس آن متقاضیان حقیقی و 
حقوقی می توانند با سپرده گذاری از ۲۲بهمن 
تا ۲7 اسفند مقارن با نیمه شعبان و والدت 
از  موعود)عج(،  مهدی  حضرت  دت  ا ع س ا ب
مزایای این تسهیالت با نرخ های ترجیحی 

۴ تا ۱۲ درصد بهره مند شوند.
علیرضا  همچنین  مراسم  ن  ی ا ر  د
عباسیان فر، مدیرعامل هلدینگ اقتصادی و 
خودکفایی آزادگان با ذکر تاریخچه تاسیس 
گروه صنعتی مینو و تشکیل این هلدینگ 
و  گروه  این  بنیان گذاران  خیر  نیت  ت:  ف گ
سیدعلی  مرحوم  بزرگوار،  آزاده  ن  ی چن هم
اکبر ابوترابی موجب تداوم و توسعه فعالیت 
اخیر  سال   ۲۰ طی  و  شده  شرکت  ن  ی ا
نوسازی تجهیزات و نیروی انسانی و توسعه 
شرکت های زیرمجموعه و تکمیل زنجیره 
تولید با شتاب بیشتری صورت گرفته است. 

دولتی  حقوق  کامل  داخت  ر پ ی  و
مهمترین  از  را  بانکی  معوقات  شتن  ا د ن و 
ویژگی های این شرکت عنوان کرد و افزود: 
تولید،  شده  تمام  قیمت  افزایش  ود  ج و ا  ب
این شرکت شفافیت مالی و مالیالتی را در 
زیادی  اهمیت  از  که  دارد  کار خود  ور  دست

برخوردار است. 

حجت اله صیدی در مراسم امضای تفاهم نامه با هلدینگ اقتصادی و خودکفایی »آزادگان« عنوان کرد

خدمت به زنجیره تولید، افتخار بانک صادرات ایران است
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نظر یک نماینده مجلس در مورد فایل صوتی دو شخصیت نظامی؛
 تشخیص نفوذ و نفاق سخت است

با اشاره به فایل صوتی منتشر شده میان دو  عضو کمیسیون امنیت ملی 
چهره نظامی گفت: گاهی پدیده نفوذ در خود سیستم های نظارتی و جایگاه های 
حساس وارد شده و موجب می شود که باطل جای حق را بگیرد. اینها خیلی مهم 

است و باید آن را جدی بگیریم.
محمود عباس زاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی، در 
خصوص فایل منتشر شده میان دو نفر از چهره های سپاه و مطرح شدن اسامی 
برخی مسئوالن در آن و ایجاد شائبه در خصوص برخی چهره های سیاسی اظهار 
داشت: اوال اقتدار سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران و مردمی بودن آن نکته ای 
ثابت شده است. مردم با دلشان از این نهاد حمایت می کنند و این نهاد از دل 
مردم برای مردم و در کنار مردم است و روز به روز با کمترین هزینه، بیشترین 

قدرت و اقتدار را پیدا می کند.
وی افزود: سپاه یک نهاد کامال مکتبی، مردمی و رو به جلو است. طبیعتا این 
مسئله مورد حسادت بدخواهان واقع شده و هرچه رشد سپاه بیشتر شود، کینه ها 

افزایش می یابد. طبیعتا ما هم منتظر چنین چیزهایی بودیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی یادآور شد: من این فایل 
را چندین بار گوش دادم؛ آنچه که بدخواهان می خواستند به دست بیاورند و بهانه 
تخریب سپاه قرار دهند، دستگیرشان نشده است و چیزی هم دستگیرشان نخواهد 

شد. دشمن با این جنگ روانی نمی تواند بر محبوبیت سپاه خدشه ای وارد کند.
وی خاطرنشان کرد: فرماندهان ما فرزندان این ملت هستند و در مواقع خطر، 
جان خود را کف دست گرفته اند. کسی که حاضر شده جانش را برای این ملت فدا 
کند و در این عرصه مسابقه گذاشته است، امروز اسیر دنیا نمی شود. ممکن است 
در این مجموعه به این بزرگی ۴ پلشتی هم وجود داشته باشد که این هم طبیعی 
است. بحث این است که روح حاکم بر این نهاد مخالف پلشتی، سوءاستفاده و کار 
غیرعادالنه است. مجموعه سپاه درون خودش حفاظتی دارد که ماموریتش بر این 
است که هیچ پاسداری کار غیرقانونی نکند.عباس زاده تاکید کرد: کمتر نهادی پیدا 
می شود که درون خود مکانیزم نظارتی مستمر و برخط داشته باشد اما سپاه چنین 
چیزی دارد و ۲۴ ساعته در حال نظارت است و تالش می کند این نهاد را نهادی 
در خدمت آرمان های انقالب قرار دهد. به نظر من این ها بازی ها و شیطنت هایی 
است که برخی درمی آورند تا به زعم خودشان، به سپاه آسیب بزنند اما از نظر ملت 
ایران این کارها کامال محکوم است و اصال نتیجه بخش نیست، حتی محبوبیت و 

مظلومیت سپاه را در قلب مردم بیشتر خواهد کرد.
وی ادامه داد: به نظر من انتشار این فایل اتفاق خاصی نیست و دشمنان 

نباید خیلی قند در دلشان آب شود که کار بزرگی کرده اند.
این نماینده مجلس در مورد اینکه آیا مجلس به این مسئله ورود نخواهد 
انقالب و تحمیل جنگ،  از  بعد  بارها اعالم کرده ام که  بارها و  کرد، گفت: من 
هزاران توطئه، ترور، تحریم، تهاجم فرهنگی که برای محدود کردن انقالب و 
مردم طراحی شد به نظرم کار زیادی برای نفوذ انجام گرفته است. پدیده نفوذ 

یک موضوع واقعی است و شعار نیست.
عباس زاده گفت: باید بپذیریم که نفوذ اتفاق افتاده و این واقعیت تلخی است. 
اگر ما مشغول فروعات بشویم،  انرژی ما به کنترل مسائل معمولی هدایت شود 
و نفوذ استراتژیک در جایگاه های حساس و برای خرابکاری های با هزینه باال با 
خسارت فیزیکی و نرم صورت گیرد، برای منحرف کردن ما از طراحی یک سیستم 
کارآمد و استفاده از عناصر کارآمد در مدیریت جایگاه های حساس، کار خودش را 
می کند. متاسفانه نفوذ هیچگاه با تابلو نمی آید بلکه با نگاه و چهره قابل اعتماد 

وارد می شود. تشخیص نفوذ و نفاق هم سخت است اما شدنی است.
وی با بیان اینکه به نظر من پدیده نفوذ به صورت جدی دارد کار خود را انجام 
می دهد، بیان کرد: گاهی پدیده نفوذ در خود سیستم های نظارتی و جایگاه های 
حساس وارد شده و موجب می شود که باطل جای حق را بگیرد. اینها خیلی مهم 
بازوی  که  ملی  امنیت  بگیریم. خوشبختانه کمیسیون  را جدی  آن  باید  و  است 
تخصصی مجلس در حوزه امنیتی است، به بحث نفوذ خیلی حساسیت دارد و طبیعتا 
مساله مطرح خواهد شد و جزو اولویت های ما است اما این مسائل به گونه ای است 
که باید در یکسری الیحه ها در مورد آن بحث شود و وقتی که به نتیجه رسیدیم 

نتیجه را به استحضار مردم به عنوان صاحبان کشور و انقالب گزارش کنیم.

دستگیری 2 آدم ربا در تهران
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از آزادی فرد گروگان گرفته شده و 
دستگیری دو تن از عامالن اصلی آدم ربایی در عملیات این پلیس خبر داد.

سرهنگ جلیل موقوفه ای در این باره گفت: چهارشنبه شب گذشته خبر 
ربوده شدن مردی حدودا ۴۵ ساله به مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰ اطالع 
داده شد و درپی آن تیمی ویژه از مأموران اقدامات خود برای رسیدگی به 

موضوع را دستور کار قرار دادند.
وی با اشاره به انجام تحقیقات اولیه تصریح کرد: در تحقیقات اولیه 
مأموران مشخص شد که آدم ربایان تقاضای مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال در ازای 
رهاکردن گروگان خود را به خانواده او اعالم کرده و درعین حال تاکید کرده 
بودند که نباید موضوع به پلیس اطالع داده شود، اما با هوشیاری خانواده 

پلیس در جریان این موضوع قرار داده شد.  
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با بیان اینکه مأموران کالنتری 
ابتدا  گفت:  داشتند،  دستورکار  در  را  موضوع  این  به  رسیدگی  آباد  باس  ع
دوربین های محل وقوع جرم مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شد که 
مرد ربوده شده از سوی راننده و سه سرنشین یک دستگاه خودروی سواری 

در محدوده خیابان سلیمان خاطر ربوده شده است.
موقوفه ای با اشاره به بهره گیری ماموران از دیگر شیوه های پلیسی 
برای شناسایی و دستگیری این افراد گفت: با کسب اولین سرنخ ها ماموران 
به اطالعاتی درباره هویت آدم ربایان پی برده و با استفاده از شیوه های فنی 

محل حضور گروگانگیران را مورد شناسایی قرار دادند.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با بیان اینکه حدود ۱۲ ساعت 
پس از اقدام به آدم ربایی، ماموران به محل اختفای آدم ربایان رفتند، گفت: 
ماموران در همکاری با خانواده فرد ربوده شده محلی را برای پرداخت وجه 
درنظر گرفتند و زمانی که گروگانگیران به این محل آمدند، دو نفر از آنان 

را دستگیر کردند.  
وی با بیان اینکه در ادامه محل نگهداری فرد ربوده شده نیز مورد 
گفت:  شد،  آزاد  گیران  گروگان  دست  از  گروگان  و  گرفته  قرار  شناسایی 
تحقیقات پلیس در خصوص علت و انگیزه آدم ربایان و دستگیری دیگر 
همدستان این دو متهم همچنان ادامه داد. فرد ربوده شده نیز به خانواده اش 

تحویل داده شد و در سالمت بود.  

بازار کفاشان تهران آتش گرفت
صبح روز گذشته)شنبه( بازار کفاشان تهران طعمه آتش شد.

تهران  بازار  تیمچه  در  پاساژ  گذشته یک  روز  ز ساعت 7:38 صبح  ا
دچار آتش سوزی شد

از تعداد  اما هنوز اطالع دقیقی  باب مغازه دچار حریق شده،  چندین 
مغازه ها و تعداد مصدومان در دست نیست.

به گفته ملکی سخنگوی آتش نشانی 7 ایستگاه آتش نشانی به محل 
اعزام شدند. آتش سوزی در حاجب الدوله بود و مغازه های کوچک و بزرگ 
زیادی که فروش لوازم خانگی انجام می دهند با انبوهی از اجناس دچار حریق 

شدند، بخشی از مغازه ها و سقف ها تخریب شد.
ملکی گفت: این تیمچه از سرا های خیلی قدیمی با دو طبقه است و 

حداقل 3۰ باب مغازه دچار آتش سوزی شد.
تعطیلی  ساعت  در  خوشبختانه  نشانی  آتش  سخنگوی  گفته  ه  ب
اوضاع  بود  کاری  ساعات  در  اگر  و  داد  رخ  سوزی  آتش  این  غازه ها  م

می شد. بدتر  خیلی 

عضو کمیته علمی کشوری کرونا:

بازگشایی مدارس و دانشگاه ها از علل شروع پیک ششم است
عفونی  بخش  ییس  ر
بیمارستان امام خمینی نسبت 
به کمبود احتمالی آی سی یو 
کودکان در هفته های آینده هشدار داد.

بخش  رییس  عمادی  میدرضا  ح
عفونی بیمارستان امام خمینی و عضو 
درباره  کرونا  کشوری  علمی  میته  ک
آخرین وضعیت مراجعان کرونا در این 
بیمارستان گفت: تعداد مراجعان درمانگاه 
به شدت زیاد شده است و تعداد افرادی 
که به صورت سرپایی رمدسیور دریافت 
یافته است.  افزایش  بسیار  نیز  کرده اند 
اینکه موارد بستری نسبت به  ا وجود  ب
ماه های گذشته سه برابر شده است، اما 
دلتا  پیک  زمان  با  مقایسه  قابل  نوز  ه
نیست. در زمان پیک پنجم ۵۰ درصد 
بیمارستان را زیر بار کووید برده بودیم 
و ده بخش به بیماران کووید اختصاص 
به  بخش  سه  االن  اما  بود،  شده  اده  د

بستری های کووید اختصاص دارد. 
او افزود: امیدواریم موارد بستری 
در هفته های آینده به شدت پیک پنجم 
نشود اما احتماال هنوز در شاخه صعودی 
این پیک هستیم، در نتیجه هنوز به قله 
نرسیده ایم و در صورت رسیدن به قله 
بیشتر  فعلی  وضعیت  از  بستری  وارد  م
خواهد شد که نمی توان از االن درباره 
صمیم  از  کرد.  بینی  پیش  آن  یزان  م
بیمارستان  وضعیت  می کنیم  دعا  لب  ق

مانند پیک قبلی نشود. 
عمادی گفت: عالیم این بیماری 
کمابیش فرقی با سویه قبلی نکرده است 
اما کسانی که بدحال هستند و آن ها را 
افرادی هستند  بستری می کنیم عمدتا 
زده اند  هم  اگر  یا  نزده اند  واکسن  ه  ک
موارد  داشته اند.  زمینه ای  یماری های  ب

توجهی  قابل  طرز  به  کودکان  بتالی  ا
شده  بیشتر  قبل  پیک های  به  سبت  ن
است. شاید یکی از دالیلش این است 
که کودکان برخالف افراد بالغ واکسن 
نزده اند. کودکان مانند اپیدمی ووهان 
درگیر  را  بزرگساالن  اسفند ۹8  در  که 

کرد، در حال درگیر شدن هستند. 
او افزود: افرادی که تنگی نفس، 
بیماری زمینه ای، آسم، بیماری قلبی، 
ریوی، فشار خون و دیابت دارند یا شیمی 
داروی  که  افرادی  و  می کنند  رمانی  د
استفاده  ایمنی  سیستم  کننده  ضعیف  ت
و  داشته اند  پیوند  که  کسانی  ی کنند،  م
افرادی که سن باال دارند، باید در صورت 
بروز عالیم حتما به پزشک مراجعه کنند 
در  اما  بگیرند.  را جدی  بیماری شان  و 
افراد جوان و افرادی که واکسن زده اند 
بیماری شدید نخواهد شد و لزوم مراجعه 
پزشکی آن ها به اندازه گروه پرخطری 

که ذکر شد نیست. 
احتمال  با  رتباط  ا در  مادی  ع
تزریق  با  کرونا  به  بتال  ا مزمانی  ه
واکسیناسیون گفت: بسیاری از کسانی 
آن ها  از  وقتی  نزده اند  واکسن  ه  ک
می گویند  چیست  آن  علت  ی پرسیم  م
مقداری گلودرد داشتیم و یکی از اعضای 

خانواده ام بیمار شده بودند و گفتم صبر 
به  که  کرده اند  صبر  اینقدر  اما  نم،  ک
نزده  واکسن  و  شده اند  دچار  یماری  ب
هرچه  می گوییم  دلیل  همین  به  ند.  ا
زودتر واکسن بزنید و تامل نکنید. البته 
بهترین زمان تزریق واکسن قبل از پیک 
بود. درحال حاضر که وارد پیک ششم 
شده ایم واکسیناسیون تاثیر چندانی بر بار 
مراجعات ندارد. او در ادامه گفت: ما از 
مردم می خواهیم که نکات بهداشتی را 
رعایت کنند اما متاسفانه نمی دانم وزارت 
آموزش و پرورش و وزارت علوم براساس 
که  داشتند  اصرار  اینقدر  شواهدی  ه  چ
مدارس و دانشگاه ها باز شود و شرایط 
فعلی نتیجه آن است. معموال بیمارانی 
که به ما مراجعه می کنند می گویند در 
شد  بیمار  که  فردی  اولین  ما  انواده  خ
یک کودک بود که به مدرسه می رفت 
و بعد بیماری در خانواده گسترش پیدا 
کرد. این اصرار بی منطق وزارت آموزش 
و پرورش و وزارت علوم یکی از علل 

مهم شروع این پیک است. 
عمادی افزود: زمانی که وضعیت 
دارد  فایده ای  چه  دیگر  می شود  رمز  ق
که مدارس تعطیل شود. قبل از شروع 
پیک باید مدارس تعطیل می شد که این 

اتفاق نمی افتد. ما دانشجویی داشتیم که 
مریض بود و عالمت داشت و در خوابگاه 
در  پرسیدیم چرا  او  از  داشت.  سکونت 
می گفتم  اگر  گفت  ماندی؟  وابگاه  خ
بدهم  امتحان  نمی گذاشتند  دارم  کرونا 
برخی  می افتاد.  بعد  ترم  به  امتحانم  و 
برای  داشتند  کرونا  که  انشجویانی  د
بیماری  برسند  امتحاناتشان  به  ینکه  ا
نمی توان  البته  می کردند.  کتمان  ا  ر
است  بازگشایی  پیک  علت  تنها  فت  گ
اما یکی از پرنمودترین زمینه هایی که 
پیک ششم با این شدت و حدت شروع 
شد حضوری شدن مدارس و دانشگاه ها 
بود که متاسفانه تا زمانی که شهرها قرمز 

نشده اند نیز ادامه پیدا می کند. 
از  برخی  اقدام  به  واکنش  در  و  ا
با وجود عالیم کرونا در  مسئوالن که 
جلسات و گردهمایی ها شرکت می کنند 
و تاثیر اقدام آنها بر افکار عمومی گفت: 
بیشتر  موجب شیوع هرچه  مساله  ین  ا
بیماری خواهد شد. این بیماری همانطور 
افراد شدید  از  بسیاری  که می دانید در 
نیست و افراد تصور می کنند که سرما 
هرچه  است،  شده  منجر  که  ورده اند  خ

سریعتر در جامعه شیوع پیدا کند. 
وضعیت  با  تباط  ر ا ر د مادی  ع
امکانات بیمارستان ها و امکان پذیرش 
مراجعان گفت: پیک قبلی شدیدتر بود 
و توانستیم از آن عبور کنیم و امیدواریم 
این بار نیز به همین صورت باشد. اما 
که  است  این  دارد  وجود  که  گرانی  ن
و  هستند  شدن  مبتال  درحال  ودکان  ک
ممکن است بدحال شوند. آی سی یو 
کودکان کم است و ممکن است با کمبود 
آی سی یو کودکان در هفته های آینده 

مواجه شویم.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

معاون دانشگاه فنی و حرفه ای کشور:
جذب  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  آموختگان  دانش  ۸درصد  ۰

بازار کار می شوند
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای کشور گفت:8۰درصد 
دانش آموختگان این دانشگاه در بازار آزاد جذب کار می شوند و این یکی از 

نقاط قوت این مرکز علمی کشور است.
محسن جهانشاهی با اشاره به اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای با یک هزار 
عضو هیات علمی و ۲۰۰ هزار دانشجو نقش محوری و اصلی در تامین نیاز 
بازار به کارهای فنی دارد افزود:وظیفه اصلی این دانشگاه تربیت تکنسین فنی 
و مهندس ماهر است به همین دلیل راه اندازی تحصیالت تکمیلی در اولویت 

کاری ما نیست.
وی با بیان اینکه ۶۵ تا 7۵ درصد دروس این دانشگاه عملی و 3۵ درصد 
تئوری است در حالی که در دانشگاه های کشور این درصدها عکس است گفت: 
رشته های فنی و حرفه ای این دانشگاه به دلیل بازار کار و درآمد مناسب، برای 

دانشجویان جذابیت باالیی دارد.
داد:  ادامه  کشور  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  عاون  م
دولتی کشور، ۱8۰  مهارتی  جامع  دانشگاه  بزرگترین  عنوان  به  دانشگاه  ین  ا
آموزشکده و دانشکده دارد و ساالنه 7۰ تا 8۰ هزار دانشجوی جدید از طریق 

آزمون سراسری جذب می کند.
راه اندازی آزمایشگاه های مجازی در دانشگاه

و  آموزشکده  در  مجازی  آزمایشگاه های  راه اندازی  از  هانشاهی  ج
دانشکده های این دانشگاه به دلیل خطر ناشی از کرونا خبر داد.

وی گفت:به منظور ارتقای سطح علمی دانشجویان ، 33 آزمایشگاه مجازی 
در دانشگاه فنی و حرفه ای راه اندازی شده است ولی کالس ها و دروس عملی 

در حال بازگشایی هستند.
پذیرش دانشجو براساس آمایش سرزمینی و علمی است

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای کشور گفت: پذیرش 
هر  نیاز  و  علمی  و  سرزمینی  آمایش  بر  منطبق  دانشگاه  این  در  انشجو  د

استان است.
جهانشاهی با اشاره به ظرفیت های صنعتی خوزستان به ویژه در صنایع 
فوالد ، نفت ، پتروشیمی ، گاز و دریانوردی بیان کرد: در دانشگاه فنی و حرفه ای 
نیازهای فعلی  با  آنها  بیشتر  خوزستان 33 کد رشته تحصیلی وجود دارد که 

خوزستان و بخش های صنعت و خدمات همخوانی دارد.
به گفته وی هم اکنون رشته های مکانیک خودرو ، رایانه ، هوش مصنوعی 

، برق صنعتی برای دانشجویان بیشترین جذابیت را دارد.

اعالم شرایط شرکت در آزمون جامع نیم سال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
دانشگاه عالمه طباطبایی 

معاونت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی در اطالعیه ای شرایط شرکت 
در آزمون جامع نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را اعالم کرد.

به گزارش دنیای جوانان از دانشگاه عالمه طباطبایی، در این اطالعیه 
آمده است: ارزیابی جامع نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در تاریخ های 

چهارم، پنجم و هفتم خرداد سال آینده برگزار می شود.
براساس این اطالعیه  دانشجویانی می توانند در این آزمون شرکت کنند 
که آزمون جامع را در نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ انتخاب و اخذ 
کرده و تمامی دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشند و میانگین 

کل نمرات آنها ۱۶ یا باالتر باشد.
در این اطالعیه اعالم شده است: ارایه نمره زبان قابل قبول برای شرکت در 
این آزمون ضروری است. در غیر این صورت شرکت در آزمون یادشده امکان پذیر 

نمی باشد و یک نوبت لحاظ می شود.

هشدار پلیس برای خرید روز پدر؛
کالهبرداری از شهروندان با لینک های تخفیف و تبریک! 

رییس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به کالهبرداری از شهروندان در پوشش 
تخفیف ها یا تبریک های روز پدر هشدار داد.

از  افراد سودجو و فرصت طلب  اینکه  بیان  با  سرهنگ داود معظمی گودرزی، 
هر مناسبت و فرصتی برای اخاذی، کالهبرداری یا هرنوع سواستفاده از مردم اقدام 
می کنند، گفت: یکی از مناسب های پیش رو والدت حضرت امیرالمومنین )ع( و روز 
پدر است. متاسفانه ممکن است افراد سودجو در پوشش تخفیفات شگفت انگیز، پیام 
تبریک و ... از شهروندان کالهبرداری یا به هرنحو از اطالعات آنان سواستفاده کنند 

که الزم است با یکسری از اقدامات پیشگیرانه از آن جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: در همین راستا الزم است شهروندان توجه داشته باشند که فریب 
تبلیغات بی نام و نشان در کانال ها و فضای مجازی را نخورده و اگر قصد خرید 
اینترنتی هدیه برای این روز را دارند حتما از فروشگاه های معتبر و تایید شده خرید 
اغوا کننده تحت عنوان تخفیف  تبلیغات  با طرح  انجام دهند.ا فراد سودجو  را  خود 
شگفت انگیز و قیمت بسیار کمتر از قیمت واقعی یک محصول تالش می کنند تا 

کاربران را وارد لینک های جعلی کنند.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: این لینک ها در مواردی به صفحاتی 
هدایت می شود که ممکن است صرفا برای سرقت اطالعات کارت بانکی آنان طراحی 
شده باشد. یا اینکه افراد سودجو مبلغی را دریافت کنند؛ اما یا کاالی خریداری شده 

را برای مشتری ارسال نکنند یا اینکه جنسی قالبی و متفاوت از آنچه که آگهی کرده 
بودند را برای مشتری خود ارسال کنند.معظمی گودرزی درباره پیام های تبریک حاوی 
لینک ناشناس نیز اظهارکرد: در مواردی نیز ممکن است افرادسودجو با لینک های 
ناشناس تحت عنوان پیام تبریک یا شرکت در قرعه کشی روزپدر و ... شهروندان را 
به وارد شدن به یک لینک تشویق کنند، در حالی که ممکن است این لینک حاوی 

بدافزار بوده و اطالعات گوشی تلفن همراه یا رایانه آنان را به سرقت ببرد.
وی در پایان تاکید کرد: در همین راستا الزم است که شهروندان فریب پیام ها 
و آگهی های منتشر شده در  کانال ها و صفحات فضای مجازی با  عنوان تخفیفات 
شگفت انگیز روز پدر و حراجی آنالین را نخورند و همواره خریدهای اینترنتی خود را 

از سایت های معتبر و دارای نماد اعتماد الکترونیک انجام دهند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
مهدهای کودک  یک هفته تعطیل شد

از دورکاری برای مادران و تعطیلی یک  با کرونا  سخنگوی ستاد ملی مقابله 
هفته ای مهدهای کودک  در شهرهای قرمز خبر داد.

توئیتی نوشت: در ستاد ملی کرونا مصوب شد، مهدهای  عباس شیراوژن در 
کودک در شهرهای قرمز به مدت یک هفته تعطیل شود و با توجه به این تعطیلی، 
دستگاه های اجرایی زمینه استفاده از دورکاری را برای مادران دارای فرزند زیر ۶ سال 
به مدت یک هفته فراهم کنند.وی ادامه داد: مدت زمان مرخصی افراد مبتال به سویه 
 PCR امیکرون، پنج روز تعیین شد که با گواهی رسمی پزشک یا ارائه تست مثبت
قابل استفاده است.معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی اعالم کرد: براساس مصوبه کمیته علمی، امکان واکسیناسیون همه بانوان 

باردار در تمامی سنین فراهم و بالمانع است.
تا کنون ۶۱ میلیون و ۴۲8 هزار و ۲۴7 نفر ُدز اول، ۵۴ میلیون و 7۴۵ هزار و 
۴۰ نفر ُدز دوم و ۲۰ میلیون و ۹37 هزار و ۲۴7 نفر، ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق 
کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱37 میلیون و ۱۱۰ هزار 

و ۵3۴ ُدز رسید.
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ارزش بازار انویدیا
 از شرکت مالک فیسبوک بیشتر شد

شرکت انویدیا با پشت سر گذاشتن Meta )فیسبوک( برای نخستین بار 
تبدیل به هفتمین شرکت بزرگ ایاالت متحده آمریکا شد.

انویدیا حاال رسمًا از شرکت Meta، غول صنعت شبکه های اجتماعی 
عبور کرده است و هفتمین شرکت بزرگ آمریکا محسوب می شود. تیم سبز که 
در چند سال گذشته حتی قادر به نزدیک شدن به شرکت صاحب فیسبوک هم 
نبود حاال با توجه به سقوط اخیر ارزش سهام متا، در رده بندی ارزشمندترین 
شرکت های بزرگ آمریکا یک پله صعود کرد. کاهش ارزش سهام Meta در 
بازار بورس باعث از دست رفتن 3۰ درصد از کل ارزش این شرکت )تقریباً معادل 
۲۶۰ میلیارد دالر( شد. در زمان ثبت این خبر، ارزش Meta به حدود ۶۱۵ 
میلیارد دالر رسیده است. این مبلغ همچنان بسیار باال به نظر می رسد، اما به طور 

قابل توجهی کمتر از ارزش سهام این شرکت در ابتدای هفته ی گذشته است.
بنابراین انویدیا حاال با ۶۵7٫۰۶ میلیارد دالر، شرکت ارزشمندتری نسبت 
اتفاق  این  که  دارند  عقیده  تحلیلگرها  از  برخی  البته  به شمار می رود.  متا  ه  ب
چندان طول نخواهد کشید. باید دید آینده به چه شکل رقم می خورد. انویدیا 
فعاًل با شرکت 7۲۰ میلیارد دالری Berkshire Hathaway در رده ششم 
این فهرست فاصله زیادی دارد. اما بدون شک پیشرفت این شرکت نسبت به 
جایگاهی که چند سال قبل داشت، بسیار قابل توجه است؛ زمانی که کل ارزش 
شرکت  آن ها تنها کسر کوچکی از اعدام و ارقامی بود که هم اکنون در بورس 
 Berkshire Hathaway به چشم می خورد. در این بین باید بدانید که
یک هلدینگ چندملیتی آمریکایی است که مالک چندین و چند شرکت کوچک 

و بزرگ در سراسر جهان محسوب می شود.
انویدیا اخیراً یک بازگشت قدرتمند را نسبت به افت چشمگیر ارزش سهام 
خود در ماه قبل رقم زد. بااین حال در جدیدترین اخبار سخت افزار شنیدیم که 
انویدیا نهایتاً نتوانست پروسه ی خریداری آرم، طراح بزرگ تراشه های الکترونیکی 
را  سنگینی  غرامت  خرید،  این  کامل  گذاشتن  کنار  و  ببرد  جلو  را  بریتانیا  ر  د
دربرداشته است. لغو قرارداد عظیم خرید Arm تأثیری قابل توجه در کاهش 
سهام این شرکت در معامالت ابتدای هفته داشت. اما به نظر می رسد که این 
ابر سیاه خیلی زود آسمان مرکز مدیریت این شرکت در سانتا کلرا را ترک کرد 
تا ارزش هر سهام آن ها به حدود ۲۶۰ دالر برسد؛ ۴۰ درصد بیشتر از پایین ترین 
نقطه ی آن در سال جاری و تنها ۲۲ درصد پایین تر از باالترین رکورد این شرکت 

در قله ی 33۴ دالر.
اما انویدیا چطور موفق به بازگرداندن روند بازار به نفع خود شد؟ شاید 
شما تصور کنید که کمبود جهانی سیلیکون در صنعت سخت افزار که انویدیا 
در مرکز آن قرار دارد، نهایتًا به زیان این شرکت تمام می شود. اما واقعیت این 
است که این تصور لزوما صحیح نیست. درواقع انویدیا در پایان آخرین دوره 
سه ماهه سال ۲۰۲۱ که سومین دوره سه ماهه سال مالی ۲۰۲۲ این شرکت 

محسوب می شود، سود بسیار زیادی را در بازار از آن خود کرد.
هنوز گزارش کامل سال مالی این شرکت منتشر نشده است؛ اما می دانیم 
که انویدیا در حال حاضر از نظر نرخ کسب درآمد در وضعیت بسیار مطلوبی 
قرار دارد. سودآوری ساالنه ی این شرکت نسبت به موعد مشابه سال گذشته 
۵۰ درصد افزایش پیدا کرد که این میزان شامل رشد ۹۱ درصدی درآمدهای 

عملیاتی و افزایش 8۴ درصدی سود خالص شرکت در سال جاری می شود.
مردم خواستار عرضه پردازنده های گرافیکی بیشتر به بازار هستند و شرکت 
Nvidia بخش بسیار بزرگی این بازار را در دست دارد. بنابراین می توان گفت 
شرایط از این بهتر نمی شود؛ البته نه برای گیمرهای پلتفرم PC که متأسفانه به 
این زودی ها نمی توانند به یک GPU مناسب با قیمت واقعی آن دسترسی پیدا 
کنند. بنابراین با وجود ابراز امیدواری مقامات انویدیا برای بهبود شرایط دسترسی 
به پردازنده های گرافیکی در بازار، می بینید که وضعیت چندان هم خالف میل 

مالکان هفتمین شرکت بزرگ ایاالت متحده آمریکا نیست.

نشناسـی  ا و ر نجمـن  ا ئیـس  ر
اجتماعـی ایـران گفـت : مخالفـت بـا 
دریافت واکسـن کرونا در حقیقت عمل 
براسـاس عالیـق و منافـع شـخصی، 
نادیـده گرفتـن منافـع جمـع و تضییـع 

حقـوق دیگـران اسـت.
مجیـد صفاری نیـا افـزود: هر یک 
از پدیده هـای اجتماعـی در طول تاریخ 
بـا دو گـروه موافـق و مخالـف روبـرو 
بـوده و دریافـت واکسـن کووید۱۹ هم 
بـه عنوان یکـی از مولفه های اجتماعی 
در سراسـر دنیـا امـروز بـا موافقـان و 
مخالفـان متعـددی مواجـه اسـت. بـه 
عنـوان مثال، اکنون در برخی کشـورها 
حـدود ۵۰ درصـد از جمعیـت، معتقد به 
تزریـق واکسـن کرونـا نبـوده و نبـود 
نگرش مشـخص در این زمینه، سـبب 
می شـود کـه بـرای تزریق و مشـارکت 

در واکسیناسـیون هـم اقدام نشـود.
»تله اجتماعی« و عمل براسـاس 

منافع شخصی
»تلـه  مفهـوم  ه  ر ا ـ ش ا ا  ـ ب ی  و
اجتماعی« ادامه داد: در علم روانشناسی 
اجتماعـی، مفهومـی بـا عنـوان »تلـه 
اجتماعی و تراژدی مشـترک« شـناخته 
می شـود کـه بـر اسـاس آن، انسـان بر 
پایـه منافـع شـخصی عمـل می کنـد و 
منافـع جمعـی را نادیده گرفتـه و در این 
راسـتا، دیگـران را بـه تلـه می انـدازد.
صفـاری نیـا توضیـح داد: بـه عنـوان 
مثـال، اکنون اجتناب از تزریق واکسـن 
کرونـا در حقیقـت عمل براسـاس منافع 
شـخصی و تضییع حقوق دیگران اسـت 
و بیمـاری ناشـی از مقاومـت در برابـر 
واکسـن می توانـد شـخص، خانـواده، 
دوسـتان، همـکاران و کل جامعـه را به 

خطر بینـدازد.
انشناسـی  و ر ن  ـ جم ن ا ـس  ی ئ ر
اجتماعـی ایـران، یکـی از راهکارهـای 
موثـر برای ترغیب عمومـی به دریافت 
رویکـرد  از  گیـری  هره  ب ا  ر کسـن  وا
اجبـار و الـزام دانسـت و توضیـح داد: 

در واقـع بـرای تبعیـت و پیـروی از 
مقـررات اجتماعـی، می توان از ۲ روش 
توبیـخ و تشـویق اسـتفاده کـرد. بـرای 
برخـی گروه هـای جمعیتی شـیوه های 
تنبیهـی، اعمـال برخـی محرومیت هـا، 
محدودیت هـا و رویکردهـای توبیخـی 
پاسـخگو خواهد بـود و توبیخ و تنبیهی 
متناسـب بـا رفتـار غلـط و تخطـی از 
نیـن اجتماعـی کـه سـبب شـود  قوا
رفتـار اجتماعـی مربوطـه یا »مسـاله« 

کاهـش یابد.
ارتقـای معیارهای سـالمت روان 

در گـرو انسـجام اجتماعی اسـت
صفاری نیـا یـادآور شـد: امـروز 
مخالفـت با واکسـن در همـه جوامع به 
چشـم می خـورد امـا تقویت انسـجام و 
اعتمـاد اجتماعـی و ارتقـای معیارهای 
سـالمت روان )در پـی ایـن انسـجام 
اجتماعـی( جامعـه را مسـتعد دریافـت 
واکسـن می کنـد.وی اظهارداشـت: 
برخـی کشـورها از جمله قطر و امارات، 
درصـد باالیـی از جمعیـت جامعـه را 
واکسـینه کـرده و شـهروندان برخـی 
کشـورها همچـون مصـر و ایـران، 
نزدیـک بـه ۱۵ تا ۱7 درصد بـا تزریق 

ایـن واکسـن مخالفـت مـی کننـد.
براساس آخرین اعالم وزارت بهداشت، 

درمـان و آمـوزش پزشـکی تاکنـون 
۱۵ درصـد از هموطنـان بـرای تزریـق 

واکسـن کرونـا مراجعـه نکرده انـد.
براسـاس آخریـن اعـالم وزارت 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی 
تاکنـون ۱۵ درصـد از هموطنـان برای 
تزریق واکسـن کرونـا مراجعه نکرده اند
برخـی از منتقـدان واکسـن کرونا 
از صاحبنظـران ایـن علـوم به شـمار 

می رونـد
ایـن روانشـناس اجتماعـی گفت: 
اجتنـاب از تزریق این واکسـن می تواند 
باشـد.  ز خطاهـای شـناختی  ا اشـی  ن
جهـان در برابـر مخالفـان واکسـن بـا 
برخـی کارشناسـان و دانش آموختـگان 
حوزه هـای علـوم زیسـتی و پزشـکی 
نیـز مواجه اسـت. در حقیقـت برخی از 
منتقدان واکسـن کرونـا از صاحبنظران 

ایـن علـوم به شـمار می رونـد.  
صفاری نیـا افـزود: بـرای تغییـر 
دو روش  ز  ا نی هـم  ا سـ ن ا نگـرش 
می تـوان اسـتفاده کـرد. در رویکـرد 
قناع سـازی بـرای تغییـر  ا نخسـت، 
نگـرش از طریـق ارائـه اسـتدالل های 
علمـی )به ویـژه برای قشـر فرهیخته( 
و تکـرار مکـرر ایـن اسـتدالل ها اتفاق 
می افتـد و در رویکـرد دوم نیـز تغییـر 

نگـرش از طریـق مسـیر پیرامونـی 
حاصـل می شـود. در ایـن روش بایـد 
از گروه هـای مـورد پذیـرش مـردم از 
جمله هنرمندان و ورزشـکاران استفاده 
کرد. این اقشـار بایـد مردم را به تزریق 
واکسـن ترغیـب کـرده و در واقع نگاه 
ایـن جمعیـت بـا تالش هـای پیرامونی 

تغییـر کند.
ضـرورت اقناع سـازی مخالفـان 
واکسـن کرونـا از طریـق آگاه سـازی

بـه  اکنـون  گفـت:  ا  ـ ی ن ری  ا صف
منظـور اقناع سـازی مخالفـان واکسـن 
کرونـا باید اطالع رسـانی و آگاه سـازی 
شـود همچنیـن طراحـی محیـط بـه 
عنـوان یکی دیگـر از راهکارهای موثر 
در ایـن زمینـه به کمـک بهره گیری از 
توبیـخ، تنبیـه و جریمـه  در این طراحی 
می توانـد ترغیـب عمومـی نسـبت بـه 

واکسیناسـیون را افزایـش دهـد.
تـا کنون ۶۱ میلیـون و ۴۲8 هزار 
و ۲۴7 نفـر ُدز اول، ۵۴ میلیـون و 7۴۵ 
هـزار و ۴۰ نفـر ُدز دوم و ۲۰ میلیـون و 
۹37 هزار و ۲۴7 نفر، ُدز سـوم واکسـن 
کرونـا را تزریـق کـرده انـد و مجمـوع 
واکسـن هـای تزریـق شـده در کشـور 
بـه ۱37 میلیـون و ۱۱۰ هـزار و ۵3۴ 

ُدز رسـیده است.

رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران:

مخالفت با واکسن کرونا ظلم در حق دیگران است
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و  کارشــناس  ــک  ی
پژوهشــگر اقتصــاد شــهری 
اظهــار داشــت: فســاد موجود 
ــکن را  ــازار مس ــِن ب ــده ت ــث ش باع
قانقاریــا بگیــرد و شــدت ایــن بیمــاری 
در بخــش مســکن باعــث شــده پــای 
ــران هــم قطــع شــود کــه  اقتصــاد ای
ــال  ۹۵  ــود را در س ــاری خ ــن بیم ای
نشــان داد؛ در دوره ای کــه تعــداد 
واحدهــای مســکونی خالــی از ســکنه 
بــه بیــش از ۲ میلیــون واحــد رســیده 
ــش  ــاهد افزای ــان ش ــا همچن ــود ام ب
ــم،  ــای مســکن بودی ــه به ــل توج قاب
بــه طــوری کــه در برخــی از ســال ها 
ــت. ــیده اس ــم رس ــد ه ــه ۱۰۰درص ب

ــاره عوامــل  کمــال اطهــاری درب
ــرخ  ــر در افزایــش ۵۰ درصــدی ن موث
تــورم نقطــه بــه نقطــه اجــاره بهــای 
مســکن کــه از ســوی بانــک مرکــزی 
اعــالم شــده، اظهــار داشــت: رویکــرد 
ــکن  ــث مس ــه بح ــبت ب ــا نس دولت ه
ــازار  ــت. ب ــص اس ــرد ناق ــک رویک ی
مســکن در ایــران یــک سیســتم رانتی 
ــن  ــی دارد و ای ــال انحصــار رانت و کام
سیســتم رانتــی از ۱۵ ســال پیــش بــر 
بــازار مســکن حاکــم شــده کــه ریشــه 
آن بــه آغــاز تراکــم فروشــی در کشــور 
برمی گــردد، ایــن اقــدام یــک انحــراف 
بــزرگ در اقتصــاد بــازار و در چارچوب 

بــازار نئوکالســیک بــود.
ــت در  ــه ران ــان اینک ــا بی وی ب
بــازار مســکن از تراکــم فروشــی آغــاز 
شــد و آثار خود را از ۱۵ ســال گذشــته 
در ایــن بــازار نشــان داد، افــزود: قانون 
شــهری را فروختنــد، قیمــت زمیــن را 
بــه یــک نــرخ رانتــی تبدیــل کردنــد و 
بــه ایــن تبدیــل مســکن در یــک دور، 
ــی  ــاد در صورت ــی افت ــوداگری رانت س
ــی  ــد رانت ــه درآم ــت جامع ــه اکثری ک
نداشــته و ندارنــد، ایــن رونــد بــه 
تدریــج کل بــازار مســکن را کــج  
کارکــرد و فاســد کرد و بــه کل اقتصاد 
ســرایت کــرد چــرا کــه ایــن سیســتم 
ــود  ــرخ س ــش ن ــث افزای ــی باع رانت
بانکــی شــد و دســت بخــش مولــد از 

ــد. ــاه مان وام هــای بانکــی کوت
کارشــناس و پژوهشــگر اقتصــاد 
ــی بخــش  ــرد: وقت ــه ک شــهری اضاف
مولــد دسترســی بــه تســهیالت بانکی 
نداشــتند، اشــتغال کاهــش پیــدا کرد و 
صندوق هــای بازنشســتگی ورشکســت 
ــور  ــدی در کش ــغل جدی ــدند و ش ش
ایجــاد نشــد یــا رونــد آن بســیار 

ــود. ضعیــف ب
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــاری ب اطه
شــعار مســکن، موتــور توســعه ایــران 
بــه شــدت شــعار و موضــوع اشــتباهی 
ــعار  ــن ش ــد: همی ــادآور ش ــت، ی اس
باعــث زمین گیــر شــدن بخــش 
مســکن شــده کــه البتــه در دوره 
دولــت اصالحــات تــا حــدودی بــه آن 
فائــق آمدنــد و جلــوی جریــان رانتــی 
ــن  ــه ای ــد ک ــت کردن ــکن مقاوم مس
کار بزرگــی بــود و در همــان دوره تــا 
ــه  ــد ک ــن آم ــود پایی ــرخ س ــدی ن ح
منجــر بــه افزایــش اشــتغال شــده بــود 
ــدی،  ــای بع ــفانه در دولت ه ــا متاس ام
شــعار مســکن، موتــور توســعه ایــران 

تکــرار شــد.
ــعار  ــی ش ــه داد: در حال وی ادام
مســکن، موتور توســعه ایــران را دنبال 
ــه  ــارم ب ــون چه ــه از قان ــد ک می کردن
بعــد، اقتصــاد دانش بنیــان مطــرح 
ــمت  ــن س ــه ای ــد ب ــود و بای ــده ب ش
حرکــت می کردیــم تــا اشــتغال و 

ــد. ــدا کن ــش پی ــد افزای درآم
کارشــناس و پژوهشــگر اقتصــاد 
شــهری بــا بیــان اینکــه جریــان کــج 
کارکــرد و رانتــِی مســکن، آثــار خــود 
را در اقتصــاد کشــور هــم نشــان داد، 
خاطرنشــان کــرد: فســاد موجــود باعث 
ــا  ــکن را قانقاری ــازار مس ــِن ب ــده ت ش
بگیــرد و شــدت ایــن بیمــاری در 
ــای  ــده پ ــث ش ــکن باع ــش مس بخ
ــران هــم قطــع شــود کــه  اقتصــاد ای
ــال  ۹۵  ــود را در س ــاری خ ــن بیم ای
نشــان داد؛ در دوره ای کــه تعــداد 
واحدهــای مســکونی خالــی از ســکنه 
بــه بیــش از ۲ میلیــون واحــد رســیده 
ــش  ــاهد افزای ــان ش ــا همچن ــود ام ب
ــم  ــکن بودی ــای مس ــه به ــل توج قاب
بــه طــوری کــه در برخــی از ســال ها 
ــیده اســت. ــم رس ــه ۱۰۰درصــد ه ب

اطهــاری افــزود: از ســال ۹۵ بــه 
ــای  ــداد خانه ه ــد تع ــاهد رش ــد ش بع
ــود  ــی ب ــن در حال ــم و ای ــی بودی خال
کــه تعــداد معامــالت مســکن پاییــن 
ــه داشــت  ــا ادام ــن قانقاری ــد. ای می آم
ــروز در  ــه ام ــیده ک ــی رس ــه جای و ب
بــازار اجــاره، ایــن وضعیــت نابســامان 

ــاهد هســتیم. را ش
ــال های  ــرد: در س ــد ک وی تاکی
گذشــته هرچنــد بهــای مســکن حتــی 
ــا  ــت ام ــدی داش ــش ۱۰۰درص افزای
ــورم  ــرخ ت ــا ن ــان ب ــا همچن ــاره به اج
پیــش می رفــت و مالــکان، اجــاره بهــا 
ــرخ تــورم در نظــر می گرفتنــد  ــا ن را ب
ــه  ــا رابط ــاره به ــًا اج ــه اساس ــرا ک چ
ــه  ــورم دارد و ن ــرخ ت ــا ن مســتقیمی ب

بهــای مســکن.
کارشــناس و پژوهشــگر اقتصــاد 
شــهری بــا بیــان اینکــه رانت مســکن 
از تراکم فروشــی آغــاز شــد و بــه 
تدریــج کل بــازار را فــرا گرفــت اضافه 
کــرد: امــروز با نــرخ تــورم ۵۰ درصدی 
ــوار  ــه خان ــه هزین ــد ک ــالم می کنن اع
کارگــری بــه ۹ میلیــون تومان رســیده 
ــه ۹  ــن هزین اســت و ۵۰ درصــد از ای
میلیــون تومانــی بــه هزینه هــای 
مســکن اختصــاص پیــدا می کنــد کــه 
ــوان  ــای ج ــرای خانواره ــدد ب ــن ع ای
بیشــتر اســت. حــال می گوینــد بــرای 
بهبــود شــرایط خانــوار کارگــری بایــد 
ــش  ــوار افزای ــوق خان ــتمزد و حق دس
ــد  ــاد می گوی ــول اقتص ــا اص ــد ام یاب
ــود و  ــه ش ــورم گرفت ــوی ت ــد جل بای

نــرخ تــورم را کاهــش دهیــم.
ــود  ــه نب ــاره ب ــا اش ــاری ب اطه
اجتماعــی  سیاســت های مســکن 
بیــان کــرد: مســکن مهــر بــه عنــوان 
ــرای  ــرای اج ــی ب ــزرگ دولت ــرح ب ط
مســکن حمایتــی حتــی نتوانســت 
خانــوار متوســط را هــم در بــر بگیــرد 
ــه  ــتیم ک ــن هس ــاهد ای ــروز ش و ام

یــک نفــر 3۰۰۰ مســکن مهــر را 
خریــداری کــرده اســت. از ســوی 
ــوار  ــد خان ــا ۹ درص ــا ۶ ت ــر تنه دیگ
ســاکن ســکونتگاه های غیررســمی 
ــکن  ــزرگ مس ــرح ب ــتند در ط توانس
ــام کننــد و معتقــدم  ن مهــر ثبت 
مســکن مهــر از هــدف خود بســیار دور 
بــود و ایــن انحــراف ســالیان ســال در 
ــود. ــده می ش ــی دی ــای حمایت طرح ه
ــت   ــه سیاس ــان اینک ــا بی وی ب
اجتماعــی پشــتیبان برای طبقــه کارگر 
و ضعیــف در کشــور نداریــم، تصریــح 
کــرد: همیــن عــدم سیاســت های 
اجتماعــی پشــتیبان باعــث شــده نــرخ 
رشــد جمعیــت امــروز بــه کمتــر از یک 

درصــد برســد.
کارشــناس و پژوهشــگر اقتصــاد 
ــت های  ــه سیاس ــاره ب ــا اش ــهری ب ش
پشــتیبان بــرای طبقــه کارگــر اظهــار 
داشــت: مــا در دنیــا دو ضریــب جینــی 
ــب  ــا ضری ــی از آنه ــه یک ــم ک داری
ــع اســت کــه  ــص و توزی ــی ناخال جین
میــزان مــزد و حقــوق را محاســبه 
ــدر  ــدر ســود و چق ــی چق ــد یعن می کن
ــا  ــت. در اروپ ــده اس ــیم ش ــزد تقس م
کــه کارگــران، حــزب دارنــد و امــکان 
ــب  ــن ضری ــود دارد، ای ــاب وج اعتص
ناخالــص جینــی بیــن ۰,7 و ۰,8 
درصــد اســت یعنــی نزدیــک بــه 
یــک، کــه نابرابــری کامــل محســوب 
می شــود امــا وقتــی بازتوزیــع صــورت 
می گیــرد ایــن عــدد بــه ۰,3 تــا ۰,3۵ 
درصــد می رســد کــه بــه برابــری 
نزدیــک می شــود یعنــی سیاســت 
بازتوزیــع و سیاســت اجتماعــی اســت 
کــه می توانــد طبقــه کارگــر را از رفــاه 
برخــوردار کنــد و نــه مــزد حداقلــی. اما 
در ایــران فقــط مــزد حداقلــی در نظــر 
گرفتــه می شــود کــه ایــن تعجــب آور 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــت.اطهاری ب اس
ــت  ــت اس ــکن، دول ــورم مس ــل ت عام
ــل  ــت عام ــت: دول ــردم، گف ــه م و ن
ــش قیمــت مســکن اســت چــرا  افزای
کــه ریشــه ایــن تــورم در تراکــم  
فروشــی و افزایــش رانــت در ایــن 
ــام  ــت در تم ــوده اســت و دول ــازار ب ب
ایــن ســال ها جلــوی تراکــم فروشــی 

ــت. را نگرف
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت 
بــازار اجــاره یــادآور شــد: آغــاز 
رشــد اســکان در ســکونتگاه های 
غیررســمی بــا افزایــش اجــاره بهــا در 
شــهرهای بــزرگ بــود. پیــش از ایــن 
ــکان  ــا اس ــینی و ی ــزان حاشیه نش می
غیررســمی در محــالت فرودســت 
یــا بافــت فرســوده ۵ درصــد جمعیــت 
شــهری بــود کــه ایــن عــدد امــروز به 
3۰ درصــد رســیده و ایــن آمــار و ارقام 
بــه انــدازه کافــی وضعیــت بــازار اجاره 

ــد. ــان می دهن ــور را نش ــا در کش به
کارشــناس و پژوهشــگر اقتصــاد 
شــهری ادامــه داد: البتــه افزایــش 
قیمــت اجــاره بهــا در ســکونتگاه های 
غیررســمی هــم خــود را نشــان داده به 
طــوری کــه یــک واحــد 3۰ متــری به 
۲ واحــد ۱۴ متــری و ۱۶ متــری تبدیل 
شــده و مــا ایــن موضــوع را در خــاک 
ســفید تهــران می بینیــم کــه ایــن در 
ــکن  ــک مس ــه در ی ــت ک ــی اس حال
ــر  ــر نف ــکان ه ــرانه اس ــوب س مطل

حداقــل ۱۲ متــر اســت.
اطهــاری اضافــه کــرد: بــه طــور 
قطــع افزایــش ۵۰ درصــدی اجــاره بها 
بــه ابعــاد فقر و ســختی فقــر می افزاید 
و خانــوار را فشــرده تر می کنــد و در 
ــش  ــکاری افزای ــه بزه ــت ک اینجاس
پیــدا می کنــد بــه طــوری کــه در 
د  ریاســت جمهــوری احمدی نــژا
ــای  ــش به ــای افزای ــی جهش ه وقت
ــکاری  ــت، بزه ــورت گرف ــکن ص مس

ــر شــد. 3 براب
ــان  ــه در هم ــان اینک ــا بی وی ب
ار  ز هــ  3۰۰ ن  هــرا ت قــط  ف ه  دور
ــزود:  ــود، اف ــت داده ب ــغل را از دس ش
افزایــش بیــکاری و رشــد بهــای 
ــینی و  ــش حاشیه نش ــکن و افزای مس
ســکونتگاه های غیررســمی در نهایــت 
ــی و  ــیب های اجتماع ــه آس ــر ب منج
رشــد بزهــکاری در تهــران شــده بــود.

کارشــناس و پژوهشــگر اقتصــاد 
شــهری تصریــح کــرد: قطعــا در ایــن 
دوره کــه اشــتغال بیــش از پیــش 
ــامان تر  ــت نابس ــه وضعی ــش یافت کاه
اســت. در حــال حاضــر رشــد اقتصادی 
منفــی داریــم و پژوهش هــا نشــان 
داده کــه رابطــه ایجاد اشــتغال و رشــد 
اقتصــادی منفــی شــده اســت و ایــن 
بــه معنــای اقتصــادی قانقاریــا گرفتــه 
اســت.اطهاری بــا اشــاره بــه نادرســت 
ــودن سیاســت های اقتصــاد مســکن  ب
ــه  ــی ک ــرد: در حال ــان ک در کشــور بی
بایــد اقتصــاد دانش بنیــان، عامــل 
محــرک اقتصــاد باشــد امــروز از 
شــعار مســکن، موتــور توســعه کشــور 
حــرف می زننــد و ایــن باعــث افزایــش 
اشــتغال در صنایــع باالدســتی نخواهد 
ــه محــض اینکــه در  شــد چــرا کــه ب
ــرود  ــاال ب ــره وری ب ــع، به ــن صنای ای

ــود. ــاد نمی ش ــغل ایج ش
ــا بیــان اینکــه ایــن شــعار  وی ب
از ســوی رانت خــواران و کســانی 
ــده  کــه منافع شــان در ایــن حــوزه دی
ــرد:  ــد ک ــود، تاکی ــالم می ش ــده اع ش
ــعارهای  ــه ش ــر ن ــعارها دیگ ــن ش ای
نئولیبرالــی بلکــه شــعارهای نئوفئودالی 
ــت و  ــا ران ــای آنه ــه مبن ــتند ک هس
انحصارطلبــی اســت و نــه ایجــاد 

ــد. ــاد مول اقتص

برنامه بانک توسعه صادرات دراجرای تسهیالت بدون ضامن
معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات گفت: این 
بانک به عنوان نهاد توسعه ای و تخصصی با پرداخت 
تسهیالت کالن به صادرکنندگان از تولید محصوالت 

راهبردی صادرات محور حمایت مالی می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران، رضا ساعدی فر معاون اعتبارات و عضو هیات 

عامل این بانک در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز با اشاره به بخشنامه جدید 
وزارت اقتصاد درخصوص پرداخت تسهیالت خرد توسط شبکه بانکی به 
متقاضیان گفت: پرداخت تسهیالت خرد در گذشته نیز توسط بانک های 
اما مطابق  انجام می شد،  با ضمانت کارمند رسمی  ه متقاضیان  ب کشور 
بخشنامه اخیر، پرداخت تسهیالت خرد تا سقف یک میلیارد ریال بدون 
ضامن و صرفًا حسب مورد با دریافت چک، سفته و گواهی کسر از حقوق 

فرد متقاضی انجام می شود.
وی بیان کرد: این طرح در بانک توسعه صادرات ایران نیز به عنوان 
یک بانک دولتی و بر اساس بخشنامه اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی 
اجرا می شود اما با توجه به اینکه مشتریان این بانک را اشخاص حقوقی و 
همچنین تجار و بازرگانان تشکیل می دهند اغلب تقاضای دریافت تسهیالت 

کالن دارند و مشمول این بخشنامه نمی شوند.
ساعدی فر افزود: در صورت ارایه تقاضای تسهیالت خرد از سوی 
مشتریان بانک توسعه صادرات ایران شعب این بانک مطابق بخشنامه اخیر 

بدون دریافت ضمانت کارمند رسمی تسهیالت خرد پرداخت می کنند.
معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: مطابق این 
بخشنامه، پرداخت تسهیالت خرد به کارکنان، بازنشستگان، مستمری بگیران 
بخش های دولتی،عمومی و خصوصی که حقوق ماهانه خود را از بانک ها 

دریافت می کنند، اولویت دارد.
عضو هیات عامل بانک توسعه صادرات ایران، هدف از اجرای این طرح 
را تسهیل و تسریع در دسترسی مردم برای دریافت تسهیالت خرد عنوان 
کرد و خاطرنشان ساخت: پرداخت این نوع تسهیالت، مطابق با بخشنامه 
اخیر به معنای اعطای وام جدید برای متقاضیان نیست بلکه صرفا شرایط 

پرداخت تسهیالت خرد تغییر کرده است

سومین پیچ استارتاپی نمایشگاه اینوتکس در زنجان با حضور فعال 
پست بانک ایران برگزار شد

سومین حلسه گفتگوی استارتاپی)پیچ( بمنظور 
به  راهیابی  برای  برگزیده  تاپ های  ر ا ست ا تخاب  ن ا
بخش نهایی رقابتهای اینوتکس۲۰۲۲ باحضور ۱۶ 
تیم علمی دارای ایده های نوآورانه و نیز جمعی از 
مقامات استان و اساتید دانشگاه ها در زنجان با حضور 

فعال پست بانک ایران برگزار شد.
به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران 
؛ درسومین جلسه انتخاب تیم های استارتاپی ۱۶ تیم از استان زنجان در 
حوزه های مختلف همچون کشاورزی بهداشتی، بورس محیط زیست ، با 

ارائه طرح های خالقانه خود از سوی داوران مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
در این جلسه ابتدا مهندس خالقی دبیر شبکه فن بازار ایران  توضیحات 
درخصوص عملکرد و اهمیت برگزاری این جلسات  در شناسائی استارتاپ 

ها و معرفی آنان به سرمایه گزاران مشتاق اراه کردند.
ایران بعنوان نماینده   فتانه توحیدی مشاور مدیرعامل پست بانک 
بانک  سخنران بعدی این رویداد،ضمن تاکید بر اهمیت بازگشـت سـریع 
اقتصادی شرکت های نوپا ، استارت آپ ها و اکوسیستم های استارت 
با بهره وری باالتر و قیمت پـایین  ا مدل های کسب وکار جدید  آپی ب
عنوان  به  اینوتکس  نمایشگاه  برگزاری  براهمیت  ریان،  ت شـ م ه  ـ ب ر  ـ ت
شتابدهنده تیم های استارتاپی ، گفت؛اینوتکس نمایشگاه نوآوری و فناوری 
است.  ،فناوری  دربردارنده کلیه روش ها، فرآیندها سیستم ها و مهارت 
هایی است که جهت تبدیل منابع به محصوالت به کار گرفته می شوند. 

توحیدی افزود : به هرگونه تغییر و تحول در فناوری )ترک روشهای 
قدیمی و سنتی انجام امور( ”نوآوری“ اطالق می شود . مهاجرت از روشهای 
قدیمی به نوین امروز باید در چهارچوب اقتصاد دیجیتال اتفاق بیافتد. در 
اقتصاد دیجیتال فناوری های دیجیتال بر کل بخش های تولیدی و خدمات 
تاثیر می گذارند و  مهم ترین ویژگی های اقتصاد دیجیتال تاثیرگذاری بیش 

از پیش سرمایه های دانشی و فناور ی است. 
وی افزود:در اقتصاد دیجیتال به کمک فناوری های دیجیتال، امور با 
باالترین سرعت انجام می شوند و رشد کسب وکارهای نوآورانه و فناوری 
 محور در کوتاه ترین زمان اتفاق می افتد. لیکن  در مقابل کسب وکارهای 
سنتی نیز از ثبات سابق برخوردار نیستند و در صورت عدم چابکی و همراهی 
با دیجیتالی شدن، به سرعت مسیر افول را در پیش خواهند گرفت و از 

صحنه رقابت خارج خواهند شد.
توحیدی درادامه افزود؛ نکته مهمی که الزم است بر آن تأکید کنم تمایز 
بین مفاهیم الکترونیکی شدن و دیجیتالی شدن است که امروزه در بسیاری 
موارد از هم تفکیک نمی شوند. الکترونیکی شدن ، اجرای فرآیندهای دستی 
و سنتی با ابزارهای الکترونیکی است.در حالیکه وقتی سخن از دیجیتالی 
شدن است ، فرآیندها مبتنی بر اصول و مبانی دیجیتال بازبینی و باز نویسی 

و جایگزین فرآیندهای سنتی و دستی می شوند.
ا تاکید بر اهمیت استراتژیک بودن تصمیم گیری ها در  ب توحیدی 
فناوری و نوآوری گفت؛ باید به روشی کاماًل سیستماتیک با آنان روبرو 
شود و اگر در این بخش نتوانیم رسالت خود را به درستی انجام دهیم ضمن 
هدر رفتن منابع ، منجر به بی انگیزگی نیروهای جوان و صاحبان تفکر 

خالق خواهیم شد.
وی اظهار داشت : مزایای پیشتازبودن درفناوری که نوآوران و پیشتازان 
را به خود جلب می نماید، امکان کسب سود باال و مزایای ناشی از ”نفِر اول 
بودن“ است. در صورتی که این پیشتازبودن در فناوری, کارآیی سازمان 
را نسبت به دیگر رقیبانش باالتر ببرد، سبب ایجاد یک برتری و مزیت 

هزینه ای خواهد شد.
یکی  یه  نوآوری  و  فناوری  بوم  گفت؛ زیست  ادامه  ر  د ی  د ی ح و ت
این  امروزی است و  یافته  قتصاد دانش  بنیان درجوامع توسعه  ا رکان  زا ا
زیست  بوم متشکل از فعاالن، بازیگران و نهادهای ذی ربط متعددی است 
ایده پردازی،  تجاری سازی  ایده یابی،  نوآوری،   که در زمینه های پژوهش، 
ایده ها، ایجاد تحول و پیشرفت، کشف و پرورش استعدادها،  شبکه سازی 
در کسب و کار،  توسعه فناوری و صادرات و تبادل فناوری به ایفای نقش 

می پردازند.
وی ضمن اشاره به حمایت پست بانک ایران از شرکت های دانش 
بنیاد افزود؛ پست بانک ایران بعنوان حامی اصلی اینوتکس شناخته می شود 
و پس از حضور موفق در رویداد اینوتکس ۲۰۲۱ ، در رویداد سال آینده نیز 
حامی طالیی اینوتکس است که سه رکن اصلی آن توانمند سازی استارتاپ 

ها، تأمین مالی و یافتن مسیر مناسب جهت ورود به بازار است .
اقتصاد  در  پیشگام  بانک  بعنوان  ایران  بانک  پست  گر  ی د ز سوی  ا
دیجیتال، بانک تخصصی حوزه IT و ICT است و در حوزه این وظیفه 
جامعه هدف بانک فعاالن حوزه فناوری اطالعات ، ارتباطات و استارتاپ 
ها هستند که این خدمات وجه تمایز پست بانک نسبت به سایر بانکهاست 
و پست بانک در این بخش تسهیالت با نرخ های ترجیحی و شرایط آسانتر 

از محل بانک یا صندوق توسعه ملی اعطا خواهد کرد.    
پست بانک ایران همواره بر آن بوده است تا از طریق تأمین مالی 
را  فناور زمینه  بنیان و  به شــرکت های دانش  پرداخت تســهیالت  و 
برای  ایجاد و تقویت اســتارت آپ هــا و ارتقا دانش و مهارت کارآفرینان 

در حوزه های تخصصی مالی و سرمایه گذاری فراهم سازد.
 

افزایش تولید نفت ایران با وجود ادامه تحریم ها
آمارهــای اوپــک نشــان می دهــد تولیــد نفــت ایــران در نخســتین 
مــاه از ســال ۲۰۲۲ میــالدی بــا وجــود ادامــه تحریم هــای اقتصــادی، 
ــکه در  ــون بش ــاالی ۲.۵ میلی ــه ب ــکه ای ب ــزار بش ــی ۲۱ ه ــا افزایش ب
روز رســیده کــه باالتریــن میــزان تولیــد در ســه ســال گذشــته اســت.

ــد  ــزارش تولی ــک( گ ــت )اوپ ــده نف ســازمان کشــورهای صادرکنن
ــرای نخســتین مــاه از ســال ۲۰۲۲ میــالدی  نفــت اعضــای خــود را ب

منتشــر کــرد.
ــاه(  ــه )دی و بهمن م ــاه ژانوی ــزارش، در م ــن گ ــاس ای ــر اس ب
تولیــد نفــت اوپــک ۶۴ هــزار بشــکه در روز افزایــش پیــدا کــرده اســت. 
افزایــش تولیــد نفــت اوپــک بــه دلیــل تصمیــم اعضــای ایــن ســازمان 
بــه همــراه تولیــد کننــدگان غیــر اوپکــی اســت کــه تولیــد خــود را ۴۰۰ 

هــزار بشــکه در روز افزایــش دهنــد.  
بــا توجــه بــه افزایــش ۶۴ هــزار بشــکه ای، تولیــد اعضــای اوپــک، 

در آســتانه ۲8 میلیــون بشــکه در روز قــرار گرفــت.
ــزارش  ــر اســاس گ ــازمان ب ــن س ــن اســاس، ۱3 عضــو ای ــر ای ب
ــون و ۹8۱ هــزار بشــکه نفــت  ــه، ۲7 میلی ــاه ژانوی ــه در م ــع ثانوی مناب
خــام تولیــد کردنــد کــه ۶۴ هــزار بشــکه بیشــتر از ۲7 میلیــون و ۹۱8 

هــزار بشــکه مــاه دســامبر اســت.
عربســتان بــا تولیــد روزانــه ۹ میلیــون و ۹۹۹ هــزار بشــکه، عــراق 
ــا  ــارات ب ــکه و ام ــزار بش ــون و ۲۴۵ ه ــار میلی ــه چه ــد روزان ــا تولی ب
ــزرگ  ــدگان ب ــزار بشــکه، تولیدکنن ــون و ۹۲۴ ه ــه ۲ میلی ــد روزان تولی

اوپــک هســتند.
ایــران در مــاه ژانویــه ۲ میلیــون و ۵۰3 هــزار بشــکه نفــت خــام 
تولیــد کــرده کــه ۲۱ هــزار بشــکه بیشــتر از مــاه دســامبر بــوده اســت. 
ــه  ــا ب ــت تحریم ه ــل بازگش ــرای کام ــد از اج ــد بع ــزان تولی ــن می ای
اقتصــاد ایــران و بــا خــروج یک جانبــه آمریــکا از برجــام، در ســه ســال 
گذشــته بــی ســابقه بــوده اســت.در کنــار ایــن افزایــش تولیــد، قیمــت 
نفــت خــام ســنگین ایــران کــه یکــی از نفــت هــای شــاخص در قیمــت 
گــذاری ســبد اوپــک بــه شــمار مــی رود نیــز بــا رشــد قیمــت همــراه 
بــوده و در نخســتین مــاه از ســال ۲۰۲۲ میــالدی بــا افزایشــی حــدود 

۱۱ دالر در هــر بشــکه همــراه شــده اســت.  
قیمــت نفــت خــام ســنگین ایــران بــر اســاس تازه تریــن گــزارش 
ــه مــاه دســامبر ۱۰ دالر و ۹۱ ســنت  اوپــک، در مــاه ژانویــه نســبت ب
برابــر بــا ۱۴.۶ درصــد افزایــش یافتــه اســت. قیمــت نفــت خام ســنگین 
ــی کــه  ــه 8۵ دالر و ۵۹ ســنت ثبــت شــد، در حال ــران در مــاه ژانوی ای
ــن  ــاه دســامبر هــر بشــکه 7۴ و ۶8 ســنت بود.میانگی ــم در م ــن رق ای
قیمــت نفــت خــام ســنگین ایــران در ســال ۲۰۲۱ برابــر بــا  ۵۴  دالر و 
38  ســنت و در ســال ۲۰۲۰  برابــر بــا ۴۰ دالر و 77 ســنت بــوده اســت.
ــال ۲۰۲۲  ــت در س ــرای نف ــای ب ــزان تقاض ــک می ــه اوپ دبیرخان
را ۱۰۰ میلیــون و 8۰ هــزار بشــکه در روز اعــالم کــرد کــه نســبت بــه 

ــته اســت. ــد داش ــار درصــد رش ــش از چه ــی  بی ــی قبل پیش بین
در کنــار افزایــش تولیــد نفــت ایــران، افزایــش صــادرات نفــت نیــز 

محقــق شــده اســت.  
رویتــرز به تازگــی گزارشــی منتشــر کــرده اســت کــه بــا اســتناد بــه 
ــران  ــه نفــت ای ــی نفتکش هــا، صــادرات روزان ــار شــرکت های ردیاب آم
ــون  ــک میلی ــاالی ی ــه ب ــامبر  )آذر- دی( ۲۰۲۱ ب ــاه دس ــان م در پای
بشــکه در روز رســیده کــه باالتریــن میزان در ســه ســال گذشــته اســت.

ــران  ــت ای ــم نف ــش اعظ ــه بخ ــد ک ــد می کن ــزارش تاکی ــن گ ای
بــدون مشــخص بــودن منبــع کشــور صادرکننــده، راهــی چیــن شــده 
اســت. بــا ایــن حــال دولــت بایــدن افــراد و شــرکت های چینــی را بــه 
خاطــر واردات نفــت از ایــران و نقــض تحریم هــا مجــازات نکرده اســت.  

کارشناس و پژوهشگر اقتصاد شهری:

دولت عامل افزایش قیمت مسکن است 
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زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

تورم آمریکا مانع افزایش قیمت نفت شد
قیمت نفت در معامالت روز جمعه بازار جهانی با قوت گرفتن انتظارات 
برای افزایش چشمگیر نرخهای بهره آمریکا و انتظار سرمایه گذاران برای 

نتیجه مذاکرات هسته ای، کاهش پیدا کرد.
بهای معامالت نفت برنت 3۵ سنت معادل ۰.3 درصد کاهش یافت و 
به ۹۱ دالر و ۱۶ سنت در هر بشکه رسید. معامالت نفت برنت شب گذشته 

با ۱۴ سنت کاهش بسته شده بود.
با ۱۵ سنت معادل  آمریکا  اینترمدیت  بهای معامالت وست تگزاس 
۰.۲ درصد کاهش، به 8۹ دالر و 73 سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت 

آمریکا روز پنج شنبه با ۲۲ سنت افزایش بسته شده بود.
هر دو شاخص قیمت نفت به سوی نخستین رشد هفتگی پس از هفت 

هفته رشد متوالی، پیش می روند.
وارن پاترسون، مدیر تحقیقات کاالی ING گفت: آمار تورم که روز 
گذشته منتشر شد، بانک مرکزی آمریکا را برای افزایش بیشتر نرخهای بهره 
تحت فشار قرار می دهد. این انتظارات روی نفت و کاالهای دیگر سنگینی 
می کند. بعالوه به نظر می رسد مذاکرات هسته ای ایران در حال پیشرفت 

است که عامل بازدارنده رشد قیمتهاست.
در پی انتشار آمار تورم آمریکا که بزرگترین افزایش ساالنه تورم در ۴۰ 
سال اخیر را نشان داد، جیمز بوالرد، رییس بانک فدرال رزرو سنت لوئیس 
اظهار کرد: خواهان افزایش یک درصدی نرخهای بهره تا اول ژوییه است.

سرمایه گذاران همچنین به مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و ایران 
برای احیای توافق هسته ای چشم دوخته اند که هفته جاری پس از وقفه 
۱۰ روزه ازسرگرفته شد. دستیابی به توافق، لغو تحریمها علیه فروش نفت 
ایران را به دنبال خواهد شد و کمبود عرضه جهانی را کمتر می کند. جن 
ساکی، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید گفت: مذاکرات به نقطه حساسی رسیده 

و توافقی که به نگرانیهای اصلی همه طرفین می پردازد، دیده می شود.
با  باره گفت:  این  دوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA در  ا
خوش بینی رو به رشد نسبت به پیش رفتن مذاکرات هسته ای ایران در 
مسیر صحیح و صعود ارزش دالر تحت تاثیر چشم انداز افزایش نرخهای 
افزایشی قیمت نفت سرانجام نیرویش را از دست داد.  بهره آمریکا، روند 
بازار نفت همچنان با کمبود عرضه روبروست اما نیروی صعودی نفت به 
پایان رسیده است. اگر روند صعودی ارزش دالر ادامه پیدا کند، قیمت نفت 

همچنان کاهش بیشتری خواهد داشت.
بر اساس گزارش رویترز، کمبود عرضه در جدیدترین آمار هفتگی ذخایر 
نفت و فرآورده های نفتی آمریکا منعکس شد. اداره اطالعات انرژی آمریکا 
اعالم کرد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به چهارم فوریه، به میزان 
۴.8 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و به ۴۱۰.۴ میلیون بشکه رسیده است 
در حالی که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز، افزایش ذخایر به میزان 3۶۹ 

هزار بشکه را پیش بینی کرده بودند.
در این بین، اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد 
تقاضای جهانی برای نفت ممکن است امسال رشد بیشتری پیدا کند. این 
گروه پیش بینی کرد با احیای قوی اقتصاد جهانی از رکود کرونایی، تقاضا 

امسال ۴.۱۵ میلیون بشکه در روز رشد می کند.
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ق  تا ا ن  یندگا نما هیئت  و  ض ع
بازرگانی ایران می گوید برخی اشکاالت 
در  گذشته  از  که  ساختاری  ابهامات  و 
حلی  راه  و  داشته  وجود  ایران  تصاد  ق ا
برایش پیدا نشده، به گرانی مداوم کاالها 

کمک کرده است.
خسرو فروغان گران سایه، اظهار 
کرد: باید میان گرانی و گران فروشی 
گران  شویم.  قائل  مهم  تفکیک  ک  ی
فروشی به سوء استفاده فرد یا شرکتی 
از شرایط بازار باز می گردد که توانسته 
در یک مدت زمانی، کاالی خود را باالتر 
از قیمت واقعی به فروش برساند؛ این 
موضوع قطعا یک تخلف به شمار آمده 

و باید با آن برخورد شود.
وی ادامه داد: گران فروشی اما با 
مواد  وقتی  نیست.  یکی  کاالها  انی  گر
اولیه گران می شود و قیمت تمام شده 
محصول برای تولیدکننده افزایش پیدا 
بیشتر  راه  دو  اقتصادی  فعال  ی کند،  م
گران تر  را  خود  کاالی  باید  یا  ارد؛  د ن
تعطیل  را  یا واحد صنفی خود  فروشد  ب
در  رو  این  از  نکند.  کار  دیگر  و  کرده 
این دو  باید میان  این موضوع  بررسی 
مفهوم تفاوت قائل شویم و در برخورد 

با آنها نگاه یکسان نداشته باشیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران، نبود نگاه 
واحد در میان دستگاه های تصمیم گیر را 
یکی دیگر از مبانی اصلی باال بودن تورم 
در اقتصاد ایران دانست و توضیح داد: ما 

باید یک بار برای همیشه به این سوال 
شدن  آزاد  موافق  آیا  که  بدهیم  سخ  ا پ
اینطور  خیر؟  یا  هستیم  کاالها  مت  ی ق
نمی شود که برخی کاالها با قیمت آزاد 
عرضه شوند و تولید و توزیع کننده آن 
اجازه اعالم هر قیمتی را داشته باشند 
اما در عین حال دولت به بعضی دیگر 
از محصوالت اجازه افزایش قیمت ندهد.
به گفته فروغان گران سایه، تداوم 
این نگاه باعث می شود که فعالیت در 
عقب  اقتصادی  حوزه های  از  عضی  ب
گذار  سرمایه  و  تولیدکننده  و  اند  م ب

در  را  آینده خود و سرمایه اش  تکلیف 
بسیاری از طرح های اقتصادی نداشته 
ایران  اقتصاد  ضرر  به  قطعا  که  شد  ا ب

تمام خواهد شد.
کمبود  و  نبود  اینکه  بیان  با  وی 
گرانی  عوامل  از  دیگر  یکی  ارت  ظ ن
یک  کرد:  بیان  است،  ایران  در  ال  ا ک
که  می دهد  نشان  سرانگشتی  اب  س ح
بسیار  کشور  سراسر  در  بازرسان  داد  ع ت
پایین تر از تعداد واحدهای صنفی است. 
یعنی حتی اگر ابزارهای نظارت دقیقی 
در اختیار آنها باشد نیز با توجه به تعداد 

پایین، نمی توانند بر روی تمام واحدهای 
صنفی نظارت کنند. به این ترتیب ما با 
این چالش مواجه می شویم که هر بار 
دستگاه های نظارتی از برخورد با گران 
عمال  ما  ا می کنند  صحبت  وشی  ر ف
امکان نظارت بر عملکرد تمام واحدها 
وجود ندارد. با کنار هم قرار دادن این 
عوامل، می بینیم که ما حتی در مبانی نیز 
تکلیف خود را با گران فروشی مشخص 
نکرده ایم و پس از حل مشکل در این 
حوزه، کار به برنامه ریزی و نهایی کردن 

سیاست های اجرایی می رسد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:

نبود و کمبود نظارت از عوامل گرانی کاال است
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ن  سا ا خر ر  ا ند ستا ا
از  روز  نهمین  در  ضوی  ر
حضور  با  امسال  فجر  هه  د
منزل  و  گناباد  آباد  نجم  روستای  ر  د
حسینی  علی  حسین  محمد هید  ش
روستا   ۱۰ به  گازرسانی  های  روژه  پ
گناباد  صنعتی  تولیدی  واحد   ۱۲3 و 

افتتاح کرد. ا  ر
بهره  آیین  در  نظری  عقوبعلی  ی
به  گازرسانی  های  پروژه  از  رداری  ب
صنعتی  تولیدی  واحدهای  و  وستاها  ر
مقامات  از  جمعی  حضور  با  که  ناباد  گ
آباد  ستانی و محلی در روستای نجم  ا
این شهرستان برگزار شد با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدا گفت: همه مسئوالن 
باید در راستای رفع مشکالت مردم با 

اراده و عزم جدی اقدام کنند.
دادن  جلوه  بزرگ  افزود:  ی  و
مشکالت هنر نیست بلکه هنر ما حل 
در  مسئوالن  وظیفه  است.  مشکالت 
هر رده حل مسائل است. بی شک به 
فضل خدا همت جمعی منجر به تحقق 

اهداف می شود.
به طرح  اشاره  با  ادامه  در  نظری 
های گسترده گازرسانی در استان گفت: 
مدیرعامل شرکت گازخراسان رضوی از 
را  اراده حل مشکل  مدیرانی است که 

دارد و راه اندازی قرارگاه خدمت رسانی 
به واحدهای تولیدی صنعتی در شرکت 

گازاستان موید این ادعا است.
مردم  ینده  نما یی  صفا حمد  م
کمیسیون  عضو  و  گناباد  و  جستان  ب
اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز در 
سخنانی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی را نمونه بارز مدیریت جهادی و 
انقالبی دانست و گفت: همه ما قدردان 
زحمات ایشان و همکارانشان در شرکت 

گاز استان هستیم.
حسن افتخاری مدیرعامل شرکت 
این مراسم  گاز خاسان رضوی هم در 
اا.. دهه فجر  ایام  ا تبریک فرارسیدن  ب
به  گفت: خداوند متعال را شاکریم که 
به  امروز شاهد  انقالب اسالمی  برکت 
ثمر نشستن یکی دیگر از دستاوردهای 

در  اسالمی  جمهوری  مقدس  ظام  ن
جنوبی ترین روستای خراسان  رضوی 

هستیم.
و  حمایت  از  قدردانی  با  ی  و
و  استاندار  گاز،  ملی  شرکت  دایت  ه
شورای  مجلس  در  مردم  مایندگان  ن
گازرسانی  های  پروژه  ز  ا سالمی  ا
گذشته  سال  چهار  تا  سه  در  فزود:  ا
تعداد  نظر  از  رضوی  خراسان  ستان  ا
کشور  پنجم  رتبه  در  گازدار  وستای  ر
قرار داشت؛ ولی هم اکنون با اقدامات 
گازرسانی  های  پروژه  شده  نجام  ا
روستایی استان شتاب ویژه ای گرفته 
به نحوی که در حال حاضر، خراسان 
رضوی دارای بیشترین روستای گازدار 

در سطح کشور است.
در  که  مطلب  این  بیان  با  ی  و

شهرستان گناباد تمام ۵۴ روستای واجد 
شرایط گازرسانی از نعمت گاز برخوردار 
شده اند تصریح کرد: امروز بهره برداری 
همزمان پروژه های گازرسانی شرکت 
گاز استان خراسان رضوی در شهرستان 
گناباد با ظرفیت ۱۰ روستا و ۱۲3 واحد 
تولیدی صنعتی انجام می شود. با بهره 
برداری از این پروژه ها بیش از یکهزار 
میلیارد   8۰۰ مبلغ  با  روستایی  انوار  خ
ریال که از محل منابع داخلی شرکت 
ملی گاز هزینه شده است تحت پوشش 

نعمت الهی گاز قرار می گیرند.
استان  ز  گا شرکت  دیرعامل  م
پشتیبانی  تولید  سال  در  کرد:  صریح  ت
به  گازرسانی  موضوع  زدایی،  مانع  و 
واحدهای تولیدی صنعتی نیز با تاکید 
با  محترم  استاندار  و  گاز  ملی  شرکت 
تشکیل قرارگاه جهادی خدمت رسانی 
دنبال  با جدیت  استان  در شرکت گاز 
طور  به  ایم  شده  متعهد  شود.  ی  م
واحد  سه  کاری  روز  هر  در  یانگین  م
اعتبارات  محل  از  را  صنعتی  ولیدی  ت
وزارت نفت و شرکت ملی گاز و بدون 
دریافت هزینه از صاحبان صنایع گازدار 
سال  ابتدای  از  مهم  این  که  نیم  ک
تاکنون انجام شده و تا پایان سال نیز 

ادامه خواهد داشت.

طرح گازرسانی به ۱۰ روستا و ۱23 واحد تولیدی صنعتی گناباد
 افتتاح شد

حضور  با  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالروز  بهمن   ۲۲ با  مزمان  ه
استاندار بوشهر:

مورد  بوشهر  شیف  جزیره  مترمکعبی  یک هزار  کن  شیرین  آب   
بهره برداری قرار گرفت

استاندار بوشهر در آیین افتتاح پروژه آب شیرین کن جزیره شیف بوشهر با تبریک 
سالروز پیروزی انقالب اسالمی و قدردانی از تالش مجریان پروژه های عمرانی و 
محرومیت زدایی به دستاوردهای انقالب اسالمی پرداخت و اظهار داشت: یکی از 
بزرگترین دستاوردهای انقالب اسالمی شکل گیری نظام اسالمی است که منشا 

تمام خدمات و تحوالت در حوزه های مختلف است.
دیگر  از  آسیا  غرب  منطقه  در  مقاومت  نیروی  شکل گیری  بوشهر  ستاندار  ا
دستاوردهای انقالب اسالمی دانست و افزود: حمایت جهان اسالم از فلسطین در 
مقابله با ظلم و ستم رژیم اشغال گر قدس و اسرائیل غاصب از دیگر دستاوردهای 

انقالب اسالمی است.
این  و  آنها،  شمردن  کوچک  ابرقدرت ها،  برابر  در  ایستادگی  حمدی زاده  م
باور رسیدن که می تواند آنها را به زانو درآورد را از دستاوردهای انقالب اسالمی 
و  مادی گری  از  فرار  و  معنویت  به  ملت ها  گرایش  کرد:  نشان  خاطر  و  انست  د
دستاوردهای  دیگر  از  جهان  مردم  مطالبات  به عنوان  غیراخالقی  زشت  کارهای 

انقالب اسالمی است.
ایام دهه فجر  اقتصادی در  افتتاح پروژه های عمرانی و  از  استاندار بوشهر 
با  اقتصادی  و  پروژه عمرانی  ایام اهلل دهه فجر ۵۰۰  داد و تصریح کرد: در  خبر 
سرمایه گذاری ۲ هزار و 8۰۰ میلیارد تومان در شهرها و روستاهای استان بوشهر 

افتتاح شد.
محمدی زاده اضافه کرد: در این ایام تنها پروژه هایی افتتاح می شود که به صورت 
۱۰۰ درصد تکمیل شده است و برخی پروژه های دیگر که بیش از ۹۰ درصد پیشرفت 

دارد بر اساس برنامه زمان بندی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه دولت انقالبی و جهادی عزم جدی برای خدمات رسانی به 
عموم مردم دارد تصریح کرد: خدمات شرکت آب و فاضالب در استان بوشهر درخور 
تحسین است و از تالش جهادی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در 

اجرا طرح های آبرسانی قدردانی می شود.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس با تبریک ایام اهلل دهه فجر و 
قدردانی از تالش شرکت آب و فاضالب استان بوشهر افزود: نظام جمهوری اسالمی 
ایران پس از انقالب خدمات گوناگون محرومیت زدایی و عمران و آبادانی به نقاط 

مختلف کرده که افتتاح آب شیرین کن شیف در همین راستا است.
در  مهمی  دستاوردهای  اسالمی  انقالب  اینکه  بیان  با  جمیری  بدالکریم  ع
عرصه های گوناگون داشته است تصریح کرد: دولت انقالبی آیت اهلل رئیسی اقدامات 
جهادی خود را آغاز کرده است که امید می رود مشکالت جامعه برطرف و مطالبات 
مردم محقق شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر نیز با تبریک چهل 
و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و قدردانی از توجه استاندار در پیگیری 
شیف  جزیره  آب شیرین کن  پروژه  افزود:  آبرسانی  طرح های  تکمیل  تسریع  رای  ب
بوشهر با ۱۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری با ظرفیت تولید یک هزار مترمکعب آب 

در شبانه روز راه اندازی شده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۴۰ هزار متر مکعب آب آشامیدنی استان بوشهر از 
طریق شیرین سازی آب دریا تولید می شود خاطر نشان کرد: پروژه های آب شیرین کن 
به ظرفیت ۱3۰ هزار مترمکعب در نقاط مختلف استان بوشهر در حال اجرا است 
که با تکمیل آنها مشکالت شهرها و روستاها در تأمین اب شرب برطرف می شود.

در ایام اهلل دهه فجر؛
مدرسه خیری روستای دیم سقرلو نیر افتتاح شد 

سقرلو  دیم  روستای  احمدی  خیری شهید  آموزشگاه ۲کالسه  افتتاح  آیین   
نیر که با مشارکت خیر بزرگوار ایمان رسولی و اداره کل نوسازی مدارس استان 
اردبیل احداث گردیده است،  با حضور معاون محترم  سیاسی امنیتی و اجتماعی 
استانداری اردبیل دکتر رضا قاسمیان، معاون فنی و اجرایی نوسازی مدارس استان 
، مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان، فرماندار و امام جمعه شهرستان نیر 

و مسئوالن شهرستانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان اردبیل ، در این 
مراسم حسن محمدی ادیب معاون فنی و اجرایی اداره کل نوسازی مدارس استان 
ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر ، گفت: این آموزشگاه با زیربنایی بالغ بر 8۲ مترمربع 
و با اعتبار 8۰۰ میلیون تومان با مشارکت خیر محترم آقای رسولی احداث شده است.
بقیه  و  گردید  احداث  خیر  توسط  مدرسه  ساختمان  افزود:  ادیب  محمدی 
نوسازی  کل  اداره  توسط  سازی  محوطه  و  کشی  دیوار  جمله  از  احداث  ارهای  ک

مدارس اجرا شده است.
وی اظهار داشت: عالوه بر این پروژه ۹ پروژه دیگر در شهرستان نیر در حال 
اجرا است و مجموع اعتبارات ملی برای این منطقه ۱۴۰ میلیارد ریال است که بیش 

از ۱۰ برابر اعتبارات استانی می باشد.
معاون فنی ئ اجرایی نوسازی مدارس استان بیان کرد: هر چقدر برای آموزش 
و پرورش هزینه شود یک سرمایه گزاری کالن برای تربیت انسانها و آینده سازان 

این مرز و بوم است.   
اردبیل  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  محترم  معاون  ادامه  ر  د
محیط  این  اسالمی  انقالب  فونداسیون  و  زیربنا  اینکه  به  اشاره  با  کترقاسمیان  د
های علمی و فرهنگی است اظهار داشت: مدرسه محیط پرورش و تربیت انسان ها 
برای رسیدن به مراتب واالی انسانی است و انشاا..دراین آموزشگاه شاهد تربیت ، 
رشد و شکوفایی دانش آموزانی باشیم که همچون شهید سلیمانی افتخاری برای 

ایران اسالمی باشند.
در اول مراسم هم مدیر آموزش و پرورش گزارشی از فرایند تکمیل پروژه را 
ارائه کرد و گفت: این پروژه به همت و مشارکت اداره کل نوسازی استان و خیر 
مدرسه ساز آقای حاج  ایمان رسولی ساکن تهران و اصالتا« اهل روستای چای 
،دانش  پرورش  و  آموزش  از طرف  نامبرده  از زحمات  و  سقرلو ساخته شده است 

آموزان و اولیای تشکر کرد.

مدیر عامل مرکز نیکوکاری رسانه ای -حقوقی ایران مدد:
اولین مرکز نیکوکاری حقوقی کشور در اصفهان افتتاح می شود

حجت االسالم سید مهدی مدنیان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار 
کرد:گفت: اولین مرکز نیکوکاری رسانه ای -حقوقی کشور با هدف تولید محتوای 
با اعطای وام قرض الحسنه تشکیل  نیازمندان  ارایه خدمت حقوقی به  قضایی و 

شده است.
حجت االسالم مدنیان با بیان اینکه نقش »مرکز نیکوکاری ایران مدد« نقش 
کمکی و تسهیلگری و اعطای وام قرض الحسنه فقط در زمینه حقوقی است، گفت: 
در دین مبین اسالم ثواب قرض الحسنه نسبت به صدقه ۱8 برابر بیشتر است، چرا 
که در امر قرض الحسنه اوامری چون حفظ کرامت انسانی افراد بیشتر حفظ می شود.

حجت االسالم مدنیان توضیح داد: مرکز نیکوکاری ایران مدد دارای سه شاخصه 
است، نخست اینکه به لحاظ اساسنامه امکان تشکیل شعب و دفاتر در سطح کشور 
بین المللی است و  از کشور و جذب خیرین  فعالیت در خارج  امکان  دارد، دوم  ا  ر
ظرفیت سوم امکان تشکیل واحدهای نیکوکاری وجود دارد، مثاًل واحد نیکوکاری 

بانوان و حوزویان و اهالی رسانه.
استان  در  مدد گفت:  ایران  رسانه ای -حقوقی  نیکوکاری  مرکز  عامل  مدیر 

اصفهان بیش از هزار خیریه و بالغ بر ۵۰۰ مؤسسه نیکوکاری وجود دارد،
وی ابراز کرد: در حال حاضر ۵۶۰۰ وکیل در استان اصفهان داریم، ولی به 
دلیل عدم استفاده از وکال در مجامع حقوقی باعث بالاستفاده ماندن از ظرفیت وکال 
شده است، هدف ما از تأسیس مرکز نیکوکاری کمک به کاهش جرایم کیفری و 
کاستن تعداد پرونده ها در مجامع قضائی است، چرا که اکنون طبق آخرین آمار یک 
میلیون و پانصد هزار پرونده در مجامع قضائی استان اصفهان وجود دارد. وی ادامه 
داد: همچنین در مرکز نیکوکاری ایران مدد، طرحی تحت عنوان »مشاوره امین« را 
با پشتوانه رسانه ای ایجاد کردیم که در ماهانه با حضور وکال و متخصصین قضائی 
۵ هزار دقیقه محتوای مرتبط تولید کنیم که بدین منظور یک استودیوی تخصصی 
رسانه ای را با یک تیم متخصص گرافیکی ایجاد کردیم وامید داریم سطح آگاهی 

و دانش عمومی مردم را بدین شکل افزایش دهیم

با حضور استاندار:
طرح گازرسانی به ۵ روستا و ۴ واحد تولیدی صنعتی در چرداول 

افتتاح و کلنگ زنی شد
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گفــت: طــی آئینــی با حضور اســتاندار 
ایــالم و جمعــی از مســئوالن محلــی منطقــه، ۵ روســتا و ۴ واحــد تولیــدی 
ــاح  ــام اهلل دهــه فجــر افتت صنعتــی در شهرســتان چــرداول بمناســبت ای

ــدند. ــی ش و کلنگ زن
ــتاهای  ــن، روس ــن آئی ــه در ای ــان اینک ــا بی ــمس اللهی ب ــاس ش عب
ــدی  ــد تولی ــن ۴ واح ــه و همچنی ــروش و باریک ــد، هرق ــور  فرخینون چم ب
صنعتــی گازدار شــدند، افــزود: بــا گازرســانی بــه ایــن 3 روســتا 88 خانــوار 
از نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار شــدند و ایــن اقــدام عمرانــی در راســتای 
محرومیت زدایــی روســتاهای کمتــر برخــوردار ایــن شهرســتان بوده اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای افتتــاح و بهره بــرداری از گازرســانی 
ــی شــرکت  ــارات داخل ــال از محــل اعتب ــارد ری ــن پروژه هــا ۲۵ میلی به ای
ــن 3  ــه ای ــرای گازرســانی ب ــزود: ب ــه شــده اســت، اف ــران هزین ــی ای ملّ
روســتا و ۴ واحــد تولیــدی صنعتــی بیــش از ۱۲ کیلومتــر شــبکه توزیــع 

اجــرا شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت گاز ایــالم بــا بیــان اینکــه عــالوه بــر 3 
روســتای مذکــور، یــک واحــد مرغــداری، ۲ واحــد گاوداری و یــک واحــد 
تولیــدی صنعتــی دیگــر در ایــن شهرســتان گازدار شــده اســت، تصریــح 
ــن شهرســتان گازدار  ــی در ای ــدی و صنعت ــون 88 واحــد تولی ــرد: تاکن ک

شــده اســت.
ــه اینکــه شهرســتان چــرداول دارای ۴ شــهر و 8۰  ــا اشــاره ب وی ب
روســتا می باشــد کــه تاکنــون ۴ شــهر و 78 روســتا گازدار شــده  و تــالش 
ــن زمــان  ــد در کمتری می شــود روســتاهایی کــه قابلیــت گازرســانی دارن
ممکــن گازدار شــوند، خاطرنشــان کــرد: ایــن شــرکت در راســتای تحقــق 
ــای  ــه واحده ــانی ب ــه گازرس ــژه ای ب ــه وی ــال جاری توّج ــذاری س نامگ

تولیــدی و صنعتــی داشــته اســت.
ــش از ۱۴  ــرداول بی ــتان چ ــه در شهرس ــان اینک ــا بی شــمس اللهی ب
ــون ۱۰  ــوار، مشــترک گاز طبیعــی هســتند، گفــت: تاکن هــزارو ۴۹۵ خان
هــزارو 3۶۱ انشــعاب علمــک در مناطــق شــهری و روســتایی شهرســتان 
چــرداول نصــب و ۴۹7 کیلومتــر خطــوط انتقــال، تغذیــه و شــبکه توزیــع 

اجــرا شــده اســت.
وی از آغــاز عملیــات اجرایــی و کلنگ زنــی گازرســانی به روســتاهای 
کمــول و کمــول محمدزمــان در ایــن ایــام خبــر داد و افــزود: بــرای اجرای 
گازرســانی بــه ایــن روســتاها ۶ کیلومتــر خــط تغذیــه اجــرا و 78 خانــوار از 

نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار خواهند شــد.
ــرای  ــرد: ب ــان ک ــالم خاطرنش ــتان ای ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
گازرســانی بــه روســتاهای کمــول و کمــول محمدزمــان مبلــغ ۱۵ میلیــارد 
ــی گاز ایــران هزینــه مــی  ریــال از محــل اعتبــارات داخلــی شــرکت ملّ

شــود.

با  سمنان  استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  عمرانی  ژه  و پر  ۱ ۸
اعتباری بالغ بر ۵3 میلیارد ریال در دهه فجر مورد بهره برداری 

قرار گرفت 
ــتان  ــالمی اس ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــرکل بنی ــا تبیانیان-مدی رض
ســمنان گفــت : ۱8 طــرح عمرانــی در روســتاهای مناطــق مختلــف ایــن 
اســتان بــا ۵3 میلیــارد و ۲8۲میلیــون ریــال هزینــه طــی دهه فجر امســال 

افتتــاح و مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.
مهنــدس علیرضــا فالحــی بیــان کــرد: اعتبــار هزینــه شــده بــرای 
افتتــاح ایــن طرح هــا از محــل اعتبــارات ملــی و اســتانی بــوده و جهــت 
ــه و کار  ــتان هزین ــتایی در اس ــر روس ــالح معاب ــازی و اص ــرای بهس اج

شــده اســت.
 مدیــرکل بنیــاد مســکن اســتان اضافــه کــرد: بهســازی و اصــالح 
معابــر در روســتاهای حــداده، آهوانــو، کالتــه مــال و عبداله آباد شهرســتان 
دامغــان شــامل اجــرای آســفالت معابــر بــوده کــه در دهــه مبــارک فجــر 

مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت. 
ــه  ــوط ب ــروژه هــا مرب ــورد از پ ــداد ۶م ــان اینکــه تع ــا بی فالحــی ب
ــفالت  ــازی و آس ــات خیابانس ــت: عملی ــت گف ــاهرود اس ــتان ش شهرس
ــج  ــرود و قه ــاد، ط ــان آب ــاد، زم ــزازان، احمدآب ــتاهای غ ــر در روس معاب
ســفلی اجــرا شــده و فضاســازی و ســنگفرش روســتای گیــور نیــز انجــام 

ــد.  ــرداری گردی ــره ب و به
فالحــی تصریــح کــرد: بهســازی و اصــالح معابــر روســتای کمــردار، 
ابراهیــم آبــاد علیــا، فرومــد و کالتــه میراعلــم شهرســتان میامــی شــامل 
اجــرای پــل، جدولگــذاری، پیاده روســازی و ســنگفرش انجام شــده اســت.

ــه اینکــه بهســازی و  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــاد مســکن اس ــرکل بنی مدی
اصــالح معابــر روســتاهای نوحصــار و چهارقشــالق شهرســتان گرمســار 
ــفالت و  ــازی، آس ــامل خیابانس ــمنان ش ــتان س ــام شهرس ــتای ج و روس
ســنگفرش نیــز مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت یــادآور شــد: بهســازی 
ــالده در  ــگری م ــدف گردش ــتای ه ــتایی در روس ــر روس ــالح معاب و اص
ــه  ــرداری ب ــورد بهره ب ــای م ــز از دیگــر طرح ه شهرســتان مهدیشــهر نی
ــتان  ــالمی اس ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــط بنی ــر توس ــه فج ــبت ده مناس

ســمنان اســت.

ایثارگران شاغل در اداره کل  تجلیل از خانواده معظم شهدا و 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی

 مشـاور امـور ایثارگران سـازمان راهـداری و حمل و نقـل جاده ای در 
سـفر یـک روزه خـود بـه اسـتان مرکـزی، ضمـن دیدار بـا خانـواده معظم 
شـهدا و ایثارگـران شـاغل در اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
اسـتان مرکـزی، فـرا رسـیدن چهـل و سـومین سـالروز پیـروزی انقـالب 

شـکوهمند اسـالمی ایـران را تبریـک گفت.
مصطفـی رحیمیان مشـاور ریاسـت سـازمان راهـداری و حمل و نقل 
جاده ای در امور ایثارگران، خانواده معظم شـهدا را سـرمایه های گران سـنگ 
انقـالب و امـت اسـالمی عنوان کرد و افزود: شـیوه زندگانی شـهدا الگویی 
اسـت بـرای تمـام نسـل هـا که بـا زنده نگه داشـتن یـاد و خاطره ایشـان، 
می تـوان تفکـر انقالبـی را بـرای آینـدگان منتقـل کـرد تا ایـن نهضت که 

آکنـده از اهداف مقدس اسـت، همواره ادامه داشـته باشـد.
مصطفـی رحیمیـان در جریـان سـفر خـود بـه اسـتان مرکـزی، بـا 
خانواده هـای معظـم شـهیدان علـی اصغـر روشـن و محمدتقی سـعادتی و 
ایثارگـر جانبـاز اصغـر آقاجانـی دیـدار و با اهـدای لوحی از سـوی داریوش 
امانـی معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان راهـداری و حمل و نقل جـاده ای از 

ایشـان تجلیـل بـه عمـل آوردند.
شـایان ذکـر اسـت عبـداهلل عبیاوی معـاون توسـعه مدیریـت و منابع 
اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی وی را در این 

سـفر همراهـی کرد.

حضور شهردار  بندر بوشهر در جشن انقالب و بازدید  از غرفه 
بازارچه خانگی

شهردار بندر بوشهر با حضور در جشن شبانه پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی ایران از غرفه های بازارچه خانگی میدان تشریفات بازدید کرد.

الملل  ارتباطات و امور بین  به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت 
شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در این آیین اظهار کرد: نورافشانی و 
گلبانگ اهلل اکبر در کرانه های نیلگون خلیج فارس عظمت جشن مردمی 

و خودجوش بوشهری ها برای گرامیداشت پیروزی انقالب دوچندان کرد.
وی بیان کرد: بوشهری ها همواره به مردمانی والیتمدار و دارالحماسه 
شناخته می شوند که حضور پرشور آنها در جشن های انقالب نشان از این 

ویژگی برجسته آنان است.
وی در بازدید از غرفه های بازارچه خانگی نیز اظهار کرد: وجود این 
ارائه محصوالت تولید شده از سوی زنان  ازارها فرصتی ارزشمند برای  ب

سرپرست خانوار و کارآفرینان است.
وی عنوان کرد: در این راستا از تالش های سازمان فرهنگی، ورزشی 
و اجتماعی برای برپایی بازارچه خانگی همزمان با جشن انقالب قدردانی 

می شود

جهادکشاورزي  ازمان  س یس  ئ ر
آذربایجان شرقي از اجراي سیستم هاي 
نوین آبیاري در 7۰ هزار هکتار از اراضي 

کشاورزي آذربایجان شرقي خبر داد.
تبریز،  از  ما  خبرنگار  رش  ا گز ه  ب
مهندس اکبر فتحي در نشست خبري 
اشاره  با  ه مناسبت دهه مبارک فجر  ب
و  بازرگاني  توسعه  معاونت  تشکیل  ه  ب
یکپارچه  منظور  به  کشاورزي  ع  ی ا صن
سازي فرایند تولید تا مصرف محصوالت 
کشاورزي، گفت: وظیفه این معاونت، 
بازار محصوالت کشاورزي  بر  نظارت 
بوده و بر این اساس کلیه مراحل مربوط 
به زنجیره تامین، توزیع و نظارت بر کاال 

برعهده جهادکشاورزي است.
وي افزود: ممکن است این معاونت 
آن  فعالیت  از شروع  ماه   ۱.۵ ها  ن ت که 
نواقصاتي  و  ناهماهنگي ها  د،  ر ذ گ ي  م
داشته باشد اما به مرور جبران خواهد 
شد و شهروندان و هم استانیهاي عزیز 
مي توانند هرگونه نارسایي و تخلف در 
را  کشاورزي  عرضه محصوالت  ر  ا ز ا ب
تا  دهند  اطالع   ۱۲۴ تلفن  ره  ا شم ه  ب
اقدامات  بازرسي،  و  نظارت  ن  ا ر ا ک هم

الزم را انجام دهند.
مهندس فتحي با اشاره به اینکه 
ا حذف واسطه ها قیمت محصوالت  ب
تعادل  و  تثبیت  سمت  به  زي  ر و ا ش ک
حرکت کرده است، گفت: عمده سیاست 
برخورد  کشاورزي  بخش  و  ت  ل و د
قهرآمیز با بازار نیست بلکه افزایش تولید 
موجب تعدیل قیمت ها مي شود و بر 
این اساس اقداماتي را در جهت حذف 
واسطه ها انجام شده است از جمله ایجاد 
سامانه بازرگام و عرضه کاالهاي اساسي 
با قیمت مناسب که به صورت اینترنتي 

عرضه مي شود.
وي با بیان اینکه از استان ما هیچ 
به  خورده اي  برگشت  سیب  ل  صو ح م
از  برگشتي  و محصول  نداریم  ه  روسی
است  فلفل  به  مربوط  نیز  کشور  ن  ی ا
ادامه داد: فلفل هاي آذربایجان شرقي 
علت  به  تنها  و  نداشتند  مشکلي  چ  هی
عدم تناسب استانداردهاي کاشت فلفل 
روسیه با ایران این محصوالت به کشور 

استفاده  سموم  چون  شد  دانده  ر گ ز ا ب
شده براي کاشت و پرورش فلفل جزو 
داردهاي کشاورزي کشور روسیه  ن ا ست ا
نبوده و در نتیجه محصوالتي که با این 
سموم کاشت شده است نیز مورد قبول 
این کشور نیست اما همین محصول به 
چند کشور دیگر به علت سازگار بودن 

با استانداردهاي آنان صادر شد.
مهندس فتحي افزود: سیب زمیني 
در سامانه بازرگام با قیمت ۹8۰۰ تومان 
عرضه مي شود در حالي که قیمت آن در 
میادین، ۱۰ هزار و در بازار تا ۱۲ هزار 

تومان است.
افزایش  دلیل  خصوص  ر  د ي  و
نیز  گذشته  روزهاي  در  گوشت  یمت  ق
و  آب  نامساعد  شرایط  با  کرد:  ر  ا ظه ا
هوایي هفته هاي گذشته، عرضه دام در 
میادین کاهش یافته و از طرفی به دلیل 
عدم تحویل نهاده هاي وارداتي از سوي 
واردکنندگان، با مشکل تامین نهاده هاي 
بارگیري  اکنون  اما  بود  مواجه  ي  م ا د
نهاده ها آغاز شده و مشکالت موجود 

طي روزهاي آتي حل خواهند شد.
وي در خصوص مزیت انتقال آب 
ارس به دشت تبریز، اظهار کرد: با اجراي 
این طرح، اراضي دیم منطقه تبدیل به 
اراضي آبي مي شوند که مزیت آن تولید 
محصوالتي با تنوع باال و ارتقاي سطح 

تولید است.         
جهادکشاورزي  سازمان  س  ی ئ ر
دیگري  بخش  در  شرقي  ایجان  ب ر ذ آ
سیماي  خصوص  در  خود،  سخنان  ز  ا
یک  کرد:  تشریح  استان،  رزي  و ا ش ک

میلیون و 3۰۰ هزار هکتار اراضي سطح 
زیرکشت در استان وجود دارد که عمده 
)بالغ بر ۹۰۰ هزار هکتار(  اراضي  ین  ا
دیم و باقي اراضي به صورت نیمه آبي 

) نه آبي مطلق( هستند.
هفت  پرورش  به  اشاره  ا  ب ي  و
در  سبک  و  سنگین  دام  راس  ون  ی ل ی م
پنج  میزان  به  ساالنه  افزود:  ن،  ا ت س ا
میلیون تن انواع محصوالت کشاورزي 
تنها سه  تولید مي شوند که  ستان  ا در 
میلیون تن از آنها مربوط به محصوالت 
تولید  این که  بیان  با  است.وي  عي  ا ر ز
استان  کشاورزي  محصول  لم  ق  ۲ ۱
داراي رتبه هاي یک تا شش در سطح 
آذربایجان  کرد:  اظهار  هستند،  ر  شو ک
شرقي داراي پنج میلیون و ۲۰۰ هزار 
تن ظرفیت صنایع تبدیلي و تکمیلي از 
جمله بسته بندي، فراوري و نگه داري 
درجه(  باالي صفر  و  پایین  ارهاي  ب ن ا (

محصوالت کشاورزي است.
خصوص  در  فتحي  س  د ن ه م
استان،  کشاورزي  بیاري  آ ت  ی ع ض و
تشریح کرد: نزدیک به 7۰ هزار هکتار 
پایاب  در  عمدتا  که  استان  راضي  ا ز  ا
سدها قرار دارند، به شبکه هاي فرعي 
آبیاري مجهز هستند به همین میزان نیز 
آبیاري نوین در سطح استان گسترش 
قابل  ظرفیتها  این  از  یک  هر  و  ه  ت ف ا ی
قیاس با وضعیت آبیاري دوران پیش از 

انقالب نیست.
جهادکشاورزي  سازمان  س  ی ئ ر
آذربایجان شرقي در ادامه با بیان اینکه 
کشاورزي در معرض انواع تهدیدات و 

بالیاي طبیعي به خصوص بحران کم 
آبي قرار دارد، گفت: در آذربایجان شرقي 
بخش  بدنه  بر  طبیعي  بالیاي  امي  م ت
کشاورزي وارد مي شود و حوضه دریاچه 
و سطح  تولید  عنوان محل  به  ومیه  ر ا
زیرکشت ۴۶ درصد از کل محصوالت 
کشاورزي استان، در حال نابودي است 
و  ورود مهندسي  با  این شرایط،  با  ا  م ا
علم و دانش به بخش کشاورزي شاهد 
تولید محصوالت  برابري   3.۵ زایش  ف ا
استان نسبت به دوران پیش از انقالب 

هستیم.
وي در خصوص حق آبه استان از 
حوضه دریاچه ارومیه  نیز اظهار کرد: 
طي پنج سال اخیر با کاهش 3۶ درصدي 
مقدار حقابه  تخصیص یافته به بخش 
کشاورزي استان از این حوضه هستیم. 
اما تجهیز ۴۰۰۰ هکتار اراضي منطقه 
به آبیاري تحت فشار )در حالي که میزان 
مصوب ۲8۰۰ هکتار بود( نگذاشتیم که 
در حوضه دریاچه ارومیه با کمبود تولید 
مواجه شود وگرنه االن باید هیچِ کشتي 

در این منطقه انجام نمي گرفت. 
کرد:  خاطرنشان  فتحي  ندس  ه م
با افزایش تولد دام هاي چندقلو و تولید 
طیور با نژاد زودبازده، تولیدات این بخش 
متناسب با افزایش جمعیت استان ارتقا 
یافته است و به خصوص در حوزه طیور، 
سرمایه گذاریهاي فوق العاده اي انجام 

گرفته و یا در حال انجام است. 
جهادکشاورزي  سازمان  یس  ئ ر
با اشاره به  ادامه  آذربایجان شرقي در 
اجراي طرح جهش تولید در 3۵۰ هزار 
در  استان، گفت:  دیم  اراضي  از  هکتار 
و  الگوي کشت  اصالح  با  اراضي  ن  ی ا
کاهش مصرف آب، به دنبال کشتي با 
اصول صحیح کشاورزي هستیم و در 
جهادکشاورزي  کارشناسان  راستا  ن  ی ا
در کنار کشاورزان بوده و اصول مورد 

نیاز را آموزش مي دهند.
وي اظهار کرد: محصوالتي مانند 
ذرت، جو و دانه هاي روغني به عنوان 
کشت فراسرزمیني مدنظر مي باشند و 
این خصوص  در  نیز  هدف  کشورهاي 

مشخص شده است.

اجراي سیستم هاي نوین آبیاري در ۷۰ هزار هکتار از اراضي کشاورزي آذربایجان شرقي

 رزمایش بزرگ کمک های مومنانه 
در استان ایالم زمینه ساز اهدای ۴۰۰ 
هشت  و  نوعروسان  به  جهیزیه  سری 
خانواده های  به  بسته  معیشتی  ار  ز ه

نیازمند در مناطق مختلف استان شد.
امیرالمومنین)ع(  سپاه  مانده  ر ف
آیین  در  چهارشنبه  روز  ایالم  تان  س ا
مومنانه  کمک های  بزرگ  مایش  ز ر
مبارک  دهه  مناسبت  به  ایالم  تان  س ا
فجر اظهار داشت: رزمایش کمک های 
مومنانه در راستای تاکیدات مقام معظم 

رهبری همواره مورد توجه بوده است.
سردار جمال شاکرمی افزود: این 
رزمایش به دستور رهبر معظم انقالب 
در همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا 
ابالغ شد که مجموعه سپاه و بسیج در 

این امر پیشران بودند.
مومنانه  کمک  شد:  یادآور  ی  و
قوه  و  حول  به  و  دارد  ادامه  چنان  هم
الهی در رزمایشی که شاهد آن هستیم، 
و  معیشتی  بسته های  از  زیادی  داد  ع ت

ایالم  استان  مختلف  نقاط  در  یزیه  ه ج
توزیع خواهد شد.

سردار شاکرمی در بخش دیگری از 
سخنان خود با تبریک ایام دهه مبارک 
 فجر بیان کرد: انقالب اسالمی ایران در 
تاریخ اسالم بعد از بعثت پیامبر، حادثه 
غدیر و حماسه عاشورا اول است، در واقع 

در ایران حادثه ای به بزرگی انقالب رخ 
نداده است .

اسالمی  انقالب  کرد:  تاکید  وی 
ایجاد کرد  یران یک دگرگونی عظیم  ا
امام راحل تنها در وسط میدان ماند و با 
همه استکبار جهانی جنگید و با تاسی از 
عاشورا برای آزادی و آزاد کردن انسان 

ها از تحجر مدرن شکل گرفت.
المومنین)ع(  امیر  سپاه  مانده  ر ف
گیری  کرد: شکل  اضافه  ایالم  ستان  ا
انقالب اسالمی ایران به لحاظ جغرافیا 
بیشترین جمعیت را تحت تاثیر قرار داد 
در  را  اسالمی  انقالب  امروز صدای  و 

عالم به وضوح می شنویم.
اینکه  بیان  با  شاکرمی  دار  سر
در  خالی  دست  با  )ره(  خمینی  ام  م ا
برابر استکبار و امپراطوری های جهانی 
انقالب  پیروزی  کرد:  تصریح  ستاد،  ی ا
اسالمی تحت تاثیر قیام عاشورا بود که 
افتاد و این حادثه  اتفاق  در گذر زمان 
بر سر مردم ایران تاج عزت گذاشت و 
برای سالیان متمادی نقشه های دشمنان 

را خنثی کرد.
اخیر  بیایات  به  اشاره  با  ی  و
 : د کر ن  بیا ب  نقال ا معظم  بر  ه ر
دستور  در  را  داری  مردم  بری  ه ر
این  بر  و  برشمردند  مسلح  روهای  ی ن

داشتند. تاکید  م  ه م

4۰۰ سری جهیزیه و هشت هزار بسته معیشتی در ایالم به نیازمندان اهدا شد

فریدونشهر،  خدادادی  منابع  و  عظیم  های  مایه  سر
می تواند با برنامه ریزی و هدایت ظرفیت ها و استفاده از 
مشارکت خیران، فرصت های شغلی مناسبی برای مددجویان 

این شهرستان فرآهم آورد.
کمیته  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
امداد، عبدالرضا اسپنانی رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( 
ایام اهلل دهه مبارک فجر  با تبریک  شهرستان فریدونشهر 
انقالب اسالمی، گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری 3۶۹ فرصت 

شغلی برای مددجویان این شهرستان ایجاد شده است.

و  اشتغال  حوزه  عملکرد  از  گزارشی  ارائه  با  سپنانی  ا
خودکفایی شهرستان، ادامه داد: در این مدت جلسات مشاوره 
شغلی با هدف شناخت پتانسیل هر نفر از مددجویان مستعد 
اشتغال وجویای کار برگزار و پس از بررسی ها و پیگیری 
های الزم، ۱۱3 نفر با راهبری شغلی، ۱۲۰ نفر با هدایت 
مشغول  کاریابی  از طریق  مددجویان  از  نفر  و ۱۰۱  شغلی 

به کار شده اند.  
وی با قدردانی از همکاری بانک های عامل در پرداخت 
تسهیالت اشتغال زایی، افزود: در سال جاری ۱۲ میلیارد و 

8۰۰ میلیون تومان تسهیالت اشتغال زایی توسط بانک های 
عامل و ۴7۰ میلیون تومان تسهیالت توسط صندوق امداد 

والیت به مددجویان پرداخت شده است.
رئیس کمیته امداد فریدونشهر با بیان اینکه مشارکت 
این  مددجویان  مشکالت  رفع  در  اشتغال  حوزه  در  یران  خ
منطقه موثر است، گفت: فریدونشهر به لحاظ منابع خدادادی، 
سرمایه های عظیمی دارد که برنامه ریزی برای هدایت این 
ظرفیت ها با استفاده از پتانسیل خیران، فرصت های شغلی 

مناسبی برای مددجویان فراهم خواهد آورد.

در 1۰ماهه سال جاری؛
تخصیص بیش از 13 میلیارد تومان تسهیالت برای اشتغال مددجویان کمیته امداد فریدونشهر
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مشارکت  جهت  سترسازی  ب
راه های  از  یکی  سازمان  ارکنان  ک
خالقیت  است.  خالقیت  بروز  هم  م
creativity ایجادیک فکر جدید 
و پروراندن آن و به کارگیری آن فکر 
در عمل است که منجر به نوآوری 
یا تغییر در سازمان شود. به عبارت 
دیگر خالقیت ارائه فکر و طرح نوین 
برای بهبود و ارتفای کمیت یا کیفیت 

فعالیت های سازمانی است.
کارکنان،  مشارکت  از  قصود  م
انواع روش ها و فعالیت هایی است که 
در زمینه مشارکت اعضای سازمان 
انجام می شود. این امر نوعی فرآیند 
مشارکتی است که هدف آن تشویق 
و ترغیب کارکنان و اعضای سازمان 
چه  هر  مشارکت  و  تعهد  دادن  ه  ب
بیشتر در امر موفقیت سازمان است.

پایه و اساس این اندیشه بر این 
منطق استوار است که کارکنان در 
سرنوشت  بر  که  تصمیماتی  رآیند  ف
کنند  مشارکت  می گذارد،  اثر  نان  آ
و در کار اداری و سازمانی از آزادی 
عمل بیشتری برخوردار شوند و در 
نهایت باعث افزایش بازدهی، تولید 
و بهره وری در سازمان شوند. برای 
فعالیت های  در  مشارکت  یجاد  ا
سازمان باید به نظرات و اندیشه ها 

امکان بروز داده شود. 
ظ  لحا به  نی  نسا ا ی  و یر ن
ندیشه،  ا قدرت  ز  ا ری  رخوردا ب
خالقیت و نوآوری بزرگترین دارایی 
هر سازمان به حساب می آید و هر 
سازمان  در  پیشرفت  و  بهبود  ونه  گ
صورت  نی  نسا ا نیروی  وسط  ت
می گیرد. می توان گفت: توان فکری 
و اندیشه کارکنان در سازمان نهفته 
که  مدیری  و  سازمان  هر  و  ست  ا
بتواند از این سرمایه نهفته استفاده 
بیشتری کند به همان اندازه امکان 

رشد و توسعه خواهد داشت.
مشارکت راهکاری است که به 
کارکنان اجازه می دهد به جای اینکه 
همیشه مدیریت و رهبری شوند از 
فکر  گیرند،  بهره  خود  وانایی های  ت
کنند و قوه خالقیت خود را به کار 
اندازند و در تصمیم گیری و مشارکت 

دخالت داشته باشند.
مدیر با تفویض اختیار و مشورت 
با کارکنان خود، باعث ایجاد انگیزه 
در میان آنها شده و کارها به صورت 
پیشرفت  مطلوب  و  دقیق  نظم،  م
می کند، مشارکت کارکنان به مدیر 
این امکان را می دهد که به راحتی 

کاری  تجربه  و  ذکاوت  هوش،  ز  ا
پرسنل خود استفاده مناسب ببرد تا 

کارها سریع تر انجام شود.
مل  شا ها  د ا ستعد ا دیریت  م
بسترسازی جهت مشارکت کارکنان، 
ارائه آموزش های نوین و تأثیرگذار 
ویژه کارکنان، مدیریت بر استعدادها، 
همراه  کارکنان  در  انگیزش  یجاد  ا
محیط  و  فشرده  و  کامل  رقابت  ا  ب
کاری سالم و مناسب جهت پرورش 
و  کامل  رقابت  ایجاد  القیت،  خ
بهره وری  ارتقای  فرهنگ  شرده  ف
جهت  کارکنان  به  فرصت  ارائه  و 
کارکرد  بر  نظارت  صمیم گیری،  ت
نسانی  ا کرامت  رعایت  رسنل،  پ
ستایش  اظهار  و  احترام  ارکنان،  ک
در  شایسته ساالری  رعایت  و  نان  آ
انتصابات تشویق بی طرفانه کارکنان 
برای مشارکت، ارائه مزایای پرسنلی 
مالی، ایجاد امنیت شغلی، ارائه امتیاز 
خاص به کارکنان از راهکارهای بروز 
خالقیت در کارکنان سازمان است.

یکی از راه های ایجاد مشارکت 
کارکنان تشویق آنان است که شامل 
دیدن نیازها و اضافه کردن مزایا به 
بهبود  جهت  اولیه  عوامل  نوان  ع
مزایای  مجموعه  می باشد.  عملکرد 
ز  ا استفاده  بیمه،  نند  ما رسنلی  پ
تسهیالت، ارائه خوراک سوبسیددار، 
مهد  کردن  فراهم  هزینه،  کمک 
ذهاب،  و  یاب  ا تأمین  ودک،  ک
و  کار  اضافه  مادی،  اداش های  پ
امکانات دیگر جهت تأمین رضایت 
انگیزه  آنها  به  کارکنان  و سالمت 

می دهد.
نوعی  شغلی  منیت  ا د  یجا ا
مشارکت  موجب  که  است  شویق  ت
و  ه  شد مه ها  نا بر ر  د مند  ر ا ک
را  کارکنان  مشارکتی  هره وری  ب
شرکتی  کارمند  می دهد،  فزایش  ا
سال  پایان  نمی داند  که  پیمانی  ا  ی
قراردادش تمدید خواهد شد یاخیر 
یاکوتاهی  غفلت  کوچکترین  با  و 
خطر  به  شغلی اش  امنیت  کار  ر  د
می افتد نمی تواند فعالیت مشارکتی 
هدف  با  باشد.  داشته  ثمرثمری  م
ایجاد انگیزه مشارکت در کارکنان 
همچون  خاصی  ات  ز متیا ا ید  ا ب
ارزشیابی  خبره،  ارشد،  ارشناس  ک
و  گروه  ارتقای  تقدیر،  لوح  اال،  ب

لوح تقدیر تعلق گیرد.
عث  با کتی  ر مشا یت  یر د م
می شود کارکنان بی انگیزه و نظاره گر 
به کارهای گروهی کشیده شوند و 

احساس مسئولیت کنند. این شیوه 
بهره وری،  میزان  ارتقای  اعث  ب
از  اجتناب  تحرک،  افزایش  بتکار،  ا
جزیی نگری و تصمیم گیری جمعی 

و... است.
عملی  صورتی  در  نکات  ین  ا
روشن  سازمان  اهداف  که  ست  ا
از  شود،  انجام  کار  تقسیم  اشد،  ب
به  کارکنان  تجربه های  و  هارت  م
صورت مناسب استفاده به عمل آید 
و آموزش مناسب به کارکنان داده 
شغلی  امنیت  این  بر  عالوه  شود. 
وجود داشته باشد، جو اعتماد برقرار 
و وضعیت کاری و معشیتی کارکنان 
بلوغ  به  کارکنان  و  باشد  طلوب  م

کاری و روانی رسیده باشند.
استعداد  با  نیروهای  ناسایی  ش
سهیم  تعهد  و  اخالق  یجادفضای  ا
بهره برداری،  در  کارکنان  شدن 
تشویقی  عوامل  با  نگیزه  یجادا ا
سالم  ارتباطات  برقرار  تنبیهی،  و 
پیش نیازهای  جزو   . . و. ازمان  س
مشارکت بوده و الزم است ارتباطات 
گروه  به  گروه  از  و  فرد  به  فرد  ز  ا

تحول یابد.
نقش مدیریت در ایجاد نوآوری 

کارکنان
نیروی  رشد  عوامل  از  کی  ی
نوآوری  برای  آنها  تشویق  نسانی،  ا
و کارآفرینی است. بهترین مدیران، 
کسانی هستند که از خطر استقبال 
مدام  را  خود  کارمندان  و  ی کنند  م
به فکر وامی دارند تا نوآوری داشته 
دهند.  افزایش  را  تجارت  و  اشند  ب
یلند  ما صنفی  محیط های  یشتر  ب
عقاید خالقانه را پیش از آنکه حتی 
داشته  آنها  ارزیابی  برای  رصتی  ف
می خواهید  اگر  کنند.  رد  اشند،  ب
همچنان نقش برنده را در بازار ایفا 
کنید و در عین حال موجب ارتقای 
افراد  تمام  از  شوید،  خود  ارکنان  ک
درصد  پانزده  تا  ده  بخواهید  ود  خ
عقاید  پیشبرد  صرف  را  خود  قت  و
نو یا کار روی چیزی بیش از شغل 

رومزه شان بکنند.
توانایی ارتقای دائم

دام هایی  متداول ترین  از  کی  ی
همان  می افتند،  آن  در  مدیران  که 
همیشگی  »نحوه  که  است  یزی  چ
با  می شود.  نامیده  مشکالت«  حل 
تجارت،  روزافزون  رشد  به  وجه  ت
مدیران به قدری مشغول پاسخگویی 
کار هستند که  روزه  ه شرایط هر  ب
گاه  آنها  باز می مانند.  اندیشیدن  ز  ا

نمی توانند به عقب برگردند و از خود 
این سئواالت را بپرسند:

- گروه من چگونه کار می کند و 
برای بهتر شدن چه کاری از دستمان 

برمی آید؟
تغییر  بازار اطراف ما چطور   -
نیاز  قابلیت هایی  چه  به  و  ی کند  م
داریم تا در آینده به موفقیت برسیم؟

- چطور می توانیم این قابلیت ها 
درحالی که  آوردیم؛  به وجود  ا  ر
معطوف  کاماًل  توجه مان  مچنان  ه

فرصت های کنونی است؟
● با یک حساب سرانگشتی، 
منابع  تمام  از  درصد  پنج  دست کم 
باید برای »کسب و کار« آماده باشد.

● برای آنکه کارمندان پرانرژی 
را  مورد   ۶ این  کاماًل  باید  اشند،  ب

بپذیرند:
نگیز  ا لش بر چا یفی  ظا و  -
برعهده من گذاشته شده است که 
فرصت یادگیری و رشد را برای من 

فراهم می کند.
- من در حین انجام وظایفم، 
مدام تعلیم می بینم و بازدهی دارم.

- مدیرم به من کمک می کند تا 
نقاط قوتم را بشناسم و آنها را بیشتر 

تقویت کنم.
بر  شدت  به  ما  فرهنگ   -

کارآفرینی و نوآوری تأکید دارد.
- سازمان ما همواره می کوشد 
قابلیت های خود را به  طور همه جانبه 

ارتقا دهد و به نتایجی درخور توجه 
دست یابد.

- از من انتظار دارند ایده های 
بتوانم  و  باشم  داشته  نظر  در  را  و  ن
بهبود  را  سودآوری  و  ارآمدی  ک

بخشم.
آگاهی از خواسته های کارکنان، 
یک نقطه قوت است. اگر مدیر این 
آگاهی را جزو وظایف خود بداند، به 

این نقطه قوت دست می یابند.
ایجاد  ارتباط  و  سازید  طرح  م

کنید
وقتی تکلیفی را تعیین می کنید، 
به افراد مورد نظر بگویید که چرا آن 
تکلیف برایشان مناسب است و اگر با 
هدف و ارزش هایشان سازگار است، 

به یادشان بیاورید.
 متأسفانه، بسیاری از مدیران به 
جای آنکه بکوشند نیازهای کارمندان 
دیگری  رایج  فنون  از  دریابند،  ا  ر
برای برانگیختن کارکنان خود سود 
می جویند و خط بطالنی می کشند بر 
نوآوری های قابل اجرایی که هدف 
درست  اما  بوده،  خوب  ولیه شان  ا

درک نشده اند.
بیشتر مدیران درباره چیزهایی 
می اندیشند که به آنها انگیزه می دهد 
همان  که  می کنند  تصور  بعد  و 
حرکت  به  نیز  را  دیگران  نگیزه ها  ا
وامی دارد. نظیر مدیری که به پول 
اهمیت می دهد و به احتمال زیاد این 

تصور اشتباه را دارد که این مسأله 
در مورد زیردستانش نیز صادق است. 
من افراد بسیاری را می شناسم که 
کافی  پول  که  مادامی  عتقدند  م
دیگری  عامل  هیچ  به  ی گیرند،  م
در کار خود اهمیت نمی دهند، آنها 
که  معتقدند  بالغ   افرادی  ه  عنوان  ب
خودشان  از  بتوانند  باید  نسان ها  ا
مراقبت کنند و مادامی که درآمدشان 
خوب است از هیچ چیز دیگری هم 
گله نمی کنند؛ هیچ زحمتی به خود 
کدام  هر  که  بفهمند  تا  می دهند  ن
پیدا  انگیزه  چطور  زیردستانشان  ز  ا
می کند و در نتیجه از اجرای کار به 
بهترین شیوه ممکن نیز عاجزند؛ در 
آنها  که  مالی  پاداش های  قیقت،  ح
عماًل  می دهند،  خود  زیردستان  ه  ب
به هدر می رود. گفت و گوهایی ساده 
از چنین  منظم می تواند  گفتمان  و 

توهمی جلوگیری کند.
و  میز  یق آ تشو ی  ف ها ر ح

انگیزه دهنده:
استعداد  که  پرجاذبه  هبران  ر
این  از  دارند،  مایلند  هم  خنوری  س
استفاده  گسترده  به طور  نایی  وا ت
کنند؛ در نهایت، هر فرد به   واسطه 
عالقه شخصی بر سر شوق می آید 
انگیزه دهنده  حرف های  تأثیر  و 

زودگذر است.
پول:

این  از  پیش  که  مان طور  ه

گفتیم، وقتی خروارها پول به افراد 
بدهید، یقیناً آنها را همیشه سر کار 
نگه می دارید. اگر شما برای جبران 
تالش افرادتان حد نصابی را در نظر 
نگیرید، نمی توانید استعدادی برتر را 
فقط  پول  اما  کنید.  حفظ  یا  جذب 
می اندازد  کار  به  را  عقالنی  نرژی  ا
و توانایی آزاد کردن انرژی عاطفی 

را ندارد.
مدیران باید طوری برخورد کنند 
که کارکنان خود را شریک در کارها 
بدانند و آرام و بی دغدغه و مبتکرانه 

به باال بردن کیفیت کار بیندیشند.
امور  به  دخالت کمتر مدیریت 
و اجازه دادن کارکنان در انجام امور 
در  تسریع  آنها موجب  به  اعتماد  ا  ب

رسیدن به هدف است.
مطرح  اینجا  در  که  ئوالی  س
افزایش  آیا  که  است  این  ی شود  م
انگیزه  افزایش  در  می تواند  قوق  ح

کارکنان تأثیرگذار باشد؟
شی  نگیز ا یه  نظر یه  پا ر  ب
عاملی  دو  )تئوری  ردریکهرزبرگ  ف
و  حقوق  بهداشت(   - انگیزش  ا  ی
است  بهداشتی  عاملی  ستمزد  د
یا  افزایش  هرگونه  و  انگیزشی  ه  ن
دادن پاداش های مالی اگر مبتنی بر 
نباشد،  افراد  عملکرد  ارزیابی  تایج  ن
ایجاد  از  حدودی  تا  می تواند  قط  ف
جلوگیری  کار  محیط  در  ارضایتی  ن
که  داشت  انتظار  نمی توان  و  ند  ک

نتیجه  یا  فرآیند  بهبود  به  نجر  م
صاحب نظران،  از  یکی  شود.  ار  ک
بهره وری سازمان ها را حاصل ضرب 
شایستگی  و  انگیزش  عامل  و  د
مدیر  ند.  می دا کاری  روه های  گ
بیشتر  یا بهره وری  خواه برای سود 
کارآمدی و  یا  سازمان تالش کند، 
عملکرد بهتر کارکنان، باید پیوسته 
مراقب انگیزش و شایستگی افراد و 
تعبیری  به  باشد.  کاری  روه های  گ
جستجوی  مدیر،  وظیفه  از  یمی  ن
سطح  افزایش  راه های  همیشگی 

شایستگی کارکنان است.
عوامل  ز  ا بسیاری  نکه  آ ا  ب
غیبت  از  جلوگیری  مانند  ازمانی  س
نیز  و  کارکنان  دادن  دست  از  و 
اثربخشی  به  تکنولوژی  چگونگی 
مهمترین  احتمااًل  می کند،  کمک 
مؤثر  را  آن  مدیریت  که  املی  ع
ست.  ا شغلی  عملکرد  ند،  ا ی د م
وسیله  به  بیشتر  شغلی  ملکرد  ع
کردن  کار  سخت  برای  نگیزش  ا
شناخته می شود و بنابراین افزایش 
و  بیشتر  کوشش  به  باید  نگیزش  ا

عملکرد باالتر بینجامد.
بتواند  که  سازمانی  دین سان،  ب
پاداش های ارزشمند را به رفتارهایی 
که برای موفقیت خود به آن نیاز دارد 
پیوند دهد، به احتمال درمی یابد که 
به  مثبتی  یاری دهنده  پاداش،  نظام 

اثربخشی آن سازمان است.

مدیران موفق چگونه کارکنان را
به مشارکت فرامی خوانند 

همزمان با دهه مبارک فجر انجام شد؛
افتتاح مدرسه امید تجارت 

در روستای »بمباسری« چابهار
ایام اهلل دهه مبارک فجر مدرسه شش کالسه  با  بانک تجارت همزمان 
چابهاراستان  دشتیاری شهرستان  روستای«بمباسری«بخش  در  را  میدتجارت  ا
سیستان و بلوچستان با حضورترک تبریزی نایب رئیس هیات مدیره این بانک 

افتتاح کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این مراسم باحضور ترک تبریزی 
نایب رییس هیات مدیره و کاظم پور مدیرامورهیات مدیره وعامل این بانک، 
نماینده وزیرعلوم درتشکل های دانشگاهی،رئیس دانشگاه دریانوردی چابهار،امام 
جمعه،شهردار،فرماندار،بخشدار،فرمانده سپاه، رئیس اداره آموزش وپرورش وجمعی 

از مقامات محلی بخش دشتیاری شهرستان چابهار برگزار شد.
نایب رییس هیات مدیره بانک تجارت با ابراز خرسندی ازحضور در جمع 
دانش آموزان و اهالی خونگرم روستای بمباسری، افتتاح مدرسه امید تجارت در 

ایام مبارک دهه فجر را به مردم والیتمدار این منطقه تبریک گفت.
ترک تبریزی با اشاره به اینکه بانک تجارت در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی تاکنون ۴۵ مدرسه به همت همکاران بانک و مشارکت سایر بخش ها 
در مناطق محروم کشور افتتاح کرده است افزود: این بانک ساخت مسجد،حمام، 
نصب دستگاه های تصفیه آب درروستاها به منظور تامین آب شرب را از وظایف 
خود می داند و همواره کوشیده است تا بهترین عملکرد را در عمل به مسئولیت 

های اجتماعی داشته باشد.
رئیس دانشگاه دریانوردی چابهار با تقدیر از عملکرد بانک تجارت در حمایت 
از این استان گفت: بخش دشتیاری یکی از مناطق کم برخوردار استان سیستان 
و بلوچستان است و مدیریت استان نگاه ویژه ای به اجرای طرح های عمرانی 

و زیر ساختی در این خطه دارد.
امام جمعه بخش دشتیاری نیز ضمن تشکراز بانک تجارت برای ساخت این 
مدرسه گفت:عملکرد این بانک درحوزه مسئولیت های اجتماعی وپیگیری برای 
ساخت مدرسه امیدتجارت در روستای بمباسری بخش دشتیاری، بسیارارزشمند 

است.
و  تجارت  بانک  پرورش بخش دشتیاری عملکرد  و  آموزش  اداره  رئیس 
مشارکت در عرصه مدرسه سازی را قابل توجه دانست و اظهار امیدواری کرد 

این اقدامات بتواند موجبات رشد و بالندگی نسل آینده را فراهم سازد.
بانک تجارت در این مراسم همچنین به منظور حمایت از دانش آموزان این 

مدرسه هدایا و وسایل کمک آموزشی را به آنان اهدا کرد.
مدرسه امید تجارت بمباسری در بخش دشتیاری با مشارکت بانک تجارت 
و دانشگاه علوم دریایی چابهاردر زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع و با 3۱۱ 

متر زیربنا احداث شده است.
متوسطه  آموز،  دانش  ابتدایی۵۰  مقاطع  در  مدرسه شش کالسه  این  ر  د
اول و دوم۱۲۰ دانش آموز دختر و ۹۶ دانش آموز پسر مشغول تحصیل خواهند 
شد. دانشگاه بهار اندیشه دشتیاری وابسته به دانشگاه علوم دریایی چابهار نیز 
کالس های آموزشی خود را روز های پنجشنبه و جمعه در این فضای آموزشی 

برگزار می کند.
بخش دشتیاری با جمعیت 8۵۰۰۰ نفر و روستای بمباسری و هفت روستای 

مجاور آن با ۵ هزار نفر در ۶۰ کیلومتری شهرستان چابهار واقع شده است.

دارایی  و  اقتصادی  امور  زیر  و
گفت: دولت در مرحله کنترل کسری 
بودجه و تورم بسیار جدی است و در 
سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه 

خواهیم کرد.
یی  گردهما هشتمین  و  یست  ب
دکتر  حضور  با  جمعه  ائمه  جازی  م
احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصاد و 
دارایی کشور برگزار شد. او در ابتدای 
از  گزارشی  ارائه  به  گردهمایی  ین  ا
این  آینده  و  حال  گذشته،  ضعیت  و
اینکه  بیان  با  و  پرداخت  زارتخانه  و
به  را  دولت  حالی  در  سیزدهم  ولت  د
دست گرفت که شرایط اقتصادی کشور 
در وضعیت بی ثباتی کم سابقه ای قرار 
داشت، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ 
در چهارمین سال متوالی به جهت رشد 
هم  االن  که  داشتیم  قرار  یمت ها  ق

وضعیت نامطلوبی را داریم.
از جنگ  اینکه پس  بیان  با  وی 
جهانی دوم و در طول 8۰ سال اخیر 
نداشته  سابقه  تورمی  دوران  نین  چ
سختی  متأسفانه  کرد:  تصریح  ست،   ا
ین مشکالت و تورم بر دوش مردم  ا
و زندگی آن ها قرار گرفت که بخشی 
از آن به خاطر تحریم ها و برخی از آن 
به دلیل برخی بی تدبیری ها در مسائل 
دیرینه اقتصادی بود. ما در سال های 
تحریمی ای  فاصله   ۱3۹7 تا   ۱ 3۹۱
این  از  می توانستیم  که  داشتیم  ا  ر
ترمیم  به  و  بگیریم  درس  حریم ها  ت
بپردازیم؛  کشور  اقتصادی  ضعیت  و
گذشته  دولت  در  موضوع  این  لی  و
تنها  دلیل  همین  به  د؛  نیفتا تفاق  ا
درآمدهای  به  تکا  ا دولت  نه  شتوا پ
نفتی بود که دچار مشکالت اقتصادی 

زیادی شدیم.
در  سیزدهم  دولت  معضل  و  د

شروع به کار
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید 
در  که  زمانی  سیزدهم  دولت  رد:  ک

دست  به  را  دولت   ۱۴۰۰ شهریورماه 
گرفت، دو مسئله مهم را در پیش داشت 
که از گذشته برخی مشکالت را برای 
کشور بوجود آورده بود. یکی از آن ها 
تامین نیازها و کاالهای اساسی مردم 
و دیگری هم تأمین حقوق و دستمزد 

کارکنان دولت بود.
سال  هر  در  اینکه  بیان  با  ی  و
چهار  تا  سه  بین  می توانند  ولت ها  د
دهم درصد درآمد ساالنه را به عنوان 
تنخواه استفاده کنند،  یادآور شد: زمانی 
که دولت سیزدهم کار را شروع کرد، 
مصرف  ساالنه  درآمدهای  این  همه   
شده بود و هیچ درآمدی در این زمینه 
وجود نداشت. عالوه براین دولت برای 
تأمین کسری بودجه می تواند 8۵ درصد 
برساند  فروش  به  را  مشارکت  وراق  ا
که از این امکان نیز قبل از شروع به 
بود.  شده  استفاده  سیزدهم  دولت  کار 
دو  این  مدیریت  برای  دولت  نابراین  ب
بخش به صورت فوریت، پیگیری این 
دو مسئله را در دستور کار خود قرار داد 
تا بتواند ثبات را در کشور ایجاد کند.

خاندوزی با بیان اینکه مسئله دوم 

دولت، بی ثباتی و نوسانات قیمت ها بود 
که پیرو آن در بازار ارز رخ داد، تصریح 
کرد: این بی ثباتی بازار  به گونه ای بود 
که قیمت ارز در مدتی کوتاه به حدود 
از این  افزایش یافت.  3۰ هزار تومان 
رو دولت سیزدهم با تالش شبانه روزی 
که انجام داد،  توانست در روزهای اخیر 

نرخ ارز را کاهش دهد.
دو  تورم  اینکه  به  اشاره  با  ی  و
و  بودجه  کسری  یکی  دارد،؛  نشأ  م
پولی،   و  بانکی  انضباطی  بی  یگری  د
ادامه داد: از این رو در حال کنترل هر 
دو هستیم و مدیریت می کنیم تا کسری 
بودجه و بی انضباطی بانکی و پولی رخ 
را  ماهانه  تورم  حاضر  حال  در  دهد.  ن
کنترل کرده ایم. اگر بخواهیم به دنبال 
رشد اقتصادی باشیم،  این موضوع پس 
در  که  می دهد  رخ  اقتصادی  ثبات  ز  ا

حال رفتن به این سمت هستیم.
با  دارایی  و  اقتصاد  امور  زیر  و
بیان اینکه همیشه رویکرد دولت ها به 
وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان 
یک منبع تأمین درآمد از طریق مالیات 
از ۱۵  اما پس  یادآور شد:  بوده است، 

سال این نگاه در این وزارتخانه تغییر 
 ۵ کاهش  دنبال  به  ما  و  است  رده  ک
معامالتی  بنگاه های  مالیات  رصدی  د
هستیم و نتایج این نوع تغییر رویکرد 
به اخذ مالیات را در سال آینده شاهد 
کاهش  که  منظر  این  از  بود؛  خواهیم 
معامالتی  بنگاه های  بهبود  در  الیات  م

تاثیرگذار است.
و  انتقادها  از  یکی  افزود:  ی  و
سفرهای  در  مردم  که  الیه هایی  گ
مشکل  شتند،   دا دولت  به  نی  ستا ا
در  که  است  قتصادی  ا جوزهای  م
هستیم  موضوع  این  ساماندهی  ال  ح
و مقدمات آن فراهم شده که مجوزها 
به صورت برخط صادر شود. یکی دیگر 
از گالیه های مردمی، تامین کاالهای 
اساسی است که از طریق فروشگاه های 
زنجیره ای این موضوع را تأمین خواهیم 
کرد و در این خصوص اقدامات خوبی 
صورت گرفته و برنامه های عملیاتی ای 

تدارک دیده شده است.
دولت،  به  مردم  آسان  سترسی  د

شعار دولت سیزدهم 
این  اصلی  شعار  اقتصاد،  زیر  و

به  مردم  آسان  »دسترسی  را  ولت  د
برای  کرد:  تأکید  و  دانست  ولت«  د
این موضوع اقداماتی را در دستور کار 
داریم که مراجعه و دسترسی مردم به 
دولت را از طریق نرم افزارهای موجود 
مربوطه  نهادهای  سایر  و  بانک ها  ر  د

تسهیل می کند.
ی  برا د  قتصا ا رت  ا ز و مه  نا ر ب

مدیریت بازار سرمایه
بورس  موضوع  به  همچنین  وی 
میلیون   ۴۹ و گفت: حدود  کرد  شاره  ا
نفر در بورس سهامدار هستند که 3۰ 
 ۲۰ و  غیرمستقیم  صورت  به  یلیون  م
در  مستقیم  صورت  به  نفر  یلیون  م
مدیریت  دارند.  مشارکت  زمینه  ین  ا
سهامداران  از  برخی  توسط  بازار  این   
در  را  مشکالت  برخی  تا  شده  سبب 
مسئله  این  که  باشیم  شاهد  ورس  ب
هم قابل حل و کنترل است و در این 
صورت  الزم  برنامه ریزی های  مینه  ز
دولت  در  اینکه  جمله  از  است؛  گرفته 
جدید اصالح بازار سرمایه را در پیش 
گرفته ایم که در این زمینه پیشنهادی 
را به هیئت دولت ارائه کرده و منتظر 
به  طرح  این  در  هستیم.  آن  صویب  ت
مالی  گردش  که  هستیم  این  نبال  د
در شهرها و استان ها فعال شود و در 
بودجه ۱۴۰۱ این مسئله پیش بینی شده 
است، از این رو دولت به دنبال توزیع 
عادالنه تر  صورت  به  استانی  ودجه  ب
منظور  همین  به  رفت.  خواهد  یش  پ
در  توسعه«  پیشرفت  صندوق های  «
استان ها را ایجاد کرده ایم که یکی از 
ابزارهای حمایتی دولت در این مسئله 

خواهد بود.
خاندوزی با بیان اینکه امسال تا 
به  عدالت  سهام  سود  اسفندماه  ایان  پ
همه ۴۹ میلیون نفر سهامدار پرداخت 
می شود، ادامه داد: کسانی که ۱ میلیون 
تومان سهامدار هستند به همان میزان 
هزار   ۵۰۰ از  بیش  که  هم  کسانی  و 

هزار   ۶۰۰ دارند،  حدود  سهام  ومان  ت
تومان به آن ها سود پرداخت خواهد شد.

افزایش  به  نسبت  دولت  رویکرد 
قوق ها ح

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان 
اینکه یکی دیگر از گالیه های مردمی 
 ۴۰ تورم  چرا  که  است  این  دولت  ه  ب
و  حقوق  اما  یافته،   افزایش  رصد  د
فزایش  ا آن  با  متناسب  ستمزدها  د
نمی یابد، افزود: از آن جایی که همگان 
می دانند مهم ترین مسئله برای حل این 
موضوع این است که دولت باتوجه به 
و  حقوق  تورم،  و  قیمت ها  فزایش  ا
خوب  اما  دهد،  افزایش  را  ستمزدها  د
برای  تنها  تصمیم  این  که  ی دانیم  م
نیست،  دولت  کارمند  میلیون   ۴ حدود 
بر سایر بخش های کشور،  حتی  بلکه   
بخش خصوصی هم تاثیرگذار است و 
این پیام را برای بخش خصوصی ارسال 
با  متناسب  باید  هم  شما  که  ی کند  م
این اقدام، حقوق و دستمزد کارکنان و 

کارگران خود را افزایش دهید. 
این  رو  این  از  داد:  ادامه  ی  و
بسیاری  اشتغال  وضعیت  در  موضوع 
و  گذاشت  هد  ا خو ثیر  تا د  ا فر ا ز  ا
تعدیل  و  اخراج  سبب  است  مکن  م
شود  کشور  سطح  در  کار  یروهای  ن
نی  نگرا سبب  مسئله  ین  ا خود  ه  ک
البته دولت هم  بیشتر مردم می شود. 
منابع کافی برای این افزایش حقوق 
را ندارد. حتی در بودجه ۱۴۰۱ شرایط 
را در وضعیت عدم توافق ۱+۴ تنظیم 
توافق،  عدم  صورت  در  که  کرده ایم 
مشکل زیادی در کشور ایجاد نشود. 
سبب   ، حقوق ها یش  ا فز ا مچنین  ه
خرید  قدرت  کاهش  و  تورم  فزایش  ا
در  دولت  ین  برا بنا می شود.  ردم  م
مرحله کنترل کسری بودجه و تورم، 
اینگونه  اتخاذ  با  و  است  بسیار جدی 
سیاست ها، در سال آینده تورم بسیار 

کرد. خواهیم  تجربه  را  کمتری 

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

تورم در سال آینده کاهش می یابد
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افشاگری ملی پوش اسکی؛ 
مسووالن فدراسیون اسکی 3۰ سال به این ورزش خیانت کردند!

ملی پوش اسکی به دالیل اعزام نشدن به المپیک زمستانی پرداخت 
و گفت: با کیت فرانسوی تست کرونای من منفی شد اما فدراسیون من را 
عازم پکن نکرد. متاسفانه مسووالن فدراسیون کمپ خانوادگی راه انداخته اند.

»سیدستار صید« ملی پوش اسکی با اعالم فدراسیون اسکی و ورزش 
المپیک  اعزم  نتوانست  کرونا  تست  شدن  مثبت  دلیل  به  زمستانی  ای  ه

زمستانی شود.
در نتیجه عاطفه احمدی و حسین ساوه شمشکی راهی این بازی ها 

شدند که در نهایت تست دوپینگ شمشکی مثبت از آب درآمد.
با صید درباره اتفاقات رخ داده درخصوص اعالم شدن تست کرونای 

گفت و گویی داشتیم که مشروح آن را می خوانید.
شما قبال گفته بودید که فدراسیون در انتخاب جانشین عجله داشت. 

دلیل این حرف چه بود؟
ارگانی  باید چهار سال صبر کرد و هر  المپیک  برای رسیدن به هر 
باشد می تواند بهترین برنامه ها را برای مسابقات پیش رو در نظر بگیرد اما 
فدراسیون اسکی ایران این مدت را در نظر نگرفت و سه ماه مانده به این 
اجرا  ورزشکاران  آمادگی  برای  را  و سرسری  فشرده  برنامه های  قابت ها  ر
المپیک زمستانی و مثبت شدن تست  در  بد  به عواقب  این مسائل  کرد. 

کرونا منجر شد.
جریان مثبت شدن تست کرونای میر هاشمی چه بود؟

که  دانست  می  و  کرد  احتیاطی  بی  استقامت  اسکی  مربی  هاشمی 
ورزشکار باید در قرنطینه باشد. وی روز مراسم بدرقه تیم به دبیر فدراسیون 
اسکی گفت که احساس می کنم کرونا دارم و دبیر فدراسیون باید قاطعانه 
هم دستور می داد که همین االن تست بدهد و چهار نفری که با وی بودند 
هم تست بدهند اما فدراسیون این کار را انجام نداد و این امر سبب شد تا 

اتفاقات بدی رخ دهد.
المپیک  به  مانده  روز  چند  هم  آن  شما  کرونای  تست  شدن  ثبت  م

زمستانی مشکوک نبود؟
نهم بهمن همه تست دادند و یازدهم بهمن فدراسیون اعالم کرد که 

ساعت ۴ بعد از ظهر تست من مثبت شده است.
عالیمی داشتید؟

هیچ عالیمی نداشتم و از این ناراحتم که احساس بیماری نمی کردم. 
سر ساعت ۵ همان روز فدراسیون اسکی، تمام خبرگزاری ها و مخصوصا 

شبکه خبر اعالم کردند که تست من مثبت شده است.
اقدامی انجام ندادید؟

با دبیر فدراسیون تماس گرفتم اما جواب نداد.
یعنی بعد از مثبت شدن تست کرونا و حذف از المپیک زمستانی، دبیر 

فدراسیون تماس شما را رد کرد؟
له. بارها تماس گرفتم و دیگر جواب تلفنم را نداد. فردای آن روز  ب
دوازدهم بهمن نتوانستم کاری انجام دهم و به آزمایشگاه پارس که نتایج را 
به فدراسیون می دهد، رفتم و تست مجدد دادم اما باز هم فدراسیون به من 
خبر داد که تستم مثبت شده است. حالم خراب شد و هر لحظه منتظر عالیم 
کرونا بودم اما اتفاقی برایم رخ نداد. چهارشنبه، بهیار دیزین با من تماس 
گرفت و گفت که دوباره برای تست بروم تا پدر و مادرم هم درگیر نشوند.

تست مثبت بود؟
منفی شد. در واقع با کیت فرانسوی تست دادم. پنجشنبه غروب به 
خانه برادرم در تهران رفتم و خودم را به جلوی آزمایشگاهی که مورد قبول 
سفارت چین بود، رساندم. آن روز دو تست پی سی آر و یک آنتی بادی 
خون گرفتند. هنوز تا ۱۵ بهمن و مراسم افتتاحیه بازی ها وقت داشتم و 
دوباره دکتر به من پیام داد که تست شما منفی است و با خیال راحت می 

توانید به بازی ها اعزام شوید.
فدراسیون را در جریان گذاشتید؟

ابتدا به کمیته ملی المپیک رفتم و آنها گفتند که رییس فدراسیون 
پیدا  راهی  تا  فدراسیون  رفتم  نشوم.  یا  بشوم  اعزام  که  تصمیم می گیرد 
کنم. خیلی برای حضور در المپیک زحمت کشیدم تا بتوانم بهترین اتفاق 
را رقم بزنم و بعد از اسکی خداحافظی کنم. وقتی به فدراسیون رفتم همه 
اتفاقات رخ داده برای اعزامم را دبیر فدراسیون به گردن رییس انداخت 
نهایت  در  انداخت.  وزارت ورزش و جوانان  و  به گردن کمیته  رییس  و 
گفتند که نمی توانیم اعزام کنیم. باز هم هفت روز وقت داشتم تا از این 

المپیک امتیاز بگیرم.
نظر شما درباره این اتفاقات در المپیک زمستانی چیست؟

حسین ساوه شمشکی مثل من ورزشکار است و نمی توانم او را زیر 
سوال ببرم و این اتفاق ممکن است برای هر ورزشکاری رخ دهد. کمیته 
پزشکی فدراسیون وقتی عالقه ای به این ندارد تا تستی از میرهاشمی بگیرد 
و حتی حالی از من بپرسد، چه می توانم بگویم. در این یک ماه تمام توانم 
را گذاشتم تا بهترین نتیجه را کسب کنم. الکساندر مربی قبلی من تست 

دوپینگ و غلظت خون را انجام می داد.
یعنی غلظت خون می تواند در دوپینگ موثر باشد؟

دوپینگ  برود،  باال  میزانی  تا  ورزشکار  یک  خون  غلظت  اگر  له.  ب
محسوب می شود و باید فدراسیون این کار را انجام می داد. هموگلوبین 
محسوب  دوپینگ  نگیرند  تست  اگر  و  باالست  اسکی  ورزشکاران  خون 
می شود. بنظرم باید کمیته فنی و فدراسیون پزشکی را زیر سوال ببرید. ۵ 
نفر به مدت 3۰ سال این فدراسیون را در دست گرفتند. عیسی شمشکی  
جانبازان،  فدراسیون  پارااسکی  انجمن  مسوول  و  فدراسیون  فنی  دیر  م
موسی شمشکی مشاور وزیر در ورزش زمستانی، مرتضی شمشکی مسوول 
آموزش، بهرام شمشکی دبیر فدراسیون و علی داد ساوه شمشکی  مدیر 

تیم های ملی است.
اگر تصمیم گیرنده  ین مسووالن عنوان کردند اسکی حق ماست.  ا
هستند باید بعد از 3۰ سال به جای آنکه 3 بازیکن راهی المپیک زمستانی 
کنند، ۵ دختر و ۵ پسر را به این بازی ها می فرستادند. حتی یک دختر را بدون 
مربی به این بازی ها فرستادند و فکر نکردند که آن دختر نیاز به مربی دارد.

مسووالن فدراسیون اسکی 3۰ سال به این ورزش خیانت کردند. با این 
رویه خیلی از ورزشکاران عالقمند به اسکی به همه ما لعنت می فرستند. 
آنها چقدر دیگر می خواهند بگویند که فقط در المپیک حضور داشته باشیم 

باالخره نتیجه هم مهم است.  
حرف پایانی؟

در این رشته فامیلی ندارم و روی پای خودم ایستادم و می خواستم با 
کسب چهارمی المپیک از این ورزش خداحافظی کنم. روزی 7۰ کیلومتر 
صبح ها و ۵۰ کیلومتر بعد از ظهرها با کمترین امکانات ورزش کردم اما 

روسای فدراسیون کمپ خانوادگی راه انداختند.

با همکاری آدیداس؛
زیدان هالند را به رئال می برد!

نشریه بیلد ادعا کرد که دوشنبه گذشته ارلینگ هالند جلسه مهمی 
در آلمان داشت و زین الدین زیدان نیز میهمان ویژه آن بود.

ارلینگ  هالند در چند سال اخیر به یکی از درخشان ترین بازیکنان 
فوتبال اروپا تبدیل شده و به نظر می رسد فقط باشگاه های بزرگ اروپایی 

نیستند که برای دستیابی به او تالش می کنند.
این بازیکن ۲۱ ساله مدت هاست که با نایکی قرارداد دارد و با این 
شرکت که یکی از بزرگترین مراکز تهیه لباس و لوازم ورزشی است کار 

می کند.
با این حال قرارداد او با این شرکت معروف در  ماه ژانویه به پایان 
است. همین موضوع  نگرفته  نیز صورت  توافق جدیدی  هنوز  و  رسیده 
شرکت های رقیب را امیدوار کرده که بتوانند او را به چهره اصلی شرکت 

خودشان تبدیل کنند.
اخیرا ادعا شد که نایکی و پوما هر دو آماده هستند تا پیشنهادی در 
حدود ۵۰ میلیون یورو برای پنج سال به این بازیکن ارائه دهند تا او در 
طول این مدت از محصوالت و البسه آنها استفاده کند. این دو برند بزرگ 

با مینو رایوال، مدیربرنامه هالند، در حال مذاکره هستند.
روز گذشته، نشریه بیلد آلمان پرده از مالقات بین هالند و نماینده های 
کمپانی آدیداس برداشت. دوشنبه گذشته جلسه ای بین هالند و آدیداس 
در ساختمان مرکزی این کمپانی برگزار شد که در آن عالوه بر بازیکن 
نروژی، وکالی او، پدرش و نیز یک میهمان بسیار ویژه حضور داشت. این 
میهمان کسی جز زین الدین زیدان نبود. اسطوره فوتبال فرانسه و باشگاه 
رئال مادرید که مدت هاست چهره جهانی آدیداس محسوب می شود، در 
این جلسه حاضر بود تا هالند بیش از همیشه ترغیب به امضای قرارداد شود.

قرارداد همکاری هالند با آدیداس به خصوص خبر خوبی برای رئال 
و بد برای بارسلوناست. رئال سال هاست با آدیداس همکاری دارد ولی 
اسپانسر اول بارسلونا نایکی است. اگر هالند در نهایت به آدیداس ملحق 
باشگاه مادریدی کمک  به  او  انتقال  راه  تواند در  این کمپانی می  شود، 
مهمی باشد. حضور زیدان در این جلسه نیز اگر در نهایت موثر واقع شود، 

کمک دیگری از سوی اسطوره به باشگاه محبوبش خواهد بود.

مدیر بارسا: مسی باید می رفت، چاره دیگری نبود

متئو آلمانی مدیر بخش فوتبال بارسلونا از تصمیم باشگاه برای قطع 
همکاری با لیونل مسی دفاع کرد.

لیونل مسی تابستان امسال به عنوان بازیکن آزاد از بارسلونا جدا شده 
و به پاری سن ژرمن پیوست تا دوره جدیدی را در فوتبالش آغاز کند.

 با وجود اینکه زمان زیادی از جدایی لیونل مسی از بارسلونا و پیوستن 
این فوق ستاره آرژانتینی به پاری سن ژرمن گذشته اما هنوز در این باره 
صحبت های زیادی مطرح می شود؛ در واقع جدایی برنده هفت باره توپ 
از باشگاه کاتاالنی برای هواداران بارسا بسیار تلخ بود و هنوز هم  طال 

بسیاری از آنها نمی توانند این مسئله را باور کنند.
 مسی هیچ تمایلی به ترک بارسا نداشت و حتی مهیای تمدید بود ولی 
وقتی پدرش برای زدن امضای نهایی به باشگاه بارسلونا رفت، با پاسخی 
منابع  اعالم کرد که  باشگاه  رئیس  روبرو شد. خوان الپورتا  غیرمنتظره 
مالی الزم برای تمدید با مسی فراهم نشده و دو طرف چاره ای جز قطع 
همکاری ندارند. خبری که برای مسی و دنیای فوتبال مثل یک شوک بود.

هفت ماه بعد متئو آلِمانی مدیر بخش فوتبال بارسلونا در مورد جدایی 
مسی گفت:» این یک سورپرایز و اتفاق ناگهانی برای ما نبود و به خوبی 
مقطع،  آن  در  نیست.  مهیا  مسی  تمدید  برای  شرایط  که  دانستیم  ی  م
واقعیت موجود، غیرممکن بودن تمدید با لئو مسی بود. تنها یک راه برای 
با مسی وجود داشت و آن هم پذیرفتن پیشنهاد اللیگا مبنی بر  تمدید 
قبول دریافت وام از بنیاد “ CVC” بود ولی ما نمی خواستیم آینده باشگاه 

را به خطر بییندازیم.
 باشگاه بارسلونا مقدم تر از هر بازیکنی حتی مسی است و تصمیم 
بر این شد که قطع همکاری کنیم.  جدایی مسی برای ما بسیار ناراحت 
کننده بود و حتی اسپانسرها و قراردادهای تجاری بسیار خوبی را از دست 

دادیم ولی واقعا چاره دیگری نبود.«

توقف منچستریونایتد به دست رالف!

تیم فوتبال منچستریونایتد در هفته بیست و پنجم لیگ برتر انگلیس 
در دیداری خانگی برابر ساوتهپتون متوقف شد.

در   ۱۶ ساعت  از  و  گذشته)شنبه(  روز  رانگنیک«  »رالف  شاگردان 
ورزشگاه اولدترافورد میزبان ساوتهمپتون بودند.

شیاطین سرخ که روزهای خوبی را سپری نمی کنند و تا پیش از این 
دیدار با 3۹ امتیاز در رده ششم قرار داشته و با همشهری صدرنشین خود 
امتیاز فاصله داشتند، در دقیقه ۲۱ توسط »سانچو« به گل رسیدند   ۲۱
اما شاگردان »رالف هازنهوتل« سه دقیقه پس از آغاز نیمه دوم بازی را 

به تساوی کشاندند.
رانگنیک که به تازگی با رختکن یونایتد و تعدادی از بازیکنان این تیم 
وارد تنش شده است، با این تساوی موقعیت خود را در تیم لیگ برتری 

بیش از پیش در معرض خطر می بیند.
منچستریونایتد با این تساوی ۴۰ امتیازی شد و یک پله صعود کرد 
و در سوی دیگر، ساوتهمپتون برغم کسب یک امتیاز این دیدار، در همان 

جایگاه دهم باقی ماند.

مسائل  کارشناس  یک 
ایران معتقد  مدیریتی فوتبال 
است که اگر عزیزی خادم از 
سمتش استعفا می داد، آسیب کمتری به 

فوتبال ایران وارد می شد.
شناس  ر کا ن،  ییا ضا ر د  سعو م
درباره  ایران  فوتبال  مدیریتی  مسائل 
تصمیم هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 
مبنی بر عزل عزیزی خادم اظهار کرد: 
اولین بار است که با چنین اتفاقی در 
حتی  می شویم.  مواجه  ایران  وتبال  ف
تاکنون اعضای هیات رئیسه نخواسته 
به  مجبور  را  فدراسیون  رئیس  ودند  ب
برسد که قصد  نجام کاری کنند چه  ا
از  حاال  تا  باشند.  داشته  را  او  زل  ع
بود  استفاده نشده  قانونی  ین راهکار  ا
درک  شدیم.  سورپرایز  حدودی  تا  و 
این  دالیل برکناری عزیزی خادم به 
سادگی نیست و نمی توان راجع به آن 
حرف زد چرا که در این مدت اتفاقات 
فوتبال رخ  فدراسیون  در  این  از  بدتر 
داده بود ولی هیچ وقت کار به این جا 

بود. کشیده  ن
خادم  عزیزی  برکناری  افزود:  و  ا
نبوده  شفافیت  نداشتن  دلیل  به  قط  ف
است. ما چه زمانی شفافیت داشته ایم؟ 
همچنین هنوز زمان مجمع نرسیده که 
کار  گزارش  بخواهد  فدراسیون  ئیس  ر
نوع  از  است،  مسلم  که  چیزی  دهد.  ب

آمدن  عزیزی خادم باید توقع این نوع 
رفتن ها را هم داشته باشیم. همان طور 
که نمی توان گفت با چه شاخصه هایی 
این فرد برگزیده شده، االن هم نمی توان 
گفت به چه دالیلی می خواهند برکنارش 

کنند.
در  ایران  فوتبال  کارشناس  ین  ا
شکراب  آیا  که  سوال  این  به  اسخ  پ
و  رئیسه  هیات  اعضای  رابطه  شدن 
عزیزی خادم می تواند دلیل عزل رئیس 
فدراسیون باشد، بیان کرد: در این مدت 
تفاق خاصی که علنی شده باشد، رخ  ا

نداده است. ضمن این که ما شرایط بدتر 
از این هم در این سال ها داشته ایم. به 
نظرم این اتفاق بیش از یک کدورت در 

هیات رئیسه باشد.
بیانیه  درباره  ادامه  در  ضاییان  ر
تند کمیته اخالق در حمایت از عزیزی 
در  هم  و  حمله   در  هم  گفت:  ادم  خ
می توانید  نفر  یک  عملکرد  از  فاع  د
این  باشید.  داشته  بدبینانه ای  گاه  ن
موضع گیری ها خوب نیست. من به این 
که چه کسی در این ماجرا حق دارد و به 
درست و غلط بودن عزل عزیزی خادم 

کاری ندارم ولی شاید اگر در این زمان 
این اتفاقات رخ نمی داد، بهتر بود و بعد 
از دو بازی تیم ملی و پایان انتخابی جام 
جهانی، در یک مجمع فوق العاده درباره 
تصمیم گیری  فدراسیون  رئیس  زل  ع

می شد.
این که کاش عزیزی  بیان  با  و  ا
می داد،  استعفا  لزوم  صورت  در  ادم  خ
است  رسم  دنیا  همه  در  کرد:  یان  ب
به  فرد  آن  و  نکشد  اینجا  به  کار  ه  ک
دهد.  استعفا  که  برسد  جمع بندی  ین  ا
و  کار هم حرمت ها حفظ شده  این  ا  ب
هم اصول قانونی رعایت شده است و 
افراد منتخب بعدی سکان را به دست 
مجموعه  ین  ا در  ید  با ی گرفتند.  م
که  راهی  و  می شد  انجام  هم فکری 
کمترین صدمه را به فوتبال ما می زد، 

انتخاب می کردند.
نفت  صنعت  مدیره  هیات  عضو 
آبادان در پایان توضیح داد: این آسیب ها 
به  باشد،  فرد  آن  به  که  این  از  یشتر  ب
قرار  اگر  البته  می زند.  صدمه  وتبال  ف
از  باید قبل  انجام شد،  استعفا  این  ود  ب
انفجار اخیر اتفاق می افتاد و بمب خنثی 
می شد اما االن کار از کار گذشته است. 
نتظار و درخواست ما مثل باقی مردم  ا
این است که این قضیه مدیریت شده 
و به خوبی حل شود تا حاشیه ای دامن 

فوتبال را نگیرد.

از تصمیم هیات رئیسه سورپرایز شدیم؛

کارشناس فوتبال ایران: عزیزی خادم قبل از عزل استعفا دهد!

ید  می گو ل  ستقال ا بی  مر ر س
می تواند  و  است  خوبی  تیم  وب آهن  ذ

برای تیمش دردسرساز شود.
فرهاد مجیدی، سرمربی استقالل 
عصر روز شنبه در نشست خبری قبل 
ازی تیمش مقابل ذوب آهن در هفته  ب
اظهار  برتر  لیگ  رقابت های  فدهم  ه
به  توجه  با  لیگ  برگشت  کرد:  در دور 
اینکه اکثر بازی های ما در خانه است، 
هستیم.  بازی ها  امتیاز  سه  دنبال  ه  ب
می تواند  و  است  خوبی  تیم  وب آهن  ذ
برای ما دردسرساز شود اما به بازیکنان 
گفتیم که ما ۱۴ فینال در پیش داریم و 

باید عملکرد خوبی داشته باشیم.
او  درباره ساعت برگزاری این بازی 
هم گفت: من مشکلی ندارم و برای من 

مورد خاصی نیست.
سخ  پا ر  د همچنین  ی  جید م
تیمش  کیب  تر ه  ر با ر د لی  ا سو ه  ب
ش  و سیا میت  و محر به  جه  تو ا  ب
عارف  وضعیت  همچنین  و  نی  زدا ی
درباره  نمی توانم  من  گفت:  غالمی 
با  عارف  کنم.  صحبت  فنی  سائل  م
به  و  کرده  آغاز  را  خود  تمرینات  ا  م

برمی گردد. میادین  به  زودی 
سرمربی استقالل درباره وضعیت 
من  گفت:   تیمش هم  انتقاالت  و  قل  ن
به عنوان سرمربی در هر زمانی، مربی 
هر تیمی باشم، وقتی بازیکنی می گوید 
می خواهم جدا شوم بدون هیچ وقفه ای 
موافقت می کنم. بازیکنان باید بدانند که 
است.  بزرگی  باشگاه  استقالل،  اشگاه  ب

بازیکنی که دلش به رفتن است، بهتر 
است که در تیم نباشد. چند بازیکن در 
لیست خروجی ما نبودند اما بازیکنی مثل 
عارف آقاسی به علت مشکالت شخصی 
گفت می خواهم بروم. تا روزی که من 
می خواهم  هستم،  استقالل  سرمربی 
شأن این باشگاه را حفظ  کنم. بازیکن 
باشگاه  این  در  که  کند  افتخار  اید  ب
است. آقای قاسمی نژاد گفت می خواهم 
کردم. من  موافقت  جدا شوم، من هم 
باشگاه  برای  بازیکن  نمی دهم  جازه  ا

شرط بگذارد.
تمرین  زمین  وضعیت  درباره  و  ا

را  خود  تمرین  ما  گفت:  هم  ستقالل  ا
برگزار  انقالب  زمین  در  گذشته  وز  ر
بازیکنان  کردیم و استرس داشتیم که 
ما مصدوم شوند و من ترجیح دادم که 

در زمین آرارات تمرین کنیم.
به  پاسخ  در  استقالل  سرمربی 
استقالل  باشگاه  آیا  که  سوال  ین  ا
دست  نظرش  مد  جایگاه  به  وانسته  ت
تبریک  باشگاه  به  گفت:   کند؟  یدا  پ
موفق  زمینه  این  در  چون  ی گویم  م
عمل کردند. من اجازه نمی دهم کسی 
برای باشگاه تصمیم بگیرد. کسی نباید 
من  تیم  بگذارد.  شرط  استقالل  رای  ب

هر  است.  نباخته  که  است  بازی   ۱ ۶
برود.  می تواند  است،   ناراحت  ازیکنی  ب
می خورد  گل  کمتر  که  وقتی  من  یم  ت
این  مهم  می شوم.  خوشحال  یشتر  ب
کنیم  حفظ  را  خود  شرایط  که  ست  ا

و ادامه دهیم.
سوال  این  به  پاسخ  در  جیدی  م
که آیا حردانی و آمانوف می توانند برای 
بار  چند  گفت:  کنند؟  بازی  ستقالل  ا
اتفاقاتی افتاد و نشد که در برخی بازی ها 
از برخی بازیکنان استفاده کنیم. به من 
فردا می توانند  بازیکنان  این  که  گفتند 

بازی کنند.
جدایی  شایعه  به  واکنش  در  و  ا
خاطرنشان  استقالل  از  مهری  عید  س
کرد: سعید مهری با ما تمرین کرد. ما 
شاید چند بازیکن از دست دادیم اما ۲ 
بازیکن خوب و باکیفیت گرفتیم. روزی 
که درباره علیرضا رضایی صحبت کردم، 
شما حرف های من را باور نکردید و در 
آینده هم درباره این ۲ بازیکن جوان و 
جدید استقالل خواهید شنید و می بینید 

که چه بازیکنانی خواهند شد.
به  واکنش  در  استقالل  سرمربی 
سوالی درباره مشکالت باشگاه استقالل 
گفت: این مسائل درون خانوادگی است 
و  کنیم  حل  خودمان  ما  بگذارید  س  پ
من  تمرکز  نکنیم.  صحبت  آن  رباره  د
درباره بازی پیش رو است. من ۲۰ دقیقه 
درباره اهمیت این بازی صحبت کردم. با 
درایتی که از آقای آجورلو سراغ دارم، او 

می تواند مشکالت را حل کند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

اجازه نمی دهم بازیکن برای باشگاه شرط بگذارد؛

مجیدی: هر بازیکنی ناراحت است،  برود

پژمان جمشیدی با اول نشدن غریبه 
نیست؛ او پیش از ورود به سینما، بارها زمین 
خوردن و دوباره ایستادن را به خوبی تمرین 

کرده است.
ابتدا جدی گرفته نشده  هر چقدر در 
و ورودش به سینما به تمامی عوامل به جز 
استعداد ذاتی و البته ممارست شدید ربط داده 
شد، حاال یک صندلی مخصوص در سینمای 
ایران برای پژمان جمشیدی در نظر گرفته 
در  جوان  ستاره  این  نام  دیگر  است.  شده 
سینما حذف شدنی نیست و خنده های طعنه 
آمیز و تیکه های پرتکرار منتقدان، حاال جای 
خود را به ستایش و تمجید از بازیکن سابق 

پرسپولیس و تیم ملی داده است.
رسید  می  نظر  به  که  شرایطی  ر  د
پژمان  برای  سیمرغ  بزرگ  آرزوی  مسال  ا
جمشیدی عملی خواهد شد، او باز هم پشت 
خط ماند و قافیه را به امین حیایی، بازیگر 
قدیمی و باسابقه سینمای ایران باخت. اما 
اول نشدن برای پژمان اتفاق عجیبی نیست، 
او در طول دوران حرفه ای خود بارها جرئت 
سرشاخ شدن با نام های بزرگ را داشته و 
بی تردید این اتفاق در سال های پیش رو 

نیز تکرار خواهد شد
دو دهه پیش با تصمیم محمد مایلی 
وارد  استقالل  مقابل  سایپا  لباس  در  هن  ک
نام خود  بار  اولین  زمین شده و آنجا برای 

را مطرح کرد. تنها یک هفته بعد از دربی 
جنجالی دی ماه 7۹ با ضربه ای تماشایی از 
پشت هجده دروازه پرسپولیس و داود فنایی 
نیز  جمعه  ظهر  از  بعد  آن  اما  کرد،  باز  ا  ر
بدشانس بود که آن گل دیدنی پشت ضربه 
تاریخی و فراموش نشدنی علی کریمی به 
گم  زمین  وسط  از  غالمپور  بهزاد  روازه  د
شد؛ اول نشدن تجربه عجیبی برای پژمان 

جمشیدی نیست
مبارزه  پرسپولیس  ترکیب  در  ینقدر  ا
تیم  وقت  سرمربی  به  را  خودش  که  رد  ک
کرد.  تحمیل  بالژوویچ  میروسالو  لی،  م
اگرچه مقدماتی جام جهانی فرجام خوشی 
اما  نداشت،  جمشیدی  پژمان  و  ما  رای  ب
این مدافع جنگنده بهترین بازی های خود 
در رده ملی را در شرایطی تجربه کرد که 
عادت  داشتیم.  بسیار  آماده  راست  دافع  م
جدی گرفته نشدن و مبارزه کردن بیست 
و خرده ای سال است پژمان جمشیدی را 
همراهی می کند؛ پس حتما سالن سیمرغ 
بازیکن-  شاهد  نیز  رو  پیش  های  ال  س
و  جنگیدن  از  که  بود  خواهد  ازیگری  ب

نرسیدن خسته نمی شود
مسیر برای پژمان جمشیدی در سینما 
هم عین فوتبال بوده است. از معدود ستاره 
هایی که تمام پله های رسیدن به تیم ملی 
و پرسپولیس را طی کرده و به قول خودش 

تنها عضو خط خورده از تیم جوانانی بود که 
در ادامه تبدیل به بازیکنی حرفه ای شد؛ مثل 
سینما که از دیده و جدی گرفته نشدن، حاال 

به ستاره ای پولساز تبدیل شده است
در  متوالی  و  مکرر  حضور  سال  ند  چ
ترکیب  در  ثابت  ملی و حضور  تیم  ردوی  ا
پرسپولیس زیر سایه درخشش قابل احترام 
پژمان جمشیدی در سینما گم شده، وگرنه بی 
تردید او یکی از بازیکنان قابل توجه و مهم 
عصر خود بود که هم در پرسپولیس و هم 
تیم ملی عملکرد خوب و قابل قبولی داشت. 
اگر خودش متواضعانه همیشه دوران  حاال 
حضور در زمین فوتبال را خیلی دست باال 
نمی گیرد، قرار نیست ما فراموش کنیم که 
در دورانی دشوار موفق به جلب نظر چیروی 

سخت گیر و علی پروین مشکل پسند شد
اگرچه هنوز هم سوال های بیمزه و 
غیرحرفه ای برخی خبرنگاران برای مبتدی 
نشان دادن پژمان جمشیدی بخش الینفکی 
از نشست های مطبوعاتی جشنواره است، اما 
او هر بار پخته تر و متواضع تر پاسخ داده و 
به بهترین شکل جواب این مزه پرانی های 

تکراری را از قبل آماده دارد.
هم  نزدیک  ز  ا جمشیدی  ژمان  پ
نسانی  ا است؛  احترامی  قابل  خصیت  ش
با ظرفیت و متواضع که به خوبی  محترم، 
برای اندازه و هندسه توانایی های خود واقف 

پیدا کردن جایگاهی  دنبال  به  تنها  و  وده  ب
متعلق به خود است؛ نه باالتر و نه پایین تر.
همین خوِد باختن قافیه حضور فیکس 
در ترکیب تیم ملی ایران به مهدی مهدوی 
پژمان  نیز  حاال  نیست؛  کمی  چیز  یا  ک
جمشیدی مغلوب امین حیایی با نزدیک به 
سه دهه سابقه بازیگری شده و در جایگاهی 
های  ستاره  از  بسیاری  که  گذاشته  دم  ق
رسیدن  به  موفق  هنوز  نیز  سینما  شهور  م

به آن نشده اند.
گرفته  جدی  تکراری،  های  شوخی 
نشدن و کامنت های با ته مایه تحقیر برای 
کوچک انگاشتن ورود پژمان جمشیدی در 
دهه گذشته شمسی، حاال جای خود را به 
جوان  بازیگر  این  از  پایان  بی  مجیدهای  ت

داده است.
ز روزهای دلبری برای علی پروین  ا
ثابت  راست  مدافع  به  شدن  تبدیل  و 
رسیدن  و  بالژ  اعتماد  جلب  رسپولیس،  پ
به لباس تیم ملی در سال های درخشش 
ادامه  در  و  کاظمیان  جواد  کیا،  هدوی  م
سال  بیست  حدود  حاال  کعبی  سین  ح
سپری شده و پژمان جمشیدی یک عادت 
را هنوز فراموش نکرده؛ هر چه کمتر دیده 
شود بیشتر تالش می کند. چشم پوشی از 
نام پژمان جمشیدی در فوتبال آسان نبود 

و در سینما هم نیست!

یادداشت

برای پژمان جمشیدی؛

چشم پوشی از نام او در فوتبال آسان نبود، در سینما هم نیست!

مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل 
رئیس  خادم  عزیزی  که  روزی  فت:  گ
با همین  اگر وی  فدراسیون شد گفتم 
رویه کارش را ادامه دهد، طول دوران 
نخواهد  هم  یکسال  به  دیریتی اش  م

رسید.
امیررضا واعظ آشتیانی مدیرعامل 
برکناری شهاب  درباره  استقالل  سابق 
که  روزی  داشت:  اظهار  خادم  زیزی  ع
شد  فدراسیون  رئیس  خادم  زیزی  ع
گفتم اگر وی با همین رویه کارش را 
ادامه دهد، طول دوران مدیریتی اش به 

یکسال هم نخواهد رسید.
وی ادامه داد: بارها گفتم برخورد 
اش  برکناری  حتی  و  خادم  عزیزی  ا  ب
فوتبال  فدراسیون  مجمع  وظایف  زو  ج
و  رئیسه  هیأت  اعضای  بارهابه  ست.  ا
مجمع تذکر دادم اما پس از یک سال 
هیات رئیسه به این نتیجه رسید. عزیزی 
با  مشارکتی  مدیریتش،  نوع  در  ادم  خ
اعضای هیأت رئیسه ندارد و به همین 
دلیل اعضای هیات رئیسه حق دارند با 

عزیزی خادم برخورد کنند.
وی در مورد اینکه آیا با برکناری 

فوتبال  برای  مشکلی  خادم  زیزی  ع
ایران به وجود نمیاید خاطر نشان کرد: 
اتفاقی  هیچ  خادم  عزیزی  برکناری  ا  ب
نخواهد افتاد. حتی اگر فدراسیون یک 
مشکل  شود،  اداره  سرپرست  با  ال  س
باید  اما  آمد  نخواهد  وجود  به  اصی  خ
می گویند.  چه  مقررات  و  قوانین  ید  د
اگر ارکان فدراسیون تصور کنند با عزل 
رئیس همه چیز متوقف می شود نشان 
می دهد که سایرین بیشتر شباهت به 

دکور دارند. 
در  استقالل  سابق  دیرعامل  م

خصوص حکم  کمیته اخالق فدراسیون 
فوتبال برای محرومیت ۶ ماهه مهرداد 
برای  باید  کمیته  این  گفت:  سراجی 
صدور هر حکمی ادله محکمه پسندی 
داشته باشد. حتی اگر مدارک این کمیته 
برای صدور حکم سراجی مستدل باشد، 
متاسفانه این رای را زمانی صادر کرده 
که برخی اعضای هیات رئیسه خواستار 
به  و  شده اند  عزیزی خادم  ستیضاح  ا
نوعی کمیته اخالق می خواهد اعضای 
هیات رئیسه را یک تهدید غیرمستقیم 

انجام دهد.

با برکناری او هیچ اتفاقی نخواهد افتاد؛
واعظ آشتیانی: گفته بودم عزیزی خادم مدیر یک ساله است!
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اخطاریه 
مخاطب محترم باسالم

به اطالع می رساند:همسر شما آقای فرشاد رحیمی فرزند محمد جهت اجرای 
دادنامه با شماره دادنامه ۱۴۰۰۴83۹۰۰۰3۰۱۹383 مورخه ۱۴۰۰/۹/۴ به شماره 
بایگانی شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی سنندج به این دفتر مراجعه وتقاضای 
ثبت طالق را نمودند تالش اینجانب جهت انصراف نامبرده از طالق موثر واقع 
نشد لذا در اجرای قانون حمایت از خانواده به شماره بایگانی ۰۰۰۰۶۱۴ خانم 
کویستان طالعی فرزند حبیب اله اخطار می گردد ظرف مدت یک هفته از تاریخ 
ابالغ این اخطاریه به جهت اجرای دادنامه به دفتر خانه مراجعه نمایید ویا در 
صورت وجود مانع شرعی یا قانونی مراتب را کتبا اعالم نمایید.درغیر این صورت 

برابر مقررات وضوابط شرعی وقانونی نسبت به اجرای دادنامه اقدام می گردد.
نام ونام خانوادگی اخطار شونده:کویستان طالعی

فرزند حبیب اله شغل خانه دار آدرس:مجهول المکان
با تشکر عبداله حسینی سر دفتر ازدواج وطالق ۲۰/۵ سنندج

تعیین تکلیف  قانون  نامه  آیین  قانون و ماده ۱3  آگهی موضوع ماده 3- 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قطعه یک ایالم 
۱- برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۵۰۰۱۰۰3۹88 مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ هیات 
اول / هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
جوانمیر القاسی، فرزند کالنتر )ششدانگ( یک باب ساختمان به مساحت ۱۵۶/۴۶ 
متر مربع پالک شماره ۱87 فرعی از ۱۴3۰/۴ اصلی واقع در ایالم – چهار راه 
القاسی و  از کالنتر  مادر – کوچه سوم – کوچه اسماعیل زاده خریداری شده 

منتسب به مالکیت عباس کهزادیان. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  ی  م
آگهی  مورد  در  و  ماه  دو  مدت  ظرف  توانند  می  باشند  داشته  عتراضی  ا
اصالحی ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض خود را به 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  ین  ا
است  بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  عتراض  ا
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

شد.  خواهد  صادر  مالکیت 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

رستمی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 

شناسه آگهی ۱۲۶8۲8۹

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره3۰۶۲3مورخ۱۴۰/۱۱/۱۶ وکالتنامه  بموجب  شریعتی  انسیه  انم  خ
شماره۱۴۰۰8۵۶۵۴۵۱7۰۰۰۱87مور نامه  بموجب  ۲7شهریارکه  ۰دفترخانه 

سند  فقدان  مدعی  است  رسیده  تائید  ۲7شهریاربه  ۱۴۰۰/۱۱/۱8دفترخانه  خ
مترمربع  ودو  وهشتاد  صد  بایربمساحت  زمین  یکقطعه  ششدانگ  الکیت  م
۹8فرعی  ازپالک  مفروز  از۴8اصلی  ۵۹۶7فرعی  پالک  طعه۱۹7۵تفکیکی  ق
ازاصلی مذکور واقع دروائین شهریارذیل ثبت ۱۹۵77۰صفحه 38۶دفتر۱۲78بنام 
تعاونی مسکن کارگران داروپخش ثبت وسند مالکیت صادروتسلیم شده است 
بختیاری  حسین  سند۱۱888مورخ8۶/۲/۲۰دفتر۱۵شهریاربه  بموجب  سپس 
3۴۱78مورخ7/۹/ تفکیکی  مجلس  بموجب صورت  سپس  است  یافته  نتقال  ا
قطعه  بجز  قطعات  کلیه  که  گردیده  تفکیک  ۴قطعه  88دفترخانه۱۱شهریاربه 
لذا  است  گردیده  مفقود  جابجائی  بعلت  است  یافته  غیرانتقال  افراد  به  چهارم 
مراتب باستناد تبصره ذیل ماده۱۲۰آئین نامه قانون ثبت دریک آگهی میشود تا 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق و یا وجود سند مالکیت 
انتشاراین آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را  ازتاریخ  نزد خود میباشد 
اداره تسلیم ورسید دریافت نماید درغیراینصورت نسبت به صدورالمثنی  باین 

طبق مقررات اقدام خواهد نمود.م.الف:۹3۵۴
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار-مهدی ناصری

آگهی فقدان سند مالکیت
که  استشهادیه مصدق شده  دوبرگ  باستناد  بهروزی  قای محمدحسین  آ
امضا شهود آن ذیل شناسه یکتا به شماره۱۴۰۰۰۲۱۵3۴3۶۰۰۱۰7۹رمزتصدیق 
سند  فقدان  شهریارمدعی  ۱۱۲کرج  ۲مورخ۱۴۰۰/۱۱/۴دفترخانه  ۲۶۶7۴
مالکیت دو دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۰۰مترمربع 
قطعه۱3۵تفکیکی به شماره پالک۱۴3۱فرعی از۴۶اصلی ذیل دفترالکترونیکی 
به  مالکیت  وسند  ثبت  بهروزی  محمدحسین  ۱بنام  3۹۹۲۰3۰۱۰۵7۰3۰۱7۲
شماره چاپی83۱۱۲8الف/۹۹صادروتسلیم شده است وبحکایت ثبت دفترامالک 
دررهن نمی باشد بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا مراتب به استناد 
تا چنانچه کسی  میگردد  آگهی  نوبت  ثبت دریک  ماده۱۲۰قانون  تبصره ذیل 
خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  یا  و  فوق  پالک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی 
اداره  باین  را  اعتراض خود  ازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت ده روز  میباشد 
تسلیم ورسید دریافت نماید و درغیراینصورت این اداره پس از انقضای مدت 

اقدام  مقررات  طبق  المثنی  صدورسند  به  نسبت  واخواهی  ونرسیدن  ذکور  م
خواهد نمود.م.الف:۹3۵۵

رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار-مهدی ناصری

آگهی فقدان سند مالکیت
که  شده  مصدق  استشهادیه  دوبرگ  باستناد  بهروزی  محمدحسن  قای  آ
امضا شهود آن ذیل شناسه یکتا به شماره۱۴۰۰۰۲۱۵3۴3۶۰۰۱۰8۰رمزتصدیق 
۶۵۶۴۹۱مورخ۱۴۰۰/۱۱/۴دفترخانه ۱۱۲کرج شهریارمدعی فقدان سند مالکیت 
۱۵۰۰مترمربع  مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ازششدانگ  مشاع  دانگ  هار  چ
قطعه۱3۵تفکیکی به شماره پالک۱۴3۱فرعی از۴۶اصلی ذیل دفترالکترونیکی 
۱3۹۵۲۰3۰۱۰۵7۰۰3۴۵۰بنام محمدحسن بهروزی ثبت وسند مالکیت به شماره 
چاپی۹۹۲۵۲۴ب/۹۴صادروتسلیم شده است وبحکایت ثبت دفترامالک دررهن 
انگاری مفقود گردیده است لذا مراتب به استناد تبصره  نمی باشد بعلت سهل 
ذیل ماده۱۲۰قانون ثبت دریک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به پالک فوق و یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ازتاریخ نشراین 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را باین اداره تسلیم ورسید دریافت نماید و 
درغیراینصورت این اداره پس از انقضای مدت مذکور ونرسیدن واخواهی نسبت 

به صدورسند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد نمود.م.الف:۹3۵۶
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار-مهدی ناصری

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی سواد کوه شمالی 

نظر به دستور موا ۱ و 3 ۴ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۰۹/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واذحد ثبتی سواد کوه شمالی مورد رسیدگی و 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
امالک متقاضیان واقع در کتی لته پالک ۲7۹ فرعی ۱8۵- اصلی بخش 
۱۵ حوزه ثبت سواد کوه شمالی به مالکیت صابر شجاعی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 88/۵۶ متر مربع خریداری بدون واسطه 

از آقای فردین شجاعی مالک رسمی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موجب  به  ذا  ل
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها 
انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتی  منتشر و در روستاها عالوه بر 
تاریخ  از  باید  باشند  داشته  اعتراض  اعالم شده  آرای  به  ذینفع  اشخاص  که 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
تحویل  ثبت محل  اداره  به  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نماید  عمومی محل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
به  مبادرت  ثبت  اداره  نکند  ارائه  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  قدیم  ت
متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  و صدور  نماید  می  مالکیت  سند  صدور 
به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده ۱3 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی 
رای هیات  با  ثبتی  واحد  پذیرفته نشده  ثبتی  نامه  اظهار  قبال  امالکی که  ز  ا
پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی وبتی 
به  نسبت  و  رساند  می  عموم  اطالع  به  همزمان  به صورت  حدود  تحدید  و 
تحدید  آگهی  ثبتی  واحد  تحدید حدود  سابقه  فاقد  و  ثبت  در جریان  مالک  ا

نماید.  را به صورت اختصاصی منتشرمی  حدود 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شواد کوه شمالی 
شناسه آگهی ۱۲۶3۵۴8

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی سواد کوه شمالی 

نظر به دستور موا ۱ و 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۰۹/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واذحد ثبتی سواد کوه شمالی مورد رسیدگی و 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
امالک متقاضیان واقع در پورخانی پالک ۱3 فرعی ۱- اصلی بخش ۱۲ 
حوزه ثبت سواد کوه شمالی به مالکیت عاطفه ابراهیمی پورخانی نسبت به سه 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۶۴/۹۱ متر مربع خریداری 

بدون واسطه از آقای مهدی ابراهیمی پورخانی مالک رسمی 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 

الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
نامه مذکور در مورد  آیین  برابر ماده ۱3  بدیهی است  به دادگاه نیست  متضرر 
قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات 
پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی وبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشرمی نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شواد کوه شمالی 
شناسه آگهی ۱۲۶37۰۱

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

با سالم و احترام
و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 ماده  آگهی  ذیل  ه شرح  ب
ساختمانهای فاقد سند رسمی ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید 
در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن آخر آگهی در روزنامه های کثیر 
االنتشار و محلی )همزمان( منتشر و سپس پنج نسخه از آن را به این اداره ارسال 
و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی موضوع ماده 3 قانون ۱3 آیین نامه 
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای صادره هیات 
حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان نورآباد 

دلفان به شرح ذیل: 

مورخ   ۱۴۰۰۶۰3۲۵۰۰3۰۰۱۴۶۰ شماره  3۰۰۰۲3۰رای  کالسه  رونده  پ
به   نسبت  فرزند حسن   الدین     فلک  علی  آقای  تقاضای  به   ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
ششدانگ یکباب دکان) مغازه( به مساحت 37/۴۱متر مربع  قسمتی از پالک 
۱۵۵اصلی دربخش ۱۲ لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه 

آقای عین شا شریفی رسیدگی، تائید و انشاء گردید. 

مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است 
به  تقدیم دادخواست  به  اعتراض مبادرت  تاریخ تسلیم  از  ظرف مدت یک ماه 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید 
و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا 
عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر 
خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضایی 

نخواهد بود.م الف۲۴۶
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۱/۲۴

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

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

با سالم و احترام
و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 ماده  آگهی  ذیل  ه شرح  ب
ساختمانهای فاقد سند رسمی ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید 
در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن آخر آگهی در روزنامه های کثیر 
االنتشار و محلی )همزمان( منتشر و سپس پنج نسخه از آن را به این اداره ارسال 
و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی موضوع ماده 3 قانون ۱3 آیین نامه 
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای صادره هیات 
حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان نورآباد 

دلفان به شرح ذیل: 
مورخ   ۱3۹۶۶۰3۲۵۰۰3۰۰۰۰۱۲ شماره  رای   3۰۰۰۵۴۶ کالسه  رونده  پ
۱3۹۶/۰۲/۱8 به تقاضای آقای مراد یاریان عزیزآبادی  فرزند محمد مراد نسبت 
به  ششدانگ یکباب عمارت    به مساحت۲۰۶/۶۰متر مربع قسمتی از پالک۴ 
فرعی از ۱۵۶اصلی دربخش ۱۲ لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک 

اولیه خانم فاطمه کاوه حیدری رسیدگی وتائید و انشاء گردید.
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 

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

قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۰/۱۲/۰۹

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

آگهی فقدان سند مالکیت 
گواهی  استشهادیه  برگ   ۲ استناد  به  بیات  آقای حسینعلی  اینکه  به  ظر  ن
امضا شده دفتر اسناد رسمی ۱۴۱ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است که سند 
مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع 
امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت ۲۲۰/۵۰ متر مربع به شماره پالک ۱۲۲۲۲ فرعی از ۱7۶ اصلی 
بخش ۱۰ مشهد با شماره دفتر امالک الکترونیکی ۱3۹7۲۰3۰۶۲۶7۰۱۱۶87 
به نام آقای حسینعلی بیات ثبت و سند مالکیت ۲۱۹73۹/ب۹۶ به نامش صادر 
و تسلیم گردیده سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از 
این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به 
پیوست اصل سندمالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد 

م / الف 3۶۲

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

با سالم و احترام
و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 ماده  آگهی  ذیل  ه شرح  ب
ساختمانهای فاقد سند رسمی ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر فرمایید 
در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن آخر آگهی در روزنامه های کثیر 
االنتشار و محلی )همزمان( منتشر و سپس پنج نسخه از آن را به این اداره ارسال 
و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی موضوع ماده 3 قانون ۱3 آیین نامه 
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آرای صادره هیات 
حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان نورآباد 

دلفان به شرح ذیل: 
 ۱۴۰۰۶۰3۲۵۰۰3۰۰۱۶۴۹ شماره  رای   3۰۰۰۰۲۰۹ کالسه  رونده  پ
علی  عین  فرزند  رحیمی    نورکرم  آقای  تقاضای  به   ۱۴۰۰/۱۱/۰8 مورخ 
مربع  مساحت۱۰3/۴متر  به  دکان)مغازه(    یکباب  ششدانگ  به   سبت  ن
دلفان خروجی  لرستان شهرستان   ۱۲ دربخش  ۱۵۴اصلی  از پالک  قسمتی 
رسیدگی  زارعی  و عزیز  و حسینعلی   درویش  آقای  اولیه  مالک  مالکیت  ز  ا

انشاء گردید. و  تائید  و
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است 
به  تقدیم دادخواست  به  اعتراض مبادرت  تاریخ تسلیم  از  ظرف مدت یک ماه 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید 
و ادامه عملیات ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت 
از انقضای مدت مذکور  ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس  با  متقاضی 
و یا عدم اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع 

قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۰/۱۲/۰۹

رضا پوالدوندی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

مدیرعامل بانک دی با تأکید بر لزوم 
فرهنگ  تحول  و  فرایندها  در  ازنگری  ب
منابع  جذب  بانکی،  نظام  در  ازاریابی  ب
بانکی  نظام  زیان بار  آفت  را  ران قیمت  گ

دانست.
دی،  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
علیرضا قیطاسی در نشستی با حضور برخی 
از رؤسای شعب تهران که با هدف آموزش 
بانکی  نظام  در  بازاریابی  نوین  وش های  ر
برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی گفت: هدف نهایی 
بهبود  بازاریابی،  نوین  آموزش های  ارائه  ز  ا
خروج  و  ذینفعان  تکریم  بانکی،  ملیات  ع
از رقابت زیان بار نرخ سود در فرایند جذب 

مشتریان است.
دو  بازاریابی،  و  اعتبارات  افزود:  ی  و
حوزه تأثیرگذار در عملیات بانکی هستند که 
باید به صورت ویژه بر این دو محور تمرکز 

آموزشی داشته باشیم.
وی با اشاره به ترکیب نیروی انسانی 
درصد  از ۹۰  بیش  گفت:  بانک دی  جوان 
دارای  و  جوان  دی  بانک  شعب  یروهای  ن
تحصیالت دانشگاهی هستند که این خود 
برای  اتکا  قابل  و  ویژه  رقابتی  مزیت  یک 

بانک است.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین عوامل 
تأثیرگذار بر کاهش ریسک عملیاتی بانک، 
کاربردی  و  تخصصی  آموزش های  وسعه  ت

برای کارکنان است.
کرد:  تصریح  دی  بانک  دیرعامل  م
رؤسای شعب باید به صورت روزانه عملکرد 
تمامی  با  مختلف  حوزه های  در  را  عبه  ش
تمامی  تا  بگذارند  میان  در  شعبه  ارکنان  ک
ارکان شعبه در جریان امور و شاخص های 
در  شعبه  برنامه  و  بگیرند  قرار  ملیاتی  ع

راستای اهداف هدفمند حرکت کند.
قیطاسی جنگ قیمتی نرخ سود برای 

جذب منابع را یکی از مهم ترین آسیب های 
نظام بانکی دانست و تصریح کرد: در شرایط 
نرخ  با  منابع  جذب  کشور  اقتصاد  علی  ف
بانکی  شبکه  زیان  جز  نتیجه ای  باال  سود 

نخواهد داشت.
بانک  کوتاه مدت  اولویت  افزود:  ی  و
دی جذب منابع ارزان قیمت و برنامه ریزی 
برای رایزنی با مشتریان برای تبدیل مطالبات 
سررسید گذشته به مطالبات جاری است تا 
از این مسیر به بهبود شاخص های عملیاتی 

بانک کمک کنیم.
وی همچنین با اشاره به لزوم تکریم 

اصلی  رکن  گفت:  شعب  در  شتریان  م
آگاه سازی  و  تکریم  اسالمی  انکداری  ب
در  طرفین  تعهدات  به  نسبت  شتری  م
در  ساده  مسأله  این  اگر  که  راردادهاست  ق
بانک جدی گرفته شود، فرهنگ بانکداری 

اسالمی ارتقاء می یابد.
و  شهدا  خانواده  ویژه  تکریم  ی  و
ایثارگران را از وظایف اخالقی کارکنان شعب 
دانست و گفت: خدمت رسانی به خانواده معزز 
شهدا و ایثارگران بخشی از هویت برند بانک 
دی در افکار عمومی است که باید با تکریم 
و برنامه ریزی ویژه برای طراحی محصوالت 
و خدمات برای این قشر عزیز، به بازسازی 
این بخش از هویت سازمانی خود در جامعه 
امیدوارم  تأکید کرد:  پایان  در  پردازیم.وی  ب
و  ستاد  کارکنان  تمامی  جمعی  همت  ا  ب
شعب در کنار برنامه ریزی هدفمند و توسعه 
و  بالندگی  شاهد  تخصصی،  موزش های  آ

موفقیت های روزافزون بانک دی باشیم.
حسین  نشست  ین  ا مه  ا د ا ر  د
آزاد  دانشگاه  تمام  استاد  ظیفه دوست،  و
رئیس سابق  و  بازاریابی  رشته  در  اسالمی 
آموزش  به  ایران  بازاریابی  علمی  نجمن  ا
بازاریابی  نوین  با شیوه های  مرتبط  مباحث 

در نظام بانکی پرداخت.

مدیرعامل بانک دی:

جذب منابع با نرخ سود باال، نتیجه ای جز زیان 
مدیرعامل برای نظام بانکی نخواهد داشت پورسعید  لمجید  بدا ع

حمایت  بر  تاکید  با  زمین،  ایران  انک  ب
از  گذر  برای  راهی  عنوان  به  تولید  ز  ا
شرایط کنونی گفت: چندین سال است 
که تولید کشور با شرایط سخت دست و 
پنجه نرم می کند، به گونه ای که بسیاری 
از  را  تولید  امکان  تولیدی  واحدهای  ز  ا
دست داده و یا با ظرفیت های پایین به 

ادامه مسیر می پردازند.
و  اشتغال  مسئله  حاضر  حال  در   
یکی  نظر  مورد  به شغل  افراد  دستیابی 
نیازهای  اساسی ترین  و  مهم ترین  ز  ا
جوامع و از اهداف توسعه پایدار در اغلب 
مطالعات  می شود.  محسوب  شورها  ک
که  است  حقیقت  این  گویای  ختلف  م
مؤلفه اشتغال دارای ۱7کارکرد در جوامع 
بوده و نکته حائز اهمیت این است که از 
میان کارکردهای مطرح شده برای مقوله 
و  تولید  افزایش  مؤلفه  دو  تنها  شتغال،  ا
و  داشته  اقتصادی  جنبه  دستمزد  کسب 
ابعاد  و  وجوه  اشتغال  کارکردهای  ایر  س

غیر اقتصادی را دربرمی گیرند.
می دهد  نشان  متعدد  ررسی های  ب
ی  ی ها ر هنجا نا عظم  ا بخش  ه  ک
دنیا  سطح  در  شده  شناخته  جتماعی  ا
ز  ا است.  مرتبط  بیکاری  مسئله  ه  ب
این  رفع  منظور  به  است  الزم  رو  ین  ا
معضل، سیاستگذاری های مناسبی جهت 
اشتغالزایی و بهره برداری کارآمد از منابع 

انسانی هر کشور صورت پذیرد.
و  مستقیم  آثار  بانکی  سود  رخ  ن
شاخص های  بر  یادی  ز یرمستقیم  غ
در  تأثیرات  این  اغلب  دارد.  قتصادی  ا
تعریف می گردد  پولی  یر چتر سیاست  ز
و تعداد اندکی نیز محصول سیاست های 
مالی دولت است. همچنین سه شاخص 
تورم، اشتغال و سرمایه گذاری از مهم ترین 
شاخص های اقتصادی هر کشور محسوب 

می شود که دولت ها با سیاست های پولی 
و مالی سعی در هدایت این سه شاخص 

به سمت دامنه مطلوب می نمایند.
که  یافته  توسعه  کشورهای  ر  د
پولی گسترده و توسعه  بازارهای  دارای 
توسط  بانکی،  سود  نرخ  هستند،  افته  ی
بازار  عملیات  از طریق  و  مرکزی  انک  ب
تعیین می شود. نرخ سود بانکی در حقیقت 
بلکه  نیست،  پولی  سیاست  اجرای  بزار  ا
قرار  نظر  مورد  میانی  هدف  عنوان  ه  ب
پولی  سیاست  که  به گونه ای  ی گیرد،  م
انبساطی از طریق کاهش نرخ سود بانکی 
و از طریق عملیات بازار باز انجام می گیرد.
به منظور ایجاد راهکاری جایگزین 
طریق  از  بانکی  سود  نرخ  تعیین  رای  ب
بانک مرکزی توجه به دو راهکار اساسی 
ضرورت دارد. اول آنکه در اقتصاد ایران، 
از  دستوری  به صورت  بانکی  سود  رخ  ن
سوی مصوبات شورای عالی پول و اعتبار 
تعیین می شود و به نظر می رسد حساسیت 
چندانی به تغییرات محیط اقتصاد کالن 
ندارد. بنابراین بانک مرکزی برای اصالح 
در  تاثیرگذاری  در جهت  و  ساختار  ین  ا
همچنین  و  کار  و  کسب  فضای  هبود  ب
ایجاد اشتغال در فضای جامعه و کسب 
و کار باید به تغییرات اساسی در ساختار 

بازارهای مالی همت گمارد.
بانک  که؛  است  این  دوم  اهکار  ر

حذف  با  اول  قدم  در  باید  رکزی  م
عقود  تحت  سپرده ها  و  تسهیالت  سود 
بانکی  بین  بازار  گسترش  و  شارکتی  م
در گام های بعدی منجر به همگرایی و 
وحدت در این زمینه ها گردد. در صورتی 
که فضای رقابتی بین بانک ها برقرار شود، 
می توان با گسترش ابزارهای مالی جدید، 
تشکیل بازار ثانویه برای اوراق مشارکت و 
انجام عملیات باز و در نتیجه کنترل نرخ 
سود بانکی انتظار بهبود فضای اشتغال و 

کسب و کار را داشت.
مدیرعامل  پورسعید  لمجید  بدا ع
بانک ایران زمین، با تاکید بر حمایت از 
تولید به عنوان راهی برای گذر از شرایط 
کنونی گفت: چندین سال است که تولید 
کشور با شرایط سخت دست و پنجه نرم 
می کند، به طوری که بسیاری از واحدهای 
تولیدی امکان تولید را از دست داده اند 
و یا با ظرفیت های پایین به ادامه مسیر 

می پردازند.
پور سعید افزود: به گفته رهبر معظم 
انقالب که تولیدکنندگان را فرماندهان، 
مقدم  صفوف  و  خط شکنان  یشروان،  پ
رونق  داخلی،  »تولید  حیاتی  رصه  ع
عمومی«  رفاه  گسترش  و  قتصادی  ا
خواندند، در شرایط کنونی حمایت از تولید 
و تخصیص اعتبار به واحدهای تولیدی 
می تواند نقش اساسی در پیشبرد اهداف 

کشور و گذر از شرایط کنونی داشته باشد.
با  زمین  ایران  بانک  دیرعامل  م
اشاره به نقش کلیدی بانک ها در گذر از 
شرایط کنونی اظهار داشت: انتظاری که 
از بانک ها به عنوان یکی از اساسی ترین 
قتصادی  ا و  مالی  تامین  خش های  ب
می رود، قرار گرفتن در کنار تولید و تامین 
بخش مهمی از اعتبار حوزه مولد کشور 
است و به نظر می رسد تنها راه گذر از 
داخلی  کاالی  از  حمایت  فعلی  رایط  ش
توسط همه آحاد جامعه است. حوزه های 
اقتصادی باید سعی کنند با حمایت های 
داخلی  ظرفیت های  از  استفاده  رست،  د
به  را  تولید  چرخ های  واردات  کنترل  و 
راستای  در  نیز  مردم  و  درآورده  حرکت 
را  داخلی  محصوالت  تولید  از  مایت  ح

خریداری و حمایت کنند.
آن  به  باید  پایان  در  که  کته ای  ن
توجه داشت این است که محور اصلی 
مرکزی،  بانک  استقالل  بحث  در  ا  م
نامولد،  از فعالیت های  اقتصاد  پاکسازی 
بی ثبات  سوداگری های  و  آمیز  ساد  ف
کننده است. اگر محیط اقتصاد باثبات و 
آرام باشد و پاک دستی و مسئولیت پذیری 
وضعیت رایج اقتصاد باشد در آن صورت 
از  اعم  اعتباری،  موسسات  و  انک ها  ب
خصوصی و غیرخصوصی، درست عمل 
دیگر  اسمی  متغیرهای  و  کرد  واهند  خ
تنظیم  و  نداشته  مستقل  وضوعیت  م
امکان پذیر  کلیدی،  حقیقی  تغیرهای  م
تحقق  از  قبل  اما  بود.  خواهد  آسان  و 
امور  رها کردن  بدانیم  باید  ین هدف،  ا
و  بانک ها  خصوصی سازی  اسم  ه  ب
گونه  هر  اتخاذ  و  اعتباری  وسسات  م
قیاس های  و  تناسب  بر  مبتنی  سیاست 
را  اقتصاد  امور،  اصالح  جای  به  اده  س
به ورطه رکود، تورم و عدم تعادل های 

عمیق سوق می دهد.

ایران  زمین حامی تولید و اشتغال زایی مولد

حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون، کار 
افتتاح هم زمان  و رفاه اجتماعی در مراسم 
۱۰۲ طرح تعاونی که به مناسبت دهه فجر 
و با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار 
گردید اظهار داشت: تأمین مالی تعاونی ها از 
بیست هزار  اعتباری  طریق اختصاص خط 
میلیارد ریالی از جمله مهم ترین تدابیر حوزه 
تعاون در  بانک توسعه  بوده است و  عاون  ت
کنار نهادهای توسعه ای بخش تعاون نقش 
مؤثری در دستیابی به سهم ۲۵ درصدی در 

اقتصاد ملی دارند.

حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون، کار 
افتتاح هم زمان  و رفاه اجتماعی در مراسم 
۱۰۲ طرح تعاونی که به مناسبت دهه فجر 
و با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار 
گردید اظهار داشت: تأمین مالی تعاونی ها از 
بیست هزار  اعتباری  طریق اختصاص خط 
میلیارد ریالی از جمله مهم ترین تدابیر حوزه 
تعاون در  بانک توسعه  بوده است و  عاون  ت
کنار نهادهای توسعه ای بخش تعاون نقش 
مؤثری در دستیابی به سهم ۲۵ درصدی در 

اقتصاد ملی دارند.

با ۲3  تعاونی جدید  افزود: ۹7۵  وی 
نفر  هزار   ۲۰ اشتغال  قابلیت  و  عضو  زار  ه
 ۲۱۴ و  گرفته اند  سیزدهم شکل  دولت  ر  د
و  شناسایی  تعاون  سرمایه گذاری  طرح 

معرفی شده اند.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور 
اظهار داشت: تعاون می تواند به عنوان حلقه 
و  باشد  مطرح  تولیدی  بنگاه های  تصال  ا
به  منجر  حتی  که  مسائلی  و  مشکالت 
از طریق  تعطیلی تولید واحدها شده است، 
تشکل ها و کار جمعی در قالب تعاون، قابلیت 

رفع پیدا می کند.
ری های  یه گذا سرما  : د فزو ا ی  و
گسترده ای در سطح کشور صورت پذیرفته 
در  کالن  طرح های  از  برخی  و  ست  ا
میان مدت و بلندمدت به بازدهی و اشتغال 
می رسند و در کنار این پروژه های عظیم، با 
مکانیزم تعاون در مشارکت دادن آحاد جامعه 
و  محور  مردم  رویکرد  اتخاذ  و  اقتصاد  ر  د
می توان  نیز  خرد  سرمایه های  ه کارگیری  ب
در  اشتغال  و  تولید  رونق  ایجاد  به  سبت  ن

مناطق اقدام نمود.

اختصاص خط اعتباری ۲۰ هزار میلیارد ریالی 
بانک توسعه تعاون از جمله مهم ترین اقدامات حوزه تعاون بوده است
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محمد حسین زاده

چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر 
چندي پیش با تمام حواشي عجیب و 
غریب خود به پایان رسید تا بار دیگر 
پرحاشیه  شلوغ،  جشنواره  یک  اهد  ش
همواره  درواقع  باشیم.  پرسروصدا  و 
که  کرده ایم  عادت  موضوع  این  ه  ب
جشنواره فیلم فجر محلي براي ایجاد 
سینماگران  سوي  از  مختلف  واشي  ح
که  نداریم  خاطر  به  را  سالي  و  ست  ا
باشد  رسیده  پایان  به  حاشیه  دون  ب
این  که  اخیر  سال هاي  در  خصوصا 
حواشي بیشتر و بیشتر هم شده است...

شهاب حسیني در هیات داوران
امسال  حاشیه اي  موضوع  ولین  ا
که البته بعد از چندین سال، شاهد تغییر 
دبیر جشنواره نیز بودیم، انتخاب داوران 
این دوره جشنواره بود که نام شهاب 
یکي  عنوان  به  آنها  میان  در  حسیني 
سینماي  چهره هاي  شاخص ترین  ز  ا
کشور به چشم مي خورد ولي از همان 
مسائل  برخي  که  بود  مشخص  بتدا  ا
پیرامون این بازیگر، قطعا ایجاد حاشیه 
خواهد کرد. درواقع شهاب حسیني در 
متعددي  حواشي  اخیر  سال  کي دو  ی
سال   ۲ جشنواره  از  کرده،  سپري  اه  ر
مسعود  با  وي  افظي  درگیري  و  بل  ق
بسیاري  انتقاد  به  منجر  که  یمیایي  ک
از سینماگران از وي شد تا عکس هاي 
آمریکا  در  زدن  واکسن  حال  در  ي  و
اعالم  ابتداي  همان  از  او  نام   ... و
جشنواره،  داوران  از  یکي  عنوان  ه  ب
اعتراض  از  داشت،  مختلفي  واشي  ح
برخي سینماگران تا حتي سینمادوستان 

و مخاطبان!

انصراف کیمیایي ها از جشنواره
در پي اعالم نام شهاب حسیني به 
عنوان یکي از داوران جشنواره، مسعود 
انتشار  با  کیمیایي  پوالد  و  یمیایي  ک
جشنواره  در  حضور  از  ادداشت هایي  ی
فجر انصراف دادند و به نوعي اینطور 
عنوان کردند که چون شهاب حسیني 
نمي دانند،  جشنواره  داوري  حد  در  ا  ر
پس لزومي به حضور آنها در جشنواره 

یست! ن

بودجه 3۰ میلیاردي یک فیلم
ه  ر ا همو خیر  ا ي  ل ها سا ر  د
ز  ا سینما  مختلف  ن  گا هیه کنند ت
هزینه هاي باالي تولید فیلم هاي خود 
گفته اند و آخرین آنها تهیه کننده فیلم 
حدود  کرد  اعالم  که  بود  بي همه چیز، 
است  کرده  هزینه  تومان  میلیارد   ۱ 7
ولي در جشنواره امسال شاهد بودیم که 
موقعیت  فیلم  براي  هادي حجازي فر، 
حدود  چیزي  که  کرد  اعالم  هدي،  م
3۰ میلیارد تومان هزینه کرده اند! این 
بود  معتقد  حجازي فر  که  حالیست  ر  د
هزینه این اثر چیزي خدود ۵۰ میلیارد 
برایشان  میلیارد   3۰ و  بوده  ومان  ت
شده  اعالم  رقم  است!  بوده  هم  م  ک
یعني موقعیت مهدي، در زمان اکران 
فروش  تومان  میلیارد   ۹۰ اید حداقل  ب
داشته باشد تا بتواند هزینه هاي خود را 
جبران کند که چنین اتفاقي در سینماي 

کشورمان بعید است

علي اوجي و مهران مدیري
نشست رسانه اي فیلم خائن کشي، 
به کارگرداني مسعود کیمیایي یکي از 
نشست هاي جالب این دوره بود. طبیعتا 
کسي انتظار حضور مسعود کیمیایي را 
در این نشست نداشت ولي علي اوجي 
)تهیه کننده فیلم( اعالم کرد که مسعود 
در  نتوانسته  دلیل جراحي  به  کیمیایي 
در  باشد!  داشته  حضور  نشست  ین  ا
اعالم  مدیري  مهران  لحظه  مان  ه
مسعود  و  است  بهانه  جراحي  که  کرد 
در  که  نداشته  دوست  اصال  یمیایي  ک

باشد. جشنواره 

مورد عجیب طناز طباطبایي
فیلم  در  بازي  با  طباطبایي  طناز 
بهترین  از  یکي  شک  بدون  ی رویا،  ب
ولي  کرد  تجربه  را  خود  قش هاي  ن
نشست  در  رسما  که  بود  این  عجیب 
آنها  که  شد  اعالم  فیلم  سانه اي  ر
اجبار  به  فیلم  پایان  در  را  وضیحي  ت
طباطبایي  طناز  کاراکتر  که  وشته اند  ن
در این فیلم دچار بیماري رواني بوده 
اتفاق  دیگر  بگیرند!  مجوز  بتوانند  ا  ت
عجیب این نشست، کالهي بود که بر 
در  خودش  و  بود  طباطبایي  طناز  سر 
توضیح این کار اعالم کرد به دلیل لو 
نرفتن گریمش در سریالي که مشغول 
بازي است، این کار را کرده ولي چندان 

براي مخاطبان قابل قبول نبود.
 

چهره متفاوت سارا بهرامي!
بدون شک عجیب ترین چهره در 
بین حاضران در جشنواره، سارا بهرامي 
وي  از  عکس ها  اولین  زماني که  ود.  ب
در فضاي مجازي منتشر شد، بسیاري 
شباهتي  هیچ  او  که  چرا  شدند  شوکه 
جشنواره  از  پیش  بهرامي  سارا  ه  ب
نداشت. چهره او به هر دلیلي تغییرات 
بیني  مي گفتند  عده اي  داشت!  یادي  ز
مي گفتند  عده اي  کرده،  عمل  را  خود 
دیگر  عده اي  و  داشته  زیبایي  جراحي 
مي گفتند بوتاکس و ژل و... درنهایت 
او غیرشبیه ترین سارا بهرامي سال به 

سارا بهرامي بود!

عکس هاي زن وشوهري!
دوره  ین  ا شلوغ بازي هاي  ز  ا
عکس هاي  به  ید  با فجر  ره  شنوا ج
زن وشوهري هنرمندان اشاره کنیم که 
به نوعي هم خود عزیزان هنرمند و هم 
البته دوستان عکاس آنقدر در این مورد 
مجازي  فضاي  که  کردند  یاده روي  ز
هنرمند!  زن وشوهر  بود  شده  ال  ک
نوید  مائده طهماسبي،  و  آئیش  فرهاد 
رعنا  حسیني،  فرشته  و  ده  حمدزا م
آزادي ور و مهدي پاکدل، جواد عزتي 
نرگس  و  اوجي  علي  باقري،  مه لقا  و 
یا  ر گلو و  سهیلي  عد  سا حمدي،  م
شادي  و  وزیردفتری  آرین  اردي،  ه

حاضر  زوج هاي  از  تعدادي  کرم رودي 
در این دوره جشنواره بودند.

حذف ناگهاني سیمرغ مردمي
فیلم سینمایي مالقات خصوصي 
دوره  این  شاخص  فیلم هاي  از  کي  ی
روز   ۲ تا  فیلم  ین  ا بود.  ره  جشنوا
سوي  ز  ا ره  جشنوا یان  پا به  نده  ا م

فیلم  بهترین  ن  ا عنو به  ن  طبا خا م
این دوره انتخاب شده بود و قرار بود 
بلورین  سیمرغ  ساله،  هر  رسم  انند  م
بهترین فیلم مردمي، امسال هم اهدا 
مي توانست  و مالقات خصوصي  شود 
برنده این سیمرغ باشد ولي به یکباره 
دلیل  به  جایزه  این  که  شد  عالم  ا
شبهات و ابهامات در نوع راي گیري، 

مي شود!  حذف  دوره  این  جوایز  ز  ا
سینمادوستان  از  بسیاري  که  تفاقي  ا
جشنواره  مسئوالن  و  کرد  ناامید  ا  ر
نشان دادند که براي مخاطبان سینما 
احترامي قائل نیستند و انتخاب آنها را 
شبهه دار خواندند. درنهایت تهیه کننده 
به  نامه اي  در  اعتراض،  به  فیلم  ین  ا
تمام  از  را  خود  فیلم  جشنواره،  بیر  د

داوري هاي روز پایاني خارج کرد. نکته 
عجیب دیگر درباره مالقات خصوصي، 
ري  برگزا خالل  در  که  بود  ین  ا
کارگردان  جسور،  محسن  شنواره،  ج
یادداشتي مدعي  در  فیلمنامه نویس  و 
شد که داستان اصلي این فیلم از روي 
طرح فیلمنامه وي که مدتي پیش در 
بود،  گذاشته  اثر  این  نویسنده  ختیار  ا

برداشته شده است!

چهره هایي که نبودند!
چند  برگزاري جشنواره  ر طول  د
موردتوجه  شدت  به  که  بودند  یلم  ف
مخاطبان  همینطور  و  رسانه  هالي  ا
جشنواره قرار گرفتند. فیلم مرد بازنده، 
فیلم  و  مهدویان  مخمدحسین  اخته  س
مالقات خصوصي، ساخته امیر شمسن 
که  بودند  فیلم ها  این  مهمترین  ز  ا
بازي هاي  شاهد  فیلم ها  این  در  لبته  ا
و  عزتي  جواد  بودیم.  هم  رخشاني  د
رعنا آزادي ور که چندي پیش سریال 
کنار  در  را  زخم کاري  موفق  سیار  ب
یکدیگر داشتند، در مرد بازنده، بار دیگر 
درخشیدند و همینطور هوتن شکیبا و 
پریناز ایزدیار در مالقات خصوصي به 
شدت درخشان بودند و بسیاري معتقد 
بودند که شانس دریافت سیمرغ بلورین 
را هم دارند ولي در کمال ناباوري وقتي 
شد،  اعالم  نهایي  کاندیداهاي  سامي  ا
هیچکدام از این چهره ها حتي در بین 

نبودند! کاندیداها 

پایان و بازهم شهاب حسیني!
عجیب  تفاقات  ا ز  ا دیگر  کي  ی
مي  سا ا عالم  ا  ، ل مسا ا ه  ر ا شنو ج
کمي  که  بود  یي  نها هاي  ندیدا ا ک
اعالم شد.  آن  مرسوم  زمان  از  یرتر  د
زیادي  شایعات  اتفاق،  این  محض  ه  ب
در این خصوص شکل گرفت و برخي 
معتقد بودند که گویا سازمان سینمایي 
و مسئوالن جشنواره با اسامي اعالمي 
دارند  مشکل  داوران  هیات  سوي  ز  ا
آنها عوض  از  برخي  که  است  قرار  و 
شوند ولي عده اي دیگر قاطعانه اعالم 
بین  اختالف نظرهایي  که  ي کردند  م
شهاب حسیني و دیگر داوران جشنواره 
تاخیر شده  باعث  دارد و همین  وجود 

بودند که شهاب  معتقد  است. عده اي 
حسیني نقشي فراتر از یک داور در این 
دوره جشنواره داشته است! جالب است 
که شهاب حسیني در مراسم اختتامیه 
هم آنچنان اخمي بر چهره داشت که 
بارها سوژه رسانه ها شد. دبیر جشنواره 
درباره تاخیر در انتشار فهرست نامزدها 
و شایعه های منتشر شده مبنی بر بروز 
داوری  هیات  در  اختالفات  رخی  ب
وقات  ا بعضی  گفت:  هم  ره  شنوا ج
هیات های  در  مذاکرات  و  فتگوها  گ
درباره  می انجامد.  درازا  به  اوری  د
ره  جشنوا داوری  هیات  فتگوهای  گ
از  کشید.  درازا  به  بحث  هم  مسال  ا
آنجا که می خواستیم فهرست به موقع 
کردیم.  تامل  کمی  ما  شود،  نتشر  م
آنقدری که من می دانم و در جلسات 
هیات داوری حضور داشتم، خود داوران 
می گفتند که یکی از بهترین دوره های 
داوری را داشته اند چراکه تعامل بسیار 
خوبی در این زمینه داشتند. تقریبا همه 
آرا با اقناع کلی همه اعضا اعالم شد 
و تا جایی که اطالع دارم کوچکترین 

اختالفی در این زمینه نبوده است.

صدرنشیني موقعیت مهدي
فجر،  چهلم  جشنواره  پایان  ر  د
که  مهدي  موقعیت  یي  سینما یلم  ف
سیمرغ  دریافت  کاندید  رشته   ۱۴ ر  د
شد  موفق  درنهایت  بود،  شده  لورین  ب
و  فیلم  بهترین  جمله  از  سیمرغ   ۵ ا  ت
آن  از  را  فیلم اولي  کارگردان  هترین  ب
بهترین  میرکریمي  رضا  کند.  ود  خ
کارگردان جشنواره شد و امین حیایي 
دریافت  به  موفق  طباطبایي  طناز  و 
مرد  بازیگر  بهترین  بلورین  یمرغ  س
نادر  همچنین  شدند.  جشنواره  زن  و 
سلیماني فر که به قول خودش 3۰ سال 
بود،  بازي کرده  نقش هاي کمدي  در 
شد  موفق  نقش جدي  یک  با  مسال  ا
مرد  بازیگر  بهترین  بلورین  سیمرغ  ا  ت
صدف  ببرد.  خانه  به  را  مکمل  قش  ن
اسپهبدی، بازیگر جوان سینما هم برای 
بلورین  سیمرغ  برنده  علف زار،  یلم  ف
بهترین بازیگر زن نقش مکمل شد و 
فرشته حسیني نیز در این بخش دیپلم 
جنجالي  زوج  تا  کرد  دریافت  فتخار  ا
این روزهاي سینما )نوید محمدزاده و 
فرشته حسیني( دست خالي جشنواره را 
علف زار  فیلم هاي  باشند.  نکرده  رک  ت
و برف آخر با دریافت ۴ سیمرغ، دیگر 
جشنواره  دوره  این  پرعنوان  یلم هاي  ف

فجر لقب گرفتند.

اهداي جوایز، بي وقفه!
طوالنی  میه،  ختتا ا مراسم  ر  د
حذف  سبب  سم  ا مر ن  ما ز دن  ش
ماده  آ ویدیوهای  و  تصاویر  رخی  ب
جوایز  و  شد  مراسم  این  برای  شده 
تا  شدند  اهدا  بی وقفه  سیمرغ  بخش 
که  فیلم  بهترین  جایزه  اهدای  مان  ز
در واقع آخرین جایزه هم بود و قرار 
شد در این بخش مروری بر اختتامیه 
اما  شود،  جشنواره  دوره  چهل  ای  ه
سالن  شدن  خالی  سبب  وقفه  همین 
جایزه  رفتن  لو  وجود  با  چون  شد. 
فیلم  که  می دانستند  همه  تقریبا  ا  ه
موقعیت مهدی، برنده این جایزه شده 
و به جز برخی افراد، بخش زیادی از 

شد. خالی  سالن 

عدم رعایت پروتکل ها
مي شد،  پیش بیني  که  مانطور  ه
ره  جشنوا شروع  ز  ا قبل  مدتها  ز  ا
بودند  موضوع  این  نگران  سیاري  ب
خالل  در  بهداشتي  پروتکل هاي  ه  ک
این  نشود.  برگزاري جشنواره رعایت 
جشنواره  اول  روز  همان  از  وضوع  م
نمود پیدا کرد تا جایي که روز ابتدایي 
جشنواره به دلیل هرج و مرج بسیار، 
رسانه،  اهالي  از  برخي  تا  شد  اعث  ب
کنند  ترک  را  رسانه اي  شست هاي  ن
همراه  آنها  با  هم  هنرمندان  حتي  و 
هم  میه  ختتا ا تا  تفاق  ا ین  ا شدند. 

یاني  پا مراسم  در  و  داشت  مه  دا ا
و  وران  دا هیات  که  بودیم  اهد  ش
نداشتند  ماسک  هیچکدام  سئوالن  م
با  هنرمندان  موارد  از  بسیاري  در  و 

مي کردند! هم  روبوسي  کدیگر  ی

بدون هیچ توضیحي...
انتظار  که  اختتامیه  مراسم  ر  د
پیش  شیه های  حا ز  ا بعد  ی رفت  م
و  مردمی  سیمرغ  حذف  سر  بر  مده  آ
فیلم  تهیه کننده  انصراف  رخواست  د
یا  دبیر  داوری،  از  خصوصی  القات  م
توضیحاتی  سینمایی  سازمان  ئیس  ر
حذف  از  سخنی  هیچ  اما  کنند  رائه  ا
از سوی  مهمترین جایزه جشنواره که 
میان  به  می شد  هدا  ا ن  گرا شا ما ت
این  مسئولیت  بار  زیر  از  گویا  و  یامد  ن
اصلی شان  وظیفه  اتفاقا  که  تفاقات  ا
که  همانطور  و  کردند  خالی  شانه  ود  ب
آرا  از  نتوانستند  مردمی  رای گیری  ر  د
با  را  مسئله  صورت  و  کنند  یانت  ص
ندادن سیمرغ پاک کردند، در اختتامیه 
تا  برگزیدگان  لیست  از  نتوانستند  هم 
زمان برگزاری مراسم صیانت کنند و 
این اتفاق کم سابقه را برای این رویداد 

۴۰ ساله رقم زدند.

لو رفتن فیلم علف زار
که  بود  جشنواره  پایاني  روز  ر  د
صورت  به  علف زار  فیلم  از  سخه اي  ن
چهلمین  بیر  د  . شد منتشر  ق  چا ا ق
رفتن  لو  درباره  فجر  فیلم  جشنواره 
چنین  می توانیم  چگونه  ما  فیلم:  ین  ا
در  فیلم  این  کنیم؟  مطرح  را  دعایی  ا
اکران  سینما   ۶۰ در  جشنواره  طول 
سینما  سالن  داخل  هم  مردم  و  شده 
رفته اند و فیلم را تماشا کرده اند. همه 
موبایل  گوشی  شما  مانند  هم  ردم  م
تلفن های  امروزه  دارند.  اختیار  ر  د
هم  را   ۴k فیلمبرداری  امکان  همراه 
دارند. اگر فردی این اخالق حرفه ای 
فیلم  از  و  باشد  نداشته  را  اجتماعی  و 
در حال اکران فیلمبرداری کند و بعد 
کرد؟  می توان  چه  کند،  منتشر  را  ن  آ
ماموران  سینما  در  که  است  رست  د
باالخره  ما  ا ند  ر ا د حضور  رتی  ظا ن
هست.  گریز  برای  راه هایی  میشه  ه
آنچه ما می دانیم و در جشنواره دنبال 
به  می کنیم، معرفی سینماهای خاطی 
اداره نظارت و ارزشیابی است. چه این 
تخلف در زمینه فروش بلیت و احترام 
به مخاطب باشد، چه در مسائل دیگر. 
در  آن ها  مناسبات  تنظیم  در  ین ها  ا
سینمایی  اگر  بود.  خواهد  مؤثر  ینده  آ
نکند،  رعایت  را  آثار  صاحبان  قوق  ح
گزارش های آن را به سازمان سینمایی 
اعالم می کنیم و قطعًا اداره نظارت و 
ارزشیابی به صورت جدی آن را پیگیری 

خواهند کرد.

جشنواره!؟ هزینه هاي 
مسعود نقاش زاده، دبیر چهلمین 
امور  دوره جشنواره فیلم فجر درباره 
مالی جشنواره چهلم هم توضیح داد: 
پیچیده  ر  بسیا ند  و ر یک  ره  ا جشنو
به خصوص در زمان اوج گیری مسائل 
همیشه  رد.  دا برگزاری  و  یی  جرا ا
تخمینی  بودجه  یک  جشنواره  ودجه  ب
جشنواره  پایان  از  بعد  و  است  ولیه  ا
که همه هزینه ها و خدمات به صورت 
ن  آ  ، می شود ضبط  و  ثبت  قیق  د
دقیق  بودجه  درباره  می توانیم  قت  و
هم  امسال  کنیم.  صحبت  جشنواره 
خواهیم  گزارش  زمینه  این  در  تما  ح
از  پنهان  چیز  هیچ  معتقدیم  و  اد  د
داشته  وجود  نباید  رسانه ها  و  ردم  م
اعالم  حتی  خود  گزارش  در  اشد.  ب
خواهیم کرد که چند درصد از بودجه 
اکران  یا  و  پذیرایی  صرف  جشنواره 
این  است.  شده  استان ها  در  یلم  ف
اعداد را شما به عنوان اصحاب رسانه 
با  می توانید  شما  گاهی  بدانید.  اید  ب
را  اعداد  این  از  برخی  رسانه ای  ار  ک

کنید. اصالح 
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