
نفت 100 دالری و بحران انرژی؛

تقاضابرایبازگشتنفتایرانجدیترمیشود
با  انسانی  منابع  مدیرعامل یک شرکت در حوزه 
بیان اینکه طرح صیانت عامه مردم را هدف قرار داده 
است، گفت: آنچه عامه مردم به آن عکس العمل نشان 
می دهند این است که قرار است وضع آموزش و معیشتشان تحت 
تاثیر قرار بگیرد، ارتباطشان با دنیا قطع شود و جلوی پیشرفتشان 

گرفته شود.
مهدیس پرپنچی، با اشاره به طرح موسوم به صیانت اظهار 

کرد: در شرایط فعلی کشور، مطرح کردن چنین طرحی که عامه 
را  سوادش  است  ممکن  یا  ندارند،  دسترسی  جزییاتش  به  مردم 
نداشته باشند و برداشت های متفاوتی از آن وجود دارد و حتی برای 
متخصصان جامعه هم جوانبش به درستی مشخص نیست، اما همان 
شبکه های  یا  محدود  اینترنت  که  که مشخص شده  هم  حدودی 

اجتماعی فیلتر می شوند، ترس زیادی در مردم ایجاد کرده است.
صفحه 3

شهردار تهران خبر داد؛

۱۸۰ هزار واحد مسکونی در پایتخت 
ساخته می شود!

انتشار اخبار منفی، جامعه را ناامید می کند
یک روانشناس گفت: نمایش اخبار جنگ 
ناامیدی  و  پرخاشگری  ایجاد  باعث  خشونت  و 
افزایش  با  نمایش خشونت  افراد می شود و  در 

پرخاشگری در جامعه رابطه مسقیم دارد.
یک روانشناس اجتماعی گفت: مفهوم گوش به زنگی 
و  جنگ  اخبار  به  نسبت  افراد  که  می شود  باعث  اجتماعی 
ندادن  قرار  از طرفی  و  باشند  اجتماعی حساس  رویداد های 

این اخبار در دسترس مردم هم موضوعی منطقی نیست.
به گفته صفاری نیا، انسان از نظر تکاملی موجودی 
اخبار  به  نسبت  بقای خودش  و  بودن  زنده  برای  است که 
انسان  اگر  مثال  طور  به  است،  حساس  و  هشیار  منفی 
می شد  متوجه  است  بارانی  هوا  فردا  که  داشت  خبر  اولیه 
نسبت  بود که  و مجبور  کند  فراهم  را  آذوقه خود  باید  که 
به اخبار یا رویداد های منفی که به بقای او کمک می کرد، 

حساس تر باشد.
صفحه 2

با حضور مدیران شرکت توزیع برق اصفهان

 مانورسراسری تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع برق
 با رویکرد بهبود و ایمنی در بهارستان برگزار شد 

4
وزارت رفاه به فکر بیمه بیماران نادر باشد! 

صفحه 2
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سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1966- یکشنبه 8 اسفند ۱4۰۰- قیمت ۱۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
رضا فیاضي: بايد 

کودکان را با 
ادبیات آشنا کرد

6ورزش
بنا: برای بازی های 

آسیايی تابع 
فدراسیون هستیم

د قتصا 3ا

بازيگري، هستند  عرصه  پرتعداد  هنرمندان  بين  در 
چهره هايي كه به شدت به ادبيات و فرهنگ معتقد و 
پايبند هستند و در كنار بازيگري سالهاست كه مشغول 

ترجمه، نگارش و همينطور مطالعه هستند. 

كه  می دانم  گفت:  فرنگی  كشتی  ملی  تيم  سرمربی 
المپيک به زودی به سازش  فدراسيون و كميته ملی 
خواهند رسيد با اين وجود برای تعيين تيم ملی اعزامی 
فدراسيون  سياست های  تابع  آسيايی،  بازی های  به 

هستيم.

چهار »رفع فقر  اجرای  از  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير 
مطلق«، »ساماندهی صندوق های بازنشستگی«، »سازماندهی 
بنگاه های اقتصادی« و »طرح زيست بوم اشتغال« خبر داد و 
گفت: سامانه سوت زنی برای گزارش دهی مردم از وضعيت 

فساد در زير مجموعه های اين وزارتخانه رونمايی می شود.

رونمايی از سامانه 
سوت زنی برای 

گزارش دهی مردم 
از وضعیت فساد 

طرح »صیانت« بر معیشت مردم تاثیر منفی می گذارد بخشودگی اضافه خدمت 
مرزبان وظیفه شناس ناجا

 سردار مهدی حاجیان سخنگوی فرمانده کل انتظامی  به اقدام 
شایسته مرزبان وظیفه شناس »مهران سربازی« اشاره و اظهار داشت: 
سربازان در نظام دینی و ملی ما از جایگاه واالیی برخورد هستند و ما نیز 
برای این عزیزان احترام ویژه ای قائل هستیم، از سویی سربازان پشتوانه ای عظیم 

برای نیروهای مسلح و ظرفیتی مطلوب برای برقراری امنیت در کشور هستند.
صفحه 2

نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران در 
بهمن امسال به ۱۶ درصد رسید که کمترین میزان در 
چهار سال اخیر محسوب می شود و نشانه پایان التهاب در 

بازار مسکن است که در دولت قبل به اوج خود رسیده بود.
براساس آخرین اطالعات بانک مرکزی متوسط قیمت خرید 
و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر 
تهران برابر 33 میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل چهار دهم 

درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش، بیشترین متوسط 
قیمت مربوط به منطقه یک با ۷۰ میلیون تومان و کمترین مبلغ به 
منطقه ۱۸ با ۱۵ میلیون تومان است.در دومین ماه زمستان ۱۴۰۰ در 
مجموع هشت هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی معامله شده است. در این 
ماه معامالت مسکن در مقایسه با دی ماه امسال ۱3.2 درصد کاهش، 
اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱۷.۸ درصد رشد داشت.
صفحه 3

سقوط نرخ رشد قیمت مسکن به پايین ترين سطح ۴ سال اخیر 
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اشاره به زوجینی  با  یک دانشیار دانشگاه و روانشناس 
والدین  برای  جزئیات  با  را  خود  زندگی  مسائل  تمامی  که 
نظر  اعمال  پی  در  همسر  نظر  به  بی توجه  و  داده  توضیح 
والدین در زندگی مشترک هستند، گفت: برخی زوجین حتی 
در تصمیم گیری های ریزی نظیر انتخاب لوازم منزل، رفتن به 
مهمانی و سفر، به والدین خود رجوع کرده و نظرات آنها را در 
زندگی مشترک اعمال می کنند. در این میان خانواده ها به لحاظ 
عاطفی درگیر بحران رابطه زوجین شده و بعضا کار به قطبی 
شدن روابط، یار کشی و بروز مشکالتی از این دست می کشد. 
دکتر علیرضا آقایوسفی، درباره ضرورت حفظ استقالل 
زوجین پس از ازدواج به منظور جلوگیری از بروز اختالفات 
احتمالی میان همسران و خانواده ها، اظهار کرد: توضیح دادن 
جزئیات زندگی مشترک به خانواده ها، معموال از سوی زن و 
شوهرهایی رخ می دهد که به والدین خود وابستگی زیادی 
داشته، ساختار شخصیتی ناپخته و نسبتا ضعیف و تلقین پذیری 
دارند و ثبات هیجانی آنها کم است. معموال در نهایت نیز کار 
این زوجین به مشاجرات  و تعارضات جدی  زناشویی کشیده 
شده و هیچگاه به  سمت رابطه سالم و خوشبختی پیش نمی 
روند چراکه والدین درگیر جزئیات رابطه زناشویی زوجین شده 
و نظرات و راهنمایی هایشان هیچ تاثیری در بهبود رابطه زن 

و شوهر نخواهد داشت.
آقایوسفی معتقد است که زن و شوهرهایی که با رجوع 
به والدین و توضیح دادن اتفاقات رخ داده در رابطه زناشویی 
به آنها در پی اعمال نظر والدین در کارهای کوچکی نظیر 
لحاظ هیجانی  به  واقع  در  و مهمانی هستند،  به سفر  رفتن 
ناپایدار بوده، توانایی کنترل هیجانات و تصمیم گیری درست 

را نداشته و شخصیت ضعیفی دارند.
این دانشیار دانشگاه، مشکل اصلی زوجینی که ریز به ریز 
اتفاقات و مسائل زندگی مشترک را با والدین مطرح می کنند، 
نداشتن مهارت »حل مساله« دانست و افزود: مساله اصلی 
این است که والدین در کودکی نتوانسته اند روش حل مساله 
درست را به فرزندان خود بیاموزند و از این رو در زمان بروز 
بحران های این چنینی کاری از دست زوجین بر نمی آید. حتی 
خود والدین نیز در این شرایط نمی توانند با نظرات خود به 
زوجین کمک کنند چراکه آگاهی از حل مساله درست ندارند 
و در این میان تنها خانواده ها به لحاظ عاطفی درگیر بحران 
رابطه زوجین شده و بعضا کار به قطبی شدن، یار کشی و 

بروز مشکالتی از این دست می کشد.
به گفته این روانشناس، اگرچه زن و شوهر وقتی ازدواج 
می کنند واحد مستقلی را تشکیل می دهند و گاهی پیش می 
آید که زوجین در مواجهه با بحران و به دلیل نا توانی در حل 
مشکالت، مساله پیش آمده را با والدین خود مطرح می کنند 
اما این امر به معنای بیان جزئیات رابطه مشترک و ریز به 
ریز مسائل زندگی مشترک با والدین و از سوی دیگر اعمال 

نظر آنها بی توجه به نظر همسر نیست.
با مشکالت بزرگ  اینکه حتی در مواجهه  بیان  با  وی 
زندگی مشترک نیز معموال کاری از دست والدین بر نمی آید 
برای  متخصص  روانشناس  فرد  یک  با  مشاوره  ضرورت  و 
زوجین احساس می شود، توضیح داد: در مواجهه با بحران نیز 
معموال از دست خانواده ها کمک چندانی بر نمی آید و بیان 
این مسائل تنها باعث می شود خانواده ها از نظر عاطفی درگیر 
شده و مشکالت بیشتری نیز شروع شود، چراکه والدین هرچه 
که در توان داشته و بلد بودند را در طول تربیت بچه ها  به 
توان  اگر در حال حاضر فرزندان  آموخته اند و  فرزندان خود 
حل مشکالت را ندارند در واقع والدین نیز نمی توانند روش 

حل مساله جدیدی را به آنها بیاموزند.
آقایوسفی با تاکید بر اینکه در چنین مواقعی زوجین بدون 
دخالت دادن والدین در مشکالت، می توانند برای حل بحران 
به مشاوران و روانشناسان مراجعه کرده و بهترین تصمیم را 
اتخاذ کنند، خاطر نشان کرد: زوجین باید در مراجعه به مشاور 
سعی در تثبیت هیجانی خود داشته باشند و از مشاوران مهارت 
تصمیم گیری درست را بیاموزند. روانشناسان و مشاوران تخصص 
کافی در این زمینه را دارند و می توانند به افراد بیاموزند که چطور 
تصمیم گرفته و جنبه ها و راه حل های مختلف مساله پیش آمده 

را ببیند و بهترین گزینه را انتخاب کند.

صفحه 3

پایش  و  نظارت  دفتر  مدیرکل 
مت  سال ی  ه ها د ر و ا فر ف  مصر
محورسازمان غذا و دارو ضمن اشاره به 
نحوه امحاء درست داروهای اضافه در 
منازل و خطرات رها شدن پسماندهای 
امسال  گفت:  طبیعت،  در  رویی  دا
امیدواریم بتوانیم با کمک همکارانمان 
در قسمت های مختلف وزارت بهداشت 
و دوستداران سالمت مردم، باکس هایی 
را تهیه کرده و در داروخانه ها قرار دهیم 
تا این داروها و مواد جانبی داروها که 
ریخته  آن ها  در  نیستند،  مصرف  قابل 
این  بهترین روش آن است که  شوند؛ 
داروها به داروخانه ها تحویل شود و ما 
آن ها را از داروخانه ها جمع آوری کنیم.

در  حسینی  محمد  نوشین  دکتر  
»پویش  موضوع  با  که  خبری  نشست 
ملی دارو زباله نیست«، برگزار شد، گفت: 
در این پویش تالشمان برای این خواهد 
بود که ضمن آگاهی رسانی درباره نحوه 
امحاء درست داروها و تالش در جمع 
آوری آنچه که امکان امحاء آن در منازل 
وجود ندارد، توضیح دهیم و از ورود این 
داروها به چرخه طبیعت جلوگیری کنیم.

گذشته  سال های  در  افزود:  وی 
سازمان غذا و دارو با پویش های مختلفی 
که برگزار کرده، سعی در اطالع رسانی 
و  است  داشته  زمینه  این  در  مناسب 
و  دارویی صنایع  پسماندهای  زمینه  در 
با توجه به حضور مسئولین  داروخانه ها 
فنی داروساز، تقریبا خیالمان راحت است 
که پسماندهای دارویی خطرناک از این 
دو طریق وارد سیستم طبیعت نمی شود و 
داروخانه ها و همچنین پخش ها و صنایع 
شکلی  هر  به  که  را  داروهایی  دارویی، 
ناخواسته شده یا تاریخ شان گذشته و ... 
از سوی شرکت های امحاگر بزرگ جمع 
آوری و بی خطر می شوند تا کمترین 
آسیب را برای سالمت مردم داشته باشند.

محمد حسینی با بیان اینکه باتوجه 
به اینکه اکنون 2۵ میلیون خانواده ایرانی 
داریم، گفت: اگر هر خانواده فقط ۱۰۰ 
گرم دارو که برای طبیعت ممکن است 
ضرر داشته باشد، وارد طبیعت کند، چه 
عدد عظیمی می شود. این عدد را باالی 
2۵ هزار تن در نظر بگیرید. باید توجه 
بسیار  داروها  با  برخورد  نحوه  که  کرد 
امیدواریم در طول  و  بسیار مهم است 
این پویش بتوانیم این موارد را آموزش 

داده و پیش بریم.
وی گفت: در پویش های قبلی سعی 
کردیم که آموزش های کامل را به مردم 
ارائه کنیم که بدانند کدام یک از داروها 

را افراد می توانند در خانه بی خطر کنند 
و کدام یک از داروها خطرناک هستند. 
توانند  از جمله داروهایی که بسیار می 
باشند،  برای سالمت همه ما خطرناک 
آنتی بیوتیک ها هستند. اگر آنتی بیوتیک 
به صورت منطقی تجویز و مصرف شود، 
آنتی بیوتیک داشته  نباید دور ریز  عمال 
باشیم. زیرا در این صورت آنتی بیوتیک 
تجویزی به اندازه نیاز بیمار است و اگر 
بیمار دوره درمانش را کامل کند، نباید 
آنتی بیوتیک اضافه در منزل داشته باشیم. 
اما گاهی پیش می آید که آنتی بیوتیک ها 
حساسیت  از  اعم  مختلف  دالیل  به 
در  و...  درمان  گذاشتن  ناقص  دارویی، 
خانه اضافه می مانند. باید توجه کرد که 
انجام  نادرست  آنتی بیوتیک ها  دفع  اگر 
شوند،  ریخته  معمولی  زباله  در  و  شود 
زمینی  زیر  آب های  طریق  از  می توانند 
و  برگردند  ما  زندگی  چرخه  به  دوباره 

مقاومت میکروبی ایجاد کنند.
ادامه داد: مقاومت  محمد حسینی 
میکروبی به این معناست که دوران درمان 
بیماری های عفونی بیشتر شود و امکان 
درمان هایی مانند پیوند و شیمی درمانی 
کم شود و هر یک از این موارد به تنهایی 
یک خطر بزرگ است. در عین حال در 
زمینه داروهایی که برای شیمی درمانی 
استفاده می شود هم همینطور است و اگر 
در این موارد هم دارویی باقی بماند، این 
داروها به هیچ عنوان نباید در زباله های 
معمولی دفع شوند. این داروها سرطانزا 
نمی  حذف  طبیعت  از  معموال  هستند، 
شوند و اگر دقت کافی در امحاء آن ها 
برای  شدت  به  می توانند  نشود،  انجام 
سالمت جامعه پرخطر باشند. در عین حال 
هورمون ها هم از جمله داروهایی هستند 
که نباید به صورت بی رویه مصرف شده 

یا دور ریخته شوند. هورمون ها هم می 
توانند از طریق طبیعت به ما برگشته و 

مشکالت جدی ایجاد کنند.
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
مصرف  تاریخ  داروهای  امحاء  نحوه 
گذشت، گفت: ما معموال هر سال این 
پویش را در اسفند ماه برگزار می کنیم. 
زیرا فصل خانه تکانی است و در خانه 
تکانی معموال چیزهای اضافه از جمله 
داروهای اضافه دور ریخته می شوند. تا 
سال گذشته ما از مردم می خواستیم که 
این داروها را در بسته بندی جداگانه ای 
از زباله های معمولی جمع شده و روی 
داروهای  این ها  که  شود  نوشته  آن ها 
تاریخ مصرف گذشته هستند و وسایل 
تیز و برنده هم مانند سوزن ها و ... نیز 
در یک بطری جداگانه ریخته شوند و 
درش بسته شود و این ها را جمع آوری 
بتوانیم  امیدواریم  امسال  حال  کنند. 
های  قسمت  در  همکارانمان  با کمک 
دوستداران  و  بهداشت  وزارت  مختلف 
تهیه  را  باکس هایی  مردم،  سالمت 
کرده و در داروخانه ها قرار دهیم تا این 
قابل  که  داروها  جانبی  مواد  و  داروها 
مصرف نیستند، در آن ها ریخته شوند. 
این  که  است  آن  روش  بهترین  زیرا 
داروها به داروخانه ها تحویل شود و ما 
آن ها را از داروخانه ها جمع آوری کنیم. 
باتوجه به اینکه در داروخانه ها همکاران 
داروساز ما حضور دارند و آن ها خطرات 
زباله دارویی را به خوبی درک می کنند، 
شوند  آوری  جمع  زمانیکه  تا  می توانند 
از آن ها نگهداری کنند. در نهایت این 
باکس ها از داروخانه ها جمع آوری شده 
و از سوی شرکت های امحاءکننده دارو، 
بی خطر و به صورت علمی دفع می شود.
حد  از  بیش  تجویز  درباره  وی 

آن  تاثیر  عدم  علی رغم  آزیترومایسین 
بر  بیماری کووید۱9، گفت: نظارت  در 
پروتکل های  پزشکان و رعایت  تجویز 
معاونت  برعهده  آنها،  سوی  از  تجویز 
درمان وزارت بهداشت است. با این حال 
باید توجه کرد که پزشک معالج همواره 
بهترین چیز را برای بیمار می خواهد. در 
برخی موارد که مجبور می شود که آنتی 
بیوتیک را برای بیماری ویروسی تجویز 
کند، زمانی است که عالوه بر بیماری 
ویروسی به دلیل ضعف بدن یک بیماری 
اگر  است.  شده  اضافه  هم  باکتریایی 
پزشکی این موضوع را تشخیص دهد، 
می تواند برای بیمار تجویز کند. بنابراین 
مردم به پزشک شان اعتماد کنند و اگر 
دوره  می شود،  تجویز  برایشان  دارویی 
درمان را تکمیل کنند و اگر داوریی از 
سوی پزشک تجویز نشده، نه خودتان 
نه  و  کنید  اقدام  آن  به مصرف  نسبت 
اصرار کنید که پزشک آن را تجویز کند.
محمد حسینی درباره سامانه ثبت 
آن،  آمار  و  دارویی  ناخواسته  عوارض 
باید توجه کرد که آمار عوارض  گفت: 
دارویی به این صورت قابل ارائه نیست. 
یکی  دارد؛  بستگی  عامل  چند  به  زیرا 
تجویز  اندیکاسیون  اساسا  آیا  اینکه 
فرد  بدن  است،  شده  انتخاب  درست 
ایجاد  زمینه  حد  چه  تا  کننده  مصرف 
عارضه دارویی داشته و همکار داروساز 
و پزشک ما چقدر در مدیریت عارضه 
وقتی  زیرا   . و...  داشتند  نقش  دارویی 
عارضه ای را بررسی می کنیم، متوجه می 
شویم که بسیاری مواقع عارضه دارو به 
دلیل عدم آشنایی بیمار با نحوه مصرف 
این  بر  است.  بوده  دارو  نگهداری  و 
اساس ارائه آمار عوارض دارویی باعث 
می شود که مصرف کنندگان این داروها 

به دلیل این اعالم آمار بدون توجه به 
عوامل مختلف عوارض دارویی، آن دارو 
را مصرف نکنند. به طور کلی در هیچ 
ناخواسته  عوارض  گزارش  دنیا  کجای 
نمی شود  بیان  این صورت  به  دارویی 
که  کاری  است.  محرمانه  گزارش ها  و 
اگر  که  است  این  دهیم  می  انجام  ما 
مربوط  شده  ایجاد  عارضه  شود،  ثابت 
عوامل  و  کرده  پیگیری  است  دارو  به 

آن برطرف می شود.
پایش  و  نظارت  دفتر  مدیرکل 
محور  سالمت  فراورده های  مصرف 
درباره  همچنین  دارو  و  غذا  سازمان 
جمع آوری اضافه برخی داروهای گران 
قیمت مانند داروهای درمان سرطان و 
سایر داروها از مردم از سوی خیریه ها 
یکی  متاسفانه  گفت:  مراکز،  برخی  و 
این  روی  بیشتر  امسال  که  دالیلی  از 
پویش پافشاری می کنیم، این است که 
امسال دیدیم که این حرکت دارد زیاد 
و  مساجد  خیریه ها،  برخی  که  می شود 
داروهایی می پردازند  آوری  به جمع   ...
که در منازل استفاده نشده اند. این کار 
اول  درجه  در  است؛  خطرناک  بسیار 
یادمان باشد که دارویی که از داروخانه 
و نظارت داروساز خارج می شود، دیگر 
برای  صرفا  مگر  نیست.  مصرف  قابل 
و  شده  تجویز  برایش  دارو  که  کسی 
دارو  مصرف  برای  را  کافی  آموزش 
دریافت کرده است. در غیر این صورت 
دارویی که تحت نظارت داروساز نبوده، 
نیستیم،  مطمئن  سالمتش  از  چون 
نیست.  مصرف  قابل  عنوان  هیچ  به 
بنابراین هیچ داروی خریداری شده ای، 
قابل برگشت به داروخانه یا هیچ مرکز 

دیگری نیست، مگر برای امحاء آن.
وی گفت: اگر بین آمار فروش دارو 
و تجویز دارو، مقایسه ای داشته باشیم، 
نشان  بینیم  می  که  بزرگی  اختالف 
صورت  به  که  است  داروهایی  دهنده 
خودسرانه خریداری شده است. البته چند 
فاکتور جدی هم موثر است؛ اول اینکه 
دارو در کشور به شدت ارزان است و بر 
دارو وجود  قاچاق معکوس  اساس  این 
دارد. خواهشم از مردم این است که از 
به  فقط  را  دارو  کنیم که  امروز تالش 
میزانی که نیاز داریم و برای مشکلی که 
واقعا وجود دارد، مصرف کنیم. البته یک 
میزان کم از داروهای ضروری باید در 
خانه باشد که آن ها را با کمک داروساز 
برای خانه فراهم کنید اما از نگهداری 
در  ها  بیوتک  انتی  و  ها  مسکن  انواع 

منزل به شدت خودداری کنید.

یک مقام مسئول در سازمان غذا و دارو:

داروهای اضافه را به داروخانه ها تحویل دهید
یک روانشناس در گفت و گو با دنیای جوانان مطرح کرد؛

دخالت والدین در زندگی مشترک فرزندان ممنوع!

رئیس اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف سرویس های 
در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  درصد   9 دریافت  می گوید  تهران 
نیستیم چون  موافق  آن  با  ولی  است،  قانونی  اقدام  رستوران ها 

مردم نباید برای قوت غالب مالیات پرداخت کنند.
سیدعلی اصغر میرابراهیمی، در پاسخ به این سوال که آیا 9 
درصد مالیات بر ارزش افزوده که در رستوران ها از مشتری دریافت 
می شود اقدامی قانونی است یا خیر؟ گفت: دریافت مالیات بر ارزش 
افزوده توسط رستوران هایی که جواز کسب دارند، چلوکبابی ها و 

همچنین فست فودهای زنجیره ای اقدامی قانونی است.
وی ادامه داد: آن دسته از رستوران هایی که مالیات دریافت 
می کنند باید گواهی مالیات بر ارزش افزوده ارائه کنند. رستوران ها 
و چلوکبابی ها این گواهی را دارند و به مردم ارائه می کنند. ولی 
این  به  اقدام  از سفره خانه ها و فست فودی ها  برخی  متاسفانه 

کار نمی کنند.

سلف  و  رستوران  رندگان  ا د صنف  دیه  تحا ا رئیس 
سرویس های تهران اضافه کرد: 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 
در قانون مصوب شده است و تعیین دریافت یا عدم دریافت آن 
دست صنف رستوران داران نیست. ما نیز با آن موافق نیستیم 
و معتقدیم  نباید بر روی قوت غالب مردم مالیات تعیین شود. 
ولی قانون معتقد است چون  مواد غذایی طبخ و فرآوری می 

شوند، باید دریافت شود.
وی با اشاره به اینکه برای مثال از نوشابه سه بار مالیات 
تولید  شرکت  وقتی  گفت:  شود،  می  دریافت  افزوده  برارزش 
کننده، مواد اولیه تولید نوشابه را وارد می کند مالیات بر ارزش 
افزوده پرداخت می کند. وقتی آن شرکت نوشابه را به رستوران ها 
می فروشد این مالیات را دریافت می کند. رستوران ها نیز به هنگام 
فروش آن این مالیات را اعمال می کنند. یعنی از نوشابه 3 بار این 

مالیات دریافت می شود که عمال کار اشتباهی است.

یک مقام صنفی:

دریافت مالیات برارزش افزوده در رستوران ها قانونی است
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با تصویب نمایندگان:
مدارسخیرسازازپرداختحقانشعابآب،برقوگاز

معافشدند
از  خیرساز  مدارس  معافیت  با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 

پرداخت حق انشعاب آب، برق و گاز موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روز گذشته )شنبه، ۷ اسفند 
ماه( مجلس شورای اسالمی با پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره ۶ ماده 
واحده الیحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی عبدالعلی رحیمی مظفری با ۱3۸ رأی 
موافق، ۷۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر 

در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی مذکور؛ تمامی مدارسی که توسط خیرین یا با 
مشارکت ایشان ساخته می شوند از پرداخت حق انشعاب، توسعه شبکه، 
حق وصل کنتور آب، گاز و فاضالب و حق انشعاب، افزایش آمپراژ و حق 

وصل کنتور برق معاف هستند.

پورابراهیمی:
را اوکراین مقیم ایرانیان و دانشجویان وضعیت مجلس

بررسیکند
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:تحوالت منطقه ای  در 
آخرین  مجلس  است  این  انتظار  دارند  زیادی  اهمیت  کنونی  شرایط 
وضعیت مذاکرات هسته ای ،موضوعات اوکراین ، وضعیت دانشجویان 

و ایرانیان مقیم اوکراین  را بررسی کند.
گذشته)شنبه۷  روز  علنی  نشست  در  پورابراهیمی«  رضا  »محمد 
اسفند ماه( مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی الیحه بودجه در 
تذکری با اشاره به تحوالت اوکراین و مذاکرات هسته ای  گفت: قرار 
تصمیم  ای  مسائل هسته  مود   در  کوتاه  زمانی  بازه  است ظرف یک 
گیری شود  نمایندگان نامه ای را امضا کردند و درخواست داشتیم هیات 
رییسه جلسه  غیرعلنی به استناد آیین نامه در این زمینه برگزار کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:تحوالت منطقه ای  در 
در  رییسه  هیات  بود  این  انتظار  دارند  زیادی  اهمیت  کنونی  شرایط 
جلسه صبح به این موضوع می پرداخت و آخرین وضعیت و  دغدغه 
مجلس را در مورد مذاکرات هسته ای و موضوعات اوکراین ، وضعیت 

ایرانیان مقیم اوکراین  مشخص می کرد. دانشجویان و 
از  خواست  گفت:در  مجلس  رییس  نایب  به  خطاب  پورابراهیمی 
جنابعالی این است در نوبت دوم و اگر رای گیری شد در نوبت سوم  
کمیسیون  ریاست  و  کند  پیدا  اختصاص  تحوالت  این  به  ساعت  یک 
امنیت ملی مجلس و نمایندگان وزرات امور خارجه هم  نگرانی ها در 

موردمسائل هسته ای و تحوالت اوکراین را  بررسی کنند.
در  باید  ملت  فضایل  عصاره  عنوان   به  فزود:مجلس  ا وی 
موضوع  این  در  باید  رسد   می  نظر  به  کند  مشارکت  تصمیمات 

شود. گیری  تصمیم 
علی نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسالمی که ریاست جلسه 
رییس  گفت:  پورابراهیمی  اطهارات  به  پاسخ  در  داشت  عهده  بر  را 
شورای  در  ا  است  تحوالت  این  به  مربوط  جلسه  در  از صبح  مجلس 
عالی امنیت ملی است . تیم مذاکره کننده هسته ای برگشتند و االن 

هم این جلسه ادامه دارد.
وی افزود: از طرف مجلس طبق قانون، این موضوع بررسی می 
از  کار  اینکه  از  قبل  ممکن   زمان  کوتاهترین  در  امیدوارم  من  شود  

کار بگذرد این جلسه غیر علنی را داشته باشیم.

شهردار تهران خبر داد؛
۱۸۰هزارواحدمسکونیدرپایتختساختهمیشود!

مسکن  واحد  هزار   ۱۸۰ آینده  سال  برای  کرد:  بیان  تهران  شهردار 
برنامه ریزی شده و یک قرارگاه جهادی نیز راه اندازی شد و در تمام مناطق 
فرصت ها استخراج شده است و به دنبال مقرارت زایی های جدید هستیم تا 
گره و قفل مسکن را در شهر تهران از طریق کمیسیون ماده پنج و شورای 

عالی شهرسازی باز کنیم.
علیرضا زاکانی در مراسم  تفاهم نامه شهرداری تهران و بنیاد مسکن 
مردم  برای  مسکونی  واحد  هزار   ۱۰ احداث  پروژه  اسالمی جهت  انقالب 
تهران گفت: با عنایت به شرایط تهران و نیازهای مردم در ابعاد مختلف، 
رویکرد جدیدی را در شهر تهران انتخاب کردیم تا سطح خدمت را ارتقاء 
دهیم؛ یکی از این نیازها موضوع مسکن است که در تهران باالترین بخش 
هزینه از سبد خانوار را تشکیل می دهد و به طریقی یک کارمند باید ۶۰ 

درصد حقوق خود را به بخش مسکن اختصاص دهد. 
وی افزود: از طرفی شهر تهران دارای استعدادهای مختلفی است و 
نیازهای اساسی مسکن آن معلوم است؛ ۱2 هزار بافت ناپایدار که ۴۵۶۰ بافت 
آن فرسوده است؛ همچنین ۴۵۰۰ هکتار بافت فریز شده داریم که باالی 
یک هکتار آن امکانی را برای برنامه ریزی در توسعه مسکن به ما می دهد.

باید بتوانیم از ظرفیت های موجود کشور و  شهردار تهران ادامه داد: 
محیط شهری بر مبنای نوسازی بافت فرسوده شرایط جدیدی را رقم بزنیم 
که هم فاصله شمال و جنوب و هم خطرات بافت فرسوده را کاهش دهیم 
تا شهرداری در  فراهم کنیم  را  امکانی  تهران  برای مجموعه شهر  و هم 
این موضوع نقش ویژه ای را ایفا کند تا آالم مردم را کاهش دهیم و افسار 
گسیختگی که در بحث مسکن وجود دارد و سرریز آن به کشور را شاهد 

هستیم را مهار کنیم.

بخشودگیاضافهخدمتمرزبانوظیفهشناسناجا
محل  انتقال  و  خدمت  اضافه  روز   ۵۶ بخشودگی  از  ناجا  سخنگوی 
از  وی  مطالبه  راستای  در  وظیفه شناس  مرزبان  به محل سکونت  خدمت 

فرمانده ناجا خبر داد.
به گزارش تابش کوثر، سردار مهدی حاجیان سخنگوی فرمانده کل 
اشاره  اقدام شایسته مرزبان وظیفه شناس »مهران سربازی«  به  انتظامی  
و اظهار داشت: سربازان در نظام دینی و ملی ما از جایگاه واالیی برخورد 
هستند و ما نیز برای این عزیزان احترام ویژه ای قائل هستیم، از سویی 
سربازان پشتوانه ای عظیم برای نیروهای مسلح و ظرفیتی مطلوب برای 

برقراری امنیت در کشور هستند.
وی در ادامه به 2 مطالبه مهران سربازی، بخشودگی ۵۶ روز اضافه 
خدمت و موافقت با انتقال وی از محل خدمت خود به محل سکونت عنوان 
کرد: سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی کشور سربازان را امانت و 
همچون فرزندان خود می دانند و همواره به برخورد و رفتار مطلوب با این 
عزیزان تاکید دارند؛ از این رو مطالبه این مرزبان وظیفه شناس مورد عنایت 
فرمانده کل انتظامی کشور قرار گرفت و با بخشیده شدن اضافه خدمت و 

انتقال وی از محل خدمت به محل سکونت این سرباز موافقت شد.
گفتنی است، چندی پیش مرزبان وظیفه شناس مهربان سربازی حین 
مراجعت از مرخصی در مسیر تبریز به ماکو، متوجه بسته پالستیکی حاوی 
مقادیری زیور آالت از نوع طال شد و فورا درصدد پیدا کردن صاحب اصلی 
آن برآمد و در نهایت این مرزبان طالهای پیدا شده را به صاحبش بازگرداند

بهمناسبت۸اسفند،روزملیبیماریهاینادر؛

وزارترفاهبهفکربیمهبیماراننادرباشد!
د  بنیا مل  عا یر مد
ضمن  ر  د نا ی  ی ها ر بیما
اشاره به مشکالت دارویی و 
همچنین مباحث بیمه ای و هزینه های 
نادر گفت:  بیماران  برابری درمان  چند 
چه خوب است اگر وزارت رفاه، تامین 
فکری  و  بیایند  کار  پای  و...  اجتماعی 
به حال بیمه این بیماران کنند؛ چراکه 
به  مراجعه  به  مستمر  نیاز  نادر  بیمار 
به  زیادی  هزینه  و  دارد  درمانی  مراکز 

آنها تحمیل می شود.
به  اشاره  با  ادراکی،  حمیدرضا 
شعار امسال روز ملی بیماری های نادر 
مبنی بر » صدای بیماران نادر باشیم«، 
گفت: خوشبختانه روز هشتم اسفندماه 
تحت عنوان روز ملی بیماری های نادر 
در تقویم رسمی کشور ثبت شد تا این 

موضوع وجهه رسمی پیدا کند.
بالتکلیفی بیمه بیماران نادر

به تصویب سندملی  اشاره  با  وی 
اساس  بر  کرد:  بیان  نادر،  بیماران 
در  که  در  نا بیماری های  سندملی 
به  قبلی  دولت  فعالیت  روز  آخرین 
تمام مصوبه های  ابالغ شد،  دستگاه ها 
ماده ۴  تبصره 3  است.  آن الزم االجرا 
این سند تاکید دارد که یک بیمار نادر 
و  پایه  بیمه  کامل  پوشش  تخت  باید 
موارد  این  در  که  گیرد  قرار  تکمیلی 
متصدی مربوطه در این امر وزارت رفاه 
است که تشخیص می دهد کدام یک از 
بیمه های پایه و تکمیلی باید این وظیفه 
را تقبل کنند. االن یک بیمار نادر اگر 
جا  هیچ  به  نباشد  بیمه  پوشش  تحت 
ممکن  بیماران  برخی  ندارد.  دسترسی 
است از طریق پدر خود بیمه باشند اما از 
یک سنی به بعد این پوشش هم از برخی 
از طرف دیگر برخی  برداشته می شود. 
بیماران نادر به دلیل مشکالت جسمی 
اصال سر کار نمی روند که توسط محل 
تاکنون  متاسفانه  شوند.  بیمه  خود  کار 
هیچ مرجعی وضعیت بیمه بیماران نادر 
را نپذیرفته است و این بر اساس قانون 

تخلف است .
درمان  برابری  چند  هزینه های 

بیماران نادر
وقتی  که  نگرانیم  ما  افزود:  وی 
با  می رود  پزشک  نزد  در  نا ر  بیما
دارو،  آزمایش،  ویزیت،  هزینه های 
و...  جراحی   ،MRA اسکن،  سی تی 
بیمه  یک  از  نباید  آیا  کند؟  چه  باید 
در  شرایط  این  باشد؟  برخوردار  کامل 
نادر  بیمار  حالی رخ می دهد که هزینه 
به  و  است  معمولی  بیمار  برابر  چندین 
مراتب شرایط سخت تر و طوالنی تری 
را پشت سر می گذارند. چه  بیماری  از 
خوب است اگر به مناسبت این روز ملی، 
وزارت رفاه، تامین اجتماعی و... پای کار 
بیایند و فکری به حال بیمه این بیماران 
کنند. بیمار نادر نیاز مستمر به مراجعه 
به مراکز درمانی دارد و هزینه زیادی به 

این خانواده تحمیل می شود.
یک  هزینه های  درباره  ادراکی 
بیمار نادر در طول یک ماه، اظهار کرد: 

هزینه ها بسیار متفاوت است. از هفته ای 
شروع  هزینه  تومان  میلیون   ۶ یا   ۵
سنگین  بیماری های  برخی  و  می شود 
العاده  داروهای فوق   SMA مانند  تر 
گرانی دارد و بعید است اقتصاد خانواده 
تا این اندازه قوی باشد که به راحتی از 
بیمار  خانواده  برآید.  هزینه ها  این  پس 
نادر به طور میانگین باید ماهانه حدود 
۸ میلیون تومان برای فرد بیمار هزینه 
کند که اگر بیمار وارد فاز حاد بیماری 

شود این هزینه چند برابر خواهد شد.
آثار سخت کرونا برای بیماران نادر
نیز  نا  کرو گیری  همه  به  و  ا
بیماری کرونا  اشاره کرد و گفت: بروز 
آثار  می شود  سبب  نادر  بیماران  در 
سخت تری بر بدن او داشته باشد. هزینه 
درمان بیمار نادر در برابر کووید۱9 نسبت 

به فرد عادی بسیار بیشتر است.
در  نادر  بیماری   3۵۵ شناسایی 

ایران تاکنون
ی  ا ر شو مجلس   : د و فز ا وی 
نادر  بیماری   ۱2 کرد  تایید  اسالمی 
جزو بیماری های صعب العالج محسوب 
بیمه کامل قرار  شوند و تحت پوشش 
گیرند. بیماری هایی مانند EB، اوتیسم 
این تعداد  این موارد هستند ولی  و...از 
نادری که  بیماری  نوع  مقابل 3۵۵  در 
است  شده  شناسایی  ایران  در  تاکنون 
نفر  یک  اگر  حتی  ما  است.  کم  خیلی 
مبتال به نوعی خاص از بیماری نادر در 
مسئول  او  مقابل  باشیم،  داشته  کشور 

هستیم، او هم حق حیات دارد.
با اشاره به مشکالت موجود  وی 
تعداد  نادر، گفت:  بیماران  در شناسایی 
خیلی  کشور  در  شده  شناسایی  موارد 
دقیق نیست. در کشور ما میزان شیوع 
به  غرب  به  نسبت  نادر  بیماری های 
مسائل  و  فامیلی  ازدواج های  دلیل 
است.  بیشتر  استان ها  اپیدمیولوژیک 
طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی در 
کشور ایران قطعا باید حدود ۱.۵ میلیون 
بیمار نادر وجود داشته باشد و امیدوایم 
تعداد موارد شناسایی شده افزایش یابد.

مشکالت دارویی بیماران نادر
مهم ترین  اینکه  به  اشاره  با  او 
موضوع  نادر  بیماران  فعلی  مشکل 
حیاتی  امر  یک  عنوان  به  دارو  تامین 

است، گفت: بخشی از معضالت مربوط 
دلیل  به  هم  بخشی  که  ما  کشور  به 
تحریم ها است ، تهیه دارو را تحت الشعاع 
قرار داده است. داروهای بیماران نادر را 
تولید  شرکت ها  همه   و  کشورها  همه  
آن  تولید  و  ساخت  چون  نمی کنند؛ 
است  پیشرفته  تکنولوژی های  نیازمند 
کشورها صرفه  همه   برای  آن  تولید  و 
عمدتا  داروها  این  ندارد.  اقتصادی 
آنها  می شود.  تهیه  کشور  از  خارج  از 
می گویند که دارو جزو تحریم ها نیست، 
اما در عمل این موضوع رعایت نمی شود. 
دارو الزم است که  نقل  و  برای حمل 
شرکت های بین المللِی بیمه آن را بیمه 
داروها  این  قیمت  هم  طرفی  از  کنند. 
برای ما باالست و هم هزینه ترنسفر ) 
جابه جایی( دارو زیاد است و این کار به 

راحتی انجام نمی شود.
او ادامه داد: این داروها عمدتا گران 
باالتر  روز  ما هر  از طرفی دالر  هستند 
می رود؛ بنابراین تامین داروی بیمار نادر 
وابسته به این افزایش ها است. قبال عدد ارز 
دارو مقدار ثابتی بود اما اکنون این موضوع 
چیز  همه  تا  می شود  کمرنگ  دارد  هم 
وابسته به ارِز شناور باشد. در چنین شرایط 
سختی باز هم نمی توانیم قسم بخوریم 
که دارو درست و به موقع به دست بیمار 
برسد و سیستم توزیع به راحتی دارو را به 
بیمار بدهد. گاهی دارو می آید اما مدت ها 
در گمرک می ماند، نگهداری برخی از این 
در شرایطی  دارد.  داروها شرایط خاصی 
که داروها برای بیماران نادر از نان شب 
تامین،  روند  در  قطعا  اما  است  واجب تر 

کمبود دارو هم به وجود می آید.
برای  که  اقداماتی  درباره  وی 
می شود،  انجام  نادر  بیماران  شناسایی 
گفت: ممکن است تیم درمانی به دلیل 
تجربه  نادر،  بیماران  تعداد  بودن  کم تر 
کمتری در شناسایی آنها داشته باشند؛ 
به همین دلیل مبادرت به چاپ و نشر 
و  کردیم  نادر  بیماری  اطلس  جلد   3
جلد چهارم نیز در دست چاپ است که 
برای پزشکان با عکس رنگی توضیح و 
این  در  درمان  کادر  تا  کرده ایم  تفسیر 
زمینه اطالعات به روزی داشته باشند.

از  جلوگیری  در  غربالگری   نقش 
گسترش بیماری های نادر

بیماری های  انجمن  مدیرعامل 
نادر، با تاکید بر لزوم افزایش اطالعات 
بیماری های  درمان  پیرامون  جدید 
نادر، بیان کرد: همه چیز که اطالعات 
قدیمی قبلی نیست؛ به هر حال علم در 
حال پیشرفت است و موضوعی که به 
شدت مورد تاکید ما قرار دارد موضوع 
گام  یک  غربالگری  است.  غربالگری 
اساسی در هر جامعه است تا از بروز و 
گسترش بیماری نادر از ابتدا جلوگیری 
و  ازدواج  از  پیش  مشاوره های  شود. 
غربالگری های حین بارداری بسیار مهم 
است. با این اقدامات می توان نسبت به 
جلوگیری  بیمار  فرد  تولد  از  جلوگیری 
کرد تا هم او در طول زندگی رنج نکشد 
درگیر  خانواده  و  جامعه  اقتصاد  هم  و 
حرف  دنیا  تمام  در  غربالگری  نشود. 
فردی  آنکه  بخصوص  می زند  را  اول 
در خانواده اش بیماری نادر داشته باشد. 
توصیه ما این است که ازدواج و به دنبال 
آن بارداری در سنین باال انجام نشود و 
همچنین مصرف دارو در دوره بارداری 
حتما با مشورت پزشک باشد که تاثیری 

بر جنین نداشته باشد.
وی افزود: اگر سابقه تولد فرزندی 
با بیماری نادر در خانواده زوجین وجود 
تست های  ید  با حتما  باشد،  داشته 
ژنتیک و غربالگری انجام دهند که از 
شویم.  بیماری ها  بروز  مانع  سرچشمه 
نباید شناسایی رها شود تا مثال کودک 
به دوران مدرسه برسد و بعد اقدامات ما 
آغاز شود. از طرفی غربالگری حتی باید 
پس از تولد هم ادامه یابد؛ چون ممکن 
است کودک متولد شود اما هنوز بیماری 
نادر خود را نشان ندهد. در مرحله بعد 
در هنگام ورود به مدرسه هم می توان 
غربالگری و شناسایی بیماران را انجام 
بودنش  بیمار  به  که  کودکی  تا  داد 
بنیاد  به  مراجعه  در  هستیم،  مشکوک 
رایگان  بررسی  مورد  نادر  بیماری های 
تشخیص  بیماری  اگر  تا  گیرد  قرار 
شود.  آغاز  درمانی  اقدامات  شد،  داده 
بیماری  دو دسته  به  دنیا  در  بیماری ها 
می شوند  تقسیم  نادر  بیماری  و  شایع 
بیماری خاص،  اسم  به  و دیگر چیزی 
صعب العالج و... نداریم، هدف ما افتراق 

بیماری شایع از نادر است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی:
دانشجویانپزشکیایرانیدراوکراینرانمیتوانیمپذیرش

کنیم
برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و  دبیر شورای عالی 
آموزش پزشکی با توجه به شرایط جنگی کشور اوکراین و وضعیتی که برای 
دانشجویان پزشکی ایرانی حاظر در این کشور پیش آمده است، گفت: ما ضمن 
اینکه نگران همه هموطنان عزیزمان در اوکراین هستیم و آرزوی سالمتی برای 
آنها داریم، ولی واقعیت این است که ما نمی توانیم آنها را در داخل دانشگاه های 
کشور و در رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی پذیرش کنیم، چرا که 
اغلب این دانشجویان در این سه رشته پزشکی تحصیل می کنند و ما ظرفیتی 

برای تحصیل آنها در کشور نداریم.
وزارت  تصمیم  به  مطلب  این  بیان  ضمن  حسن زاده،  غالمرضا  دکتر 
در  شاغل  پزشکی  علوم  دانشجویان  تحصیل  ادامه  خصوص  در  بهداشت 
دانشگاه های اوکراین گفت: دانشگاه های اوکراین در رشته های علوم پزشکی 
مورد تایید وزارت بهداشت نیستند و ما مصوبه ای هم در این وزارتخانه داریم 
که بر اساس آن از سال 2۰۱9 انتقال دانشجویان علوم پزشکی به داخل کشور 

بطور کلی ممنوع است.
یعنی  پرطرفدار  اینکه رشته های  به  توجه  با  ادامه تصریح کرد:  در  وی 
پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ما نیاز به ظرفیت های متعدد دارند و ما باید 
ظرفیت های بیمارستانی، یونیت های دندانپزشکی و فیلدهای آموزشی خود را 
برای این دانشجویان فراهم کنیم از طرف دیگر این دانشجویان با جان انسان ها 
سر و کار دارند به همین جهت نمی توانیم بدون توجه به این موارد اقدام به 

پذیرش دانشجو کنیم. چرا که کیفیت آموزش برای ما اهمیت دارد.
انتقال  اینکه  بر  تاکید  با  پزشکی  علوم  برنامه ریزی  عالی  شورای  دبیر 
اعتبار  لیست  از دانشگاه های غیر معتبر و مراکزی که در  ایرانی  دانشجویان 
وزارت بهداشت نباشند صورت نخواهد گرفت، گفت: ما حتی از سال 2۰۱9 نیز 
بطور کلی حتی از هیچ دانشگاه معتبری هم دانشجو به داخل انجام نمی دهیم.
دکتر حسن زاده تاکید کرد: دانشجویان ما که در اوکراین مشغول به تحصیل 
هستند تنها کاری که می توانند انجام بدهند این است که در دانشگاه های مورد 
تایید وزارت بهداشت در کشورهای دیگر تحصیل کنند و بعد از تحصیل برای 
ارزشیابی مدارک خود در داخل کشور اقدام کنند و پس از آن می توانند از آن 

مدرک در کشور استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: ما ضمن اینکه نگران همه هموطنان عزیزمان در 
اوکراین هستیم و آرزوی سالمتی برای آنها داریم، ولی واقعیت این است که ما 
نمی توانیم آنها را در داخل دانشگاه های کشور در رشته های پزشکی، داروسازی 
و دندانپزشکی پذیرش کنیم، چرا که اغلب این دانشجویان در این سه رشته 

پزشکی تحصیل می کنند و ما ظرفیتی برای تحصیل آنها در کشور نداریم.
دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی افزود: تنها کاری که وزارت 
بهداشت برای کمک به این دانشجویان می تواند انجام بدهد این است که یا 
در دانشگاه های معتبر وزارت بهداشت تحصیل و بعداً مدارک آنها ارزشیابی 
شود و یا اینکه اگر هم به داخل کشور آمدند مدارک خود را همراه داشته باشند 
آنها  تا ما پرونده  برای تحصیل در رشته های کارشناسی درخواست بدهند  و 

را بررسی کنیم.
در  اعزام  زمان  در  دانشجویی  چنانچه  اگر  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
دانشگاه های اوکراین آن دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت ما بوده باشد ما بر 
اساس همان قوانین تصمیم می گیریم. بنابراین ممنوعیت انتقال دانشجویان 
شامل کسانی خواهد شد که از سال 2۰۱9 اعزام شده باشند اما کسانی که 
قبل از آن اعزام شده باشند اگر شرایط آئین نامه ما را داشته باشند می توانند 
درخواست تحصیل در داخل را بدهند اما در شرایط فعلی دانشگاه های اوکراین 

مورد تایید ما نیستند.

۲سنگپرانبزرگراهغدیردستگیرشدند
به پرتاب سنگ  اقدام  نفر که  بازداشت دو  از  انتظامی شهرستان ری  فرمانده 

به سمت خودروهای سبک و سنگین عبوری در اتوبان غدیر کرده بودند، خبر داد.
پنجشنبه شب گذشته ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن تعدادی 
از رانندگان خودروهای سنگین و سبک عبوری در بزرگراه غدیر از پرتاب سنگ به 
سمت خودروهای خود خبر داده و از این موضوع انتقاد کرده بودند؛ سنگ هایی که 
منجر به وارد شدن خسارت به برخی از خودروها نیز شده بود. درپی انتشار این ویدیو 
نیز مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت به ایسنا اعالم کرد: »تیمی از مأموران پلیس 
پیشگیری و مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ رسیدگی به این موضوع را دستور 
کار خود قرار داده اند و در همان دقایق اولیه به سرنخ هایی از عامالن این اقدام دست 

یافته  و این افراد مورد شناسایی قرار گرفته اند.«
روز گذشته خبر رسید که پلیس دو نفر را به دلیل پرتاب سنگ به سمت خودروهای 
عبوری در این محور بازداشت کرده است. موضوعی که سرهنگ دوستعلی جلیلیان، 
فرمانده انتظامی ویژه شهر ری آن را اعالم کرد و گفت: در پی وقوع حادثه سنگ 
پرانی در اتوبان غدیر به دستور سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار پلیس های تخصصی، یگان امداد و فرماندهی انتظامی شهرستان 
ری قرار گرفت و با اقدامات صورت گرفته دو عامل اصلی این حادثه دستگیر و از 

آنها یک دستگاه موتورسیکلت کشف شد.
وی افزود: متهمان در بازجویی های صورت گرفته با ابراز ندامت و پشیمانی از 
اقدام نابخردانه خود اعتراف کردند که صرفا برای سرگرمی و بدون انگیزه قبلی دست به 
این اقدام زده اند و هرگز تصور نمی کردند به این سرعت توسط پلیس دستگیر شوند.

پیش از این نیز در اواخر دی ماه امسال، مردی که با پرتاب سنگ در برخی از 
بزرگراه های تهران منجر به مرگ دو تن و آسیب دیدگی به چندین خودروی عبوری 
شده بود، بازداشت شد. ایسنا در گفت وگو با این مرد انگیزه وی از این اقدام را پرسیده 
بود که متهم مدعی شده بود هدفش خالی کردن دل خودش بوده است. همچنین  
در همان زمان سردار حسین رحیمی، رییس پلیس پایتخت نیز از دستگیری ۱۰ نفر 
در رابطه با سنگ پرانی در بزرگراه های تهران خبر داده و گفته بود که »بعد از اولین 
حادثه نگاه ما در حوزه گشت های انتظامی تغییر کرد و عالوه بر اقدامات انتظامی 
محورهای  در  مشکوک  اقدامات  و  افراد  و  رفتارها  از  مراقبت  موضوع  ترافیکی،  و 
بزرگراهی و پل ها و ... نیز در دستور کار تمامی واحدهای گشتی و حتی گشت های 
پلیس راهور قرار گرفت. ما دستورات جدیدی را صادر کردیم و مراقبت های ویژه ای 
از سوی گشت ها و ماموران ما در حال انجام است تا عالوه بر کار گشت انتظامی، 

نگاه مراقبتی و ایمنی هم در این مسیرها وجود داشته باشد. «

دستگیریدالالنیکهباکارتملیارزجابهجامیکردند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: تعدادی دالل با جمع آوری و ثبت 
کد ملی افراد، اقدام به سندسازی می کردند که با آن ها برخورد قانونی صورت گرفت.
سرهنگ گودرزی گفت: تعدادی دالل در سطح پایتخت حضور داشتند که با 
گرفتن کارت ملی افراد مختلف، ارز دریافت می کردند و ما به التفاوت اندکی هم در 
اختیار صاحبان کارت ملی قرار می دادند که این دالالن شناسایی شدند و با آن ها 

برخورد قانونی صورت گرفت.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، این موضوع در تعدادی از صرافی ها 
با  ارز  پلمپ شدند. دالالن  رابطه  این  در  افتاده و حدود 2۰ صرافی متخلف  اتفاق 
هماهنگی بعضی از صرافان کد ملی افراد را ثبت کرده و سند  سازی می کردند که با 

آن ها برخورد قانونی صورت گرفته است.
گودرزی گفت: با سلسله جلساتی که با بانک مرکزی داشته، تخلفات مربوط به 

دریافت ارز با کد ملی صورت نمی گیرد.
طبق مشاهدات میدانی، افراد با اجاره کارت ملی به صرافی ها مبلغی حدود 2۵۰ 
تا ۵۵۰ هزار تومان وجه نقد دریافت می کردند که سرهنگ گودرزی گفته است این 

موضوع به نسبت گذشته کمتر شده است.
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گیگابایت در رویداد CES 2۰22 با بیش 
از ۳۰ محصول حضور می یابد

 CES گیگابایت قصد دارد با بیش از 3۰ محصول زمستان داغی را در
2۰22 داشته باشد؛ در ادامه مشخصات و تصاویر این محصوالت را می بینیم.

گیگابایت به عنوان یکی از شرکت های مهم حوزه ی کامپیوتر امسال در 
اطالعات  و   Digitaltrends گزارش  طبق  و  دارد  حضور   2۰22  CES
فاش شده احتمال دارد بیش از 3۰ محصول از گیگابایت در این نمایشگاه بین المللی 
رونمایی شود که با توجه به دامنه  گسترده محصوالت و تنوع در هر ردیف از 

محصوالت گیگابایت برای دنبال کنندگان اخبار فناوری قابل پیش بینی بود.
نسل  پردازنده های  مانند  جدیدی  فناوری های  گذشت  که  سالی  در 
دوازدهم دسکتاپ اینتل و پردازنده های گرافیکی سری Ti انویدیا معرفی شد 
که این موضوع می تواند برای گیگابایت چالش جدیدی برای رقابت با سایر 
OEM-ها باشد که به جذابیت و اهمیت محصوالت آن ها می افزاید؛ چه در 
رده های باال برای اورکالکر ها و کاربران حرفه ای، چه در رده های اقتصادی 

که کاربران جذب کاالهای ارزان تر با قیمت مناسب تری می شوند.
طبق گزارش های اخیر، گیگابایت قصد دارد پنج لپ تاپ جدید گیمینگ و 
29 مادربرد جدید در ابعاد مختلف از ATX تا Micro ATX را در نمایشگاه 
CES 2۰22 معرفی کند که همه ی آن ها از پردازنده های نسل ۱2 اینتل 

موسوم به Alder Lake پشتیبانی می کنند.
2۰22 CES لپ تاپ های گیگابایت در

Videocardz نخستین منبعی بود که درباره ی پنج لپ تاپ گیمینگ 
پردازنده های  و  اینتل   ۱2 نسل  پردازنده ی  به  بودن  مجهز   مانند  گیگابایت 
گرافیکی سری Ti 3۰ RTX انویدیا اطالعاتی را منتشر  کرد که تصاویر دو 
مدل E-۱۷ Gigabyte Aorus و Gigabyte Aorus ۱۷ را شامل 
می شد؛ اما از دو زیرمجموعه ۱۷P با کیبورد مکانیکال و پرچم دار ۱۷X با 
پردازنده گرافیکی Max-P همچنان تصویری فاش نشده  است.طبق شایعات 
 DDR۵ و DDR۴ ۱۷ 2۰22 همراه با رم های Aorus احتمال دارد سری
با پردازنده ی ۱2۷۰۰H Core i۷، رم  با مشخصات متفاوت در دو حالت 
 Core 3۰۸۰ و مدل گران تری با پردازندهTi و پردازنده گرافیکی DDR۴
۱29۰۰H i9، رم DDR۵ و پردازنده گرافیکی 3۰۸۰Ti )از ۱۰۵ تا ۱3۰ 

وات تون کل گرافیک( در نمایشگاه CES 2۰22 معرفی شوند.
لپ تاپ های سری Aorus از نمایشگرهایی با کیفیت پرچمدارها بهره 
 ،Mini-LED IPS پنل  مثل  باالیی  سطح  فناوری های  از  و  می برند 
رزولوشن ۴K، نرخ نوسازی ۱2۰ هرتز و روشنایی فراتر از ۱۰۰۰ نیت بهره 
می برد؛ اما لپ تاپ های سری Aero گیگابایت نمایشگرهای ارزان تری دارند 
و به پنل AMOLED سامسونگ با رزولوشن ۴K و روشنایی ۵۰۰ نیت 
باریک تر(  با حاشیه های  اما  اینچ؛  )اندازه مشابه ۱۵  اینچ  تا ۱۶  ابعاد ۱۵  در 
معرفی می شوند. Aero همانند سری Aorus از سخت افزارها ی پرچمداری 
 3۰۷۰Ti 3۰۸۰ وTi ۱29۰۰ و پردازنده های گرافیکیH Core i9 مانند
)که هر دو به ۱۰۵ وات توان کل گرافیکی محدود شده اند( بهره خواهد برد.

معرفی شدن نسل جدید پردازنده های اینتل و سری پردازنده های گرافیکی 
Ti انویدیا مانند 3۰۸۰Ti و 3۰۷۰Ti و حافظه های رم DDR۵ موج جدیدی 
از محصوالتی مانند مادربردها و لپ تاپ ها را ساخته است که برای بسیاری از 
کاربران که نمی توانند قطعاتی مانند کارت گرافیک یا حتی مانیتور را با قیمت 
و مشخصات مورد انتظارشان پیدا کنند، فرصت خرید بهتری به وجود می آورد.
عالقه مندان امیدوار هستند به نسبت محصوالت سابق اختالف عملکرد 
زیاد و اختالف قیمت کم را داشته باشند؛ اما باید دید که این محصوالت ویترین 
فروشگاه ها را با قیمت رسمی اعالم شده توسط شرکت ها، پرتر و رنگارنگ تر 
می کند یا مشکالت عرضه و توزیع سخت افزارها همچنان قرار  است مانند 
سال های قبل بسیاری از مصرف کنندگان را از محصوالت جدید محروم کند.

یک روانشناس گفت: نمایش اخبار 
جنگ و خشونت باعث ایجاد پرخاشگری 
ناامیدی در افراد می شود و نمایش  و 
خشونت با افزایش پرخاشگری در جامعه 

رابطه مسقیم دارد.
گفت:  اجتماعی  روانشناس  یک 
مفهوم گوش به زنگی اجتماعی باعث 
می شود که افراد نسبت به اخبار جنگ و 
رویداد های اجتماعی حساس باشند و از 
طرفی قرار ندادن این اخبار در دسترس 

مردم هم موضوعی منطقی نیست.
به گفته صفاری نیا، انسان از نظر 
زنده  برای  تکاملی موجودی است که 
اخبار  به  نسبت  خودش  بقای  و  بودن 

به طور  است،  منفی هشیار و حساس 
که  داشت  خبر  اولیه  انسان  اگر  مثال 
فردا هوا بارانی است متوجه می شد که 
باید آذوقه خود را فراهم کند و مجبور 
رویداد های  یا  اخبار  به  نسبت  که  بود 
می کرد،  کمک  او  بقای  به  که  منفی 

حساس تر باشد.
او می گوید: پدیده گوش به زنگی 
افراد را ترغیب می کند که به اخبار جنگ 
یا منفی گوش به زنگ باشند و ارائه اخبار 
جنگ و منفی ایجاد خشونت می کند و 
برای توازن باید اخبار خوب مثل جشن ها 
و پیشرفت ها را به مردم داد تا اثر اخبار 

پرخاشگرانه را کاهش دهد.

رییس انجمن روان شناسی اجتماعی:

انتشار اخبار منفی، جامعه را ناامید می کند
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و  ر  کا ون،  تعا یر  ز و
جرای  ا ز  ا جتماعی  ا ه  فا ر
مطلق«،  فقر  »رفع  ر  چها
»ساماندهی صندوق های بازنشستگی«، 
و  اقتصادی«  بنگاه های  »سازماندهی 
»طرح زیست بوم اشتغال« خبر داد و 
گفت: سامانه سوت زنی برای گزارش 
زیر  در  فساد  وضعیت  از  مردم  دهی 
رونمایی  وزارتخانه  این  مجموعه های 

می شود.
آیین  در  عبدالملکی  اهلل  حجت 
دستاوردهای  نمایشگاه  از  رونمایی 
اظهار  سیزدهم  دولت  در  کار  وزارت 
داشت: عموم مردم می توانند با مراجعه 
به سامانه سوت زنی ذیل این وزارتخانه 
نسبت به گزارش وضعیت مفاسد اقدام 
کنند تا بعد از رسیدگی مسئوالن مربوطه 

اقدام شود.
هزار   ۱۵۰ اینکه  به  اشاره  با  وی 
نفر از نیروهای این وزارتخانه در سراسر 
کشور فعال هستند، گفت: بیش از ۱۰ 
داریم  مختلف  سطوح  در  مدیر  هزار 
شورای  اعضای  افراد  این  همه  که 

در  آنها  و حضور  هستند  سیاستگذاری 
با دعوت عمومی نبوده،  این نمایشگاه 

بلکه با استقبال خودشان بوده است.
وزیر تعاون با اشاره به مردمی بودن 
دولت سیزدهم، گفت: اسم وزارتخانه کار 
داده ایم،  قرار  مردم  وزارت  عنوان  با  را 
چراکه ۶۰ میلیون نفر از مردم مستقیم 

در ارتباط با این وزارتخانه هستند.
وی گفت: از روز سوم شهریور ماه 
و بعد از رای اعتماد در مجلس، به سمت 
وزارتخانه کارمان را آغاز و اکنون ۱۸۵ 

و  بخش ها  همه  کرده ایم.  خدمت  روز 
معاونت ها اقدامات جدی را انجام داده اند.
عبدالملکی با تاکید بر اینکه 2۰۰ 
و  کار  تعاون،  وزارت  در  اساسی  اقدام 
رفاه اجتماعی اجرایی شده است، گفت: 
در این نمایشگاه جزییات این اقدامات 
را به اطالع مردم و مسئوالن می رسانیم 

که  امید آفرین است.
وی طرح زیست بوم ملی اشتغال 
را یکی از طرح های مهم عنوان کرد و 
گفت: زیست بوم برای توسعه و ایجاد 

اشتغال برای یک میلیون و ۸۵۰ هزار 
نفر طراحی شده و در مرحله اجراست.

برای  داشت:  بیان  تعاون  وزیر 
تحقق این اشتغال، زیست بوم اطلس 
اشتغال با ۱9۵ الگو طراحی شده است؛ 
برتر  کارآفرین  هزار   ۴۰۰ همچنین 
می شوند  دار  شناسنامه  و  شناسایی 
افراد  این  دوش  به  اشتغال  بار  که 

خواهد بود.
وزارتخانه  این  در  وی،  گفته  به 
»رفع  عنوان  با  را  طرح  کالن  چهار 
فقر مطلق«، »ساماندهی صندوق های 
بنگاه های  »سازماندهی  بازنشستگی«، 
اقتصادی« و »طرح زیست بوم اشتغال« 
تعریف کرده ایم که در حال اجرا است.

عبدالملکی با اشاره به برنامه های 
اجتماعی  تامین  حوزه  در  کار  وزارت 
بیمه  برقراری  جمله  از  خدماتی  گفت: 
مربوط  های  هزینه  )پوشش  ناباروری 
به درمان ناباروری(، اجرای طرح بیمه 
خانه دار،  زنان  برای  ایرانی  خانواده 
پرداخت حقوق ماهانه مرخصی زایمان 

ارائه شده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد:
لزومتوجهوحمایتازهلدینگهایبزرگ

گفت:  ایران  صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل 
شرکت  با  همکاری  جهت  الزم  آمادگی  بانک  این 
سرمایه گذاری های  تسهیل  راستای  در  »ومعادن« 

معدنی را دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
با  هم اندیشی  نشست  در  حسینی  سیدعلی  ایران، 

مدیران عامل شرکت »ومعادن« با اشاره به ظرفیت های بین المللی بانک 
ارائه خدمات متنوع و متعدد مالی در حوزه های  توسعه صادرات ایران و 
تسهیل  راستای  در  همواره  بانک  این  داشت:  اظهار  وصادراتی،  تولیدی 
سرمایه گذاری های معدنی از طریق ایجاد کانال های مالی و اعطای تسهیالت 

ارزی در بخش معدن پیشگام بوده است.
وی در ادامه یادآور شد: کارخانه کک طبس با افتتاح اعتبار اسنادی 
بالغ بر 3۱ میلیون یورو توسط بانک توسعه صادرات ایران تامین مالی و به 

بهره برداری رسیده است.
در ادامه این نشست، امیرحسین نادری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
در سال های  کامودیتی ها  ارزش  رشد  به  اشاره  با  فلزات  و  معادن  توسعه 
طریق  از  همسایه  کشورهای  با  اقتصادی  روابط  تقویت  لزوم  بر  گذشته، 

توسعه سرمایه گذاری در بخش معدن این کشورها تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به جایگاه سیاسی کشور در منطقه، گفت: در 
حال حاضر ایران در بین کشورهای منطقه از موقعیت مناسب و مطلوبی 
برخوردار است و با توجه به نگاه کشورهای همسایه به توانمندی ها و قدرت 
ایران، الزم است با شناسایی ظرفیت ها و تعریف فرصت های همکاری، پیوند 

اقتصادی عمیق تری را با کشورهای منطقه ایجاد کنیم.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، تقویت روابط 
اقتصادی با سایر کشورها را یکی از وظایف فعاالن حوزه اقتصادی دانست 
و تصریح کرد: با توجه به وجود ذخایر معدنی خوبی که در منطقه وجود 
دارد، یکی از زمینه های توسعه همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه، 
حوزه معدنی است و ایران با توجه به دانش و تخصصی که در این بخش 
دارد می تواند در این حوزه سرمایه گذاری های مناسب و سودآوری را در این 

کشورها داشته باشد.
نادری با یادآوری رشد ارزش کامودیتی در سال های گذشته بر ضرورت 
سرمایه گذاری در این حوزه تاکید کرد و افزود: پیش بینی که برای آینده حوزه 
معدن و صنایع معدنی وجود دارد و در کنار آن توجه به افزایش رقابت در 
بین کشورها، لزوم سرمایه گذاری در پروژه های بین المللی را افزایش می دهد.

وی همچنین به تجارب و سابقه بانک توسعه صادرات ایران در ایجاد 
از چالش های  بسترهای مناسب تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: یکی 
موجود برای تجارت بین المللی وجود مسیرهای امن مالی برای مراودات 
تجاری است که خوشبختانه بانک توسعه صادرات ایران با توجه به ظرفیت 
و تجارب موفقی که در این زمینه دارد، می تواند نقش مهم و مثبتی را در 

حل این چالش داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، این نشست هم اندیشی، 
در راستای تعامل بیشتر برای اجرای تفاهم  نامه همکاری، به میزبانی بانک 
اقتصادی  و  مالی  معاون  علی اکبری  دکتر  حضور  با  و  صادرات  توسعه 
»ومعادن«، مهندس زندی مدیر عامل شرکت کک طبس و دیگر مدیران 

ارشد طرفین برگزار شد.

در هجدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران صورت 
گرفت؛

ایرانتوسطرئیس کسبمدالملیجشنوارهمردمداری
ادارهکلروابطعمومیبانکسپه

در نخستین جشنواره ملی مردم داری ایران که در 
هجدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی برگزار 
مدیر  سپه  بانک  روابط عمومی  اداره کل  رئیس  شد، 

برتر و حائز مدال ملی این جشنواره شد.
سپه؛  بانک  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
بر اساس رای هیئت داوران، محمود نکونام رئیس 

اداره کل روابط عمومی بانک سپه، به عنوان مدیر برتر روابط عمومی معرفی 
و مدال ملی مدیریت روابط عمومی را از »هجدهمین کنفرانس بین المللی 

روابط عمومی ایران« و »نخستین جشنواره مردم داری ایران« کسب کرد.
داوری »نخستین جشنواره مردم داری  این گزارش کمیته  اساس  بر 
این  به  معرفی شدگان  باکیفیت  و  الگوساز  خدمات  اقدامات،  ایران« 
ویژه  روابط عمومی ایران« و »جوایز  را در دو بخش »مدال های  جشنواره 

روابط عمومی ایران« بررسی و برگزیدگان آن را معرفی کرد.
شایان ذکر است کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران و نخستین 
خدمات  از  قدردانی   رویداد  مهمترین  به عنوان  ایران  مردم داری  جشنواره 
حرفه ای روابط عمومی ها با هدف ارتقای تصویر سازمانی روابط عمومی ها، 
بسترسازی  و  حرفه ای   خالقیت های  معرفی  و  شناسایی  تجارب،  تبادل 
برای توسعه فعالیت های تخصصی روابط عمومی های کشور توسط موسسه 
روابط عمومی  متخصصان  انجمن   ،)KPRI ( روابط عمومی  کارگزار 
روابط عمومی  مسلمان  کارگزاران  جهانی  انجمن  و   )IAPRS( ایران 
)IMPRPA( در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی سازمان 

مطالعات و بهره وری نیروی انسانی برگزار شد.

نفت پاالیشگاه و کارگران رفاه بانک متقابل همکاریهای
ستارهخلیجفارسگسترشمییابد

ستاره  نفت  پاالیشگاه  در  کارگران  رفاه  بانک  باجه  افتتاح  مراسم  در 
خلیج فارس بندرعباس، بر ضرورت توسعه همکاری های متقابل این بانک و 

پاالیشگاه تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مدیر امور ناحیه دو بانک 
رفاه کارگران طی سخنانی در این مراسم که با حضور مدیرعامل، هیات مدیره 
و جمعی از کارکنان پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس برگزار شد، با تاکید بر 
استان  ساخت:  خاطرنشان  پاالیشگاه،  و  بانک  متقابل  همکاری های  توسعه 
هرمزگان یکی از استان های استراتژیک کشور به شمار می رود که نقش مهمی 

در توسعه اقتصادی میهن اسالمی برعهده دارد.
وی افزود: خدمات بانک رفاه کارگران در حوزه های مختلف استان هرمزگان 
بسیار گسترده است و آمادگی داریم این خدمات را بیش از پیش گسترش دهیم.
این  در  نیز  بندرعباس  ستاره  نفت  پاالیشگاه  مدیرعامل  دادور  مهندس 
مراسم در سخنانی ضمن قدردانی از بانک رفاه کارگران به واسطه ارائه خدمات 
مطلوب به این پاالیشگاه و کارکنان آن، تصریح کرد: آمادگی داریم در قالب 
استراتژی “برد-برد”، همکاری ها و تعامالت خود را با بانک رفاه گسترش دهیم.
وی تاکید کرد: افتتاح باجه بانک رفاه کارگران در پاالیشگاه نفت ستاره 
متقابل  همکاری های  توسعه  منظور  به  عطفی  نقطه  می تواند  فارس  خلیج 

پاالیشگاه و بانک باشد.

نفت ۱۰۰ دالری و بحران انرژی؛
تقاضابرایبازگشتنفتایرانجدیترمیشود

اقتصادهای بزرگ جهان با توجه به افزایش قیمت نفت اکنون بر 
اجرای  یا  اقتصادی و  افزایش رشد  برای  تقاضا  از  سر دوراهی حمایت 
سیاست های انقباضی برای کنترل تورم قرار دارند. با این حال، با توجه 
به افزایش قیمت نفت و همچنین محدود ماندن عرضه،به نظر می رسد 

بازار برای افزایش صادرات نفت ایران آماده است.
قیمت نفت بعد از حمله روسیه به اوکراین از مرز ۱۰۰ دالر گذشت. 
افزایش قیمت نفت از آن جهت روی داد که روسیه یکی از بزرگترین 
ادامه تنش می تواند  اروپا به شمار می رود و  تامین کنندگان نفت و گاز 

جریان انرژی در اروپا را با اختالل رو به رو کند.
گزارش های  از  یکی  در  بلومبرگ  که  آنگونه  نفت  قیمت  افزایش 
خود بر آن تاکید کرده می تواند شوک تورمی بزرگی را به اقتصاد جهان 

تحمیل کند.
معامالت آتی نفت در لندن تا 3.3 درصد افزایش پیدا کرده زیرا  
به  انرژی  اختالل در صادرات  از  اوکراین، ترس  و  اخیر روسیه  مسائل 

قاره سبز را افزایش داده است.
در واقع افزایش قیمت نفت به ۱۰۰ دالر در هر بشکه برای اولین 
بار از سال 2۰۱۴ نشان دهنده فشار بیشتری به اقتصاد جهان با کاهش 

پیش بینی رشد اقتصادی و افزایش تورم است.
کاهش رشد اقتصادی در کنار افزایش تورم در حالی ممکن است 
اتفاق بیافتد که اغلب بانک های مرکزی در جهان، بعد از کنترل نسبی 
اتفاق  این  و  قتصادهای خود هستند  احیای  دنبال  به  کرونا  همه گیری 

می تواند در بازیابی توان اقتصادی آنها وقفه ایجاد کند.
افزایش قیمت نفت، فشار بر بانک های مرکزی در سراسر جهان 
را افزایش می دهد تا سیاست های انقباضی شدیدتری از جمله افزایش 
مهار  برای  بیشتری  با شدت  را  نرخ ها  و  بگیرند  پیش  در  را  بهره  نرخ 

ریسک های تورم افزایش دهند.
البته این رشد قیمت نفت برای صادرکنندگان بزرگ نفت خبر خوبی 
به شمار می رود و سود بیشتری را برای آنها به دنبال خواهد داشت. با 
از اقتصادهای جهان از آن ضربه خواهند خورد زیرا  این حال بسیاری 

هزینه تولید کاال به دلیل افزایش هزینه ها باال می رود.
قیمت عربستان  این رشد  در  اصلی  برنده  گزارش،  این  اساس  بر 
سعودی است و می تواند انتظار یک سود غیرقابل پیش بینی را داشته باشد.

روسیه نیز اگرچه درگیر تنش و شاید تحریم های بیشتر غرب خواهد 
بود اما از این رشد قیمت سود می برد. در این میان صادرکنندگان کوچکتر 
که در دو سال گذشته به دلیل کرونا و توافق کاهش تولید، با محدودیت 

درآمدهای نفتی رو به رو بودند نیز منتفع خواهند شد.
اما بازندگان اصلی، واردکنندگان نفت از جمله کره جنوبی، ژاپن و 
هند خواهند بود. با این حال چین، به عنوان بزرگترین واردکننده نفت 
در شرایطی  و حتی  بوده  برخوردار  تورم خوش خیم  از  تاکنون  جهان، 
که اغلب کشورهابه دلیل همه گیری کرونا، با رشد منفی اقتصاد همراه 

بودند، چین توانست رشد خود را مثبت نگه دارد.
در  تولیدکنندگان  زیرا  است  آسیب پذیر  همچنان  چین  اقتصاد  اما 
حال حاضر با هزینه های باال و نگرانی در مورد کمبود انرژی دست و 

پنجه نرم می کنند.
بررسی ها نشان می دهد افزایش قیمت نفت تا بشکه ای ۱۵۰ دالر 
تقریبًا رشد جهانی را متوقف می کند و تورم را به بیش از ۷ درصد افزایش 
می دهد. این عدد بیش از سه برابر نرخ هدف اکثر سیاست گذاران پولی 

جهان است.
نفت همراه با افزایش بیشتر قیمت کاالها، قیمت گاز طبیعی را نیز 
افزایش داده است. در میان محرک هایی از جمله رشد مجدد تقاضای 
جهانی پس از قرنطینه همراه با تنش های ژئوپلیتیکی مانند جنگ روسیه 
و اوکراین تقویت قیمت نفت را به دنبال داشته است. البته خبرهایی که 
از وین در خصوص دستیابی به توافق در احیای برجام به گوش می رسد، 
تا حدی قیمت ها را کنترل کرده است زیرا انتظار می رود با دستیابی به 
تواق، صادرات نفت ایران در کوتاه مدت افزایش پیدا کند و بخشی از 

کمبود عرضه از این طریق جبران شود.
در این شرایط و با توجه به نیاز بازار به افزایش عرضه نفت، راه 

برای صادرات نفت ایران هموار خواهد شد.
سال  اردیبهشت  در  برجام  از  آمریکا  یکجانبه  خروج  از  بعد  ایران 
۱39۷، بخش زیادی از صادرات نفت خود را از دست داد. صادرات نفت 
بسیار  اما  نرسید  صفر  بود،به  آمریکا  هدف  که  آنگونه  هیچگاه  اگرچه 

محدود شد.
با روی کارآمدن دولت سیزدهم، با وجود ادامه تحریم ها اما صادرات 
و درآمدهای نفتی ایران افزایش پیدا کرد. در عین حال، مذاکرات برای 
نفت  بودند که صادرات  معتقد  برخی  اما  نیز قوت گرفت  برجام  احیای 
کوتاه  در  جهانی،  بازارهای  بودن  پر  و  تقاضا  محدویت  دلیل  به  ایران 

مدت قابل افزایش نیست.
در سال های اخیر و به دلیل تحریم ها بخشی از بازارهای صادراتی 
نفت ایران توسط رقبا اشغال شده بود. با توجه به افزایش قیمت  نفت 
افزایش  برای  بازار  به نظر می رسد  و همچنین محدود ماندن عرضه، 

صادرات نفت ایران آماده شده است.
 با این حال، افزایش قیمت نفت در ماه های اخیر شدید بوده است. 
همین دو سال پیش و بعد از همه گیری کرونا بود که قیمت های آتی 

نفت شاخص آمریکا برای مدت کوتاهی به زیر صفر رسید.
انرژی های  توسعه  دنبال  به  یافته  توسعه  کشورهای  اغلب  اگرچه 
همچنین  و  )نفت،  فسیلی  همچنان سوخت های  اما  هستند  تجدیدپذیر 
انرژی اقتصاد جهانی  از  زغال سنگ و گاز طبیعی( بیش از ۸۰ درصد 
از ۵۰  اکنون بیش  تامین می کنند. هزینه یک سبد معمولی سوخت  را 

درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
بنابراین بحران انرژی همچنین فشار مداوم در زنجیره تامین جهانی 
را تشدید می کند که باعث افزایش هزینه ها و تاخیر در تحویل مواد خام 

و کاالهای نهایی می شود.
اقتصادهای جهان با توجه به افزایش قیمت نفت تا باالی ۱۰۰ دالر 
در هر بشکه، اکنون بر سر دوراهی حمایت از تقاضا برای افزایش رشد 
اقتصادی و یا اجرای سیاست های انقباضی برای کنترل تورم قرار دارند. از 
آنجا که رشد قیمت نفت به عنوان یکی از اصلی ترین فاکتورهای قیمت 
تمام شده در جهان، ادامه دار شده است، اغلب بانک های مرکزی اکنون 

مبارزه با تورم را بر حمایت از تقاضا در اولویت قرار داده اند.
اکنون تورم در ایاالت متحده که به باالترین حد چهار دهه اخیر 
رسیده است و همین موضوع باعث شده تا پیشنهاد شود که فدرال رزرو 
در سال جاری نرخ ها را تا هفت برابر افزایش دهد که بسیار باالتر از 

پیش بینی های قبلی به شمار می رود.
کریستین الگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا اخیراً گفت که مقامات 
به دقت بررسی خواهند کرد که چگونه قیمت های انرژی بر اقتصاد تأثیر 
می گذارند، زیرا واکنش ها نشان از تغییر سیاست ها به سمت انقباض دارد.
بانک مرکزی هند نیز قیمت نفت را به عنوان یک ریسک معرفی 

کرده است.
اندازه  به  نفتی  شوک  یک  مورگان،  جی پی  اقتصاددانان  گفته  به 
بانک های  از  بسیاری  سازی  عادی  برنامه های  می تواند  بزرگ  کافی 
مرکزی را از مسیر خارج کند، اگرچه پس زمینه تورم باال و نگرانی ها در 
مورد انتظارات تورمی تثبیت شده به این معنی است که سیاست همچنان 

سخت تر از زمانی است که تورم در حال کاهش بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد؛
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یک فعال حوزه کار:
منطقه ای شدن دستمزدها منجر به کوچ گسترده به 

کالن شهرها می شود
یک فعال کارگری، اجرای مزد منطقه ای در کشور را موجب کوچ گسترده 
خانوارها و جمعیت شهرها و روستاها به کالن شهرها دانست و گفت: مزد منطقه 
ای به منزله حذف حداقل دستمزد نیست و ما نمی توانیم چارچوب تعیین حقوق 
و دستمزد را زیر سوال ببریم، شورای عالی کار را منحل کنیم، قوانین کار و 
تامین اجتماعی را نادیده بگیریم و برخالف رویه ها و استانداردهای سازمان 

بین المللی کار عمل کنیم
فتح اهلل بیات، در خصوص احتمال منطقه ای شدن دستمزد سال آینده 
کارگران گفت: مزد منطقه ای موضوع جدیدی نیست و بارها برخی کارفرمایان 
چنین  دنبال  نباید  مجلس  و  دولت  ولی  کردند  مطرح  را  موضوع  این  جزء، 
موضوعاتی را بگیرند. اگر بخواهیم چنین طرحی را پیاده کنیم باید زیر ساختهای 

الزم برای اجرا را از قبل مهیا کرده باشیم و عواقب احتمالی آن را  بسنجیم.
وی افزود: تعیین مزد منطقه ای به این شکل است  که در جاهایی که 
هزینه ها، تورم و مخارج باال است، حقوق و دستمزد بیشتر و در بخش ها و 

مناطقی که هزینه ها و تورم کمتر است، مزد کمتری تعیین می شود در حالی 
که این کار عدالت نیست و موجب تبعیض و مهاجرت گسترده افراد از شهرها و 

حتی روستاها به کالنشهرها می شود.
بیات با بیان اینکه اجرای مزد منطقه ای عواقب بسیاری دارد، ادامه  داد: 
در حال حاضر کالن شهرهایی مثل تهران با معضل حاشیه نشینی و افزایش 
نیروهای غیر بومی و مهاجر پذیری روبرو هستند و از جانب نیروی کار، فشار 
زیادی برای آمدن به پایتخت است. افراد به امید یافتن شغل با درآمد باال به 
کالنشهرها می روند اما وقتی از هزینه های سنگین زندگی و اجاره بها در کالن 
شهرها با خبر می شوند به شهرک های اطراف مهاجرت می کنند و  با گسترش 
حاشیه نشینی به تدریج پیامدها ومعضالت اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی به 

ویژه جرایم متعدد را شاهد خواهیم بود.
این فعال کارگری با تاکید بر فراهم کردن زیرساختها برای مزد منطقه ای 
اظهار کرد:یکی از زیرساخت های مهمی که برای اجرای این طرح باید وجود 
سال  سال های  در طول  متاسفانه  که  است  اقتصادی  رشد  بحث  باشد،  داشته 
محقق نشده است البته تحریم ها همواره یکی از موضوعات اساسی بوده که 
بر ساختار اقتصاد سایه افکنده است بنابر این اکنون به لحاظ اقتصادی شرایط 
مطلوبی در کشور نداریم که بخواهیم اصل موضوع تعیین مزد حداقلی را رها 
کنیم و به موضوع حاشیه ای مزد منطقه ای روی بیاوریم.به گفته بیات، وجود 
نوسان شدید نرخ ارز و دالر و تحریم های خارجی و نبود سرمایه گذار داخلی 
و عدم ورود سرمایه های خارجی مانع اجرای چنین طرح های در کشور است.

مزد  اینکه  بیان  با  پایان  در  پیمانی  و  قراردادی  کارگران  اتحادیه  رییس 
نمی  ما  کرد:  نشان  خاطر  نیست،  دستمزد  حداقل  حذف  منزله  به  ای  منطقه 
توانیم چارچوب تعیین حقوق و دستمزد را زیر سوال ببریم، شورای عالی کار را 
منحل کنیم، قوانین کار و تامین اجتماعی را نادیده بگیریم و برخالف رویه ها 

و استانداردهای سازمان بین المللی کار عمل کنیم،

حوزه  در  شرکت  یک  مدیرعامل 
طرح  ینکه  ا بیان  با  نی  نسا ا بع  منا
ر  قرا هدف  را  مردم  عامه  صیانت 
داده است، گفت: آنچه عامه مردم به 
این  می دهند  نشان  عکس العمل  آن 
و  آموزش  وضع  است  قرار  که  است 
بگیرد،  ر  قرا تاثیر  تحت  معیشتشان 
جلوی  و  شود  قطع  دنیا  با  ارتباطشان 

پیشرفتشان گرفته شود.
مهدیس پرپنچی، با اشاره به طرح 
موسوم به صیانت اظهار کرد: در شرایط 
فعلی کشور، مطرح کردن چنین طرحی 
به جزییاتش دسترسی  که عامه مردم 
را  سوادش  است  ممکن  یا  ندارند، 
نداشته باشند و برداشت های متفاوتی از 
آن وجود دارد و حتی برای متخصصان 
جامعه هم جوانبش به درستی مشخص 
که  هم  حدودی  همان  ما  ا نیست، 
یا  محدود  اینترنت  که  شده  مشخص 
می شوند،  فیلتر  اجتماعی  شبکه های 
ترس زیادی در مردم ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که باید 
برنامه هایی  و  بدهیم  امید  جامعه  به 

اوضاع  احساس کنند  بدهیم که مردم 
زندگی شان دارد بهتر می شود، شرایط 
به  که  کسی  می کنیم.  سخت تر  را 
خودش  برای  اینستاگرام  در  سختی 
ترس  دچار  کرده،  ایجاد  کسب وکاری 
که  کرونا  دوره  در  یا  است.  شده 
از  را  آموزش هایشان  افراد  از  بسیاری 
ما  می گرفتند.  واتس اپ   و  اینستاگرام 
همه جنبه های مثبت را کنار می گذاریم 
و به جنبه های محدودی که عده کمی 

می کنیم.  توجه  می شوند،  متاثر  آن  از 
اینهاست،  از  فراتر  موضوع  قطعا  البته 
اما آنچه عامه مردم به آن عکس العمل 
نشان می دهند این است که قرار است 
وضع آموزش و معیشتشان تحت تاثیر 
قرار گیرد، ارتباطشان با دنیا قطع شود 

و جلوی پیشرفتشان گرفته شود.
لزوم  به  اشاره  با  کارآفرین  این 
ایجاد دلخوشی و امیدی برای نخبگان 
که  نگرانند  حاال  آنها  که  کرد  تاکید 

ارتباطات  به  دسترسی شان  است  قرار 
دنیا قطع شود و در این صورت ترجیح 
خیلی  حتی  بروند.  کشور  از  می دهند 
از افرادی که پیش از این بنای رفتن 
است  ممکن  صورت  این  در  نداشتند، 
زیرا  باشند  مهاجرت  برای  تالش  در 
اگر کسی فکر کند قرار است معیشت 
امیدی  بدهد،  از دست  را  آموزشش  و 

برای ماندن ندارد.
طرح  این  اینکه  بیان  با  پرپنچی 
است،  داده  قرار  هدف  را  مردم  عامه 
گفت: گاهی پیش می آید که یک طرح، 
سطحی از مردم را هدف گرفته، مثل 
مالیات ماشین های لوکس یا خانه های 
نیست،  مردم  همه  مختص  که  خالی 
نترسیده  نیست که  اما حاال هیچکس 
باشد و نگران نباشد که قرار است چه 
چیزی را از دست دهد. االن دیگر در 
در  دارند،  اینترنت  همه  سطحی  هر 
اینترنت  همه  هم  کشور  روستاهای 
آن  از  بهره گیری  با  توانستند  و  دارند 
مهارتی کسب کنند و حاال نگران این 

طرح هستند.

یک کارآفرین مطرح کرد؛

طرح »صیانت« بر معیشت مردم تاثیر منفی می گذارد

مسکن  قیمت  سالیانه  رشد  نرخ 
در شهر تهران در بهمن امسال به ۱۶ 
درصد رسید که کمترین میزان در چهار 
نشانه  و  می شود  محسوب  اخیر  سال 
بازار مسکن است که  التهاب در  پایان 

در دولت قبل به اوج خود رسیده بود.
بانک  اطالعات  آخرین  براساس 
مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش 
مسکونی  واحد  زیربنای  مترمربع  یک 
 33 برابر  تهران  شهر  در  شده  معامله 
میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل 

چهار دهم درصد افزایش داشته است.
بیشترین  گزارش،  این  براساس 
یک  منطقه  به  مربوط  قیمت  متوسط 
با ۷۰ میلیون تومان و کمترین مبلغ به 

منطقه ۱۸ با ۱۵ میلیون تومان است.
 ۱۴۰۰ زمستان  ماه  دومین  در 
واحد   ۵۰۰ و  هشت هزار  مجموع  در 
این  در  است.  شده  معامله  مسکونی 
با  مقایسه  در  مسکن  معامالت  ماه 
دی ماه امسال ۱3.2 درصد کاهش، اما 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

۱۱۷.۸ درصد رشد داشت.
آماری  داده های  آخرین  بررسی 
حاکی از این است که آهنگ رشد قیمت 
مسکن تهران در بهمن ماه امسال ۱۶.۴ 
درصد بود که در مقایسه با بهمن سال 
گذشته که برابر 9۷.2 درصد بود ۸۰.۸ 

درصد کاهش داشت.

تمایل به خرید خانه هایی با بیش 
از ۶ سال قدمت

شده  معامله  واحدهای  میان  در 
به  مربوط  معامالت  درصد   33.۶
خانه های با عمر بنای پنج سال ساخت 
است. تقاضا برای خرید خانه های پنج 
در  و  بود  کاهشی  امسال  ساخت  سال 
مقابل تقاضا برای واحدهایی با قدمت 
۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ تا 2۰ سال و بیش 

از 2۰ سال بیشتر رشد داشت.
در  مسکن  معامالت  بیشترین 

منطقه ۵ تهران
بررسی آمارها نشان می دهد، توزیع 
تعداد معامالت در مناطق مختلف به این 
صورت بوده که در میان مناطق 22 گانه 
شهر تهران، منطقه پنج با سهم ۱۴.۸ 
بیشترین  معامالت،  کل  از  درصدی 

تعداد را داشت.

به  چهار  و   ۱۰ مناطق  همچنین 
ترتیب با ۱۰ و ۸.۵ درصد در رتبه های 

بعدی قرار دارند.
واحدهای  تعداد  فراوانی  توزیع 
بهمن ماه  در  شده  معامله  مسکونی 
لحاظ  از  که  است  این  بیانگر  امسال 
مساحت، خانه هایی با متراژ کمتر از ۸۰ 
متر بیشترین متقاضی را داشتند و ۵۷.۴ 
درصد معامالت مربوط به خانه هایی با 
درصد   ۵9.9 است.همچنین  متراژ  این 
خرید و فروش خانه مربوط به واحدهایی 
میلیون   33 از  کمتر  متری  قیمت  با 
تومان است و ۴۶.۷ درصد از معامالت 
تومان  میلیارد   2 از  کمتر  خانه های  به 

اختصاص داشته است.
وضعیت اجاره بها در تهران

می دهد  نشان  آماری  داده های 
درصد   ۴۸.۴ تهران  در  خانه  اجاره  که 

و کل مناطق شهری ۵2.2 درصد رشد 
داشته است.

قمیت مسکن در مناطق مختلف 
شهر تهران

می دهد  نشان  جدول ها  بررسی 
بهمن ماه  در  مسکن  قیمت  متوسط 
امسال برای مناطق یک، 2 و سه تهران 
به ترتیب ۷۰ میلیون تومان، ۴۸ میلیون 

تومان و ۶3 میلیون تومان بود.
مناطق ۱۸، 2۰ و ۱۷ به ترتیب با 
۱۵ میلیون تومان، ۱۶ میلیون تومان و 
۱۷ میلیون تومان کمترین قیمت را در 

مناطق 2۰ گانه داشتند.
علت کاهش رشد قیمت مسکن، 
عدم  در  سیزدهم  دولت  سیاست های 
تورمی  انتظارات  کاهش  پول،  چاپ 
واحد  میلیون  چهار  ساخت  آغاز  و 

مسکونی است.

بانک مرکزی اعالم کرد؛

سقوط نرخ رشد قیمت مسکن به پایین ترین سطح 4 سال اخیر 
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استان  مرکز  دادستان 
ایالم گفت: ۱۱ شهروند ایرانی 
محکوم به حبس به اتهامات 
مختلف در زندان های عراق، با تالش 
و رایزنی های وزارت دادگستری ایران 
با مقامات قضایی کشور عراق، از طریق 
مرز مهران به کشور استرداد شدند و هم 

اکنون در زندان ایالم به سر می برند.
بیان  با  بخشنده«  »عبدالوهاب 
شده  استرداد  زندانیان  عمده  این که 
های  حبس  و  مختلف  تهامات  ا به 
طویل المدت محکوم شده اند، اظهار 
یک  حداقل  نها  آ ز  ا برخی  داشت: 
در  را  خود  محکومیت  دوره  چهارم 

عراق گذرانده اند.
پیگیری های  با  وی تصریح کرد: 
دستگاه قضایی، این تعداد محکومان به 
کشور منتقل شدند و طی مراحل قانونی 
در ایران مستقر و تصمیمات قانونی در 

مورد آنها اتخاذ خواهد شد.
دادستان مرکز استان ایالم یادآور 
با  کشور  به  زندانیان  این  انتقال  شد: 
خارجه،  امور  وزارت  نماینده  حضور 
نماینده  مهران،  شهرستان  دادستان 
هنگ  فرمانده  دادگستری،  وزارت 
مرزی، مدیر کل زندانهای استان ایالم 
و مقامات قضایی کشور عراق صورت 

گرفت.

با حضور دادستان مرکز استان ایالم و جمعی از مسئوالن صورت گرفت:

استرداد۱۱زندانیایرانیمحکومبهحبسدرزندانهایعراقازطریقمرزمهران
با شعار عیدی برای همه :

برنامههایهفتهاحسانونیکوکاریدرایالماعالمشد
مدیرکل امداد استان ایالم در نشست هماهنگی، برنامه های هفته احسان 

و نیکوکاری در استان ایالم را اعالم کرد.
رضا طاهری در این نشست اظهار داشت: جشن نیکوکاری امسال با شعار 
عیدی برای همه از تاریخ ۱2 تا ۱۸ اسفندماه در این استان برگزار می شود که 
روز ۱2 اسفند پایگاههای اصلی در مناطق و معابر شهری،۱3 اسفند در مکانهای 
برگزاری نمازجمعه و ۱۴ اسفند نیز در سطح مدارس استان برگزار می شود و 
بر اساس تمهیدات اندیشیده شده هر میزان کمکی که از طریق مدارس جمع 

آوری می شود در بین دانش آموزان نیازمند همان مدارس توزیع می شود.
وی با عنوان اینکه با توجه به شرایط کرونا و تعطیلی مدارس این جشن 
در مدارس احتماال بصورت مجازی برگزار شود، افزود: از مدیریت آموزش و 
پرورش انتظار داریم از طریق سامانه شاد زمینه مشارکت دانش آموزان و خانواده 

های آنها در جشن نیکوکاری و کمک به دانش آموزان نیازمند فراهم شود.
جامعه  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  گفت:  ایالم  استان  امداد  مدیرکل 
این مشکالت، تالش می شود  تبعات  از  بیماری کرونا و ضرورت کاستن  و 
لوازم  معیشتی،  سبدهای  جمله  از  ها  خانواده  نیاز  مورد  ضروری  اقالم  تهیه 
تحصیلی،ماسک و مواد ضدعفونی کننده با مشارکت مردم نیکوکار استان در 

اولویت قرار گیرد.
وی با عنوان اینکه هم اکنون بیش از 3۱ هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر 
۷۶ هزار نفر در این استان از حمایتهای کمیته امداد برخوردار هستند گفت از 
این جمعیت ، ۱2 هزار نفر آنان زنان سرپرست خانوار و ۱۸ هزار نفر سالمندان 

و ازکارافتادگان سرپرست خانوار هستند که نیاز به کمک ویژه دارند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان ایالم نیز در این نشست با اعالم آمادگی 
آموزش و پرورش برای همکاری در برگزاری جشن نیکوکاری گفت: ترویج 
فرهنگ احسان و نیکوکاری خصوصًا در بین قشر دانش آموز یکی از ضرورتهای 

امروز جامعه ما است و این فرهنگ همواره باید تقویت شود.
درویشی با عنوان اینکه فرهنگ کمک به نیازمندان و همسایگان از دیرباز 
در بین مردم استان ایالم وجود داشته است افزود: در شرایط فعلی نیز چنانچه 
نیازهای اقتصادی و مادی دانش آموزان برطرف شود زمینه های موفقیت و 

تحصیل آنها بیشتر فراهم خواهد شد.
این  در  نیز  ایالم  استان  امیرالمومنین»ع«  کننده سپاه  معاون هماهنک 
هایی  زمینه  در  استان  سپاه  بسیج  و  زدایی  محرومیت  حوزه  گفت:  نشست 
راستای  تهیه جهیزیه در  همچون، ساخت مسکن،توزیع سبدهای معیشتی و 

خدمت به نیازمندان با کمیته امداد همکاری نزدیکی دارد.
سرهنگ نصرالهی افزود: در زمینه جشن نیکوکاری نیز حوزه های بسیج 
دانش آموزی،بسیج کارمندی،بسیج محالت و اقشار آماده همکاری با کمیته 

امداد بوده و برنامه هایی در این زمینه در نظر گرفته شده است.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان خبر داد:
به مسکن ودیعه تسهیالت ریال میلیارد ۳۴۲۴ پرداخت

متقاضیانحائزشرایطدرمازندران
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان مازندران، از پرداخت 
3۴2۴ میلیارد ریال تسهیالت ودیعه مسکن به ۱۶۰۴۷ متقاضی حائز شرایط 

در استان مازندران خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی )مازندران(، سید عباس 
رهگشای به روند ثبت نام در استان مازندران برای دریافت تسهیالت ودیعه 
مسکن اشاره کرد و گفت: تعداد ۷۱۱۴۷  نفر در استان مازندران برای دریافت 

وام ودیعه مسکن ثبت نام کردند.
وی با بیان اینکه در فاز اول ثبت نام، سال ۱399 تعداد 2۰93۴ نفر حائز 
ودیعه مسکن شدند،  تسهیالت  دریافت  به  موفق  مازندران  استان  در  شرایط 
اظهار داشت: مبلغ پرداختی به این تعداد ۸۸۱ میلیارد ریال و در فاز دوم ثبت 
نام، سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۰2۱3 نفر حائز شرایط و مبلغ 2۵۱2 میلیارد ریال وام 

ودیعه مسکن دریافت کردند.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان مازندران گفت: همچنین 

9۱3۸ نفر هم توسط سامانه ثبت نامی و یا بانک ها رد درخواست شده اند.
دریافت  انتظار  مرحله  در  نیز  متقاضی   3۰9۰۵ کرد:  تاکید  رهگشای 
استعالم، تعیین شعبه و تشکیل پرونده می باشند که با تامین اعتبار مورد نیاز و 
همکاری بیشتر بانک ها، متقاضیانی که برای ودیعه مسکن در این استان ثبت 

نام کرده اند پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه فعاًل ثبت نام جدید نداریم، بیان داشت: وزارت راه و 
شهرسازی پیگیر تامین اعتبار جهت پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن 

در سال ۱۴۰۱ است.
باید متأهل یا  رهگشای متذکر شد: متقاضیان دریافت این تسهیالت 
اجاره نامه  بوده و همچنین دارای  سرپرست خانوار و دارای فرم »ج« سبز 
دارای  و  و مستغالت  امالک  معامالت  ثبت  در سامانه  ثبت شده  و  رسمی 
مورخ  از  بعد  مسکونی  واحد  اجاره نامه  انعقاد  تاریخ  و  بوده  رهگیری  کد 

۱399.۷.۱ باشد.

تجهیزات نهادهها، نمایشگاه دهمین پیرامون خبری نشست
آبیاری،لوازمباغبانیوگلخانه

نهاده ها،  نمایشگاه  دهمین  پیرامون  خبری  نشست  در  ابوعلی  اهلل  فتح 
تجهیزات آبیاری، لوازم باغبانی و گلخانه با بیان اینکه  شیالت در خوزستان 
جایگاه ویژه ای دارد، اظهار کرد: در خوزستان این توانایی را داریم که کلیه 

فعالیت های حوزه شیالت در سطح کشور را خوزستان انجام دهیم. 
امکان تهیه ماهیان سردابی و  استان  افزود: در شمالی ترین نقطه  وی 
در جنوب و مرکز استان ماهیان گرم آبی را داریم، که ۱۱ درصد کل تولیدات 

کشور را در اختیار داریم و جایگاه سوم کشور هستیم.
مدیر کل شیالت خوزستان عنوان کرد: در کشور حدود ۶۰ درصد از 
کل تولیدات شیالت در حوزه سید و صیادی و ۴۰ درصد آبزی پروری است.
تصریح  داریم،  را  چهارم  مقام  صیادی  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
اختالف  با  پروری  آبزی  بحث  در  موجود  اقلیمی  به شرایط  توجه  با  کرد: 

مقام اول کشور را داریم. 
در  را  کشور  پروری  آبزی  تولیدات  کل  درصد   2۰ کرد:  عنوان  ابوعلی 
خوزستان وجود دارد و از این حیث جایگاه ویژه ای است که با توجه به سیاست 
های جهانی بر کاهش فشار بر جانوران دریایی موضوع پرورش ماهیان را در 

دستور کار داریم.
مدیر کل شیالت خوزستان تشریح کرد: در آینده طرح های مفصلی داریم 
که امسال توانستیم با بررسی جامعی که از ظرفیت های استان، طرح تولید ۱ 

میلیون تن تولیدات شیالتی داشته باشیم.
وی بیان کرد: اکنون ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تن تولیدات شیالتی در کشور 

وجود دارد که حدود ۱۴2 هزار تن تولیدات خوزستان است.
وی با بیان اینکه در زمینه میگو توانستیم جهش 3 برابری در تولید داشته 
باشیم، خاطر نشان کرد: 2۷۰ تن در سال 99 و امسال ۸۰۰ تن و در سال آینده 

به باالی 2۰۰۰ تن تولید خواهیم رسید.
ابوعلی بیان کرد: ماهیان خاویاری را تازه شروع کردیم که به زودی طرح 

های آن وارد مدار تولید می شود.
 وی با بیان اینکه 3۸ هزار هکتار طرح های تولیدی شیالت را در روزهای 
گذشته آغاز کردیم، عنوان کرد: طرح جامع شیالت بر اساس ظرفیت های استان 
ما طراحی شده که یکی از شاخص های مهم آن عدم نیاز و با کمترین نیاز به 

اب شیرین است که مناقشه ای برای تامین آن نباشد.
مدیر کل شیالت خوزستان با اشاره به ظرفیت های استان خوزستان در 
حوزه شیالت گفت: 22۰ کیلومتر ساحل داریم که می توانیم با استفاده از آن 

و بهره مندی از آب دریا  ماهیان و میگو دریایی تولید کنیم.
وی در خصوص استفاده از آبهای نامتعارف بیان کرد: در تولید آبزیان با 
همکاران تحقیقاتی توانستیم در سالهای گذشته طرحی را با استفاده از زهاب 
نیشکر تولید تهیه کرده  که در خرمشهر ۱۱۰ تن میگو با این روش تولید و به 

کشورهای اروپایی صادر شد.
وی در خصوص پرورش ماهی پشت سدها تصریح کرد: تا کنون 2 سد 
برای این کار هماهنگ شده است و در حال پیگیری  سایر سد ها هستیم که 

سد مارون پیشرفت بیشتری داشته است.
ابوعلی خاطر نشان کرد: ظرفیت باالیی در خوریات و منطقه بحرکان داریم 

که می توان حدود ۱۶ هزار تن تولید آبزیان داشته باشیم.
وی ادامه داد: صید ترال یک تهدید برای همه نقاط کشور به حساب می آید 
اما صید میگو به صورت ترال انجام می شود که فقط در 3 ماه سال آزاد است. 
وی بیان داشت: اکنون بیش از ۷ میلیون تن تیالپیا در دنیا تولید می شود 
و در خاورمیانه کشور مصر یکی از بزرگترین تولید کنندگان این ماهی است و 

در اروپا، آمریکا و آفریقا نیز تولید می شود.

تا شهیدان یاد به نهال اصله هزار ۴۰۰ و میلیون یک کاشت
۱۴۱۴دراصفهان

حسینعلی نریمانی گفت: این ۱۵۰ هزار اصله نهال شامل گونه های کاج 
تهران، زبان گنجشک، سرو خمره ای ارغوان، زیتون تلخ، داغداغان و سه گونه 

مثمر توت، زالزالک و سنجد است.
او با بیان اینکه همه این گونه های درخت براساس تجربه ۴۰ سال اخیر 
با اقلیم اصفهان سازگار است، افزود: برای توزیع نهال ها ادارات شهرستان با 
فرمانداری ها جلسه ای برگزار و مناطق را شناسایی می کنند و براساس نیاز نهال 
کرونا  شرایط  در  استان  مرکز  به  مراجعه  از  که  می شود  ارسال  شهرستان  به 

جلوگیری شود.
با بیان  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان  معاون فنی 
اینکه ۱۵۰ هزار نهال به یاد ۱۵۰ شهید استان است که برای هر شهید یک 
آبخیزداری  نهال کاشته می شود، اضافه کرد: سازمان جنگل ها، مراتع و  هزار 
کشور با سازمان بسیج سازندگی تهران تفاهمنامه ای امضا کردند که بر اساس 
آن نهال کاری در مدت ۱۴ سال در قالب طرح »ایران قوی؛ به یاد هر شهید 

یک نهال« در استان ها اجرا می شود.
نریمانی با اشاره به اینکه این طرح در سال جاری آغاز شده و تا ۱۴۱۴ 
ادامه خواهد داشت، ادامه داد: با هماهنگی فرمانداران، بخشداری ها و دهیاری ها 
شمار شهدای هر شهر و روستا تفکیک و بر همان اساس نهال توزیع خواهد شد.
او با بیان اینکه کاشت نهال در این طرح به صورت متمرکز در اطراف 
آرامستان ها، تکیه شهدا و بوستان های روستایی و … خواهد بود، ابراز داشت: 
امسال نیز به تعداد ۱۵۰ شهید ۱۵۰ هزار اصله درخت کاشته می شود زیرا این 
دستورالعمل دیر ابالغ شد اما بر اساس این طرح در استان اصفهان در مدت ۱۴ 
سال نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار اصله نهال به یاد شهدا غرس خواهد شد..

پویش ازآغاز بوشهر استان فاضالب و مدیرعاملشرکتآب
خانهتکانیومدیریتمصرفآبدراستانخبرداد

در همه سطوح  آب  مدیریت مصرف  اینکه  بیان  با  عبدالحمید حمزه پور 
جامعه امری مهم و ضروری است اظهار داشت: برای جلوگیری از بروز بحران 
آب در شهرها و روستاها الزم است همه مردم مدیریت مصرف آب در دستور 

کار قرار دهند.
وی با اشاره به آغاز پویش خانه تکانی و مدیریت مصرف آب در کشور و 
نیز استان بوشهر با شعار من مراقب آب هستم تصریح کرد: عامه مردم از دیرباز 
و براساس سنت دیرینه در روزهای پایانی سال اقدام به خانه تکانی و نظافت 
منازل می  کنند که این میزان مصرف باال در روزهای پایان سال موجب افت 
فشار و اختالل در توزیع آب در برخی نقاط استان می شود، در این راستا پویش 

خانه تکانی و مدیریت مصرف آب اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر هدف از اجرا پویش خانه 
تکانی و مدیریت مصرف آب را ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب عنوان کرد 
و گفت : از شهروندان درخواست می شود در شستشوی وسایل و خانه تکانی 
منازل از مصرف بی رویه آب خودداری کنند و بهتر است برای شست و شوی 

وسایل برنامه زمانی داشته باشند و مدیریت نمایند.
حمزه پور بیان کرد: با توجه به جایگاه ویژه بانوان در جامعه و نقش الگویی 
آنان برای اعضای خانواده و به منظور بهره گیری از سرمایه اجتماعی بانوان، 

پویش خانه تکانی و مدیریت مصرف آب راه اندازی شده است.
وی نقش بانوان در مدیریت مصرف آب را بسیار مهم دانست و تصریح 
کرد: جلوگیری از مصرف بی رویه آب در خانه تکانی نوروزی، و کمترین میزان 

مصرف آب از دیگر اهداف پویش خانه تکانی و مدیریت مصرف آب است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر بر لزوم همراهی مردم به 

ویژه بانوان در پویش خانه تکانی و مدیریت مصرف آب تاکید کرد.

اعطای۴۲۰میلیاردریالتسهیالتقرضالحسنهازسویبانک
توسعهتعاونبوشهر

بانک توسعه تعاون در استان بوشهر برای ایفای مسئولیت های اجتماعی و 
کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه، ۸3۰ فقره تسهیالت قرض الحسنه در قالب 
طرح های متعدد با مبلغ بیش از ۴2۰ میلیارد ریال از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان 

بهمن ماه پرداخت کرده است .
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون مدیریت شعب استان بوشهر، 
پرداختی های این بانک شامل تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، مشاغل خانگی 
، معرفی شدگان از سوی نهادهای حمایتی شامل بنیاد شهید و امور ایثارگران ، 
سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ره و تامین نیازهای ضروری افراد 
بوده که از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه تعداد ۱۸۰فقره پرونده از این 
تسهیالت با مبلغ ۱۵۴میلیارد ریال به تسهیالت قرض الحسنه ازدواج اختصاص 
داشته است. طی این مدت همچنین تعداد 3۷۰فقره وام مشاغل خانگی با مبلغ 
۱22 میلیارد ریال پرداخت گردیده و تسهیالت پرداختی نهاد های حمایتی نیز 
۱۴۱ میلیارد ریال و تامین نیازهای ضروری افراد هم به تعداد 3۸فقره به مبلغ 

3میلیارد ریال بوده است.
این تسهیالت در راستای کمک به اشتغال زایی اقشار کمتر برخوردار پرداخت 
ایجاد  اجتماعی دولت سیزدهم در  اهداف  بر تحقق  مثبتی  تأثیر  و  شده است 
عدالت فراگیر در میان اقشار مختلف در مناطق جغرافیایی کشور ایجاد می کند.
بانک توسعه تعاون در سنوات اخیر با اجرایی کردن طرح های متعددی در 
زمینه قرض الحسنه، نقش مهمی در تبیین آثار اجتماعی قرض دادن و تقویت 

این سنت انسان دوستانه ایفا کرده است.

دومیننشستهماهنگیستادهماهنگیهفتهمنابعطبیعیدر
سازمانجهادکشاورزی

این جلسه با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی  استان دکتر منفرد 
ستادی  اعضا  و  منتظری  مهندس  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر  و 
کشاورزی  جهاد  سازمان  اجتماعات  سالن  در  طبیعی  منابع  هفته  هماهنگی 

برگزار گردید .
در ابتدای جلسه مهندس منتظری مدیر کل  منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان ، هدف از برگزاری این جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری 
هرچه بهتر هفته منابع طبیعی در سال جاری دانست و اهداف شعار هفته منابع 
طبیعی اشاره و گزارشی از اقدامات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
را  بیان نمودو اظهار داشت: هرساله از ۱۵ اسفند ماه برنامه های هفته منابع 
طبیعی به عنوان روز درختکاری آغاز می شود.وی افزود: در طی این هفته نیز 
همانند سال های گذشته برنامه های مختلفی در نظر گرفته شده است که ا 
به علت شیوع ویروس کرونا برنامه ها بصورت محدود  با رعایت دستورالعمل 

های بهداشتی برگزار خواهد شد.
مهندس حاجب   کلیات دستورالعمل و برنامه ها هفته منابع طبیعی طبق 
روز شمار سال ۱۴۰۰با توجه به شعار هر روز  قرائت نموند در پایان برنامه های 
و پیشنهادی در راستای هرچه بهتر برگزار شدن مراسم هفته منابع طبیعی مطرح 
شد و مکان مدنظر برای درختکاری ۱۵ اسفند مشخص گردید . مقررشد ابالغیه  
حکم اعضا ستاد هماهنگی هفته منابع طبیعی  توسط دبیر ستاد تهیه و به اعضا 
ابالغ شود. در پایان جلسه، دکتر منفرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
و رئیس ستاد هفته منابع طبیعی استان نیز ضمن تبریک پیشاپیش  تشکر از 
برنامه دقیق  هفته منابع طبیعی اعالم آمادگی سازمان جهاد کشاورزی در جهت 

هرچه بهتر برگزار شدن برنامه هفته منابع طبیعی بیان داشت

در تولید شکوفایي و بالندگي نمایانگر خدماتي شرکتهاي
شهرکهاونواحيصنعتيهستند

 به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، یاسر امیني 
گفت: امور حفظ و نگهداري شهرکها و نواحي صنعتي بر اساس سیاستهاي سازمان 
صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتي ایران، با برگزاري انتخابات به اعضاء منتخب 

هیئت مدیره شرکتهاي خدماتي واگذار مي گردد.
اظهار داشت: شرکتهاي  مازندران  مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی 
خدماتي نمایانگر بالندگي و شکوفایي تولید در شهرکها و نواحي صنعتي هستند.
وي تصریح کرد: ناحیه صنعتي الله آباد بابل با وسعت 29 هکتار در سال 
۱3۸9 به تصویب هیئت دولت رسید و در همان سال نیز عملیات عمراني آن 

انجام شد.
امیني خاطرنشان کرد: تعداد ۴۵ سرمایه گذار در ناحیه صنعتي الله آباد 
بابل قرارداد منعقد نموده اند که با به بهره برداري رسیدن تعداد 29 واحد با 
ناحیه  این  نفر در  حجم سرمایه گذاري ۴۷۸3 میلیارد ریال، براي تعداد ۷۴۶ 

صنعتي اشتغال ایجاد شده است.
در ادامه، با برگزاری انتخابات، آقایان باقریان، پورتیموري و فدوي امیري 
بعنوان اعضاء اصلي و پورکمالي و ضیغمي بعنوان اعضاء علي البدل و حشمتي 
بابل  آباد  ناحیه صنعتي الله  مدیره شرکت خدماتی  بازرس هیئت  بعنوان  نیز 

انتخاب شدند.

برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کشور  کل  با  همزمان  گفت:  اصفهان 
اصالح ساختار شبکه های توزیع برق 
اصفهان در راستای بهینه سازی شبکه 
ها و همچنین ایمنی بیشتر انجام شد.

مانور  در  پیرپیران  رضا  حمید 
سازی  بهینه  و  تعمیرات  فراگیر  اقدام 
این  افزود:  اصفهان  برق  توزیع  شبکه 
رویداد با رویکرد بهبود ایمنی همزمان 
با سراسر کشور انجام گرفت و در پی 
بین  هماهنگی  و  سنجش  و  نظارت 
و  ستادی  نظارتی  و  امدادی  ای  تیم 
اجرایی هستیم تا از این طریق بتوانیم 
با سرعت بیشتری در مقابله با بحران 

ها فعالیت کنیم .
وی با اشاره به مانور اقدام فراگیر 
برق  شبکه  بهینه سازی  و  تعمیرات 
برنامه  این  در  کرد:  تصریح  اصفهان، 
اصالح ساختار باالی ۵۰درصد شبکه ها 
به  و  شده  انجام  اصفهان  برق  توزیع 
دنبال پایداری و اصالح شبکه هستیم.

از  امیدواری  اظهار  با  پیرپیران 
مورد  مانور  این  نتایج  پایان  در  اینکه 

آن  نتایج  و  گیرد  قرار  تجزیه وتحلیل 
بیان  باشد،  شناسایی  و  قابل بهبود 
کرد: از حدود پنج سال پیش در بحث 
 ۱۱ توزیع  شبکه های  ساختار  اصالح 

محور مدنظر قرار گرفت.
برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
این  اجرای  از  هدف  اصفهان  استان 

ا  ر شبکه  ر  ختا سا اصالح  و  نور  ما
در  خطر  کانون های  رفع  و  شناسایی 
و  دانست  برق  نیروی  توزیع  شبکه 
افزود: اصالح حریم شبکه، جابجایی و 
اصالح پایه ها، افزایش نقاط قابل مانور 
الکتریکی  حفاظت  ارتقاء  شبکه،  در 
و  شهری  ن  مبلما ء  تقا ر ا  ، شبکه

زیباسازی شبکه های توزیع برق، حفظ 
محیط  حفظ  سرقت،  برابر  در  شبکه 
 زیست، ارتقا حفاظت الکتریکی، رویت 
پذیری شبکه، متعادل سازی بار شبکه 
توزیع و همچنین کاهش تلفات از جمله 

دیگر اهداف این مانور است.
پیرپیران با اشاره به نتایج اصالح 
ساختار شبکه، بیان کرد: کاهش میزان 
سال  در  دقیقه   ۸۵۰ از  خاموشی ها 
جاری،  سال  در  دقیقه   ۱2۰ زیر  93به 
رضایتمندی مردم، اصالح بهینه مصرف 
انرژی، هوشمند سازی شبکه های توزیع 
و درنهایت تحت کنترل بودن شبکه از 

جمله این نتایج است.
وی با بیان اینکه امروز به  طورکلی 
انسانی  نیروی  نفر   3۷2 مانور  این  در 
انجام وظیفه  در حوزه خدمات در حال 
هستند، اظهار کرد: ۶۷گروه اجرایی با 
در  عملیاتی  گروه  نیرو،2۶  نفر   2۵۰
بحث نظارت، اجرا و کنترل، ۶3 ناظر 
ایمنی  22کارشناس  و  مستقیم  به طور 
سبک  خودرو  دستگاه   9۷ همچنین  و 

و سنگین در این مانور حضور دارند

با حضور مدیران شرکت توزیع برق اصفهان

 مانورسراسری تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع برق
 با رویکرد بهبود و ایمنی در بهارستان برگزار شد 

و  عمومی  بط  ا رو گزارش  به 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
فراگیری  ره  جشنوا  : بوشهر  استان 
استان  مدارس  در  آب  واژه  نخستین 
ترویج  و  آموزش  هدف  با  بوشهر 
و  آب  بهینه  مدیریت مصرف  فرهنگ 

صرفه جویی برگزار شد .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
مهم  نقش  بر  تاکید  با  بوشهر  استان 
مدیریت مصرف در گذر از بحران کم 
مدیریت  فرهنگ  داشت:  اظهار  آبی 
همه  در  باید  صرفه جویی  و  مصرف 
اعضا خانواده ها نهادینه شود که دانش 
و  مهم  نقش  عرصه  این  در  آموزان 

تاثیرگذاری دارند.
برگزاری  از  حمزه پور  عبدالحمید 
آب  واژه  نخستین  فراگیری  جشنواره 
از  قدردانی  با  و  داد  خبر  استان  در 
برگزاری  در  مسکن  بانک  همکاری 
این جشنواره گفت: جشنواره نخستین 
واژه آب از آبان سال گذشته شروع شده 

و تا پایان اسفند ماه امسال ادامه دارد.
وی اضافه کرد: در این جشنواره 
نش  ا د به  صرفه جویی  روش های 
آموزان به صورت آنالین و در بعضی 
آموزش  حضوری  صورت  به  مکان ها 

داده می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
گیری  ا فر ه  ر ا جشنو بوشهر  ن  ستا ا
نخستین واژه آب را با هدف گسترش 
قشر  در  ویژه  به  آب  مصرف  فرهنگ 
دانش آموز دانست و خاطر نشان کرد: 
سرانه مصرف آب در دنیا ۱2۰ لیتر در 
این  نفر است که  برای هر  روز  شبانه 
میزان در استان بوشهر ما 2۰۰ تا 3۰۰ 

لیتر در شبانه روز است.
برگزاری  اینکه  بیان  با  حمزه پور 
به سزایی  تاثیر  فرهنگی  برنامه های 
میان  در  آب  بهینه  ترویج مصرف  در 
تصریح  است  داشته  آموزان  دانش 
کرد: فرهنگ سازی در مصرف بهینه 
که  است  مهمی  بسیار  موضوع  آب 

آموزش  و  شود  آغاز  مدارس  از  باید 
به این نسل به ویژه در دوره ابتدایی 

در  ماندگاری  و  موثر  نتایج  می تواند 
باشد پی داشته 

برگزاری جشنواره فراگیری نخستین واژه آب در استان بوشهر

معاون طرح و توسعه شرکت برق 
منطقه ای خوزستان با ارائه عملکرد سال 
۱۴۰۰ این معاونت گفت: در سال جاری 
۶۴۵ مگاولت آمپر به ظرفیت شبکه و 
با  شبکه  طول  به  مدار  کیلومتر   ۱۰9
میلیارد   ۱۰۷۰۵ سرمایه گذاری  ارزش 

ریال اضافه شد.
بیان  با  داری  گله  ابو علی  مهدی 
و  توسعه  مسئولیت  معاونت  این  اینکه 
در  را  انرژی  تبادل  و  ظرفیت  افزایش 
شرکت  در  فوق توزیع  و  انتقال  سطح 
بر عهده دارد، بیان کرد: در سال جاری 
میزان  به  ترانسفورماتور   ۸ با  پروژه   9
شبکه  ظرفیت  به  آمپر  مگاولت   ۶۴۵
میلیارد   ۷2۰۶ سرمایه گذاری  ارزش  با 

ریال اضافه شد.
وی بیان کرد: این مقدار ظرفیت 
تعیین  هدف  به  نسبت  شده  اضافه 
مگاولت   ۶۷۰ ( ه  ما بهمن  تا  شده 
است  شده  محقق  درصد   9۶ آمپر(، 

سال  پایان  تا  می شود  پیش بینی  که 
مگاولت   2۸۵ شدن  برقدار  با  جاری 
آمپر، تحقق ۱39 درصدی را در این 

باشیم. شاهد  بخش 
شرکت  توسعه  و  طرح  معاون 
اینکه  بیان  با  برق منطقه ای خوزستان 
مدار  کیلومتر   ۱۰9 زمانی  بازه  این  در 
سرمایه گذاری  ارزش  با  پروژه   ۵ طی 

3۴99 میلیارد ریال نیز وارد مدار شده، 
تصریح کرد: نسبت به هدف تعیین شده 
پایان بهمن ماه،  تا  ۱3۱ کیلومتر مدار 
تحقق ۸3 درصدی را شاهد هستیم که 
پیش بینی می شود با وارد مدار شدن 2۵ 
کیلومتر مدار دیگر تا پایان سال، تحقق 
۱۰2 درصدی را در بخش خطوط شاهد 

خواهیم بود.

کرد:  تصریح  داری  گله  ابو علی 
بر  نوری  فیبر  کیلومتر   ۵9 امسال 
با  فوق توزیع  و  انتقال  خط  سه  روی 
ارزش سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد ریال 
)خدمات  قرارداد   ۴9 و  شده  اجرایی 
به  خرید(  و  اجرا  نظارت،  مهندسی، 
منعقد  ریال  رد  میلیا  ۵۶3۴ رزش  ا

است. شده 
وی اضافه کرد: از دیگر اقدامات 
به  در سال جاری  می توان  انجام شده 
وارد مدار کردن بزرگترین ترانسفورماتور 
 ۵۸ دمای  تا  کارکرد  قابلیت  با  کشور 
درجه سانتی گراد به وزن تقریبی ۴۰۶ تن 
در سطح ولتاژی ۴۰۰ به ۱32 کیلوولت 
و ظرفیت 3۱۵ مگاولت آمپر در پست 

پیروزان اهواز اشاره کرد.
گفتنی است، شرکت برق منطقه ای 
خوزستان وظیفه تامین و پایداری برق 
و  کهگیلویه  و  خوزستان  استان  دو  در 

بویراحمد را بر عهده دارد.

645 مگاولت آمپر به ظرفیت شبکه برق منطقه ای خوزستان 
در سال جاری اضافه شد  

  مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از اجرای ایستگاه 
تقلیل فشار دوم ) CGS( در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: 
اخذ انشعاب و نصب شیر گاز ۸ اینچ برای ایستگاه دوم 
گاز ورودی در شهرستان های سیروان و چرداول بصورت 

هات تپ با موفقیت اجرا شد.
عباس شمس اللهی با اعالم این خبر اظهار داشت: 
اجرای این طرح با هدف پایداری گاز، ارتقای کیفیت فشار 
گاز مشترکین دو شهرستان، اجرای پدافند غیر عامل در 
تجهیزات  و  لوله ها  خوردگی  کنترل  گاز،  تُامین  منبع 
ایستگاههای شهرستان های سیروان و چرداول و صنایع 
مسیر انجام شده است.وی افزود: برای اجرای این طرح قبال 
از شرکت ملّی گاز ایران مجوز ایستگاه دوم اخذ شده است 
و در راستای اجرای ایستگاه دوم، نیاز به عملیات انشعاب 

گیری و نصب شیر می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم ادامه داد: این عملیات 

پیچیده و حساس با حضور تیم هایی از عملیات منطقه 
3 شرکت انتقال گاز )تهران(، منطقه ۷ عملیات شرکت 
انتقال گاز )همدان(، واحدهای مهندسی و بهره برداری 
گاز شهرستان چرداول،  اداره  ایالم،  استان  گاز  شرکت 
فنی  شرکت  و   B.O.T لوله  خط  بهره برداری  واحد 
مهندسی آرمان نمای مکانیک )پیمانکار مجری( و واحدهای 

اتش نشانی سرابله با موفقیت به پایان رسید.
وی تصریح کرد: شهرستانهای سیروان و چرداول 
دارای ۵ شهر و ۱۴3 روستا و 2۶3 واحد صنعتی مختلف 
از جمله سیمان و فوالد می باشد که خوشبختانه در این 
انشعاب گیری، با مدیریت خوب و استراتژیک تیم های 
عملیاتی به هیچ عنوان گاز در این مناطق قطع نشده 
است و انشعاب گیری به روش هات تپ )گرم( از خط لوله 

۴۸ اینچ صادراتی انجام شد.
شمس اللهی خاطرنشان کرد: در راستای پایداری 

بیشتر و باال بردن ضریب اطمینان گاز، این شرکت از 
ظرفیت وجود و عبور خط انتقال ۴۸ اینچ سراسری از 
شهرستان چرداول برای اخذ مجوز انشعاب استفاده نموده 
است .وی گفت: اجرای ایستگاه دوم تقلیل فشار در راستای 
 C.G.S پدافند غیر عامل و کمک به افزایش توان ایستگاه
تقلیل فشار اصلی چهارمله می باشد که به پایداری گاز و 
مذکور، کمک  در شهرستان های  بهتر  رسانی  خدمات 

شایانی می کند.
تمامی  از  پایان  در  ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
همکاران درگیر در اجرای این انشعاب از جمله مناطق 3 
و ۷ شرکت انتقال گاز، پیمانکار مجری، فرماندار و آتش 
نشانی شهرستان چرداول و همه همکاران واحد های 
مختلف شرکت گاز استان ایالم قدردانی تشکر نمود و ابراز 
امیدواری کرد احداث این ایستگاه منشاُ خدمات بیشتر به 

شهروندان سیروان و چرداول گردد.

انشعاب ایستگاه دوم CGS شهرستان های سیروان و چرداول 
با موفقیت اجرا شد 
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رئیس کل بانک مرکزی گفت: 
بر  مرکزی  بانک  سال  ابتدای  در 
در  تنخواه  بودجه  قانون  اساس 
از  که  می دهد  قرار  دولت  اختیار 
امسال  ابتدای  دولت  محل  همین 
بانک  از  تومان  میلیارد  هزار   ۵۵

مرکزی استقراض کرده است.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، علی 
بانک  کل  رئیس  بادی  آ لح  صا
بیان  با  ثریا  برنامه  در  مرکزی 
بسیار  محورهای  ز  ا یکی  ینکه  ا
اقتصادی،  نظام  اصالح  در  مهم 
گفت:  است،  بانکی  نظام  اصالح 
 ۴ باید  بانکی  نظام  اصالح  برای 
عبارت  که  کنیم  اصالح  را  رابطه 
مرکزی،  بانک  با  دولت  رابطه  از 
رابطه دولت با بانک ها، رابطه بانک 
مرکزی با بانک ها و رابطه بانک ها 

با مشتریان است.
صالح آبادی با تاکید بر اهمیت 
اصالح رابطه بانک مرکزی با دولت 
تصریح کرد: یکی از ریشه های رشد 
پایه پولی و خلق نقدینگی افزایش 
بانک  خارجی  دارایی های  خالص 
بانک   که  آنجا  از  است،  مرکزی 
محسوب  دولت  بانکدار  مرکزی 
را خریداری  نفتی  ارزهای  می شود 
کرده و معادل آن ریال چاپ می کند 

و در اختیار دولت قرار می دهد.
وی ادامه داد: این اقدام باعث 
نقدینگی  خلق  و  پولی  پایه  رشد 
میلیارد  هزار   ۵۶۰ از  که  می شود 
هزار   ۵۰3 پولی کشور  پایه  تومان 
موضوع  ین  ا به  تومان  رد  میلیا

برمی گردد.
رئیس شورای پول و اعتبار با 
مرکزی  بانک  و  دولت  اینکه  بیان 
دارند، گفت: در  نیز  روابط دیگری 
ابتدای سال بانک مرکزی بر اساس 
قانون بودجه تنخواه در اختیار دولت 
محل  همین  از  که  می دهد  قرار 
میلیارد  ر  هزا  ۵۵ امسال  دولت 
استقراض  مرکزی  بانک  از  تومان 
منشاء  هم  ین  ا که  است  کرده 
افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی 

به شمار می رود.
ز  ا شد:  یادآور  بادی  لح آ صا
دولت  حساب های  دیگر  طرف 
بانک  نزد  دولتی  شرکت های  و 
و  ورود  نحوه  که  است  مرکزی 
خروج پول به حساب ها رابطه دولت 
و بانک مرکزی را متاثر می کند و 
گفته  مطالب  به  توجه  با  بنابراین 
اصالح رابطه دولت با بانک مرکزی 
اصالح  برای  مهم  موارد  از  یکی 

نظام بانکی به شمار می رود.
اعتبار  و  پول  شورای  رئیس 
را  بانک ها  با  دولت  رابطه  اصالح 
نظام  اصالح  محورهای  دیگر  از 
تکالیفی  افزود:  و  کرد  یاد  بانکی 
مانند پرداخت تسهیالت برای خرید 
تضمینی گندم در قالب قانون بودجه 

بر دوش نظام بانکی قرار می گیرد 
به  می تواند  بعضا  تکالیف  این  که 
منجر  و  انجامد  بانک ها  ناترازی 
بانک  ز  ا بانک ها  استقراض  به 

مرکزی شود.
سوم  محور  به  اشاره  با  وی 
یعنی رابطه بانک مرکزی با بانک ها 
گفت: مباحثی همچون عدم رعایت 
در  تعادل  عدم  سرمایه،  کفایت 
د  نجما ا  ، بدهی ها و  یی ها  ا ر ا د
بخش های  در  بانکی  دارایی های 
معوقات  افزایش  و  غیرنقدشونده 
بانک ها  ناترازی  باعث  نیز  بانکی 
اضافه  زمینه  این  در  که  می شود 
پیدا  کاهش  باید  بانک ها  برداشت 
باید  بانکی  نظام  عملکرد  و  کند 

شفاف شود.
صالح آبادی با بیان اینکه ۱۷۰ 
پایه  اقالم  از  تومان  میلیارد  هزار 
بانک  به  بانک ها  بدهی  از  پولی 
از  گفت:  می شود،  ناشی  مرکزی 
حجم  تومان  میلیارد  هزار   ۴۵۰۰
هزار   ۱۵۰۰ حدود  تقریبًا  نقدینگی 
میلیارد تومان سهم بانک ها است.

لزوم  به  اشاره  با  آبادی  صالح 
مشتریان  و  بانک ها  رابطه  اصالح 
و  حقوقی  یان  مشتر گفت:  نیز 
از  قشری  هم  تولیدی  بنگاه های 
مشتریان نظام بانکی هستند که در 
و  تسهیالت  ارائه  مانند  بحث هایی 
خدمات نیازمند اصالح رابطه بانک 

با مشتری هستیم.
با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
در  موارد  این  همه  اینکه  بر  تاکید 
اختیار بانک مرکزی نیست، گفت: 
غیر  و  دولتی  دستگاه های  همه 
دولتی باید در این زمینه همکاری 
کنند و انتظار ما از مجلس در این 
بودجه  تصویب  زمان  در  که  زمان 
قرار داریم این است که بودجه سال 

آینده ناتراز بسته نشود.
رئیس کل  آبادی،  علی صالح 
ثریا  برنامه  ادامه  بانک مرکزی در 
گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ حدودا 
در  تنخواه  تومان  میلیارد  هزار   ۵۵
بنابراین  داشت،  قرار  خزانه  اختیار 
واقع  در  هم  این  از  بخشی  یک 
دولت  استقراض  افزایش  بخاطر 
اینکه  بوده است.  بانک مرکزی  از 
که  کردم  مطرح  بحث  بتدا  ا در 
نظام  اصالح  دنبال  به  نچه  چنا
این مسئله مشتمل  بانکی هستیم، 
البته  بر مولفه های متعدد است که 
یک بخش آن شامل بانک ها می 
شود و حتما باید انضباط پیدا کنند 
و جلوی خلق بی انضباط پول توسط 

بانک ها باید گرفته شود.
وی در ادامه اضافه کرد: هدف 
این نیست که بانک ها برج سازی 
کنند؛ واقعا نقدینگی که توسط کل 
خلق  غلط  یا  درست  به  مجموعه 
برود  تولید  به سمت  باید  می شود 

باشد.  متناسب  اقتصادی  رشد  با  و 
اصالحی  محورهای  تمام  بنابراین 
باید انجام شود، اگر یک قسمت را 
بی  را  دیگر  و قسمت  انجام دهیم 
توجهی کنیم به اندازه همانی انجام 
پیدا  حداقلی  توفیقات  شاید  شده 
بخواهیم  درصورتیکه  منتها  کنیم، 
توفیقات مان در اصالح نظام بانکی 
رابطه  اصالح  بخش  شود،  تکمیل 
رابطه  اصالح  و  ها  بانک  با  دولت 
بانک مرکزی با بانک ها است که 
برای تمام اینها برنامه وجود دارد.

وی تاکید کرد:  بانک مرکزی 
یکسری ارزهای ۴2۰۰ می خرد و 
۴2۰۰ می فروشد، یکسری ارزها را 
نیمایی هم می  نیمایی می خرد و 
فروشد. بنابراین با توجه به خالص 
آوریم  می  که کسری  جایی  اینها، 
می  نیمایی  که  است  بخشی  آن 
فروش  به  تومانی   ۴2۰۰ و  خریم 
می رسانیم، تفاوت اینها هم خیلی 
هم  تومانی   ۴2۰۰ است؛  روشن 
که  است  اساسی  کاالی  برای  
نیمایی  ولی  فروشیم  می   ۴2۰۰
می خریم. در نتیجه پایه پولی ای 
که ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است، 
حدودا ۵۰3 هزار میلیارد تومان آن 
دارایی  خالص  افزایش  از  ناشی 
است  مرکزی  بانک  خارجی  های 
صورت  این  به  افزایش  این  که 
که  گرفته  گذشته صورت  سال  در 
حتی داشتن طلب از فردی به عنوان 
بخشی از دارایی به حساب می آید؛ 
جزء طلب  دالر  میلیارد   ۶ بنابراین 
شکل  به  دولت  از  مرکزی  بانک 

ارزی ثبت شده است.
در  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
ادامه بیان کرد: اینکه در واقع بانک 
مرکزی هم سهم ۴۷ درصدی حجم 
غیر  شکل  به  باز  دارد  پولی  پایه 
شود  می  دولت  به  مرتبط  مستقیم 
زیرا بانکدار دولت است. زمانی که 
بانک مرکزی ارز دولت را خریداری 
می  ریال  آن  جای  به  و  کند  می 

به  مستقیم  غیر  صورت  به  دهد، 
ظاهر  به  یعنی  است،  وصل  دولت 
در  مرکزی  بانک  که  است  این 
حال تقویت ذخایر ارزی است ولی 
پمپاژ  ریال  ارز  خرید  با  عمل  در 

می کند.
در  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
ادامه افزود: نظام رفتاری هم بانک 
ها باید عوض شود، هم رفتار افرادی 
باید  هستند  مالی  منابع  دارنده  که 
تغییر کند. در دنیا یکی از کارهایی 
طریق  از  گیرد  می  صورت  که 
مالیاتی  نظام  است.  مالیاتی  نظام 
در دنیا دارای دو نقش است، یکی 
دولت  درآمدی  منابع  تامین  اینکه 
دیگری  و  آید  می  حساب  به  ها 
اقتصاد  در  بزرگ  بدهی  تخصیص 
فعالیت  که  زمانی  بنابراین  است. 
لیات  ما ز  ا معاف  غیرمولد  های 
مالی  منابع  که  است  طبیعی  باشد، 
رود،  می  مولد  غیر  منابع  به سمت 
عایدی  بر  مالیات  قانون  بنابراین 
سرمایه که در مجلس مطرح است، 
نظام هوشمند مالیاتی است که نظام 

هوشمند بانکی معنا دار می شود.
کرد:  تصریح  بادی  آ لح  صا
ها  نک  با مه  نا ز ا تر رشد  سقف 
مشخص شده است، بانک مرکزی 
هم کنترل و نظارت انجام می دهد، 
نیاز به اصالحاتی دارد، برای  البته 
دیده  به یک شکل  ها  بانک  همه 
شده است که برای همه یک جور 

نمی شود در نظر گرفت.
ره  با در داشت:  ر  ظها ا وی 
وجود  بحثی  یک  ها  بانک  اصالح 
دارد که اصالح گذشته است. اینکه 
بانکی اموال خود را به فروش می 
گذارد که ساز و کار آن را هم در 
نظر گرفته شده است، اما این امکان 
نتواند  بانکی  یک  که  دارد  وجود 
برساند.  فروش  به  را  خود  اموال 
داریم  بنابراین یک اصالح گذشته 
مازاد  اموال  فروش  کار  و  ساز  که 
بانک ها در دولت در نظر گرفته شده 

است که به زودی تصویب خواهد 
شد و دیگری هم آینده است که چه 
کاری انجام دهیم تا مجدد در این 
چاله گیر نکنیم پس با سامانه های 
هوشمند و کنترل هایی که مبتنی 
بر فن آوری انجام می دهیم تالش 

خواهیم کرد تا این چاله پر شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید 
جمهور،  رئیس  آقای  کرد: شخص 
بارها  رهبری  معظم  مقام  دولت، 
فرمودند و اخیرا هم باز در دیداری 
این مطلب نقدینگی را متذکر شدند، 
این مطالبه مردم هم محسوب می 
شود ماهم در کارمان جدیت داریم. 
بازار سرمایه که بودیم تالش مان 
در  اساسی  اصالح  که  بود  براین 
در  واقعا هم  گیرد؛  ساختار صورت 
حوزه پولی و شبکه بانکی اصالحات 
دهیم،  می  انجام  را  خود  مدنظر 
بانکداری هم مراحل خود را  طرح 
سال  اوایل  انشااهلل  برد،  می  پیش 
علنی  صحن  در  طرح  این  آینده 
خواهد آمد؛ این طرح می تواند به 
مرکزی کمک  بانک  نظارتی  توان 

خواهد کرد. 
صالح آبادی با تاکید بر اینکه 
نسبت های کفایت  باید  باید  بانکها 
سرمایه خود را به طور قطع اصالح 
کنند، اظهار کرد: خلق نقدینگی در 
دنیا توسط بانکها در یک چهارچوب 
استاندارد و مشخص انجام می شود. 
اینکه در دنیا تاکید می شود نسبت 
ارتقا  باید  بانکها  سرمایه  کفایت 
چرا  است؛  مهمی  بسیار  نکته  یابد 
سرمایه  کفایت  با  نباید  بانک  که 
پایین یا حتی منفی خلق پول کند 
از  یکی  نیست.  شده  پذیرفته  و 
محورهای اصالحی در نظام بانکی 
مرتبط با افزایش سرمایه با کیفیت 
تجدید  با  لزوما  نه  بانکهاست  در 

ارزیابی ها که کامل نیست.
از  نباید  بانک  داد:  ادامه  وی 
در  اما  شود.  خارج  بانکداری  ریل 
اینکه  بجای  بانک  موارد  بعضی 

به  باشد  مالی  واسط  و  ر  بانکدا
بنگاه دار، پیمانکار یا مال دار تبدیل 
شده است. یکی دیگر از محورهای 
اصالحی در نظام بانکی این است 
را  خود  مازاد  اموال  بانکها  که 

واگذار کنند. 
رییس کل بانک مرکزی تاکید 
کرد: بانک واسطه گر وجوه است و 
حق بنگاهداری ندارد. ضمن اینکه 
مدیریت ریسک در شبکه بانکی نیز 
بانک  اینکه یک  است؛  بسیار مهم 
نقدینگی خود را در یک یا چند پروژه 
اگر آن پروژه  خاص حبس بکند و 
از نقدینگی الزم  برخوردار نباشد با 
از  نهایتا  و  مواجه می شود  مشکل 
می کند.  استقراض  مرکزی  بانک 
گفت:  مرکزی  بانک  کل  رییس 
بنابراین بانکها باید بخشی از دارایی 
شبه  یا  نقد  شکل  به  را  خود  های 
نقد نگهداری کنند که در این میان 
از یک سال اخیر اوراق دولتی مطرح 
شد. وی افزود: در سراسر دنیا اوراق 
دولتی جزو اوراق شبه نقد است که 
بانک های مرکزی می توانند آن را در 
عملیات بازار باز ریپو کنند تا بانک ها 

دچار مشکل نقدشوندگی نشوند.
گفت:  ادامه  در  آبادی  صالح 
آینده حدود ۱2۰۰  در بودجه سال 
همت تسهیالت تکلیفی دیده شده 
سایر  و   ۱۶ تبصره  از  اعم  است 
کرد:  تاکید  وی  الحاقی.  بندهای 
شبکه  که  تکلیفی  تسهیالت  کل 
کنون  تا  امسال  ابتدای  از  بانکی 
 23۰۰ حدود  است  کرده  پرداخت 
همت بوده است که ۶۷ درصد آن 
برای سرمایه در گردش بنگاه های 
این  است.  شده  استفاده  تولیدی 
تکلیفی  تسهیالت  همت   ۱2۰۰
لذا  که  شد  خواهد  ناترازی  موجب 
اصالح  خواستار  محترم  مجلس  از 
کل  رییس  هستیم.  موضوع  این 
شد  مقرر  داد:  ادامه  مرکزی  بانک 
و  برنامه  سازمان  مرکزی،  بانک 
وزارت اقتصاد با هماهنگی یکدیگر 

به  نقدینگی،  و  تورم  با  ومتناسب 
گونه ای عمل کنیم که فشاری بر 

شبکه بانکی وارد نشود.
رییس کل بانک مرکزی اظهار 
کرد: نباید اجازه دهیم بانکها بدون 
ضمن  کند.  نقدینگی  خلق  ضابطه 
براساس ویژگی ها و  بانک ها  اینکه 
پارامترها و شرایط خود با هم متفاوت 
هستند. وی  گفت: قانون، ابزار و عزم 
جدی در مقوله اصالح نظام بانکی و 
کنترل نقدینگی فاکتورهای مهمی 
هستند که خوشبختانه عزم  جدی در 
دولت و حاکمیت وجود دارد. ابزار آن 
هم همین سامانه ها و نیروی انسانی 
اینکه  بیان  با  آبادی  صالح  است. 
است،  قدیمی  بانک مرکزی  قانون 
بانک  قانون  اصالح  کرد:  تصریح 
مرکزی موضوع بسیار مهمی است 
که امیدواریم در مجلس به زودی به 

نتیجه برسد.
در  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
آمار  به  اشاره  با  برنامه  این  ادامه 
رشد نقدینگی طی ماه های گذشته 
اظهار کرد رشد نقدینگی در مهرماه 
۴2.۸ درصد، در آبان ماه ۴2 درصد، 
در آذرماه ۴۱.۴ درصد و در دی ماه 
39.۸ درصد بوده است که البته 2.۶ 
درصد آن مربوط به پوشش آماری 
است،  ادغامی  های  بانک  از  یکی 
ولی در مجموع روند رشد نقدینگی 
در ماه های اخیر کاهشی شده است.

با  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
و  دولت  رکان  ا همه  همکاری 
اسالمی  شورای  مجلس  همینطور 
بود  خواهد  تغییر  قابل  روند  این 
که  است  این  بر  هم  ما  بنای  و 
یابد.  کاهش  نقدینگی  رشد  روند 
اکنون  هم  ما  گفت:  صالح آبادی 
روند رشد ترازنامه بانک ها را هم 
نتواند  بانک  یک  تا  می کنیم  رصد 
به مشتری خاصی ارقام سنگینی را 
بدون توجه به ذینفع واحد و سرمایه 
که  کند  پرداخت  دارد  که  ای  پایه 
همه این موارد کنترل خواهد شد.

گذشته  ز  ا شد:  یادآور  وی 
مرکزی  بانک  در  سمات  سامانه 
خوبی  به  که  است  داشته  وجود 
ولی  شده  نمی  ستفاده  ا آن  ز  ا
مناسب  نحو  به  آن  از  اکنون  هم 
اساس  این  بر  کنیم.  می  استفاده 
پرداخت  تسهیالتی  باشد  قرار  اگر 
سامانه  این  از  کد  یک  باید  شود 
ما  کنترل  بنابراین  شود،  دریافت 
روی تسهیالت دهی نظام بانکی نیز 
بیشتر شده است. همچنین در این 
به  اعتبارات  هدایت  موضوع  زمینه 
بخش های مولد که یکی از دغدغه 
باشد،  می  هم  انقالب  رهبر  های 
حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت.

در  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
ادامه بیان کرد: یکی از محورهای 
مرکزی  بانک  نظر  مورد  اصالحی 

هوشمند  و  برخط  های  نظارت  به 
بازمی گردد. به عنوان مثال سامانه 
سامانه  یک  این  از  پیش   سمات 
از  پس  یعنی  است،  بوده  پسینی 
آنکه تسهیالتی پرداخت می شد آمار 
آن به سامانه وارد می شد در حالی 
که این سامانه قابلیت دارد به یک 
سامانه کنترلی تبدیل شود، به این 
و  تعریف  قواعدی  باید  که  صورت 
وارد این سامانه شود تا در چارچوب 
عمل  کنترلی  بتوان  عد  قوا ین  ا
چند  همین  مثال  عنوان  به  کرد. 
پرداختی  تسهیالت  کد  پیش  روز 
برای  و  مشخص  بانک  یک  در 
یک مشتری مشخص که مواردی 
همچون ذینفع واحد و سرمایه پایه 
در  بود،  نشده  رعایت  آن  مورد  در 
این سامانه مسدود گردید و امکان 
مجموعه  به  تسهیالت  پرداخت 
بنابراین  شد.  ممکن  غیر  مذکور 
قواعد  دریافت  قابلیت  سامانه  این 
کنترلی را دارد، اما قسمت عملیات 
ما  نظارت  به حوزه  کار که مربوط 
است باید قواعد را تعریف کند و در 
اختیار قسمت فناوری قرار بدهد که 

این قواعد در سامانه لحاظ شود.
صالح آبادی در رابطه با انحراف 
فعالیت  سمت  به  بانکی  اعتبارات 
اظهار  بنگاهداری  و  غیرمولد  های 
کرد: ما برخورد با این موضوع را آغاز 
به  رهبری  که  همانطور  و  کرده ایم 
درستی فرموده اند به یک کار شبانه 
روزی نیاز دارد. بنده معتقدم نظارت 
انسانی  از نیروی  با استفاده  چشمی 
به تنهایی کافی نیست و نظارت ها 
هم باید مبتنی بر سیستم و هوشمند 
باشد و هم پیشگیرانه و کنترلی باشد.
ز  ا بعضی   : د ا د مه  ا د ا وی 
را  کار  این  باید  که  سامانه هایی 
انجام بدهند در بانک مرکزی وجود 
داشته است که باید تکمیل شوند، 
ندارد  وجود  نیز  سامانه ها  از  برخی 
این  همه  که  شود،  ایجاد  باید  که 

موارد در حال انجام است.
نک  با کل  ئیس  ر گفته  به 
مبتنی  دقیقًا  اقدامات  این  مرکزی، 
بر برنامه در حال انجام است و از 
آنجایی که خود بنده هفت سال در 
آسیب،  نقاط  و  کرده ام  کار  بانک 
می  را  آن  حل های  راه  و  ایرادات 
با همراهی یک تیم شایسته  دانم، 

و متفکر کار را جلو می بریم.
صالح آبادی تصریح کرد: بانک 
آن  دنبال  به  جدیت  با  مرکزی 
نقدینگی  خلق  از  بخشی  تا  است 
است  بانکی  شبکه  به  مربوط  که 
اصالح شود. البته بخشی از ایرادات 
وجود  بانکی  شبکه  در  گذشته  از 
شود  اصالح  باید  که  است  داشته 
و بخشی نیز مربوط به آینده است 
که کاری کنیم تا این مشکالت در 

آینده تکرار نشود.

 رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد؛

روندرشدنقدینگی
کاهشیشدهاست
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واکنش فدراسیون دوومیدانی به ماراتن حاشیه ساز کیش؛
اینمسابقههیچربطیبهماندارد!

دبیر فدراسیون دوومیدانی می گوید ماراتن کیش مورد تایید فدراسیون نبود و 
مجوزی برای برگزاری آن صادر نکرد.

طی روزهای گذشته یک مسابقه ماراتن در کیش تحت عنوان مسابقه کشوری 
برگزار شد که تصاویر و فیلم هایی منتشر شده از آن در شبکه های مجازی حاکی از 
اشکاالت فنی در برگزار مسابقه است اما فدراسیون دوومیدانی هیچ مجوزی برای 
برگزاری این مسابقه صادر نکرده و بنابر گفته دبیر فدراسیون برگزار کنندگان آن 

مورد تایید نیستند.
علی رضایی در مورد برگزاری ماراتن کیش بیان کرد: این مسابقه به هیچ عنوان 
زیر نظر ما نبود و حدود یک ماه هم پیگیر بودیم که این مسابقه برگزار نشود اما متاسفانه 
منطقه آزاد کیش شرایط خاصی دارد و گویا زیر نظر وزارت ورزش و جوانان، اداره 
کل تربیت استان هرمزگان و هیات دوومیدانی استان نیست. این مسابقه بدون مجوز 
و هماهنگی فدراسیون و هیات دوومیدانی کیش برگزار شد و هیچ ربطی به ما ندارد.

دبیر فدراسیون در مورد دلیل مخالفت فدراسیون با برگزاری این مسابقه گفت: 
مدتی قبل افراد برای کسب مجوز این مسابقه به ما مراجعه کردند اما اجازه ندادیم 
چون مورد تایید فدراسیون نبودند و آنها را به رسمیت نمی شناسیم. هر مسابقه ای 
مربوط به دویدن در کشور برگزار شود، مربوط به ماست و ما هم مجوزی ندادیم. 
خیلی هم پیگیری کردیم که برگزار نشود اما نهادهایی که اجازه برگزاری مسابقه 

دادند، باید پاسخگو باشند.
ما  نیروهای  نبودند.  ما  نیروهای  از  این مسابقه  برگزار کنندگان  داد:  ادامه  او 
هیات های دوومیدانی سراسر کشور هستند اما این افراد خارج از سیستم هیات اقدام 
کردند و ما به شخص خصوصی مجوز نمی دهیم، حتی اطالع داشتیم می خواهند هزینه 

بگیرند و یکسری شرایط دیگر داشت که مورد تایید ما نبود.
رضایی در مورد اینکه مدتهاست افرادی تحت عنوان کالب های مختلف مسابقه 
دو برگزار و از شرکت کنندگان هزینه دریافت می کنند، تاکید کرد: هر مسابقه ای که در 
هر جای ایران برگزار شود باید با همکاری هیات مربوطه باشد و اگر خارج از این باشد 
آن را غیرقانونی می دانیم. مکاتبات اداری را انجام داده ایم که جلوی این نوع مسابقات 
را بگیرند.  متاسفانه می بینیم افرادی در فضای مجازی اقدام به برگزاری مسابقات 

می کنند که چندین بار با همکاری نیروی انتظامی جلوی چنین مسابقاتی را گرفتیم.
او با بیان اینکه برگزاری این مسابقات به نوعی درآمدزایی تبدیل شده است، 
ادامه داد: از طرفی دیگر در برگزاری برخی از این مسابقات مشکالت فنی و اخالقی 
هم به وجو می آید که این هم مزید بر علت شده است. ما مجبوریم به تمام استان ها 
اطالع رسانی کنیم تا جلوی آن را بگیریم اما متاسفانه گاهی برگزار می شود  و بیشتر 

آن هم در مناطق آزاد بوده که از دسترسی ما خارج است.
دبیر فدراسیون دریافت هزینه از شرکت کنندگان را غیرقانونی دانست و گفت: 
فدراسیون برای مسابقاتی مثل قهرمانی کشور مبلغی تحت عنوان حق ثبت نام که 
بسیار ناچیز است، دریافت می کند اما  برای برگزاری مسابقاتی چون ماراتن، نیمه ماراتن، 
شهری و صحرانوردی ریالی از ورزشکاران نمی گیریم. ظاهرا برای چنین مسابقاتی 
مبلغ ۵۰۰، ۶۰۰ هزار تومان دریافت کرده اند که اگر این طور باشد، آن را غیرقانونی 
می دانیم. هیات دوومیدانی شیراز مدتی قبل مشابه همین مسابقه را برگزار کرد و ریالی 

از افراد پول نگرفت و جوایز خوبی هم دادند.

حاشیه سازی پس از باخت؛
آقایان،تیمملیجایبازیکنانبدونکیفیتنیست

پس از باخت تیم ملی بسکتبال مقابل قزاقستان، برخی از بازیکنانی که اعتبار 
خود را از تیم ملی ایران دارند واکنش های تأسف برانگیزی را از خود نشان دادند.

تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین بازی خود از رقابت های پنجره دوم انتخابی 
جام جهانی 2۰23، پنج شنبه شب در سالن آزادی تهران به مصاف قزاقستان رفت که 
با نتیجه دور از انتظار ۷3 - ۶9 مقابل حریف خود شکست خورد تا یک نتیجه عجیب 
دیگر در تاریخ بسکتبال ایران ثبت شود، اما نکته ای که بیش از همه نظر خانواده 
بسکتبال را به خود جلب کرد، واکنش هایی بود که نسبت به این باخت صورت گرفت. 
واکنش هایی بعضا تأسف  برانگیز از سوی افرادی که به واسطه دعوت شدن به تیم 
ملی در زمان شاهین طبع، برای خود اعتبار و اسم و رسم به دست آوردند. هرچند این 
موضوع بر کسی پوشیده نیست که دلیل دعوت شدن این افراد به تیم ملی به عنوان 

بازیکن، نوعی کج سلیقگی بود. 
پس از شکست تیم ملی بسکتبال ایران، »مایک رستم پور« بازیکن سابق تیم ملی 
ایران که بارها با وجود عملکرد ضعیف خود توسط شاهین طبع به تیم ملی دعوت شد 
و حتی در المپیک و جام جهانی هم حضور داشت، در واکنشی عجیب و تأسف  برانگیز 
استوری را در صفحه شخصی خود منتشر کرد تا نشان دهد که هیچ تعصبی نسبت به 
تیم ملی ایران ندارد. ایرانی که تیم ملی بسکتبال آن به واسطه چشمان بسته سرمربی 
سابق به روی جوانان با استعدادش در سوپر لیگ، بازیچه و محل اعتبار یابی برای افرادی 

شد که حتی به گفته خودشان، »در خواب هم نمی دیدند به تیم ملی ایران برسند«.
مهران  توسط  ملی  تیم  به  بی کیفیت  بازیکنان  این  دعوت  دوران  در  بارها 
شاهین طبع، کارشناسان بسکتبال ایران در مصاحبه های خود اعالم  کردند که وقتی 
یک بازیکن دو رگه سطح فنی باالیی ندارد، نباید به تیم ملی دعوت شود و بهتر است 

از جوانان این مرز و بوم استفاده شود که در همه حال پای پرچم خود ایستاده اند. 

بنا:برایبازیهایآسیاییتابعفدراسیونهستیم

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: می دانم که فدراسیون و کمیته ملی المپیک 
به زودی به سازش خواهند رسید با این وجود برای تعیین تیم ملی اعزامی به بازی های 

آسیایی، تابع سیاست های فدراسیون هستیم.
محمد بنا در گفت و گو با خبرنگاران در خصوص برنامه کادر فنی برای حضور 
در بازی های آسیایی 2۰22 هانگژو و مسابقات جهانی اظهار داشت: همیشه بازی های 
آسیایی برای کمیته ملی المپیک اهمیت بیشتری دارد. ما زیرمجموعه فدراسیون هستیم 
و باید سیاست های فدراسیون کشتی را اعمال کنیم. در مجموع می دانم در آینده نزدیک 
شرایط به گونه ای خواهد شد که فدراسیون با کمیته ملی المپیک باالخره به سازشی 
خواهند رسید.وی ادامه داد: از سوی دیگر همیشه این طور بوده که بازی های آسیایی 
حتی برای کشتی گیران مهمتر بوده، چون جوایزی که به آنان داده می شود خیلی بهتر 
است. هرچه سیاست فدراسیون کشتی باشد ما آن را انجام می دهیم. کشتی گیرانی 
داریم که می توانند به کشورهای اسالمی، بازی های آسیایی و مسابقات جهانی آنها 
را جدا کنیم و مشکلی نداریم.وی درباره چگونگی اضافه شدن ۷ مدال آور المپیک و 
جهانی به چرخه انتخابی و اینکه انتخاب آنان قطعی است؟ گفت: خیر اینطور نیست. 
ترکیب تیم برای حضور در مسابقه های قهرمانی آسیا از بین افرادی که در جام تختی 
کشتی گرفتند، انتخاب خواهند شد. در ادامه نتایج آنها را در مسابقات قهرمانی آسیا نگاه 
می کنیم. کشتی گیری که طال بگیرد باید حتما با کسی که بیرون بوده یک مسابقه بدهد.
سرمربی تیم ملی کشتی کشورمان، یادآور شد: اینطور نیست که بگویند یکی به 
مسابقه ضعیف می رود و یکی قوی. مثال سال گذشته محمدهادی ساروی و مهدی 

بالی را با هم به مسابقات پیت الزینسکی لهستان اعزام کردیم.
نیز گفت: شب  تیم ملی کشتی فرنگی در خصوص سعید عبدولی  سرمربی 
گذشته به عبدولی هم گفتم اینکه شاید یک زمانی پسر وقتی ناراحت است به پدرش 
فحش دهد اما آن پدر هیچ وقت بد پسرش را نمی خواهد. من هیچ وقت بد آنها را 
نمی خواهم. امید و قاسم هم همینطور، آنها هم مانند بچه های من هستند اما به هر 
حال عقاید و تفکرات خود را دارند و در صفحه های مجازی که آزاد است حرف شان را 
می زنند. در مقابل این مسائل فقط می توانم سکوت کنم و هیچ موقع حرفی نمی زنم.

الپورتابرایهالندبهآبوآتشمیزند
الپورتا،  خوان  رسد  می  نظر  به 
هر  دارد  قصد  بارسلونا،  باشگاه  رئیس 
طور که شده در تابستان ارلینگ هالند 

را به این تیم بیاورد.
عملکرد فوق العاده ارلینگ هالند 
در سال های اخیر در ترکیب دورتموند 
باعث شده نام این ستاره نروژی تقریبا در 
لیست خرید تمام تیم های بزرگ اروپایی 
قرار بگیرد. بارسلونا نیز خواهان توافق با 
ارلینگ هالند شده و خوان الپورتا، رئیس 
این باشگاه در ماه های اخیر فعالیت خود 

برای توافق با مینو رایوال، مدیر برنامه این بازیکن جوان را آغاز کرده است.
با این حال قطعاً بارسا کار آسانی برای جذب ارلینگ هالند نخواهد داشت. 
به خدمت گرفتن این بازیکن هزینه نقل و انتقاالتی باالیی را طلب می کند، در حالی که 
بلوگرانا در وضعیت اقتصادی خیلی خوبی به سر نمی برد. از طرف دیگر وجود رقبایی 
نظیر منچسترسیتی و رئال مادرید در راه جذب ستاره نروژی، یکی دیگر از مصائب 

بارسا در راه نهایی کردن این انتقال بزرگ است.
با وجود تمام این مصائب در راه جذب ستاره نروژی، گفته می شود که رئیس 
باشگاه بارسلونا قصد دارد هر طور که شده در تابستان او را به نوکمپ بیاورد. در 
همین راستا مارکا گزارشی منتشر کرده و مدعی شده که با وجود تمام مشکالت 
الپورتا همچنان بر جذب هالند اصرار دارد. رئیس باشگاه کاتاالنی حاضر است هر 
کاری انجام دهد تا از رفتن هالند به رئال مادرید یا تیم دیگری جلوگیری کند و برای 

رسیدن به این هدف دست به آب و آتش خواهد زد.

انگولوکانتهجدیدترینهدفبزرگپاریسنژرمن

انتقاالتی  بر اساس ادعای تلگراف انگولو کانته به جدیدترین هدف نقل و 
پاری سن ژرمن تبدیل شده است.

پاری سن ژرمن در نقل و انتقاالت تابستانی اخیر طوفانی عمل کرد و موفق 
شد ستاره های بزرگی از جمله دو کاپیتان بارسلونا و رئال مادرید یعنی لیونل مسی و 
سرخیو راموس را به خدمت بگیرد. باشگاه فرانسوی همچنین بازیکنان مهم دیگری 
از جمله جان لوئیجی دوناروما، اشرف حکیمی و جورجینیو واینالدوم را هم جذب کرد.
با وجود همه این ریخت و پاش ها به نظر می رسد که پاری سن ژرمن همچنان 
اهداف بزرگ  دیگری هم در نقل و انتقاالت در سر دارد. در هفته های گذشته از 
ستاره هایی نظیر ارلینگ هالند و پل پوگبا به عنوان بازیکنان مد نظر تیم فرانسوی در 
نقل و انتقاالت تابستانی 2۰22 نام برده شده است. در واقع اصال بعید نیست که آن ها 
همچون تابستان گذشته روزهای شلوغ  و بزرگی را در زمینه نقل و انتقاالت تجربه کنند.
در همین راستا نشریه تلگراف انگلیس گزارشی منتشر کرده و از جدید ترین 
هدف بزرگ نقل و انتقاالتی پی اس جی رونمایی کرده است. بر اساس گزارش این 
منبع انگلیسی پاری سن ژرمن قصد دارد در تابستان پیش رو شانس جذب هافبک 
کلیدی و فرانسوی چلسی را امتحان کند. انگولو کانته  در سال های گذشته خود را در 
قامت یکی از بهترین هافبک های دنیا به اثبات رسانده و حاال در لیست خرید پاری 
سن ژرمن قرار گرفته است. با این وجود بعید به نظر می رسد که باشگاه چلسی به 

این راحتی ها اجازه جدایی این بازیکن مهم خود را صادر کند.

انصرافلهستانازبازیباروسیهدرانتخابیجامجهانیفوتبال!

گزارش ها حاکی از آن است که تیم ملی فوتبال لهستان در نظر دارد 
از بازی پلی آف مقدماتی جام جهانی مقابل روسیه به دلیل جنگ با اوکراین 

خودداری کند.
به گزارش تایمز، جنگ با اوکراین پیامدهای بیشتری برای فوتبال 
و ورزش روسیه دارد. همان طور که سزار کولزا رییس اتحادیه فدراسیون 
فوتبال لهستان صبح شنبه در توییتر اعالم کرد، تیم ملی فوتبال لهستان 
می خواهد بازی پلی آف جام جهانی مقابل روسیه را تحریم کند. او در این بار 
تشدید  به  توجه  با  است.  رسیده  آن  وقت  نیست،  حرفی  »دیگر  نوشت: 
تجاوزات روسیه به اوکراین، تیم ملی لهستان قصد ندارد در بازی پلی آف 

مقابل روسیه بازی کند”.
قرار است برنده دیدار روسیه و لهستان در 2۴ مارس )۴ فروردین( با برنده 

بازی جمهوری چک و سوئد دیدار کند تا یک تیم راهی جام جهانی شود.
روبرت لواندوفسکی مهاجم بایرن نیز حمایت خود را از طریق توییتر به 
اشتراک گذاشت. این فوتبالیست جهان گفت: »تصمیم درستی است! نمی توانم 
تصور کنم در حالی که تجاوزات مسلحانه در اوکراین ادامه دارد، در مقابل 
تیم ملی روسیه بازی کنم. فوتبالیست ها و هواداران روسیه در این مورد 
مسئولیتی ندارند. اما ما نمی توانیم وانمود کنیم که هیچ اتفاقی رخ نداده است”.
مذاکرات با فدراسیون های سوئد و چک در حال انجام است تا یک 

موضع مشخص ایجاد و به فیفا ارسال شود.

بازگشتاریکسنبهچمنفوتبالبعداز۸ماهدوری

ستاره دانمارکی قرار است بعد از ماه ها دوری از فوتبال به زمین برای 
برنتفورد به زمین برود.

به گزارش اسپورت، اریکسن باوجود اتفاق تلخی که در جام ملت های 
اروپای 2۰2۰ تجربه کرد ناامید نشد و بار دیگر به سطح نخست فوتبال 
اروپا باز خواهد گشت. باشگاه برنتفورد از عقد قرارداد با اریکسن تا پایان 
فصل جاری خبر داد. باشگاه اینتر به خاطر مشکالت قلبی که این بازیکن 
داشت قرارداد او را با رضایت دو طرفه فسخ کرد و این باعث شد تا  او مدتی 
دور از میادین باشد و در نهایت بعد از پشت سرگذاشتن تست های پزشکی 
مجوز حضور دوباره در مستطیل سبز را دریافت کرد تا این بار با پیراهن 

برنتفورد به میدان رود.

تیم  سابق  بازیکن  یک 
انتخاب  گوید  می  ایران  ملی 
ن  ا عنو به  ستیلی  ا حمید 
فدراسیون  این  به  ملی،  تیم  سرپرست 
استقاللی  و  پرسولیسی  سابقه  نظر  از 

توازن داد.
انتخاب  درباره  پور  قاسم  ابراهیم 
حمید استیلی به عنوان سرپرست تیم ملی 
ایران گفت: شاید تجربه سرپرستی نداشته 
باشد اما همین که یک فوتبالی زمام امور 
خوشحالی  جای  گیرد  می  دست  به  را 
است. امیدواریم در کار خود موفق باشد. 
همه می گویند میرشاد ماجدی استقاللی 
است. او به نوعی می خواست توازن برقرار 
ماجدی  هستند.  فوتبالی  دو  هر  شود. 
تحصیالت آکادمیک و تجربه مدیریت 
دارد. این یک حسن است. استیلی هم 
بازیکن تیم  یک فرد فوتبالی است که 
به  باید  کسی  هر  است.  بوده  هم  ملی 

شکلی تجربه کسب کند.
وی با اشاره به مقبولیت استیلی و 
مربیان تیم ملی در جامعه اظهار کرد: باید 
کسی را انتخاب کنید که شخصیت داشته 
باشد. کنار اسکوچیچ، مربیان و بازیکنان 
را می  باقری  و  مانند هاشمیان  بزرگی 
بینیم. این افراد در جامعه اعتبار زیادی 
دارند. این اتفاقات به تیم ملی مقبولیت 
می دهد. معتقدم که هر چه در انتخاب 
ها دقت بیشتری شود، مردم هم قبول 
آیند  افراد می  می کنند. گاهی یکسری 
کارنامه شان  نه  و  دارند  نه شناختی  که 
بعدی  رئیس  امیدوارم  است.  مشخص 
نباشد و حتی هیات  اینگونه  فدراسیون 

رئیسه هم فوتبالی باشند.
درباره  فوتبال  پیشکسوت  این 
خادم  عزیزی  الدین  شهاب  برکناری 

این  رئیسه  هیات  اعضای  تصمیم  با 
فدراسیون گفت: من که از نزدیک شاهد 
عملکردها  نبودم.  آقایان  کار  جریان 
مشخص نبود و اطالعاتی نبود که جامعه 
ورزش در جریان باشد چه کارهایی شده 
توانم  نمی  است.  نشده  کارهایی  چه  و 
قضاوت کنم. برکناری ایشان توسط هیات 
رئیسه رقم خورد. ایشان هم در جلسه ای 
که برگزار شد، مطالبی را عنوان کردند که 
برای هیات رئیسه قانع کننده نبود و در 
نهایت در اتفاقی نادر، رئیس فدراسیون 
می  فقط  کرد:  اضافه  وی  شد.  عزل 
توانم بگویم امیدوارم این اتفاق از روی 
خصومت و با برنامه ریزی نبوده باشد. در 
واقع اعضای هیات رئیسه به علت وجود 
مشکالت اقدام به برکناری ایشان کرده 
باشند. هر کسی که رئیس می شود باید 
بود.  به مجمع جوابگو خواهد  بداند که 
کسانی هم که نظارت می کنند، نباید از 
کسی خط بگیرند و سلیقه ای عمل کنند.
این کاشناس فوتبال در واکنش به 
این سوال که آیا نسبت به این تغییرات 

امیدوار است یا خیر گفت: اتفاقات چند 
سال اخیر، در خیلی از چیزها ما را بدبین 
کرده و به هیچ چیزی خوشبین نیستیم. 
اختالس های های میلیاردی انجام می 
شود و فقط چهار نفر را دستگیر می کنند! 
تاج  نظر  زیر  فدراسیون های گذشته  در 
و  شد  اختالس  از  کفاشیان صحبت  و 
دیدیم  ولی  بسته شد  بدی  قراردادهای 
اما  کردند  ورود  نظارتی  نهادهای  که 
سر  چیزی  هیچ  نبود.  جوابگو  کسی 
به  شخصه  به  من  نیست.  خود  جای 
هیچ چیزی خوشبین نیستم. امیدوارم که 
در این مسائل خصومت های شخصی 

دخیل نباشد.
قاسم پور درباره اینکه از این پس 
باید  که  دانند  می  فدراسیون  مدیران 
باشند  پاسخگو  به عملکرد خود  نسبت 
آید  می  پیش  سوال  جای  کرد:  اظهار 
فرد جوابگو  این هم همین  از  قبل  که 
نبود. برای تصمیماتی که باید مشورت 
انفرادی عمل کرد. این  انجام می شد، 
مسائل از قبل بود اما چرا هیات رئیسه 

زودتر تصمیم گیری نکرد؟ ممکن است 
امتیازها  یکسری  رئیسه  هیات  اعضای 
خواستند و این اتفاق نیفتاده است. البته 
من نمی توانم به کسی انگ بزنم. فقط 
از این اتفاقات در کشور ما زیاد است. در 

کل خیلی خوشبین نیستیم.
جهانی  جام  در  ملی  تیم  بازیکن 
۱9۷۸ آرژانتین تاکید کرد: هیات رئیسه 
کردند.  عمل  خود  اختیارات  حیطه  در 
وظیفه  آنها  کمتر.  نه  و  بوده  بیشتر  نه 
بگیرند.  را  اشتباهات  جلوی  که  داشتند 
این ها که قهرمانی ملی نیستند! چرا می 
کند  گویند شجاعانه عمل کردند؟ خدا 
که تصمیم شان مغرضانه نباشد و عدالت 
اجرا شود. در این صورت ما هم حمایت 
می کنیم. خود هیات رئیسه هم به نظرم 
تصمیشان خوب بود و به وظایف خود 
افراد متشخصی هستند  و  عمل کردند 

اما خیلی وزن زیادی ندارند.
او درباره انتخاب میرشاد ماجدی به 
عنوان سرپرست این فدراسیون گفت: ما 
فوتبالی ها می گوییم که رئیس فدراسیون 
فوتبالی و تحصیالت آکادمی داشته باشد. 
هم  سالی  چند  دارد.  را  دو  هر  ماجدی 
مدیریت کرده است. تجربه زیادی ندارد 
ولی بد نیست. برای مدیریت فدراسیون 
که  کنند  انتخاب  را  زیادی  افراد  باید 
را  ها  ویژگی  همه  ماجدی  آقای  مانند 
هیات  مثل  شرایط  نباید  باشند.  داشته 
انتصابی  های فوتبال باشد که در واقع 
هستند و بعد هم همین افراد به نفرات 
رای می دهند. باید افراد سالم و صالح 
رای بیاورند. باید مثل دادگان و صفایی 
فراهانی را انتخاب کنیم. به نظرم ماجدی 
هم فاکتورهای الزم را برای تصدی این 

پست دارد.

پیشکسوتفوتبال:

سپردنزمامامورفدراسیونبهفوتبالیهاجایخوشحالیدارد

پس از کناره گیری محرم نویدکیا، 
پستی  انتشار  با  نیز  مرزبان  علیرضا 
سپاهان  ران  دا هوا با  می  ینستاگرا ا

خداحافظی کرد.
ه  باشگا که  کیدی  تا علی رغم 
نویدکیا  محرم  حفظ  برای  سپاهان 
که  درخواستی  دلیل  به  او  داشت، 
اعضای هیئت مدیره برای ایجاد تغییر 
در کادر فنی اش داشتند، روی تصمیم 
زمان  هر  از  بیش  حاال  تا  ماند  خود 
دیگری به جدایی رسمی چهره محبوب 
هواداران اصفهانی نزدیک شده باشیم. 
مدیران  برای  بعدی  قدم  یعنی  این 
باشگاه انتخاب جایگزین نویدکیا است، 
که به هیچ وجه با توجه به محبوبیت 
و  دارد  هواداران  میان  او  که  زیادی 
دلیل  به همین  جانشینش  که  فشاری 
ساده ای  کار  خواهد شد،  مواجه  آن  با 

نخواهد بود.
چهره  سه  دو  اما  حاضر  حال  در 
مدیران  که  دارند  وجود  نیز  سرشناس 
توجه  با  نند  می توا سپاهان  باشگاه 
ایران  فوتبال  در  که  پیشینه ای  به 
قبول  برای  آنها  حضور  روی  دارند، 
که  کنند  باز  حساب  تیم  شان  هدایت 
به  یوانکوویچ  ا برانکو  مهم ترینشان 

شمار می رود. 
که  پرسپولیس  سابق  سرمربی 

به  دوباره  بازگشت  از  پس  پیش تر 
فوتبال ایران پس از جام جهانی 2۰۰۶ 
نیز مورد توجه سپاهان قرار گرفته بود، 
نهایی  انتقال  این  ترتیب  هر  به  اما 
نشده بود تا در هفته های پایانی لیگ 
چهاردهم که سپاهان آخرین قهرمانی 
خود را جشن گرفت، این مربی کروات 
سر از پرسپولیس دربیاورد و آن روزهای 
تهرانی  سرخپوشان  برای  را  درخشان 
تغییر  و  تاثیر  چنان  برانکو  بزند.  رقم 
که  کرد  ایجاد  پرسپولیس  در  شگرفی 
هنوز هم بسیاری موفقیت های تیم را 
به او نسبت می دهند و در صورتی که 
مدیران سپاهان بتوانند او را راضی به 
حضور در اصفهان کنند، شاید بهترین 
گزینه برای جانشینی محرم را انتخاب 
حاضر  حال  در  برانکو  باشند.  کرده 

سرمربی تیم ملی عمان است که دیگر 
در دو بازی مقدماتی جام جهانی تیمش 
شانسی برای صعود ندارد و این موضوع 
گزینه  محتمل ترین  به  را  او  می تواند 

محمدرضا ساکت بدل کند.
شرایطی  در  تیمی  وقتی  معموال 
قرار  مقطع  این  در  سپاهان  مشابه 
واسطه  به  نیز  دایی  علی  نام  می گیرد 
و  ملی  تیم  سایپا،  در  که  کارنامه ای 
داشته، مطرح می شود  تیم هایش  سایر 
رکورد  تازگی  به  که  دایی  احتماال  و 
بیشترین گل زده اش در تاریخ دیدارهای 
زده  رونالدو  کریستیانو  توسط  ملی 
گزینه های  از  یکی  می تواند  نیز  شد 
دوران  برای  سپاهان  تصمیم  سازان 

پسامحرم باشد.
سال گذشته پیش از اینکه محرم 

به  ساکت  محمدرضا  سوی  از  نویدکیا 
بشود،  مطرح  سپاهان  سرمربی  عنوان 
و  شد  برده  نام  نیز  دیگری  گزینه  از 
سرمربی  گل محمدی  یحیی  هم  آن 
و  ساکت  مذاکرات  بود.  سرخپوشان 
گل محمدی هیچ گاه به صورت رسمی 
تایید نشد، اما سرمربی فعلی پرسپولیس 
بالقوه  گزینه های  از  یکی  هم می تواند 
سپاهانی ها برای پر کردن جای نویدکیا 
مالی  شرایط  که  سرمربی ای  باشد، 
کالفه  را  او  گاهی  پرسپولیس  باشگاه 
می کند و شاید همین موضوع به دلیلی 
برای گرفتن تصمیمی عجیب از سوی 

او تبدیل بشود.
در  که  متنی  در  نویدکیا  محرم 
اسفندماه  هفتم  شنبه  ابتدایی  دقایق 
به  توجه  با  دیگر  بار  و  کرد  منتشر 
کرد،  تاکید  رفتن  بر  باشگاه  مواضع 
یک  حضور  می کند  احساس  که  گفته 
بهتری  بتواند کمک  شاید  دیگر  مربی 
به تیم محبوبش برای خروج از بحران 
باشد. حاال باید منتظر ماند و دید پس 
از مصاف با تراکتور که احتماال بار دیگر 
خواهد  برعهده  را  تیم  هدایت  تکسیرا 
صورت  به  سرمربیان  کدام  داشت، 
رسمی به حضور روی نیمکت سپاهان 
دارد،  هم  اتکایی  قابل  مهره های  که 

نزدیک می شوند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

نویدکیا و مرزبان خداحافظی کردند؛

دو پرسپولیسی، گزینه های ساکت برای هدایت سپاهان

نوشت  رنکینگز  فوتی  سایت  وب 
که نوع انتخاب سهمیه کشورهای حاضر 
در لیگ قهرمانان آسیا 2۰23 – 2۰2۴ 
برعهده فدراسیون های آسیایی خواهد 

بود.
لیگ  های  رقابت  تقویم  تغییر 
های  رقابت  همچنین  و  آسیا  قهرمانان 
AFC کاپ باعث شده است تا انتخاب 
سهمیه کشورهای آسیایی برای شرکت 
در این دو تورنمنت باشگاهی در سطح قاره 
کهن، با چالش بزرگی روبرو شود. چرا که تا 
زمان آغاز این پیکارها با قوانین جدید و در 
فصل پاییز تا بهار، در بسیاری از کشورها 
بخصوص غرب آسیا، دو فصل داخلی به 
پایان رسیده و هنوز به درستی مشخص 
نیست که سهمیه کشورها برای حضور 
در این پیکارها چگونه محاسبه می شود.

که  د  بو شته  گذ جمعه  ز  و ر
صورت  به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
رسمی از هماهنگی تقویم برگزاری رقابت 
های لیگ قهرمانان آسیا و AFC کاپ 
همزمان با تقویم اروپایی خبر داد. پیش 
از این لیگ قهرمانان آسیا در یک سال 
میالدی برگزار می شد و این مسئله تنها 
برای کشورهای شرق آسیا مفید بود اما 
از آنجایی که برگزاری این تورنمنت با 
تقویم لیگ های داخلی کشورهای غرب 
آسیا از جمله ایران هماهنگ نبود و تیم 
های غرب آسیا از دو فصل مختلف در 
کردند،  می  شرکت  آسیایی  پیکارهای 
بحث  جمله  از  زیادی  مشکالت  باعث 
نقل و انتقاالت، جدایی بازیکنان، توقف 

در برگزاری بازی ها و... شده بود.
لیگ  جدید،  تصمیم  با  و  حاال 
قهرمانان آسیا از سال 2۰23 در دو سال 
و به صورت فصل 2۰23 – 2۰2۴ برگزار 
می شود. این اتفاق باعث بروز سواالت 
فراوانی پیرامون سهمیه کشورها در لیگ 

قهرمانان آسیا شده است. تا زمان آغاز این 
پیکارها، دو فصل فوتبالی در کشورهایی 
مانند ایران به پایان رسیده است. لیگ 
قهرمانان آسیا با قوانین جدید، در شهریور 
۱۴۰2 آغاز می شود. تا آن زمان لیگ 
های بیست و یکم )لیگ فعلی( و لیگ 
پایان رسیده و همین  به  و دوم  بیست 
ابهاماتی درخصوص  بروز  باعث  مسئله 
اینکه سهمیه ایران از کدام لیگ انتخاب 

می شود، به وجود آمده است.
اکنون وب سایت فوتی رنکینگز به 
نقل از یک خبرنگار هندی مدعی شده 
است که نوع چینش تیم ها برای حضور 
در این پیکارها، برعهده فدراسیون های 
فوتبال عضو است. فوتی رنکینگز نوشته 
)فدراسیون  عضو  های  »انجمن  است: 
برای  ها  تیم  انتخاب  در  آسیایی(  های 
 AFCشرکت در لیگ قهرمانان آسیا و
Cup  آزاد خواهند بود، در صورتی که تا 
قبل از شروع این پیکارها، دو فصل داخلی 

تکمیل شده باشد.«
تایمز  روزنامه  رابطه،  همین  در 
هندوستان از تصمیم گیری برای انتخاب 
تیم های حاضر در این پیکارها توسط 
این  داد.  خبر  هند  فوتبال  فدراسیون 
که  نیست  »منصفانه  تیتر  با  روزنامه 

قهرمانان امسال را از شانس حضور در 
 AFC لیگ قهرمانان آسیا و رقابت های
کاپ محروم کنیم«، نوشت: فدراسیون 
فوتبال هند بعید است که قهرمانان فصل 
جاری لیگ برتر این کشور را از شانس 
محروم  ای  قاره  های  رقابت  در  بازی 
کند، حتی اگر این شانس ۱۶ ماه پس از 

چشیدن طعم موفقیت اتفاق بیفتد.
لیگ قهرمانان آسیا و AFC کاپ 
از فصل بهار - پاییز فعلی خود به فصل 
پاییز - بهار منتقل خواهند شد و هر دوی 
این مسابقات قرار است در دو سال تقویمی 
از فصل 2۰23-2۴ برگزار شود. در حالی که 
دوره های پیش روی رقابت های باشگاهی در 
آسیا از آوریل آغاز می شود و به دلیل وقفه 
برای آغاز جام جهانی فوتبال در قطر به اوج 
خود می رسد، رقابت های فوتبال باشگاهی در 
فصل 2۰23-2۴ تنها در آگوست یا سپتامبر 

)شهریور ۱۴۰2( شروع خواهد شد.
انتقالی مسابقات  به دوره  توجه  با 
برای  گیری  تصمیم   ،AFC باشگاهی 
انتخاب تیم ها جهت شرکت در مسابقات 
باشگاهی AFC )لیگ قهرمانان آسیا و 
AFC کاپ( در درجه اول با فدراسیون 
های عضو خواهد بود، مشروط به شرایط 
احتمالی بیشتر به عنوان بخشی از شرایط 

رسانی  اطالع  مقرر  زمان  در  که  ورود، 
خواهد شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد 
که تصمیم برای تغییر برگزاری مسابقات 
به تقویم اروپایی، باشگاه های برتر آسیا 
و  نقل  پنجره های  از  می سازد  قادر  را 
انتقاالت هماهنگ تر، فرصت های بهتر 
برای جذب بازیکنان و مربیان باکیفیت 
با توجه به فصل های لیگ های جهانی و 
توزیع یکنواخت تر مسابقات باشگاهی و 
همچنین کمک به هماهنگی مسابقات 

تیم های ملی در سال بهره ببرند.
کوشال داس، دبیر کل فدراسیون 
فوتبال هند گفت: منصفانه نخواهد بود 
که شانس بازی در لیگ قهرمانان آسیا 
و جام AFC )در فصل 2۰23-2۰2۴( را 
از قهرمانان امسال دریغ کنیم. اما این تیم 
ها باید ۱۴ تا ۱۶ ماه صبر کنند که فاصله 
وضعیت  یک  این  است.  زیادی  بسیار 
دشوار است. ما باید به نفع فوتبال هند 
و باشگاه ها تصمیم بگیریم. ما پس از 
مشورت با همه ذینفعان که شامل باشگاه 
ها و شرکای تجاری ما می شود، تصمیم 

عادالنه ای خواهیم گرفت.
رشد  ا مات  مقا ز  ا دیگر  یکی 
که  گفت  نیز  هند  فوتبال  فدراسیون 
برای   )ISL( هند  سوپرلیگ  قهرمانان 
در  شرکت  حق  توانند  نمی  فصل  این 
باشند،  نداشته  را  آسیا  قهرمانان  لیگ 
حتی اگر لیگ قهرمانان آسیا در فصل 
2۰23-2۴ برگزار شود.وی گفت: تیم ها 
زیرا  می جنگند  لیگ  در  قهرمانی  برای 
می دانند که یک مقام در لیگ قهرمانان 
آسیا را به دست می آورند. آنها تمام مدت 
سخت کار کرده اند، سرمایه گذاری کرده 
اند و این تصمیم فقط دو روز پیش )توسط 
کمیته اجرایی AFC( گرفته شد. شاید در 
آینده باید یک سال پرش داشته باشیم.

تجدیدنظر درخصوص لیگ قهرمانان؛

انتخاب سهمیه آسیایی، در اختیار فدراسیون فوتبال!
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ایکس  ال  پژوه ۴۰۵ جی  اینجانب میالد بسطامی مالک خودرو سواری 
به شماره شهربانی 3۰-2۵9 ب ۱2 وشماره بدنه ۸2۰۴۰۸۴۵ وشماره موتور 
2۰۰22۴۸ بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را 
نموده است. لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. مریوان

آگهي حصروراثت
آقای اسماعیل رهنما ویشکائی به شماره شناسنامه ۴2۱۱9 فرزند صفرعلی 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهي  درخواست  شورا  این  از 
شادروان صفرعلی رهنمای ویشکائی فرزند محمدعلی در تاریخ ۱۴۰۰/9/22 
در شهرستان سنگر فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده 
اند:۱-فاطمه نیک خواه امشی فرزند طاهر به ش ش ۶ نسبت همسر2-اسماعیل 
رهنما ویشکائی فرزند صفرعلی به ش ش ۴2۱۱9 نسبت فرزند3-ابراهیم رهنما 
ویشکائی فرزند صفرعلی به ش ش ۴۱۱۱۸ نسبت فرزند ۴-محمدرضا رهنما 
ویشکائی فرزند صفرعلی به ش ش 3۰۴۷ نسبت فرزند۵-لیال رهنما ویشکائی 
فرزند  ویشکائی  رهنما  ۶-رقیه  فرزند  نسبت   ۸۵۵ به ش ش  فرزند صفرعلی 
صفرعلی به ش ش ۴۱۱۱۷ نسبت فرزند ۷-ام البنین رهنما ویشکائی فرزند 
نامبرده ورثه دیگري  از وراث  به غیر  صفرعلی به ش ش ۱3۵ نسبت فرزند 
ان  ثبت  و  قانوني  تشریفات  انجام  و  دادخواست  از مالحظه  پس  اینک  ندارد 
نماید  نوبت آگهي مي  را دریک  به شماره ۰۰۰۰۸۴9  مفاد درخواست مزبور 
چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف سنگر تسلیم 

نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری پراید جی تی ایکس آی به رنگ اطلسی 
متالیک مدل ۱3۸۷ به شماره انتظامی 9۷3 ب 3۶-ایران۵۶ به شماره 
موتور 233۶33۶ به شماره شاسی S۱۴۱22۸۷۷22۱۷۴ متعلق به 
مژده محمدخواه فرزند محمود مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

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

 ۱۴۰۰/۱۰/2۶ تاریخ   ۱۴۰۰۶۰3۱2۰۰۸۰۰3۶3۵ شماره  رای  برابر 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
کالسه  پرونده  قال  آق  شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
متقاضی  بالمعارض  و  نه  لکا ما تصرفات   ۱۴۰۰۱۱۴۴۱2۰۰۸۰۰۰۰2۴
کدملی   3۵ شناسنامه  شماره  به  محمد  امان  فرزند  لی  حبیب  ایوب  آقای 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  تپه  مراوه  از  صادره   ۵3۱9۶۴۵۴۸۱
احداثی به مساحت ۶۶2/۴۰ متر مربع در قسمتی از ششدانگ باقیمانده پالک 
آباد(  )گل  زار  شوره  مرتع  اراضی  در  واقع  اصلی   ۴ از  فرعی   ۱3۴۴ شماره 
بخش ۷- حوزه ثبتی ملک شهرستان آق قال از سهمی حاج قلی خیر خواه 
فاصله  به  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  تایید گردیده است 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
اخذ رسید ظرف  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  ماه عتراض خود  مدت دو 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی  از  مدت یک ماه 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: روز شنبه ۱۴۰۰/۱۱/23

تاریخ انتشار نوبت دوم: روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱2/۰۸
م / الف ۱۰2۱۰

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آق قال 

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

 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تاریخ   ۱۴۰۰۶۰3۱2۰۰۸۰۰3۴۵3 شماره  رای  برابر 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
کالسه  پرونده  قال  آق  شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات   ۱399۱۱۴۴۱2۰۰۸۰۰۰۱9۶
کدملی   ۱۵۴۱ شناسنامه  شماره  به  علی  محمد  فرزند  شورو  داورزهی  مهدی 
22۶99۵9۴93 صادره از علی آباد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 32۶22/9۰ متر مربع در قسمتی از باقیمانده ششدانگ 
پالک شماره ۱۰3 فرعی از ۱- اصلی واقع در اراضی شیخ موسی بخش ۱2- 
حوزه ثبتی ملک شهرستان آق قال از سهمی آقای یوسف داورزهی شورو تایید 

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

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: روز شنبه ۱۴۰۰/۱۱/23

تاریخ انتشار نوبت دوم: روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱2/۰۸
م / الف ۱۰2۱۷

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آق قال 

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

 ۱۴۰۰/۱۰/2۵ تاریخ   ۱۴۰۰۶۰3۱2۰۰۸۰۰3۶3۰ شماره  رای  برابر 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
کالسه  پرونده  قال  آق  شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات    ۱399۱۱۴۴۱2۰۰۸۰۰۰293
به شماره شناسنامه 3۷ کدملی ۴9۷9۶9۱۷۶۵  اله  بهروز صحنه فرزند سعید 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  در ششدانگ  قال  آق  از  صادره 
۶۰/2۶ متر مربع در قسمتی از ششدانگ باقیمانده پالک شماره ۵3۰ فرعی از 
۱ اصلی واقع در اراضی آق قال بخش ۷ حوزه ثبتی ملک شهرستان آق قال 
از سهمی آقای رحیم بیگلری احد از ورثه بخشی محمد بیگلری تایید گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
عتراض  ماه  دو  به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: روز شنبه ۱۴۰۰/۱۱/23

تاریخ انتشار نوبت دوم: روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱2/۰۸
م / الف ۱۰2۱9

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آق قال 

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

 ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ تاریخ   ۱۴۰۰۶۰3۱2۰۰۸۰۰3۴۸۸ شماره  رای  برابر 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
کالسه  پرونده  قال  آق  شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات   ۱۴۰۰۱۱۴۴۱2۰۰۸۰۰۰۰۷2
کدملی   ۴۱۴۵ شناسنامه  شماره  به  محمد  قربان  فرزند  صحنه  عبدالوهاب 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  قال  آق  از  صادره   ۴9۷9۰۸۱۶۰۶
احداثی به مساحت ۷۷/۵۰ متر مربع در قسمتی از ششدانگ باقیمانده شماره 
ثبتی ملک  ۷ حوزه  آق قال بخش  اراضی  در  واقع  اصلی   -۱ از  فرعی   ۸2۶
است  گردیده  تایید  راد  توفیقی  تقانگلدی  آقای  از سهمی  قال  آق  شهرستان 
آگهی می  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  به منظور  لذا 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه عتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم 
اعتراض طبق مقررات  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: روز شنبه ۱۴۰۰/۱۱/23

تاریخ انتشار نوبت دوم: روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱2/۰۸
م / الف ۱۰۱99

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آق قال 

نوبت سوم
اصل مدرک دانشگاهی اینجانبه  خانم نسرین کشفی فرزند حسین 
به  شماره ملی.3۵2۱2۸۱۶۷۱. و شناسنامه۱2۱۸۴  متولد: 2۸/۰۶/۶۷

   صادره از دشتستان . فارغ التحصیل رشته حسابداری
 مقطع کاردانی 

 صادره از واحد دانشگاه ازاد. با شماره سریال :۱۶۱۱۶۱329۸. 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد ازیابنده تقاضا می شود اصل 
رئیسعلی  شهید  شهرداریبلوار  میدان  بوشهر،  آدرس  به  را  مدرک 

ساختمان والیت دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهرارسال نماید.

اهداف پیشبرد برای مناسبی های قابلیت تعاون توسعه بانک
راهبردیدولتدارد

در  اصفهان  به  سفر  طی  ایرانی  جعفر  محمد 
اظهار  کشور  استان  پنج  عملکرد  ارزیابی  جلسه 
برای  ای  ویژه  اهتمام  تعاون  توسعه  بانک  داشت: 
پیشبرد اقدامات توسعه ای اعم از پرداخت تسهیالت 
اشتغال زایی و همچنین تسهیالت حمایتی و ازدواج 
جوانان داشته است و از این حیث قابلیت دستیابی 

به جایگاه سرآمدی در نظام بانکی را دارد.
وی افزود: نظام بانکی در مسیر ارائه خدمات نوین و بهینه نمودن 
با  نیز  بانک  به پیشرفت است و  فرآیندها در حال تحوالت کیفی و رو 
برنامه های مدون و استراتژی ویژه در مسیر رو به رشد است و از بانک 
و نظام بانکی انتظار می رود همسو با مردم متوسط و اقشار کم درآمد و 

ضعیف حرکت کند.
ایرانی گفت: با توجه به اینکه بانک توسعه تعاون از بسترهای الزم 
از جمله زیرساخت های الکترونیک ودارا بودن شعب در مناطق دور افتاده 
برخوردار است می تواند به عنوان بانک عامل دولت در طرحهای بزرگ و 
ملی همکاری داشته باشد که کارنامه بانک در پرداخت تسهیالت اشتغال 

روستایی مبین این سخن می باشد .
اقتصادی  قابلیت ها و مزیت های  وی خاطرنشان کرد: شناسایی 
مناطق و استان ها می تواند بانک را در مسیر فعالیت توسعه ای مبتنی 
های  دستگاه  با  همکاری  و  هماهنگی  و  دهد  قرار  سرزمین  آمایش  بر 
اقتصادی استان از جمله ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها، 
در  استانها  تجارت و سازمان جهاد کشاورزی  و  سازمان صنعت، معدن 

ارتقای اثربخشی حمایت از فعالیت تولیدی ضروری است.
عضو هیات مدیره تصریح کرد: تولید کنندگان برای پیشبرد هزینه 
های پروژه ها با نوسانات تورمی روبرو هستند و چه بسا پرداخت تسهیالت 
در زمان کوتاهتر موجب مدیریت بهتر هزینه های تولید می شود، از این 
رو مساعدت ارکان اعتباری بانک در حمایت از واحدهای تعاونی و تولیدی 

و تسریع در تامین نیازهای مالی و بانکی واحدها حائز اهمیت است.
ایرانی اظهار داشت : نیروی انسانی خالق و توانمند و جوان بانک از 
مزیت های بانک محسوب می شود و انتقال تجارب مفید، ایجاد انگیزه 
الزم توسط مدیران استانها می تواند در احساس رضایتمندی و ارتقای 
اثربخشی و بهره وری نیروها تاثیرات مطلوبی را باشند و کار جمعی، فعالیت 

دوستانه و جهادی در میان همکاران شعب قابل توصیه است.
وی افزود: رابطه و ارتباط مشتریان با بانک باید دوطرفه و متقابل 
باشد، همان گونه که مشتری برای بانک ، اولویت اول محسوب می شود 
و در همین راستا خدمات بهینه به مشتریان مد نظر است، از مشتریان به 
ویژه تعاونگران نیز خواستاریم تا اولویت ویژه ای برای بانک تخصصی 

خودشان قائل شوند.
یونس  شعب،  و  استانها  امور  مدیر  محمدی  احمد  جلسه  این  در 
کالنتری رئیس اداره کل امور مشتریان و توسعه بازار، امیر میرشفیعی رئیس 
اداره کل برنامه ریزی و مدیریت عملکرد، کسانی بازرس ویژه در مدیریت 
امور استان ها و شعب نیز مطالبی در خصوص عملکرد پنج استان ارائه دادند 
و مدیران استان های اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری، لرستان و قم 
نیز توضیحاتی در خصوص فعالیت و برنامه های استان ها مطرح نمودند

دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست 
اولین جلسه هم  در  بانک  ایران  بانک 
اندیشی و توجیهی اجرای طرح پرداخت 
تسهیالت بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با 
تاکید بر اینکه همکاری مشترک برای 
و  ارتباطات  با وزارت  این طرح  اجرای 
فناوری اطالعات فرصت بسیار ارزنده ای 
در  وفادار  مشتریان  شناسایی  برای 
و  استارتاپ ها  اطالعات،  فناوری  حوزه 
گفت:  است،  بنیان  دانش  شرکت های 
اجرای  برای  اعتبار تخصیصی  مجموع 
این طرح 9 هزار میلیارد ریال است که 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
بانک  و پست  ریال  میلیارد  چهار هزار 
هزار  پنج  بانک  منابع  محل  از  ایران 
برنامه  این  اجرای  برای  ریال  میلیارد 

تخصیص داده اند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی 
شیری  بهزاد  دکتر  ایران،  بانک  پست 
اظهار کرد: این طرح از لحاظ استراتژیک 
برای بانک بسیار مهم است و باید در 
حداقل زمان و حداکثر توان آن را اجرا 
کنیم و امیدوارم با توجه به رویکرد بانک 
بانکداری دیجیتال، در سطح  در حوزه 
مطلوبی  عملکرد  بانکی،  رقبای  سایر 

را ثبت کنیم.
در این جلسه که با حضور جمعی 
از مدیران عصر روز دوشنبه دوم اسفند 
به  اشاره  با  شیری  دکتر  شد،  برگزار 
به  ایران  بانک  پست  ماموریت های 
عنوان بانک تخصصی وزارت ارتباطات 
اولویت  مهمترین  اطالعات،  فناوری  و 
واحدهای  تمامی  همکاری  را  بانک 
بهینه  انجام  برای  اجرایی  و  ستادی 
با  دارم  انتظار  گفت:  و  دانست  طرح 
برنامه  ریزی و پیگیری جدی همکاران، 
عملیات  ماه  سه  مدت  ظرف  حداکثر 
طرح تسهیالتی بند الف تبصره ۱۸ به 

اتمام برسد.
مدیرعامل بانک با تاکید بر اینکه 
برای اجرای بهینه طرح تسهیالتی بند 
الف تبصره در مرحله اول ۱۸باید طی 
۱۰ روز آتی، الزامات و زیرساخت های 

آماده  فناوری  حوزه  محوریت  با  فنی 
کرد:  تصریح  شود،  تکلیف  تعیین  و 
همچنین معاونت طرح و برنامه ریزی، 
را  فعالیت  مکانیزم  و  اجرایی  ساختار 
ترسیم کند و در صورت لزوم می توان 
هسته تحولی را نیز برای اجرای بهتر 

طرح ایجاد کرد.
و  نامه  آیین  باید  فزود:  ا وی 
اساس  بر  طرح  اجرایی  دستورالعمل 
وزارت  شده  تعیین  گانه  شش  الگوی 
در   ، اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
بانک تدوین ، اجرایی و عملیاتی شود 
و در مرحله نهایی نحوه ارتباط سامانه، 
اطالع یابی و گزارش گیری اجرای طرح، 

قابل بهره برداری باشد.
با  بانک  اجرایی  مقام  باالترین 
تاکید بر اینکه همکاری مشترک برای 
و  ارتباطات  با وزارت  این طرح  اجرای 
فناوری اطالعات فرصت بسیار ارزنده ای 
در  وفادار  مشتریان  شناسایی  برای 
و  استارتاپ ها  اطالعات،  فناوری  حوزه 
گفت:  است،  بنیان  دانش  شرکت های 
برای  استراتژیک  لحاظ  از  طرح  این 
بانک بسیار مهم است و باید در حداقل 
کنیم  اجرا  را  آن  توان  و حداکثر  زمان 

بانک  رویکرد  به  توجه  با  امیدوارم  و 
بانکداری دیجیتال، در سطح  در حوزه 
مطلوبی  عملکرد  بانکی،  رقبای  سایر 

را ثبت کنیم.
اینکه مجموع  به  اشاره  با  شیری 
 9 طرح  این  برای  پرداختی  اعتبار 
وزارت  گفت:  است،  ریال  میلیارد  هزار 
ارتباطات و فناوری اطالعات چهار هزار 
میلیارد ریال و پست بانک ایران از محل 
منابع بانک پنج هزار میلیارد ریال برای 

اجرای این برنامه تخصیص داده اند.
با  ایران  بانک  پست  مدیرعامل 
بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری 
در  واگذاری  برنامه  شش  اطالعات 
سطح استانی و ملی برای اجرای طرح 
اول  برنامه  گفت:  است،  کرده  اعالم 
حمایت از توسعه اشتغال در شرکت های 
فعال )نوپا و غیرنوپا( با سهم تسهیالت 
برنامه  است.  استانی  توزیع  و  تلفیقی 
دوم حمایت از توسعه پلتفرم های کسب 
وکار مبتنی بر فناوری اطالعات ، با 3۰ 
توزیع  درصد   ۷۰ و  ملی  توزیع  درصد 

استانی است.
از  حمایت  را  سوم  برنامه  وی 
شغلی  هدایت  توانمندسازی،  آموزش، 

نیروی انسانی و برگزیدگان رویدادهای 
فناوری  و  ارتباطات  درحوزه  نوآوری 
این  اعتبار  افزود:  و  دانست  اطالعات 
گرفته  نظر  در  استانی  توزیع  با  برنامه 

شده است.
نیز  ا  ر م  ر چها مه  نا بر شیری 
حمایت از توسعه بسترهای آنالین ارائه 
واحدهای  در  خدمات  و  محصوالت 
و  متداول  کارهای  و  کسب  و  صنفی 
سنتی معرفی کرد و ادامه داد: برای این 
برنامه نیز اعتبار، با توزیع استانی در نظر 

گرفته شده است.
مدیرعامل بانک در پایان با اشاره 
به اینکه برنامه ، پنجم تامین اعتبار از 
محل سرمایه در گردش است که اعتبار 
آن در سطح ملی تصویب شده، گفت: 
طرح  های  از  حمایت  که  ششم  برنامه 
پنجم  برنامه  مانند  نیز  ویژه ملی است 
در سطح ملی توزیع می شود و اعتباری 
خاصی برای آن درنظر گرفته شده است.

ادامه  در  گزارش،  این  اساس  بر 
جلسه مدیران حاضر نیز در مورد نحوه 
رو  پیش  برنامه های  و  طرح  اجرای 
مطرح  را  خود  پیشنهادهای  و  نظرات 

کردند.

9هزار میلیارد ریال اعتبار برای اعطای تسهیالت به فعاالن فناوری اطالعات 
و استارتاپ ها تخصیص یافت

بر اساس این گزارش؛ در مراسم 
ثبت  و  قدمت  گواهی  و  نشان  اهدای 
که  جمعی  خاطرات  در  گازسو  برند 
فعالیت  سالگرد  چهلمین  با  همزمان 
،آقای  شد  برگزار  صنعتی  گروه  این 
دکتر امیر روشن معاون ارتباطات و امور 
مشارکت های کمیسیون ملی یونسکو 
در ایران و مهندس سید رضا فخرزاده 
مدیر شبکه شهر های کمیسیون ملی 

یونسکو در ایران و 
باشگاه  دبیر  یادگاری  رضا  دکتر 
ملی  کار  کمیسیون  و  کسب  توسعه 
تاریخ  ر  گذا بنیان   ، یران  ا یونسکو 
نگاری زندگی کارآفرینان بزرگ ایران 
بزرگ  کارآفرینان  ملی  موزه  وموسس 
آمازون حضور  ایران در سایت جهانی 
مراسمی  طی  نشان  این  و   داشتند 
تجهیزات  کننده  تولید  بزرگترین  به 
نه  میا ر  و خا ر  د صنعتی  نه  شپزخا آ
تجهیزات  کننده  تولید  برترین  و  
)گازسو(  ایران  در  صنعتی  آشپزخانه 

اهدا شد.
حسام  مهندس   ، این مراسم  در 
صنعتی  گروه  عامل  مدیر  نی  کاشا
الگوی  آخرین  اینکه   بیان  با  گازسو  
برکارآفرینی  مبتنی  توسعه  را  توسعه 
آموزش  گفت:   ند  ا کرده  د  قلمدا

پیشرفته  دراکثرکشورهای  کارآفرینی 
به  توسعه  درحال  کشورهای  وحتی 
به  عنوان یک ضرورت مطرح شده و 
ویژه در کشورمان با توجه به مشکالت 
که  اقتصادی  مختلف  های  چالش  و 
وجود دارد ،  توجه به این مبحث برای 
انکار  موجود،  از مشکالت  رفت  برون 

ناپذیر است.
از  و  کارآفرینی  به  ،توجه  وی 
حوزه  همه  در  زایی   اشتغال  طرفی 
مهم  اولویتی  را  مختلف  صنایع  و  ها 
دانسته و در عین حال عنوان کرد: برای 
جمله  از  و  ای  حوزه  هر  در  پیشرفت 
از  استفاده  غذایی  تجهیزات  صنعت 
آخرین فناوری هاو تکنولوژی ها بسیار 
مهم است ؛ ما نیز  در صنعت تجهیزات 
عمل  گونه  این  کردیم  سعی  غذایی 
کنیم و در عین حال ، رقابت پذیری با 
برای  و تالش  برندهای مطرح جهان 
برای  نفتی  غیر  اوری  ارز  و  صادرات 
مهم  فاکتورهای  دیگر  از  نیز  کشور 
گازسو  صنعتی  گروه  در  ما  فعالیت 

محسوب می شود.
گازسو  صنعتی  گروه  عامل  مدیر 
اظهار کرد:  تیم مهندسی گازسو همواره 
اقدام به طراحی تجهیزات جدید برای 
محصوالت  کند.  می  خود  مشتریان 

آشپزی هوشمند و تجهیزات نانوایی از 
تولیدی  محصوالت  جدیدترین  جمله 

گازسو می باشد.
دالیل  ز  ا د:  دا مه  دا ا کاشانی 
موفقیت گروه صنعتی گازسو و همراهی 
متوالی،  های  دهه  طی  که  مشتریانی 
کماکان نام گازسو را با اعتماد و کیفیت 
آمیخته می دانند، کیفیت محصوالت و 
خدمات پس از فروش گسترده ،  سریع 
و در دسترس بودن همیشگی قطعات 
فنی و ارائه خدمات توسط تیمی مجرب 

از زبده ترین مهندسین می باشد.
دکتر  گزارش؛  ین  ا اساس  بر 
تاریخ  ر  گذا بنیان   ، یادگاری  رضا 

نگاری زندگی کارآفرینان بزرگ ایران 
بزرگ  کارآفرینان  ملی  موزه  وموسس 
ایران در سایت جهانی آمازون نیز در 
این مراسم اظهار کرد:  گروه صنعتی 
مسئولیت  انجام  راستای  در  سو  گاز 
عالقه  بر  بنا  و  خود  اجتماعی  های 
مرحوم  )فرزند  کاشانی  پیام  مرحوم 
نسبت  کاشانی(،  کاظم  حاج  محسن 
به راه اندازی بنیاد خیریه مرحوم پیام 

کاشانی اقدام کرده است .
اهدای  به  اشاره  با  وی همچنین 

نشان 
ر  د ثبت  و  مت  قد هی  ا گو
از  مجموعه   این  به  جمعی  خاطرات 

ملی  کمیسیون  گفت:  یونسکو  طرف 
حفظ  جهت  در  ن   یرا ا یونسکوی 
نهادن  ارج  و  فرهنگی  ارزش های 
ر  منه دا دا و  مستمر  لیت های  فعا به 
قدمت کسب وکارها  ثبت  و  اقتصادی 
بقه  سا حسن  ی  ا ر ا د ی  ندها بر و 
تاریخی، سندی تحت عنوان »گواهی 
جمعی«  خاطرات  در  ثبت  و  قدمت 
گواهی  این  اعطای  از  هدف  دارد. 
برای  ملی  و  نی  جها هویت  یجاد  ا
کسب وکارهای  است.  کسب وکارها 
معتبری که در طول سالیان متمادی 
کارآفرینی،  و  کار  عرصه  در  حضور 
با  و  بوده اند  مشغول  ارزش  خلق  به 
حضور خود در حافظه اجتماعی مردم 

شده اند.  حک 
وی افزود: این گواهی که اعتبار 
به  فقط  می دهد،  برندها  به  ویژه ای 
که  د  می گیر تعلق  یی  عه ها مجمو
بیش از دو نسل )۴۰ سال( به فعالیت 
این  ضمنا  هستند،  مشغول  اقتصادی 
گواهی در هر صنعت فقط به یک برند 

اعطا می شود.
دکتر یادگاری یادآور شد: یونسکو 
سازمانی است که با ثبت توافق نامه های 
همکاری بین المللی برای تامین امنیت 
و  پایدار  اقدامات  جهانی«  »میراث 

مهمی را انجام می دهد.
این  تعلق  از  بعد  تاکید کرد:  وی 
بررسی ها  باز هم  برند  به یک  گواهی 
 2 هر  مستمر  شکل  به  ارزیابی ها  و 
سال یکبار انجام می شود تا مخاطبان 
با  ره  هموا باشند  مطمئن  برند  آن 
در  شده  تایید  و  معتبر  کسب وکاری 

ارتباط هستند.
گروه  گزارش؛   این  اساس  بر 
صنعتی گازسو در حوزه تولید تجهیزات 
رده  هم  اکنون  هم  صنعتی  آشپزخانه 
می  جهانی  کنندگان  تولید  برترین 
استفاده  با  اعتماد  قابل  کیفیتی  باشد. 
گازسو  گروه  ها،  تکنولوژی  برترین  از 
این  برندهای  برترین  از  یکی  به  را 
تجهیزات  و   است  کرده  تبدیل  حوزه 
دانشگاه  ها،  رستوران  انواع  اشپزخانه 
های  واحد  دیگر  و  ها  بیمارستان  ها، 

صنعتی را تامین کرده است.
نشان  این  اهدای  ؛  است  گفتنی 
به اعضای هیات مدیره این شرکت که 
فرزندان  و  همسر  توسط  و  خانوادگی 
مرحوم محسن حاج کاظم کاشانی اداره 
می شود، صورت گرفت و در پایان از 
 3۰ از  بیش  که  ای  باسابقه  کارکنان 
اند  کرده  فعالیت  این شرکت  در  سال 

نیز قدردانی شد.

نشان و گواهی قدمت و ثبت برند گازسو در خاطرات جمعی از سوی  یونسکو  به گروه صنعتی گازسو اهدا شد

خدماتارزیبانکشهرمیتوانددرخدمتافزایشتولیدورفع
مشکالتصنعتپتروشیمیکشورباشد

پیشرو  به  اشاره  با  شهر  بانک  مدیرعامل 
بودن این بانک در ارائه برترین خدمات ارزی به 
هستیم ضمن  آماده  بانکی،گفت:  شبکه  مشتریان 
پتروشیمی؛  صنعت  فعاالن  با  ارتباطات  گسترش 
چالش  و  مشکالت  رفع  تولیدات،  فزایش  ا به 
تاثیرگذار  های  کمک  صنعت  این  فراروی  های 

و کاربردی انجام دهیم.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر، دکتر سید محمد مهدی احمدی 
در پنل تخصصی با موضوع ” تامین مالی طرح ها و پروژه های پتروشیمی 
بانک های تجارت،  با حضور مدیران عامل  بانکی” که  از طریق سیستم 
ملت ، صادرات و مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در حاشیه 
سومین رویداد نمایشگاهی صنعت پتروشیمی کشور برگزار شد؛ به تشریح 
دستاوردها و ظرفیت های بانک شهر در حوزه ارزی و ریالی پراخت.دکتر 
احمدی با بیان اینکه خدمات بانک شهر به صورت ویژه و گسترده در حوزه 
صنایع باالدستی نفت شناخته شده است، گفت: در تالش هستیم برای صنایع 
پایین دستی نفت )پتروشیمی ها( نیز ظرفیت ها و خدمات مالی نوین را در 
تمامی حوزه های پولی –مالی و اعتباری تشریح کرده و ایشان را از خدمات 

برتر بانک بهره مند سازیم.
مدیریت  به  بانکی   – مالی  خدمات  برترین  ارائه  به  اشاره  با  وی 
شهرداری  افزود:  شهر،  بانک  سوی  از  خدمت  سال   ۱3 طی  شهرها 
اند  توانسته  تاکنون  بانک  این  سهامداران  عنوان  به  کالنشهر   9 های 
از پتانسیل های بانک به بهترین نحو در جهت توسعه خدمات رسانی 
تصریح  احمدی  نمایند.دکتر  گیری  بهره  کالنشهرها  شهروندان  به 
از  خوبی  به  تهران  شهرداری  در  قالیباف  دکتر  تصدی  زمان  در  کرد: 
شد.  استفاده  شهری  کالن  های  پروژه  اجرای  برای  شهر  بانک  توان 
دو طبقه شدن اتوبان صدر، ساخت تونل توحید، تونل نیایش و  اتوبان 
امام علی، تکمیل خط ۶ و ۷ مترو پایتخت، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی 
شهرهای مختلف، تکمیل خطوط مترو و قطار شهری شهرهای تهران 
،  مشهد، تبریز، شیراز ، اصفهان و قم، را بانک شهر تامین مالی و به 

است. رسانده  سرانجام 
مدیرعامل بانک شهر در ادامه با اشاره به تحریم های ظالمانه علیه 
شبکه بانکی کشور، گفت: از سالی که تحریم های ظالمانه آغاز شد، مشکالت 
بسیاری برای بانک ها و صاحبان صنایع نمایان شد. ولیکن بانک شهر باتوجه 
به ساختار سهامداری و خدمات رسانی به شهروندان با مستثنی بودن از این 
مهم و با تکیه برتوان نیروهای متخصص جوان خود توانست گره گشای 
مشکالت به وجود آمده در حوزه نقل و انتقال وجوه ارزی باشد.وی با بیان 
اینکه به گواه بانک مرکزی هم اکنون بانک شهر در میان بانک های برتر 
در ارائه خدمات ارزی و حجم داد و ستد و نقل و انتقال وجوه ارزی است، 
خاطرنشان کرد: این بانک در تالش است در آینده نزدیک با به ثمر رسیدن 
برجام، گستره خدمات ارزی خود را افزایش دهد و نوآوری های مهم در 

این حوزه داشته باشد.
وی عنوان کرد: خوشبختانه سه بانک حاضر در جلسه با بانکداری 
کالسیک به درستی آشنا بوده و توانسته اند، خدمات مناسبی به حوزه 
پتروشیمی ارائه دهند که تکرار آن  می تواند توسط بانک شهر در حوزه 
های تامین مالی – ریالی، گشایش اعتبارات اسنادی ،عاملیت صندوق 
اینکه  به  اشاره  شهر  بانک  شود.  مدیرعامل  انجام   … و  ملی  توسعه 
خدمات  ارائه  برای  بانکی  های  حوزه  تمامی  در  نو  نگاهی  بانک  این 
اقتصادی بخش های مختلف کشور دارد، تصریح کرد: هم  به فعاالن 
پتروشیمی  های  شرکت  به  تسهیالت  ارائه  در  الزم  مجوزهای  اکنون 
کشور  صادرات  حجم  توسعه  منظور  به  را  شناور  و  کشتی  خرید  برای 
اخذ کرده و آماده تکمیل زنجیره ارزش افزوده ارائه خدمات صادراتی 
از FOB به CFR می  فروش  فرم  تغییر  از  حاصل  منافع  کسب  و 

باشیم.
دکتر احمدی با بیان اینکه در بسیاری از حوزه ها می توانیم به عنوان 
شریکی استراتژیک در کنار صنایع پتروشیمی خلیج فارس باشیم، افزود: 
شبکه  ترکیه  و  سنگاپور  هنگ  کنگ،  چین،  مانند:  هدف  کشورهای  در 
کارگزاری و دفاتر ارائه خدمات مالی ایجاد کرده و می توانیم برای افزایش 
سهم بازار صنایع نفت و پتروشیمی و افزایش حجم فروش محصوالت و 
آفرین  پتروشیمی نقش  از صادرات محصوالت  جذب منابع مالی حاصل 
باشیم.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک شهر سهامدار بزرگترین 
صندوق تامین سرمایه کشور )صندوق تامین سرمایه تمدن( است، گفت: 
قدم های مثبتی در افزایش ارتباط با سازمان بورس برداشته ایم و مذاکرات 
موثر به منظور اخذ مجوز  تاسیس صندوق تامین مالی مرابحه ارزی را نیز 

انجام و به ثمر رسانده ایم.
دکتر احمدی عنوان کرد: باتوجه به مصوبه شورای پول، اعتبار و منابع 
داخلی که در بانک شهر وجود دارد؛ آماده ارائه تسهیالت ارزی تا سقف 2۰ 
میلیون دالر برای  سرمایه در گردش پتروشیمی ها را داریم که پروژه های 
در حال تکمیل به چرخه ارائه محصول وارد شوند.مدیرعامل بانک شهر در 
پایان با اشاره به ظرفیت های بوجود آمده در گروه صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس با حضور آقای دکتر علی عسگری گفت: سرعت تصمیم گیری در 
بانک شهر بسیار باالست؛ هر قولی که در این نشست داده شود در کوتاهترین 
زمان ممکن مصوبات آن از هیات مدیره اخذ و اجرایی خواهد شد.  انشاءاهلل 
بانک شهر در کنار بانک های حاضر، در زمینه ابداع و نوآوری خدمات به 

هلدینگ خلیج فارس نقش ویژه ای را ایفا کند. 
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همایون غني زاده و اجراي نمایش چاه بازکن

یش  نما ه  د ا غنی ز ن  یو هما
روی  دقیقه   ۱۵ در  را  چاه بازکن، 
صحنه پردیس تئاتر شهرزاد می برد. 
و  نویسندگی  به  چاه بازکن،  نمایش 
اثری  غنی زاده،  همایون  کارگردانی 
زندگی  مصائب  درباره   بازیگر  بدون 

یک چاه باز کن است که با تماشاگر صحبت 
می کند و در اتفاقی غریب می کوشد مقابل چشمان مخاطب تکان بخورد. 
همایون غنی زاده کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر تئاتر و سینماست 
که پیش تر در کارنامه  کاری اش آثاری نظیر کالیگوال،  می سی سی پی 
ملکه  گودو،  انتظار  در  ایکاروس،  و  ددالوس  آنتیگونه،  نشسته می میرد، 
زیبایی لینین، آژاکس و گزارش یک خودکشی و فیلم سینمایی مسخره باز 
به چشم می خورند که با این اثر در جشنواره فیلم فجر نیز خوش درخشید 

و جوایزي را آن خود کرد.

ژاله صامتي و داوري در برنامه عصر جدید

ژاله صامتی، چهره محبوب این 
روزهاي سینما و تلویزیون که براي 
ایام نوروز، سریال زیرخاکي را هم در 
پخش خواهد داشت، به همراه کارن 
امین  و  اسماعیلی  مجید  همایونفر، 

ساخته  عصرجدید،  سوم  فصل  در  حیایی 
حضور  داور  عنوان  به  علیخانی  احسان 

خواهند داشت. 
این در حالیست که از ۴ داور فصل هاي قبلي عصر جدید فقط امین 
حیایي در این دوره جضور دارد و 3 داور دیگر این برنامه به صورت کامل 

عوض شده اند. 
احسان علیخاني نیز این روزها عالوه بر اینکه عصر جدید را تولید 
خواهد کرد که در روزهاي پایاني اسفند و ایام نوروز، پخش خواهد شد، 

کماکان مسابقه جوکر را نیز در تولید خواهد داشت.

گاه فراموشي با صداي همایون شجریان

فرهنگ  وزارت  موسیقی  دفتر 
و  دی   ماه های  در  اسالمی  ارشاد  و 
تک آهنگ   9۶3 انتشار  برای  بهمن 
و ۶9 آلبوم مجوز صادر کرد. در میان 
تک آهنگ ها، نام قطعه گاه فراموشی، 

به آهنگسازی فردین خلعتبری و خوانندگی 
بدون  که  می شود  دیده  شجریان  همایون 
شک شاخص ترین اثر مجوزگرفته در میان سایر آثار مي باشد. این قطعه 
بي صبرانه  شجریان  همایون  به  عالقمندان  قطعا  و  نشده  منتشر  هنوز 

منتطر انتشار آن هستند. 
در بخش آلبوم ها نیز، مجوز ۱۸ آلبوم سنتی، ۱3 آلبوم  پاپ، ۷ آلبوم 
کالسیک، ۱9 آلبوم تلفیقی، 9 آلبوم نواحی و 3 آلبوم در ژانر کودک صادر 
شده است. آلبوم قطعات موسیقی آذربایجانی برای ارکستر سمفونیک و 

ملی، از آلبوم هایی است که توانست مجوز بگیرد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

پارسا پیروزفر اولین بازیگر یاغي شد!

اولین تصویر از سریال یاغی، به 
کارگردانی محمد کارت و تهیه کنندگی 
سیدمازیار هاشمی که از مدتي قبل در 
سکوت خبري آغاز شده بود، منتشر 
محبوب  چهره  پیروزفر،  پارسا  شد. 
با  کشور  سینماي  دوست داشتني  و 

این  در  دیگر  بازیگران  از  متفاوتی  ترکیب 
سریال به ایفای نقش می پردازد و به عنوان اولین بازیگر این سریال از 

او رونمایي شده است. 
پارسا پیروزفر در سال هاي اخیر سعي کرده با بازي در نقش هاي 
متفاوت، خودي نشان دهد و این روزها فیلم سینمایي تي تي، را هم آماده 

نمایش دارد که نقشي خاص و متفاوت در آن داشته است.
 پخش اختصاصی سریال یاغي، از شبکه نمایش خانگی را پلتفرم 

فیلیمو انجام می دهد.
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پاک کردن صورت مسئله به جاي پاسخ دادن...

امیر بنان: شجاعت این نبود که آرای مردمی را باطل کنیم!
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دوره  چهلمین  حواشي  از  یکي 
از  مدت ها  تا  قطعا  که  فجر  جشنواره 
یاد نخواهد رفت، حذف سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم از نگاه مردم است. درواقع 
به  جشنواره  پایان  به  مانده  روز  یک 
اتفاقي  در  برگزاري  مسئوالن  یکباره 
نادر تصمیم به جذف این سیمرغ گرفتند 
و دلیل آن را برخي ایرادات در سامانه 
و  کردند  اعالم  مردمي  آراي  دریافت 
گفتند: به دلیل صیانت از آراي مردمي 

این سیمرغ حذف شد!
این  طبیعتا هم مخاطباني که در 
راي گیري شرکت کرده بودند، هم دیگر 
مخاطبان سینما که به نوعي سینما بدون 
وجود آنها معنا ندارد، هم سینماگران و 
مالقات  فیلم  سازندگان  درنهایت  هم 
از  مردمي(  سیمرغ  )برنده  خصوصي 
از  شدند.  ناراحت  و  شوکه  اتفاق  این 
همه مسائل مهمتر این بود که نه دبیر 
جشنواره و نه رئیس سازمان سینمایي 
این  به  نسبت  شفافي  و  درست  پاسخ 
موضوع نداشتند و با عبارت »صیانت از 
آراي مردم« سعي در توجیح اشتباه خود 
بار  و زیرمجموعه خود داشتند. درواقع 
دیگر مسئوالن اجرایي یک نهاد نشان 
دادند که بهتر است به جاي پاسخ دادن 
پاک  را  مسئله  صورت  سوال،  یک  به 
تهیه کننده  بنان،  امیر  هنوزهم  کنند. 
فیلم مالقات خصوصي، در انتظار است 
سوي  از  شفاف  و  روشن  پاسخي  که 
کند.  دریافت  جشنواره  برگزارکنندگان 
البته این تنها موضوع عجیب این دوره 
جشنواره نبود و لو رفتن اسامي برندگان 
نهایي جشنواره، پیش از شروع مراسم 
اختتامیه دیگر اتفاق فاجعه بار جشنواره 

فجر چهلم بود.
شب گذشته، امیربنان، تهیه کننده 
فیلم هاي مردبازنده و مالقات خصوصی 
مجری  صباغ،  امیرعباس  با  گفتگو  در 
شرکت  سینمامعیار  برنامه  سردبیر  و 
حواشی  و  اتفاقات  به  راجع  او  داشت. 
جشنواره فیلم فجر صحبت های شفاف 
اعالم  و  است  بیان کرده  بی پرده ای  و 
کرد که هنوزهم منتظر پاسخي روشن 
از سوي مسئوالن جشنواره و سازمان 
سینمایي است. این در حالیست که چند 
روز پیش، محمد خزاعي، رئیس سازمان 
در  تلویزیوني  گفتگویي  در  سینمایي 
برنامه هفت، نسبت به اتفاقات جشنواره، 

پاسخ شفافي نداشت.
سینمامعیار  برنامه  در  بنان  امیر 
درباره اتفاقات جشنواره و جذف سیمرغ 
آغاز  روزهای  همان  از  گفت:  مردمي 

به  مردم  نگاه  از  برتر  آثار  نتایج  اعالم 
ایرادی  اگر  گفتم  جشنواره  مسئوالن 
را  رای گیری  امروز  همین  دارد  وجود 
باطل کنید اما اتفاقی نیوفتاد. آنچه در 
جشنواره امسال رخ داد اتفاقات نادری 
بود که پیش از این در جشنواره ندیده 
بودیم! مشخص نشد چه اتفاقی رخ داد 
رویداد  این  به  عجوالنه  تصمیمات  و 
نکته  زد.  آسیب جدی  فرهنگی  بزرگ 
عجیب این است که آقای خزاعی تنها 2 
دقیقه راجع به این مسئله )حذف سیمرغ 

مردمي( در برنامه هفت توضیح دادند!
بخش  در  موفق  تهیه کننده  این 
گفت:  خود  صحبت هاي  از  دیگري 
این  حل  برای  است  این  من  سوال 
بیاید  باید  کجا  از  کسی  چه  مسئله 
داده؟  رخ  اتفاقی  چه  کند  بررسی  که 
من  است؟  چقدر  آرا  کل  تعداد  مگر 

این  به  پاسخ  در  تعلل  همه  این  از 
پرسش ها شگفت زده ام! در دوره چهلم 
باشد  پختگی  زمان  باید  که  جشنواره 
پر  و  امیدبخش  خروجی  یک  انتظار 
رقم  آن  عکس  اما  داشتیم  انگیزه  از 
را  مردم  اگر  نمی دانم  واقعا  و  خورد 
باقی  چیزی  چه  کنیم  حذف  سینما  از 
می ماند؟ در برنامه اي مانند نود که از 
میلیون   ۵ با  می شد  پخش  تلویزیون 
شرکت کننده و رای مردم، تکلیف تمام 
آرا مشخص بود و در بسیاری دیگر از 
همینطور!  نیز  تلویزیون  برنامه های 
یک  برای  چگونه  اینجاست  پرسش 
جمعیت حدود ۵۰ هزار نفری این اتفاق 
نمی افتد؟ اعتراض کردم چرا قبل از لغو 
جایزه مردمی از ابتدا دالیل این تصمیم 
را اعالم نکردید! دلیل این تصمیم تان 
چیست؟ که پاسخ دادند صیانت از آرای 

مردمی! این در حالی است که در همان 
روزهای اول آقایان غالمرضا موسوی 
از  بازدید  از  بعد  ما  همکاران  دیگر  و 
قابل توجهی  سامانه گفتند که مشکلی 
فیلم   22 هر  برای  باشد  اگر  و  نیست 
است و نمی دانم چه اتفاقی می افتد که 
بعد چند روز این مشکل کوچک باعث 
حذف یک جایزه مهم می شود. ما باید 
مردم را از تصمیمات خود آگاه کنیم و 
دالیل تصمیم خود را بیان کنیم فارغ 
از اینکه آن تصمیم درست یا غلط باشد.  
نتایج انصراف  از اعالم  2 ساعت قبل 
در  ما  مسلم  حق  وقتی  گفتم  و  دادم 
می شود  تضییع  مردمی  سیمرغ  کسب 
تکلیف مابقی جوایز که مشخص است! 
ایستاده ام  حقیقت  و  حق  پای  من  اما 
در  شاید  که  خودم  فیلم  برای  نه  اما 
موقعیت  فیلم  باقیمانده  فرصت  همان 
و  می گرفت  پیشی  ما  فیلم  از  مهدی 
در  شد  تالش  روز   ۱۰ می شد.  اول 
فجر  فیلم  جشنواره  کرونا  بحران  این 
برگزار شود و علیرغم این همه تالش 
من نمی دانم چرا دقیقه 9۰ بازی عوض 
شد. من هیچ تحلیل شخصی ندارم و 
چیست  تصمیم  این  پشت  نمی دانم 
که  هستم  داده هایی  دنبال  به  تنها  و 
مطمئن باشم واقعیت است و بر اساس 
آن حرف بزنم اما االن فقط می گویم 
این  چند  هر  عجوالنه!  تصمیم  یک 
و  جشنواره  دبیر  که  داشتم  را  انتظار 
پیگیرتر  سینمایی  سازمان  مسئوالن 
بدنه  به  اتفاق  این  چون  باشند  ما  از 
نبود  این  شجاعت  زد!  آسیب  سینما 
که آرای مردمی را باطل کنیم! معنای 
این عمل چیز دیگری بود که اسمش 

را نمی خواهم بیاورم! و کاش شجاعانه 
جای پاک کردن صورت مسئله حداقل 
یکی از آن تخلفات را اعالم می کردند.
برنامه  از  دیگري  بخش  در  او 
سینمامعیار خطاب به مسئوالن و دبیر 
تایید  نقاش زاده  آقای  گفت:  جشنواره 
کرد که مشاهدات میدانی از سالن های 
سینما هم همان چیزی را نشان می دهد 
که به عنوان آرای فیلم های برتر مردمی 
منتشر شده است. ما بیشتر از خود آقایان 
به آیین نامه و مقررات احترام گذاشتیم 
و علیرغم اینکه به اعتقادم هم به مرد 

در  خصوصی  مالقات  به  هم  و  بازنده 
شده  اجحاف  جوایز  کسب  و  داوری 
است  داوران  این سلیقه  گفتیم  اما  بود 
و اعتراضی به این مسئله نکردیم! البته 
مردم بهترین قاضی هستند و می دانند 

چه اتفاقی برای 2 فیلم ما افتاد؟
عجیب  حافظي  خدا ره  با در و  ا
مرد  )کارگردان  مهدویان  مخمدحسین 
داد:  توضیح  هم  جشنواره  از  بازنده( 
راجع به واکنش مهدویان و خداحافظی 
او از جشنواره ما صحبتی با هم نداشتیم 
او اصال چنین  از خواندن متن  اما من 

فجر  جشنواره  از  وی  که  برداشتی 
مدیران  اما  نداشتم.  کرده،  خداحافظی 
چه  بپرسند  خودشان  از  باید  جشنواره 
ما  افتاده که سینماگران مطرح  اتفاقی 
ندارند؟  جشنواره  در  حضور  به  رغبتی 
پاسخ من به این پرسش ساده این است 
اتفاقاتی  به  نسبت  آقایان  متاسفانه  که 
که در سینما می افتد بی اطالع هستند و 
نسبت به مسائل اصلی، بی تفاوت. که 
اگر این مسئله حل شود هیچ مشکلی 
برای حضور فیلمسازان ما در جشنواره 

باقی نمی ماند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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چاپ: گل آذین
6679۱265-66

در بین هنرمندان پرتعداد عرصه 
بازیگري، هستند چهره هایي که به 
معتقد  فرهنگ  و  ادبیات  به  شدت 
و پایبند هستند و در کنار بازیگري 
سالهاست که مشغول ترجمه، نگارش 
البته  هستند.  مطالعه  همینطور  و 
ادبیات و فرهنگ ارتباط مستقیم با 
هنر دارند ولي گویا در سال هاي اخیر 
در کشورمان این ارتباط به نوعي از 
بین رفته و یا حداقل کمرنگ شده 
چهره هاي  از  برخي  حاال  و  است 
بي توجهي  این  به  شدت  به  هنري 
گالیه دارند. یکي از این چهره هاي 
بازیگري  اتفاقا  که  دوست داشتني 
فیاضي  رضا  هست،  هم  محبوب 
مي باشد که سالهاست در حوزه ادبیات 
نیز حضوري فعال داشته و کتاب هاي 
مختلفي از وي چاپ شده است. او 
بی توجهی  از  شدت  به  روزها  این 
است  ناراخت  ادبیات  و  فرهنگ  به 
و مي گوید همانقدر که برای فوتبال 
و ورزش های دیگرتبلیغ می شود نیاز 
مبرم است که در راستای هنر نیز به 
همانقدر تبلیغ صورت گیرد تا وضعیت 
این عرصه به سامان و تعالی مطلوبی 
دست یابد. در غیر اینصورت به لحاظ 
فرهنگ و ادبیات عقب خواهیم ماند.

رضا فیاضی در گفتگویي کوتاه 
با دنیاي جوانان پیرامون فعالیت هاي 
هنر  عرصه  در  خود  روزهاي  این 
پرتقالي ها مشغول  گفت: در سریال 
بازي هستم که عالوه بر آشنایی با 
این  تهیه کننده  بختیاری،  غالمرضا 
وقتی  او،  کار های  نوع  و  مجموعه 

مطالعه  را  مجموعه  این  فیلمنامه 
نمودم احساس کردم قصه شیرینی 
این  در  شدم  ترغیب  بنابراین  دارد 
اثر به ایفای نقش بپردازم. در سریال 
نام  به  شخصیتی  نقش  پرتقالی ها، 
فریدون فرمایش را ایفا می کنم که با 
نقش مقابل خود فریده با بازی شهین 
تسلیمی که ایفاگر نقش همسرم در 
این سریال است خانواده فرمایش را 
تشکیل می دهیم که این خانواده ۴ 
ازدواج  آنها  فرزند   3 و  دارند  فرزند 
نوه   2 ازدواج  این  حاصل  و  کردند 
است، تمام فرزندان فریدون فرمایش 
و همسرش مو های فرفری داشته و 

اسامی آنها با ف شروع می شود!
در  اینکه  بیان  با  فیاضی  رضا 
این سریال فریدون و فریده به عنوان 
اصلی  رکن  مادربزرگ  و  پدربزرگ 
خانواده هستند بیان کرد: پرتقالی ها در 
قالب پرداختن به موضوع فرزندآوری 
سعی دارد مسائل مختلفی که به نوعی 
زمینه ساز برخی چالش ها در زندگی 
موضوع  و  کند  بررسی  را  می شوند 
خواستگاری و اختالفات بین همسران 
به  پرتقالی ها  مباحثی هستند که  از 
آن ها پرداخته است. فرشید یکی از 
پسر های فریدون فرمایش است که 
اختالفات  به  نگاهی  با  سریال  این 
همچنین  و  همسرش  و  او  بین 
راستای  در  فریده  و  فریدون  تالش 
اختالفات  این  عمق  از  جلوگیری 
سعی دارد راهکار های مطلوبی را در 
جهت حفظ تحکیم بنیان خانواده به 

جامعه ارائه دهد.

رضا فیاضي درباره استقبال مردم 
از سینما در روزهاي کرونایي و البته به 
طور کلي در سال هاي اخیر مي گوید: 
فرهنگ سینما رفتن متاسفانه آرام آرام 
در حال از بین رفتن است و شرایط 
اقتصادی، بیماری کرونا و حتی افول 
محتوا و ساختار آثار نمایشی مردم را 
به تدریج از سینما دور کرده و آیین 
سینما رفتن که روزگاری به عنوان 
می شد  محسوب  ارزش  و  فرهنگ 
هم اکنون درحال رنگ باختن است.

این بازیگر در ارتباط با توجه به 
ادبیات و عرصه فرهنگ وهنر اظهار 
داشت: اگر در ادبیات و فیلم های مان 
تئاتر  و  فیلم  کتابخوانی،  فرهنگ 
تماشا کردن، موسیقی فاخر شنیدن، 
فرهنگی  مسائل  و  رفتن  کنسرت 
تبلیغ کنیم  را  قبیل  این  از  دیگری 
دیگر کسانی پیدا نخواهند شد که به 
خود اجازه توهین به فرهنگ و هنر 

ما را بدهند همانطور که به فوتبال 
و ورزش بها داده می شود نیاز است 
به ادبیات، فرهنگ و هنر نیز توجه 
شود. دلم از بی توجهی به فرهنگ و 
ادبیات به درد آمده بنابراین همانقدر 
ورزش های  و  فوتبال  برای  که 
دیگرتبلیغ می شود نیاز مبرم است که 
در راستای هنر نیز به همانقدر تبلیغ 
صورت گیرد تا وضعیت این عرصه 
به سامان و تعالی مطلوبی دست یابد 
در غیر این صورت به لحاظ فرهنگ 

و ادبیات عقب خواهیم ماند.
این بازیگر با بیان اینکه چراغ 
آثار نمایشی کودک خاموش شده و 
تولید این گونه آثار به صفر رسیده بیان 
کرد: تخیل و تفکر را در بخش های 
زیادی از کار های هنری مان از دست 
ساخت  با  که  خاطراتی  و  داده ایم 
کاله  گولو،  زی زی  چون  آثاری، 
دنیای  و  موش ها  مدرسه  قرمزی، 

شیرین برای بچه های آن دوران رقم 
خورد را دیگر برای کودکان این دوره 
تولید نمی کنیم به گونه ای درصد این 

نوع ساخته ها به صفر رسیده است.
بیان  با  نویسنده  و  بازیگر  این 
تولیدات  به  وافری  عالقه  اینکه 
بیان  دارد  کودک  هنری  و  نمایشی 
رضا  چون  بسیاری،  همکاران  کرد: 
جبلی  حمید  برومند،  مرضیه  بابک، 
عرصه  فعاالن  از  ایرج طهماسب  و 
کودک بودند که آثار فاخر و ماندگاری 
اما  نمودند،  تولید  عرصه  این  در 
شده  گونه ای  به  شرایط  اکنون  هم 
این  در  فعالیت  فرصت  آنها  به  که 
حوزه که فضای مهم و تاثیرگذاری 
واقع  در  یعنی  نمی شود  داده  است 
آن  اساس  بر  تا  ندارند  پشتوانه ای 
زمینه  در  موفقی  برنامه های  بتوانند 
که  صورتی  در  دهند  ارائه  کودک 
سرشار از ایده و تجربه هستند پس 
گذاشته  کنار  ما  اعظم  بخش  وقتی 
و  نمی افتد  جالبی  اتفاق  می شویم 
مجبور هستیم قناعت کنیم به خاله 
در  روز ها  این  که  و...  عمه  و  عمو 
شده اند.  باب  کودک  برنامه های 
عرصه محجور کودک می طلبد آثاری 
داشته باشد که عالوه بر برخورداری 
از فضای فانتزی، حس رویا پردازی 
و  برانگیزد  کودکان  در  را  تخیل  و 
ادبیات  با  آشنایی  مسیر  در  را  آنان 
صحبت  درست  فرهنگ  صحیح، 
کردن، فرهنگ اندیشیدن و مسائل 
تربیت شان  در  می تواند  که  مهمی 

موثر باشد قرار دهد

بي توجهي به فرهنگ و ادبیات...

رضا فیاضي: باید کودکان را با ادبیات آشنا کرد


