
طرح جدید فروش خودرو؛

عرضه تک نرخی خودرو در بورس با قیمت بازار 

برای درک این عملیات حجیم و عظیم باید به این نکته 
توجه کرد که با برودت هوا در فصول سرد سال، نیاز است 
گاز طبیعی ارسالی به نیروگاه های کشور با سوخت مایع یا 
نفت کوره جایگزین شود که تأمین این فاصله، که مقدارش متغیر بوده و 
شیب آن در روزهای سرد و برودت های ناگهانی بسیار باالست، به عهده 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است، به نحوی که در عرض یک 
یا دو روز نیاز است حجمی معادل ۱۰۰ میلیون مترمکعب سوخت مایع 

به نیروگاه ها ارسال و جایگزین گاز طبیعی در نیروگاه ها شود و روند تولید 
برق را به صورت پایدار در کشور حفظ کند؛ عملیاتی که به خودی خود، به 
لحاظ تأمین سوخت و تأمین برق در کشور حساسیت بسیار باالیی دارد، 
اما نوع فرآورده انتقالی، تنوع شیوه ها و خطوط انتقال و تعداد بسیار زیاد 
نفتکش های اعزامی به جاده ها و نیروگاه ها، همه و همه حجم این عملیات 

حساس، پیچیده  و نفس گیر در کشور را بزرگ تر می کند.
صفحه 3

یک روانشناس و مشاور خانواده مطرح کرد؛

لزوم رعایت استانداردهای خانواده 
در انتخاب شریک زندگی

رقم قبوض برق پرمصرف ها را شوکه خواهد کرد
صدور قبوض جدید برق با شمایل جدید از 
اول بهمن ماه آغاز شده که طبق گفته مسووالن 
پرمصرف شوکه کننده  برای مشترکان  آن  رقم 

خواهد بود.
با استناد به حکم مندرج  هیئت وزیران پنجم دیماه 
در بند )ی( تبصره )۸( قانون بودجه سال ۱۴۰۰  کل کشور، 
نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین و اجرای 
این  کرد.  طبق  ابالغ  نیرو  وزارت  به  را  بهمن  اول  از  آن 
مصوبه، مشترکانی که مصرف برقشان زیر الگوهای تعیین 
و همچنان  نشده  قیمتی  افزایش  باشد، مشمول هیچ  شده 
برق را به قیمت یارانه ای استفاده می کنند؛ اما مشترکانی 
الگو باشد، به صورت پلکانی  از  که مصرف برقشان بیشتر 
و در سطوح الگو تا ۱.۵ تا ۲ و بیش از دو برابر الگو، یارانه 
کمتری دریافت کرده و باید قیمت مازاد بر مصرف الگو را 

با تعرفه های جدید پرداخت کنند.
صفحه 7

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان خبر داد:

در بهمن ماه سال جاری 8 روستای استان
 از نعمت گازطبیعی بهره مند شدند

4
فضای مجازی یک فرصت عالی برای ایجاد اشتغال است 

صفحه 3

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1968- چهارشنبه 10 اسفند 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نصيریان: سرمایه 
ما عشق است که 

انسان در دنيا با آن 
زندگی می کند

6ورزش
گل محمدی: 

حمایت هواداران 
موفقيت های تيم را 

تضمين می کند

معه 2جا

مراسم رونمایی از کتاب زنده یاد جمشید مشایخی، در گفتگو با 
زاون قوکاسیان و ویدا مشایخی روز گذشته در سالن فردوس 
موزه سینمای ایران برگزار شد تا درواقع اداي دیني باشد به 
یكي از تاثیرگذارترین و بزرگترین ستارگان عرصه هنر کشور.

یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس در نشست خبری 
پس از بازی با مس رفسنجان حضور یافت و در مورد نمایش 
تیمش مقابل مس رفسنجان اظهار نظر کرد و گفت که باوجود 

تغییر سیستم، بازیكنانش نمایش خوبی داشتند.

دکتری ویروس شناسی پزشكی با تاکید بر اهمیت استفاده 
کارایی  گفت:  کرونا  انتقال  از  جلوگیری  برای  ماسک  از 
ماسک های یكبار مصرف پس از ۶ تا ۷ ساعت از بین رفته و 

باید تعویض شود.

ماسک های یکبار 
مصرف پس از ۷ 

ساعت تعویض شود

سربلندی نفت در سال سخت سوخت رسانی مافیای خودرو بیش از ۳0 سال 
سر همه رئیس جمهورها کاله گذاشت

عضو کمیسیون صنایع مجلس، گفت: در همین روزهای ابتدای هفته 
تعدادی از نمایندگان در حال جمع آوری امضاء برای نامه ای بودند که در 
استیضاح اعالم وصول نمی شود  به هیات رئیسه تذکر بدهند که چرا  آن 
و در دستورکار قرار نمی گیرد. من متاسفم که بگویم هیات رئیسه تا به این لحظه به 
وظیفه قانونی خود عمل نکرده و به ما هم جواب نداده است که چرا استیضاح را اعالم 

وصول نمی کند.
صفحه ۲

با  داشت:  اظهار  سرمایه  بازار  کارشناس  یک 
ماه  چند  در  دولت  کالن  سیاست گذاری های  به  توجه 
گذشته و همچنین از لحاظ موضوعات اقتصادی به نظر 
از توافق در مذاکرات، افت معناداری  نمی رسد که نرخ دالر پس 
داشته باشد از سوی دیگر دولت در بودجه سال آینده نرخ تسعیر 
از این رو افت جهشی نرخ  ارز را ۲3 هزار تومان در نظر گرفته، 

دالر بسیار بعید است.

بر  توافق  به  بازار  احتمالی  واکنش  درباره  میرمعینی  حمید 
مذاکرات وین و احیای برجام اظهار داشت: یک بار در سال 9۴ که 
رویداد  این  به  واکنش  سرمایه  بازار  امضارسید  به  برجام  توافقنامه 
اقتصادی سیاسی بین المللی را تجربه کرد و در حال حاضر بسیاری 
از حرفه ای های این بازار از وضعیت پیش رو و نحوه تاثیرگذاری احیای 

برجام بر بازار سرمایه ذهنیت نسبتا روشنی دارند.
صفحه 3

نرخ دالر پس از توافق افت نخواهد کرد
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لیست ماشین آالت و دستگاه های شهرداری۱

دستگاه فنیشر آسفالت PF9۰D )بالنکس( مدل ۲6۰

وانت نیسان زامیاد به شماره پالک ۴۵6 ق 33 ایران 6۵ مدل 3۸۸

پژو ۴۰۵ نقره ای رنگ به شماره پالک ۴63 ق ۴9 ایران ۴۵ مدل ۴9۰

وانت پیکان به شماره پالک ۲79 ب ۴3 یزد با وضعیت موجود مدل ۵9۰

سیستم آتشنشانی به همراه مخزن آب، انباری و موتور پمپ و متعلقات کامل قابل نصب بر روی دستگاه6

سیستم جاروب به همراه مخزن مکش و انباری کامل قبال نصب بروی دستگاه7

مگان سفید رنگ به شماره پالک ۴7۲ ق 69 ایران 6۵ مدل ۸9۲

تراکتور رومانی9

آگهی 
تجدید مزایده عمومی شهرداری قلعه گنج

)یک مرحله ای(

شهرداری قلعـه گنـج در نظر دارد به اسـتناد مجوز شـماره 6/۵۲مورخ ۱۴۰۰/۰9/۲7 
و شماره6/۵9 مورخ ۱۴۰۰/۰9/۲7

شـورای محترم شـهر قلعه گنج نسـبت به برگزاری مزایده فروش ماشین آالت 
سبک و سنگین و امالک شهرداری باتوجه به قیمت کارشناسی پایه و مشخصات 

به شرح ذیل به خریداران واجد الشرایط واگذار نماید. 
۱-قانون راجع به منع مداخله وزرا ، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداریها 

در معامالت دولتی و کشوری را رعایت نمایند.
۲-شرکت کنندگان بایستی پنج درصد مبلغ پیشنهادی خود را به صورت ضمانت 
نامه بانکی )اسناد خزانه( یا واریز وجه نقد به حساب جاری ۰۱۰۵6۰6769۰۰9 بنام 

سپرده اشخاص شهرداری قلعه گنج نزد بانک ملی واریز نمایند.
3-شرکت در مزایده برای عموم آزاد است.

۴-شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
۵-کلیه هزینه های مربوط به انتقال سند بر عهده برندگان می باشد.

6-متقاضیان می توانند پس ازچاپ آگهی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ به مدت ده روز 
کاری جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

7-پشنهادات بایستی تا ساعت ۱۴ پایان مهلت ۱۰ روزه در سه پاکت جداگانه)الف، 
ب، ج(در لفافه یک پاکت پلمب شده به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.

 پاکت الف : محتوی تضمین شرکت در مزایده و اوراق سپرده که بایستی در وجه 
شهرداری قلعه گنج باشد.

 پاکت ب : محتوی مشخصات و مدارک شرکت کننده  متقاضی 
پاکت ج : محتوی پیشنهاد متقاضی که بایستی طبق فرم نمونه دریافتی از شهرداری 

با خط خوانا و بدون قلم خوردگی باشد.
۸-پیشنهادات رسیده در ساعت ۱۰ صبح اولین روز اداری پس از پایان مهلت تحویل 
پاکات پیشنهادی در محل دفتر شهردار و با حضور اعضاء کمیسیون معامالت شهرداری 

قلعه گنج باز و قرائت خواهد شد.
لـذا از کلیـه خریداران واجد صالحیت دعـوت بعمل می آیـد جهت بازدید از ماشین 

آالت و قیمت کارشناسی پایه به واحـد نقلیه شهرداری مراجعه نمایند.
شایان ذکر است کمیسیون به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده 

و مدارک مورد نیاز و یا آنهایی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر نخواهد داد.
9-سپرده برندگان تا انجام تشریفات قانونی و قرارداد واگذاری مسترد نخواهد شد و 
در صورت انصراف هر یکی از برندگان سپرده آنان به نفع شهرداری و به استناد ماده 

۸ آئین نامه مالی شهرداریها ضبط می گردد.
۱۰-برنده یا برندگان موظف می باشند ظرف مدت یک هفته پس از اعالم و مشخص 
شدن برنده نسبت به واریز وجه و عقد قرارداد واگذاری اقدام نمایند در غیر اینصورت 
به منزله انصراف وی تلقی می گردد و سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط می گردد.

۱۱-کلیه هزینه های چاپ آگهی بر عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد.

قاسم احمدی- شهردار قلعه گنج 

موقعیت ملکمتراژ )متر مربع(قطعه شمارهردیف

۱۱۲۰3۰۰

از قطعات تفکیکی آقای محمد احمدی 
خیابان امام )ره(

۲۱۲۱3۰۰

3۱۲۲3۰۰

۴۱۲73۰۰

۵۱۲۸3۰۰

6۱۲93۰۰

7۱3۰3۰۰

از قطعات تفکیکی آقای حمزه احمدی ۸۱3۱۰
خیابان امام )ره(

از قطعات تفکیکی خانم فاطمه احمدی 9۱673۰۰
خیابان امام )ره(

۱۰۴۲۵۰

از قطعات تفکیکی خیابان چیل آباد

۱۱۴۵۲۵7/۵

۱۲۴۸3۰۰

۱3۴93۰۰

۱۴۵۰3۰۰

۱۵۵۱3۰۰

۱6۵۲3۰۰

۱7۵33۰۰

۱۸۵۴3۰۰

۱9۵۵3۰۰

۲۰۵63۰۰

۲۱۵73۰۰

از قطعات تفکیکی آقای مجتبی ۲۲3۲۲۰۰
احمدی خیابان شهید جالل انیس

از قطعات تفکیکی آقای محمد حسن ۲3۱۵73۰۰
احمدی خیابان امام )ره(

فاز 3 شهرک فرهنگیان از قطعات ۲۴3۵3۰۰
تفکیکی مهدی احمدی )حسین(

ضلع جنوبی میدان امام حسین )ع( ۲۵۲۱6۲۸6
قطعات تفکیکی علی احمدی

۲6۲۰۱3۰۰

علی باد قطعات تفکیکی ادبی حیدری۲7373۰۰

۲۸۲73۰۰

ضلع جنوبی میدان امام حسین )ع( 
قطعات تفکیکی صمد احمدی

۲9۴33۰۰

3۰۴۲3۰۰

3۱6۵3۰۰

3۲6۲3۰۰

336۱3۰۰

3۴۸63۰۰

3۵۸۵3۰۰

36۸۴3۰۰

37۸33۰۰

3۸۸۲3۰۰

39663۰۰

فراخوان
 ارزیابی کیفی )1400/117( 

نوبت دوم 
این اداراه کل در نظر دارد نسبت به تهیه لیست کوتاه ارزیابی کیفی مهندسین مشاور ، جهت پروژه نظارت کارگاهی ۵۸۰ واحد باقیمانده پروژه 
۲۰۰۰ واحدی مسکن مهر نفت اهواز بر اساس ماده 7 آئین نامه خرید خدمات مشاوره به شماره ۱93۵۴۲/ ث۲9۸6 ک مورخ ۸۸/۱۰/۱ بشرح ذیل 

و پیوست اقدام نماید. 
روش انتخاب  مشاور به روش تعرفه میباشد. 

۱۴۰۰/3/۱۲بمیزان  مورخ   ۱۴۰۰/۱۱۴۱6۵ شماره  به  نظارت  خدمات  الزحمه  حق  تعین  دستورالعمل  آخرین  اساس  بر   : کار  برآورد  مبلغ   -۱
۵۸،9۵6،۱76،79۴ ریال 

۲- مدت اجرای کار : ۱۲ ماه 
از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۱6 ) تا ساعت ۱9( از طریق سامانه تدارکات   : 3- مهلت ، زمان و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی 

 www.setadiran.ir )الکترونیکی دولت )ستاد
۱-3- با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت تا ارائه اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به 

آدرس فوق انجام خواهد شد ، ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی الزامی میباشد. 
۴- زمان و محل ارائه اسناد ارزیابی کیفی : تا ساعت ۱7 روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) 

ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  میباشد .
مهندسین مشاور میبایست نسخه کامل اسناد ارزیابی کیفی را برابر اصل ) دفاتر اسناد رسمی (نموده و بصورت رنگی در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. 

۵- زمان برسی پیشنهادها : ساعت ۸ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/7 می باشد. 
6 – مدارک و اسناد بارگذاری شده میبایست کامال خوانا و برابر اصل شده و بصورت رنگی باشند . ) الزامی میباشد.(

7- در صورت دارا بودن ظرفیت کاری آزاد اقدام گردد . 
۸- تمام مدارک از جمله این فراخوان و کلیه اوراق پیوست و جداول ، باید به مهر و امضای الکترونیکی پیشنهاد دهنده برسد تسلیم شود . 

9- اگر اثبات شود که مشاور در فرآیند ارزیابی و انتخاب از مدارک جعلی یا اطالعات خالف واقع و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده 
کرده است ،طبق بند ت ماده 9 آئین نامه انتخاب مشاوران رفتار خواهد گردید. 

۱۰- شرکت کننده نباید مشمول منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمند دولت در معامالت دولتی و کشوری مصوب دیماه ۱337 میباشد .
۱۱- اسناد ارزیابی کیفی بر اساس فهرست پیوست تهیه و بارگذاری گردد. 

۱۲- حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول 7۰ میباشد . 
۱3- ارسال گواهی صالحیت آن مهندسین مشاور در سایت نظام فنی و اجرائی که بعد از تاریخ این فراخوان دارای اعتبار میباشند، آخرین تغیرات 

بعد از رتبه و روزنامه رسمی الزامی است . 
۱۴ – مهندسین مشاوری که حائز امتیاز کیفی الزم گردند ، جهت ارزیابی فنی و پیشنهاد قیمت دعوت بعمل خواهد آمد . 

۱۵- این ارزیابی هیچگونه تعهدی بلحاظ دعوت و انتخاب آن مهندسین مشاور برای این اداره کل ایجاد نمی نماید. 
۱6- تکمیل فرم خود اظهاری الزامی میباشد. 

۱7- مهر و امضاء شرکت بصورت الکترونیکی الزامی میباشد.
۱۸- مشاورین محترم در صورت هرگونه سوال و ابهام در خصوص این ارزیابی ، قبل از بارگذاری در سامانه ستاد به اداره پیمان و امور قراردادها 

مراجعه فرمایند. 
اداره ارتباطات و اطالع رسانی                  
اداره کل راه و شهرسازی خوزستان

شناسه اگهی۱۲۸6۲۵۴

صفحه 3

معاون فنی مرکز سالمت و محیط کار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: واکسیناسیون افرادی که با 
طریق  از  می روند  نوروزی  سفرهای  به  شخصی  خودروی 
سامانه  به  که  دوربین هایی  توسط  خودرو  پالک  و  کدملی 

»ایران من« متصل هستند، رصد می شود.
دستگاه های  همه  اظهارداشت:  فرهادی  محسن 
استراتژیک مانند راه و شهرسازی و ناجا به سامانه »ایران 
من« در طرح محدودیت هوشمند کرونایی متصل هستند و 
افرادی که با وسایل حمل و نقل عمومی برای نوروز مسافرت 
می روند با ارائه کدملی در صورت تزریق واکسن کرونا، بلیت 
با خودروی شخصی  آنها فروخته می شود و کسانی که  به 
قصد عزیمت به شهرهای مختلف دارند، پالک خودرو توسط 

دوربین ناجا ثبت شده و همراه با کدملی، روند واکسیناسیون 
آنها رصد می شود و در صورت عدم تزریق واکسن توسط 

راننده از مسافرت آنها جلوگیری می شود.
شده  رصد  راننده  واکسیناسیون  فقط  داد:  ادامه  وی 
ندارد  وجود  خودرو  سرنشینان  سایر  رصد  برای  امکانی  و 
عدم  از  پیشگیری  برای  می خواهیم  هموطنان  از  بنابراین 
تردد برای مسافرت، حتما اقدام به تزریق واکسن یا تکمیل 

روند واکسیناسیون خود کنند.
اینکه طرح محدودیت هوشمند  به  اشاره  با  فرهادی 
کرونایی در حال اجرا است، افزود: پایه اساسی اجرای طرح 
مدیریت هوشمند بر دو اصل اساسی واکسیناسیون و رعایت 
پروتکل های بهداشتی استوار است و فاز سوم این طرح در 

قالب نظارت واحدهای صنفی و صنعتی است همچنین فاز 
چهارم نیز به ترددها و سفرهای برون شهری اختصاص دارد.
به  عزیمت  قصد  شخصی  خودروی  با  که  کسانی 
شهرهای مختلف دارند، پالک خودرو توسط دوربین ناجا ثبت 
شده و همراه با کدملی، روند واکسیناسیون آنها رصد می شود
معاون فنی مرکز سالمت و محیط کار وزارت بهداشت 
نظارت هوشمند  و  کنترل  با هدف  این طرح  تصریح کرد: 
بستر  در  خط  بر  اطالعات  تبادل  طریق  از  کرونا  بیماری 
سامانه »ایران من« به منظور ایجاد تعادل در زندگی روزانه 
شهروندان و صیانت از سالمت آنان انجام می شود و از همه 
تکمیل  و  انجام  با  را  مردم می خواهیم همکاری های الزم 
واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه های بهداشتی داشته باشند.

معاون مرکز سالمت و محیط کار وزارت بهداشت خبر داد؛

رصد روند واکسیناسیون مسافران نوروزی با استعالم پالک خودرو 
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یک نماینده مجلس:
مافیای خودرو بیش از ۳0 سال سر همه رئیس جمهورها کاله گذاشت
عضو کمیسیون صنایع مجلس، گفت: در همین روزهای ابتدای هفته تعدادی 
از نمایندگان در حال جمع آوری امضاء برای نامه ای بودند که در آن به هیات رئیسه 
تذکر بدهند که چرا استیضاح اعالم وصول نمی شود و در دستورکار قرار نمی گیرد. 
من متاسفم که بگویم هیات رئیسه تا به این لحظه به وظیفه قانونی خود عمل 

نکرده و به ما هم جواب نداده است که چرا استیضاح را اعالم وصول نمی کند.
لطف اهلل سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
پیگیری  وضعیت  آخرین  درخصوص  صمت،  وزیر  استیضاح  درخواست کننده  و 
روزهای  در همین  گفت:  آن،  مطرح شدن  احتمالی  زمان  و همچنین  استیضاح 
ابتدای هفته تعدادی از نمایندگان در حال جمع آوری امضاء برای نامه ای بودند 
که در آن به هیات رئیسه تذکر بدهند که چرا استیضاح اعالم وصول نمی شود و 
در دستورکار قرار نمی گیرد. من متاسفم که بگویم هیات رئیسه تا به این لحظه 
به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و به ما هم جواب نداده است که چرا استیضاح 

را اعالم وصول نمی کند.
اکنون  گفته ام  خودشان  به  حضوری  چندبار  تاکنون  چون  من  افزود:  وی 
در  و  کنند  وصول  اعالم  را  استیضاح  می کنم  خواهش  که  می گویم  هم  اینجا 

دستورکار بگذارند.
نماینده مردم قزوین در پاسخ به اینکه در صورت اعالم وصول هم ممکن 
است استیضاح به سال آینده موکول شود، ابراز داشت: مهم نیست که قبل از تحویل 
سال باشد یا بعد از آن، مهم این است که این کار انجام شود. من معتقدم تا زمانی 

که وزیر صمت مواضع صحیحی ندارد، این برای مردم گرفتاری ایجاد می کند.
وی در ادامه عنوان کرد: من یک کلیدواژه دارم و معتقدم وزیر یک وظیفه 
دارد و آن تنظیم بازار است، وزیر باید در جای خودش بنشیند و تنظیم بازار کند. 
باید حامی  انجام می دهد. وزیر  را تولیدکننده  تولید به وزیر مربوط نیست تولید 
تولیدکننده باشد، سیاست های حمایتی بگذارد و نظارت کنند بر خدمات حمایتی 

که تولیدکننده داده است، این کار دولت است.
سیاهکلی با تاکید براینکه »اصلی ترین کار دولت تنظیم بازار است«، گفت: 
من از آقای وزیر سوال می کنم که اگر برنج االن گران شد، شما چه کار کردید؟ 
واردات انجام دادید و بازارش را تنظیم کردید. در باب واردات گندم و برنج واردات 
برای مدیر ما افتخار است که واردات کرده و بازار را تنظیم کرده است و اگر انجام 
ندهد او را بازخواست می کنند، چطور در رابطه با واردات خودرو این کار را نمی کنید؟
وی اضافه کرد: وقتی ما می بینیم عرضه و تقاضا قابل قیاس نیست، عرضه 
6۰۰-7۰۰ هزارتاست و نیاز باالی ۵/۱ تا ۲ میلیون است. این یک مفهوم دارد 
آن این است که مافیای خودرو اجازه نمی دهد. مافیای خودرو بیش از 3۰ سال 

سر همه رئیس جمهورها را کاله گذاشته است.
عضو کمیسیون صنایع در پاسخ به این سوال که »در مساله عدم واردات 
خودرو سهم وزیر چه میزان است؟ با توجه به اینکه واردات خودرو در دولت قبل 
ممنوع شد و در آن زمان گفته شد که براساس نظر رهبری مبنی بر حمایت از 
تولید داخل این اتفاق رخ داده است«، اظهار داشت: به نظر من صحبت هایی که 
مقام معظم رهبری اخیرا در حوزه خودرو و لوازم خانگی داشتند، نشان داد چیزهایی 
که ما می گفتیم در راستای وظایف نظام یا تصمیم نظام نبوده است. ما جلو جلو 
خودمان را محکوم می کردیم که حرف تخصصی نزنیم، در حالی که خود مقام 
معظم رهبری بارها فرمودند که اگر کسی تخصصی صحبت کرد و خالف نظر 

من هم حرف زد، او ضدوالیت فقیه نیست.
اما  کنم  مطرح  را  خود  تخصصی  حرف  دارم  وظیفه  بنده  داد:  ادامه  وی 
یک زمانی ممکن است رهبری یا رئیس جمهور براساس مصلحت نظر دیگری 
داشته باشند یا اینکه حرف آن ها تخصصی تر از نظر من باشد، آن وقت ما تبعیت 
می کنیم. اما تا زمان اعالم نظر باالترین مقام ما وظیفه داریم نظر خود را اعالم 
کنیم. ما نباید خودسانسوری کنیم، این خودسانسوری و تعارف در مدیریت کردن 

پدر کشور را درمی آرود.
سیاهکلی در پاسخ به این سوال که »اخیرا معاون اول رئیس جمهور گفت در 
صورت عدم همکاری کارخانجات داخلی زمینه برای آزادسازی واردات فراهم خواهد 
شد، آیا تغییری حاصل شده است؟ و اینکه چرا از همین اصل برای خودرو استفاده 
نمی شود؟«، عنوان کرد: سوال شما کامال درست و نظر من هم چنین است. اما 
در بحث لوازم خانگی من از وزیر صمت سوال کردم گفت که قیمت لوازم خانگی 
یک مقداری کاهش داشته است و در تالش هستیم که این کاهش بیشتر شود، 
این نظر ایشان بود و من هنوز خودم تحقیق نکرده ام. اما واقعیت این است که 
لوازم خانگی بدون اینکه کیفیت شان افزایش پیدا کند قیمت آن افزایش پیدا کرد 
و نشان داد که دارند سوءاستفاده می کنند از استراتژی که نظام اتخاذ کرده است.

روزشمار تخریب پاالدیوم آغاز شد!
شهردار منطقه یک از آمادگی شهرداری برای اجرای حکم قلع و قمع 

تخلفات پاساژ پاالدیوم خبر داد.
حمید رضا حاجوی، در خصوص آخرین وضعیت اجرای حکم قلع و قمع 
تخلف پاساژ پاالدیوم در تهران اظهار کرد: ساختمان پاالدیوم دارای دو بخش 
تجاری و مجتمع پارکینگی است که مجتمع تجاری آن به پاساژ پاالدیوم 

شهرت یافته است.
وی با بیان این که تخلفات عدیده و گسترده ای در این دو پالک ثبتی 
است، گفت: تخلفات اعم از توسعه غیرمجاز تجاری و همچنین حفر ۲ تونل در 
ساختمان پارکینگ است که یک تونل نفر رو و یک تونل ماشین رو است که از 
زیر زمین به معبر و گذر عمومی تجاوز شده است و همچنین یک پل عابر از 

ساختمان محل پارکینگ به ساختمان تجاری ایجاد شده است.
شهردار منطقه یک با بیان اینکه مالکان این مجتمع فاصله ساختمان 
پارکینگ و تجاری را با تجاوز به معبر عمومی در صدر و ذیل خیابان انجام 
داده اند، اظهار کرد: حفر تونل و ایجاد پل هوایی اختصاصی تجاوز آشکار به حقوق 
عامه است و این در حالی است که مدیریت های قبلی شهرداری توجهی به این 
موضوع نداشتند و یک نفر به خود اجازه داده از زیر زمین تونلی برای جابه جایی 
عابرین پیاده و خودروها حفر کند و در روی معبر نیز بیش از ۲۰۰ تن آهن آالت 

برای احداث یک پل عابر نصب کند که منظر شهری را بهم ریخته است.
حاجوی با بیان این که تخلفات این دو پالک به کمیسیون ماده ۱۰۰ 
ارجاع شد، تصریح کرد: در ساختمان تجاری با احتساب آرای دیوانی حدود 
9۰۰ میلیارد تومان به شهرداری و حقوق عامه باید پرداخت کنند و در بخش 
پارکینگ نیز قلع و جمع آوری و همچنین جمع آوری حدود 3۰۰ متر تجهیزات 

غیرمجاز در پشت بام صادر شده است.
وی با بیان این که اقدامات الزم، جلسات و مهلت الزم به مالک داده شده 
است، ادامه داد: به مالک اعالم شد که ادامه فعالیت پل و تونل ها غیرقانونی 
است و تونل ها در زیرزمین توسط عوامل شهرداری مسدود و پلمب شد و 

هرگونه فک پلمب اقدام مجرمانه است.
شهردار منطقه یک اضافه کرد: رأی ماده ۱۰۰ تخریب پل که تجاوز 
به گذر عمومی است با هماهنگی دستگاه قضا، شورای تامین شهرستان و با 
هماهنگی عوامل انتظامی اجرا خواهد شد و آماده هستیم که با ضوابط فنی و 
رعایت اصول ایمنی این پل را از مدار خارج کنیم و رأی ماده ۱۰۰ اجرا شود.
پاالدیوم تخریب  پاساژ  این سوال که چه زمانی پل  به  پاسخ  وی در 
شده و ماده ۱۰۰ اجرا می شود، گفت: حدود یک ماه است که تمهیدات الزم 
و اقدامات مورد نیاز را انجام دادیم و حتی تا زیر پل داربست نصب کردیم و با 
نظر مشاور ذیصالح تمهیدات ایمنی برای بازکردن و پیاده کردن قطعات انجام 
شده، اما ناهماهنگی هایی ایجاد شد که الزم بود مجدد دستور مقام قضایی را 

جلب کنیم که با هماهنگی مقام قضایی این دستور صادر شد.
حاجوی اضافه کرد: در حوزه انتظامی دوستانمان اعالم کردند که نیاز به 
بررسی و رسیدگی دارند که به آنها مهلت دادیم تا فرآیند و تشریفات انتظامی 
انجام شود.شهردار منطقه یک ادامه داد: شهرداری به وظیفه قانونی خود عمل 
خواهد کرد و با رفع اینگونه تخلفات غول پیکر، شهر را به مدار نظم بر می گرداند.

یک روانشناس و مشاور خانواده مطرح کرد؛

لزوم رعایت استانداردهای خانواده در انتخاب شریک زندگی
درباره  روانشناس  یک 
ز  ا خواستن  نظر  چگونگی 
انتخاب  و  ازدواج  در  والدین 
دهند  اجازه  باید  جوانان  گفت:  همسر، 
والدین نظرات خود را درباره فرد مورد 
انتخاب آنها برای ازدواج بیان کنند. در 
واقع افراد باید با توجه به  استانداردها و 
تا  را  والدین  خانوادگی  قرمزهای  خط 
دخیل  خود  نهایی  انتخاب  در  حدودی 
به  را  همسر  انتخاب  اینکه  اما  کنند، 
دهند  قرار  خانواده  عهده  بر  کلی  طور 
کامال  بگیرند  نادیده  را  خود  عالقه  و 
ازدواج بحث زندگی  غلط است چراکه 
مشترک دو نفری است که قرار است در 
زیر سقفی مجزا از سقف والدین تشکیل 

زندگی دهند.
دکتر مژگان ناقل با تاکید بر اینکه 
در امر ازدواج، تفاهم، نزدیکی و گرمی 
که دختر و پسر نسبت به یکدیگر حس 
می کنند نسبت به نظر خانواده از اهمیت 
بیشتری برخوردار است، اظهار کرد: تنها 
نظر  بر  خانواده ها  نظر  در یک صورت 
در تشخیص  آن  و  است  ارجح  جوانان 
قرمزهای  خط  و  الزم  استانداردهای 

خانواده برای ازدواج است.
این روانشناس با ذکر مثالی ادامه 
مورد  فرد  که  امر  این  تشخیص  داد: 
خانوادگی  قرمزهای  از خط  خارج  نظر 
و بایدها و نبایدهای خانواده قرار ندارد، 
بر عهده والدین است. برای مثال این 

تشخیص  می توانند  که  هستند  والدین 
دهند فرد مورد نظر در آینده مشکالتی 
اعتیاد، مصرف مواد مخدر  جدی نظیر 
زندگی  به  مختلف  آسیب های  یا  و 
جوانان  چراکه  نمی کند،  وارد  مشترک 
و  اولیه اند  عواطف  و  هیجانات  درگیر 
مسائل  این  به  ناخودآگاه  است  ممکن 
نظر  مد  را  مسائل  این  و  نکرده  توجه 

قرار ندهند.
نباید  میان  این  در  افزود:  وی 
نظرات  برخی  بعضا  که  کرد  فراموش 
والدین و اختالف نظرها با فرزند درباره 
ظاهر و یا وضعیت مالی فرد مورد نظر 
برای ازدواج، نظرات سازنده ای نیستند 
چراکه در امر انتخاب همسر مولفه هایی 
دخیل  مسائل  این  از  پیچیده تر  بسیار 

است.
به  خطاب  حال  عین  در  ناقل 
از  پیش  حتما  که  کرد  توصیه  جوانان 
ازدواج زمان مناسبی را برای آشنایی با 
طرف مقابل قرار دهند تا افراد فرصت 
در  یکدیگر  از  بیشتر  و  بهتر  شناخت 
جمع های  نظیر  مختلف  موقعیت های 
را  کوتاه  مسافرت های  یا  و  دوستانه 

داشته باشند.
به گفته وی، اگرچه دختر و پسر 
جواب  و  سوال  چند  با  تنها  نمی توانند 
متوجه تفاهم و یا عدم تفاهم خود شوند 
اما می توانند با برقراری ارتباط و تعامل 
در موقعیت های گوناگون نقاط اشتراک 

خود را شناسایی کنند.
که  است  معتقد  روانشناس  این 

شناخت ویژگی های دو طرف پیش از 
ازدواج بسیار مهم است و از این رواست 
که همواره توصیه می شود زوجین پیش 
و  روانشناسان  به  مراجعه  با  ازدواج  از 
مشاوران نسبت به خود و طرف مقابل 

شناخت نسبی به دست آورند.
ناقل در پایان سخنان خود تاکید 
کرد: به طور کلی اینکه تا چه اندازه فرد 
ازدواج می تواند فردی  برای  نظر  مورد 
متعهد باشد و چقدر استانداردهای یک 
فرد سالم و خط قرمزهای خانوادگی را 
داراست از جمله موارد مهمی است که 
باید برای آن نظر والدین را جویا شد. در 
این بین حضور یک روانشناس حرفه ای 
می تواند  نیز  او  دانش  از  بهره گیری  و 

کمک کننده باشد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت:
شورای عالی انقالب فرهنگی در موضوع سنجش و پذیرش دانشجو 

صالحیت ندارد
 عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت با بیان این که مجلس 
شورای اسالمی در خصوص نحوه سنجش و پذیرش و میزان و نحوه تأثیر معدل 
اقدام به قانونگذاری کرده است، تاکید کرد: شورای عالی انقالب فرهنگی در این 

موضوع مطابق نامه معاون حقوقی رییس جمهور صالحیت ندارد.
علی امرایی از نامه نمایندگان مجلس به سران قوا درباره مصوبه اخیر کنکور 
خبر داد و افزود: با توجه به اینکه مجلس شورای اسالمی در خصوص سنجش و 
پذیرش دانشجو در تاریخ ۱۰ شهریور ۱39۲ مصوبه داشته است و آنجا در خصوص 
نحوه سنجش و پذیرش و میزان و نحوه تأثیر معدل اقدام به قانونگذاری کرده 
است، ورود شورای عالی انقالب فرهنگی به این موضوع مطابق نامه معاون حقوقی 

رییس جمهور فاقد صالحیت است.
امرایی تاکید کرد: امروز ۲6۸ نماینده ملت در رسیدگی به خواسته داوطلبان 
و با تاکید بر استقالل مجلس شورای اسالمی از سایر قوا و تاکید بر وضع قانون 
در مجلس که در مواد ۵7 و 7۱ قانون اساسی آمده است، نامه ای خطاب به سران 
قوا نوشتند و مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی را در تعارض کامل با مصوبه 

مجلس یاد کردند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مجلس برای اولین بار تعریف سابقه 
تحصیلی در قانون شورای سنجش و پذیرش را وضع کرده است پس نهاد دیگری 
نمی تواند قانون مجلس را لغو کند و بر همین اساس قانون مجلس حاکم بر سایر 
قوانین است و تنها نمایندگان ملت می توانند نحوه و میزان تأثیر معدل در کنکور 
را اصالح کنند که نامه امروز به سران قوا نشان از پافشاری نمایندگان ملت بر 

قانون مصوب مجلس دارد.
عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: نمایندگان 
مجلس در پایان از رییس جمهور خواسته اند تا هر چه سریع تر قانون سنجش و 
پذیرش مصوبه مجلس شورای اسالمی در تاریخ ۱۰ شهریور 9۲ همچنان قانون 
حاکم و جاری در حوزه سنجش و پذیرش لحاظ شود تا چند میلیون داوطلب و 

دانش آموز از ظلم آشکار و رهایی یابند.
نامه ۲6۸ نماینده مجلس شورای اسالمی به سران قوا  با اشاره به  امرایی 
گفت: بیش از 9۰ درصد نمایندگان مجلس خواهان لغو مصوبه اخیر کنکور هستند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران میزبان دانشجویان 4۸ کشور جهان 
تعداد  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  الملل  بین  پردیس  آموزشی  معاون 
در  کشور   ۴۸ از  گفت:  و  دانست  توجه  قابل  را  دانشگاه  این  خارجی  دانشجویان 
دانشگاه  این  از  خارجی  دانشجوی   ۴۰۵ تاکنون  و  داریم  دانشجو  دانشگاه  این 

فارغ التحصیل شده اند.
دکتر سیدمهدی رضایت در مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان بین 
المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران که در سالن همایش این دانشگاه برگزار شد، 
در این خصوص اظهار داشت: این دانشجویان از کشورهای مختلف مانند عراق، 
افغانستان، پاکستان، هندوستان، نیجریه، اتیوپی، لبنان، فلسطین و گامبیا در این 

دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هزار و 3۴۰ دانشجوی خارجی در ۱3 
دانشکده این دانشگاه مشغول فراگیری علم هستند، ادامه داد: در همه مقاطع از 
جمله کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی و تخصصی و فلوشیپ در این 

دانشگاه دانشجوی خارجی داریم.
دانشجوی   ۱۱7 التحصیالن  فارغ  تعداد  دوره  این  در  داد:  ادامه  رضایت 
خارجی از ۱6 کشور بودند و در مجموع ۴۰۵ دانشجو تاکنون از این دانشگاه فارغ 

التحصیل شده اند.
وی ادامه داد: برای توسعه جذب دانشجوی خارجی برنامه هایی را در دست 
اقدام داریم؛ یکی از مهمترین اولویت های این برنامه جذب دانشجو از سایر کشورها 

مانند کشورهای آمریکای جنوبی و حتی اروپایی است.

سارقان بی رحم پیرزن تنها را با چاقو سالخی کردند
تحقیقات برای کشف اسرار قتل پیرزن تنها که قربانی سرقت مرگبار شده 

از سوی تیم جنایی پایتخت آغاز شده است.
 ساعت ۲3شنبه هفتم اسفند ماه گزارش قتل زنی به قاضی میثم حسین پور 
بازپرس جنایی تهران اعالم شد و او به همراه تیمی از مأموران تجسس پلیس 
آگاهی تهران در محل حادثه که آپارتمانی در یکی از مناطق پایتخت بود حاضر 
شدند. تیم جنایی به محض ورود به آپارتمان با جسد زنی حدودا 7۰ساله مواجه 
شدند که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود. او به تنهایی در آن آپارتمان 
زندگی می کرد و پس از قتل تمام طالهای او سرقت شده بود. آنطور که مشخص 
بود قاتل یا قاتالن آشنا النگوهای او را با سیم چین از دستانش خارج کرده بودند. 
آثار تخریب روی در و ورود به عنف یا به زور نیز وجود نداشت و این یعنی جنایت 
از سوی یک آشنا صورت گرفته بود. مأموران در ادامه تحقیقات متوجه شدند 
که یکی از اتاق ها به هم ریخته است و قاتل آشنا احتماال در جست و جوی چیزی 
بوده و از ترس اینکه لو برود کارش را نیمه تمام رها و فرار کرده است. عالوه 
بر این دستکش و چاقویی که در قتل از آن استفاده شده بود در کنار جسد رها 
شده بود.اولین فردی که با جسد مواجه شده بود دختر مقتول بود. او که به شدت 
بی تابی می کرد به مأموران گفت: من در ساختمان روبه رویی زندگی می کنم و 
چون مادرم تنها زندگی می کند و سنش باالست هرازگاهی برایش غذا می آورم. 
شب حادثه نیز قرار بود برایش شام ببرم و حدود ساعت7:۴۰ مادرم به من زنگ 
زد و از من خواست غذایش را ببرم. او حرفی از اینکه مهمانی دارد یا فرد آشنایی 
را مالقات کرده نزد و قرار شد تا چند دقیقه بعد غذا را برایش ببرم.وی ادامه داد: 
حدود 3۰تا ۴۰دقیقه طول کشید تا غذا آماده شد و به خانه مادرم رفتم اما هرچه 
در زدم کسی درراباز نکرد. احتمال دادم در حال خواندن نماز باشد به همین دلیل 
با کلیدی که داشتم در را باز کرده و وارد خانه مادرم شدم اما با صحنه هولناکی 
روبه رو شدم. مادرم خون آلود روی زمین افتاده و روی سرش نایلونی پیچیده شده 

بود. وحشت زده فریاد کشیدم که همسایه ها رسیدند و پلیس را خبر کردند. به دنبال 
این حادثه، گروهی از ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران جست و جوی خود را 

برای شناسایی و بازداشت عامل یا عامالن این جنایت آغاز کرده اند.

حلق آویز شدن پسر 1۳ ساله مقابل چشمان برادر ۸ ساله اش
کودک ۸ ساله ای گره کور پرونده مرگ برادر ۱3 ساله اش را گشود.

تماس  پلیس ۱۱۰  با  هراسان  مردی  گذشته،  شنبه  ساعت ۲۱ شب یک 
گرفت و از حلق آویزی پسر ۱3 ساله اش خبر داد. زمانی که ماموران انتظامی 
خود را به منزلی در خیابان خواجه ربیع ۲۱ مشهد رساندند با صحنه ای عجیب 
روبه رو شدند. پیکر نوجوان سنگین وزن کف اتاق افتاده و طناب زردرنگی نیز 

که از سقف آویزان بود با شیء برنده ای بریده شده بود.
 در همین حال نیروهای انتظامی با حفظ صحنه حادثه، بالفاصله موضوع را 
به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطالع دادند و دقایقی بعد با حضور قاضی دکتر 

صادق صفری در منزل محل وقوع حادثه تحقیقات در این باره آغاز شد.
پدر نوجوان متوفی به قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقالب مشهد گفت: 
از چهار سال قبل به دلیل اختالفاتی که با همسرم داشتم از او جدا شدم و حضانت 
فرزندانم را به عهده گرفتم. امروز هم وقتی از بیرون به خانه بازگشتم ناگهان با 
همین صحنه ای که شما می بینید مواجه شدم. پسر ۸ ساله ام در ا تاق خوابیده بود 
و پیکر فرزند ۱3 ساله ام در حالی کف اتاق قرار داشت که طناب هم به همین شکل 
بریده شده بود. معمای بریده شدن طناب ضخیم زرد رنگ که برای بازی کودکان 
از سقف آویزان بود به معمای جنایی تبدیل شد چرا که هیچ کس بریدن آن را به 
عهده نمی گرفت. در حالی تحقیقات مقام قضایی وارد مرحله جدیدی شد که پدر 
کودک در ادامه سخنانش گفت: وقتی به خانه رسیدم و این وضعیت اسفبار را دیدم 
بالفاصله پسر ۸ ساله ام را در آغوش گرفتم و طوری که صحنه مرگ برادرش را 

نبیند، او را به منزل همسایه بردم و سپس با پلیس تماس گرفتم.
در همین حال قاضی ویژه قتل عمد به سراغ کودک ۸ ساله رفت و پس از 
مدتی گفت وگوی کودکانه با او همبازی شد تا این که با مساعد شدن شرایط 
و در همان وضعیت بازی های کودکانه از او درباره برادر بزرگش سوال کرد. او 
با همان شیرین زبانی کودکانه گفت: برادرم می خواست خودش را خفه کند! او 
طناب را باال برد و دور خودش پیچید. وقتی افتاد من هم یک تیغ اره را از اتاق 
برداشتم و طناب را بریدم که برادرم روی زمین افتاد، بعد هم خوابم گرفت و به 

اتاق رفتم و خوابیدم تا پدرم آمد و مرا بیدار کرد ...
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جواد احمدی

 7000 Ryzen تراشه های گرافیکی مجتمع
احتماالً سرعت کالک کمتری از نسل گذشته 

خواهند داشت
اگر به خاطر داشته باشید، AMD چندی پیش در رویداد CES جزئیات 
اندکی از نسل بعدی پردازنده هایش با نام رمز رافائل را به اشتراک گذاشت و 
رسانه ها  از  را   7۰۰۰ Ryzen پردازنده های  اطالعات  تا  کرد  به نوعی سعی 
پنهان کند. بااین حال، تازه ترین اطالعات فاش شده از درایور  SMUهای )واحد 
پردازنده های  گیگاهرتزی  از سرعت کالک ۱/۱   AMD مدیریت سیستم( 
Ryzen 7۰۰۰ حکایت و باالخره برخی جزئیات دیگر را نیز آشکار می کنند؛ 
 ۴ Zen هرچند هنوز جزئیات مهم و دقیقی مانند تعداد هسته های خانواده ی

در هاله ای از ابهام قرار دارد.
پستی  ارسال  با  دنیای سخت افزار،  نام آشنای  تحلیلگر  اِنساکا،  کوماچی 
در توییتر مدعی شده است که iGPU پردازنده های Ryzen 7۰۰۰، از دو 
ورکینگ گروپ ))WGP بهره خواهد گرفت که به آن ها اجازه می دهد تا ۴ 

واحد پردازش را در خود جای دهند.
مدلی   ،RDNA گرافیکی  پردازنده های  معماری  معرفی  با   AMD
اندازه گیری محاسبات  برای  را معرفی کرد که می تواند   WGP از مفهومی 
هر  زد  حدس  می توان  شود.   CU پردازش   واحد های  جایگزین  سایه زنی، 
WGP شامل دو واحد پردازش می شود که هرکدام 6۴ پردازنده ی استریم  
SP دارد و درصورت صحت گفته های کوماچی، ۲۵6 پردازنده ی استریم در 

iGPU پردازنده های Ryzen 7۰۰۰ قرار می گیرد.
جالب است بدانید که پردازنده های موبایل Ryzen 6۰۰۰ موسوم به 
Rembrandt به تازگی برای لپ تاپ ها معرفی شدند و حتی کوچک ترین عضو 
این خانواده، یعنی 66۰۰HS ۵ Ryzen، پردازنده ی گرافیکی RDNA ۲ با 
6 واحد پردازش دارد که به سرعت کالک 9/۱ گیگاهرتز محدود شده است. با 
 ۴ Zen در تراشه ی FP3۲ استناد به محاسبات ساده ی ریاضی، حداکثر عملکرد
 66۰۰HS ۵ Ryzen به نیم ترافالپس می رسد؛ اما این عملکرد در پردازنده ی

حدود ۵/۱ ترابایت است؛ یعنی 3 برابر بیشتر!
هنوز برای سنجیدن توانایی تراشه های گرافیکی مجتمع مبتنی بر ریزمعماری 
RDNA ۲ در پردازنده های Ryzen 7۰۰۰ بسیار زود است و مشخص نیست 
چه عملکردی در مقایسه با تراشه های گرافیکی وگا خواهند داشت. افزون براین، 
عملکرد FP3۲ نمی تواند مالک درست و کاملی برای سنجیدن عملکرد گیمینگ 
باشد و اطالعات فاش شده از درایور SMUهای AMD می تواند صرفاً برای 

نمونه ی اولیه باشد.
یکپارچه  حرارتی  پخش کننده  یک   7۰۰۰ رایزن  خانواده  است  گفتنی 
اصالح شده )IHS( و پین های خواهند داشت. تراشه های ۵ نانومتری خالف 
روند ثابت 6 سال اخیر، این بار بر سوکت های موسوم به AM۵ می نشینند 
شاید  بنابراین،  است؛  شده   مجهز  پین  با ۱7۱۸   LGA سوکت های  به  که 
بتوان خنک کننده هایی که برای سوکت های AM۴ طراحی شده بودند، برای 
 AMD 7۰۰۰ دوباره استفاده کرد. باین حال، این  بار Ryzen پردازنده های
برای ارتقای مؤثرتر پردازنده های خود، کاربران را به تغییر مادربرد ملزم می کند 
که البته استفاده از رم های DDR۵ بدون تغییر مادربرد امکان پذیر نیست. تنها 
نگرانی شرایط موجودی رم های DDR۵ است که درمقایسه با ماه های قبل بهتر 

شده است؛ اما همچنان برای رایج شدن و رسیدن به قیمتی منطقی صبر کرد.
AMD پردازنده های Ryzen 7۰۰۰ را در نیمه ی دوم سال میالدی 
جاری به بازار عرضه می کند و هرچه دیرتر معرفی شوند، از رقابت با پردازنده های 
نسل دوازدهم اینتل دورتر و به رقابت با پردازنده های نسل سیزدهم موسوم به 
Raptor Lake، نزدیک تر می شوند که می تواند کاهش قیمت پردازنده های 
دسکتاپ نسل Adler Lake اینتل را به دنبال داشته باشد و رقابت را برای 

AMD دشوارتر سازد.

دکتری ویروس شناسی پزشکی با 
تاکید بر اهمیت استفاده از ماسک برای 
جلوگیری از انتقال کرونا گفت: کارایی 
ماسک های یکبار مصرف پس از 6 تا 7 
ساعت از بین رفته و باید تعویض شود.

ماندگاری  افزود:  روانشاد  مهرداد 
ویروس امیکرون بر روی سطوح از ۸ 
تا ۲۰ ساعت متغیر و وابسته به جنس 

سطح، میزان ماندگاری تغییر می کند.
در  بنابراین  کرد:  تصریح  وی 
صورت آلوده بودن اشیاء به ویروس و 
عدم استفاده از الکل و مواد ضدعفونی 
کننده، باید این بازه زمانی سپری شده 
تا ویروس غیرفعال شود. برخی از سطوح 
دستگیره  نظیر  استیل  جمله  از  فلزی 
از  بیش  را  امیکرون  ویروس  درب ها 

سایر سطوح فعال نگه خواهد داشت.
عضو هیات علمی دانشکده علوم 
ین  ا گفت:  مدرس  تربیت  پزشکی 
ویروس عالوه بر الکل، مواد ضدعفونی 
بازه  این  همچنین طی شدن  و  کننده 
زمانی، در معرض نور خورشید و گرما 

نیز غیرفعال خواهد شد.
روانشاد در ادامه با اشاره به ضرورت 
از  جلوگیری  برای  ماسک  از  استفاده 
همه  اظهارداشت:  سویه  این  شیوع 
شهروندان باید از ماسک استفاده کنند؛ 
بیمار مبتال به کرونا در صورت استفاده 
از ماسک، از انتقال ویروس به دیگران 
با  سالم  شخص  و  کرده  جلوگیری 
استفاده از ماسک در حقیقت از خود در 

برابر آلودگی محافظت می کند.
ماسک های  اینکه  بیان  با  وی 
برای  گزینه  بهترین  مصرف  یک بار 
است،  آلودگی  نتقال  ا ز  ا جلوگیری 
گفت: توجه شود که ماسک مورد تایید 
سازمان غذا و دارو بوده و مهر مربوطه 

را داشته باشد.
این پزشک ادامه داد: ماسک های 
یک بار مصرف همچنین پس از 6 تا 7 
ساعت باید تعویض شوند. پس از این 
مدت، به دلیل برخورد با رطوبت دهان 

کارایی ماسک از بین می رود. برخی از 
آلودگی  این  رفع  برای  نیز  شهروندان 
اقدام به شست وشوی ماسک می کنند؛ 
رفع عوامل آلودگی از طریق شست وشو 
نیز کارایی ماسک را از بین خواهد برد. 
ماسک های یک بار مصرف پس از 6 تا 
7 ساعت باید تعویض شوند. پس از این 
مدت، به دلیل برخورد با رطوبت دهان 
کارایی ماسک از بین می رود. برخی از 
آلودگی  این  رفع  برای  نیز  شهروندان 
اقدام به شست وشوی ماسک می کنند؛ 
رفع عوامل آلودگی از طریق شست وشو 
نیز کارایی ماسک را از بین خواهد برد

وی همچنین در خصوص استفاده 
از الکل برای پاک سازی ماسک گفت: 
عوامل  رفع  برای  الکل هم  از  استفاده 
آلودگی به الیاف ماسک آسیب رسانده 
و بنابراین کارایی ماسک برای حفاظت 
در برابر ورود عوامل ویروسی با مشکل 

مواجه می شود.
روز   ۱۲ تا   ۱۰ امیکرون  قرنطینه 

درنظر گرفته شود
س  س شنا و یر و شک  پز ین  ا
بیمار  قرنطنیه  خصوص  در  همچنین 
مبتال به امیکرون گفت: ۵ روز قرنطینه 

از ویروس  این گونه  آغاز شیوع  با  که 
کرونا مطرح شد، ارزیابی دقیقی نبود.

سویه های  از  یکی  هم  امیکرون 
کرونا ویروس بوده و قرنطینه بیمار باید 

۱۰ تا ۱۲ روز درنظر گرفته شود.
روانشاد در مورد انتقال این بیماری 
نیز  بالینی  عالئم  تداوم  صورت  در 
در  بالینی  عالئم  گاه  کرد:  خاطرنشان 
و  مانده  باقی  امیکرون  به  مبتال  بیمار 
از  می شود.  منفی  آزمایشگاهی  تست 
منظر علمی در صورت نتایج منفی تست 
پی سی آر شخص نمی تواند ناقل باشد.
بیماری  عالئم  تداوم  افزود:  وی 
در درازمدت می تواند به دلیل عوارض 
و آسیب های بدنی ناشی از کرونا باشد 
در  و...  سرفه  یعنی  تنفسی  درگیری  و 
ادامه  کووید۱9  بهبودیافتگان  برخی 

داشته باشد.  
منظور  به  کرد:  تصریح  روانشاد 
توسط  آلودگی  انتقال  عدم  از  اطمینان 
تست  می توان  کرونا  بهبودیافتگان 
طور  به  اما  داد،  انجام  آزمایشگاهی 
پاک  روز   ۱۴ از  پس  شخص  متعارف 

است.
آر  سی  پی  تست های  برخی  چرا 

کاذب است؟
دانشگاه  پزشکی  علوم  استاد  این 
تربیت مدرس همچنین در پاسخ به این 
پرسش »چرا برخی تست های پی سی آر 
کاذب است« گفت: یکی از دالیل اصلی 
این مساله خطای آزمایشگاه است. در 
ز  ا باید  تشخیصی  تست های  انجام 
تکنیک های مدرن روز استفاده شود، در 
غیر این صورت احتمال خطا و اشتباه و 
طبیعتا تست کاذب وجود خواهد داشت.

فصول  از  برخی  داد:  ادامه  وی 
سال هم مصادف با شیوع عفونت های 
ویروسی نظیر ویروس آر اس پی است. 
کرونا  به  شبیه  عالئمی  ویروس  این 
کووید۱9  با  فعلی  شرایط  در  و  داشته 
با انجام  بالتبع  اشتباه گرفته می شود و 
منفی  نیز  نتیجه  تشخیصی  تست های 

خواهد شد.
به  باتوجه  اما  تاکیدکرد:  روانشاد 
با  فعلی  شرایط  در  سالمتی،  اهمیت 
بروز عالئم بالینی، تست های تشخیصی 
انجام شود و در صورت نتایج منفی تست 
)و آلودگی به انواع دیگر ویروس ها نظیر 
بهداشتی  شیوه نامه های  و...(  آنفولوآنزا 

رعایت شود.

دکتری ویروس شناسی پزشکی:

ماسک های یکبار مصرف پس از 7 ساعت تعویض شود
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ر  ا ز با سعه  تو یر  مد
ایران  کاالی  بورس  فیزیکی 
جدید  مدل  یک  طراحی  از 
برای عرضه خودرو در بستر این بورس 
طرح،  این  اجرای  با  گفت:  و  داد  خبر 
قیمت خودرو تک نرخی شده و توسط 

عرضه و تقاضا مشخص می شود.
جواد فالح، با اشاره به شیوه قیمت 
کرد:  اظهار  کشور،  در  خودرو  گذاری 
تاکنون خودروی نو در کشور، مخصوصا 
در سال های اخیر، توسط دولت قیمت 
بر  تولیدکنندگان  و  است  شده  گذاری 
کرده  تعیین  دولت  که  قیمتی  اساس 
خودرو را عرضه کرده اند. بر این اساس 
خودرو در بازارهای دست دوم با قیمت 
های بسیار متفاوت با قیمتی که توسط 
خودروساز عرضه می شود، مورد معامله 
قرار گرفته و این مدل معامالتی به دلیل 
صف تقاضایی که ایجاد کرده است باعث 
شده توسط قرعه کشی مشخص شود 
شوند  خودروهایی  صاحب  افرادی  چه 
که اختالف قیمت شدیدی با بازار دارند.

وی در مورد مدلی که در بورس 
طراحی شده  خودرو  عرضه  برای  کاال 
از مدل هایی  یکی  داد:  توضیح  است، 
این  شده  مطرح  کاال  بورس  در  که 
است که خودرو در بورس کاال عرضه 
شود و کشف قیمت بر اساس مکانیسم 
بازار و عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد. برای 
این مدل، می توان از قراردادهای سلف 
خودروساز،  یعنی  برد.  بهره  استاندارد 
خودروی خود را در قالب قرارداد سلف 
عرضه کند. قاعدتا برخی عرضه ها می 
تواند در قابل سلف کوتاه مدت و برخی 
سلف بلندمدت باشد. خریدار نیز خودرو را 
در قالب قرارداد سلف پیش خرید می کند 
و در زمان سررسید قرارداد،  خودرو را از 

خودروساز تحویل می گیرد.  
بورس  فیزیکی  بازار  توسعه  مدیر 
هم  زمانی  از  داد:  ادامه  ایران  کاالی 

خریدار  و  معامله  بورس  در  خودرو  که 
سررسید  زمان  تا  شود،  می  مشخص 
استفاده  ثانویه  بازار  امکان  از  می توان 
کرد که اگر فردی که خودرو را خریداری 
کرده است تمایل داشته باشد آن را در 
بازار ثانویه به شخص دیگری بفروشد، 

بتواند این معامله را انجام دهد.
طرح  این  مزیت  درمورد  فالح 
توضیح داد: مزیت این طرح نسبت به 
تک  خودرو  که  است  این  فعلی  مدل 
نرخی می شود و یک قیمت که همان 
قیمت کشف شده در بازار است، خواهد 
بود  قیمتی خواهد  قیمت هم  این  بود. 
تقاضا  و  عرضه  مکانیزم  اساس  بر  که 
در بورس کشف می شود. شخصی که 
خودرویی را در قالب قراردادهای یادشده، 

روی تابلوی بورس خریده است، می تواند 
خودرو  خودروساز  که  همانطور  را  آن 
دیگر  فرد  به  تابلو  روی  میفروشد،  را 

عرضه کند.
وی با بیان اینکه  تضمین تعهدات 
افتد،  می  اتفاق  بورس  در  خودروساز 
دلیل  هر  به  خودروساز  اگر  گفت: 
سررسید  زمان  در  را  کاال  نتوانست 
تحویل دهد، بورس خسارت را از محل 
تضامینی که از عرضه کننده اخذ کرده 
است، به خریدار خودرو پرداخت می کند.
بورس  فیزیکی  بازار  توسعه  مدیر 
کاالی ایران با بیان اینکه مدل مذکور 
پرتیراژ  خودروهای  برای  می توان  را 
استفاده کرد، افزود: خودروسازی برای 
خودروهای کم تیراژ که تصوری برای 

شکل گیری بازار ثانویه و فروش مجدد 
برای آن ها وجود ندارد، می تواند از بستر 
بازار فرعی بورس کاال به صورت بازار  
که  قراردادی  قالب  در  معامله  بار  یک 
می تواند سلف یا نقدی باشد بهره ببرد.

این طرح  این سوال که  به  فالح 
در چه مرحله ای قرار دارد، پاسخ داد: 
جلساتی بین بورس کاال با خودروسازها 
البته  است.  شده  برگزار  مورد  این  در 
تصمیم گیری در این حوزه با بورس کاال 
یا خودروساز نیست و مراجع ذی صالح 
این مورد تصمیم گیری کنند.  باید در 
بورس  سوی  از  پیشنهادی  طرح  این 
کاال مطرح شده و این بورس آمادگی 
دارد که بر اساس مدل های معامالتی، 
خودرو را مانند سایر کاالها عرضه کند.

استقبال فعاالن اقتصادی از ضمانت نامه موسسه اعتباری ملل 
از  خود  کار  و  کسب  بهبود  برای  اقتصادی  فعاالن 

ضمانتنامه موسسه اعتباری ملل استفاده کردند 
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این 
موسسه در راستای حمایت از کسب و کار اشخاص حقیقی 

و حقوقی انواع ضمانت نامه را صادر می کند.
 این گزارش می افزاید: از ابتدای سال جاری نسبت 
اعتباری  موسسه  در  ضمانت نامه  صدور  گذشته  سال  به 

ملل ۲6۰۰ درصد رشد داشته است که بیانگر اعتماد و اطمینان سازمانی نهادها و 
موسسات و فعاالن اقتصادی به موسسه اعتباری ملل می باشد.

 گفتنی است موسسه اعتباری ملل نسبت به صدور انواع ضمانتنامه شامل 
ضمانتنامه شرکت در مناقصه، شرکت در مزایده، پیش پرداخت، حسن انجام تعهدات، 

استرداد کسور وجه الضمان، گمرکی و تعهد پرداخت اقدام می کند.
 متقاضیان محترم برای بهره مندی از ضمانت نامه های موسسه اعتباری ملل 

می توانند به شعب موسسه در سراسر کشور

پای حرف های مشتری های بانک ایران زمین
 تعامل بلندمدت و موثر بین بانک و مردم

به گزارش  توسعه پویا، یکی از مهمترین تحوالتی که در زمینه بهبود عملکرد 
بانک ها در بانکداری نوین رخ داد، موضوع رضایت مشتری به عنوان یکی از ابعاد 
و الزامات اصلی سیستم های مدیریتی بانک ها بود. در این راستا، مدیریت ارتباط با 
مشتری یک استراتژی راهبردی است که در جهت بقای هر بنگاه خدماتی، صورت 
 گرفت. با توجه به اهمیت این مساله بود که بانک ها در ایران نیز، بر آن تمرکز کردند.

برای این که بدانیم بانک ایران زمین پس از سال ها تالش برای برقراری ارتباطات 
بلندمدت با مشتری توانسته اثر معناداری بر رضایت مشتریان خود داشته باشد، به 
چند شعبه این بانک سر زدیم و با مشتری ها هم کالم شدیم. مصطفی از مشتری های 
جدید بانک ایران زمین است که او را بیرون شعبه نیاوران می بینیم. برای کاری مرتبط 
با چک به این شعبه مراجعه کرده و می گوید همیشه این شعبه از بانک را به خاطر 
نظم خاص و مدیریت درست آن انتخاب می کند. او می گوید: »من به تازگی به این 
بانک روی آورده ام و با حساب متصل به چک خود بسیار راحت هستم. کارمندان 

بانک، بسیار فراتر از آنچه انتظار می رود کار را به سرعت و دقت پیش می برند«.
آرزو که برای افتتاح حساب پسرش به این شعبه سر زده، از مشتری های قدیمی 
ایران زمین محسوب می شود. او معتقد است تسهیالتی که این بانک به صورت منعطف 
با عنوان »تسهیالت انتخاب« در اختیار مشتری هایش قرار می دهد، می تواند عامل 
جذب مهمی برای مشتری ها باشد. او تاکنون دو بار از این تسهیالت استفاده کرده 
و از آن جا که میزان دریافت تسهیالت و شیوه بازپرداخت آن را توانسته خودش 

انتخاب کند ذوق زده است.
ولی عصر  خیابان  در  ملت  پارک  به شعبه  مرکز،  به  از شمال  در مسیر خود 
می رویم. بیرون در منتظر می مانیم تا با مشتری هایی که بیرون می آیند هم کالم 
شویم. محمد از شلوغی شعبه کمی کالفه به نظر می رسد اما می گوید به هر حال 
برای روزهای پایانی سال، این میزان از مشتری طبیعی است. او خود را جزو مشتریان 
فعال بانک می داند، چرا که هم عضور باشگاه مشتریان است و هم از خدمات آن 
بهره می برد و هم در امور مربوط به باشگاه مشارکت می جوید. وقتی از او درباره 
نوع مشارکتش می پرسیم می گوید: »ایران زمین در سایت خود پرسشنامه ای برای 
نظرسنجی دارد و شما می توانید تاثیر مستقیم نظرهای خود بر تصمیم گیری مدیران 

و رفع خألها را با مشارکت در آن ببینید«.
تا وقت اداری به پایان نرسیده خودمان را به یکی از شعبه های مرکز شهر 
هم می رسانیم. شعبه بازار حتی شلوغ تر از شعبه پارک ملت است. بدیهی هم به 
و  کسب  صاحبان  شعبه  این  مشتری های  اغلب  حال  هر  به  چون  می رسد  نظر 
کارهای بازار تهران هستند. ازقضا چون زیاد با امور بانکی سر و کار دارند، نسبت به 
چگونگی ارائه خدمات، سختگیرتر هم به نظر می رسند. از همین روست که وقتی 
با فاضل که در بازار پارچه فروش است و از مشتری های قدیمی این شعبه محسوب 
می شود هم صحبت می شویم می گوید انتظارش از بانک بیش از این هاست. وقتی 
از او می خواهیم منظورش را دقیق تر بیان کند، می گوید: »ایران زمین بدون شک 
از بانک های پیشرو در امور بانکداری الکترونیک است. اما الزم است که این بانک 
بیش از پیش زیرساخت ها در این حوزه تقویت کند. مثال در ارتباط با حضور این 
بانک در شبکه های اجتماعی انتظار می رود این حضور با اینکه کم رمق هم نیست، 

گسترده تر از این باشد«.
می گوییم  او  به  برود.  شعبه  داخل  به  کاری  انجام  برای  می خواهد  احمد، 
منتظرش می مانیم تا پیش از پایان کار بانک کارش را انجام دهد و سپس کمی 
وقتش را بگیریم. سیزده دقیقه بعد او بیرون می آید و می گوید از کسانی است که 
در بخش »طرحی نو دراندازیِم« سایت بانک ایران زمین به ثبت ایده هایش پرداخته 
است؛ جایی از سایت که مشتری ها می توانند طرح های پیشنهادی خود را در راستای 
تعامل موثرتر با مشتری ها بارگزاری کنند. او از وجود چنین تعاملی راضی است و 
می گوید مطمئن است این بانک در آینده ای نزدیک، تبدیل به الگویی تمام و کمال 

در بانکداری دیجیتال خواهد شد.
آن طور که به نظر می رسد، درصد رضایت مشتری های بانک ایران زمین از 

خدمات شعب این بانک، درصد قابل قبولی است.

بیمه میهن راه اندازی کرد:
سامانه آنالین برای ارزیابی و پرداخت خسارت

بیمه میهن با هدف تسریع در روند اعالم، کارشناسی و پرداخت خسارت مالی 
و جانی تصادفات و تسهیل در رسیدگی به پروندهای خسارت مالی بیمه نامه های 
شخص ثالث و بدنه خودرو، سامانه تمام اینترنتی ارزیابی و پرداخت خسارت را برای 

بیمه گذاران این شرکت فعال کرد.
بیمه  فنی  معاون  گشادرو  مهدی  میهن؛  بیمه  عمومی  گزارش  روابط  به 
میهن در جلسه معرفی و راه اندازی این سامانه در مورد تمهیدات و اقدامات بیمه 
انعقاد قرارداد با مؤسسه ارزیابی خسارت همراه بیمه خلیج فارس برای  میهن در 
ارزیابی و پرداخت خسارت آنالین بیمه نامه های ثالث و بدنه اتومبیل توضیحاتی 
ارائه کرد و گفت این سامانه از امروز )شنبه 7 اسفند( در سطح کشور برای همه 
اجرایی  و  عملیاتی  میهن  بیمه  های  نمایندگی  و  شعب  اتومبیل،  گذاران  بیمه 
این  از  گذاران  بیمه  استفاده  و  اندازی  راه  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  و  شود  می 
سامانه با حداقل زمان ارزیابی خسارت صورت بگیرد و از این طریق رضایتمندی 
 مشتریان و بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل بیش از پیش جلب و فراهم شود.

در این جلسه مدیر فنی مؤسسه ارزیابی خسارت همراه بیمه خلیج فارس، فرایند و نحوه 
کارایی و عملکرد این سامانه را که با تمهیدات و ابتکارعمل مدیرعامل و هماهنگی و 
پیگیریهای مدیریت بیمه های اتومبیل راه اندازی شده است، برای تعدادی از مسئوالن 
 و کارشناسان فنی شعب تهران تشریح و آموزش های الزم را به ایشان ارائه کرد.

با راه اندازی این سامانه، بیمه گذاران اتومبیل بیمه میهن می توانند در صورت وقوع 
تصادف برای دریافت خسارت، بدون نیاز به مراجعه حضوری نسبت به اعالم خسارت 

hamrahacapp.com .و تشکیل پرونده از طریق لینک زیر اقدام نمایند

سربلندی نفت در سال سخت سوخت رسانی
با وجود افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و رکوردشکنی آن، اما وزارت 
نفت عملیات سوخت رسانی زمستانی خود را امسال به بهترین شکل ممکن انجام 
داد و مشکلی در زمینه تأمین برق در کشور به وجود نیامد. همچنین وضع ذخایر 

بنزین، گازوئیل و دیگر فرآورده های کشور مناسب بود.
۱۴۰۰، سال سخت سوخت رسانی زمستانی

تأمین و توزیع سوخت زمستانی و تأمین گاز مایع نیروگاهی در فصول سرد 
سال را می توان از سخت ترین و پرچالش ترین بخش های عملیات توزیع فرآورده 

در کشور و حتی یکی از سخت ترین قسمت های کار وزارت نفت خواند.
برای درک این عملیات حجیم و عظیم باید به این نکته توجه کرد که با 
برودت هوا در فصول سرد سال، نیاز است گاز طبیعی ارسالی به نیروگاه های کشور 
با سوخت مایع یا نفت کوره جایگزین شود که تأمین این فاصله، که مقدارش متغیر 
بوده و شیب آن در روزهای سرد و برودت های ناگهانی بسیار باالست، به عهده 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است، به نحوی که در عرض یک یا دو روز 
نیاز است حجمی معادل ۱۰۰ میلیون مترمکعب سوخت مایع به نیروگاه ها ارسال 
و جایگزین گاز طبیعی در نیروگاه ها شود و روند تولید برق را به صورت پایدار در 
کشور حفظ کند؛ عملیاتی که به خودی خود، به لحاظ تأمین سوخت و تأمین برق 
تنوع شیوه ها و  انتقالی،  فرآورده  نوع  اما  دارد،  باالیی  بسیار  در کشور حساسیت 
خطوط انتقال و تعداد بسیار زیاد نفتکش های اعزامی به جاده ها و نیروگاه ها، همه 
و همه حجم این عملیات حساس، پیچیده  و نفس گیر در کشور را بزرگ تر می کند.
میانگین مصرف گاز کشور در دی ماه امسال، حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب 
بود، این رقم با برودت هوا در ابتدای بهمن ماه، تغییر کرد و به یک باره مصرف 
به سمت 69۲ میلیون مترمکعب گاز رفت. فاصله عدد بزرگی است، ۱9۲ میلیون 

مترمکعب! که این فاصله با سوخت مایع جایگزین خواهد شد.
حال تصور کنید که با توجه به اینکه یک نفتکش تنها ظرفیت انتقال 3۰ 
هزار لیتر سوخت مایع را دارد، در طول یک شبانه روز چه تعداد نفتکش باید در 
خط اضافه و به جاده های کشور گسیل شود و چه تعداد مخزن دار حرکت کند 
تا مابه التفاوت عظیم کسری سوخت را جبران کند. افزون بر این همه ظرفیت 
کارگرفته  به  عظیم  این سوخت رسانی  در  انسانی  سرمایه  و  امکانات  تجهیزات، 

می شود و بسیج خواهد شد.
سال ۱۴۰۰ یکی از سخت ترین سال ها به لحاظ تأمین سوخت زمستانی، در 
چند سال گذشته برای زنجیره تأمین و توزیع فرآورده در کشور بود. رقم مصرف 
گاز در کشور به سرعت باال می رفت و رکوردهای متعددی را ثبت  می کرد. این 
عدد در ابتدای بهمن ماه در نقطه اوج قرار گرفت و به طور میانگین روزانه بیش از 
۱۱۰ میلیون لیتر نفت گاز در کشور توزیع شد تا نیروگاه ها به کار خود ادامه دهند.

تأمین مطلوب و بی کم و کاست سوخت زمستانی
دوم  سوخت  و  مازوت  یا  کوره  نفت  بخاری  نیروگاه های  دوم  سوخت 
مهم  فعالیت های  از  یکی  و  است  نفت گاز  ترکیبی  سیکل  و  گازی  نیروگاه های 
شرکت ملی پخش یا وزارت نفت در طول سال، تأمین سوخت نیروگاهی است 
که به دلیل اهمیت و حساسیتی که در تأمین انرژی الکتریکی )برق( کشور دارد. 
نه تنها در فصل سرد، بلکه در فصل گرم نیز باید توجه ویژه ای به این حوزه داشت 
و ذخیره سازی برای فصول سرد انجام شود تا درصورت افت فشار شبکه در طول 

زمستان، بتوانیم سوخت موردنیاز نیروگاه ها را تأمین کنیم.
از  یکی  و  نمی شود  زمستان  به  محدود  تنها  نیروگاه ها  سوخت  تامین 
فعالیت هایی است که هر ساله با توجه به افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، 
حساس تر می شود، بنابراین عملیات ذخیره سازی سوخت دوم در نیروگاه ها نیز در 
طول سال انجام می شود و محدود به 6 ماه دوم نیست. با توجه به اینکه در ابتدای 
هر سال شرایطی در کشور به وجود می آید که نیروگاه ها حداقل موجودی نفت گاز 
و نفت کوره را دارند، بنابراین الزم است پیش از آغاز فصل سرما، برنامه ریزی الزم 

در این زمینه و ذخیره سازی مناسبی در زمینه نفت گاز و نفت کوره انجام شود.
برنامه ریزی و هماهنگی مسنجم تر زیرمجموعه های وزارت نفت در 6 ماه دوم 
سال ۱۴۰۰ میان شرکت های ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی گاز ایران، حوزه برنامه ریزی وزارت نفت و 
حوزه تولید شرکت ملی نفت ایران که در بحث تولید و تحویل گاز طبیعی، تولید 
سوخت های مایع و تحویل به نیروگاه ها فعالیت داشتند، همچنین تعامل مؤثر با 
مجموعه وزارت نیرو و دیگر دستگاه های مرتبط، سبب شد وزارت نفت از این آزمون 
با موفقیت و سربلندی بیرون آید و خوشبختانه سوخت نیروگاه ها تاکنون به بهترین 

نحو ممکن تأمین شده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  جمله  از  دخیل  زیرمجموعه های  مدیران 
مدیریتی  مختلف  سطوح  در  که  هفتگی  یا  روزانه   هماهنگی  جلسات  در  نفتی 
تأمین سوخت موردنیاز حوزه  برای  بررسی، رصد و هماهنگی  الزم  برگزار شد، 

نیروگاهی را انجام دادند.
هیچ کمبودی در زمستان امسال نداشتیم

در زمستان امسال افزون بر سوخت رسانی مستمر و شبانه روزی به نیروگاه ها، 
گاز مایع بیشتری نیز میان مصرف کنندگان توزیع شد. کرامت ویس کرمی، مدیرعامل 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره روند عملیات سوخت رسانی در زمستان 
جاری می گوید: وزارت نفت عملیات سوخت رسانی زمستانی خود را امسال به بهترین 
شکل ممکن انجام داد و خوشبختانه مشکلی در زمینه تأمین برق در کشور به وجود 
نیامد. وضع ذخایر بنزین، گازوئیل و دیگر فرآورده های کشور مناسب بود و تالش 
کردیم با ذخیره سازی مناسب در فصل تابستان، با وجود مصرف سوخت باال در 

شرایط برودت هوا، پاسخگوی نیاز بخش های صنعتی و خانگی باشیم.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هر ساله و در فصل زمستان، افزون 
بر سوخت رسانی به بخش های صنعتی و نیروگاهی، سوخت رسانی غیرنیروگاهی 
را نیز به عهده دارد که تأمین سوخت گرمایشی و نیز پخت و پز روستاییانی که در 
مناطق سخت گذر و بی بهره از شبکه گاز طبیعی ساکن هستند، از آن جمله است 
که البته در شرایط برف و باران های شدید و سیل آسا شرایط ویژه ای پیدا می کند 

و حجم آن افزایش می یابد.
امسال در شمال و شمال غرب کشور و  بارش برف شدید در زمستان  با 
نیز باران های سیل آسا در جنوب کشور، دمای هوا در بسیاری از نقاط کشور به 
کمتر از ۲۰ درجه زیر صفر و حتی در برخی نقاط به ۲۲ درجه سانتی گراد زیر 
صفر، با ذخیره سازی مناسب سوخت در ایام گرم، با وجود شرایط بحرانی و همه 
وجود  ارتباطی  راه های  شدن  بسته   و  رفت وآمد  و  تردد  حوزه  در  که  مشکالتی 
داشت، کوچک ترین مشکل و کمبودی در حوزه تأمین سوخت گرمایشی و پخت و 
پز روستاییان و مصرف کنندگانی که در این مناطق حضور دارند، وجود نداشت و 
به همت کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، مشترکان مناطق روستایی 
که نیاز به نفت سفید و گاز مایع داشتند، سوخت موردنیازشان را دریافت کردند 

و هیچ گزارشی مبنی بر کمبود سوخت در هیچ نقطه ای از کشور دریافت نشد.
درباره مرارت های انتقال سوخت

کار برنامه ریزی و مدیریت ترتیب انتقال فرآورده ها و نوع حمل آن از طریق 
خط لوله یا نفتکش  با مدیریت تأمین و توزیع شرکت ملی پخش است. با توجه به 
اینکه به طور کلی تولیدات پاالیشگاه های مرکزی کشور، پاسخگوی میزان مصرف 
در حوزه مرکزی و شمالی نبوده و نیاز است سوخت موردنیاز نیمه شمالی کشور از 
جنوب کشور تأمین و از طریق خطوط لوله و نفتکش های جاده پیما منتقل شود، 
برنامه ریزی این انتقال به موقع با در نظر گرفتن برنامه های تولید پاالیشگاهی و 
میزان نیاز مناطق مختلف، از چالش های مدیریت تأمین و توزیع سوخت در کشور 
است که این عملیات در فصول سرد سال، حساسیت و اهمیتی دوچندان می یابد.
اگر نگاهی کلی به حجم سوختی که در کشور منتقل و جابه جا می شود، داشته 
باشیم، این مقدار جابه جایی و انتقال در بیشتر بخش ها از جمله در حوزه گاز، بنزین، 
نفت گاز و نفت سفید بسیار بسیار باال و آمار عجیبی است. به نحوی که فقط در 
حوزه مصرف گاز طبیعی بدون احتساب دیگر بخش ها، مقدار مصرف کشور ما به 
اندازه کل مصرف گاز طبیعی قاره اروپاست که با احتساب دیگر بخش ها از جمله 
سوخت نیروگاهی و سوخت موردنیاز و روزافزون بخش حمل ونقل، عملیاتی بسیار 

پرحجم، هزینه بر و پرمرارت است.
و  لوله  از طریق خط  ارسال  به  زمستانی محدود  از طرفی سوخت رسانی 
راه آهن  مخزن دارهای  از طریق  نیز  عملیات  این  از  بخشی  و  نبوده  نفتکش ها 
انجام می شود و اگر بخواهیم وسیع تر نگاه کنیم، وسعت این عملیات، تنوع در 
)راه آهن،  میان دستگاهی  کامل  هماهنگی  به  نیاز  فرآورده،  نوع  و  حمل  روش 
کشور  در  سوخت رسانی  عملیات  از  کشتیرانی(  و  دریایی  بخش  سازمان های 
قابل مالحظه ای  به نحو  کشور  در  طبیعی  گاز  مصرف  که  شرایطی  در  به ویژه 
به  کشور  در  تا سوخت  می سازد  نفس گیر  و  پرحجم  عملیاتی  می یابد،  افزایش 
بهترین شکل و در کوتاه ترین زمان و مطمئن ترین روش ممکن منتقل و توزیع 
شود. در حوزه نیروگاهی حدود 6۵ درصد از طریق نفتکش و حدود 3۵ درصد 
نیروگاه می شود و هم اکنون حدود ۱۲ هزار نفتکش در  لوله تحویل  با خطوط 
زنجیره توزیع فرآورده فعالیت می کنند که این نفتکش ها عملیات انتقال فرآورده 

را به جایگاه ها و مقاصد موردنیاز انجام می دهند.

طرح جدید فروش خودرو؛

عرضه تک نرخی خودرو در بورس با قیمت بازار 

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظر: سوگند رام

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

کارشناس بازار کار:
فضای مجازی یک فرصت عالی

 برای ایجاد اشتغال است 
یک کارشناس بازار کار، استفاده از فضای مجازی و اینترنت را یک فرصت 
بی نظیر برای توسعه بازار کار و ایجاد مشاغل جدید در کشور دانست و ضمن 
تاکید بر نظارت و قانونمند شدن کسب و کارهای اینترنتی، گفت: هرچه دولت 
این  از  و  برای صدور مجوز کسب و کارها شود  وارد فضای مجازی  فعاالنه 
فرصت برای ایجاد مشاغل جدید استفاده کند، تهدیدها در بخش فضای مجازی 

و اینترنت به همان نسبت کاهش پیدا می کند.
حمید حاج اسماعیلی، با اشاره به مباحث مطرح شده درباره کلیات طرح 
صیانت از فضای مجازی، درباره فعالیت کسب و کارهای اینترنتی اظهار کرد: 
معتقدم دو عامل اساسی باعث می شود که خیلی از فرصت ها را در کشور تهدید 
تلقی کنیم؛ یکی سیاست زدگی است که باعث شده نتوانیم کارها را با دیدگاهی 
فنی، تخصصی و کارشناسی دنبال کنیم و دومین موضوع، بحث نگاه و رویکرد 

امنیتی نسبت به موضوعات مختلف است.

عامل  دو  این  افزود:  وی 
همواره در کشور ما غالب بوده و 
از این نواحی برای توسعه کشور 
لطمه خورده ایم، در حالی که می 
تواند برای کشور منافع به دنبال 

داشته باشد.
کار  بازار  کارشناس  این 
ادامه داد: تاکید ما این است که 

باید این دو نگاه در حوزه مسائل تخصصی و فنی کشور تعدیل شود تا شرایط 
برای استفاده از فرصتهای فراوان به وجود آید.

به گفته حاج اسماعیلی، هم اکنون فضای مجازی، اینترنت و پلتفرم های 
امنیتی و سیاسی  نگاه  نباید  و  به شمار می روند  اینترنتی یک فرصت بی نظیر 
در این بخشها را آنقدر غالب کنیم که از فرصتهای خوبی که برای توسعه بازار 
کار و ایجاد اشتغال، امر خدمات رسانی و چابک سازی امور و کاهش هزینه ها در 

کشور ایجاد می شود، باز بمانیم.
این کارشناس افزود: ما می توانیم تهدیدات فضای مجازی را با ثبت و 
مجوز رسمی و بازگشایی های جدید در حوزه مشاغل اینترنتی و صدور مجوز 

ها کاهش بدهیم.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: هرچه دولت فعاالنه وارد فضای مجازی برای 
برای مشاغل جدید شود،  از فرصت ها  استفاده  و  کارها  و  صدور مجوز کسب 
تهدیدها در بخش فضای مجازی و اینترنت به همین نسبت کاهش پیدا می کند. 
بنابراین مجلس و دولت باید فضای اینترنت را در کشور برای توسعه بازار کار 
و ایجاد مشاغل جدید یک فرصت تلقی کنند و در عین حال به طرف نظارت و 

قانونمند شدن این کسب و کارها پیش برویم.

یک کارشناس بازار سرمایه اظهار 
سیاست گذاری های  به  توجه  با  داشت: 
و  گذشته  ماه  چند  در  دولت  کالن 
همچنین از لحاظ موضوعات اقتصادی 
از  پس  دالر  نرخ  که  نمی رسد  نظر  به 
توافق در مذاکرات، افت معناداری داشته 
باشد از سوی دیگر دولت در بودجه سال 
آینده نرخ تسعیر ارز را ۲3 هزار تومان در 
نظر گرفته، از این رو افت جهشی نرخ 

دالر بسیار بعید است.
واکنش  درباره  میرمعینی  حمید 
مذاکرات  بر  توافق  به  بازار  احتمالی 
وین و احیای برجام اظهار داشت: یک 
بار در سال 9۴ که توافقنامه برجام به 
امضارسید بازار سرمایه واکنش به این 
رویداد اقتصادی سیاسی بین المللی را 
تجربه کرد و در حال حاضر بسیاری از 
حرفه ای های این بازار از وضعیت پیش 
رو و نحوه تاثیرگذاری احیای برجام بر 
بازار سرمایه ذهنیت نسبتا روشنی دارند.

نسبت  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
پختگی  به  سرمایه  بازار   9۴ سال  به 
گفت:   است  کرده  پیدا  دست  بیشتری 
اکثر  و  بازار  حرفه ای های   9۴ سال  در 
سهامداران به یاد دارند که پس از توافق، 
اما  بوده  نحو  چه  به  سیاست گذاری ها 
موضوع بسیار مهم این است که امروز 
پختگی بازار سرمایه نسبت به شش سال 
گذشته افزایش یافته و انتظار نمی رود که 
پس از اعالم احیای برجام شاهد رفتار 

هیجانی در بازار سرمایه باشیم.
ادامه  بازار سرمایه  این کارشناس 
شدن  عملیاتی  و  زمان  گذشت  با  داد: 
روند توافق، همچنین انتشار گزارش های 
تولید،  درآمد،  میزان  روند  از  شرکت ها 
فروش، واکنش  ها به توافق برجام شکل 

واقعی می گیرد.
وی تاکید کرد: البته شرکت هایی 
مانند خودروسازی ها و بانک ها می توان 
گفت با سرعت بیشتری نسبت به سایر 

نمادها و شرکت ها از توافق در مذاکرات 
که  آنجایی  از  و  می پذیرند  تاثیر  وین 
تداوم تحریم ها به این شرکت ها آسیب 
رشد  و  بهبود  روند  می رساند  بیشتری 
بیشتری طی  با سرعت  این شرکت ها 

می شود.
نرخ  اثرگذاری  درباره  میرمعینی 
ارز بر روی بازار سرمایه پس از توافق 
مذاکرات وین و احیای برجام گفت:  با 
توجه به سیاست گذاری های کالن دولت 
در چند ماه گذشته و همچنین از لحاظ 
موضوعات اقتصادی به نظر نمی رسد که 
نرخ دالر پس از توافق در مذاکرات، افت 
معناداری داشته باشد از سوی دیگر باید 
توجه داشته باشیم که دولت در بودجه 
هزار  را ۲3  ارز  تسعیر  نرخ  آینده  سال 
رو  این  از  است.  گرفته  نظر  در  تومان 
افت جهشی نرخ دالر بسیار بعید است.

وی افزود: شاید یک شوک مقطعی 
در  دالر  نرخ  جزئی  ریزش  از  ناشی 
شکل  سرمایه  بازار  جمله  از  بازارها 
بگیرد اما همان طور که گفتم این یک 
هیجان مقطعی خواهد بود و به تعادل 
رسیدن نرخ ارز با وضعیت بازارها زمانبر 

نخواهد بود.
میرمعینی با اشاره به پیش بینی ها 

در  توافق  اعالم  از  پس  دالر  نرخ  از 
مذاکرات گفت: با توجه به سیاست های 
می شود  بینی  پیش  سیزدهم  دولت 
تا ۲6 هزار تومان  نرخ دالر حدود ۲۵ 
زمان شش  مدت  در  عدد  این  و  باشد 
بر  تاکید  با  می رسد.وی  تعادل  به  ماه 
اینکه احیای برجام به نفع شرکت های 
صنایع  تمام  و  وارداتی  و  صادراتی 
فروش  گفت:  است  بورس  در  حاضر 
حصول  از  پس  صادراتی  شرکت های 
توافق افزایش می یابد و منابع ارزی آنها 
تقویت می شود از سوی دیگر وضعیت 
تثبیت  با  هم  واردکننده  شرکت های 
قیمت ها مشخص می شود و همچنین 
در  توافق  از  پس  وارداتی  شرکت های 
مذاکرات دسترسی راحت تر و بیشتری 
به مواد اولیه خواهند داشت و به دنبال 
پیدا  کاهش  شرکت ها  این  هزینه  آن 

خواهد کرد.
اظهار  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
جمله  از  مهمی  موضوعات  داشت: 
سیاست گذاری دولت سیزدهم برای جبران 
کسری بودجه و همچنین سیاست های 
پولی و عامل مهم دیگر، وضعیت بازارهای 
موازی پس از توافق در مذاکرات بر روی 

بازار سرمایه اثرگذار هستند.

بینی  پیش  ینکه  ا بیان  با  وی 
نقدینگی  توافق  اعالم  از  می شود پس 
داشته  جریان  سرمایه  بازار  سمت  به 
باشد گفت: یکی از رقبای بازار سرمایه 
که  آنجایی  ز  ا ما  ا هستند  بانک ها 
مالیات  مشمول  حقوقی  سپرده های 
غلب  ا دیگر  سوی  ز  ا و  می شوند 
بازارهای رقیب و موازی هم در رکود 
هستند، نقدینگی به سمت بازار سرمایه 
شرایط  این  در  اما  می کند  پیدا  جریان 
برای  بورس  سازمان  سیاست های 
عمق دهی به بازار و استفاده درست از 

این جریان نقدینگی بسیار موثر است.
سهامداران  رفتار  به  اشاره  با  وی 
بازار سرمایه  وارد  از سال 99  خرد که 
شده اند گفت: در ابتدا باید توجه داشته 
باشیم که بخش زیادی از این سهامداران 
خرد در ۱۸ ماه گذشته از بازار سرمایه 
خارج شدند اما درباره بخش دیگری از 
این سهامداران که هنوز در بازار حضور 
به  هم  افراد  این  که  گفت  باید  دارند 
و  می کنند  فکر  سرمایه  بازدهی  نرخ 
در حالی که بازارهای رقیب بورس در 
رکود هستند به نظر نمی رسد که رفتار 
این سهامداران خرد  از سوی  هیجانی 

پس از اعالم توافق داشته باشیم.

کارشناس بازار سرمایه:

نرخ دالر پس از توافق افت نخواهد کرد
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طبیعی  منابع  مدیرکل 
ایالم گفت: توسعه کشاورزی 
که جهت ایجاد اشتغال انجام 
تولید  پایداری  برای  راهی  گیرد،  می 

غذایی و حفظ منابع طبیعی است.
جلسه  در   احمدی  رضا  دکتر   
هماهنگی برنامه های هفته منابع طبیعی 
جهادکشاورزی  در  که  آبخیزداری  و 
استان برگزار شد، اظهار داشت: واقعیت 
این است که بدون حفاظت از منابع آب، 
برداری  بهره  و  گیاهی  پوشش  خاک، 
بهینه از آنها، نمی توان به توسعه پایدار 

و تولید مطمئن در کشاورزی رسید.
که  کشاورزی  توسعه  افزود:  وی 
و  بیشتر  درآمد  و  غذا  تولید  منظور  به 
راهی  گیرد،  می  انجام  اشتغال  ایجاد 
برای پایداری تولید غذایی و حفظ منابع 

طبیعی است.
مدیرکل منابع طبیعی ایالم گفت: 
تجدید  منابع  حاضر،  حال  در  متأسفانه 
شونده مانند آب، خاک، جنگل و مرتع، 
یا  پیمایند  می  را  نشدن  تجدید  روند 
نسل  چند  و  نسل  یک  از  آنها  تجدید 
اگر معتقدیم  بنابراین،  بیشتر می شود. 
حتی  و  کشاورزی  بستر  طبیعی،  منابع 
و  همکاری  باید  است،  حیات  بستر 
و  دولتی  های  ارگان  همه  هماهنگی 
اقشار  همه  و  خصوصی  برداران  بهره 

مردم در چارچوب عزمی ملی بروز یابد 
آگاهی  و  با شناخت  این مسئله، جز  و 

دادن به آنها میسر نمی شود.
احمدی بیان داشت: اگر بخواهیم 
باید در راه  آینده بهتری داشته باشیم، 
حفظ، احیا و توسعه این منابع بیش از 
پیش بکوشیم، در غیر این صورت، جهان 
آینده، جهانی همراه با فقر، گرسنگی و 
محیط زیستی آلوده و غیرقابل زندگی 
خواهد بود بنابراین هفته منابع طبیعی 
فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ منابع 

طبیعی می باشد.

سرپرست جهادکشاورزی ایالم نیز 
در این نشست گفت: هفته منابع طبیعی 
فرهنگ  ترویج  برای  مناسب  فرصتی 
به  شهروندان  تشویق  و  نهال  کاشت 

درختکاری است.
آذرنوش عمو زاده افزود: مردم در 
هفته منابع طبیعی با حضور در طبیعت 
حفظ  اهمیت  با  بیشتر  نهال  کاشت  و 
آشنا  خدادادی  و  ملی  های  سرمایه 

می شوند.
طبیعی  منابع  اینکه  بیان  با  وی 
نظیر آب، خاک، جنگل  تجدید شونده 

و مرتع به عنوان بستر حیات بشری و 
توسعه پایدار جوامع محسوب می شوند 
ادامه داد: این هفته فرصت مناسبی برای 
ارتقای فرهنگ عمومی حفظ و توسعه 

منابع طبیعی به شمار می رود.
سرپرست جهادکشاورزی ایالم با 
بیان اینکه منابع طبیعی متعلق به همه 
استفاده  نحوه  باید  گفت:  است،  مردم 
مردم  به  را  طبیعی  منابع  از  درست 
آموزش داد و در ادامه فرهنگ یادگیری 
این  از  یاد دادن بهره گیری صحیح  و 

منابع را نهادینه کرد

مدیرکل منابع طبیعی ایالم گفت :

توسعه کشاورزی راهی برای پایداری تولید غذایی 
و حفظ منابع طبیعی است

ائمه جماعات در مناطق 6 گانه  به سنگر شدن  سنگر 
آبفای شهر اصفهان

دبیر شورای فرهنگی دینی آبفای استان اصفهان از سنگر به سنگر 
شدن ائمه جماعات مناطق 6 گانه شهر اصفهان خبر داد.

 سید اکبر هاشمی گفت: این جابه جایی هر سه سال یک بار با هدف 
تنوع و آشنایی هر چه بیشتر ائمه جماعات با مناطق مختلف آبفای استان، 
ترویج آموزه های اسالمی و همچنین بهره مندی کارکنان از تجارب ائمه 

جماعات در زمینه مسائل فرهنگی و دینی صورت می گیرد.
سید اکبر هاشمی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات امور فرهنگی 
وزرات نیرو، جابه جایی ائمه جماعات در سایر شهرستان های استان  نیز در 

ماه های آینده انجام می شود.
وی با اشاره به این که آبفای استان اصفهان در زمینه برپایی و اهتمام 
به نماز جماعت، حائز رتبه برتر در میان شرکت های آب و فاضالب کشور 
و رتبه نخست در میان دستگاه های اجرایی استان اصفهان شده است گفت: 
همه روزه این فریضه الهی در  3۵ مجموعه این شرکت برگزار می شود 

و بیش از ۸۰ درصد کارکنان در نماز جماعت اول وقت شرکت می کنند.
دبیر شورای فرهنگی دینی آبفای استان اصفهان رویکرد این شورا را 
ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز اول وقت برشمرد و افزود: در ایام شیوع 
ویروس کرونا نیز مراسم نماز جماعت با رعایت شیوه  نامه های بهداشتی و 

فاصله گذاری های مصوب در این شرکت اقامه شده است. 

ایالم  در  عید  شب  بازار  تنظیم  طرح  میوه  تن   ۳00
توزیع می شود 

  مدیرکل تعاون روستایی ایالم از توزیع 3۰۰ تن میوه طرح تنظیم 
بازار شب عید در استان خبر داد.

محمد ناصر ناصری در جمع خبرنگاران ، اظهار داشت: 3۰۰ تن میوه 
شامل ۲۰۰ تن پرتغال و ۱۰۰ تن سیب برای ایام نوروز تهیه و از تاریخ 

۲۰ اسفند همزمان با سراسر کشور عرضه آن در استان آغاز خواهد شد.
طرح  راهبردی  کمیته  تصمیم  براساس  عید  شب  میوه  افزود:  وی 
تنظیم بازارمیوه با نرخ مصوب و بین ۱۰ تا ۲۰درصد زیر قیمت کف بازار 

توزیع می شود.
مدیرکل تعاون روستایی ایالم گفت: سیب مورد نیاز از استان اذربایجان 

غربی و پرتغال از شمال تهیه و در حال حمل به ایالم است.
وی یادآور شد: عالوه بر توزیع هوشمند بیش از ۲۰ نقطه در شهر 
این  نیاز  ایام نوروز مشخص شده که در صورت  ایالم برای عرضه میوه 

نقاط افزایش خواهد یافت.
اختیار  ناصری خاطرنشان کرد: میوه کافی در سایر شهرستان ها در 

عامالن توزیع قرار خواهد گرفت.

نصب کنتورهای بازار برق بر روی تمام مبادی شبکه 
برق منطقه ای خوزستان  

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه از ابتدای 
سال جاری ۴۴۱ و در مجموع بیش از 3 هزار کنتور بازار برق بر روی شبکه 
نصب شده، گفت: بر روی کلیه مبادی شبکه انتقال و فوق توزیع این شرکت 

کنتورهای بازار برق نصب شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان، فرامرز شادفر 
بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۴۴۱ دستگاه کنتور بازار برق بر روی 
شبکه تولید، انتقال، فیدرهای توزیع و مشترکین خاص در همه سطوح ولتاژی 
با استفاده از فیبر نوری و ANP نصب و راه اندازی شده است که هدف 
از آن، قرائت برخط )آنالین( کلیه مبادی شبکه انتقال و فوق توزیع است.

وی با بیان اینکه در مجموع کل کنتورهای منصوبه در محدوده تحت 
پوشش برق منطقه ای خوزستان به 3۰7۰ دستگاه رسیده است، افزود: امکان 
دسترسی به دیتای قرائت شده و بر خط و دسترسی مراجع ذی صالح به 
این دیتا، شفاف سازی و ثبت دیتای تولید، انتقال و توزیع و محاسبه دقیق 
تلفات شبکه، شناسایی نقاط بحرانی شبکه و انجام مانورهای بهره برداری 
راه اندازی کنتورهای  و  اهداف نصب  از جمله  در کوتاه ترین زمان ممکن 

بازار برق است.
مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: کاهش 
چشمگیر هزینه های بهره برداری با ایجاد تعادل در بار عبوری از خطوط و 
ترانس های شبکه، امکان پیش بینی بار و تعیین نقاط مناسب جهت توسعه 
شبکه و در نهایت قابلیت اطمینان شبکه و کاهش خاموشی ها از دیگر مزایا 
و اهداف تکمیل و اتمام نصب کنتورهای برق در کلیه مبادی شبکه انتقال 

و فوق توزیع این شرکت است.
گفتنی است، شرکت برق منطقه ای خوزستان وظیفه تامین و پایداری 

برق در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان خبر داد:
نعمت  از  استان  ماه سال جاری ۸ روستای  بهمن  در 

گازطبیعی بهره مند شدند
جمعیت  درصدی   9۱ و  شهری  جمعیت  درصدی   ۱۰۰ برخورداری 
روستایی استان از گاز طبیعی به عنوان سوخت پاک، یکی از دستاوردهای 

بزرگ شرکت گاز برای مردم شریف استان سمنان است.
به گزارش روابط عمومی؛ علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان 
سمنان با اعالم خبر فوق، گفت: با هدف بهره مندی از گاز طبیعی مجموع 
۸ روستا با خانواری بالغ بر ۲9۸ در سطح شهرستان های شاهرود، گرمسار، 
سرخه و آرادان در بهمن ماه امسال به مرحله افتتاح و بهره برداری رسیدند.

وی از ضریب نفوذ ۱۰۰ درصدی گاز در مناطق شهری و 9۱ درصدی 
در حوزه روستایی استان خبر داد و گفت: شرکت گاز استان سمنان در طی 
سالیان گذشته به تعداد بسیاری از روستاها گازرسانی نموده که این میزان 
حجم عملیات گازرسانی در استان و هزینه های تأمین اعتبار شده در سال 

جاری متمایز از سال های گذشته بوده است.
اعوانی افزود: برای بهره برداری از پروژه روستاي عبداله آباد باال و 
پایین از توابع شهرستان سرخه، تاش علیا و سفلی از توابع شهرستان شاهرود، 
مندولک، جواد آباد، امامزاده سرباز از توابع شهرستان گرمسار و سوداغلن 
از 3  آرادان حدود 3۴ کیلومتر شبکه توزیع گاز، بیش  از توابع شهرستان 
کیلومتر خط تغذیه و 36۸ مورد انشعاب نصب شده واعتباری بالغ بر ۱7۵ 

میلیارد ریال هزینه شده است.
آمار  روستا،   ۸ این  احتساب  با  گفت:  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
روستاهای گاز دار شده استان  به تعداد ۲9۵ روستا  ارتقاء یافت؛ شرکت 
گاز استان برنامه های مختلفی برای گازدار شدن مناطق مختلف روستایی 
باقیمانده استان در دست اقدام دارد که در صورت تأمین اعتبار از سوی 

شرکت ملّی گاز، در سال های آتی اجرایی خواهد شد.
الزم به توضیح است ۲۰ شهر استان بطور کامل از نعمت گاز بهره مند 
هستند و با بهره برداری از پروژه های روستایی ایام ا... فجر پوشش گازرسانی 
در شهرستان گرمسار نیز به ۱۰۰ در صد رسید؛ این در حالی است که قبال 
بود.  دار  برخور  گازرسانی ۱۰۰ درصدی  پوشش  از  نیز  شهرستان سمنان 
 6 خانوار  حاضر  حال  در  که  باشد  می  ۸ شهرستان  دارای  استان سمنان 
شهرستان، پوشش باالی 9۰  درصدی گاز را در بخش شهری و روستایی 

به خود اختصاص داده اند.

و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  معارفه  و  تکریم  آئین 
نقل جاده ای استان کرمان برگزار شد 

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  معارفه  و  تکریم  آیین 
استان کرمان با حضور مهندس فرامرز مداح قائم مقام ریاست سازمان 

برگزار شد.
در این مراسم فرامرز مداح با اشاره به تاثیر گذاری کمبود اعتبارات 

در نواقص جاده ها اظهار داشت:
را در زمینه  نیروهای راهداری در سراسر کشور تمام تالش خود 

حفظ و نگهداری راه ها انجام می دهند.
از  این مطلب که سازمان وظیفه نگهداری  بیان  با  مهندس مداح 
۲3۰ هزار کیلومتر راه های کشور را بر عهده دارد و متولی بخش عمده 
ای از خدمات رسانی به مردم است، افزود: حجم کاری سازمان بسیار 
باال است و کسانی که در این بخش قبول مسئولیت می کنند، انسان های 

ازخودگذشته ای هستند.
وی با اشاره به محدودیت اعتبارات سازمان خاطرنشان کرد: 

ما ساالنه حداقل به 6۰۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی نیاز داریم که 
این مقدار در اختیار ما نیست و حتی یک سوم این اعتبار هم تخصیص 
نمی یابد، تنها با همت کارکنان است که کار نگهداری راه ها انجام می 

شود و بخشی از این کمبودها ناشی از مشکالت کشور است.
قائم مقام ریاست سازمان خاطرنشان کرد: 

استان کرمان استان پهناوری بوده و حجم راه های آن زیاد است، 
حاج  شهید  مزار  وجود  و  بنادر  به  دستیابی  برای  عبوری  راه  همچنین 
قاسم سلیمانی در این استان، اهمیت آن را بیشتر کرده، لذا امیدواریم 

همکاران بتوانند وظایفشان را به خوبی انجام دهند.
وی اظهار داشت: آقای حاج سید علیخانی مدیرکل سابق این اداره 
کل، فردی با اخالق و متخصص در این حوزه بود که با مدیریت خوب 

توانست زحمات همکاران و اعتبارات را حفظ کند.
مهندس مداح در خصوص مدیرکل جدید راهداری و حمل  و نقل 

جاده ای استان کرمان نیز گفت: 
آقای عراقی زاده تجربه خدمتگزاری در بخش های مختلف حوزه 
که  می کند  توانمند  را  وی  تجارب  این  مجموعه  و  دارد  را  راهداری 

امیدواریم در پست جدید نیز مانند سابق موفق باشد.
بر اساس این گزارش، مهدی عرب پور امام جمعه موقت و دبیر ستاد 
این مراسم در خصوص مسئولیت ها و  نیز در  نماز استان کرمان  اقامه 
مدیریت ها با اشاره به گفته شهید بهشتی که »ما شیفتگان خدمتیم نه 

تشنگان قدرت«، اظهار داشت:
در این نظام هرکسی مسئولیتی می پذیرد، باید به این نیت باشد که 
به مردم خدمت کند و در جهت رفاه مردم قدم بردارد تا رضایت مردم 

و خداوند را به دنبال داشته باشد.
منصوب  مقامی  به  را  کسی  وقتی  نیز  )ع(  علی  امام  افزود:  وی 
می کرد، می فرمود: »چیزی که به شما داده می شود، برای شما نیست« 
و همین فرهنگ انقالب در خصوص مسئولیت ها است و هر کس هر 

جا مسئولیتی می پذیرد، نیتش همین است. 
برای  جدی  حوزه ای  راهداری،  حوزه  کرد:  نشان  خاطر  عرب پور 
بودند،  خدمت  عرصه  این  در  که  عزیزانی  که  است  مردم  به  خدمت 

زحمات زیادی را متحمل شدند.
گفت:  سیدعلیخانی  حاج  مهندس  خدمات  از  تشکر  ضمن  وی 
آقای عراقی زاده تجربه خدمت را دارند و امیدواریم در این عرصه هم 

موفق باشند.
همچنین سردار عبدالرضا ناظری در این مراسم با اشاره به اهمیت 
سه عامل انسان، جاده و وسیله نقلیه در حفظ جان مردم تصریح کرد: 

طبق یک نظریه علمی اگر یک راننده که بیشترین عامل تصادف 
است، در حین رانندگی غفلت کرد، مجازاتش نباید مرگ باشد یعنی راه ها 
و وسایل ایمنی باید آن  قدر ایمن باشد که اگر راننده غفلت کرد، نمیرد.

وی افزود: در بخش  راه ها شاهد مجاهدت حوزه راهداری  برای 
اقدامات پیشگیرانه، ایمن سازی و ... هستیم. خدمت خاموشی که کسی 
انسان هایی است که به راحتی  اما عامل نجات جان  متوجه آن  نیست 

از جاده ها عبور می کنند.
با  که  است  استانی  کرمان  استان  کرد:  خاطرنشان  ناظری  سردار 
توجه به وسعت آن، بیشترین راه های مواصالتی کشور را دارد بنابراین 
راه  بوده و توجه ویژه مسئوالن وزارت  تأثیرگذار  راه ها بسیار  در حوزه 

و شهرسازی را به کسانی که در این استان تالش می کنند، می طلبد.
سردار  شهادت  سالگرد  ایام  در  جاری  سال  در  کرد:  تأکید  وی 
سلیمانی، روزانه شاهد تردد ۲۵ تا 3۰ هزار نفر زائر در استان بودیم و 

تالشمان در جهت تامین امنیت زائران حاج قاسم در مسیر بود. 
کوهبنان  مردم  نماینده  شریعتی  عفت  است،  حاکی  گزارش  این 
امیدواری کرد که همه  اظهار   نیز  اسالمی  در مجلس شورای  زرند  و 
در ابعاد مختلف بتوانند در جهت اهداف تمدن اسالمی گام برداشته و 

مشمول توفیقات الهی باشند.
سیدعلی حاج سیدعلیخانی مدیرکل سابق راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان کرمان نیز با اشاره به جا به جایی 37 میلیون تن بار در 

سال گذشته از استان کرمان گفت:
بیشترین پروژه های راهداری در کشور برای استان کرمان تعریف 

شده که زحمت بیشتر مدیرکل جدید را می طلبد.
وی افزود: بهترین خاطراتم مربوط به زمانی است که بین راهداران 

در جاده ها حضور پیدا کردم و در گردنه های برفگیر کنار آنها بودم.
نقل  و  و حمل  راهداری  جدید  مدیرکل  عراقی زاده  احسان  دکتر 
اقدامات بزرگی  آیین اظهار داشت:  این  نیز در  جاده ای استان کرمان 
آغاز شده  کرمان  استان  در  راه ها  ایمنی  ارتقای  و  راهداری  حوزه  در 
که تمام تالش خود را خواهم کرد تا با کمک سایر همکارانم در اداره 
را  آغاز شده  پروژه های  استان،  جاده ای  نقل  و  و حمل  راهداری  کل 

برسانیم. اتمام  به 
راهداری  مدیرکل  معارفه  و  تودیع  آیین  در  است،  ذکر  به  الزم 
عبدالرضا  سردار  حضور  با  که  کرمان  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و 
مردم  نماینده  شریعتی  عفت  استان،  انتظامی  نیروی  فرمانده  ناظری 
حجت  اسالمی،  شورای  مجلس  در  کوهبنان  و  زرند  شهرستان های 
االسالم عرب پور امام جمعه موقت کرمان، حاجی زاده مدیر کل راه 
و شهرسازی استان، سرهنگ حجت اهلل پاداش جانشین سپاه ثاراهلل در 
بسیج اقشار، سرهنگ امان اهلل بامری مسئول سازمان بسیج کارمندان، 
مدیران  از  جمعی  و  کرمان  استان  راه  پلیس  رئیس  رضایی  سرهنگ 
مدیرکل  سیدعلیخانی  حاج  سیدعلی  زحمات  از  شد،  برگزار  استان 
سابق راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان تجلیل و احسان 

عراقی زاده به عنوان مدیرکل جدید معرفی شد.

با پیگیری دادستانی اهواز؛ پل نورد اهواز روشن شد
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان گفت: با پیگیری دادستانی 
نورد  پل  روشنایی  پروژه  عامه،  حقوق  حفظ  کار گروه  در  استان  مرکز 

اهواز اجرایی شد.
حسینی  عباس  خوزستان،  دادگستری  عمومی  روابط  گزارش  به 
پویا اظهار داشت: بررسی مشکالت مناطق از اولویت های دادسراها در 
بحث نظارت بر حقوق عامه است و در نشستی که اخیرا در خصوص 
منطقه گلدشت گرفته شد، روشنایی معابر اصلی و پل نورد اهواز یکی 

از مصوبات بود.
وی با تقدیر از عملکرد اداره توزیع برق شهرستان اهواز و شهرداری 
منطقه ۵، در خصوص روشنایی این معابر و پل نورد، گفت: انتظار ما این 
است که ادارات دولتی در خصوص نگهداری از اموال خود با حساسیت 
بیشتری عمل کنند و با حفاظت و حراست از اموال خود، مانع از هدر 

رفت بیت المال شوند.
از  معابر  آسفالت  و  روشنایی  ایجاد  کرد:  تصریح  پویا  حسینی 
ابتدایی ترین خدمات در یک منطقه است و روشنایی معابر عالوه بر رفاه 
عمومی، یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شود.

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با استاندار 
خوزستان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خوزستان، شامگاه ، جمعه 6 اسفندماه 
توسعه  معاون  بیرانوند«  کریمی  »محمود   ۱۴۰۰
کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با »صادق خلیلیان« استاندار ویژه خوزستان دیدار و 

گفتگو کرد.
فتوحی«  »آقارضا  حضور  با  که  دیدار  این  در 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و »ارسالن 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  مدیر  غمگین« 
اشتغال  به  مربوط  موضوعات  شد،  انجام  خوزستان 

استان بررسی و مورد گفتگو قرار گرفت .

دیدار معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با استاندار خوزستان

لی  ما م  محکو نی  ا ند ز هشت 
رییس  استاندار،  حضور  با  آیینی  در 
فرمانده  دادستان،  دادگستری،  کل 
انتظامی و مدیرکل زندان ها در ایالم 

آزاد شدند.
استاندار ایالم در این آیین اظهار 
و  خیرین  جهادی  حرکت  داشت: 
استان  اجرایی  های  دستگاه  مدیران 
با  مالی  محکوم  زندانیان  آزادی  در 
پرداخت مطالبه آنان ، ستودنی و قابل 

ستایش است

حسن بهرام نیا افزود: بار سنگین 
عهده  بر  زندانیان  فرهنگی  و  معنوی 
امور زندان ها است و زندان های کشور 
ها  کشور  سایر  های  زندان  با  ایران 

متفاوت است.
که  مدیرانی  همه  تالش  از  وی 
کرد  قدردانی  زندانیان  آزادی  برای 
پسندیده  و  جهادی  اقدام  افزود:  و 
خیرین برای بازگشت دوباره این افراد 
اثرات  منشأ  توان  می  جامعه  داخل  به 

فراوانی باشد.

زندان  داد:  ادامه  ایالم  استاندار 
و  تزکیه  برای  فرصتی  زندانیان  برای 
فرصت  این  از  که  است  نفس  تهذیب 
باید استفاده کنند و پس از طی کردن 
کردن مدت زمان محکومیت بتوانند در 

جامعه سربلند باشند.
مواد  بیان داشت: وجود  نیا  بهرام 
به  توجه  و  بهداشتی  امکانات  غذایی، 
مسایل فرهنگی و دینی نه تنها حقوق 
زندانیان  خانواده  حقوق  بلکه  زندانیان 

محترم شمرده شده است.

زندان  نتقال  ا کرد:  تاکید  وی 
مرکزی شهر ایالم به خارج از شهر یک 
مطالبه عمومی بود و پس از تحقق این 
مهم با تالش رییس دادگستری استان 

رضایت مردم حاصل شد.
استاندار ایالم گفت: امروز وضعیت 
رفاهی زندانیان بسیار بهتر گذشته است 
بودن  فراهم  وجود  با  فضا  این  در  و 
بسترهای مناسب برای حرفه آموزی می 
توانند شغل آبرومند را برای برای خود 

پس از آزاد شدن ایجاد کنند.

طی آیینی : هشت زندانی محکوم مالی در ایالم آزاد شدند 

سازمان  شهردارورئیس  معاون 
وهنری  جتماعی  ا ورزشی، فرهنگی،
شهرداری کرج از آغاز مطالعات ارزیابی 
پروژه  فرهنگی  و  اجتماعی  تاثیرات 

احداث مجموعه تئاتر شهر اطالع داد.
روند  به  اشاره  با  احمدی  علی 
بررسی  خصوص  در  سازمان  اقدامات 
پروژه ها  فرهنگی  و  اجتماعی  تاثیرات 
پیش از احداث )اتاف(،گفت:پس از آغاز 
مطالعات در دو پروژه پیاده راه سازی 
سه  طراحی  باز  و  دانشکده  خیابان 
)مهران(،استقالل  خانی  شهید  میدان 
و شهید مدنی،مطالعات کارشناسی در 
خصوص تاثیرات اجتماعی و فرهنگی 
احداث »مجموعه تئاتر شهر« نیز زیر 
بین کارشناسان سازمان فرهنگی  ذره 

قرار گرفت.
سازمان  شهردارورئیس  معاون 
وهنری  جتماعی  ا ورزشی، فرهنگی،
بیان  با  البرز  مرکزاستان  شهرداری 
یک  عنوان  به  سینما  و  تئاتر  که  این 
مقوله فرهنگی،تأثیرات اجتماعی بسیار 
زیادی بر مخاطبان دارد،اظهار داشت:با 
پروژه  میان  که  رتباطی  ا به  توجه 
موضوعاتی  و  کرج  شهر  تئاتر  احداث 
ت  قا و ا عی، جتما ا بط  ا و ر ن  همچو
جتماعی  ا آسیب های  منیت، ا فراغت،
تأثیرات  به  توجه  با  و  دارد  وجود  و... 
این گونه پروژه ها  مثبت و منفی ای که 
می تواند در زندگی شهروندان بر جای 
در  آن  تاثیرات  بررسی  گذارد،ضرورت 

دستور کار سازمان قرار گرفت.
که  ین  ا به  ره  اشا با  احمدی 
نبه  جا چند  ماهیتی  شده، یاد  طرح 
ابعاد  به  می توان  آن  جمله  از  و  دارد 
و  ترافیکی،تاریخی،فرهنگی،منظرین 

داشت:بر  کرد،عنوان  اشاره  اجتماعی 
را  طرح،تغییراتی  اجرای  اساس  همین 
در حوزه های کالبدی و کاربری نیز در 
پی خواهد داشت و بدون شک مواجهه 
نیازمند  وجهی ای  چند  اقدام  چنین  با 
و  پیشنهادی  طرح  از  کامل  شناخت 

محیط اجتماعی طرح دارد.
ز  ا کرد:پس  نشان  خاطر  وی 
تیم  توسط  اولیه  پژوهشی  اقدامات 
اتاف،به منظور شناخت کلیه حوزه های 
با  موضوع،جلسه ای  به  نسبت  مرتبط 
و  پروژه  علمی،مجری  ناظر  حضور 
نمایندگان کلیه معاونت ها،سازمان های 
ذیربط)معاونت فنی و عمرانی به عنوان 
و  شهرسازی  معاونت  و  پروژه  مجری 
معماری، معاونت حمل و نقل و ترافیک 
و سازمان سیما منظر و فضاهای سبز 
عنوان  به   ۲ منطقه  شهری،شهرداری 
بردار( بهره  یا  همکار  های  دستگاه 

برگزار شد.
به گفته سرپرست سازمان فرهنگی 
ورزشی و اجتماعی شهرداری کرج،مدت 
پیش  ماه   ۸ مطالعه حدود  انجام  زمان 

بینی شده است.
دوازده زندانی درایام دهه مبارک 

فجر آزاد شدند
معاون شهردار از ارائه خدمات ویژه 
در حاشیه مراسم جشن انقالب اطالع 
داد و گفت:آزادی ۱۲ زندانی یکی از این 
خدمات به شمار می آمد که انجام شد.

و  تبریک  ضمن  احمدی  علی 
گرامی داشتن ایام مبارک دهه فجر به 
همکاری  با  فرهنگی  سازمان  اقدامات 
مناطق دهگانه، سازمان های تابعه و ... 
در مجموعه مدیریت شهری اشاره کرد و 
گفت:از مهم ترین اقدامات صورت گرفته 
مدیریت شهری دراین ایام برپایی جشن 
پایگاه بسیج حوزه  با همکاری  انقالب 
 ۱۲ روز  در  سیدالشهدا  حضرت  هشت 
امام خمینی)ره(،در  بهمن سالروز ورود 

محل تاالر شهیدان نژاد فالح بود.
احمدی بابیان این که با همکاری 
بنیادهای نیکوکاری در حاشیه این جشن 
به مناسبت ۱۲ بهمن ماه، ۱۲ زندانی آزاد 
شدند،به اهدا ۱۲ جهیزیه،توزیع ۱۲ هزار 
بسته معیشتی و ۱۲۰ هزار پرس غذا در 

این مراسم اشاره کرد.
سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی 
و اجتماعی شهرداری مرکزاستان البرز 
همچنین از تقدیر از ۱۲ نفر از نخبگان 
علمی کمیته امداد در این مراسم اطالع 
شهدای  کرد:خانواده های  عنوان  و  داد 
انقالب نیز در این مراسم تجلیل شدند.

احمدی در خصوص دیگر اقدامات 
ایام،  این  در  کرج  شهری  مدیریت 
اصلی  میادین  کرد:آذین بندی  اظهار 
ساختمان های  و  محوری  شوارع  و 
در  فجر  دهه  روتین  اقدامات  از  اداری 
سال  و  بوده  متمادی  همه سال های 

جاری نیز اجرا شد.
کرد:اجرای  اضافه  شهردار  معاون 
ویدیو مپینگ و نورپردازی سه بعدی با 
تصاویر و شعارهای انقالبی بر روی یکی 
منطقه،از  هر  در  بلند  ساختمان های  از 
دیگر اقداماتی بود که سازمان فرهنگی 
با همکاری مناطق دهگانه همزمان با 

دهه فجر انجام داد.
 ۲۲ نورافشانی  به  همچنین  وی 
بهمن، هم زمان با ساعت اهلل اکبر در تمام 
مناطق دهگانه اشاره کرد و افزود:اکران 
بنرهای شهری به مناسبت ایام مبارک 
دهه فجر نیز با همکاری مناطق دهگانه، 
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری 
بین الملل  امور  و  ارتباطات  اداره کل  و 

شهرداری کرج صورت پذیرفت.
احمدی در پایان از چاپ و اکران 
بنر در پیشانی ناوگان حمل ونقل عمومی 
به عنوان دیگر اقدام مدیریت شهری در 
همکاری  وافزود:با  یادکرد  فجر  دهه 
سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهری 
ایران  تاکسی ها،پرچم  تمام  روی  بر 

نصب شد.

احمدی معاون شهردارورئیس سازمان فرهنگی،ورزشی،اجتماعی وهنری شهرداری کرج:

اثرات اجتماعی وفرهنگی احداث مجموعه تئاُترشهر ارزیابی می شود

 مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
مرکزی گفت: ۴۵ هزار و ۵۰۱ خانواده در استان زیر 
پوشش این نهاد هستند و ۱7۱ هزار خیر این مددجویان 

را حمایت می کنند.
استان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  کل  مدیر 
مرکزی در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش مراکز 
امسال  ابتدای  گفت:  مرکزی  استان  در  نیکوکاری 
که  داشتند  فعالیت  استان  در  نیکوکاری  مرکز   ۱9۸

با فزایش ۱۱۵ مرکز نیکوکاری اکنون 3۱3 مرکز در 
استان مشغول فعالیت هستند که از محل مشارکت های 
مردمی، ۱33 میلیارد و ۲۸3 میلیون تومان به حساب 

این مراکز واریز شد.
مجید مؤمنی با بیان اینکه ۴۵ هزار و ۵۰۱ خانواده 
خمینی  امام  امداد  کمیته  حمایت های  پوشش  تحت 
خانواده ها  این  برای  کرد:  اظهار  هستند،  استان  )ره( 
۱7۱ هزار خیر وجود دارد که 3۴ هزار خیر به ایتام، 

خدمات ارائه می کنند و تعداد خیران سه برابر مددجویان 
زیرپوشش است.

وی ادامه داد: یک هزار و ۱۸۵ یتیم و چهار هزار 
و 7۵۲ فرزند محسنین در بین مددجویان وجود دارند 
که 3۵ هزار و ۱۴9 خانوار حامی طرح اکرام محسنین 
هستند و تا پایان بهمن ماه ۴7 میلیارد و ۱۴۸ میلیون 
و 9۰۰ هزار تومان به حساب مستقیم این افراد واریز 

شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی:
خیرین استان مرکزی سه برابر مددجویان کمیته امداد این استان هستند
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مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی 
به رنگ سفید روغنی مدل ۱3۸7 به شماره انتظامی ۵۸۸ ی ۲۴-ایران۵6 
به شماره موتور ۲3۸۸9۸۴ به شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸77۴36۲۲متعلق به 

خانم فاطمه فیض اله پور طارمسری مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
شناسنامه مالکیت هاچ بک پژو تیپ ۲۰6tu3 مدل ۱396 به رنگ سفید 
 ۱۸۲A۰۰۰73۴۵ روغنی به شماره پالک ۴۱6 ص ۲۵-ایران۸۸ به شماره موتور
به شماره شاسی NAAP۰3EE۰HJ۰99۲9۲متعلق به مریم مهری چون 

چنانی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری مزدا مدل 3۲3 به رنگ سبز 
یشمی مدل ۱3۸۱ به شماره انتظامی ۵۲۴ ق ۵۵-ایران۴۴ به شماره موتور 
وازدرجه  مفقود   BGBASDZM۸۰۱۱۴7 شاسی  شماره  به    3۵۵97۵ZI

اعتبار ساقط می باشد. 

موقت  موافقت نامه  تمدید 
تشکیل منطقه آزاد تجاری بین 

ایران و اتحادیه اوراسیا
هیئت وزیران در راستای اجرای 
و  تنظیم  چگونگی  آیین نامه   ۲ ماده 
مصوب  بین المللی  توافق های  انعقاد 
کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
رئیس  حقوقی  معاونت  هماهنگی  با 
جمهور و وزارت امور خارجه نسبت به 
مذاکره و امضای موقت پروتکل تمدید 
موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد 
تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای 
شده  تأیید  متن  چهارچوب  در  عضو 
توسط هیئت دولت اقدام و مراحل را تا 

تصویب نهایی پیگیری نماید.
پروتکل  مصوبه،  این  دنبال  به 
تمدید موافقت نامه مذکور در دو ماده 
بین طرفین )جمهوری اسالمی ایران 

و اتحادیه اوراسیا( به امضاء رسید. 
موافقت نامه  نهم  فصل  مطابق 
موقت، مدت موافقت نامه موقت تا تاریخ 
۲7 اکتبر ۲۰۲۵ مطابق با ۵ آبان ۱۴۰۴ 
الزم االجرا  زمان  یا  شمسی  هجری 
شدن موافقت نامه نهایی )هرکدام که 

زودتر اتفاق افتاد( تمدید شد. 
در بند دوم ماده ۱ پروتکل امضاء 
موافقت نامه  که  شده  اشاره  نیز  شده 
تاریخ  از  سال   6 تا  حداکثر  نهایی 
موقت  موافقت نامه  شدن  الزم االجرا 

منعقد خواهد شد.

حذف کد کشوری اتحادیه 
اروپا از سیستم تعرفه تجاری 

و اداره گمرک بریتانیا
سازمان درآمد و گمرکات دولت 
بریتانیا ) HMRC( به روزرسانی های 
اداره  و  تجاری  تعرفه های  به  مربوط 
گمرک واردات و حمل ونقل صادرات 
)CHIEF( را اعالم کرد. بدین ترتیب 
از ۸ فوریه ۲۰۲۲، کد کشوری اتحادیه 
از حوزه های  اروپا دیگر در هیچ یک 
داده ای معتبر نخواهد بود و کد خاص 
کشوری هر یک از اعضا باید در اداره 
گمرک واردات و حمل ونقل صادرات 
استفاده شود. حذف کد کشوری اتحادیه 
گمرکی  اظهارنامه  خدمات  در  اروپا 
تعرفه ها  آنالین  ابزارهای  و   )CDS(
نیز بعداً انجام خواهد شد. با این وجود 
هر  خاص  کد  از  است  شده  پیشنهاد 
یک از کشورهای عضو، برای صدور 
اظهارنامه ها به کمک خدمات اظهارنامه 

گمرکی استفاده شود.

انتشار آخرین دستورالمعل 
توسط  کاال  حمل ونقل  خدمات 

گمرک بریتانیا
کنترل های  شیوه  معرفی  از  بعد 
اول  در  مرز،  در  کاال  تحویل  جدید 
ژانویه سال ۲۰۲۲، انجمن حمل ونقل 
 )BIFA( بین المللی حمل بار بریتانیا
با نظرات زیادی درباره عملکرد واقعی 
رویه های جدید و مشکالت پیش روی 

آن مواجه شد.
را  فوق  دیدگاه های  انجمن  این 
به سازمان درآمد و گمرکات سلطنتي 
در  مجلس  با  و  منتقل   )HMRC(

مورد آنها گفت وگو کرد.
شرط مربوط به مجوز موقت حمل 
بدون  کشتی  به  خالی  نقلیه  وسائط 
 ،)GMR( گمرکی  حقوق  افزایش 
به  فوریه ۲۰۲۲  اول  در  برنامه  طبق 
پایان رسید. از این تاریخ به بعد دریافت 
حقوق گمرکی، برای همه جابه جایی ها 
کاال  حامل  ناوگان  موقعیت های  در 
وسائط  است.  الزامی   )GVMS (
نقلیه ای که این قانون را نادیده بگیرند، 
نمی تواند از بندر مبدأ خود جابه جا شوند. 

جمهوری  با  رایزنی  آغاز 
ی  مضا ا ی  ا بر ن  یجا با ر ذ آ
ایجاد کریدور خلیج  توافق نامه 

فارس- دریای سیاه 
مذاکرات برای انعقاد موافقت نامه 
کریدور خلیج فارس- دریای سیاه بین 

ایران، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، 
بلغارستان و یونان در حال انجام است 
و دور ششم این مذاکرات قرار است در 
ماه آوریل در بلغارستان برگزار و متن 

موافقت نامه برای امضا آماده شود. 
مهدی صفری، معاون دیپلماسی 
اقتصادی امور خارجه ایران در این باره 
گفت: به زودی شاهد ظهور یک کریدور 
متنوع  مسیرهای  با  مهم  حمل ونقلی 
بین کشورهای  تجارت  برای تسهیل 

منطقه و جهان خارج خواهیم بود. 

به  گمرکی  نظام  تبدیل 
حوزه ای عاری از فساد به عنوان 

یک اولویت 
رئیس جمهور ازبکستان شوکت 
میرضیایف طی جلسه ای اصالح بیشتر 
گمرک و تبدیل آن به حوزه ای عاری از 

فساد را مورد تأکید قرار داد.
گمرکی  سیستم  گفت:  وی 
و  داخلی  اقتصاد  بین  مهمی  پیوند 
جهانی برقرار مي کند. اگر این سیستم 
مانع  نکند،  کار  شفاف  و  درستی  به 
کارآفرینی و سرمایه گذاری می شود. به 
همین دلیل در سال ۲۰۱9 اصالحات 
اداري و رویه هاي گمرکي در مسیرهای 
ویژه ساده سازي شده در ادارات گمرکی 
سازماندهی شده است. امروزه 9۵ درصد 
مسافران و 7۵ درصد بار تجاري از این 
مسیرها عبور می کنند. 6۰ نوع مجوز که 
قباًل توسط ۱۲ سازمان مختلف صادر 
می شد، اکنون از طریق یک پنجره واحد 
به صورت الکترونیکی ارائه می شود. در 
نتیجه زمان ترخیص کاال از گمرک ۱۰ 

برابر کاهش یافته است.
برای  توسعه  استراتژی  هدف 
سال های ۲۰۲6-۲۰۲۲ رساندن حجم 
تعداد  و  دالر  میلیارد   3۰ به  صادرات 
نفر  میلیون   7 به  خارجی  گردشگران 
را  ویژه ای  مسئولیت  امر  این  است. 
برعهده مقامات گمرکی قرار می دهد.

سیستم  توسعه  بر  نشست  این 
گمرکات  در  شرایط  بهبود  گمرکی، 

اجرایی تمرکز داشت.
 - به گفته میرضیایف گمرکات 
اجرایی چهره کشور هستند و اینجاست 
که اولین برداشت برای کسانی که به 
وارد می شوند شکل  ازبکستان  کشور 
می گیرد. شوکت میرضیایف گفت که 
برای مردم و  باید شرایط راحتی  آنها 

کارآفرینان داشته باشند.
ی  ز بهسا ص  خصو ر د
مرزی،  گمرکات  زیرساخت های 
بازسازی  آنها،  مجاور  قلمرو  بهسازی 
برخی دفاتر و ترمیم راه های منتهی به 

آنها دستوراتی داده شد. 

تبلیغات ترکیه و آذربایجان 
در مورد کریدور زنگزور 

کارشناس  ینیاکون،   سلیم هان 
دانشگاه شانگهای  تجارت جهانی در 
به  ن  یجا با ر ذ آ و  کیه  تر گفت: 
موفقیت های بزرگی در زمینه ترانزیت 

دست یافته اند. 
وی افزود: نتایج جنگ دوم قره باغ 
مانند کریدور زنگزور و غیره نقش بسیار 
قرار است در  مهمی در گام هایی که 

آینده برداشته شود، دارد. 
کریدور  کرد:  تأکید  ینیاکون   
مهم  استراتژیک  عامل  یک  زنگزور 
از  آذربایجان  به  ترکیه  اتصال  برای 

طریق نخجوان است.
زنگزور  کریدور  افتتاح  از  پس 
تجاری  کریدور  بزرگترین  می توان 
آغاز  از چین  که  کرد  ایجاد  را  جهان 
می شود و از مسیر حمل ونقل بین المللی 
ترانس خزر و کریدور زنگزور به ترکیه 
و از آنجا به مدیترانه شرقی و شمال 

اروپا می  رسد. 
امر  این  اظهارداشت:  ینیاکون   
از  را  آذربایجان  و  ترکیه  همکاری 
مرحله  به  استراتژی  و  اقتصادی  نظر 
تا جایی که  کاماًل متفاوتی می رساند 
عرصه  در  را  کشور  دو  موقعیت های 

جهانی بیشتر تقویت کند. 

پشتیبانی WCO از تسهیل 
تجارت در فیلیپین تحت برنامه 

مرکاتور
گمرک  جهانی  سازمان  دبیرکل 
در دیدار با رئیس کل گمرک فیلیپین 
با  مرتبط  ظرفیت سازی  درخصوص 
تسهیل تجارت به بحث و تبادل نظر 

پرداخت.
از زمان اجرای طرح مرکاتور در 
گمرک  جهانی  سازمان   ،۲۰۱9 سال 
تعدادی از محدوده های مرتبط با توسعه 
سازمانی و تسهیل تجارت در گمرک 
فیلیپین شامل مدیریت خطر، بررسی 
زمان ترخیص، ترخیص محموله های 
هوایی و مدیریت منابع انسانی را مورد 

پشتیبانی خود قرار داده است.
این دیدار فرصتی برای سازمان 
جهانی گمرک و گمرک فیلیپین بود تا 
مروری بر پیشرفت های به دست آمده در 
دو سال گذشته داشته باشند و اولویت ها 
در سال های آینده را مدنظر قرار دهند.

و  کوچک  سالح های  با  مبارزه 
سبک و مواد مخدر در گمرکات کارائیب
سالح های  با  رزه  مبا پروژه 
کوچک و سبک و مواد مخدر به نام 
)Hammer(، از ۸ فوریه ۲۰۲۲ در 
سازمان  دبیرکل  حضور  با  باربادوس 
مقامات  از  تعدادی  و  گمرک  جهانی 

دیگر آغاز به کار کرد.
ساله  دو  پروژه  یک  پروژه،  این 
است که با بودجه اداره بین المللی مواد 
مخدر و امور اجرایی قانونی و وزارت 
امور خارجه آمریکا برای ظرفیت سازی 
سالح های  قاچاق  با  مبارزه  امر  در 
کوچک و سبک و مواد مخدر در ناحیه 

کارائیب اجرا خواهد شد.
منطقه  که  است  ذکر  شایان 
کارائیب همواره با تهدید دوگانه قاچاق 
مواد مخدر و اسلحه روبه رو بوده است 
و گمرک با ظرفیت سازی بهتر می تواند 
تهدیدها  این  با  اختصاصی  به طور 

مبارزه کند.
انتخاب مرکز آموزش سگ های 
مرکز  عنوان  به  آرژانتین  جستجوگر 

WCO آموزش ناحیه ای
سو  ر و ا تر نم  خا ر  ا ید د ر  د
گمرک  مدیرکل   )Traverso (
دبیرکل  میکوریا  کونیو  و  آرژانتین 
یادداشت  گمرک،  جهانی  سازمان 
مرکز  یک  د  یجا ا برای  تفاهمی 
موادیاب  سگ های  ناحیه ای  آموزش 
امضا  آیرس  بوئنوس  در   )RDTC(

شد.
میکوریا در این دیدار تأکید کرد که 
مأموران گمرک در انجام وظایف روزانه، 
جستجوگر  سگ های  واحدهای  به 
نیازمند هستند و نمی توان نقش کلیدی 
یادداشت  این  گرفت.  نادیده  را  آنها 
با  مرکزی  تأسیس  منظور  به  تفاهم 
استانداردهای باال و ایجاد یک شبکه 

جهانی به امضا رسیده است.
جستجوگر  از سگ های  استفاده 
یکی از ابزارهای عملیاتی غیرتخریبی 
در گمرک است و برای مقاصد مختلف 
مواد  و  مخدر  مواد  کشف  ازجمله 
غیرقانونی  کاالهای  و  ارز  منفجره، 
 CITES کنوانسیون  پوشش  تحت 
)گونه های حیوانی و گیاهی در معرض 
انقراض( و حتی در برخی مسائل امنیتی 

از آنان استفاده می شود.

به  استوایی  گینه  پیوستن 
سازمان جهانی گمرک 

گینه استوایی با ارائه سند الحاق 
به  گمرک  جهانی  سازمان  به  خود 

عضویت این سازمان درآمد و یکصد و 
هشتاد و چهارمین عضو WCO شد.
مرکزی  آفریقای  در  کشور  این 
واقع شده و زبان رسمی آن اسپانیولی، 
فرانسوی و پرتغالی است.گینه استوایی 
و  غربی  آفریقای  ناحیه  از  بخشی 
مرکزی سازمان جهانی گمرک خواهد 

بود.
سازمان جهانی گمرک از پیوستن 
بین المللی  خانواده  به  استوایی  گینه 

گمرک استقبال کرد.

راه اندازی واحد جدید کنترل 
گمرک  در  هوایی  محموله های 

فیجی
همزمان با روز جهانی گمرک )۲6 
درآمد  و  اداره خدمات گمرک  ژانویه( 
فیجی، واحد جدید کنترل محموله های 
هوایی )ACCU( خود را در فرودگاه 
بین المللی نادی ) Nadi( افتتاح کرد.

کنترل  واحد  مکمل  واحد،  این 
بندری )PCU( این کشور در سووا ) 

Suva( است.
فیجی طیف کاملی از برنامه های 
شده  ارائه  آموزشی  و  فنی  حرفه ای 
توسط سازمان جهانی گمرک و دفتر 
مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان 
خود  فرودگاه های  و  بنادر  در  را  ملل 

اجرایی کرده است.

مدیریت گذرگاه های مرزی 
عراق، فعال سازی سیستم تأیید 
الکترونیکی گمرکی را آغاز کرد

رایزن بازرگانی کشورمان در عراق 
داد:  گزارش  نیوز  موازین  از  نقل  به 
گذرگاه های  مدیریت  اعالم  براساس 
واحد  پنجره  مدیریت  عراق،  مرزی 
فناوری  معاونت  و  تجاری  مبادالت 
اطالعات با هماهنگی گمرک و سازمان 
امور مالیاتی این کشور، امکان دریافت 
عوارض به صورت الکترونیکی از طریق 
برنامه سیستمی تدوین شده به منظور 
گذرگاه های  بر  کنترل  اعمال  تشدید 
فرار  و  قاچاق  از  جلوکیری  و  مرزی 
فراهم  گمرکی  حقوق  پرداخت  از 

شده است. 
بین  تفاهم  یادداشت  امضای 
آزاد  سازمان جهانی گمرک و منطقه 

تجارت قاره آفریقا 
سازمان  دبیرکل  کونیومیکوریا، 
وارمکل  گمرک )WCO( و  جهانی 
آزاد تجارت قاره  منه، دبیرکل منطقه 
آفریقا )AfCFTA( در مقر سازمان 
و  مالقات  یکدیگر  با  گمرک  جهانی 
را  دوجانبه  همکاری  تفاهم  یادداشت 
یادداشت  این  از  هدف  کردند.  امضا 
تفاهم تقویت ظرفیت سازمانی، شفافیت 
و کارآیی گمرکات آفریقا به شیوه ای 
دو  بین  همکاری  طریق  از  پایدار 

سازمان است.
تجارت قاره  آزاد  منطقه  دبیرکل 
مالقات  این  در   )AFCFT( آفریقا 
گفت: از زمان تأسیس دبیرخانه منطقه، 
امروز ۴۱  و  پیموده شده  راه طوالنی 
کشور از ۵۴ کشور عضو آن، قواعد مبدأ 
را برای ۸7/7 درصد از سرفصل های 

تعرفه مورد توافق، تصویب کرده اند.
رکت  مشا رداشت:  ظها ا وی 
گمرک برای تحقق آرمان های مندرج 
آزاد  منطقه  تاسیس  موافقت نامه  در 
 )AfCFTA( آفریقا  قاره  تجارت 
ضروری است. او همچنین خاطرنشان 
و  بوده  باال  انتظارات  سطح  که  کرد 
کشورها مشتاق آغاز تجارت تحت این 

موافقت نامه بودند.
تجارت  د  ا ز آ دبیرکل منطقه 
سپس   )AfCFTA ( آفریقا  قاره 

جهانی  نقش سازمان  و  تخصص  از 
در  ظرفیت سازی  ارائه  گمرک در 
زمینه های با سطح فنی باال که برای 
اجرای توافق نامه کلیدی بودند، قدردانی 

کرد.
تبریک  با  نیز  میکوریا  دکتر 
به  د  خو یی  یقا فر آ ی  همتا به 
توسط  شده  انجام  اقدامات  خاطر 
دبیرخانه )AfCFTA( بر زمینه هایی 
که سازمان جهانی گمرک می تواند در 
جمله  از  باشد،  داشته  مشارکت  آنها 
سیستم  مانند  گمرکی  فنی  موارد 
و  مبدأ،  و  ارزش گذاری  هماهنگ، 
همچنین اتوماسیون، مدیریت ریسک 
و تسهیل تجارت که منافع اقتصادی 
خواهد  همراه  به  آفریقا  قاره  برای  را 

داشت، تأکید کرد.

اقلیم  گمرکات  بازگشایی 
کردستان عراق 

کشورمان  بازرگانی  یزن  را  
گمرکات  کل  اداره  گفت:  عراق  در 
جاده های  بازسازی  دارد  درنظر  عراق 
اقلیم کردستان  به  منتهی  مواصالتی 
عراق و بازگشایی گمرکات اقلیم را در 

دستور کار قرار دهد.
غیررسمی  گذرگاه های  موضوع 
این  از  مرکزی  دولت  برای  گمرکی 
حال  در  که  است  اهمیت  حائز  بابت 
دولت  برای  درآمدی  منبع  حاضر 
اقلیم کردستان است و نظارت بر این 
گمرکات می تواند درآمد حاصل از ورود 
مرکزی  دولت  گمرک  برای  را  کاال 
افزایش دهد. در بعضی از نقاط مرزی 
واقع در محدوده اقلیم کردستان دارای 
نظارت گمرکی ضعیف یا فاقد کنترل 

الزم است.

شانزدهمین نشست کمیته 
جهانی  سازمان  حسابرسی 

گمرک برگزار شد
کمیته  نشست  همین  د نز شا
 )Audit Committee( حسابرسی
سازمان جهانی گمرک در تاریخ ۲۵-۲6 
بهمن برابر با ۱۵-۱۴ فوریه ۲۰۲۲ به 
ترکیبی )حضوری و مجازی(  صورت 
با  گمرک  جهانی  سازمان  مقر  در 
شرکت اعضای این کمیته با سخنرانی 
افتتاحیه میکوریا دبیرکل سازمان مذکور 

برگزار شد.
دبیرکل  معاون  جلسه  این  در 
کمیته  نقش  و  حکمرانی  درخصوص 
آخرین  نتایج  براساس  حسابرسی 
اجالس کمیسیون خط مشی گذاری و 
دائمی  حسابرسی  فعالیت های  شورا، 
شامل گزارش پیشرفت برنامه راهبردی 
چارچوب  و  گمرک  جهانی  سازمان 
نظارتی مرتبط با توصیه های حسابرسی 
در دست اقدام، گزارش پیشرفت کاهش 
ریسک های تعیین شده و پیاده سازی 
کمیته  نشست های  قبلی  توصیه های 

حسابرسی مطالبی بیان کرد.
گزارش حسابرسی خارجی سال 
۲۰۲۱ در مورد امنیت سایبری، پیگیری 
 Risk( ریسک  نگاشت  اقدام  طرح 
Mapping( و حسابرسی با تمرکز 
بر تصمیمات درباره حسابرسی داخلی 
و خارجی ۲۰۲۲ از دیگر موارد مطروحه 

در این نشست بود.
هیأت گمرک جمهوری اسالمی 
رؤسای  و  مدیرکل  از  متشکل  ایران 
گروه های امور سازمان جهانی گمرک 
و همکاری های منطقه ای و بین المللی 
دفتر همکاری های بین الملل و نماینده 
سازمان  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
جهانی گمرک در این نشست شرکت 

داشتند.

شایان ذکر است عضویت گمرک 
ایران در این کمیته مهم WCO به 
عنوان نماینده منطقه آسیا- اقیانوسیه، 
پیرو ارسال درخواست رسمی به معاونت 
و  گمرک  جهانی  سازمان  منطقه ای 
تصویب در یکصد و سی و هشتمین 
اجالس شورای سازمان مذکور در تیر 

ماه سال جاری صورت پذیرفت.
تهیه و تنظیم: ابوالفضل قاسمی 
جهانی  سازمان  گروه  رئیس  سپرو 

گمرک دفتر همکاری های بین الملل

تعرفه های گمرکی  کاهش 
در اردن

مخالفت  علی رغم  اردن  دولت 
فعاالن بخش صنعت، با هدف کمک 
به تجارت و در راستای مقابله با رکود 
اقتصادی و فعال کردن بخش تجاری 
گمرکی  تعرفه های  کاهش  به  اقدام 
از ماه فوریه سال ۲۰۲۲  کرده است. 
براساس این قانون، تعرفه گمرکی یک 
اساسی  کاالهای  به  مربوط  درصدی 
تعرفه  و  صفر  به  برنج  و  گندم  مانند 
گمرکی مربوط به محصوالت وارداتی 
موافقت نامه  دارای  که  کشورهایی  از 
ایاالت  عرب،  )اتحادیه  آزاد  تجارت 
متحده و اتحادیه اروپا( هستند از ۵% به 
یک درصد کاهش یافته است. همچنین 
حق گمرک کاالهای وارداتی که بین 
6/۵ تا ۱۰ درصد بود به ۵% رسیده و 
کاالهایی که تعرفه آنها بین ۱۵ تا۴۰ 
درصد بود به ۵% رسیده است. دولت 
اردن در راستای حمایت از تولید داخلی، 
که  وارداتی  کاالهای  گمرکی  تعرفه 
را  می شود  تولید  اردن  در  آنها  مشابه 
مستثنی نموده که براساس این تبصره، 
آن دسته از کاالها که تا قبل از فوریه 
۲۰۲۲ با تعرفه ۲۰ در صد وارد کشور 
درصد   ۱۵ تعرفه  با  منبعد  می شدند 
به اردن وارد خواهند شد و همچنین 
کاالهایی که در داخل تولید می شدند 
و با تعرفه بین ۲۵-۴۰ درصد وارد بازار 
اردن می شوند تا سال ۲۰۲۴ با تعرفه 
با  لغایت ۲۰۲7  از ۲۰۲۴  درصد،   ۲۵
تعرفه ۲۰ درصد و پس از این تاریخ با 
تعرفه ۱۵ درصد از مبادی ورودی اردن 

ترخیص خواهند شد.

میلیارد  از 20  بیش  جذب 
مستقیم  سرمایه گذاری  دالر 
خارجی توسط مناطق آزاد کره 

جنوبی
ت  ر ا ز و ش  ر ا گز س  سا ا بر
ه  کر نرژی  ا و  صنعت  رت،  تجا
کشور  این  آزاد  منطقه   9 جنوبی، 
دالر  میلیارد   ۱.3۱  ،۲۰۲۱ سال  در 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب 
کردند که ۴۲ درصد نسبت به سال 
سال  از  است.  یافته  افزایش   ۲۰۲۰
ری  یه گذا سرما  ۲۰۲۱ تا   ۲۰۰3
توسط  شده  جذب  خارجی  مستقیم 
 ۲۰/۵ به  کشور  این  آزاد  منطقه   9

میلیارد دالر رسیده است.
ب  جذ ی  ا بر د  ا ز آ طق  منا
مانند  بخش هایی  در  سرمایه گذاری 
لجستیک،  بیوتکنولوژی،  داروسازی، 
دانش بنیان و توسعه صنعت توریست 
دولت  و  دارند  کاربردی  برنامه های 
منطقه  هر  ی  ا بر ست  ا مصمم 
تا  دهد  انجام  مناسب تری  اقدامات 
برای  مطلوب تری  کسب وکار  محیط 

سرمایه گذاران خارجی فراهم شود.
در سال ۲۰۲۱، کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا، چین، آمریکا و فیلیپین 
به ترتیب بیشترین سهم سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی )FDI( را در مناطق 

آزاد اقتصاد کره جنوبی داشتند. 

ساالنه  نشست  برگزاری 
جهانی  سازمان  مدیره  هیئت 

مناطق آزاد در ژنو 
د  آزا مناطق  جهانی  سازمان 
)World FZO( با حضور نمایندگانی 
 ، WTO، UNCTAD، IRU از
سازمان بین المللی کارفرمایان و سازمان 
بین المللی کار، نشست ساالنه خود را در 

ژنو برگزار کرد. 
در این جلسه، شرکت کنندگان در 
مورد موضوعاتی ازجمله یکپارچگی و 
همکاری بین المللی برای توانمندسازی 
لیت های  فعا تقویت  د،  زا آ مناطق 
اقتصادی و برجسته کردن نقش آنها 
تأمین و  در تجارت جهانی و زنجیره 
ایجاد  و  چالش ها  بر  غلبه  همچنین 
فرصت هایی برای رشد و شکوفایی در 
جهان بحث و تبادل نظر کردند. این 
نشست به سازمان جهانی مناطق آزاد 
این امکان را می دهد تا اهداف توسعه 
پایدار سازمان ملل را در تمام مناطق 
آزاد جدید و موجود پیگیری کند و دامنه 
فعالیت خود را به شرکت های مدیریت 
ناوگان وسایل نقلیه در فراسوی مرزها 

گسترش دهد.
تا  شد  تصویب  نشست  این  در 
سازمان جهانی مناطق آزاد برای ارتقای 
پایداری در ناوگان حمل ونقل، همکاری 
خود را با اتحادیه بین المللی حمل ونقل 

جاده ای )IRU( گسترش دهد.
همکاری با سازمان های مختلف 
با  مقابله  برای  ذی نفعان  سایر  و 
فعالیت های غیرقانونی در مناطق آزاد 

از دیگر مصوبات این جلسه بود.

حمل ونقل  آزمایشی  پروژه 
چین  و  جنوبی  کره  ترکیبی 

)دریایی و هوایی(
پروژه  یک  جنوبی  کره  گمرک 
با  را  ترکیبی  حمل ونقل  آزمایشی 
چین در دستور کار خود قرار داده که 
بندر  به  را  اینچئون  فرودگاه  و  بندر 
چین  ویهای  در  فرودگاه  و  دریایی 
می کند.  متصل  شاندونگ  استان  در 
ویهای نزدیکترین شهر چین به کره 

جنوبی است.
کامیون های بارگیری شده توسط 
کشتی مستقیماً به فرودگاه ها می روند 
و در آنجا با محموله خود به هواپیما 
منتقل می شوند. این بدان معنی است 
که هیچ تخلیه ای وجود نخواهد داشت 
و محموله در همان روزی که وارد بندر 

شده به کشور ثالث منتقل می شود.
استاندارد  فرآیند  با  مقایسه  در 
فرودگاه،  و  بندر  در  محموله  انتقال 
و  ورود  گزارش های  تهیه  نیازمند  که 
خروج، روش حمل ونقل و تخلیه است، 
این سیستم جدید حدود یک روز زمان 

حمل ونقل را کاهش می دهد.
مورد  در  آزمایشی  پروژه  این 
چین  الکترونیکی  کاالهای  صادرات 
در  هواپیما  در  بارگیری  برای  که 
کره  به  اینچئون  بین المللی  فرودگاه 
حمل می شوند و محموله هایی که از 
یک کشور ثالث به فرودگاه اینچئون 
منتقل می شوند تا از طریق بندر دریایی 
اینچئون به چین ارسال گردد، اعمال 

می شود.
ی  الها کا النه  سا ت  ا ر د صا
الکترونیکی چین بالغ بر ۱.3 تریلیون 
دالر است که این کشور را به بزرگترین 
صادرکننده تجارت الکترونیک در جهان 

تبدیل کرده است.
محموله  حجم  که  آنجایی  از 
چین  هوایی  حمل ونقل  ظرفیت  از 
محموله ها  از  بسیاری  می رود،  فراتر 
همسایه  کشورهای  فرودگاه های  به 

منتقل  سنگاپور  و  کنگ  هنگ  مانند 
می شوند.کمیسیونر گمرک کره جنوبی 
به خبرگزاری هرالد این کشور گفت: 
»در مورد استان شاندونگ چین، حمل 
کامیون های باری به فرودگاه اینچئون 
سریع تر و ارزان تر از حمل ونقل زمینی 
شانگهای  یا  پکن  فرودگاه های  به 

بوده است.
گمرک  و  لجستیک  مات  مقا
جزئیات  بررسی  حال  در  کشور  دو 
تفاهم نامه این پروژه آزمایشی هستند.

وی افزود: اگر کره ساالنه ۱۰ هزار تن 
را  چین  الکترونیکی  محموله های  از 
برای انتقال جذب کند، انتظار می رود 
بیش از ۱6۰ میلیارد وون ارزش افزوده 
از جمله هزینه های حمل ونقل هوایی 
در  که  لجستیکی  فعالیت های  برای 

کره انجام می شود ایجاد کند.

به  بنگالدش  عالقه مندی 
تجارت  موافقت نامه  امضای 
آزاد )FTA( با اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا 
به  رسمی  طور  به  بنگالدش 
 )EAEU( اتحادیه اقتصادی اوراسیا
توافق نامه  دارد  قصد  که  کرده  اعالم 
حالی  در  را   )FTA ( آزاد  تجارت 
وضعیت  تغییر  برای  کشور  این  که 
اجتماعی- اقتصادی آماده می شود، با 
این اتحادیه امضا کند. این پیشنهاد به 
شکلی ارائه شده که می تواند با نشانه ای 
اقتصادی  کمیسیون  سوی  از  مثبت 
اوراسیا )EEC( و موافقت کشورهای 
عضو آن- روسیه، بالروس، قزاقستان، 

ارمنستان و قرقیزستان همراه باشد. 
اوراسیا  اتحادیه  پنج کشور عضو 
ساالنه بیش از ۱/۵ میلیارد دالر تجارت 
دوجانبه با بنگالدش دارند که به گفته 
مقامات وزارت بازرگانی بنگالدش، در 
تجاری،  آزاد  قرارداد  امضای  صورت 
می تواند به چندین برابر افزایش یابد. 
بنگالدش و اتحادیه اوراسیا در ماه می 
تفاهم نامه  یادداشت  مسکو  در   ۲۰۱9
همکاری را در این زمینه امضا کردند. 
پس از آن نیز کارگروه مشترک برای 
تقویت همکاری های تجاری و اقتصادی 
در ۱9 بخش تشکیل شد.در سال های 
۲۰۲۰-۲۰۱9، بنگالدش کاالهایی به 
ارزش 39۸ میلیون دالر به کشورهای 
عضو اتحادیه اوراسیا صادر کرد در حالی 
اتحادیه ۱.۱۰6  این  از  آن  واردات  که 
میلیارد دالر بود. بنگالدش دومین کشور 

جهان در تولید پوشاک است.

بین  موافقت نامه  امضای 
هند و اسپانیا در زمینه همکاری 

و کمک متقابل در امور گمرکی
کمک  و  همکاری  موافقت نامه 
متقابل در امور گمرکی بین دو کشور 

هند و اسپانیا به امضاء رسید.
این موافقت نامه به ارائه اطالعات 
جهت پیشگیری، رسیدگی به تخلفات 
گمرکی و دستگیری متخلفان گمرکی 
کمک خواهد کرد و ازسوی دیگر یک 
چارچوب قانونی برای به اشتراک گذاری 
دو  گمرکی  مقامات  بین  اطالعات 
کشور، کمک به اجرای صحیح قوانین 
تخلفات  بررسی  و  کشف  گمرکی، 
گمرکی و تسهیل تجارت قانونی است.
تخلف  موافقت نامه،  این  در   
گمرکی مربوط به جابه جایی غیرقانونی 

شامل موارد زیر است: 
● اسلحه، مهمات، مواد منفجره 

و وسایل انفجاری؛
● آثار هنری و عتیقه ای که دارای 
ارزش تاریخی و فرهنگی قابل توجه 

باستان شناسی هستند؛
● مواد سمی و سایر مواد خطرناک 
برای محیط زیست و سالمت عمومی.

قوانین سخت گیرانه  وضع 
با  تجارت  برای  انگلیس  در 

اتحادیه اروپا 
علی رغم اجرایی شدن توافق نامه 
تجارت آزاد بین انگلیس و اتحادیه اروپا، 
از اول ژانویه ۲۰۲۲ مجموعه جدیدی از 
قوانین گمرکی سخت گیرانه در انگلیس 
)پس از برگزیت( برای شرکت هایی که 
با اتحادیه اروپا تجارت می کنند، وضع 

شده است.
قوانین مربوط به اسناد کشور مبدأ 
نیز به طور جزئی و با مشخصات کامل 
ثبت می شود و باید هنگام ورود کاال به 
این کشور اظهارنامه های گمرکی ارائه 
شود. محصوالت حیوانی و گیاهی نیز 
از این تاریخ، باید دارای گواهی مبدأ با 
جزئیات کامل باشند. تمام این بررسی ها 
در پست های کنترل مرزی )BCP( یا 
نقاط کنترلی از قبل تعیین شده توسط 
دولت، انجام می شود. تمام این قوانین 
نیز  آزاد و ویژه این کشور  در مناطق 

قابل اجرا است. 

تازه های تجارت در جهان
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رقابت های  کلیه  از  بالروس  و  تمام ورزشکاران روس  محرومیت 
ورزشی

کمیته بین المللی المپیک اعالم کرد که روس ها و بالروس ها باید از شرکت در 
مسابقات منع شوند تا از یکپارچگی مسابقات ورزشی جهانی محافظت شود.

به گزارش تایمز، کمیته بین المللی المپیک اعالم کرد که ورزشکاران و مقامات 
روسیه و بالروس باید از شرکت در تمامی مسابقات ورزشی بین المللی جلوگیری شوند.

هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک در بیانیه ای که منتشر کرد، دولت های 
روسیه و بالروس را به »نقض آتش بس المپیک« در پی حمله به اوکراین متهم کرد.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دستور حمله به اوکراین را صادر کرد و 
بالروس نیز عماًل به عنوان پایگاه نظامی روسیه مورد استفاده قرار گرفت.

IOC پذیرفت که ورزشکاران هر دو کشور صرفاً به خاطر اقدامات دولتشان 
مستحق مجازات نیستند. با این حال، از آنجایی که جنگ در اوکراین مانع از شرکت 
بسیاری از اوکراینی ها در رویدادهای ورزشی می شود، کمیته بین المللی المپیک گفت 

که آن ها با »معضلی که قابل حل نیست« باقی مانده اند.
در ادامه این بیانیه آمده است: »بنابراین، هیئت مدیره IOC امروز با دقت شرایط 

را بررسی کرده و قطعنامه زیر را صادر کرده است:
به منظور حفاظت از یکپارچگی مسابقات ورزشی جهانی و برای ایمنی همه 
شرکت کنندگان، IOCتوصیه می کند که فدراسیون های ورزشی بین المللی و برگزار 
کنندگان رویدادهای ورزشی از ورزشکاران و مقامات روسی و بالروسی در مسابقات 

بین المللی دعوت یا اجازه شرکت ندهند.
امکان پذیر  قانونی در مدت کوتاهی  یا  به دالیل سازمانی  امر  این  هرجا که 
نباشد، کمیته بین المللی المپیک به شدت از فدراسیون های بین المللی ورزش و سازمان 
دهندگان رویدادهای ورزشی در سراسر جهان می خواهد تا تمام تالش خود را انجام 
دهند تا اطمینان حاصل شود که هیچ ورزشکار یا مقام ورزشی از روسیه یا بالروس 
اجازه ندارد با نام روسیه یا بالروس در رقابت ها شرکت کنید. اتباع روسیه یا بالروس، 
چه به صورت انفرادی یا تیمی، باید فقط به عنوان ورزشکاران بی طرف یا تیم های 
بی طرف پذیرفته شوند. هیچ نماد ملی، رنگ، پرچم یا سرود نباید نمایش داده شود.

در فوتبال نیز لهستان، سوئد و جمهوری چک همگی اعالم کردند که به دلیل 
درگیری اوکراین با روسیه بازی نخواهند کرد، اما هیئت حاکمه فوتبال جهان در ابتدا 
تصمیم گرفت فقط سرود و پرچم این کشور را از مسابقات ممنوع کند و به آن ها دستور 
دهد که با تیمی به عنوان اتحادیه فوتبال روسیه بازی کنند ولی فیفا در ادامه تصمیم 

خود را تغییر داد و کلیه تیم ها از جمله تیم ملی روسیه را محروم کرد.

با اعالم رسانه اروپایی:
میزبانی رقابت های والیبال قهرمانی جهان از روسیه گرفته شد

یک رسانه اروپایی خبر داد که فدراسیون جهانی والیبال، میزبانی روسیه در 
رقابت های والیبال قهرمانی جهان را از این کشور گرفته است.

به گزارش ورد آف والی، فدراسیون جهانی والیبال تصمیم گرفت که رقابت های 
قهرمانی مردان جهان که قرار بود در روسیه برگزار شود را به کشور دیگری منتقل کرده 
و باتوجه به فشار افکار عمومی، میزبانی این مسابقات را به کلی از روسیه سلب کند.

این صحبت ها درحالی است که فدراسیون جهانی والیبال تاکنون به طور رسمی 
به این موضوعات واکنش نشان نداده و به نظر می آید تعلل فدراسیون جهانی به دلیل 

تعیین میزبان جایگزین برای این رقابت ها است.
پیش از این فدراسیون جهانی والیبال  اعالم کرده بود که دیگر روسیه میزبان 
رقابت های لیگ ملت های ۲۰۲۲ نخواهد بود. در چند روز گذشته بزرگان والیبال جهان 
به حمایت از اوکراین پرداختند و بسیاری از کشور ها مانند لهستان و فرانسه فدراسیون 
جهانی را تهدید کرده که در صورت میزبانی روسیه، در هیچ رقابتی شرکت نمی کنند. 
همچنین بازیکنان سرشناسی مانند ایوان زایتسف ستاره والیبال ایتالیا و اروین انگاپت 

ستاره بازیکن تیم ملی فرانسه به حمایت از مردم اوکراین پرداختند. 
 قرار بود مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از چهارم شهریور ۱۴۰۱ به 
میزبانی 6 شهر روسیه برگزار شود. مقرر شده بود تیم ملی والیبال ایران در مرحله 

گروهی در شهر کراسنویارسک با تیم های آرژانتین، مصر و هلند بازی کند.
فدراسیون جهانی والیبال در ساعت ۱۱:3۰ روز سه شنبه به طور رسمی این 
خبر را اعالم کرد. فدراسیون جهانی نوشت: هیات مدیره FIVB به این نتیجه رسیده 
است که به دلیل جنگ در اوکراین، آماده سازی و برگزاری مسابقات جهانی روسیه 
غیرممکن است. بر این اساس تصمیم گرفته شده که میزبانی روسیه از این کشور 
سلب گردد. FIVB به دنبال یک کشور جایگزین دیگر خواهد بود تا اطمینان حاصل 
کند که خانواده جهانی والیبال، از جمله فدراسیون های ملی، ورزشکاران، مسئوالن 
و هواداران همگی از شرکت در یک جشنواره شاد و مسالمت آمیز ورزشی احساس 

امنیت و افتخار می کنند.

بین  مسابقات  در  نتیجه  بهترین  کسب  برای  معلول  شناگر  تالش 
المللی ایتالیا

ملی پوش شنا معلوالن گفت: در حالی در مسابقات بین المللی ایتالیا شرکت 
خواهم کرد که 3 سال از شرکت در تورنمنت های برون مرزی دور بودم.

سینا ضیغمی که به همراه شاهین ایزدیار در مسابقات بین المللی ایتالیا شرکت 
خواهد کرد،گفت: برای شرکت در این مسابقات تقریبا ۲ ماه است که تمرینات خود را 
به صورت جدی و زیر نظر مربی تیم ملی آغاز کرده ام و تالشم بر این است که بعد 

از 3 سال دوری از مسابقات برون مرزی، به بهترین نتیجه در ایتالیا دست پیدا کنم.
وی همچنین گفت: بعد از ۲ ماه تمرین احساس می کنم بدنم به شرایط قبل 
برگشته و روند کار راضی کننده است. البته چون شناختی نسبت به حریفانم ندارم، 

شرایط بسیار سختی در ایتالیا خواهم داشت. 
این شناگر معلول خاطرنشان کرد: اعزام ما به ایتالیا ۱6 اسفند است، سعی دارم 
تا زمان باقی مانده تمرینات را به صورت جدی در استخر آزادی دنبال کنم تا پس از 3 
سال دوری از مسابقات، وضعیت خود را از هر نظر در مسابقات بین المللی ایتالیا مورد 

ارزیابی قرار دهم و شانس حضور خود را در بازیهای پاراآسیایی چین افزایش دهم.
وی در پاسخ به این پرسش که در چه ماده هایی در مسابقات بین المللی ایتالیا 
شنا خواهید کرد، افزود: ماده تخصصی من صد متر قورباغه و ۵۰ و ۱۰۰ متر کرال سینه 

است، امیدوارم در هر سه ماده بتوانم رکوردهای خوبی را به ثبت برسانم.
این شناگر معلول در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر امکانات و 
تغذیه شرایط در اردوهای آماده سازی راضی کننده است یا خیر؟ اظهار کرد: طی 
برگزاری ۲ ماه اردوی تمرینی شرایط خوبی از نظر امکانات و تغذیه داشتیم و مشکل 

خاصی وجود نداشت.

یک رنکینگ تاریخی دیگر برای دختر تنیس باز ایران 
دختر تنیس باز ایران در رنکینگ جوانان جهان هفت پله صعود کرد و جایگاه 

خود را بهبود بخشید. 
مشکات الزهرا صفی دختر تنیس باز ایران که پیش از این با قرار گرفتن در 
رنکینگ 7۴جوانان جهان تاریخ سازی کرده بود، دوباره توانست جایگاه خوبی در 

رنکینگ جهانی به دست آورد.
او مدتی پیش از رنکینگ 7۴ به  ۸۰ جوانان جهان سقوط کرده بود که در رنکینگ 

اعالم شده در اول ماه مارس )۱۰ اسفند( هفت پله صعود داشت و به رده 73 آمد.
او در این مدت در مسابقات سطح یک جوانان جهان شرکت کرده بود که حضور 

در این مسابقات توانست به بهبود جایگاه او در رنکینگ جهانی کمک کند. 
برای اولین بار است که بازیکنی از ایران به رده 73 جوانان جهان می رسد.

وقتی مسی قانون ویژه زیدان را شکست

بعضی از هواداران پاری سن ژرمن باور دارند که لیونل مسی، ستاره آرژانتینی، 
قانون خاصش برای تعویض پیراهن را شکسته است.

مسی قوانین بسیار سختگیرانه ای در زمینه تعویض پیراهن پس از پایان هر 
بازی دارد اما به نظر می رسد که این قانون را شکسته است. 

چندان باعث شگفتی نیست که در پایان هر بازی بسیاری از بازیکنان خواهان 
دریافت پیراهن مسی باشند و این فقط شامل بچه هایی که روی سکوها حضور 
دارند نیست، بلکه بسیاری از بازیکنان تیم حریف نیز به دنبال گرفتن پیراهن این 

بازیکن هستند. 
چه چیزی بهتر از این است که 9۰ دقیقه یکی از بهترین بازیکنان دنیا را دنبال 
کرده باشی و پس از آن پیراهنش را به خانه ببری و تا همیشه به عنوان یادگاری از 

این بازی به همراه داشته باشی. 
در حالی که همیشه بسیاری از بازیکنان خواهان گرفتن پیراهن این ستاره 
آرژانتینی بودند اما این داستان معروف است که او تنها از زین الدین زیدان خواسته 
از کسی  دارد که  برای خودش  را  قانون  این  و  او عوض کند  با  را  پیراهنش  که 

درخواست تعویض پیراهن نکند. 
با این حال اینطور به نظر می رسد که مسی که شنبه شب در جریان پیروزی 
پی اس جی برابر سنت اتین دو پاس گل ارسال کرده بود، پس از بازی از فاالیه 

ساکو، مدافع حریف، خواست که پیراهنش را با او عوض کند. 
یکی از کاربران توییتر با انتشار ویدیوی مربوط به این لحظه در صفحه اش 
نوشت:» چرا اینطور به نظر می رسد که مسی درخواست گرفتن پیراهن این بازیکن 

را کرده است؟«
کاربر دیگری به شوخی نوشت:» ساکو دارد با خودش می گوید آرام باش، 

آرام باش، آرام باش.«
یکی دیگر از کاربران توییتر با اشاره به رفتار ساکو اظهار داشت:» به نظر 
می رسد که او خواهان دریافت این پیراهن شده و ساکو چندان هیجان زده نیست. 
همین باعث شده فکر کنم او نیست که اول درخواست تعویض پیراهن را داده است.«
این ستاره پاری سن ژرمن عالوه بر قانون درخواست پیراهن از زیدان، قانون 
دیگری نیز برای تعویض پیراهن دارد و آن قانون این است که پیراهنش را تنها با 

بازیکنان آرژانتینی عوض می کند. 
هرچند چون افراد بسیاری درخواست گرفتن پیراهن او را دارند و این بازیکن 
3۴ ساله نیز از این پیشنهاد استقبال می کند، حاال کلکسیون بزرگی از پیراهن های 

مختلف دارد. 
گفته می شود یک بازیکن دیگر نیز هست که مسی خواهان دریافت پیراهنش 
شده است. آنتونیو رودیگر، مدافع چلسی، یک بار گفت که سسک فابرگاس به او 

گفته که مسی خواهان دریافت پیراهن این بازیکن آلمانی شده است. 
این در حالی است که مسی نیز در پاسخ یادگاری های ارزشمندی را به این 
بازیکن اهدا کرد. رودیگر گفت:» وقتی برگشتم و کیفم را باز کردم، نه فقط پیراهن 
مسی بلکه پیراهن ژاوی، اینیستا، دنی آلوس، پیکه و پویول نیز در این کیف بود. من 

هرگز این رفتارش را فراموش نمی کنم.«
باید ساکو را هم به این فهرست منحصر به فرد  به نظر می رسد که حاال 

اضافه کنیم.

لواندوفسکی: درباره آینده ام آرام هستم
مهاجم بایرن مونیخ درباره احتمال جدایی و یا ماندن خود در بایرن سخن 

به میان آورد.
به گزارش کیکر، قرارداد روبرت لواندوفسکی با بایرن مونیخ تابستان ۲۰۲3 

به پایان خواهد رسید.
باتوجه به اینکه زمزمه هایی درباره احتمال حضور هالند در بایرن مونیخ به گوش 
می رسد، این احتمال وجود دارد که در تابستان پیش رو لواندوفسکی بایرن را ترک کند.
صالح حمیدزیچ مدیر ورزشی بایرن اعالم کرد که باشگاه به زودی پیشنهادی 
جدید به لواندوفسکی برای ماندن ارائه خواهد داد که این با واکنش این بازیکن 

همراه شد.
لواندوفسکی گفت: این برای نخستین باری است که چنین چیزی را می شنوم. 
من درباره آینده ام آرام هستم و مشکلی احساس نمی کنم. تنها چیزی که برای من 

اهمیت دارد داشتن تمرکز در میدان است.
او ادامه داد: درباره آینده هر احتمالی وجود دارد. فعال بازی های بعدی تیم 
برای من اهمیت دارد. برای من مسئله قرارداد در درجه دوم است و تنها باید روی 

بازی های پیش رو تمرکز کرد.

اعالم حمایت فرانسوی ها از تصمیم یوفا درباره روسیه
رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه به حمایت از تصمیم یوفا در کنار گذاشتن 

روسیه از حضور در جام جهانی پرداخت.
به گزارش مونت کارلو، فیفا به دنبال حمله روسیه به اوکراین تصمیم گرفت که 
تیم ملی فوتبال این کشور را از ادامه حضور در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ محروم کند.
نوئل لو گرات رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه به حمایت از این تصمیم فیفا 
پرداخت و گفت: باید این تصمیم گرفته می شد. برگزاری جام جهانی بدون روسیه 
تصمیمی است که پیام بسیار مهمی به دنبال خواهد داشت. تحریم های اقتصادی 

علیه روسیه خوب است اما کافی نیست.
او ادامه داد: کنار گذاشتن روسیه از جام جهانی تصمیمی است که باید آن 

را جشن گرفت. یوفا و فیفا اتحاد و هم صدایی خود را در این زمینه نشان دادند.
به این ترتیب دیدار روسیه برابر لهستان در پلی آف جام جهانی ۲۰۲۲ برگزار 

نخواهد شد و لهستان راهی دور بعد می شود.

دمبله به پاریس رفت!
مهاجم فرانسوی بارسلونا بعد از پیروزی برابر بیلبائو راهی پاریس شده است.

به گزارش ا اسپورت، عثمان دمبله در دیدار اخیر بارسلونا برابر اتلتیک بیلبائو 
درخشید.

این مهاجم فرانسوی  که به عنوان بازیکن جایگزین وارد میدان شد توانست 
گلزنی کند و دو پاس گل هم بدهد تا از بهترین های میدان باشد.

ژاوی بعد از این بازی به شاگردانش استراحت داد و دمبله از این فرصت استفاده 
کرد و راهی پاریس شده است.روزنامه اسپورت در واکنش به این سفر دمبله نوشت: 
طبیعی است که این بازیکن به فرانسه برود چرا که او فرانسوی است و برای دیدن 
خانواده و نزدیکانش به کشور خود برگشته است البته رفتن به شهری که پاری سن 
از  ژرمن در آن وجود دارد شک برانگیز است.از پاری سن ژرمن به عنوان یکی 
مشتریان جدی دمبله سخن به میان می آید و سفر او به پاریس باعث شده تا گمانه 

زنی حضور او در تیم پاریسی جدی شود.
قرارداد دمبله با بارسلونا تابستان پیش رو به پایان می رسد. باشگاه بارسلونا  و 
ژاوی عالقه زیادی دارند که این بازیکن قراردادش را تمدید کند و باید دید که در 

نهایت او چه تصمیمی خواهد گرفت.

مالک چلسی میانجی صلح بین روسیه و اوکراین
دیلی میرور اعالم کرد رومن آبراموویچ در مذاکرات صلح میان اوکراین و 

روسیه وساطت می کند.
به گزارش دیلی میرور، پس از چند روز جنگ، اوکراین با دیدار با روسیه برای 

مذاکره در مورد شرایط صلح موافقت کرد.
دیلی میرور گزارش داد که طرف اوکراینی با رومن آبراموویچ تماس گرفته تا از 
او کمک بخواهد و از او برای تأثیرگذاری بر روسیه برای توقف درگیری ها استفاده کند.

مالک چلسی می تواند یک چهره کلیدی در این تحوالت باشد زیرا به والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه و عامل آغاز درگیری نزدیک است. ارتباطات او با رهبر 
کرملین دقیقاً همان چیزی است که باعث شد او از تیم چلسی کناره گیری و کار را 
به سایر مسئوالن واگذار کند.هر گونه کمکی می تواند برای اوکراین و روسیه برای 
دستیابی به توافق صلح مهم باشد زیرا پیامدهای جنگ در روزهای اخیر برای اقتصاد 

روسیه و ثبات بین المللی ویرانگر بوده است.

ید  می گو گل محمدی 
سکوت بازیکنان به منزله حل 
مشکالت نیست و باشگاه باید 

مشکل آنها را حل کند.
تیم  سرمربی  گل محمدی  یحیی 
از  پس  خبری  نشست  در  پرسپولیس 
یافت  حضور  رفسنجان  مس  با  بازی 
مقابل مس  تیمش  نمایش  مورد  در  و 
که  گفت  و  کرد  نظر  اظهار  رفسنجان 
باوجود تغییر سیستم، بازیکنانش نمایش 

خوبی داشتند.
* بازیکنان با تغییر سیستم برخورد 

خوبی داشتند
بازی را خیلی خوب شروع کردیم و 
به گل هم رسیدیم و یک گلی خوردیم 
که به نظرم، خیلی گل بدی بود؛ هیچ 
وقت دوست ندارم تیمم به این راحتی 
گل بخورد. اما متاسفانه این اتفاق افتاد و 
توانستیم کنترل بازی را در اختیار بگیریم 
انجام  و نیمه دوم یک سری تغییراتی 
شد و در سیستم و آرایش تیم هم تغییر 
دادیم و اولین بار بود با این سیستم بازی 
کردیم اما بازیکنان خیلی خوب با این 
مسئله برخورد کردند و با وظیفه شناسی 
خوب کنترل بازی را در اختیار خودشان 
و  زدیم  قشنگی  های  گل  و  گرفتند 

موقعیت خاصی هم به حریف ندادیم.
معنای  به  نمی زنیم  حرف  اگر   *

حل مشکالت نیست
که  روندی  بازی،  مجموع  در 
دوست داشتیم طی شد. یعنی زدن گل 
و کنترل بازی. از بازیکنان خیلی تشکر 
می خواهم  باشگاه  از  هم  اینجا  و  دارم 
بشود.  بازیکنان  این  به  بیشتری  توجه 
اینکه حرف نمی زنند یا حرف نمی زنیم 
دلیل بر این نیست که مشکالت نیست 

این  سال  پایان  از  قبل  باید  باشگاه  و 
را  انتظار  این  کند.  حل  را  مشکالت 
همه ما داریم و امیدوارم که تالش های 
خوبی صورت بگیرد؛ شرایط بچه ها واقعا 

شرایط سختی است.
* در خط جلو دستمان خالی است
تبریک  بازیکنان  به  را  برد  این 
می گویم و آن را به همه هواداران تقدیم 
می کنیم و همچنین حامد پاکدل و همه 
مصدومان تیم که از شروع فصل زحمات 
زیادی کشیدند و سالمتی شان را خیلی  
از بازیکنان به خاطر تیم از دست دادند و 
برای همه شان آرزوی بهبودی داریم؛ 
این مصدومیت ها کار ما را هم سخت 
می کند و شرایط تعویضمان یک مقدار 
شرایطی است که دست و بالمان در خط 

جلو خیلی باز  نیست.
و  کتیکی  تا  ، منظم مس   *

سختکوش است
مقابل تیم خوبی هم بازی داشتیم. 
تیمی که فکر کنم باالخره پدیده لیگ 
است و نتایج خوبی گرفته و بازی جلوی 
این تیم سخت است و تیم تاکتیکی و 
منظمی هستند و به آنها خسته نباشید 
می گویم. برد ارزشمند و مهمی بود و در 
ادامه راه خیلی به ما کمک خواهد کرد.

ما  به  ازبک  مهاجم  امیدوارم   *
کمک کند

نی  ا جو زیکن  با زبک  ا مهاجم 
است و خیلی ها می گویند آمار قوی ای 
ندارد. شاید رزومه خاصی نداشته باشد 
لیگ  در  بازی هایش  به  نسبت  ما  ا
ازبکستان خوب گل زده. شرایط جذب 
به  هم  و  است  سخت  خیلی  بازیکن 
لحاظ مالی محدودیت داریم و هم در 
سخت  خیلی  مهاجم  خرید  فصل  نیم 
است. خیلی بازیکنی نیست که بیرون 
تازه به  او هم  باکیفیت باشد.  بماند و 
تیم ملی دعوت شده و بازیکن دونده 
ای است و باتوجه به وضعیت موجود 
را  گزینه  این  داشتیم،  که  شرایطی  و 
امیدوارم به تیممان  انتخاب کردیم و 

کند. کمک 
* حمایت هواداران ما را تضمین 

می کند
بود  وقت  خیلی  گوهری  احمد 
بازی نکرده بود و فکر کنم برای اولین 
دیدارش، عملکردش در مجموع خوب 
که  سالی  دو  در  هم  آن طرف  از  بود. 
مجموع  در  کردیم،  کار  لک  حامد  با 
بازیهایی که برای ما بازی کرد، خوب 
حمایت  به  احتیاج  بازیکنان  همه  بود. 

دارند و بازیکنان تحت فشار هستند و 
هم از نظر مالی و هم توجهی که باید 
بازیکنان مشکالت  ندارد.  بشود، وجود 
خاصی دارند و همگی احتیاج به کمک 
از  وقت  هر  هواداران  دارند.  حمایت  و 
و  نکردیم  ضرر  کردند،  حمایت  تیم 
االن هم از هواداران می خواهیم حمایت 
کنند. این موضوع موفقیت های تیم را 

تضمین می کند.
* غیبت فرجی به خاطر مصدومیت 

نبود
عالوه بر فرجی بازیکنان دیگری 
هم در لیست نبودند. او مشکل خاصی 
در  باالخره  که  بازیکنی  هر  نداشت. 
و  تمرینی  قطعا  شرایط  نباشد،  لیست 
مسابقاتی  را نداشته؛ مشکل مصدومیت 
فرشاد هم  در هر صورت  نداشت.  هم 
و  کرده  ما کمک  به  بازی ها  خیلی  در 
که  بازیکنانی  همه  و  بوده  تاثیرگذار 
با هیچ  داریم، مورد توجه ما هستند و 
بازیکنی  خداراشکر هیچ مشکلی نداریم 

و همه در خدمت تیم هستند.
به  سازی  خصوصی  امیدوارم   *

نفع باشگاه باشد
خصوصی  مورد  در  بازی  از  قبل 
حالت  از  اینکه  کردیم.  سازی صحبت 
دولتی به حالت خصوصی تغییر می کند 
یک اتفاق خوب است. اگر ۱۰-۱۵ سال 
این  از  اتفاق می افتاد، خیلی  این  پیش 
مشکالت را نداشتیم. فقط حرف زدند 
اتفاق  این  اما خداراشکر  دادند  و وعده 
باید ببینیم وضعیت خصوصی  می افتد. 
عرضه  چگونه  و  است  چطور  سازی 
می شود؛ این خیلی مهم است. امیدوارم 
نفع  به  نهایت  در  می افتد،  اتفاقی  اگر 

باشگاه باشد.

سکوت بازیکنانم از رضایت نیست؛

گل محمدی: حمایت هواداران موفقیت های تیم را تضمین می کند

بررسی رده بندی فیفا و تیم های حاضر 
به  ایران  نشان می دهد که  در جام جهانی 
مسابقات  این  در  راحتی  گروه  وجه  هیچ 
شانس  خوش  باید  صرفا  و  داشت  نخواهد 
باشد که با دو قهرمان جام جهانی در یک 

گروه قرار نگیرد!
 ۱۲ فوتبال  جهانی  جام  قرعه کشی 
 3۲ و  می شود  برگزار  دوحه  در  فروردین 
را  رقبای خود  این مسابقات  در  تیم حاضر 
قوی  بسیار  احتمال  به  ایران  می شناسند. 
در سید سوم این مسابقات خواهد بود با دو 
تیم در سیدهای یک و دو و یک تیم از سید 
چهارم رو به رو می شود. مبنای قرعه کشی و 
سیدبندی تیم ها، رده بندی فیفاست که بعد از 
برگزاری بازی های ملی در فروردین ۱۴۰۱، 
به روز خواهد شد و از همین رده بندی برای 
تیمی  هشت  ظرف  چهار  در  تیم ها  تقسیم 

استفاده می شود.
اگر چه هنوز تکلیف نیمی از تیم های 
حاضر در جام جهانی مشخص نشده است و 
فعال ۱۵ تیم به اضافه قطر )جمعا ۱6 تیم( 
حضورشان را در جام جهانی قطعی کرده اند 
تیم ها  )قدرتمندترین  اول  سید  تکلیف  اما 
است  مشخص  فیفا(  بندی  رده  براساس 
به  رو  تیم  هشت  این  از  یکی  با  ایران  و 
و  اسکوچیچ  قطع،  طور  به  که  می شود  رو 
ملی پوشان ایران در حالت طبیعی عالقه مند 
نیستند که سرنوشت خود را به هیچ یک از 

تیم های حاضر در سید یک گره بزنند!
احتمال  که  فیفا  کنونی  جدول  طبق 
برای  تیم ها  تالش  به  توجه  با  می رود 
بازی های تشریفاتی و دوستانه  پیروزی در 
در فروردین به منظور قرار گرفتن در سید 
یک، تغییری نکند، هشت تیم حاضر در دسته 
نخست به این شرح است: )ایتالیا و پرتغال 

در مرحله پلی آف انتخابی جام جهانی با هم 
رو به رو می شوند و از این بین فقط یک تیم 

به جام جهانی صعود خواهد کرد(
ایران در انتظار برترین تیم های جهان
سید یک: ۱ - قطر )به علت میزبانی( 
فرانسه،   -  ۴ برزیل،   -  3 بلژیک،   -  ۲  ،
یا  ایتالیا  انگلیس، 7 -  آرژانتین، 6 -   - ۵

پرتغال، ۸ - اسپانیا
طبق این جدول، به جز قطر که به 
لطف میزبانی جام جهانی در سید نخست 
قرار گرفته و با تیم های برتر این مسابقات 
رو به رو نمی شود و طبق قانون با تیم های 
آسیایی مانند ایران و کره جنوبی هم دیدار 
با  باید  اسکوچیچ  شاگردان  کرد،  نخواهد 
رو  دسته  این  در  حاضر  دیگر  تیم  هفت 

به رو شوند!
آرژانتین،  فرانسه،  برزیل،  بلژیک، 
هفت  اسپانیا  و  پرتغال  یا  ایتالیا  انگلیس، 
تیمی هستند که با ملی پوشان ایران به طور 
ایران  این بین،  از  قطع رو به رو می شوند. 
تجربه رویارویی با آرژانتین، اسپانیا و پرتغال 
را در جام های جهانی اخیر داشته اما دیدار با 

سایر تیم ها، تجربه جدیدی برای شاگردان 
اسکوچیچ خواهد بود.

تیته   ، بلژیک( ( تینس  ر ما تو  بر و ر
گرت  )فرانسه(،  دشان  دیدیه  )برزیل(، 
مانچینی  روبرتو  )انگلیس(،  گیت  ساوت 
و  )پرتغال(  سانتوس  فرناندو  یا  )ایتالیا( 
هستند  مربیانی  )اسپانیا(  انریکه  لوئیس 
که این هفت تیم را هدایت می کنند و هر 
کدام افتخارات ملی و باشگاهی زیادی به 

دست آورده اند.
* امید به شانس در دسته دوم

به جز این هفت تیم، تیم ملی ایران 
با  هم  دوم  سید  در  بدشانسی،  صورت  در 
البته  می شود.  رو  به  رو  سرسختی  رقیب 
سید  در  حاضر  تیم های  از  تعدادی  هنوز 
دوم مشخص نشده اند اما به طور مشخص 
می توان از آلمان، دانمارک، هلند، سوئیس و 
کرواسی به عنوان تیم هایی که به طور قطع 

در این دسته حضور دارند نام برد!
حضور مربیانی مانند لوئیس فن خال در 
تیم ملی هلند و هانسی فلیک در تیم ملی 
آلمان، هر تیمی را مجاب می کند که با هلند 

و آلمان رو به رو نشود و قطع اسکوچیچ و 
شاگردانش هم که رویای صعود به مرحله 
بعد این مسابقات را هم در سر می پرورانند، 
دوست ندارند بعد از قطعی بودن حضور یک 
تیم قدرتمند از دسته یک، در این دسته هم 
رو  و حتی کرواسی  هلند  و  آلمان  امثال  با 

به رو شوند.
احتماال دیگر تیم های حاضر در سید 
دوم را هم تیم هایی مانند اروگوئه، مکزیک، 
آمریکا یا سوئد و سنگال تشکیل می دهند که 
مطمئنا رویارویی با تیم هایی که در این خط 
نام برده شد، بهتر از دیگر تیم های اروپایی 

است که از قبل صعود کرده اند.
روریارویی  احتمال  و  * دسته چهارم 

با رقیبی قدرتمند
در  ایران  گرفتن  قرار  به  توجه  با 
یت  نها ر  د ت،  بقا مسا ین  ا م  سو سید 
چهارم  سید  از  هم  را  خود  رقیب  سومین 
به  توجه  با  که  کرد  هد  خوا یی  شناسا
از  کننده  صعود  تیم های  نشدن  مشخص 
درباره  قطع  طور  به  نمی توان  دسته،  این 
اینکه  نام برد ولی به علت  تیم مشخصی 
از  تیمی  با  نمی توانند  اسکوچیچ  شاگردان 
آسیا رو به رو شوند، مطمئنا تیمی از اروپا، 
آمریکای جنوبی، آفریقا و آمریکای شمالی 
رو به رو خواهد بود که سطح فوتبال این 

چند قاره از آسیا بیشتر است.
در یک جمع بندی کلی، احتمال قرار 
جام  در  راحت  قرعه  یک  در  ایران  گرفتن 
ترین  ضعیف  که  چرا  ندارد  وجود  جهانی 
که  هستند  آسیا  از  معموال  جام  تیم های 
ایران هم از همین قاره است و با توجه به 
تیم  دو  مطمئنا  سوم،  سید  در  گرفتن  قرار 
انتظار  در  دوم  و  یک  سید  از  خوب  بسیار 

ایران خواهد بود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

احتمال همگروه شدن با دو قهرمان جام جهانی؛

گروه ایران در قطر2022 آسان نخواهد بود

اتمام  علت  به  که  استقالل  مدافع 
برتر  لیگ  در  از حضور  سربازی  معافیت 
و تیم ملی محروم شده می گوید باشگاه 
استقالل و فرهاد مجیدی به او اطمینان 

داده بودند که معافیتش تمدید می شود!
استقالل  مدافع  یزدانی،  سیاوش 
معافیت  اتمام  علت  به  که  ملی  تیم  و 
تیم  و  لیگ  در  بازی  از  سربازی،  موقت 
ملی محروم شده و به علت بسته شدن 
پنجره نقل و انتقاالت هم نمی تواند به 
عضویت فجرسپاسی در آید و در لیگ ۱ 
هم قادر به بازی کردن نیست، در برنامه 
فوتبال برتر گفت: در این چند وقت خیلی 
به دالیلی مجبورم  بنا  بودم.  تحت فشار 
فعال سکوت کنم. نمی توانم همه حرف 
ها را بزنم اما سعی می کنم مثل همیشه 
با صداقت حرف بزنم. من می دانستم که 
معافیت من چنین روزی تمام می شود. 
باشگاه )استقالل( هر روز به من می گفت 
مشکلت حل می شود و سرباز قهرمانی 
بیشتر  دیگر  ماه  یک  گفتم  می  هستی. 
فرصت ندارم اما باشگاه می گفت حل می 
شود. من حتی نمی دانستم ارتش و سپاه 
چیست! من نمی دانستم که سهمیه سپاه 
هستم. باشگاه استقالل و مجیدی خیال 
من را راحت کرده بودند که مشکل حل 
که  بود  خراب  حدی  به  اوضاع  می شود. 
رفتم پلیس به اضافه ۱۰ و دیر به تمرین 
رسیدم و آقای مجیدی گفت »چرا دیر به 
تمرین آمدی و اجازه تمرین نداری«. گفتم 
آقای مجیدی شرایطم بد است. به آقای 
آجرلو زنگ زدم و گفتم شرایطم اینطوری 
است اما ایشان حتی ناراحت شد که »چرا 
می گویم  من  که  وقتی  کردی  پیگیری 
می  اگر  گفتم  می شود؟«  حل  مشکل 

گویی حل است، خیال من را راحت کن. 
احساس می کنم دعوایی بین استقالل و 
نظام وظیفه شروع شد که دود این ماجرا 
به چشم ما رفت. روحمان هم خبر نداشت. 
اگر قرار بود سرباز شویم، می گفتند که به 

فجرسپاسی برویم.
داد:  ادامه  استقالل  بازیکن  این 
باشگاه خیال من را راحت کرده بود. من 
حتی تا امروز امیدوار بودم و با تیم به مشهد 
رفتم. امروز در رختکن گفتم تکلیف من 
به فجرسپاسی  را  تو  چیست؟ می گفتند 
بر می  استقالل  به  ایم و سه ماهه  داده 
گردی و بازی می کنی. پنج ماه است که 
چنین حرفی را به من می زنند. اگر قرار 
است سرباز شوم، زودتر می گفتند. چرا با 
یزدانی  سیاوش  کردند؟  بازی  من  آینده 
تباه  ام  آینده  شرایط  این  با  شد.  قربانی 
کشیدم  زحمت  سال   3۰ من  شود.  می 
ملی شدم.  تیم  و  استقالل  فوتبالیست  و 
با یک سهل انگاری تمام زندگی من در 
به چه  دانم  نمی  است.  نابود شدن  حال 
کسی اعتراض کنم؟ جواب آینده تباه من 

را چه کسی می دهد؟
وی یادآور شد: حتی باشگاه به من 

می  من  به  شود.  می  حل  شرایط  گفت 
گفتند بیا قراردادت را هم تمدید کن. من 
داشتم درسم را می خواندم. من دانشجو 
های  فوتبالیست  همه  نماینده  من  بودم. 
تحصیل کرده بودم. به خاطر یک استوری 
خیلی راحت من را از کنکور محروم کردند. 
من می گویم یک اتفاقی برای من رخ داده 
است. من نماینده کل جوانان این مملکت 
هستم. سربازی مقدس است و همه باید 
برویم. من االن در شرایطی  یک روزی 
ام. به  هستم و به یک جایگاهی رسیده 
من دو ماه مهلت بدهند که در کنکور قبول 
به دانشگاه بروم. من یک جوان  شوم و 
سالم بودم که درس خواندم و ورزش کردم. 
سازمان  دعوای  این  نکردم.  اشتباه  من 
نظام وظیفه و باشگاه استقالل بود. االن 
یک خواهش دارم که به من کمک کنند. 
دو، سه ماه مهلت بدهند من سر درس و 
زندگی خودم می روم. اگر االن بازی نکنم، 
همه چیز بر باد می رود و خدا می داند چه 

اتفاقی برای من می افتد.
یزدانی با خواهش از مسئوالن نظام 
وظیفه و نهادهای دولتی گفت: سر من و 
شد.  اشتباه  اصال  رفت.  کاله  ام  خانواده 

نمی دانم چه کسی اشتباه کرد. من دست 
می  دراز  مسئوالن  سمت  به  را  کمکم 
مفید  جوان  یک  حامی  باید  قانون  کنم. 
از من  از قانون توقع دارم که  باشد. من 
بودم.  مفیدی  شهروند  من  کنم.  حمایت 
سه  دو،  شوم.  می  قبول  کنکور  که  من 
کنند.  حمایت  من  از  باید  که  دارم  دلیل 
دو، سه ماه کمک کنند. سربازی در این 
شرایط برای من مقدس نیست چون به 
آینده من آسیب می زند. االن قانون می 
تواند به من کمک کند. دو، سه ماه به من 
فرصت بدهند که بروم به درسم برسم. می 
خواهم به من کمک کنند. خواهش می 
کنم. شاید یک جوانی به جاده خاکی رفته 
است. احساسم این است که می توانستند 
کمک کنند اما باشگاه یک چیزی گفت 

که کار به اینجا رسید.
این بازیکن تیم ملی اظهار کرد: من 
نمی دانم قانون چه شکلی است. اگر می 
توانند دو، سه ماه به من مهلت بدهند. فکر 
می کنم اوایل اردیبهشت جواب کنکور می 
آید. من زحمت کشیدم. باورم نمی شود 
چنین اتفاقی برای من رخ داده است. من 
تا دو روز پیش نمی دانستم چه اتفاقی رخ 
می دهد. خواهش می کنم. نمی دانم چه 
جنگ و دعوایی با باشگاه استقالل دارند. 
اگر دستشان باز است، به من کمک کنند. 
االن به زندگی من ضربه می زند. چند ماه 
به من مهلت بدهند. االن پنجره نقل و 

انتقاالت هم بسته شده است.
او ادامه داد: من االن حقم را از که 
همه  این  از  بعد  شود  نمی  باور  بگیرم؟ 
زحمت به چنین روزی افتادم. خیلی سخت 
است که هم فوتبالیست شوید و درس هم 

بخوانید. امیدوارم به من کمک کنند.

باشگاه استقالل و مجیدی فقط وعده دادند؛

یزدانی: آینده زندگی و فوتبال من تباه شد!
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آگهی
 مزایده اموال غیر منقول

 )اسناد ذمه( 
به موجب پرونده اجرایی کالسه 99۰۰677 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پالک ثبتی 3۱/9۵۸3- اصلی )نه هزار و پانصد و هشتاد 
باغ رییس  امام خمینی کوچه  از سی و یک اصلی( به مساحت ۱3۱/79 )یکصد و سی و یک متر و هفتاد و نه دسی متر مربع( به نشانی بهشهر خ  و سه فرعی 
است  منتقل شده  ریاحی  مهرداد  آقای  به  الواسطه  مع  و  و صادر  ثبت   ۱397۲۰3۱۰۰۱۰۰۰36۲3 الکترونیکی  به شماره  آن  که سند  اول  3 طبقه  پارتیا  ساختمان 
به  ایست  نرده  دوم  مجاور  معبر  فضای  به  سانتیمتر  سه  و  و سی  متر  چهار   )۴/33( طول  به  اس  پنجره  و  دیوار  اول  قسمت  دو  در  شماال  مشخصات  و  حدود  با 
طول )۲/۱۰( دو متر و ده سانتیمتر به فضای معبر مجاور شرقا در پنج قسمت اول دیواریست به طول )۱/۰9( یک متر و نه سانتیمتر به فضای معبر مجاور دوم 
دیواریست به طول )۰/76( هفتاد و شش سانتیمتر به درز انقطاع سوم دیواریست به طول )۲/73( دو متر و هفتاد و سه سانتیمتر به درز انقطاع چهارم دیواریست 
و  دیوار  جنوبا  انقطاع  درز  به  سانتیمتر  و شصت  متر  چهار   )۴/6۰( طول  به  دیواریست  پنجم  انقطاع  درز  به  سانتیمتر  دو  و  هشتاد  و  متر  یازده   )۱۱/۸۲( طول  به 
پنجره است به طول )۵/97( پنج متر و نود و هفت سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی غربا در ده قسمت که قسمتهای سوم و هفتم آن شمالی قسمتهای پنجم و 
نهم آن جنوبی است اول دیواریست به طول )۰/۸۵( هشتاد و پنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم درب و دیوار است به طول )۵/۴۲( پنج متر و چهل و دو 
پانزده سانتیمتر به آسانسور چهارم دیواریست به طول )۱/63( یک متر و شصت و سه سانتیمتر به آسانسور  پله سوم دیواریست به طول )۰/۱۵(  سانتیمتر به راه 
پنجم دیواریست به طول )۰/73( هفتاد و سه سانتیمتر به آسانسور ششم دیواریست مشترک به طول )۵/۵۴( پنج متر و پنجاه و چهار سانتیمتر به آپارتمان قطعه 
دیواریست  نهم  داکت  به  سانتیمتر  دو  و  و شصت  متر  یک   )۱/6۲( به طول  دیواریست  داکت هشتم  به  سانتیمتر  پنج  و  )۰/3۵( سی  به طول  دیواریست  هفتم   3
منضمات  3 مشخصات  قطعه  آپارتمان  به  سانتیمتر  دو  و  نود  و  متر  پنج   )۵/9۲( به طول  دیواریست مشترک  داکت دهم  به  سانتیمتر  پنج  و  )۰/3۵( سی  به طول 
اربعه شماال: درب و دیواریست به طول )۱/۸۵( یک متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به راه پله شرقا دیواریست به  6 به مساحت ۲۸7 به حدود  انباری قطعه  ملک: 
طول )۱/۵6( یک متر و پنجاه و شش سانتیمتر به راه پله جنوبا دیواریست به طول )۱/۸3( یک متر و هشتاد و سه سانتیمتر به قسمت پر عرصه غربا دیواریست 
۴ به مساحت ۱۱/۵۲ واقع در طبقه -۱ به حدود اربعه شماال: خط فرضی به محوطه  به طول )۱/۵6( یک متر و پنجاه و شش سانتیمتر به رمپ پارکینگ قطعه 
مشاعی است به طول )۲/۴۰( دو متر و چهل سانتیمتر شرقا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول )۴/۸۰( چهار متر و هشتاد سانتیمتر جنوبا خط فرضی 
پارکینگ  به  به طول )۴/۸۰( چهار متر و هشتاد سانتیمتر  به محوطه مشاعی  به طول )۲/۴۰( دو متر و چهل سانتیمتر غربا خط فرضی  به محوطه مشاعی است 
قطعه 3 که سه دانگ مذکور برابر سند ازدواج شماره ۴6۴7- ۸۲/7/۱۸ به نفع همسرش بازداشت گردید. طبق نظر کارشناس رسمی سه دانگ پالک مذکور مبلغ 
9/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده و پالک فوق در طبقه اول مجموعه آپارتمانی ۴ طبقه که هر طبقه ۲ واحد می باشد قرار دارد که اسکلت بنا بتنی و نمای 
خارجی )شمالی جنوبی( سنگ و راه پله ها سنگ با قدمت حدود ۴ سال آپارتمان دارای دو اتاق خواب با هال و پذیرایی سرهم و آشپزخانه و سرویس بهداشتی 
کاشیکاری و دربها چوبی و آلومینیومی و درب ورودی ضد سرقت و سیستم گرمایشی پکیج و رادیاتور شوفاژ و دارای برق و گاز مستقل و امتیاز آب مشترک با 
احتساب  )با  بستانکار  باشد طبق طلب  مدیون می  در تصرف  مزبور  باشد که ملک  برداری می  بهره  در حال  آسانسور  دارای  باشد ضمنا مجتمع  واحدها می  سایر 
از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  از  مشاع  دانگ  هزارم(  یازده  و  دانگ  )یک   ۱/۰۱۱ میزان  باشد  می  ریال   3/۱۱7/۲3۸/۸۰۰ که  غیره(  و  دولتی  حقوق  های  هزینه 
پالک فوق از ساعت 9 الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲3 در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بهشهر از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
3/۱۱7/۲3۸/۸۰۰ ریال )بدهی پرونده با احتساب هزینه نیمعشر و حق و حراج و روزنامه و هزینه کارشناسی( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در  از  و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
نقدا وصول می گردد ضمنا  مزایده  نیم عشر و حق  و  مزایده مسترد خواهد شد  برنده  به  مازاد  از محل  بابت هزینه های فوق  پرداختی  مازاد وجوه  صورت وجود 
از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده  بعد  اداری  چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز 
درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننماید 

مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بهشهر

شناسه ۱۲۸۴۴7۴

آگهی
 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند مالکیت

در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند مالکیت اشخاصی که درخواست سند مالکیت مفروزی امالک مورد تقاضای خود را نموده اند و تقاضای آنها منتهی 
به صدور رای در هیئت حل اختالف گردیده، اسامی و مشخصات آنان به شرح زیر در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در دو روزنامه کثیر االنتشار و محلی جهت اطالع عموم آگهی میشود 
و چنانچه در مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود صدور سند مالکیت موکول به ارائه حکم دادگاه خواهد بود در غیر این صورت چنانچه اعتراضی به این اداره 
واصل نگردد و یا معترض در مهلت مقرر گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اسناد مالکیت امالک مورد آگهی برابر مقررات بنام متقاضیان صادر خواهد شد و 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد. 
۱ - ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه پالک ۵7۲۰ فرعی از 76 فرعی از ۵3 اصلی بخش ۸ کامیاران به نام احمد صارمی به مساحت 9/7۲ متر مربع از محل مالکیت صید احمد ارغده
۲- ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه پالک ۵7۲۱ فرعی از 76 فرعی از ۵3 اصلی بخش ۸ کامیاران به نام احمد صارمی به مساحت ۱۰/۰7 متر مربع از محل مالکیت صید احمد ارغده

3- ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان  پالک ۲۲79 فرعی از 6۵ اصلی بخش ۸ شاهجوب به نام آقایان حسین صفری و سعید شکری هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع  به 
مساحت ۸۰/۴۱ متر مربع از محل نسق محمد رستمی تپه اسماعیل

۴- ششدانگ یک قطعه زمین جهت اجرای طرح مجتمع خدمات رفاهی بین راهی پالک ۱۵7 فرعی از ۱3 اصلی بخش 7 قریه الین به نام فرشاد حیدری  به مساحت ۱۵۵۴6/۸۵ متر 
مربع مورد خریداری از محل نسق کاکه اهلل جواهری

۵- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و باغ  پالک ۱۴ فرعی از ۱۸ اصلی بخش 7 قریه بلوچه به نام منصور عزیزی  به مساحت 3۱9۴۰/7۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق 
ابراهیم عزیزی

6- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین پالک ۱۵ فرعی از ۱۸ اصلی بخش 7 قریه بلوچه به نام منصور عزیزی  به مساحت ۱۰۱۸۵/6۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق ابراهیم عزیزی
7- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک ۱6 فرعی از ۱۸ اصلی بخش 7 قریه بلوچه به نام منصور عزیزی  به مساحت 6۴۵۸متر مربع مورد خریداری از محل نسق ابراهیم عزیزی
۸- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین پالک ۱۴۲ فرعی از 3 اصلی بخش ۸ قریه کانی کردان به نام مولود کمانگر  به مساحت ۲۰۸۴۵/۸۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق ابراهیم کمانگر
9- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین پالک ۱۴3 فرعی از 3 اصلی بخش ۸ قریه کانی کردان به نام مولود کمانگر  به مساحت ۱۱۱۰۸/۵۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق ابراهیم کمانگر
۱۰- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین پالک ۱۴۴ فرعی از 3 اصلی بخش ۸ قریه کانی کردان به نام مولود کمانگر  به مساحت ۱۲9۰۸ متر مربع مورد خریداری از محل نسق ابراهیم کمانگر
۱۱- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین پالک ۱۴۵ فرعی از 3 اصلی بخش ۸ قریه کانی کردان به نام مولود کمانگر  به مساحت ۱3۸۲3 متر مربع مورد خریداری از محل نسق ابراهیم کمانگر
۱۲- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین پالک ۱9۱ فرعی از ۱۰ اصلی بخش ۸ قریه کالته به نام جمشید ابراهیمی به مساحت ۱9۸3۱ متر مربع مورد خریداری از محل نسق حبیب اله فیضی
۱3- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین پالک ۲۰۵ فرعی از ۱۱ اصلی بخش ۸ قریه لون کهنه به نام کریم تابعی به مساحت 76۲۰/3۰ متر مربع مورد خریداری از محل نسق امین تابعی
۱۴-  ششدانگ عرصه یک قطعه زمین پالک ۲۰6 فرعی از ۱۱ اصلی بخش ۸ قریه لون کهنه به نام کریم تابعی به مساحت 3۴37۸ متر مربع مورد خریداری از محل نسق احمد و 

محمد و محمود تابعی
۱۵- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین پالک 3۱۸ فرعی از 39 اصلی بخش ۸ قریه آهنگران به نام پیمان مارابی به مساحت ۱۰۵۲9 متر مربع مورد خریداری از محل نسق سیف اله فاتحی
۱6- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین پالک 7۰ فرعی از ۴6 اصلی بخش ۸ قریه الک کهنه به نام سهیال مظفری  به مساحت ۲۴766/۴۵ متر مربع مورد خریداری از محل نسق احمد فاتحی
۱7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و باغ  پالک 7۱ فرعی از ۴6 اصلی بخش ۸ قریه الک کهنه به نام سهیال مظفری  به مساحت ۴36۲/97 متر مربع مورد خریداری از محل 

نسق احمد فاتحی
۱۸- ششدانگ یک قطعه زمین جهت تاالر پذیرایی پالک ۱۸۸9 فرعی از ۵7 فرعی از ۵۱ اصلی بخش ۸ قریه توبره ریز به نام شرکت تعاونی تاالر پذیرایی طنین به مساحت 37۰۰ 

متر مربع مورد خریداری از محل نسق محمد فتحی
۱9- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین پالک ۲36 فرعی از 6۰ اصلی بخش ۸ قریه خانم آباد به نام شیدا کیخسرو دولتیاری  به مساحت ۵۰7۰/7۱ متر مربع مورد خریداری از محل 

نسق کیخسرو دولتیاری
۲۰- ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی و باغ  پالک 3۱6 فرعی از 7۲ اصلی بخش ۸ قریه یغباسی به نام حامد شهالیی به مساحت ۴۱97 متر مربع مورد خریداری از محل 

نسق علی میرزا شهالیی
۲۱- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ  پالک ۴۸ فرعی از ۱۰ اصلی بخش 9 قریه بزیندر به نام قهرمان جوینده به مساحت ۴7۲6 متر مربع مورد خریداری از محل نسق احمد شریعتی

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۲/۲6

علی محمد براتی – رئیس ثبت کامیاران
م الف / ۱۵۱

صدور قبوض جدید برق با شمایل 
جدید از اول بهمن ماه آغاز شده که طبق 
گفته مسووالن رقم آن برای مشترکان 

پرمصرف شوکه کننده خواهد بود.
هیئت وزیران پنجم دیماه با استناد به 
حکم مندرج در بند )ی( تبصره )۸( قانون 
نحوه  کشور،  کل    ۱۴۰۰ سال  بودجه 
محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را 
تعیین و اجرای آن از اول بهمن را به وزارت 

نیرو ابالغ کرد.  
که  مشترکانی  مصوبه،  این  طبق 
مصرف برقشان زیر الگوهای تعیین شده 
باشد، مشمول هیچ افزایش قیمتی نشده و 
همچنان برق را به قیمت یارانه ای استفاده 
می کنند؛ اما مشترکانی که مصرف برقشان 
بیشتر از الگو باشد، به صورت پلکانی و در 
سطوح الگو تا ۱.۵ تا ۲ و بیش از دو برابر 
الگو، یارانه کمتری دریافت کرده و باید 
تعرفه  با  را  الگو  بر مصرف  مازاد  قیمت 

های جدید پرداخت کنند.
مصطفی رجبی مشهدی - سخنگوی 
صنعت برق درباره نحوه محاسبه قبوض، 
گفت: محاسبه قبوض برق بستگی به این 
دارد  که میزان مصرف مشترک در چه 

پله ای باشد، موضوع قابل توجه این است 
الگوی  نزدیکی  در  برخی مشترکان  که 
مصرف قرار دارند و حتی بعضا مصرف 
آن ها بیش از الگو قرار می گیرد اما  میزان 
دسته  این  هستند؛  باالتر  الگو  از  جزئی 
از مشترکان ممکن است مصرفی باالتر 
از الگو داشته باشند اما خیلی پرمصرف 

نیستند.
وی با اشاره به مشترکان پرمصرف 
و کسانی که بیش از دو برابر و یا بیش 
از ۱۰ برابر الگو مصرف برق دارند، اظهار 
قبوض  مشترکان  از  دسته  این  کرد: 
سنگین تری را با توجه به میزان مصرف 
تجربه  قبل  دوره های  با  مقایسه  در  و 

مازاد  صورت  به  که  پله هایی  می کنند؛ 
دو برابر الگوست، با ضریب 3.۵ ضرب 
در هزینه تامین انرژی و البته ضرب در 

7۵ صدم محاسبه می شود.
سخنگوی صنعت برق افزود: اعدادی 
میزان  با  متناسب  که محاسبه می شود، 
مصرف است و آنچه که مازاد بر دو برابر 
باشد، قطعا با ضریب 3.۵ عدد بزرگ تری 
خواهد شد، منظور این است که این دسته 
از مشترکان باید توجه بیشتری به میزان 
میزان  و  باشند  داشته  خودشان  مصرف 
مصرف خود را کاهش دهند و با کاهش 
مصرف به تامین برق پایدار سایر مشترکان 
کمک کنند و صرفا به این نکته که امکان 

پرداخت قبض را دارند توجه نکنند و شرایط 
بقیه مشترکان را نیز درنظر بگیرند.

بر اساس آخرین آمار و اطالعات، 
اکنون بیش از 7۵ درصد مشترکان خانگی 
برق تا سقف الگو، مابقی مصرف کنندگان 
باالتر از سقف الگو از انرژی برق استفاده 
این  از  معدودی  بسیار  تعداد  برند.  می 
مشترکان با بی توجهی به میزان استفاده 
خود از انرژی حیاتی برق، بیش از دو تا 
چندین برابر باالتر از الگوهای تعیین شده، 

برق مصرف می کنند.
 تمامی مشترکان برق می توانند با 
پیش بینی و انتخاب پله مصرف خود در 
اپلیکیشن »برق من« و سامانه برق ایران 
تخفیفی  گذشته،  سال  مصرف  از  کمتر 
مبلغ صورتحساب  کل  درصد  معادل ۵ 
خود را دریافت کنند.  الگوی مصرف در 
ماه های غیر گرم سال برای کل کشور 
۲۰۰  کیلووات ساعت در ماه بوده و در 
فصل گرم برابر 3۰۰ کیلووات ساعت در 
مناطق عادی و برای مناطق گرمسیر با 
توجه به میزان دمای هوا و پایداری گرما 
و میزان رطوبت تا چندین برابر مناطق 

عادی تعیین شده است.

طی یک تفاهم دوجانبه صورت می گیرد؛

ایران نیروی کار به رومانی اعزام می کند
رت  ا وز ری  همکا مه  نا تفاهم 
با  عی  جتما ا ه  فا ر و  ر  کا ون،  تعا
تبادالت  هدف  با  رومانی  کار  وزارت 
رت های  مها موزش  آ  ، ر کا نیروی 
فنی وحرفه ای و تبادل دانش در حوزه 
بازنشستگی،  نظام  اجتماعی،  تأمین 
در  اجتماعی  حمایت های  و  بهزیستی 
حاشیه نمایشگاه دستاورد های وزارت 

کار منعقد شد.
 به گزارش دنیای جوانان از وزارت 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی، این نشست 
محمدیان«  »رضا  حضور  با  وبیناری 
دوجانبه  همکاری های  گروه  رئیس 
و  تعاون  وزارت  بین الملل  کل  اداره 
سفارت  اقتصادی  رایزن  راز«  »نگین 

نمایشگاه  محل  در  رومانی  در  ایران 
مردم  وزارت  ماهه   6 دستاوردهای 
برگزار شد.در این نشست ظرفیت های 
همکاری مجموعه های تابعه وزارتخانه 

خصوص  به  نیایی  روما یان  همتا با 
و  اقتصادی  حوزه های  در  همکاری 
مورد  مشترک  های  سرمایه گذاری 

بررسی قرار گرفت.

ساده  کار  نیروی  اعزام  موضوع 
و نیمه ماهر ایرانی به رومانی با توجه 
برای جذب  آن کشور  برنامه دولت  به 
۱۰۰هزار نیروی کار از غیر اتحادیه اروپا 
برای سال ۲۰۲۲ و ارایه راهکارها برای 
موضوعاتی  دیگر  از  آن  کردن  اجرایی 
بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تدوین  طرف،  دو  مثبت  نظر  با 
در  همکاری  تفاهم نامه  امضای  و 
فنی وحرفه ای،  آموزش های  حوزه های 
نظام  و  بیمه ها  و   اجتماعی  تأمین 
حمایت های  و  بهزیستی  بازنشستگی، 
اجتماعی بین وزارت تعاون، کار و رفاه 
در  نیز  رومانی  کار  وزارت  و  اجتماعی 

دستور کار است.

اختصاص خودرو به مادران با دو فرزند و بیشتر؛

آغاز فروش فوق العاده ایران خودرو با شرایط جدید
گروه صنعتی ایران خودرو در سی  
و سومین طرح فروش فوق العاده چهار 
محصول خود از روز گذشته )سه شنبه( در 
راستای حمایت از قانون حمایت خانواده 
و جوانی جمعیت، اولین مرحله اختصاص 
خودرو به مادران با دو فرزند و بیشتر را 

هم اجرایی می کند.
ایران خودرو  اعالم کرده که در 
راستای اجرای طرح فروش محصوالت 
خود به صورت هفتگی در سه شنبه ها، 
این هفته سی وسومین مرحله از  طرح 
را  خود  محصوالت  فوق العاده  فروش 
 ،tu۵ پارس  پژو  محصول  چهار  برای 
پانوراما  دستی   ۲۰7 پژو  پارس،  پژو 
با  اتوماتیک  توربوشارژر  دناپالس  و 
قیمت قطعی و موعد تحویل سه ماهه 

اجرا می کند.
ایران خودرو  فروش   روال  طبق 
در سه شنبه های ایران خودرویی، مهلت 
ثبت نام از امروز آغاز و به مدت سه روز 
ماه(  اسفند   ۱۲( پنجشنبه  روز  پایان  تا 
در  از  طرح  این  متقاضیان  بود.  خواهد 
موعد مقرر می توانند با مراجعه به سایت 
فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو 

به نشانی  esale.ikco.ir درخواست 
خود را ثبت کنند.قرعه کشی این طرح، 
نهایی روز شنبه  تعیین مشتریان  برای 
در حضور  ماه(  اسفند   ۱۴( آینده  هفته 
شد.   خواهد  برگزار  نظارتی  نهادهای 
از  اسامی منتخبان  از قرعه کشی،  پس 
طریق سایت رسمی فروش محصوالت 
اعالم  پیامک  ارسال  و  شرکت  این 
خواهد شد. منتخبان این طرح سه روز 
برای واریز کامل وجه مبلغ خودرو خود 

مهلت خواهند داشت.
کماکان این امکان برای منتخبان 
طرح های قبلی ایران خودرو که موفق به 

واریز وجه نشدند، وجود دارد که دوباره 
بتوانند در این مرحله از فروش، اقدام به 

ثبت نام کنند.
فوق العاده  فروش  محدودیت های 
نیز همچنان در این طرح اجرا می شود 
جمله  از  شروطی  اساس  این  بر  و 
هر  به  خودرو  دستگاه  یک  اختصاص 
کدملی، حداقل فاصله ۴۸ ماهه از خرید 
)ثبت نام یا تحویل خودرو( از شرکت های 
فعال  سایپا، عدم پالک  و  ایران خودرو 
ئه  را ا متقاضی،  فرد  برای  نتظامی  ا
تعلق شماره حساب  معتبر،  گواهی نامه 
شخص  به  اعالمی  تماس  شماره  و 

متقاضی و... اعمال خواهند شد.  
همزمان  که  است  ذکر  به  الزم 
با این طرح، ایران خودرو قصد دارد در 
راستای ابالغ قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت در تاریخ ۱9/۰۸/۱۴۰۰ 
طرح  اولین  اسالمی،  شورای  مجلس 
خودرو  اختصاص  برای  خود  حمایتی 
بیشتر  و  فرزند  دو  دارای  مادران  به 
از  پس  آن ها،  مابعد  یا  دوم  فرزند  که 
تاریخ فوق متولد شده باشند، را اجرایی 
ثبت نام  امکان  مشمول  مادران  کند. 
محصوالت  از  خودرو  دستگاه  یک 
چنانچه  داشت؛  خواهند  را  ایران خودرو 
تعداد متقاضیان مشمول این بخشنامه، 
باشد،  فروش  شرایط  ظرفیت  از  بیش 
قرعه کشی  طریق  از  نهایی  منتخبان 
مشخص خواهند شد. در غیر این صورت 
تمامی مادران مشمول که شرایط آن ها 
خواهد  ذی ربط  سازمان های  تایید  به 
رسید، امکان واریز وجه خودرو انتخابی 
را خواهند داشت. خودروهای ارائه شده، 
برای  ثبت نام  شرایط  و  ثبت نام  مهلت 
هر دو طرح مشابه بوده و تنها کدهای 

فروش متفاوت است
سخنگوی صنعت برق:

رقم قبوض جدید برق پرمصرف ها را شوکه خواهد کرد

رئیس شعبه قم بانک توسعه صادرات ایران:
درخواست تسهیالت بیشتر از سقف شعبه پیگیری می شود

رئیس شعبه قم بانک توسعه صادرات ایران گفت:اختیارات این شعبه مانند 
سایر شعب استانی است و در صورتی که سقف تسهیالت درخواستی مشتریان 
باالتر از سقف شعبه باشد آن را به کمیته اعتباری مرکز ارجاع داده و پیگیر 

پرداخت آن خواهیم بود.
محمدحسن  ایران،  صادرات  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
حاجیان در نشست مجازی تخصصی مدیران بانک توسعه صادرات ایران با 
فعاالن اقتصادی، صادرکنندگان و مقامات استان قم، اظهار داشت: هدف اصلی 
پرداخت تسهیالت در اگزیم بانک ایران، تامین مالی تولیدات صادرات محور است 
و بیشتر تسهیالت پرداختی شعبه قم به خوشه های صادراتی )تولید گرانول(، 
فلزات غیرآهنی )آلومینیو و سرب(،کفش ماشینی،لوازم خانگی، محصوالت 
کشاورزی )خرما( و مواد بهداشتی )صابون( اختصاص می یابد اما این به معنای 
آن نیست که اگر شرکتی خواهان دریافت تسهیالت در سایر حوزه ها بود، مورد 

بررسی قرار نگیرد.
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز طی سه سال گذشته و تاثیر آن بر افزایش 
صادرات تصریح کرد: پیشنهاد ما در بانک توسعه صادرات به فعالین اقتصادی 
این است که با هدف شروع درخواست تسهیالت از بانک توسعه صادرات و 
ورود به جمع صادر کنندگان، بخشی از گردش مالی خود را به شعبه قم این 

بانک منتقل کنند.
وی در این وبینار اعالم کرد: در حال حاضر سقف تسهیالتی که شعبه 
قم می تواند به مشتریان پرداخت کند، ۱۲۰ میلیارد ریال است و در صورتی که 
مشتریان خواهان دریافت تسهیالت بیشتری باشد، بعد از اعتبارسنجی و بررسی 

اهلیت، درخواستشان را به کمیته اعتباری مرکز، منعکس خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار بانک توسعه صادرات ایران، این وبینار صبح دیروز 
سوم اسفندماه، با حضور جمعی از صادرکنندگان استان قم، سیدحسین حسینیان 
رییس اداره کل صادرات کاال، مسعود عبدیان رییس اداره کل بازاریابی بانک 
توسعه صادرات، محمد حسن حاجیان رییس شعبه بانک توسعه صادرات قم، 
محسن بوالحسنی مدیرعامل شرکت صرافی توسعه صادرات و جواد عباسی 
معاون شعبه ارزی بانک توسعه صادرات و علیرضا حسنی رییس اداره بازاریابی 

و امور کارگزاری های صندوق ضمانت صادرات برگزار شد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد:
لزوم توجه و حمایت از هلدینگ های بزرگ صادراتی

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

معدنی را دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، سیدعلی حسینی در 
نشست هم اندیشی با مدیران عامل شرکت »ومعادن« با اشاره به ظرفیت های 
بین المللی بانک توسعه صادرات ایران و ارائه خدمات متنوع و متعدد مالی در 
حوزه های تولیدی وصادراتی، اظهار داشت: این بانک همواره در راستای تسهیل 
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 
توسعه معادن و فلزات با اشاره به رشد ارزش کامودیتی ها در سال های گذشته، بر 
لزوم تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه از طریق 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 
بسترهای مناسب تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: یکی از چالش های 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 توسعه 
صادرات و با حضور دکتر علی اکبری معاون مالی و اقتصادی »ومعادن«، مهندس 
زندی مدیر عامل شرکت کک طبس و دیگر مدیران ارشد طرفین برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی سواد رسانه ای در بانک  قرض الحسنه 
مهر ایران

مراسم اختتامیه دوره آموزشی کوتاه مدت سواد رسانه ای و مهارت های ارتباطی 
با حضور شخصیت هایی همچون مدیرعامل بانک، سرپرست روابط عمومی وزارت 

امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل انجمن سواد رسانه ای برگزار شد.
به گزارش درآمد نیوز ، دوره آموزشی سواد رسانه ای و مهارت های ارتباطی که 
با برگزاری ۵ کارگاه آموزشی و بازدید از خبرگزاری ایبِنا همراه بود، به پایان رسید.

آموزش مهارت های اصلی مورد نیاز نمایندگان روابط عمومی استان ها
در مراسم اختتامیه این دوره دو روزه، دکتر »روح اهلل قاسمیان«، رئیس اداره 
کل روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران درباره ضرورت برگزاری این 
دوره گفت: پیش از این فعالیت های مناسبی در روابط عمومی بانک صورت گرفته 
بود؛ اما به منظور تقویت آن و همچنین راه اندازی صفحات استانی روی وب سایت 

بانک، نیاز بود دانش همکاران ارتقا یابد.
و  شد  برگزار  کشور  مطرح  استادان  حضور  با  دوره  این  افزود:  قاسمیان 
مهارت های اصلی مورد نیاز نمایندگان روابط عمومی در استان ها آموزش داده 
شد. به همه همکاران گواهینامه رسمی این دوره آموزشی ارائه می شود و بخش 
آموزش بانک نیز به زودی آزمونی برای همکاران برگزار می کند تا در صورت 

قبولی، در سوابق کاری آن ها نیز ثبت شود.
رئیس اداره کل روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران اظهار کرد: 
و  نماد  ارتباطی،  مهارت های  و  رسانه ای  سواد  ارتقای  آموزشی  دوره  برگزاری 
نمونه ای از اهمیت این موضوع و محوری مهم برای بانک قرض الحسنه مهر 

ایران محسوب می شود.
قاسمیان خطاب به نمایندگان روابط عمومی بانک در استان ها گفت: هر 
اندازه ماهیت رسانه ها و مناسبات رسانه ای در عصر کنونی پیچیده تر می شود؛ 
وظایف و مسئولیت های روابط عمومی ها نیز سخت تر و پیچیده تر می شود. در 
شما  دارند.  مضاعفی  زحمت  عمومی ها  روابط  ایران،  مهر  قرض الحسنه  بانک 
مسئوالن روابط عمومی از یک سو باید اقدامات اقناعی الزم را جهت ترویج 
فرهنگ قرض الحسنه در میان مخاطبان استانی خود صورت دهید و از سوی 
دیگر به رصد و مواجهه با فرصت ها و تهدیدات موجود در فضای رسانه ای بپردازید.
وی تأکید کرد: »رصد آگاهانه« مهم ترین رکن جهاد تبیین در عرصه رسانه 
و روابط عمومی محسوب می شود. یک روابط عمومی خالق باید تصویر واقعی، 
عمیق و جامعی از منظومه رسانه ای کشور ترسیم کند و بر مبنای آن، اقدامات 

الزم و عملیاتی را صورت دهد.
ضرورت بهبود اطالع رسانی در حوزه بانکی

نیز  ورز  اندیشه  ایماپژوه  مؤسسه  مدیرعامل  اسکندری«،  »محمد  دکتر 
سخنران دیگر مراسم اختتامیه بود. وی در نقل قولی قریب به مضمون از مقام 
معظم رهبری)مد ظله العالی(، گفت: متأسفانه بخشی از فضای رسانه ای کشور را 

به علت برخی اهمال کاری ها از دست داده ایم.
بانک های کشور بی دلیل  از خدمات  اسکندری گفت: شاهدیم که برخی 
مورد خدشه قرار می گیرد و الزم است در حوزه اطالع رسانی خدمات بانکی بیش 

از پیش تالش شود.
وی خاطرنشان کرد: مؤسسه ایماپژوه اندیشه ورز در راستای گفتمان انقالب 
اسالمی و فرمایشات مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( فعالیت می کند و خرسندیم 

که یک همکاری عالی با بانک قرض الحسنه مهر ایران را تجربه کردیم.
آینده بانکداری در گرو رفتن به سوی مشتری است

دکتر »سید مرتضی موسویان« مدیرعامل انجمن سواد رسانه ای ایران نیز با 
اشاره به تغییر برخی پارادایم ها و روش ها در عرصه های آموزشی و اطالع رسانی، 
گفت: ۵ فراروند دست به دست هم می دهند تا یک انقالب فراتحولی را رقم بزنند.
وی این ۵ فراروند را این گونه برشمرد: شبکه و زیرساخت، قدرت پردازش، 

شبیه سازی محیط، هوش مصنوعی و شبیه سازی ۵ حس انسان.
موسویان درباره تغییرات در حوزه خدمت رسانی بانک ها نیز خاطرنشان کرد: 
در آینده مشتری برای دریافت خدمت به سراغ بانک نمی آید و بانک باید به 
سراغ مشتری برود. در نتیجه باید برای این دوره زیرساخت های الزم آماده شود.

بانک قرض الحسنه مهر ایران یک نهاد فرهنگ ساز است
»مهدی محمدی«، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی که دیگر سخنران این مراسم بود، گفت: تا پیش از این 
فعالیت ها در حوزه روابط عمومی وزارت اقتصاد و سازمان های اقتصادی مبتنی بر 

قواعد اقتصادی بود و ما در این حوزه یک خأل ارتباطی داشتیم.
وی ادامه داد: باید به صورت مستمر فعالیت کنیم و مداومت داشته باشیم 
تا در آینده بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم. خوشبختانه در دولت جدید، حوزه افکار 

عمومی در کانون توجه است.
محمدی تأکید کرد: باید روابط عمومی را از منظر مهارتی نگریست و آگاه 

بود که روابط عمومی یک شغل نیست.
وی اظهار کرد: بانک قرض الحسنه مهر ایران یک نهاد فرهنگ ساز است و 
این بانک جزو سازمان هایی است که از پیوست فرهنگی و اجتماعی برخوردار است.

آغاز ساخت چهل و یکمین مدرسه بانک اقتصاد نوین
عملیات اجرایی ساخت چهل و یکمین مدرسه بانک اقتصاد نوین در روستای 

قاسم آباد شهرستان تاکستان واقع در استان قزوین آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصاد نوین، با آغاز عملیات اجرایی ساخت 
این مدرسه، مدارس بانک اقتصاد نوین به ۴۱ باب می رسد که ازا ین تعداد، تاکنون 

33 مدرسه به بهره برداری رسیده و ۸ مدرسه دیگر در مرحله احداث قرار دارد.
گفتنی است، مدرسه شش کالسه بانک اقتصاد نوین در روستای قاسم آباد 
شهرستان تاکستان استان قزوین با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال در زمینی به 
مساحت ۱7۰۰ مترمربع و با 3۲7مترمربع زیربنا در حال احداث است و طبق 
برنامه ریزی انجام شده با آغاز سال تحصیلی آینده به کودکان و نوجوانان این 

روستا تقدیم خواهد شد.
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای اطالع رسانی 
و ارتقاء سطح آگاهی مردم دیار همیشه سبز مازندران نسبت به میزان سالمتی 
خود و حفظ این گوهر ارزشمند دست به امری مهم زده وبا ترویج فرهنگ 
خود مراقبتی سعی بر باالبردن سطح سالمت مردم مازندران دارد. در گزارشی 

که می خوانید  سالمت مردان و اهمیت آن مورد بررسی قرار گرفته است.
 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اعالم اینکه طبق 
آمار های موجود در استان مازندران سرطان مردان در مقایسه با زنان حدود 
براساس گزارشات  انواع سرطان  باالتر گزارش شده است شیوع  ۵ درصد 
مرکز تحقیقات سرطان استان  در مردان مازندرانی سرطان معده در مقایسه 

با سایر سرطان های شایع رتبه نخست را داراست.
 در جامعه ایرانی مردان به سالمت خود کمتر فکر می کنند و علل 
عمده این امر را نیز به عواملی چون مشکالت اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی 
از مرگ های  از %۵۰  بیش  آنکه  با وجود  اظهارداشت:  نسبت می دهند، 
زودرس مردان قابل پیشگیری است همواره شاهد افزایش نرخ مرگ و میر 
مردان هستیم که نشان از بی اعتنایی آنان نسبت به عوامل پیشگیرانه است.

 ، سنین  تمام  در  مذکر  در جنس  ها  بیماری  بار  مطالعه  به  توجه  با 
مهمترین علل سال های از دست رفته عمر حوادث عمدی و غیرعمدی 
است ، مطالعات دیگر نشان می دهد که در مردان حوادث و سوانح ترافیکی  
۵ برابر زنان ، بیماری های شغلی و مشاغل سخت و سقوط:  3 برابر زنان 

و اعتیاد به عنوان یک عامل خطر برای حوادث ۱۰ برابر زنان می باشد.
مردان کمتر به پزشک مراجعه مي کنند . بررسي ها نشان داده که 
تنها هنگامي که ناراحتي آقایان جدي مي شود به سالمت خود اهمیت مي 

دهند مردان کار کردن و مفید بودن را به سالمت خود ترجیح مي دهند.
 ، سنین  تمام  در  مذکر  در جنس  ها  بیماری  بار  مطالعه  به  توجه  با 
مهمترین علل سال های از دست رفته عمر حوادث عمدی و غیرعمدی 
است ، مطالعات دیگر نشان می دهد که در مردان حوادث و سوانح ترافیکی  
۵ برابر زنان ، بیماری های شغلی و مشاغل سخت و سقوط:  3 برابر زنان 

و اعتیاد به عنوان یک عامل خطر برای حوادث ۱۰ برابر زنان می باشد.
دکتر عباس علی پور در پاسخ به سوال چرا توجه به سالمت مردان 
اهمیت دارد؟گفت: مردان بعنوان سرپرست خانواده در تامین سالمت خانواده 
نقش کلیدی، نیروی فعال جامعه در اقتصاد جامعه و خانواده نقش اساسی 
و بیشتر در معرض عوامل خطر محیطی و شغلی همچون حوادث و سوانح 
 3 سقوط:   مشاغل سخت  و  شغلی  های  ،بیماری  زنان  برابر   ۵ ترافیکی  
نزاع و خشونت(،سرطان پروستات و سرطان   ( برابر زنان ،حوادث عمدی 

مثانه قرار دارند.
وی مهمترین علل سال های از دست رفته عمر در مردان در تمام 
سنین حوادث عمدی و غیر عمدی، بیماری های روانی و اختالالت رفتاری، 
بیماری های قلبی عروقی، بیماری ها و اختالالت مربوط به دوره حول تولد 

) نسبت پسر به دختر(،بیماری های تنفسی، بیماری های اسکلتی عضالنی، 
بیماری های گوارشی،بیماری های ادراری تناسلی،سرطان ها و بیماری های 

تغذیه ای و متابولیک  عنوان کرد.
المللی  بین  در سطح  جاری  سال  شعار  در خصوص  پور  علی  دکتر 
ابتال و مرگ و میر کرونا در  هفته سالمت مردان، گفت:  به دلیل شدت 
مــردان، شعار این هفته سالمت مردان "برای کووید ۱9 اقدام کنید" در 

نظر گرفته شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه گرچه 
تا بزرگ و زن و مرد در معرض خطر کرونا  از کوچک  افراد جامعه  همه 
ویروس هستند، اما سن و جنس به عنوان دو فاکتور مهم در ابتال یا شدت 
عالیم تاثیر گذارند، اظهارداشت: ابتال و شدت بیماری و میزان مرگ و میر 
در سالهای پایانی میانسالی و دوره سالمندی بیشتر است همچنین تاکنون 
موارد آلودگی و شدت ابتال و مرگ و میر در مردان بیشتر از زنان بوده و این 

افراد نیازمند مراقبت و توجه بیشتر هستند. 
وی مهمترین عواملی که در ابتال و شدت بیشتر عوارض کووید ۱9 در 
مردان نقش بازی می کنند را ویژگیهای بیولوژیک مردان عنوان کرد و افزود: 
مطالعات حاکی از آن است که برخی ویژگی های بیولوژیک مردان آنان را 

نسبت به ابتال به کووید ۱9 آسیب پذیرتر از زنان می سازد . 
دکتر علی پور مهم ترین چالش ها را باور غلط مردان مبنی بر برتر 
بودن و قوی تر بودن مردان نسبت به زنان و در نتیجه مغفول ماندن تمرکز 
بر سالمت خودشان عنوان کرد و گفت: با همین باورهاست که مردان کمتری 
به مراکز درمانی مراجعه می کنند و به انجام آزمایش تن می دهند یا کمتر 
از زنان به رعایت اصول بهداشتی تعریف شده مانند شستشوی مکرر دستها، 

استفاده از ماسک و دستکش مبادرت می ورزند. 
وی مهم ترین بیماری  های که سالمت مردان را تهدید می کند را 
بیماری های قلبی عروقی، سرطان ریه، پروستات، افسردگی و خودکشی 

و دیابت اعالم کرد. 
دکتر علی پور در خصوص این سوال آیا واکسن کرونا موجب ناباروری 
می شود؟ اظهارداشت: نتایج تحقیقات بر روی ۲ هزار زوج آمریکایی نشان 

می دهد که هیچ تفاوتی بین واکسینه شده و نشده وجود ندارد.
رئیس مرکز بهداشت مازندران در خصوص سرطان و چگونگی پیدایش 
آن، اظهارداشت: سرطان به دلیل تغییرات ژنتیکی در سلول ها ایجاد می 
شود. یک سلول طبیعی معمواًل پس از یک سلسله تغییر و تحول در ژن ها، 
به سلول سرطانی تبدیل می شود ودر شرایط عادی سلول ها، در حد نیاز 

بدن و به صورت کنترل شده، رشد کرده و تقسیم می شوند.
وی با اشاره براینکه بیماری های غیر واگیر نظیر سرطان  یکی از مهم 
ترین مشکالت بهداشتی جهان و از  یکی مهم ترین علل مرگ و میر در 
جهان بشمار می رود ، افزود :  بعضی از سرطان ها قابل پیشگیری و درمان 

است، که  با خود مراقبتی و امید این امر میسر می شود.
دکتر علی پور زخم های بدون بهبودی، تغییر 
در خال های پوستی، وجود هر گونه توده در هر جای 
بدن، سرفه یا گرفتگی صدای طوالنی  مدت، اختالل 
بلع یا سوء هاضمه طوالنی، استفراغ یا سرفه خونی، 
اسهال یا یبوست طوالنی، خونریزی غیر طبیعی ادرار و 
مدفوع ، واژن ،نوک پستان، بی اشتهایی یا کاهش وزن 

بی دلیل را از عالئم هشدار دهنده سرطان برشمرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
با اشاره عوامل خطر زای بسیاری که در محیط های 
کاری وجود دارد که می توانند ایجاد سرطان نمایند ، 
خاطرنشان کرد: ساالنه بیش از 7 میلیون نفر  در جهان 
در اثر بیماری سرطان می میرند.  حدود  ۴۰درصد این 
سرطان ها قابل پیشگیری بوده و با انجام مداخالت 
از  توان  می  رفتاری   و  کاری  های  محیط  در  موثر 
تعداد مبتالیان و عوارض ناشی از آن پیشگیری کرد.

اینکه طبق آمار های موجود در  با اعالم  وی 
زنان  با  مقایسه  در  مردان  سرطان  مازندران  استان 
شیوع  به  است  شده  گزارش  باالتر  درصد   ۵ حدود 

انواع سرطان براساس گزارشات مرکز تحقیقات سرطان مازندران در مردان 
مازندرانی سرطان معده در مقایسه با سایر سرطان های شایع رتبه نخست 

را داراست. 
دکتر علی پور سرطان های پروستات ،کلورکتال )روده ای (،ریه و خون 

را جزء سرطان های شایع در استان مازندران اعالم کرد.
3۵ درصد بیماران بستری در بیمارستان های مازندران کرونایی هستند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت:وی در خصوص 
ظرفیت بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران،تصریح 
کرد: با توجه به شدت افزایش مبتالیان، اکنون 3۵ درصد بیماران بستری در 

بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاه، کرونایی هستند.
آمار  افزایش  اظهارداشت:  ٱمیکرون،  شیوع  به  اشاره  با   مازندران 
مبتالیان، بستری شدگان و فوتی هایی که ۲ رقمی می شود، اینها از خطر 

زا بودن سویه ٱمیکرون می باشد.
وی در خصوص ظرفیت بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران،تصریح کرد: با توجه به شدت افزایش مبتالیان، اکنون 
3۵ درصد بیماران بستری در بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاه، 

کرونایی هستند.
دکتر علی پور با توجه به افزایش تعداد بیماران در بیمارستان ها، خدمات 
رسانی به دیگر بیماران تحت شعاع کرونایی ها قرار می گیرند، گفت: زمان 
مراجعه بیماران کرونایی به پزشک دیرتر است که این کار را سخت می کند.

که  بگیرند  قرار  درمان  تحت  باید  ٱمیکرون  بیماران  داد:  ادامه  وی 
ویرایش  درمان کووید  و  ابالغ دستورالعمل های تشخیص  با  خوشبختانه 
بهتری  شرایط  سرپایی،  بیماران  برای  بهداشت  وزارت  توسط  یازدهم  

خواهیم داشت.
از  برای جلوگیری  راهکار  مازندران مهمترین  بهداشت  مرکز  رئیس 
ابتال به کرونا، واکسیناسیون  است که مهمترین توصیه به مردم دریافت 

دوز سوم می باشد.
وی با بیان اینکه حدود 3۰ درصد افرادی که بستری فرم شدید و فوت 
می کنند کسانی هستند که واکسینه نشدند، گفت: نوبت اول در مجموعه 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران متوسط 9۵.7 درصد، مرحله دوم 79.۸ درصد 

و دوز سوم باالی ۱۸ سال ۵۰.۴ درصد در یافت کردند.
دکتر علی پور با بیان اینکه واکسن هراسی مسئله اصلی نیست بلکه 
انگیزه مردم کاهش یافته، افزود: در قائم شهر، بهشهر و جویبار استقبال از 

واکسیناسیون کمتر است.
اختالف ۴۰ درصد واکسیناسیون نشان می دهد که  داد:  ادامه  وی 
ایمن  ها  واکسن  مطلب  این  بیان  و  تکرار  با  باید  که  است  رفتاری  بحث 
هستند و افرادی که مشکل پیدا کردند واکسینه نشدند، این مشکل را در 

جامعه رفع کنیم.
راه  موثرترین  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 

واکسیناسیون دوز سوم و رعایت پروتکل های بهداشتی که آخر سال جاری را 
به خوبی و خوشی طی کنیم، بیان کرد: برای جلوگیری از همه گیری بیماری 

های واگیردار باید ایمنی جامعه را باال و چرخه انتقال ویروس کند کنیم.
دکتر علی پور ادامه داد: برای باال بردن ایمنی جامعه باید واکسیناسیون 

دوز سوم را به بیش از 7۰ درصد برسانیم.
وی با اشاره به اینکه تقریبا ۲ سال از شیوع کرونا گذشته و تاب آوری 
مردم تحت تاثیر قرار گرفته به همین دلیل ارائه دهندگان خدمت را ایمن 
تا مبتال نشوند، افزود: به همین دلیل باید تمام دستگاه های اجرایی از نظر 

پوشش واکسیناسیون رصد شوند.
سامانه  طراحی  از  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
دریافت یا عدم دریافت واکسن خبر و اظهارداشت:  این سامانه در اختیار 

همه دستگاه های اجرایی قرار می گیرد.
وی در خصوص انجام تست کرونا و هزینه آن، تصریح کرد: تست رپیت 
در همه مراکز و CPR در مراکز معرفی شده بصورت رایگان انجام می شود.
دکتر علی پور با بیان اینکه ٱمیکرون تهدیدی برای کودکان، خاطرنشان 
کرد: واکسیناسیون ۵ تا ۱۲ سال تقریبا ۲۰ درصد در مجموعه دانشگاه علوم 

پزشکی مازندران انجام شد.
وی دو واکسن سینوفارم و پاستو کووک را وزارت بهداشت برای سنین 

۵ تا ۱۲ سال تایید کرد.
رئیس مرکز بهداشت مازندران در خصوص عوارض واکسن، گفت: 
تزریق هر نوع واکسن یکسری عالیم خفیف، متوسط و شدید را دارد که 
در نظرسنجی برخی واکسن مثل آسترازنکا  از هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۴ نفر، 

سینوفارم 73 نفر و برکت ۱9 نفر دچار عارضه شدند.
باورهایی غلط در مورد واکسن/  ایجاد ناباروری واکسن های کرونا 

ریشه علمی ندارد
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در خصوص باورهایی 
غلط در مورد واکسن، افزود: معموال افرادی که این ادعاهای ضد واکسیناسیون 
را منتشر می کنند سوابق علمی و پزشکی ندارند و خود ادعاهای مطرح شده 
هم گاهی دور از ذهن به نظر می رسند. اکثر این ادعاها در صدد القاء بی 
خطر نبودن واکسن ها و متقاعد کردن دیگران به وجود نظریه توطئه هستند

دکتر علی پور شعار سال جاری هفته سالمت مردان مشارکت مردان 
، واکسیناسیون حداکثری)کرونا( ،محافظت جمعی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه واکسن ها موادی هستند که بدن را برای مبارزه 
با یک عامل بیماریزا مثل ویروس آماده می کنند.، اظهارداشت: واکسن ها 
می توانند حاوی عامل بیماری زای غیرفعال یا ضعیف شده و یا قسمتی از 
ساختار یک عامل بیماری زا باشند برخالف عوامل بیماری زا، واکسن ها 
قادر به ایجاد بیماری در بدن نیستند اما سیستم ایمنی را وادار به واکنش می 
کنند. این واکنش باعث فعال شدن سیستم ایمنی می شود تا در صورت ورود 
مهاجم بتواند ان را شناسایی و برای مبارزه، پادتن )آنتی بادی( تولید کند. 

دکتر علی پور ادامه داد: واکسن ها سیستم ایمنی 
طبیعی بدن را برای مقابله با عامل بیماری زا آموزش 
داده، توانمند می کنند. بعد از واکسیناسیون هر بیماری، 
بدن برای از بین بردن هر چه سریع تر عامل بیماری 

آمادگی خواهد داشت. 
پزشکی  علوم  ه  نشگا دا بهداشتی  معاونت 
مازندران با اشاره به اینکه واکسن ها یکی از بزرگترین 
دستاوردهای پزشکی دنیای معاصر و به گفته سازمان 
جهانی بهداشت ساالنه از مرگ دو تا سه میلیون نفر 
بر اثر بیست نوع بیماری جلوگیری می کنند، گفت: 
را  توانند خطراتی  داروها، می  تمام  مانند  ها  واکسن 
بیشتر  به مراتب  مزایایشان  باشند ولی  بدنبال داشته 

از مضراتشان است. 
وی با بیان اینکه تولید واکسن ایمن و مؤثر کرونا 
گامی بزرگ در تالش های جهانی برای پایان دادن 
به همه گیری و بازگشت به انجام کارهای لذتبخش 
با افرادیست که دوستشان داریم، اظهارداشت: واکسن 
مرگبار  و  عوارض شدید  توجهی  قابل  به طور  کرونا 

بیماری را کاهش می دهد. برآورد می شود در افراد واکسینه شده میزان 
 %6۵.۵ ICU 63.۵%، میزان بستری در ICU بستری در بخش های غیر

و میزان مرگ تا 69.3% کاهش می یابد. 
دکتر علی پور بیان کرد: با اینکه واکسن ها بسیار موثرند اما فعال هنوز 
باید به پوشیدن ماسک، شستشوی دست ها، تهویه مناسب، فاصله فیزیکی و 
پرهیز از تجمع ادامه داد واکسیناسیون به معنی کنار گذاشتن احتیاطات نیست 
چرا که واکسن های موجود از ابتال به بیماری شدید و مرگ و میر جلوگیری 

می کنند و احتمال عفونت در افراد واکسینه شده همچنان وجود دارد. 
وی با بیان اینکه ممکن است برخی از کسانی که درباره تاثیرات واکسن 
شک دارند یا نگرانند، با شنیدن نظرات بقیه مردم و یا خواندن مطالبی در 
فضای مجازی و یا رسانه های اجتماعی از دریافت واکسن خودداری کنند 
و ممکن است این افراد در خصوص بی خطر بودن یا عوارض جانبی واکسن 
سواالت یا دغدغه هایی داشته باشند و یا به شرکت ها و کشورهای سازنده 
واکسن بی اعتماد باشند، گفت: اطالعات غلط یا اخبار جعلی معموال توسط 
افرادی منتشر می شوند که احتماال خودشان هم از غلط بودن آنچه می 

خوانند و به اشتراک می گذارند بی خبر هستند. 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در خصوص باورهایی 
غلط در مورد واکسن، افزود: معموال افرادی که این ادعاهای ضد واکسیناسیون 
را منتشر می کنند سوابق علمی و پزشکی ندارند و خود ادعاهای مطرح شده 
هم گاهی دور از ذهن به نظر می رسند. اکثر این ادعاها در صدد القاء بی 
خطر نبودن واکسن ها و متقاعد کردن دیگران به وجود نظریه توطئه هستند.

وی ادامه داد:  مبنای غالب تئوری های توطئه واکسنستیزان، تردید 
باور که واکسیناسیون عملی  این  در نیت شرکت های داروسازی است و 
غیرضروری و صرفًا راهی برای سودآوری شرکت های داروسازی یا حتی 

روشی برای کنترل افکار عمومی توسط دولتهاست. 
دکتر علی پور در مورد وحشت از ناباروری، خاطرنشان کرد: در کشور 
ما مخالفان واکسن تئوری های توطئه را به این شکل مطرح می کنند که 
واکسن های مختلف توسط موسسات خارجی ساخته شده و نیت از ساخت 
آن از کم کردن و یا از بین بردن جمعیت مسلمان است و این واکسن ها 
ایجاد ناباروری می کنند که به هیچ وجه ریشه علمی ندارد. این در حالی 
است که این واکسن ها در سراسر دنیا به کار می روند و قاعدتا آثار یکسانی 
بر روی انسان ها خواهد داشت و بروز عوارض تنها در پیروان یک دین 

خاص منطقی نخواهد بود. 
وی همچنین در خصوص ترس از تغییر ژنتیکی،گفت:  در نقاط دیگر 
جهان شایعاتی در مورد واکسن کرونا عنوان شده که از آن جمله به ترس 
از تغییر DNA انسان و قرار گرفتن ریز تراشه هایی در بدن برای ردیابی 

اطالعات افراد می توان اشاره کرد.
دکتر علی پور ادامه داد: این شایعات همه بدون اساس است واکسن 
ها حتی آن دسته که با بکار گیری تکنولوژی های ژنتیکی ساخته شده اند 
تغییری در ساختار ژنتیکی انسان ایجاد نمی کنند و ریز تراشه ای با واکسن 

وارد بدن نمی شود. 
https :// بهداشت   وزارت  رسمی  سایت  اینکه  بیان  با  وی 

کرونا  واکسن  مورد  در  رایج  سواالت  به   behdasht.gov.ir/FAQ
پاسخ داده است.

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران محور موضوعات 
روزهای اول تا هفتم اسفند را هفته را باورهای نادرست در زمینه واکسیناسیون 
علیه کووید ۱9، پاندمی کووید ۱9 و سالمت روان مردان، سالمت باروری 
مردان،  با سالمت  مرتبط  اجتماعی  های  مولفه  جمعیت،  جوانی  و  مردان 
در  آن  نقش  و  سالمت  سواد  کار،  محیط  در  کرونا  خطر  عوامل  کنترل 
سالمت مردان و نقش شیوه زندگی سالم در پیش گیری از سرطان های 

شایع مردان اعالم کرد. 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

سرطان مردان در مقایسه با زنان حدود 5 درصد باالتر است
مردان تمایلی به صحبت درباره »سالمت روان« خود ندارند

آگهی 
مناقصه عمومی

نوبت اول 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال( مدت اجرای پروژه مبلغ اولیه )ریال( موضوع ردیف

۱/۰۵۸/6۰۲/۱۸۸ 369 روز ۲۱/۱7۲/۰۴3/7۵۲
جمع آوری و حمل پسماندهای بیمارستانی ، 
درمانگاه ها ، کلینیک ها و مطب های سطح 

شهر اهواز
۱

از شرکتهای واجد شرایط قانونی دعوت به عمل می آید ، جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس setadiran.ir  مراجعه نمایند.
۱( کلیه شرکت ها باید دارای صالحیت اداره کار و امور اجتماعی باشند.  

۲( ارائه گواهینامه ایمنی HSE  از اداره کار و رفاه اجتماعی .
3( هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . 

۴( مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه ، از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز و تحویل در آدرس فوق الذکر می باشد .) حداکثر مهلت تحویل پاکت ها تا ساعت پایان 
وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ می باشد.(

۵( سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد . 
6( مبلغ سپرده های شرکت در مناقصه های فوق الذکر می بایست به طریق ذیل ارایه شود .

الف– به صورت ضمانتنامه بانکی به نام سازمان مدیریت پسماند و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها با قابلیت یک دوره تمدید سه ماهه .
7( - تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه در ساعت ۱۰ روز یکشنبه  مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ در محل سازمان در آدرس فوق الذکر می باشد . 

۸( نتیجه کمیسیون برابر ماده ۱۸ قانون اصالح و تسری آئین نامه معامالت شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استان ها ، کالن شهرها و شهرهای باالی یک میلیون 
نفر جمعیت ، به برنده اعالم خواهد شد تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود . 

9(  به استناد بند ۵ ماده ۱۱ قانون اصالح و تسری آئین نامه معامالت شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استان ها ، کالن شهرها و شهرهای باالی یک میلیون نفر 
جمعیت میزان تضمین انجام تعهدات ۱۰% درصد می باشد که پس از تحویل قطعی آزاد خواهد شد . 

۱۰( به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.
۱۱( در شرایط یکسان اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود . 

۱۲(  برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب ضبط خواهد شد . 
۱3( بر اساس ماده ۱۰ قانون اصالح و تسری آیین نامه معامالت شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استان ها کالن شهرها و شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت  

شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد.
۱۴( سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است . 

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز 

محمد حسین زاده
یاد جمشید  زنده  از کتاب  رونمایی  مراسم 
ویدا  و  قوکاسیان  زاون  با  گفتگو  در  مشایخی، 
موزه  فردوس  سالن  در  گذشته  روز  مشایخی 
دیني  اداي  درواقع  تا  شد  برگزار  ایران  سینمای 
باشد به یکي از تاثیرگذارترین و بزرگترین ستارگان 

عرصه هنر کشور.
در ابتدای این مراسم بابک شادلو که اجرای 
برنامه را برعهده داشت،گفت: امروز زمانی فراهم 
شده تا یادی از زنده یاد جشمید مشایخی کنیم که 
با6 دهه فعالیت هنری برای ما و 3 نسل نقش های 
مانند  فیلم هایی  و  است  گذاشته  برجای  ماندگار 
رفقای  باد،  در  شمعی  سرب،  بی ستاره،  آسمان 
خوب و سریال امام علی)ع( نمونه های کوچکی از 

هنرمندی این شخصیت است.
زندگی  از  کوتاهی  فتوکلیپ  آن  از  پس 
جمشید مشایخی که شامل عکس های کودکی و 
نوجوانی و دوره های مختلف زندگی او و فیلم هایی 
که در آن ایفای نقش کرده بود، نمایش داده شد.

بازیگر پیشکسوت  ادامه علی نصیریان  در 
سینما، تئاتر و تلویزیون به عنوان یکی از دوستان 
کارگردان  که  کسی  و  مشایخی  زنده یاد  نزدیک 
اولین نمایش او بود، گفت: سرمایه ما عشق است 
که انسان در دنیا با آن زندگی می کند، می چرخد 
زیبای کشور  هنرهای  در سال ۱336  می رود.  و 
که بعدها به وزارت فرهنگ و هنر نامگذاری شد، 
اداره ای از کل ادارات فرهنگ بود. هنرهای زیبا انواع 
موسیقی سنتی، زری بافی و نقاشی داشت که مدیر 
این  بخش ها افرادی بزرگ، خدمتگذار و معروف 
بودند. ما در سال های ۱33۵ پیش از آنکه هنرهای 
عباس  با  بیفتد  تئاتر  بخش  داشتن  فکر  به  زیبا 
بیژن مفید، فهیمه راستکار  والی،  جوانمرد، جعفر 
و... در خانه سرکیسیان با تئاتر مدرن آشنا شدیم 
و تمرین می کردیم. بعد از آن مرکز هنرهای زیبا 
به فکر افتاد که بخش تئاتر داشته باشد و هنرکده 
هنرهای دراماتیک داشته باشد که ریاست آن بر 

عهده دکتر مهدی فروغ قرار گرفت.
اهمیت  به  اشاره  با  نصیریان  علي  استاد 
یادآور  سینما  و  هنر  عرصه  بزرگان  بزرگداشت 
بزرگان عرصه  از  امروز  شد: چه خوب است که 
تئاتر یاد می کنم کسانی که به تئاتر ایران بسیار 
اداره  با او در  خدمت کردند. یکی از کسانی که 
بود،  مشایخی  جمشید  شدم،  آشنا  زیبا  هنرهای 
ما  و  بود  زیبا  هنرهای  اداره  اداری  کادر  در  او 
کارهایی  از  یکی  بازیگری می داند.  نمی دانستیم 
که دکتر فروغ انجام داد این بود که ترتیب برنامه 
تلویزیونی هفتگی را داد که چند سال ادامه داشت 
و این کارهای تلویزیونی دو ُحسن بزرگ داشت، 
ما  برای  تمرین کردن  و  کار  امکان  اینکه  یکی 
فراهم شد و دوم اینکه باعث شد مردم و جامعه 
از چهره هایی که شناخته  را بشناسند و یکی  ما 

شد جمشید مشایخی بود که وقتی تئاتر سنگلج 
راه افتاد، مردم بلیت خریدند و از ما بسیار استقبال 
کردند. من چهره جمشید مشایخی را بسیار دوست 
داشتم، چه اوایل جوانی و چه در میانسالی چهره ای 
مطلوب و دوست داشتنی داشت، چهره ای که یادآور 
صلح، انسانیت و آشتی بود. از او پرسیدم دوست 
او  کنی؟  بازی  من  نمایشنامه  در  نقشی  داری 
قبول کرد و فهمیدیم که با مبانی تئاتر آشناست. 
قول  به  تا  داشت  ادامه  ما  همکاری  تجربه های 
پرویز پرستویی ۵ تن )زنده یادها انتظامی، رشیدی، 

مشایخی، کشاورز و من( تشکیل شد.
علي نصیریان با بیان اینکه جمشید مشایخی 
گفت:  می رفت،  دارماتیک  هنرهای  دانشکده  به 
کارهای آکادمیک را نفی نمی کنم ولی مدرسه و 
دانشکده، بازیگر و کارگردان و هنرمند نمی سازد، 
بلکه فقط هدایت می کنند. آنچه که هنرآفرین است 
با طبیعت ذاتی خود است. مثال ساز  انسان  خود 
زدن وسیله دارد که باید یاد گرفت ولی بازیگری با 
خود انسان با امکانات جسمی و روانی و فکری و 
فرهنگی است. کسی که به حافظ عشق دارد یعنی 
هنرآفرین است و مشایخی اینگونه بود.واقعا او از 
عشقی که خداوند بر آدم داده است برخوردار بود. 
استعداد مشایخی را در فیلم گاو دیده اید، با این که 
نقش زیادی نداشت ولی در همان کوتاهی نقش 

بسیار تاثیرگذار بود.
در ادامه نصیریان لحظه کوتاهی بغض کرد 
ادامه داد: آفرینش هنر این مرد در  و گریست و 
همان نقش کوتاهش در فیلم گاو بود و در نقش 
خود تعمق داشت. مشایخی از نوادر کار ما بود و در 
بسیاری از کارهای تلویزیون و تئاترهای سنگلج 
همراه ما بود و در اداره هنرهای دراماتیک کشف 
شد. من بسیار خوشحالم که فرزندان گرامی زنده 
یاد جمشید مشایخی در این مراسم حضور دارند و 
همت کردند که کتابی درباره او منتشر شد، این کار 
بسیار بجاست. آرزوی آمرزش و مغفرت برای این 
هنرمند دارم، تا کارهای ایشان دیده می شود،نام 

ایشان نیز زنده است.
صحبت  برای  فراهانی  بهزاد  آن  از  پس 

درباره جمشید مشایخی روی سن آمد. این بازیگر 
پیشکسوت گفت: گفتنی ها را آقای نصیریان گفتند. 
دانشکده  از  برآمده  استاد مشایخی  با  ما  آشنایی 
مرد  این  از  که  چیزی  بود.بزرگ ترین  دراماتیک 
به یاد دارم دوره ریاست ایشان در مرکزهنرهای 
نمایشی بود. یکی از کارهایی که انجام داد یاری 
از  بعد  تئاترهای  جشنواره  اجرای  در  ما  کردن 
ما  تا  گذاشت  را  نیرویش  تمام  که  بود  انقالب 
بیش از ۱۰۰ نمایشنامه را در تهران اجرا کنیم. 
بودجه نداشتند اما رادمردی ایشان باعث شد، آن 
رفت.  روی صحنه  اجراها  می خواستیم  که  طور 
می خواهم بگویم چگونه می شود کسی در قلب 
مردم جایگاه پیدا می کند؟ چیزی که در جمشید 
مشایخی نهفته بود دلبستگی او به مردم بود که 
انتها نداشت. او همیشه می گفت من نوکر مردم 
هستم یعنی به عنوان هنرمند حافظ منافع فرهنگی 
او  از  کسی  خیابان  در  نداشت  بود.امکان  مردم 

چیزی بخواهد و او انجام ندهد.
زنده یاد جمشید  از  ادامه خاطره ای  در  وی 
آمد  و  رفت  من  گفت:  و  کرد  تعریف  مشایخی 
زیادی با ایشان داشتم و کارهایی که می نوشتم را 
خدمت او می بردم و با هم مشورت می کردیم. چیزی 
که در خوانش آثارم از او به یاد دارم این است که 
دیدم تک تک شخصیت های قصه را کالبد شکافی 
می کرد، می پرسید این شخصیت متعلق به چه تبار 
و بومی است؟ مقدار دانش او چقدر است؟ دلبستگی 
او به مردم چگونه است؟ قد و قواره شخصیت ها 
را بررسی می کرد. به هیچ عنوان پز دانش خود را 
نمی داد و با مردم و در دل مردم بود. با گریه آنها 
گریه می کرد و با خنده آنها می خندید. معتقد بود 
هنرمندی که دلش برای مردم نتپد نمی تواند در دل 

مردم جای پیدا کند.
استاد بهزاد فراهانی با اشاره به چاپ کتاب 
از  این کار یکی  زنده یاد جمشید مشایخی گفت: 
شریف ترین کارهایی است که باید زودتر  انجام 
وجود  کتاب  این  در  فراوانی  ناگفته های  می شد. 

دارد که عالقمندان را در این راه یاری می کند.
از خواهر مرحوم  از آن فیلم کوتاهی  پس 

جمشید مشایخی، ویدا مشایخی نمایش داده شد 
که درباره کتاب توضیحاتی ارائه کرد.

مدیر  سلطانی  مانی  مراسم،  این  ادامه  در 
یاد  زنده  کتاب  ناشر  و  مرغابی  انتشارات  عامل 
جمشید مشایخی گفت: خانم مشایخی انتشار این 
کتاب را به ما سپرد و چیزی که در اختیار داشتیم ۸ 
ساعت فایل صوتی پرسش و پاسخ بود و باید دخل و 
تصرفی در این حجم از اطالعات صورت می گرفت 
تا ساختار کتاب را به خود بگیرد. پررنگ ترین وجه 
بازگو  در  آقای مشایخی  تیزبین  نگاه  کتاب،  این 
تئاتر  تاریخ و سیر تحوالت  از  کردن گوشه هایی 
ایران بود. گویا از دید خود زاویه های پنهان از نگاه 
ما را بازگو می کرد. نکته ای که در مصاحبه جمشید 
مشایخی دیده می شد تاکید او به نسل جوان به 
خصوص کسانی که به این عرصه پا گذاشته اند بود، 
که تصمیم گرفته شد این کتاب به عنوان کتاب 
مرجع در دسترس عالقمندان قرار بگیرد. انتشار این 
۲۰۰ صفحه دشوار به نظر می آمد و باید فصل بندی 
صورت می گرفت. در جای جای این گفتگو، ممکن 
بود شخصیتی به یاد استاد مشایخی بیاید که روال 
کتاب را به هم می زد لذابا تالش زیاد ۱9 فصل 
این مصاحبه زمان بندی شد که جمعا ۲6 فصل به 
این کتاب اضافه شد. گاهی آقای مشایخی از افراد 
با نام کوچک یا نام هنری افراد استفاده می کرد و 
چون هدف این بود که کتاب برای نسل های دیگر 
هم قابل استفاده باشد پانویس هایی برای این کتاب 
در نظر گرفته شد. حافظه ایشان فوق العاده بود،این 
اسامی از ۱۵۰ نفر هم گذشت و الزم بود نظمی 
به این پانویس ها داده شود به همین دلیل بخش 
نمایه به انتهای کتاب اضافه شد. همچنین خانم ویدا 
مشایخی پیشنها داد کارهای سینمایی و تلویزیونی 
در همین  و  اضافه شود  کتاب  این  به  استاد هم 
راستا کارنامه و رزومه ایشان نیزدر کتاب آورده شد 
که حضور در بیش از 3۰ تئاتر،۱۰۰ فیلم سینمایی 
و ۵۰ سریال بود که خود یک فصل کامل را به 
انتهای کتاب اضافه کرد. در ادامه مجموعه مفصلی 
از جوایز و تقدیرنامه های ایشان هم به کتاب ضمیمه 
شد. در نهایت این کتاب درباره هنر و سینما بود 
در همین راستا تصاویر و پوسترهایی گردآوری شد 
و به کتاب اضافه کردیم. فکر می کنم می توانستیم 
این کتاب را نفیس تر و قطورتر چاپ کنیم ولی در 
نظر داشتیم در حد ممکن در دسترس عالقمندان و 
دانشجویان باشد لذا آن را کوچک، سبک، تک رنگ 

و تا حد ممکن ارزان چاپ کردیم.
پس از آن شیفته سلطانی، دوست خانوادگی 
ویدا مشایخی و ویراستار کتاب نیز طی سخنانی 
با  من  دوستی  به  همکاری  این  قصه  گفت: 
به  سال  ۱3۴۸  در  برمی گردد.  مشایخی  خانواده 
خاطر دوستی با ویدا و آقای مشایخی به سینما 
و تئاتر عالقمند شدم. وقتی پیشنهاد انتشار این 
داده  من  به  مرغابی  انتشارات  طریق  از  کتاب 

را  انتشارات مرغابی  زیرا  شد،کمی تعجب کردم 
نتواند  مخاطب  بود  ممکن  و  نمی شناخت  کسی 
رادنبال کند. من و ویدا مشایخی در  این کتاب 
بودیم و همیشه  با هم دوست  زمان دانشجویی 
در ذهن داشتیم که با هم همکاری داشته باشیم.

وقتی نوبت چاپ کتاب زنده یاد جمشید مشایخی 
شد، دلشوره داشتم که آیا کتاب در شأن ایشان 
درمی آید یا خیر. حیف بود که حرف های ارزنده 
افتخار  امروز  و  نرسد  مخاطب  گوش  به  ایشان 

می کنم این کار را انجام دادم.
و  منتقد   ، ده ا قطبی ز سعید  مه  دا ا در 
از  پیش  تا  که  بازیگرانی  گفت:  نیز  روزنامه نگار 
که  نمی دادند  اجازه  بودند  سینما  در  نسل  این 
پایان  گاهی  شود،  گرفته  فیلم  سرشان  پشت  از 
فیلمنامه را تغییر می دادند. امروز در صحبت های 
نظرم  به  که  شنیدید  را  اسامی  نصیریان  آقای 
درباره  باید  نسل جوان  و  این حرفه  دانشجویان 

که  خارجی  اثار  زمان  آن  در  کنند.  تحقیق  آنها 
ترجمه می شد رااجرا می کردند اما امروز پشتوانه 
بازیگران چیست. این مورد را باید  در کالس های 
بازیگری آموزش دهند و بازیگران باید آدم دیگری 
را باید در خود تعریف کنند. افرادی مانند مشایخی 
چیزی داشتند که در تمام نقش ها مستتر است و آن 
»فروتنی« است. او نقش ها را شبیه خود می کرد 
و از تواضع خود به نقش می بخشید. مشایخی در 
فیلم گاو نقش کوتاهی پذیرفت و در فیلم هایی که 

تاریخ سینما را عوض کردند، بازی کرد.
بعد از آن فیلم کوتاهی نمایش داده شد که در 
آن بازیگران پیشکسوت به صحبت درباره جمشید 
از هنرمندان  ادامه یکی  در  و  پرداختند  مشایخی 
نقاش، پرتره ای از جمشید مشایخی آماده کرده بود 
که به موزه سینما اهدا شد. همچنین مهدی نادری، 
تواضع، حضور و  از  این مراسم  نیز در  کارگردان 
همدردی جمشید مشایخی در فعالیت های فرهنگی 

سخن گفت که او خالصانه دعوت فیلمسازان جوان 
را می پذیرفت.

نادر  مراسم  این  از  دیگری  بخش  در 
جمشید  زنده یاد  فرزند  و  موسیقیدان  مشایخی، 
مشایخی روی سن آمد و گفت: بسیار خوشحالم 
که این کتاب منتشر شد وتوصیه می کنم آن را 
بخوانید. این کتاب حالت روایت دارد که از بچگی 
استاد شروع شده،به فعالیت او درتئاتر و به دوستی 
وارد  و  رسیده  نصیریان  استاد  مانند  بزرگانی  با 
سینما شده است.حتی در جایی پدرم در آن سن 
به بچگی فکر می کند و ماشین هایی که دوست 
داشته می خرد و گویا می خواهد زیبایی بچگی را 
کهشاید  زیبایی  ببرد،  لذت  و  کند  کشف  دوباره 

چون از دست رفته زیبا باشد.
بسیار  کتاب  قطع  ینکه  ا بیان  با  وی 
عالی است، افزود: من همیشه در ماشین کتاب 
متاسب  نظرم  به  کتاب  این  اندازه  و  می خوانم 

است. از همه دوستانی که در چاپ این کتاب و 
مراسم زحمت کشیدند مخصوصا  این  برگزاری 
مهران  آقای  سینما  موزه  محترم  مدیرعامل 
روابط  مدیر  حیدرآبادی  سپیده  خانم  و  عباسی 
عمومی موزه سینما که مهربانانه ما را پذیرفتند، 

تشکر می کنم.
در پایان این مراسم از کتاب زنده یاد جمشید 
مشایخی رونمایی شد و پیشکسوتان و هنرمندان 
روی سن حاضر شدند و عکس یادگاری گرفتند. 
نصیریان،  علی  همچون  افرادی  برنامه  این  در 
مانی  )نویسنده(،  سلطانی  شیفته  فراهانی،  بهزاد 
مهدی  مرغابی(،  انتشارات  )مدیرعامل  سلطانی 
نادری )کارگردان(، نادر مشایخي و سام مشایخی 
)فرزندان زنده یاد جمشید مشایخی(، نگار اسکندرفر 
)منتقد  قطبی زاده  سعید  کارنامه(،  موسسه  )مدیر 
سینما و روزنامه نگار( و افتخار نبوی نژاد )مترجم(. 

حضور داشتند.


