
غربالگری جدید انجام شد؛

46 میلیون یارانه بگیردر خطر حذف شدن!

شورای  مجلس  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  عضو 
ارایه  برای   ۱۶ تبصره  تصویب  اهمیت  شمردن  بر  با  اسالمی 
تسهیالت اشتغال مددجویان گفت: حمایت از اشتغال مددجویان 

کمیته امداد تنها روی کاغذ کافی نیست.
محمدحسن آصفری با اشاره به شرایط تورمی موجود در جامعه و باال بودن 
هزینه های زندگی و عدم پاسخگویی مشکالت این قشر از جامعه در مقایسه 
با مستمری دریافتی آنان، افزود: میزان مستمری افراد تحت پوشش نهادهای 

حمایتی )کمیته امداد و بهزیستی( پاسخگوی نیازمندی و مشکالت این قشر از 
جامعه نیست.وی با تاکید بر ضرورت افزایش میزان مستمری مددجویان کمیته 
امداد و سازمان بهزیستی گفت: بدون شک افزایش ۲۰ درصدی مستمری 
میزان  این  و  باشد  آنها  زندگی  مشکالت  پاسخگوی  نمی تواند  مددجویان 
افزایش قادر نخواهد بود حجم باالی مشکالت مددجویان را حل کند و نیاز به 
افزایش حداقل ۴۰ درصدی مستمری برای این قشر به شدت احساس می شود.
صفحه ۲

گزارش انجمن جهانی فوالد؛

ایران در جایگاه دهم
 برترین تولیدکنندگان فوالد جهان 

 تورم در 1401 کاهش خواهد یافت!
یک کارشناس اقتصادی گفت: آنچه 
اقتصادی  نظر  از  آینده  سال  در  مردم  که 
حس خواهند کرد، همانند امسال است اما 
با تورم کمتری خواهد بود و اگر تحریم ها برداشته شود، 
با افزایش درآمد نفت می توان انتظار رشد اقتصادی ۱۰ 

تا ۱۲ درصدی را داشت.
شاخص های  چشم انداز  درباره  سعدوندی  علی 
اقتصادی در سال آینده اظهار کرد: هنوز قانون بودجه 
سال آینده تصویب نشده است تا متوجه نگاه بودجه 
آینده  سال  بودجه  اما  شد  اقتصادی  شاخص های  به 
دارد  متعادل تری  روند  جاری  سال  بودجه  به  نسبت 
و بهتر است. درحالیکه در روند بلندمدت، بودجه سال 
۱۴۰۱ نیز همانند بودجه سال های گذشته تورم زاست. 
صفحه 3

امام جمعه اردبیل تاکید کرد؛ 

ضرورت راه اندازی مرکز تحقیقات سرطان
 توسط جهاد دانشگاهی در اردبیل

4
صفحه 5والدت حضرت امام علي )ع( مبارک
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سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1956- دوشنبه 25 بهمن 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مسعود نقاش زاده 
نتوانست اصحاب 

رسانه را قانع کند!

6ورزش
رامین رضاییان، آچار 

فرانسه یحیی می 
شود!

معه 2جا

مسعود نقاش زاده در ابتداي اين نشست رسانه اي درباره حذف 
سيمرغ بلورين مردمي كه بيشترين محل انتقاد از جشنواره بود، 
گفت: مجموعه عواملی كه رای مردمی را قرار است ارائه كند، 
چند حلقه است. هم حلقه فنی دارد، هم حلقه انسانی دارد و 

هم تعامل اين حلقه ها با يکديگر مهم است.

پيراهن  تا  آمده  ايران  به  حالی  در  رضاييان 
پرسپوليس را برتن كند كه شايد نقشی جديد 

را در اين تيم برعهده بگيرد.

به گفته قائم مقام معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم 
قوه قضائيه ۱۵۸۶ محله پرخطر و در شرف آلودگی توسط 
بسيج و ناجا شناسايی شده است كه از اين تعداد ۴۹۳ محله 

پاكسازی شده اند.

بحران آب، یکی از 
موضوعاتی است که 
ما را با مشکل مواجه 

خواهد کرد

حمایت از اشتغال مددجویان تنها روی کاغذ کافی نیست نقش آفرینی ایران 
به عنوان متحد قدرتمند در اوپک

دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در پیامی 
به وزیر نفت ایران، سالروز پیروزی انقالب اسالمی را تبریک گفت 
متحد  یک  به عنوان  خود  نقش  به  همچنان  ایران  کرد:  تأکید  و 
قدرتمند ادامه می دهد و تجربه ها و رهنمودهای صحیح را برای گفت وگوهای 

ما به ارمغان می آورد.
صفحه 3

بررسی قیمت انواع پرتیراژهای خودروسازان در بازار 
نشان می دهد با توجه به اینکه فروشنده در بازار بسیار و 
خریدار کم است، همچنان دالالن و فروشندگان )دارندگان 
خودرو( مجبور هستند خودروهای در ید خود را با قیمت های پایین تر 
قیمت گذاری کنند؛ براین اساس قیمت خودروها در بازار امروز )یکشنبه( 
نسبت به دقیقا یک هفته گذشته با کاهش یک تا هشت میلیون تومانی 
روبرو شده است؛ قیمت برخی خودروها اما تغییر نداشته و مواردی 

محدود افزایش در حد دو میلیون تومانی داشته اند.
با توجه به نوسانات کاهشی نرخ ارز در بازارهای داخلی، بازار 
خودرو نیز آرام و منطقی پیش می رود. طبیعتا با کاهش نرخ ارز افرادی 
که قصد خرید خودرو دارند، چنانچه قید فوریت نداشته باشند، برای 
خرید خودرو تا کاهش بیشتر قیمت ها دست نگه می دارند؛ بنابراین 
طبق روال در این شرایط خریدار در بازار کم و فروشنده بیشتر می شود.
صفحه 3

خریداران خودرو منتظر نتیجه برجام!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی مزایده عمومی
 سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک 

نوبت اول
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال جاری نسبت به انجام امور ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

واگذاری بهره برداری و نگهداری از خط پردازش پسماندهای شهری در محل دفن شهرداری اراک بر اساس برآورد انجام شده عنوان مزایده و مبلغ تضمین :
و مبلغ تضمین ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )شماره مزایده در سامانه ستاد: ۱۰۰۰۰9۴۱77۰۰۰۰۰3 (

نحوه و زمان دریافت اسناد مزایده
مورخ شنبه  یک  روز   ۱۴:۰۰ ساعت  تا   ۱۴۰۰/۱۱/۲5 دوشنبه  روز   ۱۴:۰۰ ساعت  از  یده  مزا اسناد   دریافت 
 ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ به مدت ۶ روز و صرفا"  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  امکان 

پذیر می باشد .

آخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشنهاد 
قیمت

آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد با رعایت موارد مندرج در اسناد مزایده و تحویل نسخه 
نامه یا فیش واریزی به دبیرخانه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تا ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ  فیزیکی ضمانت 

۱۴۰۰/۱۲/۱۲ می باشد .

برابر ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و صرفا در قالب ضمانت نامه بانکی )فرایند ارجاع کار( با 3 ماه اعتبار یا فیش واریزی به حساب سپرده میزان و نوع تضمین شرکت در مزایده
پیمانکاران سازمان مدیریت پسماند به شماره حساب ۱۰۰8۱83779۲۰ بانک شهر شعبه شهید بهشتی

زمان گشایش پاکت ها و محل تشکیل 
کمیسیون مزایده

روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ راس ساعت ۱۱ در دفتر مدیریت سازمان – حضور شرکت کنندگان بالمانع است ) همراه 
داشتن معرفی نامه جهت شرکت در جلسه مزایده الزامی است (.

شرکتهای دارای حداقل سابقه فعالیت اجرایی با موضوع مزایده – دارای پروانه صالحیت ایمنی از اداره کار رفاه و امور اجتماعیحداقل صالحیت شرکت کنندگان

لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند واقع در میدان بسیج انتهای بلوار الغدیر مراجعه فرمایند و یا با شماره تلفن 3۲79۲۱۲3 
تماس حاصل فرمایند 

مهدی فدوی 
سرپرست سازمان مدیریت پسماند  شهرداری اراک 

                                                                                   

       به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و یا به میزان کم تر از مبلغ تضمین و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.
هزینه کارمزد سامانه ستاد بعهده برنده مزایده خواهد بود .

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد شرکت کنندگان در مزایده و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی 
: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده در صورت عدم عضویت ، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده انجام دهند . 

نقل و انتقال شماره  10663 
لنج باری بندرعباس- نوبت سوم

به استناد رونوشت سند شماره ۲9799 مورخ ۱۴۰۰/۰7/۲۶  
با شناسه سند ۱۴۰۰۱۱۴5۶95۴۰۰۰۱۲۱دفتر اسناد رسمي 
ناصر 3 دانگ  آقای عبدالرضا احمدی  فرزند  ۴۴ گناوه 
سهام خود در مالکیت لنج باری به شماره ثبت ۱۰۶۶3- 
بندرعباس را به  آقای علیرضا شیخی فرزند نظر)نسبت به 
۱ دانگ( و سحر بویراتی فرزند عباس )نسبت به ۲ دانگ( 

انتقال قطعي داده است.
 مراتب به استناد ماده ۲5 قانون دریایي ایران آگهي مي گردد.
شناسه اگهی1270861

محمد مهدی اسماعیلی در حکمی سعید جابری انصاری را به عنوان سرپرست 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز منصوب کرد.

به گزارش دنیای جوانان به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزرات 
فرهنگ و ارشاد اسالمی،

در متن حکم محمدمهدی اسماعیلی آمده است:
»جناب آقای سعید جابری انصاری

درجه  به  صادقانه  خدمت  سال ها  از  پس  مقدم  ناصر  آقای  اینکه  به  نظر 
بازنشستگی نائل شده اند، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ایشان،

با عنایت به سوابق ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم با حفظ سمت به 
عنوان »سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز« منصوب می شوید.

امید است در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.«
یادآور می شود، پیش از این ناصر مقدم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

البرز بود که با عنایت به پایان دوره خدمت خود به درجه بازنشستگی نائل شد.

با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛
سعید جابری انصاری سرپرست اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز شد

جناب آقای سعید جابری انصاری انتصاب شایسته حضرتعالی 
را به سمت سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان البرز را تبریک می گویم.
امیدوارم در وظایف محوله موفق باشید

هرمز هوشمندراد
صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه دنیای جوانان

صفحه 3



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1956- دوشنبه 25 بهمن 21400 معه جا

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:
حمایت از اشتغال مددجویان تنها روی کاغذ کافی نیست

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی با بر 
شمردن اهمیت تصویب تبصره ۱۶ برای ارایه تسهیالت اشتغال مددجویان 
گفت: حمایت از اشتغال مددجویان کمیته امداد تنها روی کاغذ کافی نیست.

محمدحسن آصفری با اشاره به شرایط تورمی موجود در جامعه و باال 
بودن هزینه های زندگی و عدم پاسخگویی مشکالت این قشر از جامعه 
در مقایسه با مستمری دریافتی آنان، افزود: میزان مستمری افراد تحت 
پوشش نهادهای حمایتی )کمیته امداد و بهزیستی( پاسخگوی نیازمندی 

و مشکالت این قشر از جامعه نیست.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش میزان مستمری مددجویان کمیته 
امداد و سازمان بهزیستی گفت: بدون شک افزایش ۲۰ درصدی مستمری 
مددجویان نمی تواند پاسخگوی مشکالت زندگی آنها باشد و این میزان 
افزایش قادر نخواهد بود حجم باالی مشکالت مددجویان را حل کند و 
به شدت  قشر  این  برای  مستمری  درصدی  افزایش حداقل ۴۰  به  نیاز 

احساس می شود.
وی با اشاره به اهمیت تسهیالت اشتغال در قالب تبصره ۱۶ تصریح 
نیاز است شرایطی فراهم شود  به تورم موجود در جامعه،  با توجه  کرد:  
که این افراد بتوانند خودشان درآمدزایی کرده و درآمد ثابتی کسب کنند.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسالمی در 
خصوص ایجاد اشتغال مددجویان گفت: شورای عالی اشتغال کمیته امداد 
را  مکلف کرده که در سال ۱۴۰۱ تعداد 5۰۰ هزار شغل برای دهک های 
یک تا 5 ایجاد کند، در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای 
این مهم در نظر گرفته شد و امسال نیز باید این اعتبار در نظر گرفته شود 

و حتی افزایش یابد.
آصفری ادامه داد: اگر حمایت از اشتغال مددجویان تنها روی کاغذ 
باشد هیچ دردی را دوا نخواهد کرد، تامین اشتغال با سرمایه گذاری محقق 
بنابراین باید اعتبارات مورد نیاز به موقع در اختیار کمیته امداد  می شود 
قرار گیرد، ضمن اینکه نظارت کافی نیز بر نحوه هزینه کرد اعتبارات به 

صورت دقیق صورت گیرد.
بسیاری از مددجویان فاقد مسکن هستند

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی در خصوص مسکن 
مددجویان نیز بیان کرد: بسیاری از مددجویان کمیته امداد فاقد مسکن 
هستند و ناچارند عالوه بر هزینه های معیشت و درمان، هزینه های سنگینی 
را نیز بابت اجاره بها پرداخت کنند؛ که این امر بر حجم مشکالت این قشر 
افزوده است. بر این اساس الزم است شرایط مسکن ملی برای این افراد 
به گونه ای در نظر گرفته شود که این قشر از افراد جامعه بتوانند بدون 

کمترین فشار و دغدغه ای صاحب مسکن شوند.
آصفری با بیان اینکه کمیته امداد مکلف شده در طرح جهش مسکن 
ساالنه 9۰ هزار مسکن ویژه مددجویان ساخته و تحویل افراد واجد شرایط 
تحت پوشش نماید، تاکید کرد: ضروری است تمام اعتبارات مورد نیاز برای 
تحقق این مهم در اختیار کمیته امداد قرار بگیرد تا این نهاد بدون دغدغه 

نسبت به تامین مسکن مددجویان اقدام کند.
اکنون ۲ میلیون ۲۴7 هزار خانوار در قالب 5 میلیون نفر تحت پوشش 
حمایت های کمیته امداد امام خمینی )ره( قرار دارند که ماهیانه مبلغ ۱۲۰۰ 

میلیارد تومان به عنوان مستمری به این افراد پرداخت می شود.
بر همین اساس، مستمری ماهیانه به نیازمندان تحت پوشش کمیته 
امداد از 35۰ هزار تومان برای خانوار یک نفره تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار 

تومان برای خانوارهای پنج نفر به باال پرداخت می شود.

از۳0 بهمن صورت می گیرد؛
اجرای طرح انضباط بخشی تردد موتورسیکلت سواران 

رییس پلیس تهران بزرگ از اجرای طرح انضباط بخشی تردد موتورسیکلت 
سواران از  3۰ بهمن ماه خبر داد.

سردار حسین رحیمی در جلسه توجیهی طرح انضباط بخشی موتور سیکلت 
سواران متخلف، گفت: طرح انضباط بخشی موتورسیکلت سواران از روز 3۰ بهمن 

ماه اجرا خواهد شد به جد با تخلفات موتورسیکلت سواران برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: این طرح در ۱۰۰ ایستگاه و نقطه از پایتخت اجرا خواهد شد و 

موتورسیکلت سواران متخلف به صورت ساعتی توقیف می شوند.
به گفته رحیمی، عبور از چراغ قرمز، حرکات مخاطره آمیز، حرکت در جهت 
خالف مسیر عبور، عبور از پیاده رو، عبور از خط ویژه، تخلفات پالک شامل پالک 
مخدوش، پوشش پالک و فاقد پالک، حمل بارهای نامتعارف، رانندگی بانوان با 
موتورسیکلت، فاقدین گواهی نامه، موتورسیکلت سواران فاقد مدرک شامل کارت 
موتور بیمه نامه و گواهی نامه، ایجاد آلودگی صوتی و صداهای ناهنجار از جمله 
این تخلفات است.فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ادامه با بیان اینکه حدود چهار 
میلیون و 3۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت سوار در شهر تهران در حال تردد است، 
 5۰ و  تهران  در  ترافیکی  حوادث  شدگان  کشته  از  درصد   ۴۶ حدود  امروز  گفت: 
موتورسیکلت سواران هستند. عمده  این حوادث  از مصدومان و مجروحان  درصد 
این  اجرای  از  اقشار زحمت کش و شریفی هستند و هدف  موتورسیکلت سواران 

طرح دفاع از ایمنی خود آنان نیز است.
رحیمی ادامه داد: هر فردی که قصد دارد از موتورسیکلت استفاده کند حتما 
باید خودش را قانونمند کند. در رأس این موتورسیکلت سواران موتورسیکلت هایی 
هستند که در بخش عمومی و خدمات فعال هستند که شرکت های بکار گیرنده 

آنان باید یکسری موارد را رعایت کنند.
از شرکت های  از پیک های موتوری  بکار گیرنده  وی درباره شرکت های 
آنالین گرفته تا رستوران ها و آژانس ها و... گفت: مدیران و مسئوالن این شرکت 
استعالم  اوال حتما هویت شان  بگیرند که  کار  به  را  موتورسوارانی  ها مکلفند که 
شود، دوما گواهی نامه داشته باشند و سوما قوانین را رعایت کنند. متأسفانه امروز 
برخی از همین پیک ها تخلفاتی را مرتکب می شوند که ما انتظار داریم شاهد تکرار 

آن نباشیم. از این رو الزم است شرکت های مربوطه نیز با پلیس همراهی کنند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد: هر موتورسیکلت سوار حداقل باید 

سه مدرک گواهی نامه، کارت موتور و بیمه نامه را با خود به همراه داشته باشد.

دما تا 10 درجه کاهش می یابد؛
بارش باران در ۷ استان

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از بارش 
نوار  تا ۱۰ درجه سانتیگراد در  باد شدید در 7 استان و کاهش دما  باران و وزش 

شمالی کشور خبر داد.
صادق ضیاییان اظهارکرد، امروز دوشنبه )۲5 بهمن ماه( در بخش هایی از جنوب 
سیستان وبلوچستان و شرق هرمزگان بارش پراکنده انتظار می رود و ب  تدریج سامانه 

از جنوب شرق کشور خارج می شود.
رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: 
طی روز دوشنبه)۲5 بهمن ماه( در سواحل دریای خزر بارش باران و در بخش هایی 
از اردبیل، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی بارش پراکنده باران و برف و وزش باد 
انتظار می رود. وی درباره بارش برف و باران در نوار شمالی کشور گفت: از سه شنبه 
)۲۶بهمن ماه( با گذر متناوب امواج تراز میانی جو در سواحل غربی دریای خزر و 
بخش هایی از شمال غرب و چهارشنبه )۲7بهمن ماه( در نوار شمالی کشور و ارتفاعات 

و دامنه های جنوبی البرز بارش باران و برف پیش بینی می شود. 
در  شده  ذکر  نواحی  بر  عالوه  بهمن ماه(   ۲8( پنجشنبه  ضیاییان،  گفته  به 
استان های مرکزی، قم، همدان و شمال اصفهان بارش پراکنده انتظار می رود. امروز 
و فردا )۲۴ و۲5 بهمن ماه( در نوار شرقی کشور وزش باد شدید موقت و در مناطق 

مستعد خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست. 

قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه:

بحران آب، یکی از موضوعاتی است که ما را با مشکل مواجه خواهد کرد
به گفته قائم مقام معاونت 
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی 
محله   ۱58۶ قضائیه  قوه  جرم 
پرخطر و در شرف آلودگی توسط 
بسیج و ناجا شناسایی شده است که از این 

تعداد ۴93 محله پاکسازی شده اند.
معاونت  مقام  قائم  مسعودی فر،  رضا 
قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی 
قضائیه معتقد است، در خصوص جلوگیری 
زمینه  در  باید  دختران  اجباری  ازدواج  از 
فرهنگی و اجتماعی کار شود و اطالع رسانی 
در خصوص عوارض و ضررهایی که ممکن 
است این نوع ازدواج ها از نظر مسائل روحی، 
جسمی و آسیب های اجتماعی داشته باشند، 
موارد  این  از  خانواده ها  و  شده  بازگو  باید 
مطلع شوند و گرنه ما نمی توانیم با برخورد 
و مجازات کردن با این موارد برخورد کنیم. 
می گوید:  اعتراض ها  درباره  همچنین  وی 
قرار است گزارش کامل کارشناسی در این 
خصوص آماده کنیم و به رییس قوه قضاییه 
اعتراضات  با  برخورد  مرجع  ما  دهیم.  ارائه 
نیستیم ما در حوزه پیشگیری اقدامات مان را 
انجام می دهیم. قائم مقام معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین 
درباره اقدامات انجام شده در سامانه سجام 
و پیامک  هشدار معاون پیشگیری از وقوع 
جرم در خصوص تهدید، تشویق، ترغیب و 
فریب که باعث فرار طفل از خانه یا مدرسه 

شود نیز توضیحاتی ارائه کرد.
در  شده  تشکیل  نه  های  ما سا یا  آ
جرم  وقوع  از  پیشگیری  اجتماعی  معاونت 

با سامانه های پلیس ارتباط دارد؟
بانک های اطالعاتی در اختیار ما نیست 
بهره بردار  سامانه ها  این  از  بعضا  نیز  ما  و 
هستیم به طور مثال بانک اطالعات مجرمان 
خاص در اختیار پلیس آگاهی است و ما هم 
از این سامانه ها استفاده می کنیم. همچنین 
در  هم  حرفه ای  سارقان  اطالعاتی  بانک 
اختیار پلیس است و دادستانی کل کشور و 
بین این سامانه ها نیز ارتباط برقرار است و 

تبادل اطالعات نیز صورت می گیرد.
ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضاییه سامانه سجام را داریم که این 
سامانه منطبق با هدف و ماموریت معاونت 
که همان پیشگیری از جرم است راه اندازی 
شده است. در سامانه سجام ما به دنبال اعالم 
جرم نیستیم و تمایل و خواسته ما این است 
از  قبل  مرحله  در  این سامانه  در  مردم  که 
وقوع جرم به ما گزارش دهند. یعنی اگر در 
یک محل و یا منطقه ای نشانه هایی وجود 
دارد که نشان می دهد جرمی درصدد وقوع 
است به ما اعالم کنند تا ما بتوانیم از طریق 
دستگاه های مربوطه دخالت کرده و از وقوع 
جرم پیشگیری کنیم. برای ما مهم این است 
که جرم واقع نشود و اگر جرم واقع شود به 
ما اعالم کنند و ما به دستگاه های قضایی و 
انتظامی ارجاع می دهیم اما تا قبل از وقوع 
جرم تالش می کنیم از آن جلوگیری کنیم.

با مشکل  اینکه کشور ما  با توجه به 
نیز  گذشته  ماه  های  در  و  است  مواجه  آب 
زاینده رود  شدن  خشک  درباره  اعتراضاتی 
به مشکل کم آبی  توجه  با  بودیم.  را شاهد 
ما  صنفی،  و  معیشتی  مشکالت  و  کشور 
مواجه  هم  آینده  در  اعتراضات  با  احتماال 
خواهیم بود. آیا برنامه ای برای پیشگیری از 
هر نوع اعتراضی دارید و آیا با دستگاه های 

به  منجر  عملکردشان  نوع  با  که  متخلفی 
اعتراض مردم می شوند، برخورد می شود؟

در  سابق  از  اعتراضات  موضوعات 
مورد  االن هم  و  است  بوده  ما  کار  دستور 
کامل  گزارش  است  قرار  و  است  ما  توجه 
و  کنیم  آماده  خصوص  این  در  کارشناسی 
به رییس قوه قضاییه ارائه دهیم. ما مرجع 
حوزه  در  ما  نیستیم.  اعتراضات  با  برخورد 
می دهیم.  انجام  را  اقدامات مان  پیشگیری، 
غیرقانونی  اعتراضات  از  پیشگیری  بحث 
با قید غیرقانونی برای ما مهم است و این 
موضوع بحث ما بود که در دستور کار نیز  
قرار گرفت. باید در این خصوص علت شناسی 
صورت می گرفت و ما عمدتا به دنبال مباحث 
صنفی بودیم. به طور مثال ممکن است یک 
اداره ای کاری را باید بر طبق وظیفه انجام 
باعث  و  است  نیفتاده  اتفاق  این  که  دهد 
شده کارکنان آن دستگاه معترض شوند. در 
بخش های خصوصی هم به همین صورت 
است، کارخانه ای به موقع حقوق کارگران را 
پرداخت نمی کند و طبیعتا اعتراضاتی شکل 
می گیرد و ما این وضعیت را در گذشته نیز 
شاهد بوده ایم. طبیعتا همکاران ما در این جا 
منتظر نیستند تا جلسه ای برگزار شود، بلکه 
بالفاصله به فوریت دخالت می کنند و در محل 
حاضر شده و هم صحبت های معترضان را 
می شنوند و هم توضیحات مدیریت مجموعه 
اتفاق  را گوش می دهند و به یک تفاهم و 
نظر می رسند و در یک زمان بندی تکالیفی 
را مشخص می کنند که انجام شود تا مانع 
شود.  اعتصابات  و  اعتراضات  این  تکرار  از 
و  پیشگیری  معاونان  توسط  اقدامات  این 

دادستان های هر منطقه انجام خواهد شد.
یک  طبیعتا  آب  به  مربوط  مشکالت 
طول  در  اتفاقاتی  و  دارد  طوالنی  پیشینه 
سال های مختلف شکل گرفته و نهایتا به این 
وضعیتی که در حال حاضر داریم، تبدیل شده 
است. لذا بررسی علل این موضوع به نظر 
می آید یکی از کارهای بسیار سختی است 
که باید با دقت کامل انجام شود. ما جلساتی 
را در سال گذشته با حضور معاونان پیشگیری 
استان های مختلف که درگیر بحث  بحران 
آب و تنش آبی بودند، داشتیم و گزارشات 
اولیه ای را در این خصوص ارائه کردیم. در 
دیدگاه  با  هستیم  درصدد  نیز  حاضر  حال 
علت شناسی گزارش کارشناسی و دقیقی را 
تهیه کنیم و به مسئوالنی که باید تصمیمات 

الزم را در این زمینه بگیرند، ارائه دهیم.
انجام  که  بررسی هایی  به  توجه  با 
احتمال  که  اعتراضات  بیشترین  داده اید، 
چه  در  بیشتر  دهد،  رخ  کشور  در  دارد 

موضوعاتی است؟
ما  که  است  موضوعاتی  از  یکی  آب 
را با مشکل مواجه خواهد کرد. تغییر اقلیم 

و کاهش بارندگی ها، ما را با مشکالتی در 
این زمینه مواجه کرده است، از سوی دیگر 
آب ماده حیاتی است. همچنین بخش شرب، 
کشاورزی و صنعت به آب نیاز دارند، بنابراین 
یکی از موضوعاتی که ممکن است در آینده 
با اعتراضاتی از سوی مردم در خصوص آن 
مواجه باشیم، ممکن است موضوع آب باشد. 
لذا حتما باید به فکر ساماندهی مصرف و رفع 
دارد،  وجود  زیرساخت ها  در  که  اشکاالتی 
باشیم و این ها طبیعتا در حوزه دستگاه های 
جمع بندی های  در  نیز  ما  است.  اجرایی 
کارشناسی اگر مواردی مد نظر مان باشد از 
باب پیگیری و مطالبه از طریق دستگاه هایی 
مانند سازمان بازرسی کل کشور در دستور 
کار و پیگیری قرار می دهیم. البته ما در این 
زمینه مکاتباتی نیز داشته ایم به طور مثال در 
خصوص آب شرب خوزستان ما هم با وزارت 
نیرو مکاتبه داشته ایم و هم با دستگاه  های 
در  نیز  استان خوزستان  دادگستری  محلی. 
این زمینه بسیار پیگیر بود. آن چه از هشدار 
 ... و  کردن  پیگیری  کردن،  مطالبه  دادن، 
مستمر  صورت  به  را  آن  است،  ما  وظیفه 

انجام می دهیم.
اطفال  از  حمایت  قانون   8 ماده  در 
تهدید،  با  آمده است هر کسی  نوجوانان  و 
تشویق، ترغیب و فریب موجب فرار طفل از 
خانه یا مدرسه شود یا موجبات آن را تسهیل 
کند مشمول این ماده قانونی خواهد بود. در 
چنین صورتی این فرد به مجازات درجه ۶ 
شامل ۲ تا 8 میلیون تومان جریمه نقدی، 
۶ ماه تا دو سال حبس و 3۱ تا 7۴ ضربه 

شالق محکوم خواهد شد.
پیامک هایی در قالب هشدار از سوی 
معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای مردم 
در  پیامک ها  این  از  یکی  می شود،  ارسال 
خصوص هشدار به افرادی بود که مانع از 
این  تحصیل کودکان و نوجوانان شوند در 

خصوص توضیحاتی ارائه می دهید؟
درخصوص تحصیل اطفال و نوجوانان 
دو قانون مشخص داریم. قانون اول؛ قانون 
امکانات تحصیل اطفال و  تامین وسایل و 
ایرانی مصوب سال ۱353 است.  نوجوانان 
براساس این قانون کودکان و نوجوانان در 
مانعی  گونه  هیچ  بدون  باید  تحصیل  سن 
به تحصیل بپردازند و هیچ کسی نمی تواند 
آن ها را از تحصیل بازدارد. در موارد بعدی 
که  کسی  یا  مادر  و  پدر  به  نیز  قانون  این 
آنها  که  داده  وظیفه  است  طفل  سرپرست 
زمینه تعلیمات ابتدایی و راهنمایی را برای 
کودک خودشان ایجاد کنند و مانع از ترک 

تحصیل آن ها شوند.
داریم  زمینه  این  قانون دومی که در 
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 
سال 99 است. در این قانون نیز دو حالت 

قانون  این  از  بخشی  است  شده  پیش بینی 
مسئول  که  هر کسی  یا  والدین  به  مربوط 
اگر  است  تربیت طفل  و  مراقبت  نگهدای، 
دوره  پایان  تا  را  طفل  تحصیل  موجبات 
پدر  اگر  و همچنین  نکنند  فراهم  متوسطه 
از  طریقی  هر  به  یا  و  کنند  امتناع  مادر  و 
تحصیل او جلوگیری کنند به جزای نقدی 

درجه 7 محکوم خواهند شد.
اطفال  از  حمایت  قانون   8 ماده  در 
تهدید،  با  آمده است هر کسی  نوجوانان  و 
تشویق، ترغیب و فریب موجب فرار طفل 
را  آن  موجبات  یا  شود  مدرسه  یا  خانه  از 
تسهیل کند مشمول این ماده قانونی خواهد 
بود. در چنین صورتی این فرد به مجازات 
درجه ۶ شامل ۲ تا 8 میلیون تومان جریمه 
نقدی، ۶ ماه تا دو سال حبس و 3۱ تا 7۴ 
ضربه شالق محکوم خواهد شد. در صورتی 
که فرار یا ترک تحصیل اتفاق نیفتد به فرد 
اخطار داده می شود و اگر این رفتارها ادامه 
پیدا کند مجازات هایی را در پی خواهد داشت.

دختران  ازدواج  از  جلوگیری  برای 
فرهنگی  زمینه  در  باید  پایین  سنین  در 
در  هم  اقداماتی  و  شود  کار  اجتماعی  و 
گرفته  صورت  زمینه  این  در  ما  مجموعه 
در  رساندن  آگاهی  و  اطالع رسانی  است. 
ممکن  که  ضررهایی  و  عوارض  خصوص 
است این نوع ازدواج ها از نظر مسائل روحی، 
جسمی، آسیب های اجتماعی داشته باشند، 

باید بازگو شود.
یک سری از خانواده ها مجبور می شوند 
بنا به دالیلی دختران خود را در سنین کم 
شوهر دهند آیا معاونت پیشگیری از وقوع 
اجباری  ازدواج  از  پیشگیری  برای  جرم 

دختران برنامه ای دارد یا خیر؟
درباره این موضوع بیشتر باید در زمینه 
فرهنگی و اجتماعی کار شود و اقداماتی هم 
در مجموعه ما در این زمینه صورت گرفته 
در  رساندن  آگاهی  و  اطالع رسانی  است. 
ممکن  که  ضررهایی  و  عوارض  خصوص 
است این نوع ازدواج ها از نظر مسائل روحی، 
جسمی، آسیب های اجتماعی داشته باشند، 
موارد  این  از  خانواده ها  و  شده  بازگو  باید 
مطلع شوند و گرنه ما نمی توانیم با برخورد 
و مجازات کردن با این موارد برخورد کنیم. 
ما باید در این زمینه اطالع رسانی کنیم تا 
ازدواج هایی چه  بدانند که چنین  خانواده ها 
جسمی  و  روانی  روحی،  لحاظ  از  صدماتی 

و احتماعی برای دختر ایجاد خواهد کرد.
اعالم  براساس  اینکه  به  توجه  با 
پیدا  افزایش  اسلحه  پلیس کشفیات قاچاق 
کرده است، آیا ما با افزایش قاچاق هم در 
برای  برنامه ای  این زمینه مواجه هستیم و 
پیشگیری از ورود سالح به کشور وجود دارد؟
به  توجه  با  استان ها  از  برخی  در 
داده اند  استان ها تشخیص  ضرورتی که در 
اقدامات پیشگیرانه برای ورود سالح انجام 
آذربایجان  استان  در  مثال  به طور  می شود 
جز  موارد  این  مرزی  استان های  و  غربی 
این  با  است  گرفته  قرار  کارشان  دستور 
بعضا  نشود.  وارد کشور  اسلحه  رویکرد که 
بحث های امنیتی نیز در این خصوص مطرح 
است و همکاران ما به دنبال این هستند که 
کشور  داخل  به  تجهیزات  این  ورود  اجازه 
هرچه  شود  وارد  احیانا  اگر  و  نشود  داده 
این زمینه داشته باشیم  بیشتر کشفیات در 

قطعا اتفاق خوبی است.
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داوطلبان آزمون شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری 
۲۹ بهمن به رقابت می پردازند

داوطلبان آزمون شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری طبق اعالم 
سازمان سنجش آموزش کشور، صبح روز جمعه ۲9 بهمن ماه در 3۰ شهرستان 

مختلف کشور به رقابت با یکدیگر می پردازند.
فرآیند برگزاری آزمون از ساعت 8:3۰ صبح آغاز و درهای ورود به جلسه 
آزمون نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون )ساعت هشت صبح( بسته خواهد 
شد؛ بنابراین متقاضیان باید قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه 

امتحانی حاضر باشند.
همچنین اتصال )لینک( مربوط به کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون 
از روز سه شنبه ۲۶ بهمن ماه روی درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش 
کشور قرار می گیرد و متقاضیان می توانند با وارد کردن اطالعات شناسنامه ای 
خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس 
آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی 
مربوط مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت 
شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار و 

ارائه آن الزامی است.
در صورتی که داوطلبان مغایرتی در اطالعات مندرج در بندهای ۱، ۲، 
۴، 5، ۶، 7، 8 و ۱3 کارت شرکت در آزمون خود مشاهده کردند، می توانند 
حداکثر تا ۲9 بهمن ماه به قسمت ویرایش اطالعات در درگاه اطالع رسانی 

سازمان سنجش مراجعه و از آن طریق نسبت به اصالح موارد اقدام کنند. 
اطالعات تکمیلی در این زمینه در درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 

آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org توضیح داده شده است.

رفاه  صندوق  بدهکاران  بخشودگی  طرح  اجرای  تمدید 
دانشجویان

رفاه  صندوق  آموختگان  دانش  و  دانشجویان  برای  بخشودگی  طرح 
دانشجویان برای بدهکاران این صندوق تا پایان بهمن تمدید شد.

طرح حمایتی عید تا عید ویژه دانشجویان و دانش آموختگان صندوق رفاه 
دانشجویان که از روز ۱۲ بهمن ماه آغاز شده بود تا روز 3۰ بهمن تمدید شد.

انقالب اسالمی  پیروزی  به مناسبت چهل و سومین سالگرد  این طرح 
ایران اجرایی می شود.

دانشجویان و دانش آموختگانی که از تسهیالت و وام های صندوق رفاه 
دانشجویان بهره مند شده اند و دارای اقساط معوق می باشند، می توانند از مزایای 

طرح عید تا عید بهره مند شوند.
دانش آموختگان با پرداخت کل بدهی و بهره مندی از بخشودگی صد در 
صدی خسارت، پرداخت بدهی معوق و بهره مندی از بخشودگی 5۰ درصدی 
خسارت و تقسیط مجدد مانده بدهی به تاریخ روز با پرداخت بدهی معوق سررسید 

شده می توانند از تسهیالت حمایتی صندوق بهره مند شودند.
همچنین دانشجویان که به واسطه عدم تعیین وضعیت بدهی در موعد 
مقرر مطابق با مقررات صندوق، مجموع بدهی آنان به دین حال تبدیل شده 
است، در صورت واریز بدهی های نقدی )۱۰ درصد، ودیعه مسکن و خوابگاه( 

امکان تقسیط بدهی به تاریخ روز برای آنان فراهم می شود.
در صورت پرداخت یک جای کل وام ها در زمان پایان دوره دریافت وام 
و تعیین وضعیت بدهی قبل از پایان دوره تنفس 9 ماهه بدهکاران مشمول 

بخشودگی صد در صدی کارمزد می شوند.
مشمولین این طرح جهت درج درخواست یا مشکل خود از طریق سایت 
صندوق رفاه دانشجویان ارتباط با مسئولین و کارشناسان بخش رفع اشکاالت 
طرح بخشودگی عید تا عید اقدام و با نگهداری کد رهگیری دریافتی نتیجه 

درخواست خود را از همان مسیر پیگیری کنند.

آدم ربایی برای کسب ثروت پدر
از دستگیری 3  با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ  معاون مبارزه 
فرزند که با همکاری یکدیگر پدرشان را ربوده بودند، خبر داد و گفت: متهمان 

علت آن اختالف حساب مالی با پدرشان اعالم کردند.
سرهنگ کارآگاه »مرتضی نثاری«، در توضیح این خبر گفت: ساعت 3:3۰ 
دقیقه بعد از ظهر ۲۲ دی امسال، مرد میانسالی به دادسرای ناحیه ۲7 رفت و از 

فرزندانش شکایت کرد.
وی با اشاره به اظهارات شاکی ادامه داد: با فرزندانم اختالف داشتم و سه 
روز قبل در راه رفتن به خانه در خیابان نبرد شمالی، سه فرزندم راه را بر من سد 
کرده و معترض شدند که چرا از آنها شکایت کرده ام و باید با مراجعه به دادسرا 

از شکایتم صرف نظر کنم.
این مقام انتظامی ابراز داشت: شاکی  ادامه داد، بعد از آن، پسرهایم با 
ضرب و شتم مرا داخل خودرو کرده و بخانه شان بردند. در آنجا مرا تهدید 
و  کرده  گونی  داخل  را  مرا  نکنم  امضا  را  امالک  های  برگه  اگر  که  کردند 

دفن می کنند.
سرهنگ نثاری افزود: با اعالم این خبر، کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی 
پایتخت وارد عمل شده و پس از بازبینی دوربین های مداربسته اطراف محل حادثه 

پرداختند. تصاویر ربوده شدن مرد میانسال بدست آمد و اظهارات او تائید شد.
 معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران تهران اضافه کرد: بدین 
ترتیب سه پسر مرد میانسال بازداشت شده و به جرم خود اعتراف  و اظهار کردند،  
به خاطر اختالفات قبلی که با پدرمان در خصوص واگذاری امالک خود به ما 
داشتیم، او از ما شکایت کرد. ما تصمیم گرفتیم او را بترسانیم تا از شکایتش 
صرف نظر کند و سند امالک او را بدست آوریم. به همین دلیل چنین سناریوی 

طراحی کردیم.
سرهنگ کارآگاه نثاری در پایان گفت: با اعتراف متهمان به جرم خود با صدور 
قرار قانونی ازهر سه متهم برای تحقیقات تکمیلی در اختیار این پلیس قرار دارند.

کشف 1۵ کیلو مواد پیش ساز نارنجک دستی از 3 جوان در ایستگاه مترو
از ۱5  بیش  از دستگیری سه مرد که  بزرگ  تهران  متروی  پلیس  رییس 
کیلوگرم مواد پیش ساز نارنجک دستی را وارد ایستگاه مولوی کرده بودند، خبر داد.
سرهنگ سعید عطاءاللهی در این باره گفت: مأموران پلیس مستقر در ایستگاه 
متروی مولوی در حین کنترل تردد مسافران مترو بودند که به رفتار سه مرد جوان 
مشکوک شده و آنان را تحت نظر قرار دادند. این سه مرد که یک کوله پشتی 
مشکی رنگ به همراه داشتند، خیلی با احتیاط و با ترس آن را حمل می کردند و 
همین موضوع سبب نزدیک شدن ماموران به آنها و انجام بررسی های اولیه شد.

وی ادامه داد: با نزدیک شدن ماموران به این افراد، کوله پشتی همراه آنان 
مورد بازرسی قرارگرفت که در جریان آن بیش از ۱5 کیلوگرم مواد اولیه ساخت 

نارنجک دستی یعنی اکلیل و سرنج کشف و ضبط شد.
رییس پلیس متروی تهران با بیان اینکه متهمان این مواد را برای ساخت 
نارنجک دستی در چهارشنبه سوری خریداری کرده بودند، گفت: سه جوان بین 
۱9 تا ۲۲ سال سن داشتند که برای ادامه روند رسیدگی به جرم برای آنان پرونده 

ای تشکیل شد.
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درگیری روسیه و اوکراین 
باعث افزایش ۶00 درصدی 

قیمت مواد اولیه تراشه ها خواهد شد
دولـت ایـاالت متحـده در پـی درگیری هـای روسـیه و اوکرایـن، 
بـه صنعـت تراشـه ی داخلـی خـود در مـورد احتمـال اختـالل در عرضه 

هشـدار داد.
رویتـرز بـه  نقل از برخی منابع آشـنا، گـزارش داده که دولت ایاالت 
متحده به سـازندگان تراشـه ی داخلی این کشـور هشـدار داده که امکان 
دارد بـا مشـکل تأمیـن مـواد اولیه مواجه شـوند. این هشـدار بـا توجه به 
نگرانی هـای موجـود در  مـورد احتمـال درگیری روسـیه و اوکراین مطرح 
شـده اسـت. اگـر روسـیه پیشـرفت نظامـی داشـته باشـد، تقریبـًا به طور 
قطـع تأثیراتـی بر صنایع موجـود در اوکراین خواهد داشـت. عالوه براین، 
تحریم هـای آمریـکا علیه روسـیه اجرا خواهد شـد که این اقـدام احتمااًل 

مشـکالت عرضه ی تراشـه ها را تشـدید خواهد کرد.
تازم هـاردور گـزارش داده کـه برخـی از ارقـام مربوطـه، کـه بـر 
اتـکای صنعـت تراشه سـازی ایـاالت متحـده بـه مـواد اولیه ی روسـیه و 
اوکرایـن تأکیـد دارد، توسـط منبـع ایـن خبر به  اشـتراک گذاشـته شـده 
اسـت. به عنـوان مثـال گـروه تحقیقـات بـازار Techcent می گوید که 
9۰ درصـد از منابـع نئـون نیمه هـادی ایـاالت متحـده از اوکرایـن و 35 
درصـد پاالدیـوم مـورد نیـاز ایـن کشـور نیـز از روسـیه تأمین می شـود. 
عالوه برایـن، سـایر مـواد حیاتـی مثـل C۴F۶، هلیـون و اسـکاندیم نیز 

از ایـن نواحـی تهیـه می شـود.
یـک منبـع ناشـناس کـه در صنعـت تراشه سـازی کار می کنـد در 
گفت وگـو بـا رویتـرز گفـت کـه درحال حاضـر زنجیره هـای تأمینـی کـه 
در منطقـه ی درگیـری احتمالـی یـا نزدیـک آن قرار دارند، تحت بررسـی 
هسـتند. ایـن شـخص همچنیـن خاطرنشـان کـرد کـه منابـع جایگزین 
گازهـای ضـروری مـورد اسـتفاده در صنعـت تراشه سـازی از  جمله نئون 

در  حـال ارزیابـی مجدد اسـت.
طی آخرین درگیری نظامی بین روسـیه و اوکراین در سـال ۲۰۱۴، 

قیمـت نئـون نزدیک به ۶۰۰ درصـد افزایش یافت
منبـع ایـن خبـر در  مـورد نئـون فاش کـرد که کمبـود منابـع اولیه ، 
تولیـد تراشـه را متوقـف نمی کنـد، امـا به ناچـار موجب افزایـش قیمت ها 
خواهـد شـد. در  واقـع افزایش قیمت گازهایی مثـل فلوئور که از منطقه ی 

مشکل سـاز تأمین می شـود، آغاز شـده اسـت.
بـرای مقیـاس بالقـوه ی احتمـال افزایـش قیمت مـواد و منابعی که 
سـازندگان تراشـه بـا آن مواجـه هسـتند، کافـی اسـت نگاهـی به  سـال 
۲۰۱۴ داشـته باشـیم؛  یعنـی زمانـی  که شـبه جزیره ی کریمـه ضمیمه ی 
روسـیه شـد. در آن زمـان قیمـت نئـون نزدیک بـه ۶۰۰ درصـد افزایش 
یافـت. نئـون در لیزرهـای ماشـینی سـاخت قطعـات نیمه هـادی مـورد 

قـرار می گیرد. اسـتفاده 
صنعـت نیمه هـادی از چند سـال قبل و با شـروع همه گیـری کرونا 
و تقاضـای بی سـابقه بـرای پردازنده هـا و سـایر اجـزای کلیـدی لـوازم 
الکترونیکـی، شـرایط سـختی را می گذارنـد. درحالی کـه برخـی از صنایع 
به شـدت تحـت تأثیـر ایـن همه گیـری قـرار گرفته انـد، بـازار رایانه هـا، 
دسـتگاه های هوشـمند و صنایع سـرگرمی رشد کرده اسـت. منابع جهانی 
تولیـد تراشـه ها درحال حاضـر محـدود اسـت و بنابرایـن هرگونـه خبر در  
مـورد ایجاد اختـالل در زنجیره ی تأمین این قطعات، نگران کننده اسـت.
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

یک یک اپیدمیولوژیست:
مرحله اوج پیک ششم، تا یک ماه و نیم 

ماندگاری دارد!
یک اپیدمیولوژیست ضمن تشریح شرایط کنونی کرونا در کشور، گفت: احتماال 
از اواسط اسفند ماه به قله پیک ششم می رسیم و ممکن است تا یک ماه ونیم در 

قله ماندگاری داشته باشد.
دکتر بابک عشرتی، با اشاره به اینکه اکنون در بازوی صعودی موج ششم 
کرونا هستیم، گفت: این صعود سرعت باالیی هم دارد. فکر می کنم حدود 3 تا 
با بیماری وجود داشته باشد و تصورات  آینده به همین شکل درگیری  ۴ هفته 
البته این موضوع در  این است که تا حدود یک ماه  و نیم در قله پیک بمانیم. 
کشورهای مختلف متفاوت است، برخی مدت طوالنی تری در قله ماندند و برخی 

سریع تر به روند نزولی رسیده اند.
وی با تاکید بر لزوم تسریع واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل ها، اظهار کرد: 

۴۰ روز قبل پیش بینی افزایش موارد را داشتیم و ممکن است از اواسط اسفندماه به 
قله پیک برسیم.این اپیدمیولوژیست ادامه داد: الزاما نیاز نیست همه به این سویه 
از کرونا بیمار شوند، تا ایمنی جمعی حاصل شود. ایمنی جمعی یعنی کسانی که 
واکسن زدند و کسانی که بیمار شدند؛ اگر این شاخص به درصد قابل توجهی 

برسد، روند پیک کاهشی می شود.
عشرتی تاکید کرد: تزریق واکسن موضوع بسیار پر اهمیتی است. در این بین 
رعایت دستورالعمل ها برایمان زمان می خرد تا پوشش واکسیناسیون بویژه دز سوم 
را افزایش دهیم و کادر درمان هم فرصت ارائه خدمات کافی به بیماران را داشته 

باشند تا به این ترتیب مرگ و میر ناشی از بیماری کاهش یابد.
وی افزود: تزریق واکسن جلوی ابتال به انواع شدید بیماری، بستری و مرگ 
را می گیرد. ابتال به فرم های خفیف بیماری چندان مشکل زا نیست. بیشتر مشکل 
با عدم تزریق واکسن و ابتالی شدید به امیکرون است که ادامه این روند ممکن 

است به افزایشی شدن روند مرگ و میر منتهی شود.
عشرتی با اشاره به اینکه افزایش ابتالی سنین زیر ۱8 سال به کرونا از آبان 
ماه آغاز شده است، بیان کرد: نسبت ابتال در این گروه سنی افزایش یافته است؛ 
این نشان می دهد بچه ها  این گروه سنی زیاد نیست.  اما خوشبختانه مرگ در 
که  است  این  ما  نگرانی  عمده  می شوند.  مبتال  بیماری  به  ولی سبک تر  بیشتر 
کودکان می توانند انتقال دهنده بیماری باشند چون بی عالمتی در آنها بیشتر است.

وی در خاتمه تاکید کرد: وفاداری به رعایت دستورالعمل های بهداشتی بسیار 
راهگشا است؛ از طرفی اگر نوبت دز سوم واکسن مان رسیده است نباید زمان را از 
دست بدهیم و دنبال نوع خاصی از واکسن بگردیم. هر واکسنی که در دسترس 

باشد، بهترین واکسن است.
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نبود  سال ها  ینکه  ا با 
بهانه های  از  اطالعاتی  بانک 
غربالگری  عدم  برای  دولت 
و  اقدامات  برخی  اما  بود  بگیران  یارانه 
داده  نشان  شده  تفکیک  پرداخت های 
است که اتفاقا بانک مناسبی در اختیار 
داشته و دارد و حتی می تواند یکجا ۴۶ 
میلیون نفر را کنار گذاشته و برای جمعیت 

محدودتری واریز یارانه انجام دهد.
هدفمندی  قانون  اجرای  زمان  از 
یارانه ها در سال ۱389 تاکنون، با وجود 
شاخص های  در  که  تحوالتی  تمامی 
اقتصادی اتفاق افتاده و تغییرات قیمت 
یارانه های جدید،  سوخت و حتی آمدن 
هزار   ۴5 نقدی  یارانه  پرداخت  جریان 
است،  نخورده  تکان  تومانی   5۰۰ و 
این مبلغ به جمعیت حدود 95 درصدی 
ایران و خالف قانون هدفمندی یارانه ها 
پرداخت می شود و در این سال ها هزینه 
سنگین بیش از 5۰۰ هزار میلیارد تومان 

به همراه داشته است.
و  یارانه بگیران  غربالگری  عدم 
خارج کردن افراد غیر نیازمند، مهمترین 
با  و  بوده  نقدی  یارانه  پرداخت  معضل 
به  سنواتی  بودجه های  تکلیف  وجود 
گاه  پردرآمدها، هیچ  برای حذف  دولت 
برنامه جدی برای آن وجود نداشت؛ بانک 
اطالعاتی از اهم بهانه های دولت برای 
عدم حذف  و چیدن ترکیب جدید یارانه 

بگیران بوده است.
چطور برای یارانه معیشتی و ۱۰۰ 

هزار تومانی به راحتی غربالگری شد؟!
اما در چند سال اخیر برخی اقدامات 
یارانه نشان داده که  پرداخت  دولت در 
نقدی  یارانه  از  پردرآمدها  امکان حذف 
در  دقیقا  که  به طوری  است؛  داشته  را 

بودجه  قانون  تکلیف  که  سال هایی 
برای حذف سه دهک باال را اجرا نکرد، 
دست به پرداخت یارانه معیشتی از محل 
درآمد بنزین زد و از بین 78 میلیون نفر 
را  نفر  میلیون   ۶۰ نقدی،  یارانه بگیران 
انتخاب و مشمول یارانه 5۰ تا ۲۰5 هزار 
تومانی کرد و تعدادی حدود ۱8 میلیون 
نفر که سه دهک باال را در بر می گرفت، 

کنار گذاشت.
یارانه بگیران،  نمونه دیگر تفکیک 
کمک های حمایتی در جریان کروناست 
که گاهی انتخاب گروه هدف سه میلیونی 
و یا 3۰ میلیون نفری برای پرداخت ۱۰۰ 
تا ۱۲۰ هزار تومان بود و یا اخیرا دولت 
دست به پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی 
به مناسبت ۲۲ بهمن ماه زد که گفته شد 
برای چهار دهک پایین بوده و بررسی ها 
نفر  میلیون  به حدود 3۲  داد که  نشان 

پرداخت صورت گرفته است.
در شرایطی که دولت ها می توانستند 
در مسیر پرداخت یارانه به جمعیت هدف 
تجدید نظر کنند ولی نکرده اند، بررسی 
ادامه وضع موجود و  برای  ارقام  آمار و 
یا تغییرآن برای یارانه نقدی بسیار قابل 

تامل است.
صرفه جویی ۱۰ هزار میلیاردی با 

پرداخت به 7 دهک
دولت در حال حاضر برای یارانه ۴5 
هزار و 5۰۰ تومانی در هر ماه پرداخت 
حدود 35۰۰ میلیارد تومانی و در سال تا 
۴۲ هزار میلیارد تومان دارد، زمانی از این 
جمعیت 78 میلیون نفری، سه دهک اول 
حذف شد و هفت دهک برای پرداخت 
اگر  بنابراین  ماند،  باقی  معیشتی  یارانه 
یارانه نقدی را فقط محدود به ۶۰ میلیون 
هزینه  کند،  معیشتی  بگیران  یارانه  نفر 
پرداخت در ماه به حدود ۲7۰۰ میلیارد 
تومان و در سال تا 3۲ هزار میلیارد تومان 
می رسد، در این حالت حداقل ۱۰ هزار 

میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد.
کنار  دهک   3 هم  دهک   7 از 

گذاشته شد
اما در پرداخت یارانه اخیر ۱۰۰ 
هزار تومانی، چهار دهک پایین هدف 
3۲ میلیون نفر  قرار گرفت که حدود 
بود، به عبارتی از همان هفت دهک 
و  شش  پنج،  دهک  هم  معیشتی 
دیگر  نفر(  میلیون   ۲8 )حدود  هفت 

این  در  نشد.  یارانه  دریافت  مشمول 
دیگر  لگری  با غر یک  عمال  لت  حا
تشخیص  لت  و د و  فته  گر صورت 
داده که از جمعیت 78 میلیون نفری 
نفر  میلیون   ۴۶ حدود  یارانه بگیران، 
نباید دریافتی داشته باشند و فقط 3۲ 
میلیون نفر را محق حمایت به عنوان 

بود.  دانسته  آسیب پذیر  اقشار 
میلیاردی  هزار   ۲۴ هزینه  امکان 

برای ۴ دهک بدون منابع جدید
بر این اساس اگر دولت یارانه بگیران 
به  فقط  را  تومانی   5۰۰ و  هزار   ۴5
هزینه  کند،  محدود  پائین  چهاردهک 
پرداخت آن در ماه به حدود ۱۴۰۰ میلیارد 
تومان و در سال به ۱7.۴ هزار میلیارد 
تومان می رسد که در این شرایط صرفه 
تومانی  میلیارد  هزار   ۲۴ حداقل  جویی 
خواهد داشت و با این تغییرات حتی بدون 
اینکه منابع جدیدی الزم باشد می تواند 
از محل صرفه جویی انجام شده از محل 
غربالگری، منابع را به سمت همان چهار 
دهک پایین ببرد و صرف کاال و خدمات 

برای آنها کند.
به نظر می رسد با وجود سامانه های 
مختلف اطالعاتی مانند امالک، خدمات 
و  مالیاتی  اجتماعی،  تامین  بیمه ای، 
چکاوک  و  تسهیالت  مانند  بانکی  یا 
شناسایی افراد پردرآمد و غیرنیازمند کار 
دولت ها  و همان طور که  نباشد  سختی 
بارها در زمان مورد نیاز دست به تفکیک 
برخی  از  دور  به  یکبار  بتوانند  زده اند، 
مالحظات تصمیم جدی برای ساماندهی 
وضعیت یارانه های نقدی گرفته و حجم 
باالیی از منابع را در مسیر درست هدایت 
کند، اما چه زمانی این اتفاق رخ دهد در 

ابهام قرار دارد.

را  خدمات  کیفیت  و  سرعت  نوین،  فرآیندهای  به  اتکا  با  بانکها 
افزایش می دهند

مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه نشست های 
اندیشه ورزی برخی مولفه های تاثیرگذار در بانکداری کشور 
و نقش بانکها در ارائه خدمات نوین به مردم را تبیین نمود.

حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در 
نخستین جلسه سلسله نشست های اندیشه ورزی در این 
اندیشمندان  و  نظران  اظهار داشت: حضور صاحب  بانک 
اجرایی  دستگاههای  تواند  می  کاربردی  مباحث  ارائه  و 

به ویژه بانکها را در تدوین و بکارگیری فرآیندها و راهکارهای جدید کمک نماید.
از دانش و فناوری روز  نیازمند آگاهی  وی افزود: واحدهای اجرایی همواره 
بکارگیری و  پیشرو در  از سازمان های  اخیر  نیز طی دهه های  بانک ها  هستند و 

راه اندازی تکنولوژی نوین محسوب گردیده اند.
مهدیان گفت: سیستم های دقیق و بروز اعتبارسنجی کاربرد فراوانی در اعطای 
تسهیالت خرد و تسهیل در فرآیند تضمین دارد و تدابیر وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و بانک مرکزی شرایطی را فراهم نموده است تا فرآیند تسهیالت با سرعت 

و سهولت فراوان طی شود.
سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: تاکید بر روان 
سازی و تسهیل فرایند ارایه خدمات به مردم در سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۰ 
مد نظر بانک بوده و از سال ۱39۶ با ایجاد سامانه اعتبارسنجی داخلی با عنوان سدرا 
در کنار سامانه اعتبارسنجی ایرانیان این موضوع به یکی از مزیت های فرآیندهای 

اعتباری بانک توسعه تعاون تبدیل شده است.
محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در خصوص ارتباط 
نظام بانکی با بانکهای دنیا گفت: این تعامالت مستلزم توجه و تمهیدات ویژه در 
حوزه نظام ها و ساختارهای داخلی کشور است و نظام بانکی با اتخاذ تدابیر موثر 
برای پوشش نیازهای بانکی و مالی فعالین اقتصادی کشور در سطح بین الملل می 

تواند نقش بهینه ای را ایفا نماید.
یوسف کاوسی گفت: اعطای تسهیالت خرد برمبنای اعتبارسنجی مقدمه تحول 
نظام بانکی است و در مکانیزم اعطای تسهیالت خرد از طریق اعتبارسنجی، تالش 
برای حداقل سازی وثیقه، ضمانت و موارد مشابه و جایگزینی با خوش حسابی در 
پرداخت به موقع اقساط، نداشتن چک برگشتی، پرداخت به موقع قبض ها و هزینه 

خدمات اجتماعی مد نظر قرار گیرد.
وی افزود: سیاست دولت تقویت بنگاه های کوچک و متوسط است و این 
سیاست  مناسب،  زمان  در  بازدهی  و  بازگشت  اشتغال،  توسعه  سبب  به  سیاست 

کارآمدی است.
کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون گفت: مدل 
بانکداری توسعه ای اجتماعی با توجه به اهداف مردم محور دولت سیزدهم، مدل 
مطلوبی برای بانکداری کشور است. وی افزود: با وجود تاکید دولت بر اعتماد مردمی 
و عدالت اجتماعی، باید مردم محوری و نیازهای مردم در صدر توجه و خدمات نظام 
بانکی باشد که بانکداری توسعه ای اجتماعی بواسطه برخورداری از ویژگیهایی چون 
مسئولیت پذیری، شفافیت، ثبات و پایداری و تمرکز بر مردم و محیط زیست و سود 
الگوی مناسبی در این زمینه است. در این نشست حسن عاشقی رییس اداره کل 

آموزش این بانک نیز مطالبی را در خصوص موضوع نشست مطرح نمود.

تامین مالی ۲1 طرح صادراتی و زیر ساختی توسط بانک توسعه 
صادرات ایران

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از تامین مالی 
۲۱ طرح صادراتی و زیر ساختی کشور در حوزه های مختلف 

اقتصادی طی سال جاری خبر داد.
به گزارش  روزگار پرس به نقل از  روابط عمومی 
بانک توسعه صادرات ایران به نقل از اگزیم نیوز، »دکتر 
انقالب  پیروزی  مناسبت سالگرد  به  سید علی حسینی« 

اسالمی، با اشاره به عملکرد این بانک در سال جاری، اظهار داشت: بانک توسعه 
با  که  جهانی  تجارت  عرصه  های  بانک  اگزیم  از  یکی  عنوان  به  ایران  صادرات 
هدف کمک به صادرات غیرنفتی و گسترش مبادالت تجاری و اقتصادی با سایر 
کشورها فعالیت می کند، عالوه بر مشکالت مبتال به جهانی با موضوعاتی چون 
تحریم نیز روبرو بوده اما به رغم وجود این موانع، این بانک همه ساله همگام با 
نامگذاری سال ها از جنبه اقتصادی به بازتعریف نقش خود و متناسب با اهداف 

تعیین شده، پرداخته است.
وی ادامه داد: این بانک در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نیز با طرح 
ایده هایی چون ارائه مجموعه ای کامل از خدمات به صادرکنندگان، مشاوره های 
تخصصی به شرکت های دانش بنیان، افزایش تعامل با مشتریان قدیم و حفظ آنها و 
همچنین جذب مشتریان جدید در مسیر خدمت به توسعه صادرات طی طریق می کند.

حسینی خاطر نشان کرد: اگزیم بانک ایران همگام با تمرکز دولت سیزدهم بر 
تدوین برنامه هایی همانند تنوع در بازارهای هدف، تقویت زیرساخت های صادراتی 
و توجه به دیپلماسی اقتصادی درصدد آنست تا بیش از پیش نقش خود را به عنوان 

یکی از اهرم های مهم تسهیل گری و مساعدت در امر صادرات ایفا کند.
عملکرد بانک توسعه صادرات ایران در حوزه اعطای تسهیالت

اعطای  حوزه  در  ایران  صادرات  توسعه  بانک  عملکرد  به  اشاره  با  وی 
تسهیالت، گفت: مجموع تسهیالت اعطایی این بانک تا پایان آذرماه سال جاری 
به میزان ۱۲7.8۶۲ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رقم 

78.۲7۱میلیاردریال حدود ۶3 درصد رشد داشته است.
به گفته مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران، همچنین مانده تسهیالت 
پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۶۴7.۲33 میلیاردریال است که درصد  تا  بانک 

رشد آن نسبت به پایان دی ماه با رقم ۴3۴.759 سال قبل ۴8 درصد بوده است.
وی با بیان اینکه، مانده تسهیالت بانک در بخش ریالی تاپایان دی ماه سال 
بانک در همین مدت در  ۱۴۰۰، معادل ۱۱5،9۱9میلیارد ریال و مانده تسهیالت 
بخش ارزی برابر با 3،78۶ میلیون دالر بوده است، اظهار داشت: همچنین تسهیالت 
اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی تا پایان آذرماه سالجاری بالغ بر 3۰،۰۱3 
میلیاردریال بوده است. بانک در همین مدت از منابع داخلی 97،8۴9 میلیارد ریال 

تسهیالت پرداخت کرده است.
حسینی خاطر نشان کرد: تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات به شرکت 
های تولیدی در پایان آذرماه سال جاری ۱۰9،۲8۶ میلیاردریال بوده که 85 درصد 

کل تسهیالت اعطایی را به خود اختصاص می دهد.
وی با بیان اینکه، تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات ایران به شرکت های 
کوچک و متوسط تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ به ۱9،۶38 میلیاردریال بالغ شده، اظهار داشت: 
این عدد در پایان سال گذشته ۱۶،855 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه 
رشد قابل توجهی را نشان می دهد همچنین در بخش تسهیالت اعطایی به شرکت 
های دانش بنیان ، این شرکت ها در پایان آذرماه ۱۴۰۰ حدود ۴.8۱۲ میلیارد ریال 
تسهیالت را به خود اختصاص داده اند که ۴ درصد از کل تسهیالت اعطایی است.
در دست  در خصوص طرح های  ایران  توسعه صادرات  بانک  عامل  مدیر 
اجرا و تامین مالی شده در ۱۰ ماهه سال جاری نیز، گفت: احداث یک مجتمع 
شامل )شیرین سازی گاز، بازیافت اتان، تولید متانول و تولید اتیلن( برای شرکت 
پتروشیمی بوشهر، طرح توسعه بندر شهید رجایی چابهار برای آریا بنادر ایرانیان، 
طرح احداث کارخانه تولید اتیلن به ظرفیت یک میلیون تن برای شرکت پتروشیمی 
گچساران، طرح احداث یک واحد تولید 7۰۰ هزارتنی شمش برای شرکت فوالد 
آلیاژی ایران و طرح تولید اسلب عریض فوالدی با ظرفیت ۱.۲۰۰.۰۰۰ تن در 
سال برای شرکت فوالد جهان آرا اروند از جمله طرح های در دست اجرا و تامین 

مالی شده است.
ماهشهر  در  پروپیلن  تولید  واحد  احداث  در  مشارکت  همچنین  افزود:  وی 
خوزستان برای شرکت پتروشیمی سلمان فارسی، پروژه خط سوم انتقال برق ایران 
به ارمنستان برای شرکت صانیر - هایون ارمنستان، طرح ایجاد تولید آهن اسفنجی 
برای مجتمع فوالد اردکان، احداث واحد تولید بتن برای شرکت صنایع خاک چینی 
ایران، طرح تولید انبوه آنژیوکت برای شرکت پرژیان، طرح توسعه افزایش ظرفیت 
تولید انواع کاشی برای کارخانجات کاشی عقیق یزد از دیگر اقدامات بانک در حوزه 

تامین مالی طرح ها است.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، از دیگر موارد تامین مالی شده 
در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۰، طرح احداث و توسعه پست برق ۴۰۰/۲3۰ کیلو وات 
جهت افزایش ظرفیت صادرات برق به کشور عراق برای شرکت برق منطقه ای 
غرب، طرح اجرای خطوط انتقال برق جهت افزایش ظرفیت صادرات برق به کشور 
پاکستان برای شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان، طرح توسعه فرش نگین 
مشهد، تولید انواع ژل های تزریقی زیرپوستی برای شرکت اسپاد فارمد دارو، خرید 
تجهیزات برای شرکت روغن موتور پردیس، طرح توسعه صنایع نساجی اطلس ریس 
کاشان ، تکمیل طرح احداث کارخانه تولید دکل انتقال نیرو و مخابرات در شرکت 
فراگستر بیستون، طرح توسعه صنایع غذایی نگین شانا و طراحی و تولید ابزارآالت 

کشاورزی برای شرکت دز نوین صنعت است.

انقالب  پیروزی  مناسبت سالروز  به  اوپک  دبیرکل  پیام 
اسالمی؛

نقش آفرینی ایران به عنوان متحد قدرتمند در اوپک
دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در پیامی به وزیر نفت 
ایران، سالروز پیروزی انقالب اسالمی را تبریک گفت و تأکید کرد: ایران همچنان 
به نقش خود به عنوان یک متحد قدرتمند ادامه می دهد و تجربه ها و رهنمودهای 

صحیح را برای گفت وگوهای ما به ارمغان می آورد.
به گزارش دنیای جوانان از وزارت نفت، »محمد سانوسی بارکیندو« در پیامی 
به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به »جواد اوجی« وزیر نفت ایران  تاکید 
کرد: به نمایندگی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، سبب افتخار و 
سربلندی اینجانب است که به مناسبت چهل و سومین سالگرد انقالب اسالمی 
ایران، که ۲۲ بهمن یا ۱۱ فوریه جشن گرفته می شود،  بهترین آرزوهای خود را 

به جنابعالی، دولت و ملت بزرگ جمهوری اسالمی ایران تقدیم کنم.
وی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از اعضای بنیان گذار 
به  خود  دقیق  تجربیات  و  هوشمندانه  راهنمایی های  طریق  از  همچنان  اوپک، 
و  استعدادها  بهترین  از  برخی  می دهد.  ادامه  سازمان  در  کلیدی  نقش آفرینی 
شناخته شده ترین کارشناسانی که طی بیش از ۶۰ سال گذشته، تاریخ اوپک و در 

سطح وسیع تر تاریخ صنعت نفت را شکل داده اند، برآمده از کشور شما هستند.
بارکیندو با اشاره به اینکه از زمان تأسیس سازمان با اعتبار ما، جمهوری 
اسالمی ایران مصمم به ارتقاء گفت وگو و همکاری از جمله از طریق بیانیه همکاری 
از سوی  کشورهای عضو اوپک  )DoC(، به عنوان یک دستاورد واقعا برجسته 
و متحدان بوده است، گفت:  جمهوری اسالمی ایران همچنان به نقش خود به 
عنوان یک متحد قدرتمند ادامه می دهد و تجربه ها و رهنمودهای صحیح را برای 

گفت وگوهای ما به ارمغان می آورد.
وی افزود: ما مشتاقانه در انتظار یک سال کار گروهی متعهدانه دیگر مبتنی 
بر تالش متقابل خود برای حفظ تعادل بازار و به نوبه خود، حمایت از جهان برای 

نجات از همه گیری کرونا هستیم.
دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( تاکید کرد: دانشجویان 
و کارمندان متعهد صنعت نفت و گاز در کشور شما، منشأ پیشرفت های فنآورانه 
چشمگیری شده اند و همچنان الهام بخش هستند. شما در رویارویی با شرایط سخت 

همچنان از خود استقامت و پایداری نشان داده اید.
وی ادامه داد: اینجانب اطمینان دارم که با همدیگر، بر اساس ارزش های 
مشترکمان، به سوی عصری از رشد و شکوفایی پیش می رویم؛ عصری که هم 

برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف کنندگان مفید خواهد بود.
بارکیندو افزود:اجازه دهید در پایان به مناسبت گرامیداشت این روز خاص 
به دولت و ملت بزرگ جمهوری اسالمی ایران تبریک بگویم. برای شما آرزوی 

موفقیت و سربلندی در سال پیش رو را دارم.

غربالگری جدید انجام شد؛

46 میلیون یارانه بگیردر خطر حذف شدن!
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بنزین سهمیه  تخصیص 
 به افراد در حال بررسی است

گفت:  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
در حال حاضر بحثی در مورد طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد وجود ندارد 
و در حال بررسی است و پس از انجام بررسی های الزم اطالع رسانی صورت 

گرفت. خواهد 
جلیل ساالری، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا، درباره آخرین 
زیرساخت  کرد:  اظهار  افراد،  به  بنزین  سهمیه  تخصیص  طرح  اجرای  وضعیت 
های نرم افزاری اجرای این طرح باید انجام شود و هنوز در این رابطه اقداماتی 

انجام نشده است و زمانی که انجام شود، اطالع رسانی صورت خواهد گرفت.
با  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
تکذیب واردات بنزین از نوروز سال ۱۴۰۱، گفت: برای تامین بنزین مورد نیاز 
در نوروز امسال برآوردهای خوبی داشتیم و اکنون ذخایر بنزین مطلوب بوده و 
و  برای صنایع عمده  زمستانی  تامین سوخت  است که دغدغه  در شرایطی  این 

نیز وجود داشت. نیروگاه ها 
ساالری با اشاره به میانگین مصرف روزانه 8۶ میلیون لیتر بنزین در کشور، 
 ۱۴۰۱ سال  نوروز  و  است  مطلوبی  شرایط  در  بنزین  ذخایر  اکنون  کرد:  اظهار 

نمی شویم. بنزین  واردکننده 
وی در با بیان اینکه میانگین مصرف بنزین در سال جاری به 8۶ میلیون 
میلیون   ۱۰۴ تا   ۱۰3 بنزین حدود  تولید  اکنون  است، گفت:  روز رسیده  در  لیتر 
لیتر در روز برآورد می شود. در چند روز گذشته اقداماتی در پاالیشگاه الوان در 

انجام شد. از خام فروشی  خصوص جلوگیری 
بیان  با  ایران  نفتی  فرآورده های  و پخش  پاالیش  ملی  مدیرعامل شرکت 
می کردند  صادر  پایین  قیمت های  با  را  پاالیشگاه  این  نفتای  بود  مدت ها  اینکه 
معطل  و  بود  شده  تکمیل  بنزین  به  نفتا  تبدیل  واحد  که  بود  حالی  در  این  و 
کاتالیست بود، گفت: مهلت دو ماهه داده شد تا صادرات نفتا متوقف شود، اکنون 

نفتا تبدیل به بنزین می شود. در پاالیشگاه الوان، 
درج  را  نفتا  صادرات  برای  پاالیشی  شرکت های  تمایل  دلیل  ساالری 
مالی  در صورت های  بنزین  با  مقایسه  در  محصول  این  برای  باالتر  قیمت های 
سال گذشته عنوان کرد و اظهار کرد: این در حالی است که قیمت بنزین ۱5 تا 

۲۰ دالر نسبت به نفتا باالتر است.
ورود ال. پی. جی به سبد سوخت خودروها فعال امکان پذیر نیست

وی با بیان اینکه ورود ال. پی. جی به سبد سوخت خودروها چند چالش 
دارد، گفت: یکی از مهمترین چالش ها  نظام قیمت گذاری و شیوه قیمت گذاری 
نظام  این  با  طبیعی  به طور  و  دارد  وجود  کشور  در  اکنون  که  است  مایع  گاز 
کیفیت  شاخص  حرارتی،  ارزش  لحاظ  به  نمی افتد.  اتفاق  رقابت  قیمت گذاری 
و  جی  ان.  سی.  با  رقابت  توان  جی  پی.  ال.  نیز  انتقال  و  تولید  هزینه های  و 

ندارد. را  بنزین 
اینکه   بیان  با  نفتی  فرآورده های  و پخش  پاالیش  ملی  مدیرعامل شرکت 
نکته دوم تبدیل ناوگان است. چالش سوم نیز سطح دسترسی و انتقال گاز مایع 
از مبادی تولید به قطب مصرف است که در گسترده کشور این زیر ساخت وجود 
ندارد، تاکید کرد: از سوی دیگر در برنامه هفتم و هشتم توسعه، افزایش تولید 
پلیمرها مورد توجه است و برای تکمیل زنجیره ارزش در این بخش از صنعت 

اولویت دارد. پتروشیمی توجه به خوراک های مایع 
ساالری با تاکید بر اینکه به طور عمده امروز طرح های پتروشیمی ها بیشتر 
در حوزه اوره- آمونیاکی و متانول بوده و تبدیل اینها به زنجیره پایین دستی یکی 
از چاش ها است، گفت: حجم باالی ال. پی. جی در کشور هم وجود دارد، این 
بلندمدت صنعت  قرارداد  قالب  در  قیمت های صادراتی می تواند  اساس  بر  حجم 
پتروشیمی هزینه شود. بنابراین بخشی از ال. پی. جی را باید به آن سمت هدایت 
کرد زیرا ارزش افزوده باالیی دارد و امروز شرایط ورود به سبد سوخت خودرو با 

نیست. امکان پذیر  موجود  شرایط 
نیروگاه ها به  مایع  لیتر سوخت  میلیارد   ۱5 تحویل 

وی با اشاره به خشکسالی در سال آبی گذشته و نبود ظرفیت برق آبی ها، 
افتاد، با توجه به خشکسالی  اتفاقاتی که  از  گفت: در حوزه سوخت امسال یکی 
این  و  کرد  پیدا  آبی کاهش  برق  نیروگاه های  تولید  میزان  آبی گذشته  در سال 
در شرایطی بود که مصرف برق تا ۱۰ درصد افزایش داشت. با این حال میزان 
بوده و بخش  لیتر  میلیارد   ۶ مانند سال گذشته  نیروگاه ها  به  تحویل نفت کوره 

نیروگاه ها گازوئیل است. به  عمده سوخت مایع تحویلی 
بیان  با  ایران  نفتی  فرآورده های  و پخش  پاالیش  ملی  مدیرعامل شرکت 
نیروگاه ها  تحویل  سوخت  لیتر  میلیارد   ۱5 حدود  تقریبا  جاری،  سال  در  اینکه 
برای  کوره  نفت  با کسری  امروز  افزود:  است،  باالیی  این حجم  که  است  شده 
در  در بخش خانگی که  گاز  باالی  دلیل مصرف  به  اما  مواجه هستیم  صادرات 
می کرد،  ایجاد  منفی  تراز  و  می رسید  مکعب  متر  میلیون   ۶5۰ به  روزها  برخی 

نیاز نیروگاه ها و صنایع عمده ایم. موظف به تامین سوخت مورد 
در  زغال سنگ  حتی  و  کوره  نفت  از  دنیا  در  اینکه  اینکه  بیان  با  ساالری 
را  زیست محیطی  آن روش های  کنار  در  اما  استفاده می کنند، گفت:  ها  نیروگاه 
محدود  گازی  منابع  که  شرایطی  در  باید  نیز  ما  می دهند،  قرار  توجه  مورد  نیز 

است سوخت مایع را نیز  در تنوع سوخت نیروگاه ها قرار دهیم.

سوگل رام
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صاد

اقت
ژه

وی
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زیر نظر: بهنام مومنی

گزارش انجمن جهانی فوالد؛
ایران در جایگاه دهم برترین تولیدکنندگان 

فوالد جهان 
برپایه آخرین گزارش انجمن جهانی فوالد، جمهوری اسالمی ایران با تولید 
۲8.5 میلیون تنی، همچنان عنوان دهمین فوالدساز برتر جهان را در اختیار دارد.

تولید  به  مربوط  که  بندی  رتبه  این  در 
میالدی  دسامبر۲۰۲۱  پایان  تا  ژانویه  ابتدای 
است، چین با تولید یک میلیارد و 3۲ میلیون 
و 8۰۰ هزار تن ) افت سه درصدی نسبت به 
سال ۲۰۲۰ میالدی( در رتبه نخست تولید این 

محصول در جهان ایستاد.
و  ۱۱8میلیون  تولید  با  هند  آن،  از  پس 
۱۰۰ هزار تن فوالد خام )رشد۱7.8 درصدی(، 
تن  هزار   3۰۰ و  میلیون   9۶ باتولید  ژاپن 

و  ۱8.3درصدی(  )رشد  تن  میلیون   8۶ تولید  با  امریکا  درصدی(،  )رشد۱5.8 
تا پنجم  با تولید 7۶میلیون تن )رشد۶.۱ درصدی( در رتبه های دوم  روسیه 

جای گرفتند.
همچنین کره جنوبی با تولید7۰ میلیون و۶۰۰ هزار تن فوالد خام )افزایش 
5.۲ درصدی(، ترکیه با تولید ۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن )افزایش۱۲.7 درصدی(، 
آلمان باتولید ۴۰میلیون و ۱۰۰ هزار تن )افزایش۱۲.3 درصدی(، برزیل با تولید 
3۶ میلیون تن )افزایش ۱۴.7 درصدی( و ایران با تولید ۲8 میلیون و 5۰۰ هزار 

تن )افت ۱.8 درصدی( در رتبه های ششم تا دهم جهان ایستادند.
رشد3.۶ درصدی تولیدجهانی فوالد در سال ۲۰۲۱

برپایه گزارش انجمن جهانی فوالد، مجموع تولید جهانی فوالد خام در سال 
۲۰۲۱ میالدی 3.۶ درصد افزایش یافت. فوالدسازان جهان از ابتدای ژانویه تا 
پایان دسامبر۲۰۲۱میالدی، یک میلیارد و 9۱۱ میلیون و 9۰۰ هزار تن فوالد خام 
تولید کردند که حاکی از رشد 3.۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ میالدی است.

همچنین ۶۴ کشور فوالدساز جهان در دسامبر ۲۰۲۱ میالدی، ۱58 میلیون 
و 7۰۰ هزار تن فوالد خام تولید کردند که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته کاهش سه درصدی 

نشان می دهد.
در سال ۲۰۲۱ میالدی، ایران در مجموع ۲8 
میلیون و 5۰۰ هزار تن فوالد خام تولید کرد که 
نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ میالدی، ۱.8 
درصد کاهش یافت. این در حالی است که تولید 
فوالد خام ایران در دسامبر سال گذشته با۱5.۱ 
مشابه سال گذشته  به مدت  نسبت  رشد  درصد 

میالدی به ۲ میلیون و 8۰۰ هزار تن رسید.

گفت:  اقتصادی  کارشناس  یک 
نظر  از  آینده  سال  در  مردم  که  آنچه 
همانند  کرد،  خواهند  حس  اقتصادی 
امسال است اما با تورم کمتری خواهد 
با  شود،  برداشته  تحریم ها  اگر  و  بود 
افزایش درآمد نفت می توان انتظار رشد 
اقتصادی ۱۰ تا ۱۲ درصدی را داشت.

چشم انداز  درباره  سعدوندی  علی 
آینده  سال  در  اقتصادی  شاخص های 
سال  بودجه  قانون  هنوز  کرد:  اظهار 
آینده تصویب نشده است تا متوجه نگاه 
بودجه به شاخص های اقتصادی شد اما 
بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال 
بهتر  و  دارد  متعادل تری  روند  جاری 
است. درحالیکه در روند بلندمدت، بودجه 
سال ۱۴۰۱ نیز همانند بودجه سال های 

گذشته تورم زاست. 
وی افزود: پیش بینی من این است 
که تورم در بودجه سال آینده حدود 3۰ 
درصد خواهد بود اما اگر تحریم ها قدری 
برداشته شود و دسترسی به ارز به صورت 
نقدی بهبود یابد و ارزپاشی نیز متاسفانه 
صورت بگیرد، می توان به صورت موقت 

و مصنوعی تورم را کنترل کرد. 
ادامه  اقتصادی  کارشناس  این 
قیمت  کاهش  پی  در  که  اینگونه  داد: 
کاهش  خارجی  کاالهای  قیمت  ارز، 
تا  می شود  زیاد  نیز  واردات  و  می یابد 
در  ارزان  قیمت  با  وارداتی  کاالهای 
اختیار مردم قرار گیرد و قیمت بخشی 
از سبد کاالها افزایش پیدا نمی کند یا 
حتی با کاهش نیز مواجه خواهد شد اما 
بخش دیگر سبد کاالها افزایش قیمت 

خواهند داشت. 
سعدوندی بیان کرد: اگر این روش 
که در طول 5۰ سال گذشته نیز انجام 
شده است، در سال آینده تکرار شود، به 
بیماری هلندی منجر خواهد شد. درباره 
رشد اقتصادی نیز تا زمانی که تغییری 
منظر  از  آینده  سال  بودجه  الیحه  در 
مقررات زدایی، مانع زدایی تولید و تسهیل 
نمی توان  نگیرد،  صورت  کسب وکار 
انتظاری از افزایش رشد اقتصادی داشت. 

با  شود،  برداشته  تحریم ها  اگر  البته 
افزایش درآمد نفت می توان انتظار رشد 
اقتصادی ۱۰ تا ۱۲ درصدی را داشت 
که این رشد هم واقعی نبوده و تاثیری 

بر رفاه خانوار نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه آنچه که مردم 
اقتصادی حس  نظر  از  آینده  در سال 
خواهند کرد همانند امسال است اما با 
تورم کمتری خواهد بود، گفت: توصیه 
من این است که تغییرات عمده ای در 
گیرد  صورت  اقتصادی  سیاستگذاری 
تفکیک  تغییرات،  ین  ا ز  ا یکی  که 
بودجه ارزی از ریالی است. در زمینه 
است که  این  توصیه من  نیز  ارز  نرخ 
فعلی  ارز در محدوده  نرخ  تا دو سال 

شود.  تثبیت 
تامین  برای  افزود:  سعدوندی 
انتشار  از  تا  است  الزم  بودجه  کسری 
بازار  زمینه  در  و  شود  استفاده  اوراق 
سرمایه نیز باید از دانش کارشناس هایی 
استفاده شود که مورد اعتماد بازار باشند 
تا با تصمیمات خود بتوانند به بهبود بازار 

کمک کنند.

یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با دنیای جوانان:

 تورم در 1401 کاهش خواهد یافت!

پرتیراژهای  انواع  قیمت  بررسی 
با  می دهد  نشان  بازار  در  خودروسازان 
توجه به اینکه فروشنده در بازار بسیار 
و خریدار کم است، همچنان دالالن و 
مجبور  خودرو(  )دارندگان  فروشندگان 
با  را  خود  ید  در  خودروهای  هستند 
پایین تر قیمت گذاری کنند؛  قیمت های 
بازار  در  خودروها  قیمت  اساس  براین 
امروز )یکشنبه( نسبت به دقیقا یک هفته 
گذشته با کاهش یک تا هشت میلیون 
تومانی روبرو شده است؛ قیمت برخی 
مواردی  و  نداشته  تغییر  اما  خودروها 
میلیون  دو  حد  در  افزایش  محدود 

تومانی داشته اند.
با توجه به نوسانات کاهشی نرخ 
خودرو  بازار  داخلی،  بازارهای  در  ارز 
نیز آرام و منطقی پیش می رود. طبیعتا 

قصد  که  افرادی  ارز  نرخ  کاهش  با 
خرید خودرو دارند، چنانچه قید فوریت 
تا  خودرو  خرید  برای  باشند،  نداشته 
نگه  دست  قیمت ها  بیشتر  کاهش 
این  در  روال  طبق  بنابراین  می دارند؛ 
شرایط خریدار در بازار کم و فروشنده 

بیشتر می شود.
خودرو،  دارندگان  دیگر  سوی  از 
از ترس ریزش بیشتر قیمت ها )باتوجه 

با  را  خودروها  دالالن  بعضا  اینکه  به 
قیمت های باالتر خریداری کرده ( تمایل 
به  زودتر  اختیار  در  خودروهای  دارند، 
فروش برسانند؛ بنابراین حاضرند با سود 

کمتر خودرو را عرضه کنند.
مقایسه  و  بررسی  اساس  براین 
و  ژ  پرتیرا خودروهای  نواع  ا قیمت 
مروز  ا ر  ا ز با در  خلی  دا پرتقاضای 
به  نسبت  ماه(  بهمن   ۲۴ )یکشنبه/

)یکشنبه/۱7  پیش  هفته  یک  درست 
اکثریت  که  می دهد  نشان  ماه(  بهمن 
محصوالت ایران خودرو و سایپا در بازار 
با افت یک تا پنج میلیون تومانی و پژو 
افت هشت  با  ایران خودرو  دنده ای   ۲7

میلیون تومانی روبرو شده اند. 
خودروها  برخی  قیمت  میان  در 
همچون پژو پارس، راناپالس، دناپالس 
تغییر  تیبا  و   LX سمند  دنده ای،  توربو 
قیمتی در این یک هفته نداشته و ثبات 

قیمتی خودرو را حفظ کرده اند.
از  محدودی  تعداد  اما  مقابل  در 
افزایش قیمت روبرو  با کمی  خودروها 
یا   V8  ۲۰۶ پژو  مثال  بطور  شده اند؛ 
نسبت  تومان  میلیون  معمولی یک  دنا 
قیمت گذاری  گران تر  گذشته  هفته  به 

شده است.

گزارش دنیای جوانان از بازار خودرو؛

خریداران خودرو منتظر نتیجه برجام!
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یر  مد ئیسی،  ر بیوک 
نمونه  مدیرکل  کشته،  کار 
جهادی  و  انقالبی  بسیجی، 
کشور و استان، سال ۱35۰ در شهرستان 
تا  را  خود  تحصیالت  شد،  متولد  اهر 
مقطع دبیرستان در این شهر ادامه داد 
و سپس با قبولی در آزمون سراسری در 
رشته مهندسی کشاورزی وارد دانشگاه 

گیالن شد.
وی پس از اتمام دوره کارشناسی 
ارشد، دکترای خود را در رشته اصالح 
نباتات و مدیریت استراتژیک، ادامه داد و 
همچنین تحصیل دکترا در رشته توسعه 
سوابق  از  تبریز  دانشگاه  در  کشاورزی 

دیگر علمی وی می باشد.
التحصیلی،  فارغ  از  پس  رئیسی 
دانشکده کشاورزی  ماه در  به مدت ۶ 
تحقیقات  مؤسسه  و  گیالن  دانشگاه 
دامپروری کشور، فعالیت نمود و سپس 
در  وظیفه  انجام  احساس  خاطر  به 
کشاورزی  وزیر  دستور  با  خود،  زادگاه 
وقت، به سازمان جهادکشاورزی استان 
معاون  سال،  دو  از  کمتر  در  و  منتقل 
شمالغرب  تحقیقاتی  مرکز  بزرگترین 
با موافقت معاون وزیر و رئیس  کشور 
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی 

منصوب گردید.
نظیرش  کم  و  صادقانه  خدمات 
باعث شد که وی مؤسس و قائم مقام 
کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشکده 
شمالغرب و غرب کشور منصوب شود.

بیوک  مدیریت  طالئی  دوران 
به  که   گردد  بر می  زمانی  به  رئیسی 
عنوان مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان در دولت نهم و دهم منصوب شد.

به  رئیسی  بیوک  انتصاب  از  پس 
این سمت، شاهد افزایش سطح کمی و 
کیفی شاخص های زیست محیطی در 
این سازمان بودیم که در ذیل به بخشی 
از این خدمات ارزنده اشاره می شود ؛ 

و  گیاهی  ژن  بانک   ایجاد   _
جانوری شمالغرب کشور.

تحت  مناطق  کمی  افزایش   _
مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 
استان از حدود 3 درصد به ۱۶ درصد با 

احتساب مناطق شکار ممنوع.
_ احداث بیش از ۲۰۰ تصفیه خانه 

صنعتی در استان.
_ ایجاد سایت پرنده گان تاالب 

بین المللی قوری گول.
تحت  مناطق  کیفی  افزایش   _
مدیریت از سه منطقه به پنج منطقه ) 
پارک ملی، منطقه حفاظت شده پناهگاه 
حیات وحش، اثر طبیعی ملی و منطقه 

شکار ممنوع(.
دوستی  فرامرزی  پارک  ایجاد   _

ایران و ارمنستان.
_ ایجاد مرکز پایش غرب تبریز.

_ ایجاد ادارات شهرستانهای خدا 
آفرین هریس ملکان و تبریز با افزایش 
به  ردیف   ۱5۰ از  سازمانی  پستهای 

۶۰۰ ردیف.
و  عمومی  ناوگان  فزایش  ا  _
دستگاه  چند  از  تابعه  ادارات  صحرایی 

به بیش از ۴۰ دستگاه.
_ احداث، ترمیم و نوسازی بیش 

از ۲۰ پاسگاه محیط بانی.
شهید  آموزشی  مرکز  ایجاد   _
ملی  پارک  منطقه  در  واقع  حنیفی 

ارسباران.
 _ خرید زمین به متراژ ۱5۰۰۰ متر 
مربع در منطقه ائل گلی از شهرداری به 
صورت رایگان جهت احداث بزرگترین 

موزه تاریخ طبیعی.
_ افزایش ابنیه ساختمانی در مرکز 
استان و سایر مناطق به متراژ بیش از 

۴۰۰۰ متر مربع.
میزان  نمایشگرهای  نصب   _
آلودگی هوا در نقاط ترافیکی و صنعتی 

برای تشخیص میزان آالیندگی.
_ تالش در جهت ایجاد ۱۱ مرکز 

معاینه فنی خودرو در استان.
_ تالش در جهت احداث بزرگترین 

مرکز دفن بهداشتی زباله در تبریز.
مرکز  احداث  جهت  در  تالش   _

پسماندهای شهری.
شناسایی  جهت  در  تالش   _
استان  سطح  در  آالیندگی  کانونهای 
دیگر،  محیطی  زیست  اقدام  چندین  و 
دوران  در  وی  فعالیتهای  از  بخشی 
زیست  محیط  سازمان  ریاست  تصدی 

استان می باشد. 
ن  ا عنو به  ینک  ا هم  ئیسی  ر
گیاهی،  قرنطینه  مسئول  کارشناس 
جانشین رئیس سازمان در تشکل های 
کشاورزی  جهاد  سازمان  در  کشاورزی 
رئیس  عنوان  به  همچنین  و  استان 
مجمع  بنایی  زیر  و  اقتصادی  کارگروه 
می  فعالیت  عاشورا،  سپاه  بسیج  عالی 

کند.
تبریز،  شهردار  معاون  مدیرکل 
مقام  ئم  قا د،  جها تحقیقات  معاون 
پژوهشکده بیوتکنولوژی، مسئول بسیج 
نائب   ، عاشورا سپاه  کارمندان  قشر 
رئیس مجمع بسیج سپاه عاشورا، رئیس 
عضو  عاشورا،  سپاه  اقتصادی  کارگروه 

کارگروه سیاسی سپاه عاشورا،
محیط  خیرین  انجمن  دبیرکل 
زیست کشور، عضو هیئت امنا و شورای 
مدافعین  مرکزی  قرارگاه  ریزی  برنامه 

کانون  مشاور  کشور،  شریفین  حرمین 
درحوزه  استان  دادگستری  کارشناسان 
محیط زیست هم از دیگر سوابق کاری 

دکتر بیوک رئیسی می باشد.
اینک با این مدیر موفق و خوشنام 
استان، مصاحبه ای ترتیب داده ایم که 

در ادامه می خوانید؛
 *** به عنوان سؤال اول بفرمائید 
ادامه  برای  را  که چرا رشته کشاورزی 

تحصیل انتخاب کردید؟
در  بودم  مند  عالقه  بنده  حقیقتا 
بدهم  تحصیل  ادامه  پزشکی  رشته 
ای  عالقه  خاطر  به  را  رشته  این  ولی 
که برای خدمت در روستاها و مناطق 
معتقد  و  کردم  انتخاب  داشتم،  محروم 
بودم که اگر در این حوزه فعالیت کنم، 
میتوانم برای محرومیت زدایی روستاها 
و افزایش کیفیت کار کشاورزان، مثمر 

ثمر باشم.
بخش  اوضاع  و  شرایط   ***
ارزیابی  چگونه  را  ایران  در  کشاورزی 
می کنید و آیا این حوزه توانسته است به 
اهداف خود در طول چهل سال گذشته 

دست پیدا کند ؟ 
ارزیابی حوزه ای که رشته ها و 
سخت  بسیار  دارد  وسیعی  گستردگی 
صورت  به  اگر  نظرم  به  ولی  است 
ن  ما ز سا ین  ا هیم  ا بخو تخصصی 
هایی  شاخص  به  کنیم  رزیابی  ا را 
کشاورزی  دانش  افزایش  همچون، 
اساسی  و  ترین  مهم  که  روستاها  در 
باید  است  کشاورزی  موضوع  ترین 

توجه شود.
که  آنچه  کشاورزی  بخش  در 
مفاهیم  با  کشاورز  آشنایی  است،  مهم 
مراحل  در  مدیریتی  علمی  روشهای  و 
محصوالت  برداشت  و  داشت  کاشت، 
و  ملی  وظیفه  این  و  است  کشاورزی 
استانی، در واقع تالش در جهت افزایش 
می  کشاورزان  وری  بهره  و  عملکرد 
باشد که نیازمند همکاری دستگاههای 

مختلف اجرایی کشور است.
رونق  باعث  که  بعدی  شاخص 
شود،  می  کشاورزی  حوزه  پیشرفت  و 
بروز  و  نوین  های  فناوری  از  استفاده 
دنیا در صنعت کشاورزی است لذا در این 
راستا، افزایش فن آوری و صنعتی کردن 
فعالیتهای کشاورزی، بسیار ضروری و 

الزم است.

برنامه  نقش  شما  نظر  به   ***
ریزی کشاورزی در تولید امنیت غذایی 

چیست ؟
و  دقیق  ریزی  برنامه  به  اتکاء  با 
فرایندها  به  نسبت  توان  می  منظم، 
شناخت پیدا کرد، همچنین آینده نگری، 
ارائه راهکار برای حل مسائل، هماهنگ 
نمودن و بسیج منابع و متناسب سازی 
های  بخش  مشارکت  اهداف،  با  آن 
تمام  از  بهینه  استفاده  جامعه،  مختلف 
برنامه  مزایای  دیگر  از  موجود،  منابع 
ریزی است که در نهایت منجر به امنیت 

غذایی کشور می شود. 
چه  با  دولت  شما  نظر  به   ***
مشکالت  به  تواند  می  هایی  برنامه 

کشاورزان رسیدگی کند؟
در طول ۴۲ سال گذشته، قوانین 
و لوایح خوبی تصویب شده و من خالء 
نبوده  پیشرفتی  اگر  بینم و  قانون نمی 

به ضعف مدیریت برمی گردد.
م  علو و  ت  تحقیقا ه  ز حو ر  د
رتبه  دارای  کشورهای  جزو  کشاورزی 
همین  واسطه  به  اما  هستیم  دنیا  در 
مدیریت ضعیف در برخی از برهه ها، از 
قافله عقب مانده ایم، پس دولت کنونی 
متخصص،  توانمند،  مدیران  باید  ابتدا 
جهادی و خستگی ناپذیر را در این حوزه 
به کار ببرد که این مدیران و مسئولین، 
بتوانند عقب ماندگی ها را جبران کنند.

مورد بعدی اینکه دولت بایستی با 
بسته های حمایتی مختلف از تولیدات 

داخلی حمایت کند.
ریزی  برنامه  شما  نظر  به   ***

روستایی چگونه باید باشد؟
منجر  باید  روستایی  ریزی  برنامه 
به نتایج خوب در روستا شود، در واقع 
با  همراه  باید  روستائی  ریزی  برنامه 
دل  در  و  کشور  جامع  ریزیهای  برنامه 

این برنامه ها باشد.
تنگناهای   و  مشکالت  باید  البته 
پیش روی برنامه ریزی ها مثل، فقدان 
پژوهش، ضعف مشارکت مردم، جدایی 
برنامه توسعه روستا با توسعه ملی و ... 
عنوان  به  که  شود  گرفته  نظر  در  هم 
موانع توسعه و پیشرفت روستاها هستند.

آنجائیکه  تا  آخر،  سؤال   ***
جنابعالی جزء گزینه های مطرح برای 
تصدی ریاست سازمان جهاد کشاورزی 
استان بودید اما به دالیلی این انتخاب 
توضیح  مورد  این  در  نگرفت  صورت 

دهید ؟
های  گزینه  لبته  ا درسته،  بله 
متعددی بودند که سه نفر برای مصاحبه 
فراخوانده شدیم، یکی از آنها بنده بودم.

ز  ا جریانی  لبه  مطا هرحال  به 
محقق  روزی  یک  دولت  همسوئی 
با  دولت  تغییر  شیرینی  اما  شد  خواهد 
جریان  دوستان  کام  به  انتصاب  این 
هم  باز  نبود،  خوشایند  انقالب  فکری 
این بدان معنا نیست که  تأکید میکنم 

مدیر فعلی ناکارآمد است.

بیوک رئیسی در مصاحبه اختصاصی بیان کرد ؛ 

 استفاده از علوم و تکنولوژی روز دنیا و تخصص گرایی 
الزمه احیاء صنعت کشاورزی

۹۲1 روستاي باالي ۲0 خانوار استان اصفهان دارای تلفن خانگي 
هستند

مدیر مخابرات منطقه اصفهان با اعالم این خبر گفت: به برکت انقالب 
شکوهمند اسالمی، هم اکنون از 93۱ روستای باالي ۲۰ خانوار استان اصفهان، 
تعداد 9۲۱ روستا دارای تلفن خانگي هستند و تعداد 3۴۲ روستا به شبکه فیبر 

نوری متصلند.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانی در 
آستانه برگزاری چهل و سومین جشن پیروزی انقالب با اشاره به دستاوردهای 
مخابراتی استان پس از پیروزی انقالب اظهار کرد: امروز مفتخریم که در سایه 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ۱38۴ روستای استان تحت پوشش اینترنت نسل 
سوم و چهارم همراه اول و ۱7۰۰ روستا نیز تحت پوشش شبکه نسل دوم هستند 
و  همچنین 3۶8۰ کیلومتر جاده ی اصلي و ۱۱9۰ کیلومتر جاده ی فرعی به 

ترتیب پوشش ۴G/3G و ۲G دارند.
و  میلیون  با هفت  استان  اول  نفوذ مشترکین  همراه  افزود: ضریب  وی 
چهارصد هزار تلفن همراه مشغول بکار ۱38 درصد بوده و تعداد ۲3۶5 سایت در 
استان دارای تکنولوژی G۴  و تعداد ۲۰۴8 سایت دارای تکنولوژی G3 می باشند.
قربانی اظهار داشت: ۲ میلیون و ۴8۰ هزار مشترک مشغول بکار  تلفن ثابت، 
بیش از ۶۰۰ هزار مشترک فعال سرویس باند پهن و هفت میلیون و چهارصد 
هزارتلفن همراه مشغول بکار در استان وجود دارند که با توجه به جمعیت پنج 
میلیون و 3۰۰ هزار نفری استان، مخابرات بطور متوسط به ازای هر نفر دو خدمت 

مخابراتی ارائه میکند.
مدیر مخابرات منطقه اصفهان عنوان کرد: در استان اصفهان حدود شش 
هزار و ۱8۰ پورت پرسرعت دیتا )VDSL ( دایر داریم که پنج هزار و 9۲5 پورت 

از آن فعال و در حال استفاده.
اسماعیل قربانی  با اشاره به شاخص سرویس فیبرخانگی )FTTH( در سطح 
استان گفت: در حال حاضر تعداد ۱7۱ هزار و ۱۰۰  پورت  ظرفیت سازی بالقوه  
و ۶9 هزار پورت ظرفیت بالفعل در زمینه فیبر خانگی در سطح استان داریم که 

تعداد 3۰ هزار پورت آن فعال و مشغول بکار است.

طرح آبرسانی به روستای قالهر دلیجان ، افتتاح شد
در ادامه بهره برداری از طرح های آبرسانی به روستاهای استان مرکزی ، 

طرح آبرسانی به روستای قالهر شهرستان دلیجان به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی این مراسم 
با حضور دکتر فرزاد مخلص االئمه استاندار مرکزی ، مهدی زندیه وکیلی معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار ، وحید براتی زاده فرماندار دلیجان و جمعی از 

مردم و مسولین در روستای قالهر دلیجان برگزار شد.
استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت  نسب  عرفانی  یوسف  مهندس 
مرکزی در این مراسم  به مشکالت  کم آبی مردم این روستا اشاره نمود و اظهار 
داشت : به منظور تامین آب مورد نیاز ساکنین این روستا ، حفر یک حلقه چاه  و 

۲.5 کیلومتر خطوط انتقال آب اجرا گردید.
 : افزود  و  نمود  اعالم  ریال  میلیارد   3۰ را  پروژه  این  اجرای  هزینه  وی 
خوشبختانه با همکاری اهالی محترم این روستا  توانستیم این پروژه را اجرا نماییم 

و طی آن ، آب پایدار  برای این روستای ۶5۰ نفری تامین شد.

ایالم  از سد  پایین  دست  از زمین کشاورزی  آب 4۵00 هکتار 
تامین می شود 

   مدیرعامل آب منطقه ای استان از تامین آب ۴5۰۰ هکتار از زمین کشاورزی 
پایین  دست از سد ایالم خبر داد.

علی پوراحمد با اعالم این خبر اظهار داشت: با توجه به اینکه شبکه های 
کنجانچم و امیرآباد از سد ایالم تامین آب می شوند و بدلیل حساسیت موضوع 
تامین آب شرب و پیش  بینی  بارش های یک  سال کمتر از نرمال، به همین علت 
رهاسازی آب کشاورزی اراضی پایین دست متوقف و به شرب اختصاص داده شد.
وی افزود: هم اکنون 5۰ درصد از حجم مخزن سد ایالم پر و حدود 3۲ 

میلیون مترمکعب آب در پشت این سد ایالم وجود دارد.
مدیرعامل آب منطقه ای ایالم با بیان اینکه بارش ها، تاثیری در ایجاد روان 
آب و پر شدن مخزن سد ایالم نداشته است، گفت: باالترین میزان بارش برف در 
استان ده سانتی متر ثبت شده که این میزان معادل ده میلی متر بارندگی می باشد.
 وی در پایان از مردم سطح استان خواست، الگوی مصرف را رعایت تا دچار 

بحران کم آبی مواجهه نباشیم.

در رویداد »ریورس پیچ« و پنل های تخصصی در سومین نمایشگاه 
ملی فوالد مطرح شد؛  

برای حل  توانمند  نوآور  افراد  از  مبارکه  حمایت جدی فوالد 
چالش های صنعت

مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه گفت: 
فوالد مبارکه می خواهد به افراد نوآور توانمند برای حل مسائل صنعت کمک کند 
تا راه حل خود را عملیاتی کنند. مهم ترین بخش این فرآیند نیز تامین مالی این 

راه حل ها است.
به گزارش خبرنگارفوالد، رویداد ریورس پیچ )Reverse pitch( به میزبانی 
شرکت فوالد مبارکه با محوریت رفع چالش های صنعت توسط متخصصان در 

سومین نمایشگاه ملی فوالد ایران برگزار شد.
در این رویداد یحیی پالیزدار، مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری 
و نوآوری فوالد مبارکه، اظهار کرد: صنایع هم تامین کنندگان اصلی دارند و هم 
مشتریان که دو بال هر صنعت هستند. هرچه صنعت پیچیده تر باشد صرفا نیاز 
به تامین تجهیز یا مواد اولیه نداریم بلکه به افرادی نیاز داریم که مسائل پیچیده 
ما را حل کنند. این مسائل پیچیده لزوما برای افراد خارج از صنعت آشکار نیست. 
یکی از ابزارهایی که می تواند این مسائل پیچیده را به سطح جامعه مخاطب یعنی 

افراد نوآور مرتبط وارد کند رویدادهای ریورس پیچ هستند.
برگزاری این رویدادها چند سالی است که در کشور رایج شده است و فوالد 
مبارکه نیز در همین راستا اولین رویداد از این نوع را در سال ۱397 برگزار کرد. 
تفاوت رویداد امسال با سال های گذشته این است که در سال جاری فوالد مبارکه 
صرفا از جامعه هدف خود راه حل نمی خواهد، بلکه می خواهد به آن ها کمک کند 
تا راه حل ها عملیاتی شود. مهم ترین بخش این فرآیند نیز تامین مالی این راه 
حل ها است که در نهایت می تواند بخشی از مشکالتی که شرکت های نوپا با آن 

مواجه هستند را حل کند

کسب رتبه نخست کشوری در جایگزینی مصرف بنزین موتور با 
سی ان جی

  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: منطقه 
اردبیل موفق به کسب رتبه نخست کشوری در جایگزینی مصرف بنزین موتور با 

سی ان جی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اردبیل، سید حجت مدنی با اشاره به اهمیت توسعه صنعت سی ان جی به عنوان 
سوخت جایگزین و به تبع آن کاهش مصرف بنزین و نتایج مطلوب آن در رشد 
اقتصادی، کاهش آالینده های زیست محیطی و همچنین ارتقای سالمت جامعه 
گفت: با توجه به منابع غنی گاز طبیعی کشور، همت و تالش مسئوالن و کارکنان 
منطقه بر این است که از این ظرفیت در راستای اهداف عالی شرکت و شکوفایی 

استان استفاده شود.
مدنی اظهار کرد: در این راستا بر اساس رتبه بندی جدید مناطق 37 گانه 
کشور، این منطقه با کسب 38/9 درصد رتبه اول جایگزینی مصرف بنزین موتور 
با سی ان جی در بخش حمل و نقل سبک در آذر ماه سال جاری را به خود 
اختصاص داده است که خود نشان از تالش مجموعه همکاران منطقه اردبیل در 

توسعه این صنعت پاک دارد.
مدنی خاطر نشان کرد: استان اردبیل با ۶9 باب جایگاه فعال سی ان جی، 

آماده ارائه خدمات سوخت رسانی به شهروندان عزیز می باشد.

با حضور نماینده مردم انجام شد؛
افتتاح طرح تامین برق جهان آباد در شهرستان سرخه

در  مهدیشهر  و  سرخه  سمنان،  های  شهرستان  مردم  نماینده  حضور  با 
آباد  جهان  برق  تامین  طرح  مسوالن،  از  جمعی  و  اسالمی  شورای  مجلس 

شهرستان سرخه افتتاح شد.
سرپرست شرکت توزیع برق استان سمنان در آئین افتتاح این طرح بیان 
داشت: بهره برداری از این پروژه در راستای تحقق شعار سال و به منظور برق 

رسانی به متقاضیان بخش تولید صورت پذیرفته است.
سید محمد حسینی نژاد بیان کرد: تامین برق جهان آباد، با نصب  پنج 
اصله پایه برق، برقراری 37۰ متر شبکه فشارمتوسط هوایی و احداث ایستگاه 
هوایی توزیع برق با صرف اعتباری به مبلغ یک میلیارد و 7۰۰ میلیون ریال 

به اجرا درآمده است.
عباس گلرو با عنوان این که مسئولیت یک منت نیست و آنچه که مسئولین 
انجام می دهند یک وظیفه است افزود: به دنبال کار خیر و ثواب بودن و گره 

گشایی از کار مردم، خود جزئی از وظیفه ما محسوب می شود.
وی با اظهار این که پیگیری امور به ویژه در بخش های روستایی از اهمیت 
بسیار ویژه ای برخوردار است یادآور شد: به برکت این نظام الهی، شهرها و 
روستاها از نعمت های مختلف به ویژه برق برخوردارند و خداوند را شاکر هستیم.
“گلرو« با اشاره به این که روستا برای همه ما یک نعمت خدادادی و محل 
تولید مواد غذایی، لبنی و کشاورزی است تصریح کرد: نگاه حیات ما انسان ها 

بسته به روستا است و نگاه امنیت غذایی هم به روستا وابسته است.
وی با بیان این که در بازدید میدانی از جهان آباد، برق رسانی به این منطقه 
که دامدار و کشاورز هستند عملیاتی شده خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه، به 
صورت جهادی انجام شد و الزم می دانم از مسئوالن و کارکنان شرکت توزیع 

برق استان تقدیر نمایم.
این طرح عمرانی برق رسانی، سرپرست  افتتاح  گفتنی است: در مراسم 
فرمانداری شهرستان، امام جمعه، بخشدار مرکزی، شهردار و اعضای شورای 

اسالمی سرخه و شماری از مسوالن و اهالی جهان آباد حضور داشتند.

امام جمعه اردبیل تاکید کرد؛ 
جهاد  توسط  سرطان  تحقیقات  مرکز  اندازی  راه  ضرورت 

دانشگاهی در اردبیل
 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل بر ضرورت راه اندازی مرکز 

تحقیقات سرطان توسط جهاددانشگاهی در استان اردبیل تاکید کرد. 
آیت اهلل سیدحسن عاملی شامگاه جمعه در نشست با رئیس جهاد دانشگاهی 
کشور با اشاره به موضوع جهاد تبیین مدنظر مقام معظم رهبری، اظهار کرد: 
سرعت تحوالت علمی دنیا بسیار باالست و اگر پا به پای تحوالت علمی دنیا 

حرکت نکنیم، همه چی را باخته ایم.
وی جهاد دانشگاهی را مولود انقالب اسالمی دانست و افزود: بزرگترین 
دانشگاهی  جهاد  فعالیت های  راستا  همین  در  و  است  علمی  خدمت  خدمت، 

بسیار ارزشمند است.
به فعالیت های جهاد دانشگاهی در حوزه درمان  با اشاره  آیت اهلل عاملی 
ناباروری، تصریح کرد: معالجه یک خبرنگار ضد ایرانی خارجی در یکی از مراکز 
به جمهوری اسالمی  تغییر دیدگاه وی نسبت  باعث  درمان جهاد دانشگاهی، 
اردبیل ورود جهاد دانشگاهی به  ایران شده است.نماینده ولی فقیه در استان 
عرصه های حساس را بسیار ارزشمند دانست و گفت: جهاد دانشگاهی مسئولیتی 

خطیر در استقالل اقتصادی کشور دارد.
وی بدترین محاصره را محاصره تکنولوژی عنوان کرد و ادامه داد: با توجه 
به اینکه استان اردبیل دارای جوانان نخبه و نیروی انسانی شایسته است، از جهاد 
دانشگاهی انتظار می رود در راه اندازی مجموعه های خود در استان ها، توجه ویژه 

ای به استان اردبیل داشته باشد.
امام جمعه اردبیل به ضرورت راه اندازی مرکز تحقیقات سرطان توسط جهاد 
دانشگاهی در استان اردبیل تاکید کرد و گفت: در همین خصوص مجموعه استان 

به صورت همه جانبه با جهاد دانشگاهی همکاری خواهد کرد.

هر ورزش رزمی یه دفاع شخصی است
قهرمان و مربی ورزش کیک بوکسینگ هدف از یادگیری ورزش رزمی را 
همیشه دلیل بر آسیب دیدن به بدن ندانست و تصریح کرد:  ورزش های رزمی 

برای فرم دهی بدن بوده تا توان دفاع از خود را داشته باشیم.
کیک بوکسینگ رشته ای رزمی است که از ترکیب بوکس، موی تای و 
کاراته ایجاد شده است. در کالس های کیک بوکسینگ، این رشته های رزمی با 

هم ترکیب می شوند و حاصلش ورزشی هوازی و قدرتی می شود.
سراج الدین شکری قهرمان ومربی ورزش کیک بوکسینگ درخصوص 
شروع فعالیتهای ورزشی خود اظهار داشت: از همان اوایل دوره ابتدایی به ورزش 

های رزمی عالقه پیدا کرده و  در دوره های تکواندو وکشتی شرکت نمودم.
وی در ادامه افزود: از سال۱383 همزمان با ورود به دانشگاه به صورت 
رسمی با پشت سر گذاشتن دوره های مربیگری و نیز آشنایی با  جواد قدیری 

مربی کیک بوکسینگ به صورت حرفه ای این رشته را آغاز کردم.
شکری با ذکر این مطلب که »همیشه تالش کرده ام تا برای کشورم 
المللی  وبین  ،کشوری  استانی  درمسابقات  کرد:  اضافه  باشم«   آفرین  افتخار 
موفق به کسب مقام شده ام و در حال حاضر در کنار رضاچوبدار به عنوان مدیر 

برنامه ایشان فعالیت دارم.
نبود اسپانسر و فاصله گرفتن جوانان از ورزش کیک بوگسینگ

وی با اشاره به علت سفر خود به شهرستان درگز، شرایط کاری وجانبازی 
باز گشتم  به درگز  از ۱8سال  بعد  اعالم کرد و گفت:  مادر  از  پدر ونگهداری 
درتالشم که ورزش کیک بوکسینگ را در این شهرستان معرفی کنم واز انرژی 
جوانان این خطه استفاده کنم زیرا پتانسیل جوانان به دلیل فعالیت ذر زمینه 

کشتی دراین شهرستان بسیار باالست.
ایشان ازهمکاری رئیس فدراسیون وقت آقای محسن محمودی مینایی 
برای در اختیار گذاشتن باشگاه تربیت بدنی شهرستان در راه اندازی وگسترش 

هر چه بیشتر این ورزش تشکر کرد.
شکری درپایان از رحیم برگی رئیس ورزش رزمی استان خراسان رضوی، 
استاد وحید اسحاقی،روح اهلل گزمه، محسن محمودی مینای، کمال چاووشی، 
را  او  مهم  امر  دراین  که  کرد  فروان  تشکر  دیده  یاشاه جهان  و  امیرکربالیی 

همیاری نمودند.

پل شهید »مرتضی شادلو« در ورودی گرمسار افتتاح شد
رضا تبیانیان-همزمان با سالروز شهادت سردار شهید جهادگر »حاج مرتضی 

شادلو« پل ورودی گرمسار که به نام این شهید است افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، آئین افتتاح 
این پل با حضور همسر شهید جهادگر، معاون دامپزشکی کشور، نماینده مردم 
گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسالمی، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه 
در سازمان جهاد کشاورزی، امام جمعه گرمسار و تعدادی از مدیران دستگاه های 
سالروز  گرامیداشت  مراسم  همچنین  شد.امروز  برگزار  شهرستان  این  اجرایی 

شهادت سردار جهادگر شهید »شادلو« در زادگاهش برگزار شد.
شهید جهادگر »حاج مرتضی شادلو« سردار حاج مرتضی شادلومرتضی 
شادلو فرزند عباسعلی در سال ۱338 در روستای محمدآباد شهرستان گرمسار 
دیده به جهان گشود و در کنار تحصیل کار هم می کرد، در دوران پیروزی 
انقالب شکوهمند اسالمی از نخستین افرادی بود که به عضویت کمیته انقالب 

اسالمی و سپس سپاه پاسداران انقالب اسالمی درآمد.
حاج مرتضی شادلو در تاریخ ۲3 بهمن سال ۶3 بر اثر انفجار مین به شهادت 
رسید، او مسئول پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی استان سمنان بود.

تقدیر مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران از روسای موفق 
شعب بانک آینده

در دوازدهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک های کشور، شماری 
از رؤسای شعب بانک آینده نیز تقدیر شدند.

در این گردهمایی آن الین که با عنوان »آموزش و توسعه منابع انسانی« و با 
حضور دکتر علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ایران، فرشاد حیدری، 
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و دکتر حسن رنگریز، استاد دانشگاه 

برگزار شد؛ از ۱۰ رئیس شعبه موفق بانک آینده نیز، تقدیر شد.
در این مراسم آنالین که مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و جمعی از معاونان 
و مدیران بانک آینده هم حضور داشتند؛ از مهدی سنگانیان )شعبه صادقیه(، 
حکیمیه(،  )شعبه  هوشمند  احسان  قزوین(،  خیام  )شعبه  درزی رامندی  حسین 
منا احمدی )شعبه بلوار صبا(، مصطفی اسحاقی )شعبه بیرجند(، بهزاد فیروزی 
)شعبه مرزداران(، محمد حاج علی )شعبه دروس- هدایت(، جواد باب دری )شعبه 
کرمان- بلوار جمهوری(، معصومه درگاهی )شعبه بلوار پاکنژاد( و سحر قاسملو 
)شعبه تبریز- ولی عصر(، به عنوان رؤسای موفق شعب بانک آینده، تجلیل شد.

فاز اول پروژه بزرگ سالن طبقاتی 
مجموعه الغدیر با حضور معاون فرهنگی 
و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش 
و جوانان و جمعی از مسووالن استانی 
در محل ورزشگاه قالویزان شهر ایالم 

بر زمین زده شد.
مدیرکل ورزش و جوانان ایالم در 
این آیین با تاکید بر اینکه احداث این 
استان  اساسی  نیازهای  از  یکی  سالن 
است، گفت: با توجه به اینکه چند رشته 
ورزشی در استان فاقد مکان استاندارد 
هتل  فروش  از  بعد  همچنین  و  بوده 
ورزش، استان توانایی اخذ هیچ میزبانی 
صورت  های  برنامه ریزی  با  ندارد،  را 
گرفته توسط مجموعه فنی اداره کل به 
این نتیجه رسیدیم که یک سالن طبقاتی 

در استان ایالم تاسیس شود.
کل  مساحت  شایی،  علی  مظفر 
مربع  متر  هزار   ۶ را  پروژه  مجموعه 

اول  فاز  اعتبار  یادآور شد:  و  کرد  بیان 
از محل  این پروژه ۲۰ میلیارد ریال و 
طبقه  سه  در  که  بوده  ملی  اعتبارات 

احداث خواهد شد.
پروژه  این  اجرای  در  افزود:  وی 
 ۲ نوردی،  صخره  ژیمناستیک،  سالن 
باب دفتر هیأت های ورزشی و ۲ باب 
سالن برای رشته های ورزشی در طبقه 
روی  تنیس  سالن  همچنین  و  همکف 
اول  طبقه  در  رستوران  و  کافه   ، میز 
به همراه ۲ باب سوئیت ۲ خوابه و ۲۰ 
اتاق به ظرفیت حداکثر ۲۰۰ ورزشکار 

خواهد شد.
ایالم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
به  مجموعه  این  اول  فاز  داد:  ادامه 
مشخص  آن  پیمانکار  و  رفته  مناقصه 
شده است و با پیش بینی زمان اجرایی 
در پایان دولت سیزدهم به بهره برداری 

خواهد رسید.

با حضور معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان :

فاز اول سالن طبقاتی مجموعه الغدیر ایالم کلنگ زنی شد

شـش کارگاه تخصصی با موضوع 
بومی سـازی، نوآوری و توسعه فناوری، 
از سـوی متخصصـان فوالد خوزسـتان 
در جشـنواره و نمایشـگاه ملـی فـوالد 

ایران ارائه شـد.
روابـط   خبرنـگار  گـزارش  بـه 
ر  د  ، ن سـتا ز خو د  ال فـو مـی  عمو
نمایشـگاه  و  روز جشـنواره  سـومین 
سـوی  ز  ا  ، ن ا یـر ا الد  فـو ملـی 
و  ن  سـتا ز خو فـوالد  ن  متخصصـا
دانش بنیـان،  ر  همـکا شـرکت های 
ی  مینه هـا ز ر  د یـی  ها ه  گا ر کا
توسـعه  و  وری  نـوآ زی،  بومی سـا
هتـل  رسـه  پا لن  سـا در  فنـاوری 

شـد. ر  برگـزا ن  تهـرا لمپیـک  ا
 ایـن کارگاه هـا بـه شـرح زیـر 

مـی باشـد:
بومـی  سـاخت  و  طراحـی   -  
دسـتگاه پاشـش اتوماتیـک پـودر خط 
نظـری  سـعید  سـوی  از  ریخته گـری 
کارشـناس نت فوالدسـازی و شـرکت 

دانش پردازان میثـاق  دانش بنیـان 
 - بومی سـازی کمپرسـور هـوای 
محمـد   سـوی  از  اکسـیژن  کارخانـه 

حسـین  وزیری مدیر انرژی و سـیاالت 
و شـرکت پرتـو  صنعـت  پاژ 

 - طراحـی مکانیکـی فوم هـای 
متخلخـل فلزی جهـت تصفیه گازهای 
گـرم و کاربردهـای صنعتـی از سـوی 
تحقیقـات،  مدیـر  دادرس  ابراهیـم 
رضـا  و  بهینه سـازی  و  تکنولـوژی 
و  تحقیقـات  کارشـناس  شـکیبا نژاد 

فنـاوری
 - طراحی و تولید کاتالیسـت های 
هیدروکربن هـای  برابـر  در  مقـاوم 
منجـزی  رویـا  سـوی  ز  ا سـنگین 
کارشـناس واحـد تحقیقـات و فنـاوری 

و شـرکت نفـت و گاز سـرو
 - طراحی و بومی سـازی سیستم 
SVC جهـت کنتـرل تـوان ری اکتیو از 

سـوی ابراهیم دادرس و شرکت انرموند 
نوروزی دکتر 

کارگاهـی  شـش  مـوارد  ایـن   
ابراهیمـی  امیـن  بـود کـه در حضـور 
و  مدیـران  معاونیـن،  مدیرعامـل، 
کارشناسـان شـرکت فـوالد خوزسـتان 
و دیگـر کارشناسـان فعـال در حـوزه 

شـد. برگـزار  فـوالد 

متخصصان شرکت فوالد خوزستان شش کارگاه تخصصی برگزار کردند
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والدت حضرت امام علي )ع( مبارک

سیره امیرالمومنین علي ابن ابیطالب علیه السالم
حضرت علی )ع( در سیزده رجب 
دنیا  به  کعبه  در  الفیل  عام   3۰ سال 
پدرش  و  اسد  بنت  فاطمه  مادرش  آمد 

ابوطالب نام داشت .
امیرمومنان علي )ع( ده سال پیش 
جهان  به  دیده  )ص(  پیامبر  بعثت  از 
گشود و در حوادث تاریخ اسالم همواره 
در کنار پیامبر اسالم )ص( قرار داشت 
و پس از درگذشت آن حضرت نیز سی 

سال زندگی نمود .
مختلف  دوران  به  متن  این  در 
مختصر  اي  اشاره  حضرت  آن  زندگي 

مي گردد :

اسالم)  پیامبر  بعثت  تا  والدت  از 
ص(

زمانی که علی )ع( دیده به جهان 
گشود ، بیش از سی سال از عمر با برکت 
پیامبر اکرم )ص( نگذشته بود و پیامبر 
)ص( در چهل سالگی به رسالت مبعوث 
گردید ، بنابراین علی )ع( در موقع بعثت 

پیامبر بیش از ده سال نداشت.

در آغوش پیامبر
دوره  که  دوره  این  در  علی)ع( 
حساس شکل  گیری شخصیت و دوره 
پذیرش تربیتی و روحی او بود ، در خانه 
حضرت محمد )ص( و تحت تربیت او 
بسر برد . مورخان اسالمی در این زمینه 

می  نویسند :
یک سال ، قحطی بزرگی در مکه 
عموی  ابوطالب  زمان  آن  در   . داد  رخ 
پیامبر دارای عائله زیاد و هزینه سنگینی 
به عموی   ) . حضرت محمد )ص  بود 
دیگر خود »عباس« که از ثروتمندترین 
افراد بنی هاشم بود ، پیشنهاد کرد که هر 
کدام از ما یکی از فرزندان ابوطالب را به 
خانه خود ببریم تا فشار مالی ابوطالب کم 
شود ، عباس موافقت کرد و هر دو نزد 
ابوطالب رفتند و موضوع را با او در میان 
گذاشتند. ابوطالب با این پیشنهاد موافقت 
کرد در نتیجه عباس ، »جعفر« و حضرت 
محمد ص »علی« را به خانه خود بردند 
. علی )ع( همچنان در خانه آن حضرت 
بود تا آنکه خداوند او را به نبوت مبعوث 
فرمود و علی )ع( او را تصدیق کرد و از 
او پیروی نمود. پیامبر اسالم )ص( پس 
از گرفتن علی )ع( فرمودند : همان را 
برگزیدم که خدا او را برای من برگزید.

علی )ع( در دوران خالفت خود ، 
در خطبه »قاصعه« به این دوره تربیتی 

خود اشاره نموده و می  فرماید :
» شما )یاران پیامبر( از خویشاوندی 
موقعیت  و  خدا  رسول  با  من  نزدیک 
خاصی که با آن حضرت داشتم آگاهید 
و می  دانید موقعی که من خردسال بودم 
، پیامبر مرا در آغوش می  گرفت و به 
سینه خود می  فشرد و مرا در بستر خود 
می  خوابانید به طوری که من بدن او را 
لمس می  کردم ، بوی خوش آن را می 
 شنیدم و او غذا در دهان من می  گذارد . 
من همچون بچه  ای که به دنبال مادرش 
می  رود ، همه جا همراه او می  رفتم ، 
هر روز یکی از فضائل اخالقی خود را 
به من تعلیم می  کرد و دستور می  داد 

که از آن پیروی کنم .«

علی )ع( در غار حرا
حضرت محمد )ص( پیش از آنکه 
به رسالت مبعوث شود ، سالی یک ماه در 
غار حرا به عبادت می  پرداخت و در این 
مدت اگر تهیدستی نزد وی می  رفت به 
او طعام می  داد و وقتی که ماه به پایان 
می  رسید و می  خواست به خانه برگردد 
، ابتدأ به مسجدالحرام می  رفت و هفت 
بار یا هر قدر که خدا می  خواست خانه 
خدا را طواف می  کرد و سپس به منزل 

خود باز می  گشت.
قرائن نشان می  دهد که حضرت 
محمد )ص( با عنایت شدیدی که نسبت 
به علی )ع( داشت او را در آن یک ماه 

همراه خود به حرا می برد.
برای  وحی  فرشته  که  وقتی 
حضرت  بر  غار  همان  در  بار  نخستین 
مقام  به  را  او  و  نازل شد  محمد )ص( 
رسالت مفتخر ساخت ، علی )ع( در کنار 
آن حضرت بود و آن روز از همان ماهی 
بود که حضرت محمد )ص( برای عبادت 

به کوه حرا می  رفت.
علی )ع( در خطبه »قاصعه« در این 

باره می  فرمایند:
به  پیامبر هر سال در کوه حرا   «
عبادت می  پرداخت و جز من کسی او 
را نمی  دید... هنگامی که وحی بر آن 
حضرت نازل شد ، صدای ناله شیطان 
را شنیدم ، به رسول خدا عرض کردم : 
این ناله چیست؟ فرمود: این ناله شیطان 
است و علت ناله  اش این است که او از 
اینکه در روی زمین اطاعت شود ، ناامید 
گشته است . آنچه را من می  شنوم تو نیز 
می  شنوی و آنچه را می  بینم تو نیز می 
 بینی جز اینکه تو پیامبر نیستی ، بلکه 

وزیر )من( و بر خیر و نیکی هستی.«
این گفتار گر چه می  تواند مربوط 
به عبادت پیامبر در حرا در دوران پس از 
رسالت باشد ، ولی قرائن گذشته و اینکه 

عبادت پیامبر در حرا غالبا قبل از رسالت 
بوده است ، نشان می  دهد که این گفتار 
پیامبر  از رسالت  قبل  دوران  به  مربوط 
پاکی  حال  هر  در   . باشد  )ص(  اسالم 
روح علی )ع( و تربیت های پي گیر پیامبر 
سبب شد که او در همان دوران کودکی 
با قلب حساس ، دیده نافذ و گوش شنوا 
، چیزهایی را ببیند و اصواتی را بشنود 
که برای مردم عادی دیدن و شنیدن آنها 

ممکن نیست.
شرح  در  معتزلی  الحدید  ابی  ابن 

نهج البالغه می  نویسد :
» در کتب صحاح روایت شده است 
که وقتی جبرئیل برای نخستین بار بر 
پیامبر نازل گردید و او را به مقام رسالت 
مفتخر ساخت ، علی )ع( در کنار پیامبر 

اسالم بود.« .

از بعثت تا هجرت پیامبر
این بخش از زندگانی امام شامل 
یک سلسله خدمات و مجاهدات درخشان 
و اقدامات بزرگ و برجسته علی )ع( در 
راه پیشرفت اسالم می  باشد که در تاریخ 
اسالم نصیب کسی جز او نشده است .

نخستین کسی که اسالم آورد
این  در  )ع(  افتخار علی  نخستین 
پذیرفتن  در  وی  بودن  پیشگام  دوران 

اسالم است .
 « موضوع  به  قران  خاص  توجه 
به  اسالم«  آیین  به  گروش  در  سبقت 
حدی است که حتی کسانی را که پیش 
از فتح مکه ایمان آورده و جان و مال خود 
را در راه خدا بذل نموده  اند، افرادی که 
پس از پیروزی مسلمانان برمکیان، ایمان 
آورده و جهاد کرده اند، برتر شمرده است 
چه رسد به کسانی که پیش از هجرت و 
در سالهای نخست ظهور اسالم، مسلمان 

شده اند، آنجا که می  فرماید:
»کسانی از شما که پیش از پیروزی 
و  کردند  انفاق  خدا  راه  در  مکه(  )فتح 
سپس به جهاد پرداختند، با کسانی که 
بعد از آن در راه خدا انفاق و جهاد کردند، 
یکسان نیستند، بلکه آنان در پیشگاه خدا 
مقامی برتر دارند و خداوند به هر دو وعده 

نیک داده است...« .
علت برتری امیان مسلمانان پیش 
از فتح مکه )که در سال هشتم هجری 
در  آنان  که  است  این  گرفت(  صورت 
موقعی ایمان آورند که اسالم در جزیره 
و  بود  نرسیده  عظمت  اوج  به  العرب 
هنوز پایگاه بت پرستان یعنی شهر مکه 
باقی  ناپذیری  شکست  دژ  صورت  به 
و  جان  طرف  هر  از  خطرهایی  و  بود 
مال مسلمانان را تهدید می  کرد. البته 
مسلمانان پس از مهاجرت به مدینه و 
اطراف  قبایل  و  و خزرج  اوس  گرایش 
ایمنی  از پیشرفت و   ، به اسالم  مدینه 
از  بسیاری  در  و  بودند  برخوردار  نسبی 
درگیري های نظامی غالب و پیروز می  
برطرف  بکلی  هنوز  خطر  ولی   ، شدند 

نشده بود .
گروش  که  صورتی  در  بنابراین 
به اسالم و بذل مال و جان در چنین 
برخوردار  خاصی  ارزش  از   ، شرائطی 
در  اسالم  و  ایمان  اظهار  قطعا   ، باشد 
آغاز دعوت پیامبر که قدرتی جز قدرت 
قریش و نیرویی جز نیروی بت پرستان 
بیشتری  و  باالتر  ارزش   ، نبود  کار  در 
در  سبقت  نظر  این  از   . داشت  خواهد 
اسالم در میان یاران پیامبر، از افتخارات 
توضیح  این  با  رفت.  می   بشمار  مهم 
میزان ارزش پیشگامی علی )ع( در اسالم 

بخوبی روشن می گردد .

دالئل پیشگامی علی )ع( در اسالم
پیامبر  خود   ، همه  از  پیش  الف- 
اسالم )ص( به پیشقدم بودن علی )ع( 
تصریح کرده و در میان جمعی از یاران 

خود فرمودند :
»نخستین کسی که در روز رستاخیز 
مالقات  )کوثر(  حوض  کنار  در  من  با 
 ، اسالم  در  ترین شما  پیشقدم  می کند 

علی بن ابی طالب است.«
نقل  محدثان  و  دانشمندان   - ب 

می  کنند:
حضرت محمد )ص( روز دوشنبه به 
نبوت مبعوث شد و علی )ع( فردای آن 

روز )سه شنبه( با او نماز خواند.
در خطبه »قاصعه« می   امام  ج- 
فرماید: »آن روز اسالم جز به خانه پیامبر 
و خدیجه راه نیافته بود و من سومین نفر 
آنها بودم. نور وحی و رسالت را می  دیدم، 

و بوی نبوت را می  شنیدم.«
می   کندی  قیس  بن  عفیف   - د 

گوید :
بازرگان  جاهلیت  زمان  در  من 
عطر بودم . در یکی از سفرهای تجارتی 
وارد مکه شدم و مهمان عباس )یکی از 
بازرگانان بزرگ مکه( شدم ، در یکی از 
عباس  کنار  در  مسجدالحرام  در  روزها 
نشسته بودم ، در این هنگام که خورشید 
به اوج رسیده بود ، جوانی به مسجد در 
ماه  قرص  همچون  صورتش  که  آمد 
و  کرد  آسمان  به  نگاهی   ، بود  نورانی 
به  شروع  و  ایستاد  کعبه  به  رو  سپس 

خواندن نماز کرد ، چیزی نگذشت که 
نوجوانی خوش سیما به وی پیوست و 
در سمت راست او ایستاد . سپس زنی 
که خود را پوشانده بود ، آمد و در پشت 
سر آن دو نفر قرار گرفت و هر سه با 
هم مشغول نماز و رکوع و سجود شدند .
من در شگفت ماندم ، رو به عباس 
کرده و گفتم : حادثه بزرگی است ! او نیز 
این جمله را تکرار کرد و افزود : آیا این 
سه نفر را می  شناسی ؟ گفتم: نه. گفت 
: نخستین کسی که وارد شد جلوتر از هر 
دو نفر ایستاد ، برادر زاده من محمد بن 
عبداهلل )ص( ، و دومین فرد ، برادرزاده 
و   ، )ع(  طالب  ابی  بن  علی  من  دیگر 
 . است  محمد  همسر  شخص  سومین 
طرف  از  وی  آیین  که  است  مدعی  او 
خداوند نازل شده است و اکنون در روی 
زمین ، جز این سه نفر کسی از این دین 

پیروی نمی  کند.
حامی و جانشین پیامبر )ص(

 ، به مدت سه سال  پیامبر اسالم 
از دعوت عمومی خودداری می  ورزید و 
تنها در تماس های خصوصی با افرادی 
که زمینه پذیرش را در آنها احساس می  

کرد، آنها را به اسالم دعوت می  کرد .
پس از سه سال فرشته وحی نازل 
شد و فرمان خدا را ابالغ کرد که پیامبر 
دعوت همگانی خود را از طریق دعوت 
خویشان و بستگان آغاز نماید . فرمان 

خدا چنین بود :
»بستگان نزدیک خود را از عذاب 
الهی بیم ده ، و پرو بال مهر و مودت خود 
را بر سر افراد با ایمان فروگستر )نسبت 
به آنان ابراز عالقه و محبت کن( پس 
اگر با تو از در مخالفت وارد شوند بگو 

من از کارهای )بد( شما بیزارم.«
پیامبر به علی )ع( دستور داد که 
چهل و پنج نفر از شخصیت های بزرگ 
بنی هاشم را برای ضیافت ناهار دعوت 
شیر  با  همراه  گوشت  از  غذایی  و  کند 

آماده سازد.
مهمانان همگی در وقت معین به 
از صرف  و پس  پیامبر شتافتند  حضور 
غذا »ابولهب« عموی پیامبر با سخنان 
برای  آمادگی  از  را  سبک خود مجلس 
طرح سخن و تعقیب هدف ، انداخت و 
مجلس بدون اخذ نتیجه به پایان رسید 
 ، از صرف غذا و شیر  و مهمانان پس 
خانه رسول خدا )ص( را ترک گفتند و 

پیامبر تصمیم گرفت که فردای آن روز 
، ضیافت دیگری ترتیب دهد و همه آنان 
را جز ابولهب به خانه خود دعوت نماید.
باز علی )ع( به دستور پیامبر غذا 
از شخصیت های  و شیر آماده نمود و 
برجسته و شناخته شده بنی هاشم برای 
پیامبر  سخنان  استماع  و  ناهار  صرف 
دعوت به عمل آورد . مهمانان همگی 
باز در موعد مقرر حضور بهم رسانیدند . 
پیامبر )ص( پس از صرف غذا سخنان 
خود را چنین آغاز کرد : » هیچ کس از 
از  بهتر  چیزی  خود  کسان  برای  مردم 
نیاورده   ، آنچه من برای شما آورده  ام 
است . من خیر دنیا و آخرت برای شما 
آورده  ام . خدایم به من فرمان داده که 
شما را به توحید و یگانگی وی و رسالت 
خویش ، دعوت کنم . چه کسی از شما 
مرا در این راه کمک می  کند تا برادر و 
وصی و نماینده من در میان شما باشد؟«
ایشان این جمله را گفته و مقداری 
مکث فرمودند تا ببیند کدام یک از آنان 
به ندای او پاسخ مثبت می دهد؟ در این 
موقع سکوتی مطلق آمیخته با بهت و 
و  می  کرد  حکومت  مجلس  بر  تحیر 
همگی سر به زیر افکنده و در فکر فرو 
رفته بودند . ناگهان علی )ع( که سن او 
در آن روز از ۱5 سال تجاوز نمی  کرد ، 
سکوت را درهم شکست و برخاست و 

رو به پیامبر کرد و گفت :
» ای پیامبر خدا من تو را در این 

راه یاری می  کنم «
سپس دست خود را به سوی پیامبر 
دراز کرد تا دست او را به عنوان پیمان 
پیامبر  موقع  این  در   . بفشارد  فداکاری 
بار   . بنشیند  )ع(  علی  که  داد  دستور 
دیگر پیامبر گفتار خود را تکرار فرمود، 
باز علی برخاست و آمادگی خود را اعالم 
کرد . این بار نیز پیامبر به وی دستور داد 
بنشیند . در مرتبه سوم نیز مانند دفعات 
پیشین کسی جز علی برنخاست و تنها 
او بود که بپاخاست و پشتیبانی خود را 
در  کرد.  اعالم  پیامبر  مقدس  هدف  از 
این موقع پیامبر )ص( دست خود را بر 
دست علی زد و جمله تاریخی خود را در 
مجلس بزرگان بنی هاشم درباره علی 

بیان نموده و فرمود :
» هان ای خویشاوندان و بستگان 
من ! علی برادر و وصی و خلیفه من در 

میان شما است.«

فداکاری بزرگ
در سال سیزدهم بعثت، به دنبال 
انعقاد پیمان عقبه دوم در شب سیزدهم 
و  )ص(  اسالم  پیامبر  میان  ذیحجه، 
یثربیان که طی آن مردم یثرب پیامبر را 
به آن شهر دعوت نموده و قول حمایت 
و دفاع از آن حضرت دادند ، و از فردای 
آن شب مسلمانان مکه بتدریج به یثرب 
دانستند  قریش  سران   ، کردند  هجرت 
پایگاه تازه ای برای نشر دعوت اسالم در 
یثرب آماده شده است ، از این رو احساس 
خطر کردند ، چه ، می  ترسیدند که پس از 
آن همه آزار و اذیت که به پیامبر و پیروان 
او رسانده  اند ، پیامبر در صدد انتقام بر 
آید و اگر هم فرضا قصد جنگ نداشته 
باشد ، ممکن است راه بازرگانی قریش 
به شام را که از کنار یثرب عبور می  کرد 

، مورد تهدید قرار دهد .

خطری  چنین  با  رویارویی  برای 
در  بعثت   ۱۴ سال  صفر  ماه  آخر  در   ،
مکه(  شورای  )مجلس  »دارالندوه« 
اجتماع کردند و به چاره اندیشی پراختند. 
در این شورا برخی از حاضران پیشنهاد 
کردند که پیامبر تبعید یا زندانی شود ولی 
پیشنهاد رد شد . سرانجام تصمیم گرفتند 
او را به قتل برسانند ، اما کشتن پیامبر 
کار آسانی نبود زیرا بنی هاشم آرام نمی  
نشستند و به خونخواهی بر می  خاستند. 
سرانجام تصمیم گرفتند که از هر قبیله 
جوانی آماده شود تا شبانه دسته جمعی 
بر سر حضرت محمد )ص( بریزند و او را 
در بستر خواب قطعه قطعه کنند ، در این 
صورت قاتل ، یک نفر نخواهد بود و بنی 
هاشم نمی  توانند به خونخواهی برخیزند 
زیرا جنگ با همه قبائل برای آنان مقدور 
نخواهد بود و ناچار به گرفتن خون بها 
راضی خواهند شد و ماجرا خاتمه خواهد 
نقشه خود  اجرای  برای  . قریش  یافت 
شب اول ربیع االول را انتخاب کردند .

آنان  نقشه  سه  هر  بعدها  خداوند 
یادآور  فرمود: »به  و  نموده  یادآوری  را 
هنگامی را که کافران نقشه می  کشیدند 
قتل  به  یا  بیفکنند،  زندان  به  را  تو  که 
برسانند و یا )از مکه( خارج سازند. آنها 
چاره می  اندیشیدند )و تدبیر می  کردند( 
و خداوند هم تدبیر می  کرد و خدا بهترین 

چاره جویان )و مدبران( است«.

 ، قریش  تصمیم  این  دنبال  به 
شوم  نقشه  از  را  پیامبر  وحی  فرشته 
الهی را  مشرکان آگاه ساخت و دستور 
ابالغ کرد که پیامبر شهر مکه را به عزم 
یثرب ترک کند. در اینجا برای شکست 
از  )ص(  پیامبر  بود  الزم  دشمن  نقشه 
تا  کند  استفاده  کردن«  گم  »رد  شیوه 
بتواند از شهر خارج شود. برای این منظور 
الزم بود فرد جانباز و فداکاری شب در 
بستر پیامبر بخوابد تا گروهی که به خانه 
او یورش می  برند، تصور کنند او هنوز 
خانه را ترک نگفته است و در نتیجه فکر 
آنان فقط متوجه خانه او شود و از کنترل 
راه ها غفلت کنند. چنین فردی جز علی 

)ع( کسی نبود .
سران  نقشه  پیامبر  نظر  این  از 
قریش را با علی )ع( در میان گذاشت و 
فرمود : امشب در بستر من بخواب و آن 
پارچه سبزی را که من هر شب بر روی 
خود می کشیدم ، بر روی خود بکش تا 

تصور کنند که من در بستر خفته  ام .
عمل  ترتیب  این  به  )ع(  علی 
خانه  از سر شب  قریش  ماموران  کرد، 
پیامبر را محاصره کردند و بامداد که با 
شمشیرهای برهنه به خانه هجوم بردند 

، علی )ع( از بستر بلند شد .
آنان نقشه خود را تا آن لحظه صد 
در صد دقیق و موفق می  پنداشتند ، با 
دیدن علی سخت برآشفتند و روی به 
وی کرده گفتند : محمد کجاست؟ علی 
فرمود : مگر او را به من سپرده بودید 
که از من می  خواهید ؟ کاری کردید که 

او ناچار شد خانه را ترک کند.
علی  سوی  به  هنگام  این  در 
»طبری«  نقل  به  و  بردند  یورش  )ع( 
سوی  به  را  وی  آنگاه  و  آزردند  را  او 
مسجدالحرام کشیدند و پس از بازداشت 
مختصری او را آزاد ساختند و در سمت 
مدینه به تعقیب پیامبر پرداختند ، در حالی 
که پیامبر در غار »ثور« پنهان شده بود. 
قرآن مجید این فداکاری بزرگ علی )ع( 
را در تاریخ جاودانگی بخشیده و طی آیه  
ای او را از کسانی معرفی می  کند که در 

راه خدا جان خود را فدا می  کنند :
جان  ایمان  با  مردم  از  »بعضی 
برای کسب خشنودی خدا می   را  خود 
بندگانش  به  نسبت  خداوند  و  فروشند 

مهربان است.«
مفسران می  گویند: این آیه درباره 
فداکاری بزرگ علی )ع( در لیله المبیت 

نازل شده است.

از هجرت تا وفات پیامبر )ص(
علی )ع( برادر پیامبر )ص(

اخوت اسالمی و پیوند برادری از 
است.  اسالمی  آیین  اجتماعی  اصول 
پیامبر اسالم به صورت های مختلف و 
گوناگون در ایجاد و استوار ساختن این 
پیوند ، کوشش نموده است . از آن جمله 
پس از ورود به مدینه تصمیم گرفت میان 
مسلمانان مهاجر و انصار پیمان برادری 
در  روزی  منظور  این  به   ، سازد  منعقد 
 : فرمود  و  بپاخاست  مسلمانان  اجتماع 
راه  در  اخوین«:  اخوین  »تآخوا فی اهلل 

خدا ، دو تا دوتا برادر شوید .
دست  دوبدو  نان  مسلما نگاه  آ
فشردند  برادری  عنوان  به  را  یکدیگر 
همبستگی  و  وحدت  ترتیب  بدین  و 
این  در  البته  استوارتر گردید.  آنان  بین 
افراد  تناسب  و  نوعی هماهنگی  پیمان 
و  فضیلت  و  ایمان  نظر  از  یکدیگر  با 
شخصیت اسالمی رعایت می  شد . این 
معنا با دقت در وضع و حال افرادی که 
با هم برادر شدند بخوبی روشن می گردد .

از  یک  هر  برای  آنکه  از  پس 
علی   ، گردید  تعیین  برادری  حاضران 
چشمان  با   ، بود  مانده  تنها  که  )ع( 
 : کرد  عرض  پیامبر  حضور  به  اشکبار 
برقرار  برادری  پیوند  کسی  و  من  بین 
نساختی . پیامبر فرمود : تو برادر من در 
دو جهان هستی. آنگاه بین خود و علی 
موضوع  این   . خواند  برادری  عقد  )ع( 
را  )ع(  علی  فضیلت  و  عظمت  میزان 

بخوبی نشان می  دهد و روشن می  سازد 
که وی تا چه حد به رسول خدا )ص( 

نزدیک بوده است.

در جبهه  های جنگ 
زندگی علی )ع( از هجرت تا وفات 
پیامبر، شامل حوادث و رویدادهای فراوان 
بویژه فداکاریهای بزرگ آن حضرت در 

جبهه  های جنگ است.
به  هجرت  از  پس  اسالم  پیامبر 
مدینه، بیست و هفت »غزوه« با مشرکان 
و یهود و شورشیان داشت که علی )ع( 
این غزوات  از  بیست و شش غزوه  در 
شرکت داشت و فقط در غزوه »تبوک« 
به علت حساسیت شرائط که بیم آن می  
رفت منافقان در غیاب پیامبر در مرکز 
حکومت اسالمی دست به توطئه بزنند 

، به دستور پیامبر )ص( در مدینه ماند.

جنگ با رومیان
یکی از دشمنان سرسخت حکومت 
که  بود  روم  امپراتوری   . اسالم  جوان 
از  را  اسالمی  حکومت  مرکز  پیوسته 
پیامبر  و  کرد  می  تهدید  شمال  جانب 
زندگی  لحظه  آخرین  تا  )ص(  گرامی 

خود از فکر روم غافل نبودند .
در سال هشتم هجرت گروهی را به 
فرماندهی »جعفر طیار« روانه کرانه های 
شام کرد . ولی سپاه اسالم با از دست 
دادن سه فرمانده و تعدادی از سربازان 
اسالم بدون اخذ نتیجه به مدینه بازگشت 
. برای جبران این شکست . پیامبر گرامی 
در سال نهم با سپاهی گران عازم تبوک 
گردید . ولی بدون آنکه با سپاه دشمن 
روبرو گردد . به مدینه بازگشت و این 
سفر نتایج درخشانی داشت که در تاریخ 
مذکور است - مع الوصف - خطر حمله 
را  )ص(  پیامبراکرم  فکر  همیشه  روم 
به خود مشغول می داشت . به همین 
جهت در آخرین لحظه های زندگی که 
در بستر بیماری بودند . سپاهی از مهاجر 
و انصار را ترتیب دادند که رهسپار کرانه 
های شام شوند . پیامبر . در حالی که 
سپاه اسالم . در چند کیلومتری مدینه 
اردو زده بود چشم از جهان فرو بستند .
فضای   . پیامبر  درگذشت  از  پس 
ابوبکر  با تثبیت خالفت  سیاسی مدینه 
 . گرایید  آرامش  به   . بحران  از  بعد   .
ابوبکر که زمام امور را به دست گرفته 
با  )نبرد  پیامبر  فرمان  اجرای  در   . بود 
مشاوره  صحابه  از  گروهی  با  رومیان( 
را  او  که  دادند  نظری  کدام  هر   . کرد 
قانع نساخت . سرانجام با امام علي )ع( 
به مشاوره پرداخت . امام او را بر اجرای 
دستور پیامبر تشویق فرموده و افزودند: 
اگر نبرد کنی پیروز خواهی شد . خلیفه 
از تشویق امام . خوشحال شده و گفت : 
فال نیکی زدی و به خیر بشارت دادی .

علی )ع ( و مشاوره های سیاسی 
خلیفه دوم با وی

امام در دوران خلیفه دوم نیز مشاور 
مهم و گره گشای بسیاری از مشکالت 
سیاسی و علمی و اجتماعی خیلفه دوم 

عمرابن خطاب بودند .
در  هجری  ده  چهار  سال  در 
سرزمین » قادسیه » نبرد سختی میان 
سپاه اسالم و نظامیان ایران رخ داد که 
سرانجام فتح و پیروزی از آن مسلمانان 
گردید . خلیفه به مسجد رفت . سران 
صحابه را جمع کرد و آنان را از تصمیم 
خود مبنی بر اینکه می خواهد مدینه را 
ترک گوید و در منطقه ای میان بصره و 
کوفه فرود آید. و از آن نقطه رهبری سپاه 
را به دست بگیرد. آگاه ساخت در این 
موقع »طلحه » برخاست و خلیفه را بر 
این کار تشویق کرد . پس از او »عثمان 
» برخاست و افزود : به سپاه شام و یمن 
بنویس که همگی منطقه خود را ترک 
کنند و به تو بپیوندند و تو با این جمع 

انبوه بتوانی با دشمن روبرو شوی .
در این موقع »امیر مومنان )ع (« 
برخاست و فرمود : پیروزی و شکست 

این امر )اسالم( بستگی به فزونی نیرو 
و کمی جمعیت نداشته است . این دین 
خدا است که آن را پیروز ساخت و سپاه 
اوست که خود آن را آماده و یاری کرد 
تا آنکه به آنجا که باید برسند رسید و 
به هر جا که باید طلوع بکند طلوع کرد. 
از ناحیه خداوند به ما وعده پیروزی داده 
شده است . و می دانیم که خداوند به 
وعده خود جامه عمل پوشانیده و سپاه 

خویش را یاری خواهد کرد.
رشته  همچون  زمامدار.  موقعیت 
مهره ها است که آنها را گرد آورد به هم 
پیوند می دهد. اگر رشته از هم بگسلد. 
مهره ها پراکنده می شوند و سپس هرگز 
نمی توان آنها را جمع آوری کرده و از نو 
نظام بخشید. امروز. اگر چه عرب از نظر 
تعداد کم است . اما نیروی اسالم فراوان 
. و در پرتو اجتماع و اتحاد و هماهنگی 
تو  بنابراین   . است  نیرومند  و  عزیز   .
)خلیفه( همچون محور سنگ آسیاب . 
جامعه را به وسیله مسلمانان به گردش 
در آور. و با همکاری آنان در نبرد. آتش 
جنگ را برای دشمنان شعله ور ساز. زیرا 
اگر شخصا از این سرزمین خارج شوی 
بار  زیر  از  اکناف سر  اطراف  از  . عرب 
فرمانت بیرون خواهد برد. و آنگاه آنچه 
پشت سرگذاشته ای . مهمتر از آن خواهد 

بود که در پیش رو داری .
اگر فردا چشم عجم ها بر تو افتد 
ریشه  و  اساس  این   : گفت  خواهند   .
این  ریشه  اگر   . است  عرب  )رهبر( 
درخت را قطع کنید. راحت می شوید . و 
این فکر . آنان را در مبارزه با تو و طمع 
در نابودی تو حریص تر و سرسخت تر 
خواهد ساخت . اما اینکه گفتی آنان برای 
جنگ با مسلمانان آماده می شوند و از 
این موضوع نگرانی . بدان که خداوند 
بیش از تو این کار را ناخوش دارد. و او 
بر تغییر آنچه نمی پسندد. تواناتر است 
سربازان  تعداد  فزونی  به  اینکه  اما  و  ؛ 
ما.  که(  )بدان   . کردی  اشاره  دشمن 
در گذشته . در نبردها. روی تعداد افراد 
تکیه نمی کردیم . بلکه بر یاری و کمک 
خداوندی حساب می کردیم )و پیروز هم 

می شدیم( .
امام  از شنیدن سخنان  عمر پس 
منصرف  رفتن  از  و  پسندید  را  او  نظر 
شد. با توجه به این گره گشایي ها بود 
که عمر می گفت : به خدا پناه می برم 
که مشکلی پیش بیاید و ابوالحسن )علی( 

برای حل آن حضور نداشته باشد.

خالفت
چگونگی بیعت با امیرمومنان )ع (

؛  عثمان  سوم  خلیفه  قتل  بدنبال 
مردم به حضرت مراجعه می کردند . ولی 
ایشان چندان خود را نشان نمی دادند . و 
چون مردم درخواست بیعت می کردند . 
از آنجا که اوضاع را برای قبول خالفت 
نامساعد می دیدند و حجت را بر خود 
تمام نمی دانستند . می فرمودند : »مرا 
واگذارید و به سراغ شخص دیگری بروید 
. زیرا ما به استقبال وضعی می رویم که 
چهره های مختلف و جهات گوناگونی 
دارد )اوضاع مبهم و پیچیده است (. دلها 
بر این امر استوار و عقل ها ثابت نمی 
مانند. ابرهای فساد. فضای جهان اسالم 
مانده  ناشناخته  مستقیم  راه  و  تیره  را 
است. آگاه باشید که اگر دعوت شما را 
اجابت کنم . بر طبق علم خویش با شما 
رفتار خواهم کرد و به سخن این و آن و 
سرزنش مالمت گران گوش فرا نخواهم 
داد . اما اگر مرا رها کنید. من هم مانند 
یکی از شما خواهم بود . شاید من شنواتر 
و مطیع تر از شما نسبت به خلیفه شما 
باشم . و من وزیر و مشاورتان باشم بهتر 
از آن است که امیر و رهبرتان گردم .«

شد  زیاد  آمدها  و  رفت  چون  اما 
مسلمانان  مصرانه  های  درخواست  و 
افزایش یافت و سیل مردم مشتاق عدالت 
. به درب خانه حضرت سرازیر گردید . 
امام احساس وظیفه کرد و ناگزیر بیعت 
مردم را پذیرفت . امام در چند جای نهج 
پافشاری  و  پرشور  استقبال  از  البالغه 
مردم هنگام درخواست بیعت یاد نموده 

است . از آن جمله می فرماید :
»مردم همانند شتران تشنه کامی 
رهایشان  ساربان  و  برسند  آب  به  که 
ساخته و افسار از سر آنها برگیرد. بر من 
هجوم آوردند. به یکدیگر تنه می زدند 
و فشار می آوردند آنچنانکه گمان کردم 
برخی   . برخی  یا   . کشت  خواهند  مرا 
دیگر را به قتل خواهند رسانید. سپس 
و  زیر  را  خالفت(  )قبول  موضوع  این 
رو کردم . همه جهاتش را سنجیدم به 

طوری که خواب را از چشمم ربود.«

نبرد در سه جبهه
خالفت و زمامداری علی )ع ( که 
سراسر عدل و دادگری و احیای سنت 
گروهی  بر  بود.  اسالمی  اصیل  های 
سخت و گران آمد و صفوف مخالفتی 
در برابر حکومت او تشکیل گردید. این 
مخالفتها سرانجام به نبردهای سه گانه 
با »ناکثین ». »قاسطین » و »مارقین 

» منجر گردید.
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رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال:
نسبت به حواشی لیگ بی تفاوت نیستیم

رئیس کمیته مسابقات و داوری فدراسیون بسکتبال گفت: شاید برخی فکر کنند 
بی تفاوت هستیم، اما با جدیت به حواشی لیگ دسته یک رسیدگی می کنیم.

از  لئونارد شاهین شهر  و  رعدپدافند خوزستان  تیم های  دیدار  بازی  در جریان 
گروه جنوب مسابقات لیگ یک، یکی از بازیکنان تیم شاهین شهر در اعتراض به 
نحوه قضاوت داور به سوی او حمله کرده و درگیری فیزیکی ایجاد کرد تا باعث بروز 

حاشیه های زیادی شود.
فرهاد زحمتکش، درباره حواشی و درگیری ایجاد شده در یکی از بازی های لیگ 
یک بسکتبال کشور، توضیح داد: شاید برخی ها فکر کنند که ما نسبت به این موارد 
بی تفاوت هستیم، اما اصال اینطور نیست و طبق آیین نامه با موارد مختلف برخورد 

می کنیم و در ادامه کار نیز همین رویه را ادامه خواهیم داد.
متمرکز  برگزاری مسابقات  آیین نامه  ماده 88  تبصره دوم  داد: طبق  ادامه  او 
خصوصا در زمان کرونا، در محل هر بازی اگر مشکلی رخ دهد ابتدا نظر گروه کمیته 
فنی و انضباطی را مالک خود قرار می دهیم. هرجا که مشکلی باشد ابتدا گروه کمیته 
فنی انضباطی ایجاد می شود تا درباره مسائل رخ داده تصمیم گرفته و فرد یا افراد 

خاطی را جریمه کند. 
رئیس کمیته مسابقات و داوری فدراسیون بسکتبال افزود: گروه کمیته فنی 
و انضباطی پس از تصمیم گیری نظر خود را به کمیته مسابقات فدراسیون اعالم 
با ارسال نامه ای به کمیته انضباطی فدراسیون، موارد مختلف را  می کند تا ما هم 

مورد بررسی قرار دهیم. 
زحمتکش با بیان اینکه کمیته مسابقات و انضباطی فدراسیون پیگیر مسائل رخ 
داده است، توضیح داد: ما همواره سعی داشته ایم با نظارت بر مشکالت و کمبودها، 
در راستای پیشبرد اهداف خود که داشتن بسکتبالی منظم و بدون حواشی است قدم 
برداریم. ما در مورد حواشی ایجاد شده در لیگ یک نیز کارها را پیش خواهیم برد 
تا به صورت دقیق موضوع رسیدگی شود. اگر جریمه ای باشد جریمه و اگر تشویقی 

باشد تشویق می کنیم.
او گفت: در حواشی رخ داده اخیر نیز این اتفاق افتاد، کمیته فنی انضباطی در 
محل تشکیل و مسائل را بررسی و خطا کاران را جریمه موقت کرده است. تصمیم 
گیری خود را هم در قالب نامه کتبی به کمیته مسابقات فدراسیون فرستاده اند که ما 
هم آن را در اختیار کمیته انضباطی قرار دادیم. از نظر روحی اتفاق رخ داده اتفاق خوبی 

برای جامعه داوری نبود، سعی می کنیم موضوع را حل کنیم.
فرهاد زحمتکش اظهار کرد: به شکل کامال مسئولیت پذیر، پیگیر مشکالت 
هستیم و نمی گوییم که نقطه ضعف نداریم. اشکاالت هست، اما سعی کرده ایم شرایط 

مناسب در بسکتبال کشور از نظر داوری و مسابقات فراهم باشد.

در  ایران  هندبال  دختران  ملی  تیم های  مسابقات  برنامه  اعالم 
قهرمانی آسیا

کنفدراسیون هندبال آسیا برنامه مسابقات هندبال قهرمانی آسیا دختران جوان 
و نوجوان را اعالم کرد.

مسابقات هندبال قهرمانی دختران جوان و نوجوان قرار است در اسفند ۱۴۰۰ 
برگزار شود. روز گذشته  کنفدراسیون هندبال آسیا برنامه مسابقات را اعالم کرد.

شانزدهمین دوره مسابقات جوانان آسیا از ۱۶ تا ۲۲ اسفند و مسابقات نوجوانان 
از ۲7 اسفند تا 7 فروردین در آلماتی قزاقستان انجام خواهد شد. 

حریفان تیم ملی دختران جوان ایران در این مسابقات قزاقستان، کره، ازبکستان، 
هند و تایلند هستند.

دختران نوجوان ایران نیز در نهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا با قزاقستان، 
کره، ازبکستان، هند و سوریه رقابت خواهند کرد.

* برنامه تیم ملی هندبال دختران جوان ایران در شانزدهمین دوره مسابقات 
قهرمانی آسیا قزاقستان:
دوشنبه ۱۶ اسفند:

ایران - کره ساعت ۱5:۰۰
سه شنبه ۱7 اسفند: 

ایران - قزاقستان ساعت ۱7:۰۰
پنج شنبه ۱9 اسفند:

ایران - ازبکستان ساعت ۱5:۰۰
شنبه ۲۱ اسفند:

ایران - تایلند ساعت ۱3:۰۰
دوشنبه ۲3 اسفند:

ایران - هند ساعت ۱3:۰۰
* برنامه تیم ملی هندبال دختران نوجوان در نهمین دوره مسابقات قهرمانی 

آسیا قزاقستان:
جمعه ۲7 اسفند:

ایران - کره ساعت ۱5:۰۰
شنبه ۲8 اسفند:

ایران - قزاقستان ساعت ۱7:۰۰
دوشنبه اول فروردین:

ایران - ازبکستان ساعت ۱5:۰۰
چهارشنبه 3 فروردین:

ایران - سوریه ساعت ۱3:۰۰
جمعه 5 فروردین:

ایران - هند ساعت ۱3:۰۰
ساعت مسابقات به وقت آلماتی قزاقستان است. ساعت آلماتی قزاقستان ۲ 

ساعت و نیم از ایران جلوتر است.  

درد منچستریونایتد نامشخص است؛
دوره افول رونالدو شروع شده است!؟

و  رونالدو  کریستیانو  برای  شرایط 
و دالیل  نیست  چندان خوب  منچستریونایتد 

ناکامی این تیم در هاله ای از ابهام قرار دارد.
زمانی که کریستیانو رونالدو در تابستان 
گذشته به منچستریونایتد بازگشت، به نظر این 
انتقال آخرین قطعه از پروژه بازسازی باشگاهی 
بود که قصد داشت روزهای درخشان گذشته 

را تکرار کند.
گذشته  فصل  سولسشر  گونار  اوله  تیم 
مقام دوم لیگ برتر را به دست آورده بود و با 
خریدهای هنگفتی چون جیدون سانچو و رافائل 
واران، برای فتح عنوان قهرمانی شماره ۲۱ در 
لیگ برتر و اولین قهرمانی از سال ۲۰۱3 به 
عنوان یک مدعی واقعی در نظر گرفته می شد.
اما حاال و بعد از گذشت شش ماه، اوله 
و  شده  اخراج  خود  سمت  از  سولسشر  گونار 
رونالدو طوالنی ترین ناکامی در گلزنی را در بیش 
از یک دهه گذشته سپری می کند. شیاطین سرخ 
نیز در تالش برای رسیدن به ثبات، یافتن راه 
دروازه حریفان و تالش برای به دست آوردن 

جایگاه در بین چهار تیم برتر جدول هستند.
اگرچه ستاره پرتغالی هنوز هم در این فصل چند هدف حیاتی پیش روی تیمش 
می بیند، اما بازگشت رویایی او به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کابوس است. 
رالف رانگنیک، سرمربی موقت باشگاه اخیرا آشکارا اعالم کرد که نیاز یونایتد به یک 

مهاجم در تابستان قطعی و روشن است.
رالف رانگنیک پس از تساوی ۱-۱ یونایتد مقابل ساوتهمپتون در پاسخ به این 
سوال که آیا نگران فرم رونالدو است یا خیر، به بی بی سی اسپورت گفت: »رونالدو در 
تقالی گلزنی بوده و من نیز آرزو داشتم او و البته دیگر بازیکنان تیم موفق به گلزنی 
شوند. رونالدو موقعیت های خوبی داشت و یکی از بهترین فرصت های بازی زمانی 

رقم خورد که رونالدو دروازه بان را نیز دریبل کرد، اما این موقعیت از دست رفت.”
رکورد رونالدو گویای همه چیز است

موقعیتی که رانگنیک به آن اشاره کرد در دقیقه ششم حاصل شد؛ زمانی که 
رونالدو موفق به جا گذاشتن فریزر فورستر دروازه بان حریف هم شد، اما ضربه ضعیف 

پای چپ او توسط رومن پرو از روی خط برگردانده شد.
البته جیدون سانچو در دقیقه ۲۱ تیم میزبان را پیش انداخت، اما آنها برای 
سومین بازی متوالی نتوانستند برتری خود را حفظ کنند و با گل تساوی چه آدامز در 
نیمه دوم، بازی با نتیجه ۱-۱ تمام شد. در مجموع، رونالدو در بازی فقط دو شوت به 
سمت دروازه حریف زد که ضربه دوم از زاویه ای دشوار، مستقیما در اختیار فورستر 
قرار گرفت.شاید اگر یونایتد از هر یک از این فرصت ها استفاده می کرد به پیروزی 
می رسید، اما رونالو حاال در شش بازی در گلزنی موفق نبوده که طوالنی ترین مدت 

زمان ناکامی این ستاره 37 ساله در ۱۱ سال گذشته است.
اندی رید، بازیکن سابق تیم ملی ایرلند در برنامه زنده رادیو بی بی سی گفت: 
»رونالدو بر اساس کارنامه از بیشترین شانس برای گلزنی در ترکیب یونایتد برخوردار 
بوده و این مسئله را ثابت کرده است. اما عملکرد امروز او چنین چیزی را نشان نمی 
دهد و ما به ندرت شاهد تاثیرگذاری رونالدو در جریان بازی بودیم، اما شما رونالدو 

را به خاطر سابقه اش تعویض نمی کنید.”
فارا ویلیامز، بازیکن سابق تیم ملی انگلیس نیز در این رابطه گفت: »رونالدو 
باید در همه دیدارهای یونایتد در ترکیب قرار گیرد چرا که او بازیکنی گلزن است. 
علیرغم این هیاهو در مورد اینکه رونالدو بخشی منفی از عملکرد منچستریونایتد 
است، کارنامه او به خودی خود گویای همه چیز بوده و او باید در ترکیب حضور یابد.”
اگرچه رونالدو اغلب در مقابل مدافعان ساوتهمپتون مغلوب شده و در برخی 
دقایق با ناامیدی دستانش را به نشانه تسلیم باال می برد، اما هنوز با ۱۴ گل بهترین 
گلزن این فصل باشگاه محسوب می شود. شش گل رونالدو در لیگ قهرمانان به 
ثمر رسیده؛ جایی که یونایتد را با پیروزی های دیرهنگام مقابل ویارئال و آتاالنتا و 
گلزنی رونالدو به مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا راه یافت. و البته یک گل مهم 

دیگر در حین مصدومیت مقابل آتاالنتا برای کسب یک تساوی حیاتی در برگامو.
جیمز هورنکاسل، کارشناس فوتبال اروپا، در پادکست لیگ های اروپا در این 
به کسب عناوین  نزدیک شدن  برای  خصوص گفت: »یونایتد احساس می کرد 
قهرمانی، بازیکنی مانند رونالدو گمشده سرمربی است. به دلیل هزینه ای که او 

برای باشگاه در پی داشته، باید سیستمی را پیدا کنید که رونالدو را در بر بگیرد.
همچنین رونالدو به جای نقش آفرینی در سیستم تیم، موفق به زدن گل های 
تماشایی و خلق لحظاتی فوق العاده می شود که واکنش های فراوانی در پی دارد. 
همه می گویند وای، به رونالدو نگاه کن، او هنوز هم درخشان ظاهر می شود. اما 
در واقع تنها کاری که رونالدو انجام می دهد این است که ناکارآمدی و نقص های 

سیستم را می پوشاند و تنها یک آچار طالیی در کار محسوب می شود.”
البته رالف رانگنیک از مقصر خطاب کردن رونالدو در جریان تساوی مقابل 
ساوتهمپتون خودداری کرد و مدعی شد تیم به اندازه کافی موقعیت ایجاد کرده، 
اما در استفاده از آن ناکام مانده است. آمارهای تیم چندان قابل قابل توجه نیستند. 
یونایتد زیر نظر رانگنیک، به طور میانگین کمتر از همه سرمربیان قبلی شیاطین سرخ 
در لیگ برتر موفق به گلزنی شده و رکورد ۱۴ گل در ۱۰ دیدار را ثبت کرده است.

یونایتد تنها سه بار در ۱۰ بازی لیگ زیر نظر سرمربی آلمانی بیش از یک بار 
موفق به گلزنی شده و تساوی مقابل ساوتهمپتون سومین دیدار متوالی بود که شیاطین 
سرخ پیش افتاده و در جریان مسابقه نیز تیم بهتری به نظر می رسیدند، اما در نهایت 
گل تساوی را در نیمه دوم دریافت کردند.لوک شاو، مدافع کناری منچستریونایتد در 
پایان این دیدار گفت: »تاریخ دوباره تکرار می شود. ما ۲۰ دقیقه اول را خیلی خوب 
شروع کرده و به گل رسیدیم، اما اتفاقات قبلی تکرار شد. می دانیم که به اندازه کافی 

خوب نیستیم و شرایط باید به سرعت تغییر کند.”
پل اسکولز، هافبک سابق یونایتد در ارزیابی خود از جریان مسابقه بسیار عصبی 
بود و در استودیوب BT Sport گفت: »فکر نمی کنم بازیکنان به اندازه کافی برای 
کسب پیروزی در یک بازی تالش کنند. استعدادهای زیادی در آن تیم وجود دارد، 
اما برای کسب پیروزی باید سخت تالش کرد. من برای سرمربی متاسفم؛ بازیکنان 

یا به حرف او گوش نمی دهند یا نمی خواهند این کار را انجام دهند.”

در  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
فوتبال  برتر  لیگ  هفدهم  هفته 
ایران 3 بر یک نساجی مازندران 

را شکست داد.
برتر  لیگ  هفدهم  هفته  جریان  در 
فوتبال ایران، تیم فوتبال پرسپولیس عصر روز 
گذشته)یک شنبه( از ساعت ۱7 در ورزشگاه 
امام رضا مشهد میهمان نساجی مازندران بود 
که این دیدار در نهایت با برتری 3 بر یک 

پرسپولیس به پایان رسید.
کمال  دیدار  این  در  پرسپولیس  برای 
کامیابی نیا در دقیقه ۲، وحید امیری در دقیقه 
9 و حامد پاکدل در دقیقه 9۰ گلزنی کردند و 
تک گل نساجی را نیز کریم اسالمی در دقیقه 

۱۶ به ثمر رساند.
فوتبال  تیم  حمله  با  دیدار  این  آغاز 
پرسپولیس همراه بود. شاگردان گل محمدی 
در همان دقایق ابتدایی با طرحی یک حمله 
و ارسال وحید امیری فرصت بسیار خوبی برای 
کمال کامیابی نیا ایجاد کردند تا این بازیکن با 
یک ضربه سر در دقیقه ۲ نخستین گل تیمش 

را به ثمر برساند.
هم  باز  صحنه،  این  از  بعد  دقیقه   7
فشار  نساجی  دروازه  روی  پرسپولیسی ها 
آوردند و این بار روی پاس احسان پهلوان، 
وحید امیری درون محوطه جریمه نساجی با 
علیرضا حقیقی تک به تک شد و توانست با 
یک ضربه پای چپ گل دوم پرسپولیس را 

در دقیقه 9 به ثمر برساند.
در دقیقه ۱۶، شاگردان ساکت الهامی 
با حرکتی از سمت چپ به گل رسیدند. رضا 
جریمه  محوطه  درون  به  ورود  با  جعفری 
پرسپولیس بعد از جا گذاشتن حامد لک، توپ 
را در عرض برای کریم اسالمی فرستاد و این 
بازیکن در دقیقه ۱۶ گل اول نساجی را وارد 

دروازه پرسپولیس کرد.
درون  جعفری  رضا   ،3۱ دقیقه  در 
محوطه جریمه پرسپولیس به توپ رسید و 
در حالی که فرصت مناسبی برای شوت زنی 

داشت اما توپ او راهی به دروازه پیدا نکرد.
۴5، مهدی عبدی فرصت  دقیقه  در 
بسیار خوبی برای باز کردن دروازه نساجی 

به  او  راست  پای  اما شوت  آورد  به دست 
گل  به  و  کرد  برخورد  دروازه  افقی  تیرک 

تبدیل نشد.
بازی  شاهد  دیدار،  این  دوم  نیمه  در 
پایاپایی از دو تیم بودیم و در بیش تر دقایق 
توپ در میانه میدان در جریان بود. با این 
شاهد  گذشت،  بازی  زمان  از  چه  هر  حال 
عملکرد بهتری از دو تیم بودیم. در دقیقه 
5۱، روی یک پاس در عمق، احسان پهلوان 
یکدیگر  با  و  شد  تک  به  تک  حقیقی  با 
برخورد کردند. این صحنه باعث شد حقیقی 
دچار مصدومیت شود و برای دقایقی بازی 

متوقف شود.
در دقیقه ۶7، روی یک پاس در عمق 

کریم اسالمی با لک تک به تک شد و دروازه  
پرسپولیس را باز کرد اما داور اعتقاد داشت گل 
در شرایط آفسیاد به ثمر رسیده و مردود است.
در ادامه در دقیقه 7۱، کریم اسالمی 
باز کردن دروازه  برای  بسیار خوبی  فرصت 
پرسپولیس داشت اما شوت او از باالی دروازه 

راهی اوت شد.
در دقیقه 78، ایوب کالنتری بعد از خطا 
روی حامد پاکدل، دومین کارت زرد خود را 

از داور مسابقه گرفت و از بازی اخراج شد.
در دقیقه 9۰، روی اشتباه حامد شیری 
توپ به حامد پاکدل رسید و این بازیکن که 
با حقیقی تک به  تک شده بود، دروازه بان را 
جا گذاشت و توانست گل سوم پرسپولیس را 

به ثمر برساند.
لک،  مد  حا لیس:  پرسپو کیب  تر
فرشاد فرجی، علی نعمتی، وحدت هنانوف، 
کمال  صفروف،  منوچهر  قایی،  آ سعید 
میالد   ، اسدی(  رضا   9۰+5 کامیابی نیا)
سرلک، احسان پهلوان )87 علی شجاعی(، 
وحید امیری)5+9۰ محمدمهدی مهدیخانی(  

و مهدی عبدی )75 حامد پاکدل(
ترکیب نساجی: علیرضا حقیقی، سعید 
متین   73( جعفری  رضا  بیگی،  غالمعلی 
اسالمی،  کریم  کالنتری،  ایوب  کریم زاده(، 
مهرداد  منصوری،  مرتضی  شیری،  حامد 
مسعود شجاعی  نجفی(،  )۱8 حسن  عبدی 

)73 علیرضا منظمی(، اکبر صادقی.

هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران؛

آغاز مقتدرانه پرسپولیس در ادامه دور برگشت!

رضاییان در حالی به ایران آمده تا پیراهن 
پرسپولیس را برتن کند که شاید نقشی جدید را 

در این تیم برعهده بگیرد.
از  بیشتر  رامین رضاییان  احتماال خود 
طرفدارانی که در فرودگاه چشم انتظارش بودند، 
ذوق و شوق این روز را داشت و همه حاضران در 
سالن می توانستند این اشتیاق و خوشحالی را از 
چشمان رضاییان ببینند؛ از چشمان بازیکنی که 
۶-7 سال پیش به عنوان پدیده لیگ برتر به تیم 
برانکو ایوانکوویچ پیوست و حاال در قامت یک 
ستاره، عضو تیم یحیی گل محمدی شده است.
که  می آید  پرسپولیس  به  حالی  در  او 
به  او  تا  شده  باعث  شیری  مهدی  جدایی 
پست  برای  نخست  گزینه  طبیعی  صورت 
که  پرسپولیس  طرفداران  باشد.  راست  دفاع 
خاطرات نوستالژیک زیادی از روزهای فصل 
9۴-95 دارند، به نفوذها و ارسال های رامین و 
زوج سازی اش با هافبک کناری امید بسته اند 
اما شاید اوضاع آنطور که مورد نظر هواداران 

پرسپولیس است، پیش نرود.
رضاییان فوتبالیستی با توانایی نفوذ دائمی 
به جناح چپ حریف است و همین موضوع باعث 
شده تا جرقه های یک تغییر بزرگ در اذهان 
ایجاد شود و رامین با یک خرید جنجالی دیگر 
مقایسه شود: علیرضا نیکبخت. چپ پای شماره 
۲۲ استقالل با پیراهن این تیم آبی پوش به 
عنوان مدافع چپ درخشید و حتی به تیم ملی 
هم رسید اما زمانی که پیراهن پرسپولیس را 
برتن کرد، دوره جدید برای فوتبال او شکل 
گرفت و این بار نیکبخت در قامت یک هافبک، 
وینگر و حتی مهاجم گلزن در سطح اول فوتبال 

ایران ظاهر شد.
رضاییان مدافع راست تخصصی است 
و با حضور منوچهر صفروف و سیامک نعمتی 
پرسپولیس سه گزینه برای دفاع راست دارد؛ اما 

رامین شاید مثل نیم فصل اول که در خط حمله 
السیلیه بازی کرد باتوجه به خال پرسپولیس در 
این پست به خط حمله سرخ ها اضافه شود. 
ممکن است اتفاق تیم دنیزلی که نیکبخت 
واحدی از دفاع چپ به یک مهاجم تبدیل شد 
دوباره رخ دهد و رامین رضاییان را در پست 

وینگر و حتی مهاجم ببینیم.
اگرچه رضاییان در سالهای گذشته با 
مقاومتی ویژه، از لقب یاغی گریخته اما ممکن 
است یحیی گل محمدی راهی را پیش روی او 
قرار دهد که مصطفی دنیزلی در مقابل علیرضا 
نیکبخت گذاشت و اتفاقا نتیجه هم گرفت و 
این بازیکن برای حدود 5 سال، جزو بهترین 

عناصر هجومی تیم سرخپوش پایتخت بود.
حدودی  تا  رضاییان  رامین  جذب 
که  چرا  برداشت  درویش  روی  از  را  فشار 
نیز  رامین  گلزنی  شم   روی  پرسپولیسی ها 
اولیه  دوران  در  رضاییان  کرده اند.  حساب 
حضورش در پرسپولیس در ۴۲ بازی 9 گل 
و ۶ پاس گل ثبت کرده بود. با این اوصاف 
مدافع شناخته  عنوان یک  به  رامین  اگرچه 
می شود اما احتماال یحیی از او توقع کمک 

به خط حمله را خواهد داشت.
یحیی البته برای اینکه رامین را در پازل 
هجومی تیمش قرار دهد، باید تغییراتی را اعمال 
کند که شاید آغازش از همین دیدار با نساجی 
باشد؛ اینکه خط دفاعی به سه مدافع مرکزی 
سپرده شود و در خط میانی هم کمال کامیابی نیا 
و میالد سرلک حمالت حریف را کنترل کنند تا 
به این ترتیب با نقش آفرینی مهدی عبدی در 
نوک حمله، چهار مهره کناری انتخاب شوند و 
رامین رضاییان هم در نقش کاندیدای جدی 

سمت راست ظهور کند.
جذب رامین رضاییان تا حدودی فشار را 
از روی درویش برداشت چرا که پرسپولیسی ها 
کرده اند.  نیز حساب  رامین  گلزنی  روی شم  
رضاییان در دوران اولیه حضورش در پرسپولیس 
در ۴۲ بازی 9 گل و ۶ پاس گل ثبت کرده 
بود. با این اوصاف اگرچه رامین به عنوان یک 
مدافع شناخته می شود اما احتماال یحیی از او 

توقع کمک به خط حمله را خواهد داشت.
و  بنگر  محسن  همراه  به  رضاییان 
نسل  بازیکنان  معدود  از  رضانورمحمدی، 
پرسپولیس ایوانکوویچ است که از قهرمانی های 

پرشمار این تیم بی بهره ماند و مسیرش به 
بلژیک و قطر کج شد اما برخالف دو کاپیتان 
بتواند در  تا  این فرصت را دارد  سرخپوشان، 
تصاحب  را  قهرمانی  تیم،  این  به  بازگشت 
کند. اتفاقا مورد ویژه خرید جدید پرسپولیس 
این است که می تواند این بار در قامت ناجی 
ظاهر شود و ستاره ای باشد که پرسپولیس با او، 
اختالف با استقالل را جبران کند و به قهرمانی 
ششم برسد تا نواز قهرمانی اش پاره نشود. این 
فرمولی است که رامین 3۱ ساله را به همان 
بازیکن جوان اواسط دهه ۱39۰ متصل و او را 
در قهرمانی های تیم سهیم می کند.رضاییان 
در آستانه 3۲ سالگی به پرسپولیس برگشته و 
پیراهن این باشگاه را دوباره به تن می کند. جای 
تعجب ندارد اگر در ابتدای راه و بازی هایش او را 
کامال مشابه رامین ۲7 ساله ای که از پرسپولیس 
کنار گذاشته شد نبینید. گرچه آمادگی فیزیکی 
باال و تمرینات سخت رضاییان را از لحاظ بدنی 

در کیفیتی مطلوب قرار داده است.
فنی  و  بدنی  آمادگی  نکته،  مهمترین 
رامین رضاییان است که به زودی طرفداران 
فوتبال به آن پی خواهند برد و ادامه کار نیز 
همان چیزی خواهد بود که برانکو ایوانکوویچ 
در تماس تلفنی کوتاه رامین با او، انتقال داد: 
برای تیم مثمرثمر باش! اگر رضاییان خود را در 
چارچوب تیم پرسپولیس بازتعریف کند و جزوی 
از این تیم کم حاشیه باشد، بی تردید بزرگترین 

خرید این فصل لقب خواهد گرفت.
مقابل  و  فصل  اوایل  در  گل محمدی 
گل گهر رو به چیدن ترکیب سه دفاعه آورد 
اما نتوانست آنطور که باید از این اتفاق نتیجه 
بگیرد و ترکیبش را به حالت سابق برگرداند. 
حضور رامین رضاییان می تواند دلیل محکم 
یحیی برای چیدن دوباره ترکیب سه دفاعه 
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی اعالن نظریه کمسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری
کمسیون تشخیص موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری در استان کردستان به موجب نظریه مندرج در جدول ذیل بایر )ب- ا- ی- ر ( اعالم نموده است، لذا با توجه 
عدم دسترسی به مالکین وبه استناد مصوبه مورخ 7۰/۱۱/۲3 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت وبه فاصله ده روز به اطالع مالکین وصاحبان حقوق قانونی می 
رساند. در صورت اعتراض به نظریه صادره اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض 

در فرجه زمانی یاد شده نظریه صادره قطعی است.

 شماره
رآی

مساحتمحل وقوعتاریخنوعیت
)مترمربع(

نقاطyxپالک ثبتی

3905619.86719516.111

3905590.66719562.292

 واقع در قسمتی15710.23دهگالن1400/11/12بایر1931
 از پالک ثبتی

54اصلی

3905561.53719609.603

3905509.13719682.704

هیمن محمدی بهرام
سرپرست معاونت امالک وحقوقی

م الف م الف ۲353
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۱/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۱/۲۴

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم محبوبه مرادی طبق وکالتنامه شماره۲9۰مورخ۱۴۰۰/8/۱5دفترخانه 
شماره۱۴۰۰8 برابرنامه  مربوطه  دفترخانه  که  قربانی  فاطمه  7۴شهریارازطرف 
است  نموده  تائید  را  تنظیمی  5۶59۰37۰۰۰۰3۶مورخ۱۴۰۰/۱۱/۱۶وکالتنامه 
وباستناد دوبرگ استشهادیه مصدق شده که امضا شهود آن ذیل شناسه یکتا به 
شماره۱۴۰۰۰۲۱5۴۶5۴۰۰۰7۰۴رمزتصدیق ۲3589۲مورخ۱۴۰۰/۶/۱8دفترخانه 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  فقدان  شهریارمدعی  ۱۱3کرج 
پالک5۱9۱فرعی  شماره  به  قطعه۶۲تفکیکی  ۱88/57مترمربع  بایربمساحت 
۱87۲۶8صفحه  ثبت  ذیل  مذکور  ازاصلی  ازپالک98فرعی  مفروز  از۴8اصلی 
به  مالکیت  وسند  شهریارثبت  برق  مسکن  تعاونی  شرکت  ۱7۶دفتر۱۱9۴بنام 
برابرسند  الواسطه  ومع  است  شده  9۴7۴3۲الف/83صادروتسلیم  چاپی  شماره 
انتقال شماره8۴۶۶مورخ۱393/۴/3۰دفترخانه ۲7شهریاربه فاطمه قربانی انتقال 
یافته است وبحکایت ثبت دفترامالک دررهن نمی باشد وبرابرنامه شماره983۶5

7مورخ۱398/8/۲شعبه۱3دادیاری دادسرای عمومی وانقالب شهریاردربازداشت 
می باشد بعلت جابجائی منزل مفقود گردیده است لذا مراتب به استناد تبصره 
تا چنانچه کسی مدعی  میگردد  آگهی  نوبت  ثبت دریک  ماده ۱۲۰قانون  ذیل 
انجام معامله نسبت به پالک فوق یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ازتاریخ 
نشراین آگهی ظرف مدت ده روزاعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به 
این اداره تسلیم ورسید دریافت نماید ودرغیراینصورت این اداره پس ازانقضای 
مدت مذکور ونرسیدن واخواهی نسبت به صدورسندالمثنی طبق مقررات اقدام 

خواهد نمود.م.الف:9358
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار-مهدی ناصری

آگهی فقدان سند مالکیت
لتنامه  وکا تفویض  بموجب  بادی  آ حاجی  کش  زحمت  علی  قای  آ
ازوکالتنامه  الواسطه  ۱۴۰۰/9/۲7دفتر۱۶اسالمشهرمع  شماره538۶۲مورخ 
های شماره۶۶۰3۱مورخ97/8/5و8۱3۴۶مورخ99/۴/۲۶دفترخانه 3۰رباط کریم 

و۱۱۱89۰مورخ99/۱۰/۲۰دفتر۲۱نسیم شهریار و5335۲مورخ۱۴۰۰/8/5و5335
۴مورخ۱۴۰۰/8/5دفترخانه ۱۶اسالمشهرازطرف وراث گلعلی حسنی که بموجب 
حقوقی  دادگاه  اول  ۴53/۱/8۶مورخ۱38۶/5/۱۰شعبه  انحصاروراثت  گواهی 
شهریاروراث  شماره۴۲9۶۴مورخ95/7/۶دارائی  برارث  شهریارومالیات  عمومی 
وی عبارتند ازپرویز وعلی واسمعیل وفاطمه ومعصومه وصغری وکبری همگی 
فرزندان حسنی ومهین تاجیک همسرمیباشد که بموجب نامه های شماره۱۴
۰۰85۶5۴۲85۰۰۰۱۴۱مورخ۱۴۰۰/۱۱/9دفتر3۰رباط کریم و۱۴۰۰85۶5۲۲8
۶۰۰۰۱37مورخ۱۴۰۰/۱۰/۲۲دفتر۲۱نسیم شهریاربه تائید رسیده است وباستناد 
تصدیق  رمز  و  یکتا۱۴۰۰۰۲۱53۱۱۱۰۰۰795  بشناسه  استشهادیه  برگ  دو 
یکباب  ششدانگ  مالکیت  سند  فقدان  مدعی  ۱35۲تهران  ۲788۲9دفترخانه 
خانه بمساحت سیصد وپنجاه ویک متر وپنجاه دسیمترمربع بشماره۱۲7فرعی 
از۱۲9اصلی واقع در قاسم آباد شهریار ذیل ثبت39۴۰۶صفحه ۱۶۱دفتر۱۶۰رباط 
کریم بنام گل علی حسنی ثبت وسند مالکیت بشماره چاپی ۴5۱53۴صادروتسلیم 
شده است بعلت اسباب کشی مفقود گردیده است لذا مراتب باستناد تبصره ذیل 
مدعی  کسی  چنانچه  تا  میشود  آگهی  یک  در  ثبت  قانون  نامه  ماده۱۲۰آئین 
میباشد  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  ویا  فوق  پالک  به  نسبت  معامله  انجام 
ازتاریخ انتشاراین آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را باین اداره تسلیم 
ورسید دریافت نماید درغیراینصورت نسبت به صدور المثنی طبق مقررات اقدام 

خواهد نمود.م.الف:9357
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار-مهدی ناصری

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد علی قهرمانی گلوزان باستناد دو برگ استشهادیه بشناسه یکتا۱۴
۰۰۰۲۱5۴55۱9۰۰۰۴37ورمزتصدیق9۶9۱۰9دفترخانه 35شهریارونامه شماره۱

393/۴۰۰مورخ۱۴۰۰/۱۰/۲3دادسرای عمومی وانقالب شهریارمدعی فقدان سند 
مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی بشماره۱۰۶58فرعی از۴8اصلی 
مذکوربمساحت  ازاصلی  از۱5۲3فرعی  مفروز ومجزی شده  تفکیکی  دو  قطعه 

آن  که۱/95دسیمترمربع  یک  طبقه  جنوبی  درسمت  واقع  85/۲5دسیمترمربع 
بالکن است بانضمام پارکینگ قطعه دو تفکیکی بمساحت ۱۱/5مترمربع واقع 
واقع  ۴/۱8مترمربع  بمساحت  تفکیکی  دو  قطعه  انباری  بانضمام  درهمکف 
علی  محمد  ۱395۲۰3۰۱۰57۰۱۰337بنام  دفترالکترونیکی  ذیل  درهمکف 
چاپی۲99۶۰3ج/9۴صادروتسلیم  بشماره  مالکیت  وسند  ثبت  گلوزان  قهرمانی 
شده است وبرابرسند رهنی ۱۰78۲مورخ۱۴۰۰/9/۲8دفترخانه ۱۰8۰تهران نزد 
بانک تجارت دررهن است بعلت سرقت مفقود گردیده است لذا مراتب باستناد 
تبصره ذیل ماده۱۲۰آئین نامه قانون ثبت دریک آگهی میشود تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق ویا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
ازتاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روزاعتراض خود را باین اداره تسلیم 
ورسید دریافت نماید درغیراینصورت نسبت به صدورالمثنی طبق مقررات اقدام 

خواهد نمود.م.الف:9359
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار-مهدی ناصری

آگهی مزایده تلفن همراه
آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی کالسه 98۰۰۲۴۶ تلفن همراه)به 
شماره  به  همراه  تلفن  واشتراک  امتیاز  حق  فوق  اجرائی  پرونده  موجب 
آقای  به  متعلق  کارت  سیم  از  استفاده  حق  با  گوشی  فاقد   ۰9۱۱۲83855۲
مسعود قربان جوشعار بدهکار پرونده اجرایی کالسه فوق که در قبال بدهی 
وی بازداشت گردیده و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش سیم 
به  نظریه  ریال طی  وپانصد هزار  میلیون  مبلغ شش  به  کارت کارکرده فوق 
شماره وارده ۱۴۰۰۰5۰۱8593۰۰۲3۱5-۱۴۰۰/۱۰/۰5 ارزیابی شده و در روز 
یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰8 از ساعت 9 صبخ الی ۱۲ ظهر در محل در شعبه 
و  اسناد  ثبت  اداره  تکاوران  بندرانزلی خیابان  در  واقع  بندرانزلی  ثبت  اجرای 
میلیون  مبلغ هشت  از  مزایده  رسد  می  بفروش  اجرا  واحد  بندرانزلی  امالک 
فروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  یافته  قطعیت  ارزیابی  ریال 
خواهد شد مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد 

ثبت  به حساب سپرده  کارشناسی  پایه  مبلغ  از  ده درصد  پرداخت  به  ومنوط 
و تحت شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه 
مزایده است لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از پایان وقت مزایده 
اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست 
از دهم ماه  کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند همچنین استرداد وجوه 
مبلغ  التفاوت  مابه  است  مکلف  مزایده  برنده  ضمنا  باشد  می  اجرا  قابل  بعد 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید ودر صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت 
خواهد  واریز  خزانه  به حساب  و  نبوده  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ  نکند  واریز 
شد دراین صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می 
پس  آگهی  این  شد  خواهد  وصول  مقررات  برابر  قانونی  های  وهزینه  گردد 
سازمان  های  آگهی  سایت  در  آگهی  ارسال  و  مزایده  فرآیند  نهایی  تائید  از 
ثبت قرار خواهد گرفت وبه منزله انتشار آگهی درروزنامه کثیراالنتشار محلی 
است ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از 
انتشار آگهی  تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرربرگزار خواهد شد. زمان 

در روزنامه الکترونیک سازمان: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲5
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرانزلی-عباس نوروزی

مورخه   ۱۴۰۰۴839۰۰۰۲55۱59۶ شماره  رسمی  دادنامه  اجرای  در 
۱۴۰۰/7/۲9 صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سنندج مبنی بر طالق به 
درخواست خانم معصومه علیخانی بطرفیت آقای زیرک صدیق حسین برابر ماده 
33 قانون حمایت خانواده به زوج ظرف مهلت ۱۰ روز قانونی داده میشود جهت 
اجرای وثبت حکم صادره به این دفتر خانه مراجعه بنماید ودر صورت امتناع از 

واستنکاف شما برابر مقررات وضوابط قانونی اقدام میگردد.
سردفتر ازدواج وطالق شماره ۴۶-۶ سنندج 

محمد علی مال میرزائی کفیل دفتر طالق شماره 73 حسین آباد سنندج
م الف ۲385

یک بازیکن برای چند پست؛

رامین رضاییان، آچار فرانسه یحیی می شود!
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دنیای جوانان : حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم افتتاح 
هم زمان ۱۰۲ طرح تعاونی که به مناسبت دهه فجر و با حضور معاون اول رئیس جمهور 
برگزار گردید اظهار داشت: تأمین مالی تعاونی ها از طریق اختصاص خط اعتباری بیست 
هزار میلیارد ریالی از جمله مهم ترین تدابیر حوزه تعاون بوده است و بانک توسعه تعاون 
در کنار نهادهای توسعه ای بخش تعاون نقش مؤثری در دستیابی به سهم ۲5 درصدی 

در اقتصاد ملی دارند.
وی افزود: 975 تعاونی جدید با ۲3 هزار عضو و قابلیت اشتغال ۲۰ هزار نفر در دولت 

سیزدهم شکل گرفته اند و ۲۱۴ طرح سرمایه گذاری تعاون شناسایی و معرفی شده اند.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: تعاون می تواند به عنوان حلقه 
اتصال بنگاه های تولیدی مطرح باشد و مشکالت و مسائلی که حتی منجر به تعطیلی تولید 
واحدها شده است، از طریق تشکل ها و کار جمعی در قالب تعاون، قابلیت رفع پیدا می کند.
افزود: سرمایه گذاری های گسترده ای در سطح کشور صورت پذیرفته است و  وی 
برخی از طرح های کالن در 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 در اقتصاد و اتخاذ 
رویکرد مردم محور و به کارگیری سرمایه های خرد نیز می توان نسبت به ایجاد رونق تولید 

و اشتغال در مناطق اقدام نمود.
مصوبات  ابالغ  و  تدوین  آمادگی  دولت  کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهور  اول  معاون 
تعاونی ها  مشکالت  و  مسائل  چنانچه  و  دارد  را  تعاونی ها  فعالیت  تسهیل  برای  راهگشا 

به صورت دسته بندی ارائه گردد، برای رفع آن ها مصوبات مؤثری را ابالغ خواهیم نمود.
مهدی مسکنی معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم گفت: 
۱۰۲ طرح تعاونی با قابلیت اشتغال 7۰8۱ نفر با سرمایه گذاری ۲7 هزار میلیارد ریالی در 

این رویداد ملی افتتاح می شوند.
وی افزود: باور مسئولین به تعاون و هدایت بخش مهمی از نقدینگی کشور به این 
بخش، می تواند موجب به کارگیری نیروی عظیم اقتصادی مردم و رونق بزرگ اقتصادی 
این خصوص بسیار  تعاون و نهادهای تخصصی بخش در  بانک توسعه  شود، که نقش 

حائز اهمیت است.

اختصاص خط اعتباری 20 هزار میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون از جمله مهم ترین اقدامات حوزه تعاون بوده است

مدرس  یک   : نان  جوا دنیای 
ایرانیان  دانشگاه گفت: پروژه سرزمین 
گردشگری  یک  از  ای  نمونه  )آیلند( 

مدرن و پایدار است.
به گزارش ستاد خبری گروه مالی 
نمایشگاه  پانزدهمین  در  گردشگری 
سارا   ، وابسته  صنایع  و  گردشگری 
 ” عنوان  با  آموزشی  کارگاه  در  اردو 
گردشگری  رویکرد  با  اکوتوریسم 
مدرن” که در غرفه بانک گردشگری 
برگزار شد، افزود: در “آیلند” تمام ابعاد 
بعد  شامل  مدرن  و  پایدار  گردشگری 
محیطی، بعد اقتصادی و بعد اجتماعی 

رعایت شده است.
اکوتوریسم،  اینکه  بیان  با  وی 
گردشگری مسئوالنه در طبیعت است، 
پایدار،  توسعه  جهت  در  حرکت  افزود: 
دوستی با فرهنگ بومیان و کمک به 
حفظ میراث فرهنگی از جمله مسئولیت 

های یک گردشگر در سفر را تشکیل 
می دهد.

باید  گردشگر  کرد:  تصریح  اردو 
از منابع موجود در طبیعت به گونه ای 
حفاظت کند که نسل های آینده هم 
که  گونه  همان  کنند.  استفاده  بتوانند 
از میراث فرهنگی حفاظت می کنیم، 

باید از میراث طبیعی هم حفاظت شود.
گسترش  ینکه  ا بیان  با  وی 
جمله  از  آن  پیامدهای  و  شهرنشینی 
اکوتوریسم  علل  جمله  از  هوا  آلودگی 
جهانی  سازمان  گفت:  است،  مدرن 
 ، متحد ملل  ن  ما ز سا گردشگری 
“رجوع  عنوان  با  را  پایدار  گردشگری 

اقتصادی،  محیطی،  زیست  زوایای  به 
فرهنگی، اجتماعی توسعه گردشگری” 

تعریف کرده است.
این مدرس دانشگاه گفت: اقدامات 
مهمی در جهت حفاظت از محیط زیست 
در سرزمین ایرانیان )آیلند( انجام شده که 
با  آنها پوشش گیاهی سازگار  از جمله 
محیط و اقلیم، مدیریت آب ، ایجاد شبکه 
فضای سبز بر اساس سرانه جمعیت و 

مدیریت پساب و فاضالب است.
به گفته مسئوالن پروژه آیلند، تمام 
طرح های زیست محیطی و دیگر طرح 
های اجرا شده در سرزمین ایرانیان )آیلند( 
المللی  بین  مجرب  مشاوران  با کمک 

ارزیابی و به اجرا درآمده است.
المللی  بین  نمایشگاه  پانزدهمین 
 9 از  که  وابسته  صنایع  و  گردشگری 
بعدازظهر  کرد،  کار  به  آغاز  ماه  بهمن 
سه شنبه ۱۲ بهمن به کار خود پایان داد.

آیلند نمونه ای از یک گردشگری مدرن و پایدار است

افتتاح باجه بانک اقتصادنوین در شهر فرش
دنیای جوانان : باجه بانک اقتصادنوین در شعبه مرکزی شهر فرش افتتاح 
شد.به گزارش اقتصاد زمانه به نقل از روابط عمومی بانک اقتصادنوین، این باجه 
از ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ در شعبه مرکزی شهر فرش به نشانی تهران، کیلومتر 5 جاده 
مخصوص، روبروی تهرانسر آماده خدمت رسانی به هم میهنان گرامی خواهد بود.

طالیی  باشگاه  ویژه  و  جدید  امتیازات  از  رونمایی 
مشتریان بانک آینده

در  آینده،  :بانک  جوانان  دنیای 
زمینه  در  خود  مستمر  فعالیت  کنار 
توسعه خدمات و محصوالت جدید و 
تقویت  به منظور  و  آن  در  تنوع  ایجاد 
تعامل  و  ارتباط  در  مستمر  ارتقاء  و 
اقدام  عزیز،  مشتریان  با  ارزش آفرین 
به تحولی جدید در »باشگاه مشتریان 

بانک آینده« نموده است.
با  آینده  بانک  مشتریان  باشگاه 
موثر،  و  دوسویه  ارتباط  ایجاد  اهداف 

درک و سنجش نیازمندی های مشتریان عزیز و ارائه محصوالت و خدمات ویژه 
متناسب با آن نیازها و افزایش رضایت مندی؛ ضمن ارتقا و توسعه بانکداری 
الکترونیکی، می کوشد تا با مشارکت مشتریان عزیز برای جمع آوری امتیازات 
و شرکت در طرح های ویژه اعضای باشگاه مشتریان بانک آینده، همراهی هر 

چه بیش تر و بهتری را انجام دهد.
مشتریان محترم واجد شرایط می توانند با ثبت نام در سایت باشگاه مشتریان 
به نشانی ba.efarda.ir و بر اساس میزان میانگین موجودی سپرده ای در پایان 
هر سه ماه و با بهره مندی از خدمات گوناگون سپرده بانکی، بانکداری الکترونیکی، 
خدمات کارمزدمحور، تسهیالت اعطایی و ارتباطی، امتیازات الزم را کسب کنند.

هم چنین، مشارکت در اقدامات باشگاه مشتریان، شرکت در نظرسنجی، 
بخش  تکمیل  شانس،  گردونه  اینترنتی،  سامانه  به  ورود  امتیاز،  دادن  هدیه 
دیگر  از  تولد  روز  هدیه  و  اطالعات شخصی  بخش  تکمیل  عالقه مندی ها، 

بخش های امتیازآور این باشگاه است.
مشتریان عزیز پس از کسب امتیاز و قرارگیری در یکی از سطوح پیش 
بینی شده، می توانند عالوه بر دریافت »ایران کارت« هم رنگ سطح خود، با خرج 
امتیازات کسب شده، از خدمات و مزایای متنوعی مانند: تخفیف خدمات آنالین، 
نیکوکاری، استفاده از خدمات بانکی و ایران مال، قرعه کشی های دوره ای سه ماهه 

و سایر خدمات ارائه شده، بهره مند شوند.
امیدواریم با یاری خداوند بزرگ و همراهی و هم دلی شما مشتریان وفادار 
و صمیمی، باشگاه مشتریان بانک آینده بتواند گامی دیگر برای خشنودی و 

رضایت مندی هر چه بیش تر شما مشتریان ارجمند بردارد.

فجر ملی)6(/ جدیدترین طرح پرداخت تسهیالت بانک 
ملی ایران رونمایی شد

منظور  به   : جوانان  دنیای 
تقویت توان اقتصادی اقشار مختلف 
و همراهی با سیاست های دولت 
وضعیت  بهبود  برای  سیزدهم 
ایران  ملی  بانک  مردم،  معیشتی 
طرح تسهیالت آنی ملی »تام« را 

رونمایی کرد.

به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
ملی  بانک  عمومی  روابط  از  نقل 
ملی  آنی  تسهیالت  طرح  ایران، 

برای تامین نقدینگی مورد نیاز همه مشتریان حقیقی که تمایل دارند عالوه بر 
دریافت تسهیالت ارزان قیمت و آنی، منابع خود را نیز نزد بانک سپرده گذاری 

کرده و از سود آن بهره مند شوند، طراحی شده است.
پرداخت تسهیالت موضوع طرح »تام« به تولیدکنندگان دارای پروانه بهره 
برداری و صاحبان جواز کسب، به منظور تامین سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، 

مضاربه و...حداکثر تا سقف 5۰ میلیارد ریال خواهد بود.
پزشکان، مهندسان عضو نظام مهندسی، وکال، قضات، اعضای هیات 
علمی دانشگاه و مدیران ارشد سازمان ها و نیز اعضای هیات مدیره شرکت 
های با بیش از ۱۰۰ نفر نیروی کار، حداکثر تا سقف ۲۰ میلیارد ریال می توانند 
از این تسهیالت استفاده کنند، اما چنانچه پزشکان متقاضی تسهیالت مرتبط 
با شغل خود باشند، حداکثر سقف تسهیالت قابل پرداخت به آنها 5۰ میلیارد 

ریال خواهد بود.
سایر مشاغل و افراد جامعه نیز می توانند حداکثر تا سقف ۱۰ میلیارد ریال 

از تسهیالت موضوع طرح »تام« بهره مند شوند.
نرخ سود تسهیالت طرح از صفر تا ۱7 درصد و مدت بازپرداخت اقساط 

حداکثر 5 سال است.

موسسه  کارآفرینی  تسهیالت  از  نفر  هزار   ۲4 از  بیش 
اعتباری ملل بهره مند شدند

به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: 
این موسسه از ابتدای شهریورماه سال جاری با اعطای تسهیالت از طریق طرح 
های افق، یکتا کارت،اعتباری، متخصصان و اصناف به۴8۱ / ۲۴ نفر تسهیالت 
پرداخت نمود.این گزارش می افزاید: متقاضیان محترم برای بهره مندی از طرح 
های تسهیالتی موسسه اعتباری ملل می توانند به شعب موسسه مراجعه و از 

مزایای طرح های فوق بهره مند شوند.

به  یی  ا لز اشتغا لحسنه  ا ض  قر تسهیالت  پرداخت 
کارآفرینان کمیته امداد از سوی بانک سینا

دنیای جوانان : بانک سینا تسهیالت قرض الحسنه ۲۰ میلیارد ریالی به 
کارآفرینان کمیته امداد امام خمینی)ره( پرداخت می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ طبق ضوابط بانک مرکزی این طرح 
به منظور حمایت از تولید داخلی و با هدف اشتغال و توانمند سازی قشر کمتر 
برخوردار جامعه، به کارآفرینان و کارفرمایان معرفی شده توسط کمیته امداد 
امام خمینی)ره( پرداخت می شود. بر اساس این بخش نامه به کارفرمایان و 
صاحبان مشاغل دارای مجوز در ازای به کارگیری حداقل ۲۰ مددجو مبلغ ۲۰ 
میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی، به عبارتی جهت هر مددجو 

مبلغ یک میلیارد ریال اعطا می شود.
گفتنی است تسهیالت اشتغالزایی قرض الحسنه در زمینه های مختلف 
تولیدی و اقتصادی به کارآفرینان فعال کمیته امداد امام خمینی)ره( و زنان 

سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد پرداخت می شود.
این بانک همچنین طی امضای تفاهم نامه های همکاری با بنیاد علوی، به 
افراد کم بضاعت در مناطق محروم کشور وام قرض الحسنه پرداخت می کند.

پیام تبریک مدیرعامل بانک سینا به مناسبت چهل و سومین 
فجر انقالب اسالمی ایران

دنیای جوانان : مدیرعامل بانک سینا در پیامی فرا رسیدن چهل و سومین 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران را تبربک گفت.

پیام تبریک مدیرعامل بانک سینا به مناسبت چهل و سومین فجر انقالب 
اسالمی ایران

متن پیام دکتر ایمانی بدین شرح است:
ایران به  انقالب اسالمی  یادآور پیروزی شکوهمند  “دهه مبارک فجر 
رهبری داهیانه بنیانگذار و معمار بزرگ انقالب حضرت امام خمینی)ره( است 
که با تکیه بر ایثارگری ها، شهامت و از خودگذشتگی ملت سرافراز ایران با 

الهام از نهضت عاشورا تحقق پیدا کرد.
ایامی که در آن ثمره سالها مبارزه مردم ایران زمین با دستهای خالی در 
مقابل ارتش زر و زور و تزویر و تا دندان مسلح رژیم شاهنشاهی تنها با تکیه 
بر اراده پوالدین و عزم راسخ و شعار استقالل، آزادی جمهوری اسالمی به 

ثمر نشست و فصلی نو در تاریخ معاصر و اتفاقی بزرگ در جهان را رقم زد.
در آستانه چهل و سومین فجر انقالب اسالمی و آغاز بهاری دیگر از شکوه 
نهضت حسینی)ع(، یاد و خاطره شهدا و امام شهدا را گرامی داشته، سالگرد این 
رخداد عظیم را به محضر رهبر فرزانه انقالب و مردم شریف و همیشه در صحنه 
میهن عزیزمان تبریک و شادباش عرض می نمایم و از خداوند سبحان توفیق، 

سربلندی و سرافرازی روزافزون ایران اسالمی را مسئلت دارم”.

خرید  کارمزد  پرداخت  بدون  سازمان ها  کارکنان 
اقساطی کنند

بانک  عامل  مدیران  امضای  به  که  تفاهم نامه ای  اساس  بر   : جوانان  دنیای 
قرض الحسنه مهر ایران و فروشگاه زنجیره ای رفاه رسید، سازمان ها می توانند با معرفی 

کارکنان خود، آن ها را از کارت اعتباری بدون کارمزد بهره مند کنند.
سعید  »سید  دکتر  ایران،  مهر  قرض الحسنه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
شمسی نژاد« مدیرعامل این بانک در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با فروشگاه 
رفاه، گفت: یکی از وظایفی که بانک های قرض الحسنه بر عهده دارند و به خوبی هم 
موفق شدند در طول سال های گذشته آن را انجام دهند، پرداخت وام قرض الحسنه برای 
نیازهای ضروری مردم است. مدل هایی که بانک های قرض الحسنه ایجاد کرده اند، از 
جمله کاالکارت بانک قرض الحسنه مهر ایران یا استفاده از خدمات مربوط به خرید 

کاالی ایرانی، خوشبختانه به خوبی توسعه یافته است.
بانک قرض الحسنه مهر ایران کمترین نکول را در سطح شبکه بانکی دارد

وی ادامه داد: نرخ نکول این وام ها نیز به شدت پایین است. در حال حاضر میزان 
معوقات کل تسهیالت پرداخت شده از سوی بانک قرض الحسنه مهر ایران کمتر از ۰.۶ 
درصد است که کمترین میزان نکول در شبکه بانکی به شمار می رود. علت اصلی نیز 
این است که مردم در بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه بسیار با تعهد عمل می کنند.

شمسی نژاد گفت: خوشبختانه فروشگاه های رفاه در طول سال های گذشته توسعه 
بسیار خوبی پیدا کرده اند. شاهدیم که این فروشگاه  زنجیره ای شبکه مخاطب بسیار 
خوبی را در جامعه جلب کرده و توانسته بخشی از دغدغه مردم را در تأمین مایحتاج 
ضروری خود برطرف کند. اگر بتوانیم همکاری های مشترک را توسعه دهیم و مانند 
کار مشترک امروز محصوالت مناسبی را ایجاد کنیم، به مردم کمک زیادی خواهد شد.

دریافت تسهیالت با نرخ صفر درصد!
نوروز  ایام عید  ایران اظهار کرد: نزدیک  بانک قرض الحسنه مهر  مدیرعامل 
هستیم و مردم احتیاجاتی دارند که فروشگاه رفاه می تواند بخشی از آن را پوشش 
دهد. مردم می توانند احتیاجات خود را از طریق فروشگاه رفاه تأمین کنند و سپس با 

اقساط ۱۲ ماهه این تسهیالت را به بانک برگردانند.
شمسی نژاد درباره جزئیات این تسهیالت توضیح داد: سقف این تسهیالت 5۰ 
میلیون تومان است و کارمزد آن نیز 3 درصد است که توسط فروشگاه رفاه پرداخت 

می شود و مردم، عماًل تسهیالت را با نرخ صفر درصد دریافت می کنند.

بانک قرض الحسنه مهر ایران کارنامه روشنی دارد
نیز  دکتر »رسول محمدی« مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه 
درباره این تفاهم نامه همکاری، گفت: در چند سال گذشته همکاری بسیار مناسبی 
با بانک قرض الحسنه مهر ایران داشتیم. ظرف یکی دو ماه گذشته نیز مذاکراتی با 
این بانک انجام دادیم و به جمع بندی رسیدیم که امروز تفاهم نامه آن امضا می شود 
و کاری متفاوت در طول چند سال اخیر به شمار می رود.وی ادامه داد: در چارچوب 
همکاری بین بانک قرض الحسنه مهر ایران، فروشگاه زنجیره ای رفاه و پذیرندگان 
بانک های  از  پرداخت تسهیالت صفر درصد صورت می گیرد. مردم  این فروشگاه، 
قرض الحسنه از جمله بانک قرض الحسنه مهر ایران خاطرات خوبی دارند. این بانک در 
طول چند سال گذشته، به کارکنان دولت، بازنشستگان و همچنین اقشار محروم جامعه 
کمک های بجا و شایسته ای کرده است.محمدی گفت: همکاری بانک قرض الحسنه 
مهر ایران و فروشگاه رفاه منجر شده که حتی کارمزد تسهیالت قرض الحسنه نیز از 

مصرف کننده دریافت نشود و کارمزد این کارت اعتباری صفر باشد.
وی اظهار کرد: در شرایطی که دولت تالش های زیادی انجام می دهد که قدرت 
خرید مردم را افزایش دهد، این کار می تواند کمک قابل توجهی به اقشاری کند که 
می خواهند مایحتاج خود را خریداری کنند. بدون شک بدون کارمزد بودن این طرح، 

کاری عظیم در حوزه مسئولیت اجتماعی برای هر دو مجموعه محسوب می شود.

خبر ...خبر

کوتاه از بیمه

زیر نظر: ناهید مالحسینی

بانک  مدیرعامل   : جوانان  دنیای 
دی با تأکید بر لزوم بازنگری در فرایندها 
و تحول فرهنگ بازاریابی در نظام بانکی، 
جذب منابع گران قیمت را آفت زیان بار 

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

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

تمرکز آموزشی داشته باشیم.
نیروی  ترکیب  به  اشاره  با  وی 
انسانی جوان بانک دی گفت: بیش از 9۰ 
درصد نیروهای شعب بانک دی جوان و 
دارای تحصیالت دانشگاهی هستند که 
این خود یک مزیت رقابتی ویژه و قابل 

اتکا برای بانک است.
مهم ترین  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
ریسک  کاهش  بر  تأثیرگذار  عوامل 
آموزش های  توسعه  بانک،  عملیاتی 
کارکنان  برای  کاربردی  و  تخصصی 

است.
مدیرعامل بانک دی تصریح کرد: 
روزانه  صورت  به  باید  شعب  رؤسای 
عملکرد شعبه را در حوزه های مختلف با 
تمامی کارکنان شعبه در میان بگذارند 
امور  جریان  در  شعبه  ارکان  تمامی  تا 
و شاخص های عملیاتی قرار بگیرند و 
برنامه شعبه در راستای اهداف هدفمند 

حرکت کند.
سود  نرخ  قیمتی  جنگ  قیطاسی 

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

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

کمک کنیم.
لزوم  به  اشاره  با  همچنین  وی 
رکن  در شعب گفت:  تکریم مشتریان 
و  تکریم  اسالمی  بانکداری  اصلی 

تعهدات  به  نسبت  مشتری  آگاه سازی 
این  اگر  که  قراردادهاست  در  طرفین 
مسأله ساده در بانک جدی گرفته شود، 
فرهنگ بانکداری اسالمی ارتقاء می یابد.

و  خانواده شهدا  ویژه  تکریم  وی 
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 بپردازیم.

وی در پایان تأکید کرد: امیدوارم 
با همت جمعی تمامی کارکنان ستاد و 
و  هدفمند  برنامه ریزی  کنار  در  شعب 
شاهد  تخصصی،  آموزش های  توسعه 
بالندگی و موفقیت های روزافزون بانک 

دی باشیم.
حسین  نشست  این  دامه  ا در 
آزاد  دانشگاه  تمام  استاد  وظیفه دوست، 
اسالمی در رشته بازاریابی و رئیس سابق 
انجمن علمی بازاریابی ایران به آموزش 
مباحث مرتبط با شیوه های نوین بازاریابی 

در نظام بانکی پرداخت.

جذب منابع با نرخ سود باال، نتیجه ای جز زیان برای نظام بانکی نخواهد داشت

زیر نظر: امیر خوش احوال نظیف

دنیای جوانان : شرکت داروسازی اکسیر از مشتریان 
اولین  ایران، برای  بانک توسعه صادرات  آباد  شعبه خرم 
بار موفق به تولید داروی نوراپی نفرین شد؛ این دستاورد 
صرفه جویی ارزی بالغ بر 3/5 میلیون دالر برای کشور 

به دنبال دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
غالمرضا رومیانی نژاد، رئیس شعبه خرم اباد بانک توسعه 
انقالب  پیروزی  سالگرد  تبریک  ضمن  ایران،  صادرات 
اسالمی، گفت: بانک توسعه صادرات ایران مفتخر است؛ به 
عنوان بانکی پیشرو در حمایت از شرکت های صادرات محور، 
با اعطای ۱۰۰۰ میلیارد ریال تسهیالت سرمایه درگردش از 

محل منابع بانک و صندوق توسعه ملی به شرکت داروسازی 
اکسیر در فرایند تولید صادراتی کمک کند.رومیانی نژاد اظهار 
داشت: شرکت داروسازی اکسیر با تولید انبوه این داروی 
حیاتی که در طبقه بندی داروهای قلبی عروقی قرار دارد، 
عالوه بر تامین نیاز داخلی کشور، همچنین فرصت صادرات 

به کشورهای دیگر را فراهم کرده است.
ایران  صادرات  توسعه  بانک  آمادگی  اعالم  با  وی 
دراستان لرستان برای تامین مالی شرکت های صادراتی 
گفت: این شعبه از بانک بسته کاملی از خدمات ارزی اعم از 
فروش ارز، حوالجات ارزی، صدور ضمانت نامه های بانکی 
، اعتبارات اسنادی ریالی و سایر نیازمندی های تخصصی 

بانکی به مشتریان ارائه می دهد.
رومیانی نژاد خاطرنشان کرد: صادرکنندگان و تولید 
کنندگان استان لرستان در گروه های مختلف دارویی انسانی 
و دامی ، آرایشی بهداشتی ، فلزی و کانی ، سیمان ، ظروف 
خانگی ، مواد غذایی و شرکت های دانش بنیان قرار دارند.
وی اعالم کرد: شعبه خرم آباد بانک توسعه صادرات 
ایران تا نیمه بهمن ماه سال جاری بیش از دو هزار میلیارد 
ریال تسهیالت با کمترین نرخ سیستم بانکی به واحد های 
تولیدی و صادراتی از محل منابع بانک و صندوق توسعه 
ملی پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 

رشد ۱5۰ درصدی را نشان می دهد.

صرفه جویی ارزی ۳٫۵ میلیون دالری برای کشور

دنیای جوانان : عضو هیات مدیره 
و  شعب  امور  در  مدیرعامل  معاون  و 
دهه  مبارک  ایام  با  همزمان  بازاریابی 
فجر با حضور در مرکز ارتباطات مردمی 
مشتریان  سواالت  به  مسکن  بانک 

پاسخ داد.
بر   ، جوانان  دنیای  گزارش  به 
به  آمده  عمل  به  برنامه ریزی  اساس 
منظور ایجاد امکان ارتباط میان مردم 
و مدیران ارشد بانک مسکن به مناسبت 
نیز  امسال  اسالمی،  انقالب  فجر  دهه 
مدیران  گذشته،  های  سال  همچون 
بانک مسکن با حضور در مرکز ارتباط 
بانک در روزهای ۱۲  این  با مشتریان 
الی ۲۰ بهمن ماه به سواالت گوناگون 
فاضلیان  دادند.سیدمحسن  پاسخ  مردم 
عضو هیات مدیره و معاون مدیرعامل 
در امور شعب و بازاریابی بانک مسکن، 
شرق  شعب  امور  مدیر  ایزدی  مسعود 
امور شعب  مدیر  نجفیان  پرویز  کشور، 
امور  مدیر  کشاورز  علی  کشور،  غرب 
مدیر  شیردل  ساسان  تهران،  شعب 
امور فناوری اطالعات، مهدی سندگل 
نظامی مدیر امور روابط عمومی و حوزه 
مدیریت، رضا صادقی اقدم رییس اداره 
معاون  احمدی  مهدی  بازاریابی،  کل 
کشور  غرب  منطقه  مور  ا مدیریت 
پاسخگوی  مرکز،  این  در  حضور  با 
های  دغدغه  و  سواالت  مهم ترین 

مشتریان بانک مسکن بودند.
حاشیه  در  و  خصوص  همین  در 

اجرای این برنامه، سیدمحسن فاضلیان 
اظهار داشت: در نظام اسالمی تنها شانی 
که مدیران می توانند به لحاظ دنیایی و 
با انگیزه های معنوی و آخرتی در نظر 
مشکالت  از  گره گشایی  باشند،  داشته 

مردم و پاسخگویی به آنان است.
نگاه  با  که  امیدوارم  افزود:  وی 
این  شعاری،  رویکرد  نه  و  مساله  حل 
تا  بیفتد  بدنه مدیریتی کشور  اتفاق در 
حل مشکالت مردم در چارچوب ضوابط 
و قوانین صورت گیرد؛ چرا که اگر این 
امر در کشور و به ویژه در نظام بانکی 
تبدیل به یک پویش و حرکت همگانی 
شود، نتایج مثبتی را شاهد خواهیم بود.
فاضلیان ادامه داد: طی چند تماس 
را  مردم  با  صحبت  توفیق  که  تلفنی 
مشکالت  که  است  مشخص  داشتم، 

استعداد  و  است  حل  قابل  راحتی  به 
بانک مسکن و نظام بانکی کشور این 

قابلیت را دارد.
معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
بازاریابی  و  شعب  امور  در  مدیرعامل 
الت  ا سو عمده   : د کر ن  نشا طر خا
مشتریان، در خصوص انواع تسهیالت 
بانک مسکن و عمومًا در حوزه سقف 
ع  ا نو ا ساخت،  و  خرید  تسهیالت 
سپرده های بانک مسکن و یا مشکالت 

در بازپرداخت تسهیالت است.
فاضلیان در خصوص دیگر پرسش 
های مشتریان گفت: درباره بازپرداخت 
مطرح  تقاضایی  روستایی  تسهیالت 
شده بود تا به صورت دوره ای یا فصلی 
حوزه  در  شود؛  پرداخت  تسهیالت 
آزادراه ها و بزرگراه ها، نیز سواالتی وجود 

داشت که بنا شد پیگیری صورت گیرد؛ 
سواالتی  مشتریان  از  برخی  همچنین 
درباره اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن 
و بازفروش آن در بازار سرمایه داشتند 
که همه آن ها را در حد توان پاسخگو 
معاون  و  مدیره  هیات  بودیم.عضو 
بازاریابی  و  شعب  امور  در  مدیرعامل 
افزایش  برای  بانک  برنامه  به  اشاره  با 
پاسخگویی اظهار داشت: بخش روابط 
عمومی بانک باید این کار را در حوزه 
سیاستگذاری، تاکتیک و ابزاری پیگیری 
کند. به عنوان مثال، هر اقدام و روندی 
که منجر به ایجاد تعامل و پاسخگویی 
تا  شعبه  متصدی  از  مردم  با  دوسویه 
باالترین مقام های مسوول بانک شود، 

باید در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید مشکالت مردم 
بررسی و در اسرع  به صورت هدفمند 
شود.  ارایه  مشتری  به  پاسخ ها  وقت 
این امر، سیاست ما در مجموعه روابط 
پایان  در  بود.فاضلیان  خواهد  عمومی 
خطاب به کارکنان صف و ستاد گفت: 
کارکنان مشتریان را بیشتر با محصوالت 
و  کنند  آشنا  مسکن  بانک  خدمات   و 
دسترسی عامه مردم به انواع محصوالت 
سپرده ای به شکل کامل تری برای مردم 

روشن شود.
وی در پایان گفت: امیدوارم که در 
ارتباط مستمر  آینده نزدیک، تاثیر این 
و تعامل دو سویه با عموم مردم، منجر 
به ارتقا و رشد نظام بانکی کشور شود.

عضو هیات مدیره بانک مسکن:

پاسخگویی هدفمند، اولویت بانک مسکن است
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قهرمان راهي جشنواره بلگراد مي شود

در  قهرمان،  یی  سینما فیلم 
در  بلگراد  فیلم  جشنواره  پنجاهمین 
گذاشته  نمایش  به  صربستان  کشور 
می شود. این فیلم به کارگردانی اصغر 
ویژه  نمایش های  در بخش  فرهادی 
این رویداد سینمایی به نمایش گذاشته 

می شود که از تاریخ ۲5 فوریه تا 5 مارس )۶ 
تا ۱5 اسفند( در کشور صربستان برگزار می شود. قهرمان در مجموع در 8 

نوبت در این رویداد سینمایی به نمایش گذاشته می شود. 
ساخته جدید فرهادی تاکنون بیش از ۲ میلیون دالر در کشورهای 

مختلف فروخته است.
 آخرین ساخته اصغر فرهادي که نماینده سینماي کشور در اسکار 
بود، متاسفانه در آخرین راي گیري اعضاي اسکار، نتوانست در بین 5 فیلم 

نهایي این جشنواره قرار بگیرد و با این مراسم خداحافظي کرد.

محمدحسین مهدویان هم خداحافظي کرد!

محمدحسین مهدویان با انتشار 
کرد  اعالم  اینستاگرامی  پست  یک 
که جشنواره فیلم فجر برای او تمام 
پایان  از  پس  درست  است!  شده 
فجر  فیلم  جشنواره  اختتامیه  مراسم 

بود که رضا میرکریمی که سیمرغ بهترین 
کارگردانی را دریافت کرد با انتشار یک پست 
اینستاگرامی از جشنواره فیلم فجر خداحافظی کرد و حاال محمدحسین 
مهدویان که در چهلمین جشنواره فیلم فجر با فیلم مرد بازنده در بخش 
سودای سیمرغ حضور داشت، نوشت: جشنواره فیلم فجر برای من تمام 
شده. از دوران حضورم در جشنواره یادگارهای زیادی دارم. بیشتر از ۲ 

سیمرغی که گرفته ام.
 تا همینجا و همینقدر برایم کافی است. حاال دیگر سودایی در سر 

ندارم. فقط شوق سینماست که وسوسه ام می کند.

حجت اشرف زاده از ابتال به کرونا خبر داد

حجت اشرف زاده خواننده محبوب 
که  کشور  موسیقي  دوست داشتني  و 
جشنواره  جریان  در  و  گذشته  شب 
اجرا  وحدت  تاالر  در  فجر،  موسیقي 
داشت، از ابتال به کرونای سختی خبر 

کرده  پیدا  رهایی  آن  از  تازگی  به  که  داد 
است! او اعالم کرد ظرف یک ماه گذشته 
کرونای سختی را پشت سر گذاشته و خوشبختانه توانسته است خودش 

را به این اجرا برساند.
امیدواری  ابراز  بارها  کنسرت  طول  در  اشرف زاده  همه  این  با   
قطعه ها  اجرای  پس  از  جسمانی  شرایط  به  توجه  با  بتواند  که  کرد 
بربیاید. او سال گذشته و در جریان برگزاری سی و ششمین جشنواره 
که  بود  حاضر  رویداد  این  در  مجازی  کنسرتی  با  هم  فجر  موسیقی 

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

مالقات خصوصي بازهم پرمخاطب ترین

فیلم سینمایی مالقات خصوصی، 
به کارگردانی امید شمس که در بردن 
ویژه  به  امسال  فجر  جشنواره  جوایز 
ناکام  مردم  برگزیده  فیلم  سیمرغ 
این  فیلم  پرفروش ترین  بود،  مانده 

دوره لقب گرفت. 
بلورین  سیمرغ  ناگهاني  حذف  از  بعد 
مردمي از جشنواره امسال که طبیعتا تا روز آخر مالقات خصوصي برنده 
آن بود، حاال بعد از پایان جشنواره اعالم شده است که این فیلم با 8۱8 
میلیون تومان درآمد پرفروش ترین فیلم این دوره بوده و در یک رقابت 
شانه به شانه با ۴ میلیون تومان بیشتر مرد بازنده، ساخته محمدحسین 

مهدویان را پشت سر گذاشته است. 
با 7۴5 میلیون تومان فروش  شادروان، ساخته حسین نمازی هم 

سوم شد.
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توضیحات ناکافي دبیر جشنواره فجر درباره اتفاقات عجیب...

مسعود نقاش زاده نتوانست اصحاب رسانه را قانع کند!
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سازمان شهرستان ها:  091227۵2190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

دوره  چهلمین  شک  بدون 
مي توانیم  را  فجر  فیلم  جشنواره 
 . میم بنا نها  آ ین  شیه تر جا پر
ابتداي  همان  از  که  جشنواره اي 
با  نتخاب  ا هیات  کار  به  شروع 
اعالم  از  بعد  و  بود  همراه  حاشیه 
ادامه  حواشي  این  داوران  هیات 
پیدا کرد و درنهایت حذف سیمرغ 
از فیلم هاي  لو رفتن یکي  بلورین، 
اسامي  رفتن  لو  البته  و  جشنواره 
شروع  از  پیش  سیمرغ  برندگان 
شد  باعث  همه  و  همه  اختتامیه 
و  ضعیف تر  بسیار  جشنواره  این  تا 
برگزار  دیگري  دوره  هر  از  بدتر 
ه  د ا نقاش ز د  مسعو  . شد با شده 
فجر  فیلم  جشنواره  چهلمین  دبیر 
شب گذشته و با حضور در بین اهالي 
انتقادات  البته  و  ابهامات  به  رسانه 
که  هرچند   . د ا د پاسخ  مختلف 
بسیاري از جواب هاي او قانع کننده 
نبود و مشخص بود که جوابي براي 
بسیاري از اتفاقات جشنواره ندارد!

ابتداي  در  نقاش زاده  مسعود 
این نشست رسانه اي درباره حذف 
سیمرغ بلورین مردمي که بیشترین 
محل انتقاد از جشنواره بود، گفت: 
مردمی  رای  که  عواملی  مجموعه 
حلقه  چند  کند،  ارائه  است  قرار  را 
است. هم حلقه فنی دارد، هم حلقه 
انسانی دارد و هم تعامل این حلقه ها 
با یکدیگر مهم است. مجموعه این 
باشد.  اعتماد  قابل  بایستی  فرآیند 
این  در  گزارش هایی  آنکه  از  بعد 
را  دریافت کردیم، کمیته ای  زمینه 
فنی  مختلف  ابعاد  تا  کردیم  تعیین 
احتمالی  تخلفات  هم  و  انسانی  و 
ز  ا شود.  بررسی  گرفته  صورت 
آنجا که متوجه تناقض های باالیی 
دلیل  همین  به  شدیم،  داده ها  در 
از  حفاظت  برای  کردیم  احساس 
امانت داری  و  آثار  صاحبان  حقوق 

این  درست  کار  مردم  آرای  ز  ا
را  نداریم  اطمینان  آنچه  که  است 
گزارش ها  برخی  در  نکنیم.  اعالم 
باالیی  تفاوت های  و  تناقض ها 
تعداد  نمونه  به عنوان  وجود داشت. 
بلیت هایی که برای یک سینما در 
سامانه سمفا ثبت شده بود، با تعداد 
سینما  آن  در  حاضر  تماشاگران 
نقدر  آ ه  گا و  نداشت  نی  هم خوا
هیچ وجه  به  که  بود  زیاد  تفاوت ها 
اعتماد  آرا  این  نتایج  به  نمی شد 
به  تخلف  نیم  نمی دا دقیقا  کرد. 
محصول  شاید  بوده.  صورت  چه 
یک وضعیت بحرانی بوده که مثال 
کاهش  به دلیل  سینما  یک  مدیر 
شلوغی و ازدحام، بدون چک کردن 
مخاطب  ورود  اجازه  بلیت  پرینت 
هم  شاید  است.  داده  را  سینما  به 
ما  باشد.  داشته  دیگری  دالیل 
همان کمیته را مامور کرده ایم که 
گزارش تفصیلی در این زمینه آماده 
ما  بود،  کنم. وقتی چنین شرایطی 
نمی توانستیم با اطمینان بگوییم که 
نتایج رای گیری نتایج درستی بوده 
است. به همین دلیل ترجیح دادیم 
جایزه آرای مردمی را در این دوره 

به هیچ فیلمی اهدا نکنیم.
حذف  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
این سیمرغ به هیچ عنوان در حکم 
افزود:  نیست،  مردم  گرفتن  نادیده 
ما به رای مردم احترام می گذاریم. 
 ۲۰ سینما  سالن  یک  برای  وقتی 
در  نفر   ۴۰۰ اما  شده  چاپ  بلیت 
سالن حضور داشته اند، این مشکل 
به هیچ وجه  این  است.  بسیار جدی 
اول  فیلم های  تخلف  معنای  به 
مردمی  آرای  فهرست  در  دوم  و 
نیست، مجموعه این زنجیره دارای 
آنکه  علی رغم  است.  بوده  اشکال 
بارها  جشنواره  برگزاری  آستانه  در 
این  که  بودیم  خواسته  دوستان  از 
فرآیند را تست و بررسی کنند، اما 
باالخره وقتی قرار است برای یک 

مجموعه بزرگی از مخاطبان پیامک 
باید  پیامک ها  این  شود،  ارسال 
ارتباط  دریافت شود و همزمان در 
اینترنتی لینک هایی برای آنها باید 
خطوط  مواردی  در  شود.  ارسال 
اینترنت قطع بوده و یا کیوسک های 
منتشرکننده بلیت، قطعی داشته اند.
اینکه  درباره  جشنواره  دبیر 
سامانه  متوجه  چقدر  اشکال  این 
یکی  سمفا  گفت:  هم  است  سمفا 
و  است  زنجیره  این  حلقه های  از 
اینگونه نیست که این اشکال فقط 
به سامانه سمفا مربوط باشد. دیتا به 
این سامانه رسیده اما وقتی پیامک 
حلقه  طبیعتا  است،  نشده  ارسال 
دیگری از این زنجیره درست عمل 
نکرده است. این ضعف باعث شده 
تماشاگران  از  زیادی  تعداد  است، 
اینجا سمفا  در  بدهند.  رای  نتوانند 
در  پیامک  ارسال  سامانه  یک  با 
ارتباط بوده و نمی توان گفت ایراد 

بازمی گردد.  سمفا  سامانه  به  تنها 
این  بررسی  برای  که  کمیته ای 
کار  این  کرده ایم،  مأمور  موضوع 
را رها نکرده است و نتایج گزارش 
سازمان  اختیار  در  آنها  تفصیلی 
اگر  گرفت.  خواهد  قرار  سینمایی 
تخلفی در این زمینه صورت گرفته 
باشد حتما از طریق اداره نظارت و 
ارزشیابی پیگیری های الزم درباره 
آن صورت خواهد گرفت و اینگونه 
جشنواره،  شدن  تمام  با  که  نیست 

این مسئله رها شود.
واکنش  در  نقاش زاده  مسعود 
تهیه کننده  بنان  امیر  اظهارات  به 
مبنی بر  خصوصی،  مالقات  فیلم 
حذف  با  لناس  حق ا شدن  ضایع 
ما  اتفاقا  کرد:  تاکید  سیمرغ  این 
برای رعایت حق الناس بود که این 
کردیم!  خارج  داوری  از  را  جایزه 
تضمین  را  آرا  می توانستیم  چگونه 
نفر   38۰ سالنی  در  باالخره  کنیم. 

حضور داشته اند که برای آن سالن 
از  است،  بلیت چاپ شده   ۲۰ تنها 
نفر   38۰ آن  باقی  که  معلوم  کجا 
چه نظری داشته اند؟ رای آنها ثبت 
شده  منتشر  جدول  است.  نشده 
شاید به آنچه از استقبال مخاطبان 
جدولی  اما  بود  نزدیک  می دیدیم 
و  اطمینان  به  نیم  بتوا که  نبود 
براساس آن بگوییم صددرصد نظر 
نشان  دیده اند،  را  فیلم  که  مردمی 
فنی  اشکاالت  اگر  شاید  می دهد. 
می شد  حاصل  نتایج  همین  نبود، 
نتایج  این  به  نمی توانستیم  ما  اما 
دلیل  همین  به  کنیم.  اطمینان 
به  توجه  برای  که  بود  این  ترجیح 
رأی مردم و حفظ حقوق صاحبان 
آثار این جایزه را حذف کنیم. همه 
زه  ندا ا یک  به  ما  برای  فیلم ها 
ارجمند هستند و وظیفه ما در ستاد 
جشنواره این بود که همه فیلم ها را 
یکسان نگاه کنیم و به همه آن ها به 
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یک اندازه توجه کنیم. کنار گذاشتن 
سیمرغ بهترین فیلم از نگاه مردم، 
برای احترام به رای مردم بوده است 
هیچ  از  حقی  هیچ  نمی خواستیم  و 
فیلمسازی ضایع شود. این تصمیم 
هم به هیچ وجه به معنای تخلف از 
اول  رده  فیلم های  عوامل  سوی 
گروه  نیست.  جدول  این  دوم  و 
را مکتوب  نتایج کارش  ما  تحقیق 
خواهد کرد و آن را به اداره نظارت 

و ارزشیابی تحویل خواهیم داد.
لو  درباره  نقاش زاده  مسعود 
ین  ا برگزیدگان  فهرست  رفتن 
دوره از جشنواره پیش از برگزاری 
میانه  در  گفت:  هم  اختتامیه  آئین 
رخ  اتفاق  این  مراسم  برگزاری 
داد. به محض اطالع از این اتفاق، 
مامور  را  حراست  مجموعه  شخصا 
کردیم که به این موضوع رسیدگی 
آرای  است  معلوم  که  چرا  کنند، 
هیات داوران در اختیار چه کسانی 
رأی  که  می دانیم  ما  است.  بوده 
هیات داوران را چه کسانی در اختیار 
پیگیری  را  آن  حتما  و  داشته اند 
خواهیم کرد. برای ما اهمیت دارد 
انجام  قانونی  به صورت  کارها  که 
به  نیاز  گاهی  مسیر  این  در  شود. 
جراحی داریم و شاید برخی گله مند 
هم بشوند، مانند اتفاقی که در آرای 

مردمی شاهد بودیم.
داوری  درباره  جشنواره  دبیر 
خصوصی،  مالقات  فیلم  شدن 
آن  تهیه کننده  انصراف  رغم  به 
آئین نامه  مطابق  کرد:  تاکید  هم 
هیات  توسط  که  فیلمی  جشنواره، 
دیگر  می شود،  پذیرفته  نتخاب  ا
ندارد.  را  از جشنواره  امکان خروج 
 ۲ در  و  شد  داوری  هم  فیلم  این 
نظر  اما  بود  شده  نامزد  هم  بخش 
دیگری  چیز  جوایز  درباره  داوران 

بود.
ه  ر با ر د ه  د ا نقاش ز د  مسعو
فیلم های ملتهب به نمایش درآمده 
در جشنواره و زمزمه مخالفت برخی 
 ، نها آ عمومی  کران  ا با  دها  نها
جشنواره  دبیرخانه  تعامل  درباره 
به عنوان  ما  گفت:  نهادها  این  با 
کامال  قاعده  یک  جشنواره،  ستاد 
آمده  آئین نامه  در  داریم.  روشن 
انتخاب  هیات  اعضای  که  است 
غیر  فیلم ها  اما  می بینند  را  فیلم ها 
انتخاب  هیات  سوی  از  انتخاب  از 
نمایش  نه  پروا دریافت  به  ملزم 
برای حضور در جشنواره هم بودند. 

ما فیلم هایی در جشنواره داشتیم که 
توسط هیات انتخاب پذیرفته شدند 
اما پروانه نمایش دریافت نکردند و 
کنار گذاشته شدند. این یک مسئله 
واضح است. اما اینکه بگوییم یک 
درباره  نظری  معینی  و  نهاد خاص 
حضور یا عدم حضور فیلمی داشته 
است.  نبوده  اینگونه  مطلقا  باشد، 
رخ  اتفاقی  چنین  ندادم  اجازه  من 
کامال  نهاد  یک  ره  جشنوا دهد. 
مستقل  کارکرد  که  است  مستقل 
تابع  اینکه  عین  در  دارد  را  خود 
قواعد نظارت سازمان سینمایی هم 
هستیم. برای ما تایید اداره نظارت 
ارزشیابی سازمان سینمایی حائز  و 
توسط  فیلمی  اگر  است.  اهمیت 
نظر  از  شود،  تأیید  نظارت  اداره 
جشنواره  در  نمایش  برای  مشکلی 

نداشته است.
دبیر جشنواره درباره تاخیر در 
انتشار فهرست نامزدها و شایعه های 
برخی  بروز  مبنی بر  شده  منتشر 
اختالفات در هیات داوری جشنواره 
هم گفت: بعضی اوقات گفتگوها و 
به  داوری  هیات های  در  مذاکرات 
درازا می انجامد. درباره گفتگوهای 
هم  امسال  جشنواره  داوری  هیات 
که  آنجا  از  کشید.  درازا  به  بحث 
موقع  به  فهرست  ستیم  ا می خو
منتشر شود، ما کمی تامل کردیم. 
در  و  نم  می دا من  که  نقدری  آ
جلسات هیات داوری حضور داشتم، 
از  یکی  که  می گفتند  داوران  خود 
بهترین دوره های داوری را داشته اند 
این  در  خوبی  بسیار  تعامل  چراکه 
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.
برخی  درباره  جشنواره  دبیر 
اخبار غیرموثق درباره روند برگزاری 
جشنواره تاکید کرد: باید با اطالعات 
زمانی  در  کنیم.  صحبت  دقیق 
بودیم،  آثار  انتخاب  مرحله  در  که 
منتقدان  و  نویسندگان  از  برخی 
ادعا کردند که فیلم ها را دیده اند و 
افرادی هم ستاد جشنواره را متهم 
این  اختیار  کردند که فیلم ها را در 
افراد گذاشته است، در حالی که ما 
این  می توانیم  کامل  اطمینان  با 
فیلمی  هر  کنیم،  ثابت  را  موضوع 
اگر در مرحله انتخاب توسط افرادی 
از  وجه  به هیچ  باشد،  شده  دیده 
است.  نبوده  جشنواره  ستاد  طریق 
ما فضایی کامال ایزوله ایجاد کرده 
بودیم که در این فضای ایزوله حتی 
ما در ستاد جشنواره هم  همکاران 
اجازه رفت و آمد نداشتند، چه رسد 

به افراد غریبه! 
در این زمینه هم پیگیری های 
ما نشان داد برخی از این افراد که 
آثار  بودند،  فیلم ها  تماشای  مدعی 
را در البراتوارهای دیده اند و برخی 
همان  تولید  عوامل  دعوت  به  هم 

فیلم ها بوده است.
پیگیری  محل  موضوع  این   
از  است که بدانیم چه کسی دقیقًا 
چه بابت شاکی است؟ ما به عنوان 
هر  کردیم  اعالم  جشنواره  ستاد 
فیلمش  شدن  دیده  پیگیر  کسی 
هست، ما به لحاظ حقوقی و قانونی 
ببینیم  تا  آمد  خواهیم  او  به کمک 
چه کسی به فیلمی آسیب زده و یا 
از آن سوءاستفاده کند. ما  خواسته 
به صاحبان آثار اعالم کردیم همه 
سرنخ های قانونی و حقوقی شما را 
می دانیم  ما  کرد.  خواهیم  پیگیری 

از  حفاظت  فیلمی  هر  از  حفاظت 
سینمای ایران است.

انتشار  درباره  جشنواره  دبیر 
کارت  دریافت کننده  افراد  فهرست 
حضور در خانه جشنواره هم گفت: 
اختیارات  حیطه  در  مسئله ای  این 
روابط عمومی جشنواره است. روابط 
عمومی جشنواره از همه متقاضیان 
ثبت نام  جشنواره  خانه  در  حضور 
اعتبارسنجی  آن هم  از  بعد  و  کرد 
صورت گرفت. نکته محرمانه ای در 
این زمینه وجود ندارد اما نمی دانم 
که  است  ضروری  و  الزم  چقدر 
شاید  شود.  منتشر  فهرستی  چنین 
بهتر  روابط عمومی جشنواره  مدیر 
اطالع رسانی  زمینه  این  در  بتواند 
زمینه  این  در  وعده ای  اگر  کند. 
داده شده است، حتما باید این وعده 

عملی شود.
ه  ر با ر د ه  د ا نقاش ز د  مسعو
هم  چهلم  ره  جشنوا لی  ما مور  ا
روند  یک  جشنواره  داد:  توضیح 
زمان  در  به خصوص  پیچیده  بسیار 
اوج گیری مسائل اجرایی و برگزاری 
بودجه جشنواره یک  دارد. همیشه 
بودجه تخمینی اولیه است و بعد از 
پایان جشنواره که همه هزینه ها و 
خدمات به صورت دقیق ثبت و ضبط 
می شود، آن وقت می توانیم درباره 
صحبت  ره  ا جشنو دقیق  بودجه 
کنیم. امسال هم حتمًا در این زمینه 
گزارش خواهیم داد و معتقدیم هیچ 
چیز پنهان از مردم و رسانه ها نباید 
وجود داشته باشد. در گزارش خود 
چند  که  کرد  خواهیم  اعالم  حتی 
صرف  جشنواره  بودجه  از  درصد 
پذیرایی و یا اکران فیلم در استان ها 
شما  را  د  عدا ا ین  ا است.  شده 
به عنوان اصحاب رسانه باید بدانید. 
گاهی شما می توانید با کار رسانه ای 
برخی از این اعداد را اصالح کنید.
فیلم  جشنواره  چهلمین  دبیر 
از  نسخه ای  رفتن  لو  درباره  فجر 
فیلم سینمایی علف زار، از فیلم های 
جشنواره  از  دوره  این  در  حاضر 
آئین  برگزاری  از  تنها ساعتی پس 
اختتامیه گفت: ما چگونه می توانیم 
این  را مطرح کنیم؟  ادعایی  چنین 
فیلم در طول جشنواره در ۶۰ سینما 
اکران شده و مردم هم داخل سالن 
تماشا  را  فیلم  و  ند  رفته ا سینما 

کرده اند. 
شما  نند  ما هم  مردم  همه 
دارند.  اختیار  در  موبایل  گوشی 
امکان  ه  همرا تلفن های  امروزه 
رند.  دا هم  را   ۴k فیلمبرداری 
و  حرفه ای  اخالق  این  فردی  اگر 
اجتماعی را نداشته باشد و از فیلم 
و  کند  فیلمبرداری  اکران  حال  در 
بعد آن را منتشر کند، چه می توان 
سینما  در  که  است  درست  کرد؟ 
اما  دارند  حضور  نظارتی  مأموران 
برای  ه هایی  را همیشه  باالخره 
گریز هست. آنچه ما می دانیم و در 
معرفی  می کنیم،  دنبال  جشنواره 
نظارت  اداره  به  خاطی  سینماهای 
تخلف  این  چه  است.  ارزشیابی  و 
احترام  و  بلیت  فروش  زمینه  در 
مسائل  در  چه  باشد،  مخاطب  به 
دیگر. اینها در تنظیم مناسبات آنها 

در آینده موثر خواهد بود.
 اگر سینمایی حقوق صاحبان 
گزارش های  نکند،  رعایت  را  آثار 
اعالم  سینمایی  سازمان  به  را  آن 
و  نظارت  اداره  قطعا  و  می کنیم 
را  آن  جدی  به صورت  ارزشیابی 

پیگیری خواهند کرد.


