
مجلس تصویب کرد؛

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازگشت کاالبرگ!

رییس کمیسیون بهداشت مجلس:

عده ای مانع تصویب مالیات 
بر سیگار هستند!

افزایش کودک آزاری نسبت به همسرآزاری در کشور
آسیب دیدگان  امور  دفتر  مدیرکل 
با  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی 
بیان اینکه در حال حاضر در مجموعه 
اورژانس اجتماعی با روند رو به رشدی، براساس 
قانون برنامه ششم توسعه، مراکز و شهرستان هایی 
این  شامل  بودند  اجتماعی  اورژانس  نیازمند  که 
شهرستان،  و  شهر   ۷۴ اکنون  و  شدند  فعالیت 
اورژانس اجتماعی ندارند، گفت: این لزوما به این 
معنا نیست که قانون اجرا نشده بلکه قانون برنامه 
ششم به شهرهای باالی ۵۰ هزار نفر اشاره می کند 
که اکنون براساس آن فقط ۴ شهر با این تعداد 

جمعیت اورژانس اجتماعی ندارند.
صفحه 2

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل اعالم کرد:

اداره کل راهداری استان اردبیل
 آماده استقبال از مسافران نوروزی است 

4
اگر خریدار سهام سرخابی ها هستید، به این نکات دقت کنید

صفحه 3

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1972- دوشنبه 16 اسفند 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
عقیلي: همیشه 

نگاهم به ایران بود 
و دوست داشتم به 

کشورم برگردم

6ورزش
کم کاری هیات 

های کشتی و مربیان 
بی دانش دو معضل 

کشتی ایران است

هنگ 7فر

بسياري از بازيگران شاخص سينماي پيش از انقالب، بعد از 
پيروي انقالب دوران بيكاري و يا كم كاري شديدي را تجربه 
كردند. برخي از آنها تا پايان عمر خود گوشه نشين بودند و برخي 
ديگر هم كه فرصت كار كردن پيدا كردند، نتوانستند مانند 

گذشته به درخشش خود در سينما ادامه دهند.

رييس فدراسيون كشتی، روسای كم كار هيات های كشتی و 
همچنين مربيان بی دانش را دو معضل امروز كشتی ايران 
از روسای هيات ها  انتخاب مجدد يكی  از  دانست و گفت: 
ملی  تيم  مربی  يک  با  همكاری  ديرهنگام  قطع  همچنين  و 

پشيمانم.

شهردار تهران با تاكيد بر انجام مسئوليت های اجتماعی 
اعالم كرد: نمی توانيم با معيشت مردم بيگانه شويم و 
انجام  به درستی  را  باشيم كه مديريت شهری  مدعی 

می دهيم.

شهردار تهران:
توجه به معیشت 

مردم یک وظیفه 
است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی
 مناقصه )نوبت اول(

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ایی )با ارزیابی ساده (

 P/F: ELAMGO CO MODEL 7040 EDDY CURRENT BRAKE BAYLOR : خرید  مربوط به R  :موضوع مناقصه
   مشخصات مناقصه :

شماره فراخوانمبلغ برآورد ) یورو (شماره تقاضا /  مناقصهنام مناقصه گزار

شرکت ملی حفاری ایران
Tender No.: FP/10-00/165

Indent No.: 08-22-0045073177,5252000093985001243
روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

روش ارزیابی 
به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب/ مدارک حقوقی )  اساسنامه / آگهی تامین تا  آخرین تغییرات (  معتبر متناسب با موضوع 

مناقصه در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود.
نحوه دریافت اسناد مناقصه :

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاریخ شروع دریافت
) از تاریخ 1۴۰۰/12/18 تا تاریخ    1۴۰۰/12/28(

3۰  روز پس از آخرین روز دریافت اسناد .) تاریخ   1۴۰1/1/3۰   --  ساعت 8 صبح (آخرین مهلت تحویل اسناد
بازگشایی پاکات   .) تاریخ   1۴۰1/1/3۰   --  ساعت 9 صبح( 

آدرس مناقصه گزار جهت 
دریافت اطالعات

آدرس: اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- 
طبقه اول- سالن -113 اداره تدارکات خارجي کاال-   تلفن 3۴1۴86۵۷-۰61 و ۰61-3۴1۴8۷۰۷

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

           8,8۷۷   یورو  مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول

	 طبق تبصره ماده 9 آئیننامه تضمین معامالت دولتی اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامه ارزی ضمانتنامه
ریالی بانکی براساس نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی سامانه نیما قابل احصاء از جدول نرخ فروش میانگین 

موزون حواله ارزی مندرج در سامانه سنا ) www.sanarate.ir ( زمان تسلیم پیشنهاد  ارائه نمایند.
	 139۴/۰9/22 ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123۴۰2/ت ۵۰6۵9 ه تاریخ

و اصالحات بعدی آن.
	 ۴۰۰111۴۰۰63۷6636 شماره  حساب  به  نقد  وجه  واریز  فیش  اصل  واریزی  های  ضمانتنامه  خصوص  در 

ایران) شماره شبا  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک  نزد  ایران  ملی حفاری  تمرکز وجوه سپرده شرکت  عنوان  تحت 
) IR 3۵۰1۰۰۰۰۴۰۰111۴۰۰63۷6636

9۰ روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه در صورت توافق طرفین قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت محل تحویل ضمانتنامه
B – اتاق 1۰۷- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس: 3۴1۴8۵69 ۰61– 3۴1۴8۵8۰ ۰61

www. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
setadiran.ir انجام خواهد شد.

     اداره تدارکات خارجی کاال
          www.nidc.ir          http://sapp.ir/nidc_pr                     کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران

شناسه اگهی1283896

عضو کمیته علمی کشوری کرونا 
عوارض  مولنوپیراویر  داروی  گفت: 
دارد و خیلی زود از دستورالعمل های 
ممکن  دارو  این  رفت.  کنار  درمان 
ها  کروموزم  بر  مدت  دراز  در  است 
هنوز  و  است  جدید  زیرا  بگذارند  اثر 
اطالعات درباره آن کامل نیست. بهتر 
عوارض  ببینیم  که  کنیم  صبر  است 

آن چیست. بلندمدت 
علمی  کمیته  عضو  محرز،  مینو 
آخرین  با  ارتباط  در  کرونا  کشوری 
وضعیت همه گیری کرونا در کشور گفت: 
از پیک موج ششم عبور کرده ایم. تعداد 
مراجعین و بسترهای روزهای اخیر کمتر 
شده است و در روزهای آینده سیر نزولی 
پیدا خواهد کرد. وضعیت در هفته های 
و  است  وابسته  مردم  رفتار  به  آینده 
کنترل  در  زیادی  حد  تا  واکسیناسیون 
این پیک و کم بودن میزان بستری ها 
رعایت  با  امیدواریم  بود.  کننده  کمک 
سوی  از  بهداشتی  های  دستورالعمل 

مردم، این پیک پایین بیاید. 
محرز گفت: در ارتباط با عید نوروز 
با خطر افزایش دوباره موارد ابتال مواجه 
هستیم. سال اول شیوع کرونا وضعیت 
از این لحاظ بسیار خوب بوده و میزان 
دید و بازدیدها در حداقلی ترین حالت 
بود. سال گذشته متاسفانه همه تجمعات 
به راه بود و باعث شد پس از تعطیالت 
پیک وحشتناک دلتا را داشته باشیم. در 
این است  از مردم  نتیجه خواهش من 
که ایام تعطیالت عید را مدیریت کرده 
و دید و بازدیدها را کم کنند تا بتوانیم 
هرچه سریعتر سیر نزولی موج ششم را 

شاهد باشیم. 

ملی  ستاد  تصمیم  با  درارتباط  او 
ریزی  برنامه  امکان  بر  مبنی  کرونا 
مردم برای سفرهای نوروزی باتوجه به 
سیر نزولی موج ششم، افزود: در برخی 
از شهرها و کشورها که واکسیناسیون 
است،  شده  انجام  خوبی  به  نوبت  سه 
کرده  فروکش  سرعت  به  ششم  موج 
اما در برخی جاها نیز به صورت پلکانی 
سیر نزولی داشته است، در نتیجه معلوم 
نیست تا عید لزوما با سرعت به سمت 
نزولی شدن موج برویم. بنابراین بازهم 
توصیه می کنیم اگر برای عید نوروز نیز 
مردم همچنان مراقبت کرده و رعایت 
آمارها  فروردین  اواخر  تا  انشاهلل  کنند، 

پایین خواهد آمد.
عضو کمیته علمی کشوری کرونا 
در ادامه گفت: اگر واکسیناسیون نبود، 
اومیکرون با این قدرت سرایت بسیار 
باال در ایران و جهان بیداد می کرد و 
تعداد بسیار زیادی بستری و مرگ و 
نباید  هیچ کس  بنابراین  داشتیم.  میر 
از زدن واکسن اهمال کند و نوع آن 
نیز فرقی ندارد. در این پیک به همین 

فرم  از  توجهی  قابل  میزان  با  دلیل 
و  نبودیم  مواجه  بیماری  شدید  های 
بستری ها اکثرا به بیماران زمینه ای 

بود.  محدود 
سویه  خطر  با  ارتباط  در  محرز 
دیگری  کشورهای  در  گفت:   BA2
است  آمده  پایین  اومیکرون  پیک  که 
هنوز این زیرسویه موجب افزایش آمار 
و برگشت پیک نشده است اما از آنجا 
نیست،  معلوم  ویروس  این  آینده  که 
بعید نیست اگر مسافرت ها به خارج از 
کشور که گفته می شود متاسفانه ظرفیت 
تورها تکمیل شده اند، انجام شود و این 
زیرسویه وارد کشور شود، با افزایش آمار 
 BA1 مواجه شویم. تاکنون صرفا سویه
در کشور شناسایی شده است اما هیچ 
جای دنیا از این زیرسویه در امان نیست. 
این ویروس دست از سر مردم دنیا بر 
عادت  را  خودمان  باید  ما  و  دارد  نمی 
دهیم که با این ویروس زندگی کنیم اما 
در عین حال اجازه پخش سریع و جهش 

های بعدی را به آن ندهیم. 
او در ارتباط با وضعیت پیروی از 

دستورالعمل های درمان کرونا در مراکز 
درمانی افزود: به طور کلی مصرف بی 
که  سال هاست  ها  بیوتیک  آنتی  رویه 
در دنیا و به خصوص در کشور ما انجام 
نظام  سازمان  خوشبختانه  شود.  می 
همه  برای  را  وبیناری  اخیرا  پزشکی 
پزشکان عمومی در مورد کرونا برگزار 
خواهد کرد و توصیه به همه پزشکان 
این است در حالی که بیماران را ویزیت 
ها  پروتکل  رعایت  بر  سعی  می کنند، 
غیرضروری  داروهای  تا  باشند  داشته 
برای بیمار تجویز نشود و هزینه درمان 

بیماران بدون دلیل باال نرود. 
او در ارتباط با علت تایید نشدن دو 
داروی مولنوپیراویر و پکسلوید از سوی 
مولنوپیراویر  کرونا گفت:  علمی  کمیته 
عوارض دارد و خیلی زود از دستورالعمل 
های درمان کنار رفت. این دارو ممکن 
اثر  است در دراز مدت بر کروموزم ها 
بگذارند زیرا جدید است و هنوز اطالعات 
درباره آن کامل نیست. بهتر است صبر 
بلندمدت  عوارض  ببینیم  که  کنیم 
عوارض  نیز  پکسلوید  چیست.  آن 
همین  به  است.  داده  نشان  درازمدت 
کشور  در  داروها  این  تایید  برای  دلیل 
ما باید اثربخشی و عوارض این داروها 
مورد ارزیابی قرار بگیرد. اگر قرار باشد 
باشد،  زیاد  داروها  این  جانبی  عوارض 
بهتر است در تجویز آن احتیاط شود. اما 
در هر صورت هر دارویی که اثربخشی 
بهتری داشته باشد در ایران تولید خواهد 
شد. در ارتباط با کرونا اصوال بسیاری از 
این بیماران درمان بسیار مشخصی الزم 
ندارند. مگر مصرف رمدسیور در افرادی 

که زمینه بیماری شدید را دارند.

هشدار عضو کمیته علمی کشوری کرونا؛

احتمال شیوع سویه BA۲ در کشور پس از سفرهای نوروزی

گاهی جدایی یک ستاره از باشگاهش 
به ضرر هر دو طرف تمام می شود و این 
تلخ ترین اتفاقی است که می تواند رخ بدهد. 
نمونه جدید و دم دستی از این داستان، 
کوچ علیرضا بیرانوند از پرسپولیس است؛ 
دروازه بانی که در میانه های لیگ نوزدهم 
با هزار امید و آرزو به اروپا ترانسفر شد اما 
در دو سال گذشته شرایط برای او اصال 

خوب پیش نرفته است.
گاهی جدایی یک ستاره درخشان از 
باشگاهش منجر به پیشرفت آن بازیکن 
می شود. این اتفاق از غم فراق می کاهد 
و هواداران باشگاه مبدأ هم از رشد بازیکن 
سابق خود خوشحال می شوند. این شبیه 
اتفاقی است که مثال برای مهدی طارمی رخ 

داد. شما امروز حتی یک هوادار پرسپولیس 
را هم پیدا نمی کنید که مدعی باشد طارمی 
نباید از فوتبال ایران می رفت. او برای خودش 
در اروپا جایگاه قابل اعتنایی پیدا کرده و 
معلوم بود که از نظر فنی، قد طارمی بلندتر 
از سقف فوتبال باشگاهی کشور است. با این 
حال گاهی جدایی یک ستاره از باشگاهش 
به ضرر هر دو طرف تمام می شود و این 
تلخ ترین اتفاقی است که می تواند رخ بدهد. 
از این داستان،  نمونه جدید و دم دستی 
کوچ علیرضا بیرانوند از پرسپولیس است؛ 
دروازه بانی که در میانه های لیگ نوزدهم با 
هزار امید و آرزو به اروپا ترانسفر شد اما در 
دو سال گذشته شرایط برای او اصال خوب 

پیش نرفته است.

سرگذشت بیرانوند، بدون پرسپولیس
از  جدایی  بدو  در  بیرانوند  علیرضا 
پیوست.  بلژیک  آنتورپ  به  پرسپولیس 
اروپا  فوتبال  در  از درخشش  قدر  آن   او 
مطمئن بود که با یکی از آن شوخی های 
کرونا  »نگران  خاص خودش می گفت: 
اختصاصی  جت  باشگاه  رئیس  نباشید! 
پیش  اما  بلژیک  در  می فرستد.«  برایم 
پای بیرو فرش قرمز پهن نکرده بودند. 
او در آنتورپ عمدتا نیمکت نشین بود و 
از دوران حضورش در این تیم، تنها یک 
لیگ  در  تاتنهام  برابر  درخشان  نمایش 
اروپا به یادگار باقی ماند. بعدتر بیرو در 
بوآویشتا  به  بهتر  آینده ای  جست وجوی 
اما وضع حتی  پیوست  پرتغال  لیگ  در 

بدتر هم شد. دروازه بان ایرانی در لیگ 
پرتغال به ندرت بازی کرده و آمار بد او در 
مسابقاتی که به میدان رفته، باعث تداوم 
نیمکت نشینی اش شده است. این وضع تا 
جایی ادامه یافت که بیرو از فرم ایده آل 
فنی خارج شد و حتی پیراهن شماره یک 
تیم ملی را هم از دست داد. حتی شنیده 
می شود او از نظر مالی هم بهره برداری 
اروپا  در  اقامتش  دوران  از  خیلی خوبی 
نداشته است. مجموعه این شرایط باعث 
شده بارها و بارها شایعه بازگشت علیرضا 
به فوتبال ایران سر زبان ها بیفتد؛ اتفاقی 
که برخی عقیده دارند در ماه های منتهی 
به جام  جهانی 2۰22 رخ می دهد تا بیرو 
جایگاهش در تیم ملی را هم پس بگیرد.

دعوای  بیرانوند و پرسپولیس؛

معامله دو سر باخت!

سخت  و  سفت  مجلس  نمایندگان  که  بود  ماه  دو  حداقل 
ایستاده و تاکید داشتند که دولت برنامه ای برای مدیریت حذف 
ارز ۴2۰۰ تومانی ندارد؛ از این رو با حذف آن مخالف بوده و منابع 
سال 1۴۰1 را هم تصویب کرده اند اما یکباره ورق برگشت و حذف 
انجام شد، در حالی که برنامه مشخصی در این باره مطرح نیست.

به گزارش ایسنا، آنچه در چند ماه اخیر به ویژه بعد از ارائه 
الیحه بودجه به مجلس )21 آذرماه( در مورد ارز ۴2۰۰ تومانی 

گذشت، مسیر پر فراز و نشیبی بود که بیش از بررسی های دقیق و 
کارشناسی و اعالم گزارش مشخص و برنامه ، پر هیاهو بوده است.

تغییر رویکرد مجلس
دولت بر حذف ارز ۴2۰۰ تومانی تاکید داشت و فساد و رانت، هدر 
رفت منابع و البته کمبود منابع مالی را از دالیل آن مطرح می کرد و 
الیحه بودجه را هم بدون پیش بینی ارز ترجیحی برای واردات کاالی 
اساسی روانه مجلس کرد. مجلس که تا پیش از آن خود را آماده تعیین 

تکلیف و حذف ارز ترجیحی نشان داده بود، در جریان بررسی الیحه 
در کمیسیون تلفیق و صحن علنی بر خالف پیش بینی ها با حذف ارز 
ترجیحی مخالفت کرد و نمایندگان به دفعات در رسانه ها اعالم کردند 
که به دلیل حمایت از معیشت مردم و حمایت از آنها این کار را کرده اند. 
نمایندگان همچنین مدعی بودند که دولت برنامه مشخصی 
برای حذف ارز ترجیحی ندارد. در همین اثنا حتی 9 میلیارد دالر 

برای تامین ارز کاالهای اساسی در سال 1۴۰1 تصویب کردند.

اما در حالی بررسی و تصویب الیحه بودجه روزهای آخر خود 
را می گذراند که روز گذشته – یکشنبه 1۵ اسفندماه- مجلس به 
یکباره به حذف ارز  ۴2۰۰ تومانی رای داد. نمایندگان تصویب 
کردند که »دولت مجاز است در سال 1۴۰1 تا معادل سقف ردیف 
)18( جدول مصارف تبصره )1۴( این قانون را از طریق تأمین منابع 
مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی، دارو و 
تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد 

دارد کاالیی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبال ترتیبات 
قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کاالهای اساسی را از 
طریق کاال برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها 
یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به طوری که 
افراد بتوانند این کاالها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1۴۰۰ 

و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.«
صفحه 3
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رییس کمیسیون بهداشت مجلس:
عده ای مانع تصویب مالیات بر سیگار هستند!

رییس کمیسیون بهداشت مجلس اعالم کرد نمی گذارند مالیات بر 
سیگار را به نفع نظام سالمت تصویب کنیم.

»حسینعلی شهریاری«، رییس کمیسیون بهداشت مجلس در همایش 
خمینی  امام  تاالر  در  سالمت  حوزه  اجتماعی  مشارکت های  نکوداشت 
درآمد  می خواستیم  داشت:  اظهار  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
حاصل از مالیات بر سیگار را افزایش داده و به بودجه بهداشت و درمان 

کشور الحاق کنیم ولی مخالفت ها مانع از این کار شد. 
دخانی  مواد  مصرف  اثر  بر  نفر  هزار   6۰ تا   ۵۰ سالیانه  افزود:  وی 
می میرند و ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز هزینه درمان مصرف کنندگان مواد 

دخانی است که بر نظام سالمت تحمیل می شود. 
میلیارد  این که خیرین و سمن ها ساالنه هزاران  با  داد:  ادامه  وی 
تومان به نظام سالمت کمک می کنند ولی هزینه ها آنقدر زیاد است که 
هنوز کمبود بودجه داریم و باید با کمک چنین مصوباتی نظام سالمت 

را یاری کنیم. 
رییس کمیسیون بهداشت مجلس بیان کرد: متاسفانه وزارت صمت و 
نماینده دولت در مجلس هم مخالفت کرده و اعالم کردند مصوبه مالیات 

بر سیگار موجب افزایش قاچاق می شود. 
شهریاری افزود: با زمزمه هایی که درباره حذف ارز ترجیحی می شنویم 
بیماران  درمان  مثل  بخش هایی  در  ویژه  به  سالمت  نظام  هزینه های 
صعب العالج با مشکل مواجه خواهد شد که باید با مصوباتی نظیر مالیات 

بر سیگار آن را جبران کنیم. 
تاکنون  و  بوده ام  مجلس  در  دوره  پنج  من  داشت:  بیان  وی 
کاهش  جهت  در  نتوانسته ایم  مقاوم ها  و  مخالفت ها  همین  دلیل  به 
گام  سیگار  بر  مالیات  نظیر  مصوباتی  تصویب  با  دخانی  مواد  مصرف 

برداریم. اساسی 

نماینده مجلس: 
حذف ارز ترجیحی به معنی حذف یارانه ها نیست

پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسالمی  نماینده مردم ورامین، 
گفت: حذف ارز ترجیحی که امروز به تصویب نمایندگان مجلس رسید به 

معنی حذف یارانه ها نیست.
حسین نوش آبادی اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی به معنی حذف 
یارانه ها نیست بلکه یارانه به شکل ریالی به مصرف کننده نهایی یعنی 

مردم اختصاص پیدا می کند.
وی افزود: به منظو جبران حذف ارز ترجیحی 66 هزار میلیارد تومان 
در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده که به شکل کارت اعتباری خرید 

کاال در اختیار مردم قرار می گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: دولت در الیحه بودجه، 1۷8 هزار میلیارد تومان برای 
جبران حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که مجلس آن را به 2۵۰ 
هزار میلیارد تومان افزایش داد که به صورت یارانه نقدی و خرید کاالهای 

اساسی مانند گندم و دارو اختصاص یافته است.
باید  مرکزی  بانک  و  دولت  کرد:  تاکید  مجلس  نماینده  این 
منظور جبران  به  اعتباری  یارانه  اختصاص  برای  را  زیرساخت های الزم 

حذف ارز ترجیحی فراهم کنند.
در بررسی الیحه بودجه سال آینده، نمایندگان مجلس با  19۴رأی 

موافق و ۴2 رأی مخالف ، حذف ارز ترجیحی را به تصویب رساندند.

وزیر بهداشت:
کرونا قدرت واقعی ملت ها را نشان داد!

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: زمانی دوش به دوش 
کشورهای پیشرفته پیش می رفتیم اما االن از آن ها جلو افتاده ایم. در تهران 
9۴ درصد مردم یک دز واکسن را تزریق کردند. کجای دنیا 9۴ درصد مردم 

یک دز واکسن زده اند؟
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همایش 
نکوداشت مشارکت های اجتماعی حوزه سالمت گفت: کرونا قدرت واقعی 
و  امکانات  پول،  داشتن  به  فقط  قدرت  داد  نشان  و  داد  نشان  را  ملت ها 
تجهیزات نیست. قدرت مربوط به مردم است و اگر ملت در صحنه باشد 

آن کشور قدرتمند است. 
به دوش کشورهای پیشرفته پیش می رفتیم  افزود: زمانی دوش  او 
اما االن از آن ها جلو افتاده ایم. در تهران 9۴ درصد مردم یک دز واکسن 
اند؟  زده  واکسن  دز  یک  مردم  درصد   9۴ دنیا  کجای  کردند.  تزریق  را 
میزان واکسیناسیون خود آمریکا 6۰ درصد بوده است. ما در روز در حدود 
۵۰ هزار نفر مراجعه داشتیم. چیزی نزدیک به 1۵ هزار مورد بستری می 
میر  و  مورد مرگ  باالی ۷۰۰  و  یو  در آی سی  نفر  کردیم. هشت هزار 
داشتیم. در موج پنجم میزان مراجعه یک دهم مراجعات االن بود اما اکثرا 
االن مردم بیماری های خفیف گرفته اند. ایران قوی یعنی مردم قوی و 

آمدن مردم به صحنه. 
عین اللهی گفت: امروزه باالی 2۰۰ نفر مدافع سالمت شهید داشتیم. 
اینها مواردی است که از نظر اداری ثبت شده اند. در کشور ما یک مریض 

روی زمین نماند و همه کمک کردند که این بار سنگین برداشته شود. 
او افزود: یکی از هدفهای اصلی ما فراگیر بودن کار خیر است. باید هر 
کسی در هر سطحی این کار را انجام دهد. همکاران ما در نظام سالمت 
هم باید کار خیر را در دستور کار خودشان قرار دهند. نباید به این خاطر که 
مریضی قدرت مالی ندارد روی زمین بماند. اول از همه انتظارم از جامعه 

پزشکی است که باید در کار خیر پیشقدم باشند. 
عین اللهی با اشاره به لزوم شفافیت خیرین برای حفظ اعتماد مردم 
کمکهای  بنگاه ها  از  برخی  در  اما  کنم  نمی  اشاره  آن ها  نام  به  گفت: 
مردم کم می شود. اگر مردم بدانند کمک ها صرف کارهای خیر می شود 
و  منابع  ساماندهی  به  احتیاج  داد.  خواهند  ادامه  کردن  مشارکت  به 
کارهای  بودن  موثر  و  هدفمند  و  دارد  وجود  نیز  خیریه ها  هزینه های 

آن ها نیز مهم است. 
او افزود: فرهنگسازی و تشویق مردم می تواند بسیار موثر باشد. کارهای 
خیر را باید ساماندهی کرده و به صورت پروژه ای با زمان و مکان مشخص 
و دادن گزارش کار مشخص انجام داد. در کار خیر اولویت مناطق محروم 
سرلوحه  را  محروم  مناطق  اولویت  باید  امروزه  ما  گرفت.  درنظر  باید  را 

خودمان قرار دهیم. 
عین اللهی در پایان گفت: فکر ما نباید درمان محور باشد. در همین 
بهتر  بزنیم  واکسن  اینکه  است.  درمان مهم تر  از  پیشگیری  دیدیم  کرونا 
در  کنیم.  بیمارستان  در  درمان  هزینه  تومان  میلیون ها  که  است  این  از 
پروژه ساخت شش هزار  دارد.  بیشتری  اهمیت  حوزه پیشگیری کار خیر 
خانه بهداشت بسیار نقش مهمی در جلوگیری از بیماری دارد. هر یک از 
خیرین می تواند یکی از خانه های بهداشت را به نام خودش قرار دهد تا 
مردم بدانند خیر آن ها را ایجاد کرده است و می تواند اثرات بسیار خوب 

خودش را داشته باشد.

شهردار تهران:

توجه به معیشت مردم یک وظیفه است
شهردار تهران با تاکید بر 
انجام مسئولیت های اجتماعی 
با  توانیم  نمی  کرد:  اعالم 
مدعی  و  شویم  بیگانه  مردم  معیشت 
باشیم که مدیریت شهری را به درستی 

انجام می دهیم.
ن،  نا ا جو ی  نیا د رش  ا گز به 
گذشته)یکشنبه(  روز  زاکانی  علیرضا 
نمایشگاه زنان،  در شانزدهمین مراسم 
کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی 
برپا  گو  و  گفت  بوستان  محل  در  که 
شده با بیان اینکه نمی توانیم با معیشت 
مردم بیگانه باشیم و مدعی باشیم که 
تاکیدکرد:  است  درست  مدیریت مان 
شما  به  خدمتگزاری  در  داریم  وظیفه 
بانوان سرپرست خانوار کوتاهی نکنیم، 
باید زمینه ای فراهم کنیم که محصوالت 
و  گیرد  قرار  نمایش  معرض  در  شما 
البته باید شرایط به سمتی برود که از 
تجمیع ظرفیت ها حتی برای صادرات و 

قابلیت های جدید استفاده کنیم.
وی افزود: در شهر تهران هستیم، 
شهری که یکی از ویژگی های ممتاز آن 
این است که پایتخت جمهوری اسالمی 
است، اما نمی توانید بعد از این هویت 
ثانویه ای برای تهران برشمارید؛ وقتی 
یابید  درمی  می نگرید،  آن  معماری  به 
وجود  با  تهران  است؛  هویت  بی  که 
اما  دارد  باالیی  ناخالص  تولید  اینکه 
اقتصادی  هویت  آن  برای  توانید  نمی 

مدنظر قراردهید.
اقتصادی  تواند هویت  تهران می 

داشته باشد
شهردار تهران با بیان اینکه یکی 
از هویت هایی که تهران می تواند به 

خودش بگیرد، بُعد اقتصادی است، افزود: 
اقتصادی که خانواده بنیان است و زنان 
دارند،  اساسی  و  محوری  نقش  آن  در 
اقتصادی که به صورت خرد و جزء به 
اما کالن  رقم می خورد  در شهر  جزء 
به  شهر  برای  جدی  افزوده  ارزش  آن 

ارمغان می آورد.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه 
زنان و کسب و کارهای خرد و مشاغل 
خانگی ادامه داد: این رویداد و مواردی 
آنها  در  را  زنان  زحمات  که  آن  مانند 
خلق  تهران  برای  تواند  می  می بینم 
هویت کند، البته اگر گسترش پیدا کند 

و سامان یافته و دقیق شود.
از  تاکیدکرد: تالش هایی  زاکانی 
جنس این رویداد، بنیان های اقتصادی 
و  کند  تقویت می  را  خانوار  معیشت  و 
مسیر را در یک صورت جدی قرار می 
دهد که سلول های تشکیل دهنده اجزای 
شهر ظرفیت های خود را افزایش دهند. 
بنابراین از بعد شهروندان نیز تالش شما 

قابل تقدیر و قابل اعتنا است.
قابلیت  و  کیفیت  کمیت،  افزایش 

مراکز کوثر
از سخنان  وی در بخش دیگری 
خود با بیان اینکه نمی توانیم ببینیم که 
روز به روز سفره ها کوچک تر شود و 
فشار بر خانواده ها و زنان خانوار مضاعف 
شود، گفت: برهمین اساس تالش می 
کنیم گوشه ای از این کار که شایسته 
شماست را به انجام برسانیم، باید عدد، 
کیفیت و قابلیت مراکز کوثر شهرداری 
برویم  سمتی  به  و  کند  پیدا  افزایش 
نیاز به  که نتیجه آن از جنبه کمک و 
با  و  کند  عبور  خانوار  سرپرستان  زنان 
روی  از  را  باری  آنان  های  توانمندی 

دوش جامعه برداریم.
همتی  تهران،  شهردار  گفته  به 
در کل کشور در جهت توجه به بخش 
و  گرفته  شکل  آنان   دسترنج  و  بانوان 
به  را  خدمتی  بتوانیم  نیز  ما  امیدواریم 

شما ارائه کنیم.
زن   ۵۰۰ و  هزار   3 محصوالت 
امسال  نمایشگاه  در  خانوار  سرپرست 

عرضه می شود
بانوان  امور  مدیرکل  همچنین 

مراسم  این  در  نیز  تهران  شهرداری 
ر  نوا خا سرپرست  زنان  کرد:  بیان 
شهر  در  ما  های  گنج  و  افتخار  مایه 
تهران هستند که در زمینه تولید ملی 
این نمایشگاه  آفرینی می کنند؛  نقش 
بازنمایی محصول تالش 3 هزار و ۵۰۰ 
زن سرپرست خانوار تهرانی است که به 
صورت غیرمستقیم ۵ هزار نفر دیگر نیز 

از آن منتفع می شوند.  
داد: در بحث  ادامه  اردبیلی  مریم 
کسب و کارهای خرد خانگی، 6۴ زیر 
ساخت کوثر در شهرداری تهران داریم 
این  آینده  سال  تا  که  داریم  امید  و 
ظرفیت را بیش از دو برابر کنیم؛ قبال 
در مقطعی به مشاغل خرد و کسب و 
کارهای خانگی به عنوان گوشه ای از 
از  ما  نگاه می شد و  اقتصادی  فعالیت 
مدل اصلی تاریخی خودمان که اهمیت 
فراوانی به این نوع کسب و کار می داد، 

فاصله گرفتیم.  
وی خاطر نشان کرد: در مقطعی 
مدرنیته و کارخانه های بزرگ اهمیت 
پیدا کردند، اما به مرور کسب و کارهای 
فضای  به  بیشتری  بوی  و  رنگ  خرد 
این  امسال  وجهه  داد؛  ما  اقتصادی 
نمایشگاه و رویداد این است که کسب 
در  خانگی  مشاغل  و  خرد  کارهای  و 
قرن پانزدهم و گام دوم انقالب پیشران 

اقتصاد ما باشد.  
»کارآفرینی  رویداد  شانزدهمین 
سال   2 از  پس  ملی«  تولید  و  زنان 
با  کرونا،  ویروس  دلیل شیوع  به  وقفه 
از روز  استانداری تهران،  از  اخذ مجوز 
بوستان  در  اسفند(  گذشته)یکشنبه 12 

گفتگو آغاز به کار کرد.
ث

واد
ح

زیر نظر: علی هوشمند

رییس دانشگاه شهید بهشتی:
فروردین   ۲۰ از  بهشتی  شهید  دانشگاه  در  دانشجویان  آموزش 

حضوری است
رییس دانشگاه شهید بهشتی اعالم کرد: کالس های دانشجویان کارشناسی 
ورودی سال 98 و ماقبل آن در این دانشگاه از روز شنبه 2۰ فروردین 1۴۰1 به 

صورت حضوری برگزار می شود.
 سعداهلل نصیری قیداری در نشستی با خبرنگاران درباره برنامه های تحصیلی 
دانشگاه شهید بهشتی در سال آتی ضمن تاکید بر اینکه کالس های این دانشگاه از 
2۰ فروردین حضوری تشکیل می شود، افزود: کالس های دانشجویان کارشناسی 
ارشد که پروپوزال آنها تصویب شده باشد، حضوری است اما دانشجویان ورودی 

سال 1۴۰۰ شرایط متفاوتی خواهند داشت.
وی یادآور شد: کالس های دانشجویان مقطع دکتری مانند سالی که گذشت 

به شکل حضوری خواهد بود.
رییس دانشگاه شهید بهشتی با بیان این که در سال تحصیلی که گذشت 
سه چهارم دانشجویان در دانشگاه حضور نداشتند، گفت: این دانشگاه با ستاد ملی 
مقابله کرونا هماهنگ است و در صورت اعالم وضعیت بی خطر آمادگی دارد که 

همه کالس ها را حضوری برگزار کند.
نصیری قیداری تاکید کرد که دانشگاه شهید بهشتی برای اسکان دانشجویان 

در خوابگاه ها و تغذیه آنها آمادگی کامل دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود حذف 2 نیم سال تحصیلی توسط جمعیتی 
از دانشجویان را نامطلوب خواند و نسبت به درخواست حذف احتمالی در  نیمسال 

تحصیلی آینده نیز ابراز نگرانی کرد.
رییس دانشگاه شهید بهشتی توضیح داد: سالی که گذشت این دانشگاه به 
دانشجویان مجوز داد یک نیم سال را بدون محاسبه در سنوات تحصیلی حذف 
کنند که حدود 2 هزار نفر از این امکان استقبال کردند، برای نیم سال بعدی نیز 
دانشجویان درخواست حذف بدون احتساب در سنوات داشتند و دلیل آنها نیز وجود 
چنین مجوزی در دانشگاه تهران بود، اگرچه این کار به دور از تدبیر مدیریتی بود 
اما ما نیز برای رعایت حال دانشجویان خود، مجوز صادر کردیم برای آن محدودیت 

هایی نیز قایل شدیم.
نصیری قیداری خاطرنشان کرد: در نیم سال دوم مجوز حذف فقط  شامل 
مجموع  در  و  کرونا شد  به  مبتالیان  مثل  داشتند  شرایط خاص  که  دانشجویانی 
این بار حدود ۵۰۰ نفر از این مجوز استفاده کردند که این ارقام از جهات مختلف 

جای تامل دارد.
وی مشکالت حذف نیم سال تحصیلی را چنین شرح داد: دیر فارغ التحصیل 
شده این دانشجویان سبب محدودیت ما در تامین خوابگاه و تغذیه دانشجویان می 
از دانشجویان حق دانشجویان بعدی که منتظر ورود به  شود در واقع این دسته 

دانشگاه هستند را ضایع می کنند. 
رییس دانشگاه شهید بهشتی درباره نحوه برگزاری امتحانات در ترم جدید 
تحصیلی که از بهمن ماه شروع شده است، گفت: بر اساس ستاد استانی آموزش 

عالی تاکید ما برگزاری حضوری امتحانات است.
*****

حذف ترم 2 هزار دانشجو فقط در یک نیمسال
رییس دانشگاه شهید بهشتی گفت: حدود 2 هزار دانشجو که اغلب دانشجویان 

ارشد بودند، حذف ترم کردند که باعث نگرانی ما شد.
سعداهلل نصیری قیداری، رییس دانشگاه شهید بهشتی درباره برنامه آموزش 
حضوری این دانشگاه در سال آینده گفت: ما از مدت ها پیش آموزش حضوری را در 
دانشگاه داشتیم در کل ۴ و ۵ هزار دانشجو در دانشگاه ما حضور داشتند اما در مجموع 
2۰ هزار دانشجو داشتیم و ما در این زمینه در تهران جزو دانشگاه های پیشتاز بودیم .
وی افزود: آموزش حضوری در دانشگاه ما از 2۰ فروردین برای دانشجویان 
دکتری به صورت صد درصد است.  آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد غیر از 
ورودی های 1۴۰۰ نیز حضوری خواهد بود و مشکلی برای خوابگاه و تغذیه آنها 
نداریم. همچنین دانشجویان کارشناسی ورودی 98 به قبل و همچنین آن دسته از 

دانشجویان که کارگاه و آزمایشگاه دارند، در دانشگاه حضور خواهند یافت.

انتقام دختر کینه جو از پسر فریبکار با سیانور
راز قتل پسر جوان در خانه ویالیی پس از ۵ ماه با اعترافات دختر کینه جو فاش شد.
منطقه  در  ویالیی  خانه  یک  در  جوان  پسری  جسد  کشف  خبر  امسال  مهر   1۴

ساوجبالغ به پلیس اعالم شد.
بالفاصله تیمی از کارآگاهان جنایی استان برای رمز گشایی از این مرگ مشکوک 
راهی محل شدند در حالی که شواهد نشان می داد فرید دست به خودکشی زده است اما 
کارآگاهان با بررسی دقیق جسد و محل حادثه، مرگ او را مشکوک اعالم کردند بنابراین 
جسد به پزشکی قانونی منتقل شد. نتیجه آزمایش های پزشکی قانونی نشان می داد وی 

بر اثر مسمومیت جان باخته است.
به  ساله   3۴ پسر  این  تلفنی  تماس های  بررسی  با  کارآگاهان  تحقیقات  ادامه  در 
پسر  این  با  بارها  که  پریسا مشکوک شدند  نام  به  دختری  پیامک های  و  تلفن  شماره 

تماس گرفته بود.
همچنین محتوای پیام ها نشان می داد که پریسا اختالف و دعوای شدیدی با فرید 
داشته است بنابراین تحقیقات برای شناسایی و احضار وی به اداره آگاهی آغاز شد تا اینکه 

سرانجام پس از گذشت ۵ ماه مخفیگاه وی شناسایی و بازداشت شد.
وقتی دختر جوان به اداره پلیس آگاهی ساوجبالغ منتقل شد و تحت بازجویی قرار 
اما سرانجام در  پنهانکاری داشت  با فرید قصد  ارتباط  انکار آشنایی و  با  گرفت نخست 
پلیس  نادربیگی، رئیس  را فاش کرد.سرهنگ محمد  این جنایت عجیب  راز  بازجویی ها 
آگاهی استان البرز  در تشریح جزئیات این پرونده گفت: دختر جوان در بازجویی ها به قتل 

اعتراف و انگیزه خود را از این جنایت انتقام جویی عنوان کرد.

از این ماجرا در خیابان  با فرید گفت: هفت ماه قبل  این دختر درباره آشنایی اش 
با فرید آشنا شدم بعد از مدتی او به من پیشنهاد ازدواج داد و مدام به من ابراز عالقه 
می کرد. تا اینکه یک روز مرا به یک خانه ویالیی برد و با من ارتباط برقرار کرد من از 
این موضوع خیلی ناراحت بودم اما او وقتی متوجه ناراحتی من شد گفت ما می خواهیم با 

هم ازدواج کنیم نگران نباش.
با این حال دقیقًا از فردای همان روز رفتارش با من عوض شد و دیگر حتی کمتر 
به تلفن هایم جواب می داد هر وقت موضوع ازدواج را مطرح می کردم بهانه تراشی می کرد 
و فقط وعده می داد. اما من که دیگر خسته شده بودم و از ترس بی آبرویی شب و روزم 
سیاه شده بود تصمیم گرفتم از او انتقام بگیرم. برای همین قرص برنج تهیه کردم و در 
یکی از مالقات هایی که با هم داشتیم آن را داخل نوشیدنی اش ریختم اما بعد از خوردن 
آن فقط مسموم شد و به بیمارستان رفت و خیلی زود حالش خوب شد.  به همین خاطر 

تصمیم گرفتم این بار با سیانور او را بکشم.

سرقت دریچه فاضالب جان نوجوان قزوینی را گرفت
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین گفت: سرقت دریچه های فاضالب 

در میدان سید حسن نصراله شهر قزوین باعث سقوط یک نوجوان و مرگ او شد.
حسین عمویی با اشاره به حادثه سقوط نوجوان در چاه فاضالب در یکی از مناطق 
شهر قزوین اظهار کرد: این حادثه در میدان سید حسن نصراله رخ داده است، این میدان 
نمی کنند،  تردد  منطقه  این  در  عابران  و  ندارد  عابران  رفت وآمد  و  پیاده راه  برای  محلی 
بااین حال پس از سرقت دریچه فلزی، نوار زرد خطر نیز برای احتیاط عابرین احتمالی در 

محل نصب شده است.
افزود: در محل سرقت دریچه  بنابراعالم روابط عمومی شهرداری قزوین، وی 
بی احتیاطی  اما  دریچه جدید نصب شود،  دراسرع وقت  تا  بود  عالئم خطر نصب شده 
او  مرگ  به  منجر  سقوط  متأسفانه  که  کند  سقوط  دریچه  این  در  شد  سبب  نوجوان 

شده است.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین بیان کرد: حدود ۴۰۰۰ دریچه در 
سطح شهر وجود دارد و در روز های اخیر شاهد افزایش آمار سرقت دریچه ها هستیم، مجموعه 

مدیریت شهری نیز هرساله در این موضوع دچار خسارات جدی می شود.
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 »Peek Performance« هرآنچه از رویداد
اپل انتظار داریم

به صورت  از آخرین رویدادش، هفته گذشته  پنج ماهه  از وقفه ای  اپل پس 
 Peek شعار  با  را  جدیدی  رویداد  دارد  قصد  که  کرد  اعالم  مطبوعاتی 
Performance (نیم نگاهی به عملکرد( در هشت مارس )هفدهم اسفند( برگزار 
کند. در حقیقت ماه مارس، تقویم آشنای اپل برای رونمایی از محصوالتی همچون 
نسل جدید آیپد ها محسوب می شود و گمان می رود که کوپرتینویی ها امسال نیز 
سخت افزاری شان  دستاودهای  جدیدترین  از  رونمایی  برای  را  متنوعی  برنامه 

داشته باشند.
اکنون، ما نیز در زومیت به سراغ تمامی اخبار و شایعات پیرامون این رویداد 
رفته ایم تا با کنار هم گذاشتن آن ها، چکیده ای از آنچه که در این رویداد خواهیم 
دید را ارائه دهیم. درادامه نگاهی به احتماالت رویداد می اندازیم و به تفصیل آن ها 

را شرح می دهیم.
بگذارید ابتدا از کامپیوترهای مک شروع کنیم؛ چراکه اپل به اتمام پنجره 
دوساله خود برای گذار از تراشه های اینتل نزدیک می شود و به همین دلیل، شرکت 
تحت هدایت تیم کوک سال بسیار مهم و شلوغی برای این دسته از محصوالتش 
به  »نیم نگاهی  شعار  به کارگیری  با  اپل  دیگر،  از سوی  داشت.  پیش خواهد  در 
عملکرد« به نوعی تأیید می کند که جدیدترین رویدادش احتمااًل بر معارفه مک های 

جدید متمرکز خواهد بود.
دراین میان، انتظار می رود که مک بوک پرو 13 اینچی جدید گزینه ی محتملی 
برای حضور در رویداد پیشرو باشد. برای یادآوری، آخرین به روزرسانی سخت افزاری 
مک بوک پرو 13 به اواخر سال 2۰2۰ و رویداد معارفه تراشه ام وان باز می گردد 
که درواقع، به جز تراشه جدید تقریبًا هیچ تغییر دیگری را شامل نمی شد. این در 
حالی است که اپل چندی پیش مک بوک پرو 1۴ و 16 اینچی را نیز با تغییرات 

درخورتوجه رونمایی و روانه ی بازار کرد.
شاید تصور شود که مدل 1۴ اینچی جایگزینی برای مدل 13 اینچی باشد؛ 
اما باید به این نکته توجه داشت که پیکربندی پایه نوت بوک مذکور 2۰۰۰ دالر 
قیمت دارد که تقریبًا ۷۰۰ دالر بیشتر از مک بوک پرو 13 اینچی است؛ بنابراین 
اپل برای کاهش این شکاف قیمتی قطعًا به مدلی دیگر از این خانواده با مشخصات 

ضعیف تر و قیمت کمتر نیاز خواهد داشت.
تاکنون اطالعات کم و ضدونقیضی از نسل بعدی مک بوک پرو 13 اینچی 
منتشر شده است و در این زمینه نمی توان با قطعیت صحبت کرد. بااین حال، دور 
از انتظار نخواهد بود که این محصول به نسل بعدی تراشه های اپل با نام احتمالی 
M2 مجهز شود. پردازنده ی M2 مانند نسل قبل، یک سیستم-روی-یک- چیپ 
)SoC( خواهد بود؛ یعنی یک تراشه ی مجتمع که بیشتر اجزای اصلی مربوط به 
پردازش شامل، پردازنده مرکزی، پردازنده گرافیکی، مدیا انجین، حافظه و... را 

به صورت یک واحد کلی در خود جای خواهد داد.
به نظر می رسد که این پردازنده با استفاده از فرایند ساخت چهار نانومتری 
ساخته شود. لیتوگرافی جدید این امکان را به اپل می دهد تا از ترانزیستورهای 
را  انرژی  بهره وری  و  قدرت  متعاقبًا  و  کند  تعبیه  در سطح سیلکون  را  بیشتری 
افزایش دهد. تراشه مذکور مانند نسل گذشته  می تواند دارای 8 هسته پردازشی 
))CPU، شامل ۴ هسته قدرتمند و ۴ هسته کم مصرف باشد؛ با این  تفاوت که 
هسته های یادشده از طراحی جدیدی برخوردار هستند و قدرت به مراتب بیشتر 
به ارمغان می آورند. پیش بینی می شود که پیکربندی جدید گرافیک تا 1۰ هسته را 
نیز شاهد باشیم. این در حالی است که تراشه M1 شامل دو گزینه ی گرافیکی 

۷ و 8 هسته ای بود.
طراحی  عمده  تغییرات  از  قیمت  حفظ  برای  می تواند  اپل  افزون براین، 
چشم پوشی کند و احتمااًل از نمایشگر مینی ال ای دی با نرخ نوسازی 12۰ هرتز 
نیز خبری نخواهد بود. گمان می کنیم که بخش درگاه های ورودی و خروجی نیز 
دست نخورده باقی بماند. البته این احتمال وجود دارد که مک بوک پرو 13 اینچی 
دارای درگاه شارژ مگ سیف باشد. با این تفاسیر، می توان گفت که مک بوک پرو 13 
اینچی جدید تنها یک به روزرسانی سخت افزاری جزئی برای مدل کنونی خواهد بود.

آسیب دیدگان  امور  دفتر  مدیرکل 
با  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی 
مجموعه  در  حاضر  حال  در  اینکه  بیان 
رشدی،  به  رو  روند  با  اجتماعی  اورژانس 
براساس قانون برنامه ششم توسعه، مراکز 
اورژانس  نیازمند  که  شهرستان هایی  و 
شدند  فعالیت  این  شامل  بودند  اجتماعی 
اورژانس  اکنون ۷۴ شهر و شهرستان،  و 
این  به  لزوما  این  ندارند، گفت:  اجتماعی 
معنا نیست که قانون اجرا نشده بلکه قانون 
برنامه ششم به شهرهای باالی ۵۰ هزار 
براساس آن  اکنون  اشاره می کند که  نفر 
فقط ۴ شهر با این تعداد جمعیت اورژانس 

اجتماعی ندارند.
که  تخصصی  نشست  در  علیگو 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  نمایشگاه  در 
اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه موضوع 
آسیب های اجتماعی موضوع تلخ و پرچالشی 
است، اظهار کرد: از جمله برنامه اورژانس 
اجتماعی در مجموعه سازمان بهزیستی، 
تلفنی  خط  فعالیت  نوع  چهار  از  متشکل 
123ـ  که تنها خط تماس اضطراری بابت 
فعالیت های اجتماعی در مسائل اورژانسی 
است ـ ، فعالیت خدمات سیار و خودرویی 
در  مداخله  مراکز  اجتماعی،  اورژانس 
بحران که در 36۵ شهر مستقر هستند و 
مجموعه پایگاه های خدمات اجتماعی که 
در مناطق حاشیه نشین فعالیت می کنند ـ 
و موضوع آسیب های اجتماعی در مناطق 
حاشیه نشین با نگاه توسعه محلی را پیگیری 

می کنندـ ، است.
اینکه در حال حاضر  با بیان  علیگو 
36۵ مرکز مداخله در بحران داریم که در 
سطح یک، دو و سه فعال هستند، گفت: 
موضوع سطح یک مراکز استان ها، سطح دو 
در مراکز شهرستان ها و سطح سه در قالب 
شیفت صبح و عصر است. در این 36۵ مرکز 
در حال حاضر 39۴۵ نفر از فعالین و افرادی 
که در حوزه فعالیت های اجتماعی دغدغه 
دارند با ما همکاری می کنند که از این تعداد، 
33۵2 نفر نیروهای مددکار، روانشناس و 
سازمان  مجموعه  در  که  هستند  حقوقی 

بهزیستی فعالیت می کنند.
دیدگان  آسیب  امور  دفتر  مدیرکل 
ادامه  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی 
داد: قالب توجه این نیروها از نیروهای خرید 

خدمت، 12۰۰ نفر قراردادی و تعداد کمی 
نیروهای رسمی و پیمانی مجموعه اورژانس 

اجتماعی در مجموعه بهزیستی هستند.
وی با اشاره به فعالیت های اورژانس 
اجتماعی گفت: در حال حاضر در مجموعه 
رشدی،  به  رو  روند  با  اجتماعی  اورژانس 
براساس قانون برنامه ششم توسعه مراکز 
اورژانس  نیازمند  که  شهرستان هایی  و 
شدند  فعالیت  این  شامل  بودند  اجتماعی 
اورژانس  اکنون ۷۴ شهر و شهرستان،  و 
اجتماعی ندارند؛ اما این لزوما به این معنا 
قانون  ششم  برنامه  قانون  در  که  نیست 
اجرا نشده بلکه قانون مذکور به شهرهای 
باالی ۵۰ هزار نفر اشاره می کند که اکنون 
 ۵۰ باالی  شهر   ۴ فقط  قانون  براساس 
هزار نفر است که اورژانس اجتماعی ندارد 
است؛  »مسافت«  موضوع  آن  مسئله  که 
زیر  آن  اجتماعی  اورژانس  نزدیک ترین 
12 کیلومتر فاصله دارد اما در برنامه های 
سال جاری سازمان بهزیستی، ایجاد مراکز 
در  شهر  چهار  این  در  اجتماعی  اورژانس 

دستور کار است.
علیگو خاطرنشان کرد: در ۷۰ شهر 
و  اطفال  از  قانون حمایت  براساس  دیگر 
سازمان  به  قانونی  تکلیف  که  نوجوانان 
اورژانس اجتماعی  بابت توسعه  بهزیستی 
کودکان  به  باید  که  خدماتی  است،  داده 
در معرض آسیب و زنان در معرض آسیب 
ارائه کنیم آنجا هم این ۷۰ شهر در اولویت 
سال جاری است و امید است که مبالغ آن 
در بودجه سال 1۴۰1 تصویب شود تا بتوانیم 

این مهم را تحقق دهیم.

دیدگان  آسیب  امور  دفتر  مدیرکل 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان 
مسئله  اجتماعی،  اورژانس  مسئله  اینکه 
آسیب های اجتماعی است گفت: در حوزه 
همسرآزاری،  مثال  اجتماعی  آسیب های 
کودک آزاری، سالمندآزاری معلول آزاری و 
اقدام به خودکشی و افکار خودکشی، کمک 
به حمایت از کودکان خیابانی و حمایت از 
دختران و پسرانی که از منزل فرار می کنند 
آسیب دیده  دختران  و  زنان  از  حمایت  و 
فعالیت های  اصلی ترین  جزء  اجتماعی، 

مجموعه اورژانس اجتماعی است.
وی گفت: هیچ جای کشور نیست که 
با خط 123 تماس گرفته شود و اورژانس 
اجتماعی پاسخگو نباشد. در تمام روستاها، 
نقاط مرزی، شهرها و تمام مناطق کشور که 
خط تلفن یا آنتن فعال وجود داشته باشد، با 
شماره گیری 123 امکان اتصال با اپراتور در 

استان مهیا می شود.
آمارهایی  ارائه  به  ادامه  در  علیگو 
 1۴۰۰ سال  در  اینکه  بیان  با  و  پرداخت 
مسائل  حوزه  در  ما  بحران  اصلی ترین 
اجتماعی، کودک آزاری است، اظهار کرد: 
در  باشد،  همسرآزاری  دوم  گروه  اگر 
سال جاری در خصوص کودک آزاری دو 
این  و  داشتیم  تماس  همسرآزاری  برابر 
نگران کننده است و باید به آن توجه ویژه ای 
بسیار  گذشته  سال  از  رقم  این  اما  کرد. 
کمتر است که یکی از دالیل آن به دلیل 
تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 
اقدامات مداخله ای دقیق و درستی که  و 
در کشور طراحی شده و همه دستگاه ها از 

جمله سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و قوه قضاییه و دادگستری 
به خوبی این کار را جلو می برند است و 
این روند موفقیت آمیز در اجرای یک قانون 

بسیار پیچیده است.
نحوه مداخله در کودک آزاری 

وی با اشاره به مداخالت خدمات سیار 
اورژانس اجتماعی نیز گفت: در مداخالت 
کودک آزاری، بیش از 9۴ درصد منجر به 
مداخالت سیار شده است؛ به این معنی که 
تیم  تماس،  از 1۰۰  تماس خط 123  در 
سیار اورژانس اجتماعی حتما به 9۴ تماس 
مداخله حضوری کرده است و این مداخله 
موثر بوده است؛ زیرا از این 96 درصد بیش 
از ۵۰ درصد مسئله در محل حل شده و 
زیر ۵۰ درصد به مراکز مداخله در بحران 
یا مراکز دیگر ارجاع شده است و این نشان 
می دهد مداخالت تیم سیار در محل حادثه 

یا محل بحران بسیار خوب بوده است.
نوع  از  کودک آزاری ها  درصد   ۵۰

»غفلت« و »عاطفی« است
دیدگان  آسیب  امور  دفتر  مدیرکل 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره 
به موضوع کودک آزاری بیان کرد: براساس 
آمار پذیرش ها، بیشترین میزان کودک آزاری 
از جنس »غفلت« است و اگر »کودک آزاری 
عاطفی« را با این عدد جمع کنیم، باالی ۵۰ 
درصد آسیب ها در حوزه مسائل عاطفی و 
غفلت است. نسبت به این موضوع بی تفاوت 
نباشید؛ اگر کودکی آزار جسمی ببینند، این 
نیست  این  از  اتفاق وحشتناک تری  لزوما 
که کودکی در محلی حبس شود یا خانواده 
این  همه  نکند؛  پیگیری  را  او  تحصیل 
موارد به یک اندازه خطرات ایجاد می کند 
و آسیب هایی که به کودک وارد می کند به 

یک میزان است.
در  که  اتفاقاتی  از  یکی  افزود:  وی 
سازمان بهزیستی طی چند وقت اخیر در 
دولت جدید رخ داده، ابالغ ماده 26 خدمات 
کودکان در معرض آسیب است که یکی از 
فعالیت های ما  مشکالت جدی مجموعه 
به  می دهد،  پوشش  را  کودکان  حوزه  در 
این صورت که ان جی اوها و مراکز خدمات 
مددکاری اجتماعی و خیریه ها می توانند با 
اخذ مجوز موسسه، مراکز نگهداری برای 

کودکان آسیب دیده ایجاد کنند.

یک مدیر ارشد سازمان بهزیستی مطرح کرد؛

افزایش کودک آزاری نسبت به همسرآزاری در کشور
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قتصادی  ا مور  ا یر  وز
با  اینکه  بیان  با  دارایی  و 
و  استقالل  باشگاه  دو  ورود 
افزایش  سرمایه،  بازار  به  پرسپولیس 
سرمایه سرخابی ها با آورده مردم صورت 
دو  واگذاری  با  گفت:  گرفت،  خواهد 
مواجه  پرسپولیس  و  استقالل  باشگاه 
نیستیم، بلکه با افزایش سرمایه این دو 
باشگاه با ورود به بازار سرمایه مواجهیم.

برنامه  یک  در  خاندوزی  احسان 
تلویزیونی اظهار کرد: در راستای سهولت 
نفع  جهت  در  سخت گیرانه  کسب وکار 
همکاری  با  و  کرده ایم  عمل  مردم 
شروع  مجوز   128۵ معادل  دستگاه ها 
کسب وکار که در آن ها شروط سلیقه ای 

و مبهم ذکر شده بود، اصالح کردیم.
وی افزود: تاکنون در بخش صدور 
الکترونیکی مجوزهای شروع کسب وکار 
به  دستگاها  از  بسیاری  سامانه  هنوز 
درگاه ملی مجوزها متصل نشده است 
و در زمینه تمکین دستگاه های اجرایی 
از اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور 
منافع  تعارض  بر  مجوزها،  الکترونیک 
و  مسائل  عمده  منشا  و  کرده ایم  غلبه 
و  فنی  عملکردها،  در  عقب ماندگی ها 

زیرساختی است.
قانون  اگر  ادامه داد:  اقتصاد  وزیر 
تسهیل صدور مجوزها تصویب شود و 
کند،  تخلف  زمینه  این  در  دستگاهی 
نظر  در  امر  این  برای  اجرایی  ضمانت 
قانون،  این  ابالغ  با  است.  گرفته شده 
درگاه ملی مجوزها به صورت خودکار 

مجوزها را صادر می کند.
آیینه  را  سرمایه  بازار  خاندوزی 
و  دانست  اقتصاد  پیش روی  تحوالت 
گفت: اکنون با اقدامات صورت گرفته، 
چشم انداز کنترل تورم، کنترل قیمت ها 
و  هماهنگی  حاصل  که  ارز  ثبات  و 
اقتصادی دولت است،  تصمیمات ستاد 
بازار سرمایه روشن شده  فعاالن  برای 

است.  
باشگاه  دو  ورود  به  اشاره  با  وی 
استقالل و پرسپولیس در بازار سرمایه 
بیان کرد: با ورود دو باشگاه استقالل و 
بر  عالوه  سرمایه،  بازار  به  پرسپولیس 
گره گشایی از محرومیت های بین المللی، 
شفافیت  و  تحول گرا  مدیریت  یک 
نسبت  سرخابی ها  در  را  اطالعات 
امروز  بود.  خواهیم  شاهد  گذشته  به 
و  استقالل  باشگاه  دو  واگذاری  با 
با  بلکه  نیستیم،  مواجه  پرسپولیس 
افزایش سرمایه این دو باشگاه با ورود 

به بازار سرمایه مواجه هستیم.
افزایش واگذاری سهام سرخابی ها 

در سال آینده 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه افزایش 
سرمایه سرخابی ها با آورده مردم صورت 
هیئت  اعضای  گفت:  گرفت،  خواهد 
که  ندادند  اجازه  فعال  واگذاری  عالی  
باشگاه  دو  این  سهام  واگذاری  میزان 
ان شاءاهلل  باشد.  بیشتر  درصد   1۰ از 
صورت  آینده  سال  در  موضوع  این 
خواهد گرفت. تمرکز فعلی هیئت عالی 
واگذاری بر این است که افزایش سرمایه 

سرخابی ها صورت بگیرد.  
خاندوزی درباره نحوه ارزش گذاری 
تمامی  کرد:  تاکید  باشگاه  دو  این 
و  نونی  قا زمینه  ین  ا در  یندها  فرآ
کارشناسی بوده است و اطمینان خاطر 

صورت  ارزش گذاری  که  می دهیم  را 
بر  مبتنی  باشگاه  دو  هر  برای  گرفته 
و  بوده  باشگاه  دو  دارایی های  خالص 
تمام بدهی ها حتی بدهی های احتمالی 
و  ذکر  مالی  صورت های  در  نیز  آن ها 

محاسبه شده است.  
شناسایی  سوم  یک  افزود:  وی 
مودیان جدید که فرار مالیاتی داشته اند، 
حاصل تالش های صورت گرفته در سال 
1۴۰۰ است. به هیچ وجه از تراکنش های 
دریافت  مالیات  دستگاه های کارتخوان 

نمی شود.  
تحقق درآمدهای مالیاتی در سال 

آینده سخت می شود
رقام  ا تحقق  درباره  خاندوزی 
سال  بودجه  الیحه  در  شده  پیش بینی 
آینده گفت: کسری تراز عملیاتی عارضه 
مزمن است. در یکسال به نقطه پایانی 
که  بود  این  دولت  تالش  و  نمی رسد 
این کسری کاهش پیدا کند و امیدوارم 
به این هدف در زمان  تصویب نهایی 
الیحه بودجه سال آینده در مجلس نیز 

توجه شود.
هزار   2۰ افزایش  اقتصاد  وزیر 
توسط  مالیاتی  درآمدهای  میلیاردی 
در  آینده  سال  بودجه  الیحه  بررسی 
عملیاتی  و  تحقق  منظر  از  را  مجلس 
شدن سخت دانست و گفت: با تفکیک 
حساب های تجاری و غیرتجاری تمرکز 
با  مالیاتی  فرارهای  اقلیت  بر شناسایی 
از  تفکیک  این  است که  بزرگ  مبالغ  
فروردین ماه سال آینده آغاز خواهد شد.  

****
در  سرخابی  سهام  رکوردشکنی 

12۰ دقیقه
سرخابی  واگذاری  فرآیند  آغاز  با 
از  نویسی  پذیره  روزه  سی  مهلت  ها، 
میالد  با  مصادف  گذشته)یکشنبه(  روز 

امام حسین )ع( آغاز شد.
با مشارکت سیصدو هشتادهزارنفر 
شامل 2۰۰ هزار نفر برای پرسپولیس و 
18۰ هزار نفر برای استقالل، حدنصاب 
روز  در  کننده  شرکت  میزان  بیشترین 
سال  در  فرابورس  نویسی  پذیره  اول 

1۴۰۰ جابجا شد.
 ،1۴۰۰ سال  در  این  از  پیش  تا 
بیشترین میزان مشارکت مردم در پذیره 
نویسی سهام به شرکت تامین سرمایه 
خلیج فارس با تعداد 1۵1 هزار نفر تعلق 
داشت که سرخابی ها امروز این رکورد 

را در دو ساعت شکستند.
مطابق اعالم مدیرعامل فرابورس 
از  مختلف  دالیل  به  که  هوادارانی 
فرصت  این  ماندند  جا  پذیره نویسی 
فرایند  آینده  روزهای  در  تا  دارند  را 
طبق  کنند.  تکمیل  ا  ر خود  خرید 
کاری  روز   3۰ پذیره نویسی  اعالمیه 
وجود  باشگاه  دو  پذیره نویسی  برای 
کامل  طور  به  سرمایه  افزایش  تا  دارد 

خریداری شود.
شرایطی  در  استقبال  میزان  این 
رخ داد که گزارشهایی مبنی بر اختالل 
وجود  پذیره نویسی  این  در  شرکت 
دارد،ضمن اینکه زمان حضور در پذیره 
نویسی تنها دوساعت بود که به نظر اگر 
به  نمی داد رکوردی  این مشکالت رخ 

مراتب باالتر به ثبت می  رسید .
****

سرخابی ها  سهام  ر  خریدا گر  ا
هستید، به این نکات دقت کنید

سرانجام پس از سال ها انتظار پای 
دو تیم استقالل و پرسپولیس به تاالر 
واگذاری  فرایند  تا  شد  باز  شیشه ای 
سهام این دو باشگاه به مردم آغاز شود، 
اما در فرایند خرید سهام دو باشگاه چند 
نکته مهم وجود دارد که حتما باید مورد 
توجه خریداران قرار بگیرد و مهمترین 
آن بلوکه شدن سرمایه سهامداران برای 

زمان نامشخص است.
دو  نویسی  پذیره  گذشته  روز  از 
که  پرسپولیس  و  استقالل  ه  باشگا
فرابورس  نارنجی  بازار  در  نمادشان 
درج شده آغاز و قرار است طی آن 1۰ 
درصد سهام باشگاه ها به مردم عرضه 
ضروری  و  اولیه  شرط  قاعدتا  شود. 
در  )مشارکت  شدن  سهامدار  برای 
افزایش سرمایه( دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس برخورداری از کد سهامداری 
است، عالقمندان به مشارکت در افزایش 
این  برای  باید  باشگاه  دو  این  سرمایه 
مشارکت حتما کد سهامداری )از طریق 

سامانه سجام( داشته باشند.
مشارکت  برای  مهم  بسیار  نکته 
که  است  این  نویسی  پذیره  این  در 
شیوه واگذاری این دو باشگاه از طریق 
»افزایش سرمایه از محل صرف سهام« 
است و متقاضیان باید آگاه باشند که  در 
پس  سرمایه گذاران   آورده  روش  این 
مفتوح  زمان  تا  نویسی  پذیره  پایان  از 
شدن دوباره نماد به دلیل اجرایی شدن 
فرآیند افزایش سرمایه، بلوکه می شود. 
پیش بینی می شود این موضوع چندین 
دیگر  عبارت  به  انجامد.  طول  به  ماه 
آورده های سرمایه گذاران در این مدت 
می شود  بلوکه  نویسی  پذیره  پایان  با 
فرآیند  شدن  نهایی  تا  موضوع  این  و 
داشت.  خواهد  ادامه  سرمایه  افزایش 
با عرضه  پس عرضه سهام دو باشگاه 
اولیه که روش معمول تر و شناخته شده 

تری است، فرق دارد.
بنابراین عنوان »خصوصی سازی 
دو باشگاه پرسپولیس و استقالل« اشتباه 
است و صرفا قرار است به اندازه 1۰ تا 
2۰ درصد ارزش این دو باشگاه از طریق 
سهام  محل صرف  از  سرمایه  افزایش 
انجام  از  نهایت پس  در  و  واگذار شود 
این فرآیند هم مدیریت و هم مالکیت 
سرخآبی ها در اختیار دولت خواهد ماند.

صرف  محل  از  سرمایه  افزایش 
سهام یعنی چه؟

در این روش، شرکت سهام خود 
قیمتی  با  و  پذیره نویسی  طریق  از  را 
بیش از قیمت اسمی در بازار به فروش 
می رساند. سپس تفاوت حاصل از قیمت 
فروش و قیمت اسمی را یا به حساب 
اندوخته منتقل می کند یا در ازای آن، 
به سهامداران سابق شرکت، سهام جایزه 

تخصیص می دهد.
صرف  روش  به  سرمایه  افزایش 
سهام به دو نوع با حفظ حق تقدم و سلب 
حق تقدم انجام می شود که در موضوع 
دوم  نوع  است  قرار  باشگاه  دو  این 
سلب  با  سرمایه  افزایش  شود.  اجرایی 
سرمایه  افزایش  معنای  به  تقدم  حق 
فعلی  از سهامداران  تقدم  با سلب حق 
جدید  سهام  عمومی  عرضه  و  شرکت 
در بازار سرمایه است. به عبارت دیگر، 
در این روش اولویتی برای سهامداران 
افزایش سرمایه  فعلی برای شرکت در 
طریق  از  جدید،  سهام  و  ندارد  وجود 
بازار  پذیره نویسی در مدت کوتاهی در 
افزایش  به فروش می رسد. در توضیح 
سرمایه از محل صرف سهام باید گفت 
انباشته ای  یا سود  اندوخته  اگر شرکت 
محل  آن  از  بخواهد  که  باشد  نداشته 
افزایش سرمایه دهد، می تواند از محل 
آورده نقدی سهامداران و با قیمتی باالتر 
از قیمت اسمی سهم اقدام به افزایش 

سرمایه کند.
صرف   با  سرمایه  افزایش  زمانی 
بازار،  شرایط  که  است  موفق  سهام 
صنعت و شرکت از دیدگاه سرمایه گذاران 
مثبت باشد. اگر بازار دارای رکود یا روند 
نزولی بوده و دورنمای مثبتی برای آن 
متصور نباشد، برنامه افزایش سرمایه با 
موفقیت ناچیزی همراه است. درنتیجه 
وجود  شیوه،  این  در  موفقیت  شرط 
سهام  و  بازار  برای  مثبت  چشم انداز 

شرکت است.
توصیه فرابورس به متقاضیان

 12 تا   1۰ نویسی،  پذیره  این  در 
درصد به سهامداران خرد تعلق میگیرد 
هر  برای  می تواند  خرد  سهامدار  هر  و 
باشگاه 3۰۰ هزار تومان سفارش بگذارد. 
بنابراین اگر در این پذیره نویسی یک 
میلیون و 2۰۰ هزار نفر مشارکت کرده و 
هر نفر 3۰۰ هزارتومان سفارس بگذارند 
عرضه تکمیل خواهد شد. اگر ۵۰۰ هزار 
نفر شرکت کنند هم مابقی توسط متعهد 

پذیره نویس خریداری میشود.
یی  ا فد میثم   ، ستا ا ر ین  ا ر  د
مدیرعامل فرابورس ایران، اعالم کرد: 
هواداران،  دوباشگاه،  عامل  مدیران  از 
چه  میخواهم  بازیکنان  و  پیشکسوتان 
در عرضه اولیه چه در معامالت ثانویه 
قیمت  روی  هیجان  هرگونه  ایجاد  از 
اثرات هیجانی  تابلو اجتناب کنند. زیرا 
ناگوار  که در سال 1399 دیدیم بسیار 
برای  توصیه ای  فرابورس  شرکت  بود. 
این سهام  نگهداری  و  فروش  و  خرید 

یا هیچ سهام دیگری ندارد.
وی تاکید کرد  به صورت مستمر 
بر معامالت روزانه نظارت می شود و اگر 
دستکاری قیمت مشاهده شود معامالت 
هم  مجازی  فضای  شد.  خواهد  ابطال 
رصد می شود و با کانال هایی که اغواگر 

هستند برخورد خواهد شد.

شعب بانک ایران زمین همراه با شما به استقبال بهار می  رود
بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین پلی به دنیای نوین

و  امری محتمل  دنیای کنونی  ارتقاء تکنولوژی در 
همسویی نهادهای مالی به خصوص بانک ها با این فرایند، 

امری اجتناب ناپذیر است.
به گزارش  الفباخبر ، در دنیای رقابت نظام بانکی، 
بانک ها با ارائه خدمات جدید، بهبود کیفیت خدمات رسانی و 
توسعه بانکداری به دنبال تسهیل خدمات دهی به مشتریان 
هستند و هر بانک که در این مسیر پیشگام باشد و بتواند این 

مسیر را با سرعت طی کند، بی شک از سایر رقبا پیشی خواهد گرفت. با نگاهی گذرا 
به سال های قبل، نظام بانکی با روش های سنتی به مشتریان خدمات رسانی می کرد 
و جدا از هزینه های سنگین این امر، اتالف مشتریان از دغدغه های نظام بانکی بود.
با ظهور تکنولوژی، فرآیند خدمات رسانی به جامعه تسهیل یافت و مشتریان 
نیز خود را با تکنولوژی های نوظهور هماهنگ کردند؛ پس در اینجا وظیفه بانک ها 

است که خود را با دنیای الکترونیک همگام سازند.
بانک ایران زمین یکی از سردمداران بانک هایی است که به دنیای دیجیتال 
ورود کرده اند و این بانک توانسته است با توسعه خدمات دیجیتال خود به مشتریان، 
گام محکمی در این مسیر بردارد. گامی که هم به نفع مشتری و هم به نفع بانک است.

از اطالعات مختلف دسترسی  دنیایی  به  با یک کلیک  در عصر کنونی که 
داریم، نظام بانکی نیز نیازمند توسعه و بهینه سازی بزرگی است که تاکنون بانک 

ایران زمین بر آن فائق آمده است.
در این رابطه گفتگویی با ” محبوبه صالحی ” عضو انجمن بالکچین ایران 

داشته ایم که در ادامه می خوانید.
محبوبه صالحی در خصوص تاثیر بانکداری دیجیتال بر نظام بانکی به خبرنگار 
الفباخبر گفت: حرفه، شغل یا نهاد با رشد و پویایی زنده است و سکون در روندکاری 

سبب افت کیفیت، افزایش هزینه و نارضایتی مشتریان خواهد شد.
به طور مثال، در سال های گذشته برای انجام یک تراکنش مالی ساعت ها 
وقت صرف می شد؛ اما اکنون تنها با چند کلیک، نه تنها این خدمت بلکه صدها 
خدمت دیگر به راحتی قابل انجام است. این مورد تنها گوشه ای از تاثیر بانکداری 
دیجیتال بر نظام بانکی است و به این مورد می توان افزایش سرعت، تسهیل امورات 
بانکی، افزایش دقت، افزایش امنیت، جلوگیری از ازدحام جمعیت در شعب و کاهش 

هزینه ها را اضافه نمود.
این عضو انجمن بالکچین ایران در خصوص اقدامات بانک ها در دیجیتال سازی 
افزود: بدون شک دو مورد از سایر موارد مهم تر است: اول هزینه های مالی و دوم 

دانش تخصصی!
در بحث مالی یک بانک دولتی با دستی باز تر نسبت به یک بانک خصوصی، 
آن هم به دلیل تخصیص بودجه های مربوطه و سود عملیات های بانکی، می تواند 
برای دیجیتال سازی هزینه نماید، اما در حوزه دانش، سطح برابر است و یک بانک 
این فرآیند  با دانش و کارآمد  افراد متخصص،  به کارگیری  با  خصوصی می تواند 

را تسهیل نماید.
یکی از مواردی که بسیاری از بانک ها از آن غافل هستند ارتباط با مشتریان 
است. به نحوی که یک بانک می تواند طی یک خبر یا گزارش، از مشتریان خود 
بخواهد که نیازهای خود را در رابطه با خدمات بانکی برای بانک مربوطه ارسال 
نمایند و یا مواردی که آن مشتری ترجیح می دهد تغییر کند را برای بانک ارسال 
کند. با جمع آوری این نظرات و طرح ها چند طرح برتر را می توان انتخاب نمود و آنها 
را عملیاتی ساخت. این اقدام هم ارتباط  گیری بانک با مشتری را افزایش می دهد و 

هم نقش مشتریان در تصمیمات مهم بانک، پررنگ تر خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که کدام بانک ها توانسته اند در حوزه دیجیتال سازی 
موفق شوند افزود: بانک ها باید 2 برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برای خود تعریف 
نمایند و سرعت انجام این اقدام حرف اول را می زند. از میان تمام بانک ها و موسسات 
مالی تعداد انگشت شماری از آنها توانسته اند به صورت مشخص به حوزه بانکداری 
دیجیتال وارد و در آن موفق شوند و سایر بانک ها به دلیل برخی محدودیت های 
موجود هنوز به دنبال راهکار هستند. به نظر بنده در این اقدام ” با یک گل هم 
بهار ” می شود و هر بانک که توان حداکثری خود را برای دیجیتال سازی قرار دهد 

بی شک برنده اصلی است.
محبوبه صالحی در خصوص اقدامات بانک ایران زمین در حوزه دیجیتال سازی 
بیان کرد: بنده پس از مطالعه در این خصوص می بینم که روند شکل گیری بانکداری 
اقدام طرح،  این  پشت  در  زیرا  است.  نتیجه بخش  زمین  ایران  بانک  در  دیجیتال 
برنامه ریزی، تیم سازی، هدف و زیرساخت بوده است و این مسئله که بانک ایران 
زمین به عنوان یک نهاد مالی پیش رو، در بحث دیجیتال سازی پیش قدم شده است، 

مطمئنًا بازخوردهای مناسبی در آینده نزدیک خواهد داشت.
دیجیتال سازی  در  مانع  یک  عنوان  به  ها  تحریم  نقش  خصوص  در  وی 
ارتباط  امر نیستند و به دلیل  افزود: بدون شک تحریم ها بی تاثیر بر این  بانک ها 
محدود با کشورهای توسعه یافته و با تجربه در این زمینه و همچنین عدم وجود 
نسبی ابزارهای الزم در ایران، دیجیتال سازی با سرعت مطلوبی پیش نمی رود اما 
می توان با استفاده از ” متخصصان بومی ” کمی به این روند سرعت بخشید تا به 

سطح مطلوب از هدف گذاری برسیم.
دنیای  در  کرد:  تصریح  پایان  در  ایران  بالکچین  انجمن  عضو  این 
نیازهای  با  باید  بماند  باقی  قدرت  مدار  در  بخواهد  مالی  نهاد  هر  اگر  کنونی 
هدف  جامعه  بتواند  کیفیت،  با  خدمت رسانی  بر  عالوه  تا  شود  همگام  جامعه 

نماید. تر  گسترده  را 

شیری مدیرعامل پست بانک ایران: 
پتانسیل های بی نظیر پست  از  بانکی روستایی را یکی  باجه های 

بانک ایران است 
بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران در سومین 
جلسه معین استان ها وجود باجه های بانکی روستایی را یکی 
از پتانسیل های بی نظیر پست بانک ایران در سیستم بانکی 
با مدیریت صحیح میزان  باید  کشور اعالم کرد و گفت: 
خطاهای این باجه ها را به حداقل برسانیم تا بتوانیم همواره 

از این پتانسیل استفاده کنیم.
بانک  پست  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 

بنکو  سامانه  که  است  سالی  ششمین  این  اینکه  اشاره  با  شیری  بهزاد  ایران، 
بانکی  باجه های  و  شعب  به  قبلی  اطالع  با  مشکالت  و  نواقص  رفع  برای  را 
روستایی به روز می کنیم و یکی از استان های منظم در دریافت نسخه به روز 
بانکی  باجه های  و  8۵ درصد شعب  بود که  فارس  استان  مدیریت شعب  بنکو، 
روستایی آن نسخه جدید را دریافت کردند، گفت: مدیران و روسای شعب باید 
با باجه ها هماهنگ باشند که 99 درصد کاربران نسخه جدید را بارگیری کنند تا 
در این برهه که تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده است، کمترین مشکالت 

را در سیستم بانک داشته باشیم.
وی با اشاره به روش های وصول مطالبات بانک، تصریح کرد: وصول مطالبات 
باید در مقابل عوامل انگیزشی اتفاق بیفتد و اگر نفع شخصی را با نفع سازمانی گره 

نزنیم، حرکت ما در این مسیر پایدار نخواهد بود.
مدیرعامل بانک وجود باجه های بانکی روستایی را یکی از پتانسیل های بی 
نظیر پست بانک ایران در سیستم بانکی کشور اعالم کرد و گفت: باید با مدیریت 
صحیح میزان خطاهای این باجه ها را به حداقل برسانیم تا بتوانیم همواره از این 

پتانسیل به نحو مطلوب استفاده کنیم. 
شیری با تاکید بر اینکه در پایان هر سال، بسته هایی را برای معیشت همکاران 
معرفی می کنیم که به طور همزمان همکاران و سهامداران را مدنظر قرار می دهد 
تصریح کرد: من به عنوان مدیرعامل بانک از انرژی همکاران در طول سال برای 
کارکردن انرژی می گیرم و هر چی شما انرژی بیشتری داشته باشید من برای کار 

و تالش بیشتر تشویق می شوم و خستگی را حس نمی کنم.
باالترین مقام اجرایی بانک با بیان اینکه حل برخی مسائل به گذشت زمان 
احتیاج دارد و باید فرصت بدهیم که زمان آنها را برطرف کند، تصریح کرد: چه 
کسی تصور می کرد طی سه سال پست بانک ایران در مدیریت نقدینگی، مطالبات 
و وضعیت سرمایه به جایگاه کنونی برسد. برنامه ریزی، تالش و صرف زمان موجب 

این تغییرات شد و فرصت ریل گذاری در مسیر درست را به ما داد. 
وی در پایان با تاکید بر اینکه برای رفع مشکالت باید پیشنهادهای دارای 
ارائه کنیم، خاطرنشان کرد: ما هیچ موضوع  محمل قانونی به مراجع ذی صالح 
پنهانی در بانک نداریم و به عبارتی در اتاق شیشه ای و شفاف قرار داریم و همه 

امور بانک مطابق ضوابط و مقررات پیش می رود. 
بر اساس این گزارش، در این جلسه فرهاد بهمنی عضو هیات مدیره، شهنام 
زندیه رئیس اداره کل آمار و بودجه، علیرضا واحدپور مدیر امور استان ها و بازاریابی، 
علی اصغر جلیلی نیا معاون اعتباری و بین الملل، محمد سلمانی سرپرست معاونت 
مالی و سرمایه گذاری و آناهیتا امیرحسینی رئیس اداره کل سرمایه انسانی و رفاه 

گزارش های حوزه کاری خود را ارائه کردند.

وزیر نفت:
واردکننده بنزین نمی شویم

میادین  بزرگترین  از  یکی  توسعه  قرارداد  آینده  در  گفت:  نفت  وزیر 
امضا  بانک ها  کنسرسیوم  با  آن  دست  پایین  تکمیلی  و  کشور  هیدروکربوری 

خواهد شد.
جواد اوجی روز گذشته)یکشنبه( و در حاشیه مراسم امضای قرارداد خط لوله 
پارس افزود: هفته گذشته هشت قرارداد برای جمع اوری گازهای همراه امضا شد.
وی ادامه داد: وزارت نفت معطل توافق وین نمانده و با توان منابع داخلی 

پروژه های مهم نفت و گاز را انجام خواهیم داد.
اوجی تاکید کرد: طی مدت 6 ماهه ۴.۵ میلیارد دالر قرارداد در توسعه میادین 

گازی و نفتی عقد قرارداد شده که با شرکت های داخلی و خارجی بوده است. 
وی در خصوص استفاده از ظرفیت بانک ها برای توسعه میادین مشترک، 
گفت: در آینده با کنسرسیوم بانک ها قرارداد توسعه یکی از میادین بزرگ همراه 

با پایین دست منعقد خواهد شد. 
بنزین  واردکننده  آینده  سال  در  شده  انجام  تدابیر  با  داد:  ادامه  نفت  وزیر 

نخواهیم شد.
تفاهم نامه تأمین منابع مالی خط لوله جدید پارس روز گذشته )یکشنبه( با 
بانک  نفتی و  پاالیش و پخش فرآورده های  بین شرکت ملی  حضور وزیر نفت 

تجارت امضا شد. 
خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران - فسا و شیراز با هدف تأمین 

کسری و توزیع بهینه سوخت موردنیاز استان فارس احداث می شود. 
استفاده از خط لوله به عنوان جایگزین حمل ونقل جاده ای و افزایش سهم 
انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده ای از دیگر مزایای احداث 

این خط لوله جدید است. 
خط لوله جدید پارس همچنین نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت، کاهش 
هزینه های عملیاتی )اعم از جاده ای و خطوط لوله(، کاهش مخاطرات جاده ای و آثار 
محیط زیستی ناشی از حمل ونقل جاده ای و افزایش حجم ذخیره سازی فرآورده های 

نفتی در استان فارس با رعایت مالحظات پدافند غیرعامل ایفا خواهد کرد. 
این خط لوله به طول ۴۰۰ کیلومتر، روزانه 12 میلیون لیتر انواع فرآورده های 

نفتی را از مهرآران به شیراز انتقال خواهد داد.

افزایش سرمایه سرخابی ها با پول مردم؛

وزیر اقتصاد: صدور مجوز کسب و کار مردم تسهیل می شود
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زیر نظر: محمد امامی

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی:
برنامه ای برای اختصاص سهمیه بنزین ویژه نوروز نداریم

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی از صادرات سه محموله 
گازوئیل ایران به مقصد کشورهای آسیایی در ماه گذشته خبر داد.

جلیل ساالری روز گذشته )یکشنبه، 1۵ اسفند( در حاشیه آیین امضای تفاهم نامه 
تأمین منابع مالی خط لوله انتقال فرآورده های نفتی پارس و در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به پرسشی درباره ظرفیت صادراتی ایران با توجه به بحران سوخت اروپا، گفت: هم اکنون 
ظرفیت هایی در بحث صادرات فرآورده ایجاد شده، اما تمرکز ما در این بحث بر تأمین نیاز 

داخل کشور و ذخیره سازی مطمئن به ویژه در فصول سرد سال است.
وی با تأکید بر لزوم توسعه زیرساخت ها در بحث توسعه صادرات فرآورده در کشور، 
افزود: در ماه جاری و از اواخر ماه گذشته، سه کشتی نفت گاز تولید پاالیشگاه های داخلی 

را به مقصد کشورهای آسیایی حمل کرده اند.
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش تأکید کرد: با توجه به پیش بینی ها برای 
افزایش قیمت سوخت، منافع و تمرکز ما بر بحث ذخیره سازی سوخت در شرایط کنونی 

و موکول کردن صادرات به آینده است.
ساالری درباره تعهدهای گذشته در حوزه صادرات فرآورده گفت: بخشی از تعهدها در 
حال انجام است و بخشی نیز با مجوزهایی که دریافت شد، تعیین تکلیف شده است، بخش 
دریایی هم اکنون به طور کامل حل و فصل شده و بخش زمینی نیز در حال انجام است.

برنامه ای برای اختصاص سهمیه ویژه نوروز وجود ندارد
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره امکان صادرات فرآورده به دیگر کشورها از 
جمله آمریکا در صورت برداشته شدن تحریم ها، گفت: در این بحث هم اکنون گروهی را 
مستقر کرده ایم تا مطالعات فرآورش نفت خام در پاالیشگاه های دیگر کشورها را به انجام 
رسانند، بنابراین تمرکز ما در بحث صادرات، ارسال نفت خام به قطب مصرف به جای 

ارسال فرآورده به قطب مصرف است.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی همچنین در پاسخ به 
پرسش دیگری درباره احتمال اختصاص سهمیه بنزین نوروزی به خودروها گفت: برنامه ای 

برای اختصاص سهمیه ویژه نوروز وجود ندارد.
ساالری ادامه داد: پیش بینی های الزم برای ذخیره سازی سوخت مورد نیاز آغاز سال 
نو انجام شده است و برنامه ریزی الزم برای خطوط و مجاری عمده در بحث تأمین بنزین 
نوروزی نیز انجام گرفته است تا در این روزها سوخت رسانی مطمئنی به هموطنان انجام شود.
چالش کشور در زمینه تأمین سوخت در صورت بی توجهی به بهینه سازی مصرف 

سوخت
وی در پاسخ به پرسشی درباره ناترازی گازوئیل در سال 1۴۰۰ گفت: در زمستان 
و در سال های گذشته این ناترازی اتفاق افتاده است، در سال های گذشته ما بحث سوآپ 
را در این زمینه داشتیم، امسال هم با توجه به مصارف شمال کشور نگاه ما این بود که 

بتوانیم بخشی از نیاز خود را از شمال وارد کنیم که البته بسیار محدود بود.
معاون وزیر نفت با اشاره به این که در این بحث، بهینه سازی مصرف انرژی و تامین 
سوخت یکی از مباحث مهم است، بیان کرد: میزان مصرف 12 تا 1۴ هزار بخاری خانگی 
برابر با 2۰۰ میلیون مترمکعب گاز در روز است که معادل مصرف گاز کل نیروگاه های 
کشور و عدد بسیار بزرگی است، بنابراین ما باید بهینه سازی مصرف را به سرعت در 

دستور کار قرار دهیم.
ساالری تصریح کرد: در صورت رعایت نکردن شیوه های اصالح الگوی مصرف 
سوخت، با توجه به بازده بخش صنعتی و مجموعه مصرف کنندگان، در آینده با چالش 

روبه رو خواهیم شد.
هزینه حمل خط لوله یک نهم هزینه حمل جاده ای

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه تأمین منابع مالی خط لوله جدید پارس، گفت: 
تأمین پایدار و مستمر سوخت در منطقه، مزایای محیط زیستی، کاهش قاچاق سوخت، 
استمرار ذخیره سازی در مواقع بحران با شبکه خطوط لوله و تأمین ذخیره مطمئن از نگاه 

پدافند غیرعامل از جمله مزایای ساخت این خط لوله جدید است.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با اشاره به این که 
مهمترین اقدام صنعت پاالیش در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، تغییر الگوی حمل 
و کاهش هزینه های حمل است، گفت: هزینه حمل فرآورده با خط لوله معادل یک نهم 

هزینه انتقال فرآورده از طریق حمل جاده ای است.
ساالری با تأکید بر اینکه ما همیشه در شرق کشور با مشکل روبه رو بودیم، بیان 
کرد: یکی از اهداف احداث خط لوله جدید، رفع چالش های ما در 6 ماه نخست سال برای 

تأمین 6 میلیارد سوخت موردنیاز بخش نیروگاهی در شرق کشور بود.
ساخت خط لوله پارس با هدف ایجاد زیرساخت های صادراتی و تنوع سازی در خطوط
وی با تأکید بر اینکه ظرفیت خوبی در بحث صادرات فرآورده در کشور وجود 
این کشور اعالم  آمد و  تاجیکستان  آبی  منابع  انرژی و  به تازگی وزیر  دارد، گفت: 
نیاز کرد و در کشورهای افغانستان و پاکستان نیز ظرفیت صادرات سوخت وجود 
دارد است، بنابراین جابه جایی فرآورده از مرکز و جنوب کشور و حمل از مرز دچار 
مشکالت و حوادث بود و ضرورت داشت این بستر به منظور توسعه زیرساخت های 

صادراتی ایجاد شود.
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش تصریح کرد: در بحث پدافند غیرعامل 
هم با توجه به مشکالت کمبود آب در کشور، همه توسعه بخش پاالیشگاهی ما در جنوب 
کشور اتفاق افتاده است و فرآورده از جنوب کشور به مرکز و شمال می رود، در حالی که 
قطب مصرف در تهران و شمال کشور قرار گرفته است و در صورت رخ دادن بحرانی در 
مرکز، دچار مشکل می شدیم، بنابراین با احداث خط لوله جدید تنوع سازی و افزایش سطح 

دسترسی در حوزه خطوط لوله محقق خواهد شد.
نتایج اجرای آزمایشی اختصاص سهیمه بندی بنزین به افراد مثبت بوده است

ساالری گفت: در صورت ساخت پاالیشگاهی جدید در استان فارس، این خط لوله 
می تواند ظرفیت این استان و مسیر تأمین دیگر نقاط را نیز پوشش دهد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نتایج اجرای طرح پایلوت سهیمه بندی بنزین بر 
اساس تعداد نفرات خانوار در جزیره کیش گفت: این طرح فعال در مرحله مطالعاتی بوده 

و به صورت پایلوت در حال انجام است، اما نتایج اجرای آزمایشی آن مثبت بوده است.
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زیر نظر: بهنام مومنی
مجلس تصویب کرد؛

حذف ارز 4۲00 تومانی و بازگشت کاالبرگ!
حداقل دو ماه بود که نمایندگان مجلس سفت و سخت ایستاده و تاکید 
داشتند که دولت برنامه ای برای مدیریت حذف ارز ۴2۰۰ تومانی ندارد؛ از این 
رو با حذف آن مخالف بوده و منابع سال 1۴۰1 را هم تصویب کرده اند اما 
یکباره ورق برگشت و حذف انجام شد، در حالی که برنامه مشخصی در این 

باره مطرح نیست.
به گزارش ایسنا، آنچه در چند ماه اخیر به ویژه بعد از ارائه الیحه بودجه به 
مجلس )21 آذرماه( در مورد ارز ۴2۰۰ تومانی گذشت، مسیر پر فراز و نشیبی بود 
که بیش از بررسی های دقیق و کارشناسی و اعالم گزارش مشخص و برنامه ، 

پر هیاهو بوده است.
تغییر رویکرد مجلس

دولت بر حذف ارز ۴2۰۰ تومانی تاکید داشت و فساد و رانت، هدر رفت 
منابع و البته کمبود منابع مالی را از دالیل آن مطرح می کرد و الیحه بودجه 
را هم بدون پیش بینی ارز ترجیحی برای واردات کاالی اساسی روانه مجلس 
کرد. مجلس که تا پیش از آن خود را آماده تعیین تکلیف و حذف ارز ترجیحی 
نشان داده بود، در جریان بررسی الیحه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی بر 
خالف پیش بینی ها با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد و نمایندگان به دفعات 
در رسانه ها اعالم کردند که به دلیل حمایت از معیشت مردم و حمایت از آنها 

این کار را کرده اند. 
نمایندگان همچنین مدعی بودند که دولت برنامه مشخصی برای حذف 
ارز ترجیحی ندارد. در همین اثنا حتی 9 میلیارد دالر برای تامین ارز کاالهای 

اساسی در سال 1۴۰1 تصویب کردند.
اما در حالی بررسی و تصویب الیحه بودجه روزهای آخر خود را می گذراند 
که روز گذشته – یکشنبه 1۵ اسفندماه- مجلس به یکباره به حذف ارز  ۴2۰۰ 
تومانی رای داد. نمایندگان تصویب کردند که »دولت مجاز است در سال 1۴۰1 
تا معادل سقف ردیف )18( جدول مصارف تبصره )1۴( این قانون را از طریق 
تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی، دارو و 
تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کاالیی 
را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبال ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه 
مصرف کننده برای کاالهای اساسی را از طریق کاال برگ الکترونیکی و در امور 

پزشکی از طریق بیمه ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به 
طوری که افراد بتوانند این کاالها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1۴۰۰ و در 

سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.«
تجربه کاالبرگ چیست؟

این مصوبه نشان می دهد که  مجلس مجوز حذف ارز ترجیحی را به دولت 
داده است؛ به طوری که اعالم کرده دولت ارز را از هر کاالیی حذف می کند، 
باید ترتیبی اتخاذ کند که زیان رفاه مصرف کننده را جبران کند و راهکارش را 

هم کاالبرگ الکترونیک اعالم کرده است.
در همین رابطه باید یادآور شد که دولتها تجربه خوبی در ارائه کاالبرگ 
نداشته و از سال های قبل هم که این نوع حمایت مطرح شد، به نتیجه نرسید. 
حتی در ماه های گذشته وقتی حرف از یارانه جدید بود، ارائه کارت الکترونیک 
برای خرید به جای مبلغ نقدی مطرح شد ولی امکان اجرا نداشت و قرار بود 

همان یارانه نقدی در دستور کار قرار گیرد.
حذف ارز ترجیحی دارو و نقش بیمه ها

از سوی دیگر مجلس مصوب کرده »دولت در حذف ارز ۴2۰۰ تومانی، در 
امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا طرق جایگزین مطمئن اقدام کند.« این هم 
نشان می دهد که در مورد حذف ارز ترجیحی دارو هم راهکار چندان مشخصی 
وجود ندارد؛ ضمن اینکه وضعیت بیمه ها هم در این میان مهم است که با شرایط 

موجود تا چه اندازه آماده ورود به شرایط جدید هستند؟
مسیر حذف و رفع ایرادات مشخص شود

اگرچه تعیین تکلیف ارز ۴2۰۰ تومانی و بستن راه فساد و رانت سنگین 
آن همواره مورد تاکید بوده ولی اتفاق اخیر در مورد حذف ترجیحی با سواالت 
زیادی همراه است. به هر حال دولت تاکنون برنامه خود را اعالم نکرده و تنها 
مورد همان پرداخت یارانه بین 9۰ تا 12۰ هرار تومانی بوده است؛ در حالی که 
با حذف ارز ترجیحی و به اذعان سازمان برنامه و بودجه و البته مجلس، تبعات 
تورمی غیرقابل انکار نیست و این مهم، شفاف سازی در مورد جریان حذف ارز 
ترجیحی و اعالم جزئیات آن و چگونگی برطرف شدن ایرادات و به نتیجه رسیدن 

مجلس برای حذف را ضروری می کند.  
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مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان ایالم گفت: 
به علت عدم سرمایه گذاری 
های مناسب در صنعت برق شاهد کمبود 

های زیادی هستیم.
نشست  در   « شیرخانی  “هادی 
مطبوعات  و  رسانه  اصحاب  با  خبری 
این استان، اظهار کرد:  سالهای گذشته 
های  حوزه  در  را  زیادی  مشکالت 
با  ولی  داشتیم  طبیعی  غیر  و  طبیعی 
درایت همکاران این شرکت در استان، 
کمترین  در  یا  و  نداشته  خاموشی  یا 
سطح بوده است و یکی از دستاوردهای 
بزرگ همکاران ما در این حوزه، تعمیر 

و بازسازی شبکه توزیع  بوده است.
 وی یادآور شد: رسانه های استان 
به خوبی توانسته اند پویایی را در جامعه  
مدیران  که  است  امید  و  کنند  ایجاد 
بتوانند درک کنند که رسانه ها زبان و 
گوش مردم بوده و مطالبه رسانه ها در 

واقع مطالبه مردم است.
وی با بیان اینکه در تالش بودیم 
که هزینه ها و بپذیریم ولی برق قطع 
نشود، افزود: ما برنامه ریزی می کنیم 
تالش  تمام  و  نشود  قطع  برق  که 
در  که  است  بوده  این  بر  ما  همکاران 

تابستان 1۴۰۰ با وجود همه مشکالت 
مختلف  نقاط  در  را  خاموشی  کمترین 

استان داشته باشیم.
 “ هادی شیرخانی«  یادآور شد: 
ریزی  برنامه  و  جمعی  خرد  به  اعتقاد 
داشته ام و نتایجی که حاصل شده است 

برابر مستنداتی که در صنعت برق وجود 
دارد حکایت از آن دارد که شرکت توزیع 
پس  تنها  نه  ایالم  استان  برق  نیروی 
رفت نداشته است بلکه قدم هایی رو به 
جلو داشته است و در این مسیر نیز از 
مشاوره همکاران نیز استفاده شده است.

نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
برق استان ایالم گفت: مسئولیت یک 
امانت بوده و  بنده و همکاران تمام توان 
و تالش خود را به کار بسته ایم که در 
امانت  و  باشیم  امانت موفق  این  حفظ 

دار خوبی باشیم.
با  اینکه  به  اشاره  با  شیرخانی   
توجه به خشکسالی و کمبود منابع آبی 
باید گفت که خاموشی ها در سال آینده 
داشت،  خواهد  ادامه  بیشتری  شدت  با 
ابراز کرد: امید است با درایت رسانه و 
همراهی و همفکری که خواهید داشت 
قطعی  و  ها  خاموشی  مردم  تعامل  و 
های برق را چالش کمتری سپری کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم:

عدم سرمایه گذاری در صنعت برق عامل خاموشی ها می باشد
شرکت  توسط  انرژی  مصرف  معیار  انطباق  گواهی 

پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند کسب شد
به گزارش روابط عمومی گواهی انطباق معیار مصرف انرژی پاالیشگاه 
امام خمینی )ره( شازند بر اساس استاندارد 13369 ، مربوط به سال 1399 

از سازمان ملی استاندارد با موفقیت اخذ گردید.
این گزارش می افزاید این استاندارد از سال 139۷ الزم االجرا گردیده 
و تمامی پاالیشگاهها موظف به رعایت میزان انرژی مصرفی بر طبق مفاد 
اند. مطابق این استاندارد مصرف انرژی کل پاالیشگاه به  استاندارد شده 
ازای تن خوراک دریافتی در سال 1399 تا معیار Gj/Ton ۵.6۰۷ مجاز 
 ۴.133  Gj/Ton بوده است ؛ درحالیکه میزان انرژی مصرفی واقعی  برابر با
توسط نماینده سازمان ملی استاندارد محاسبه شده است . بنابراین شرکت 
پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند ، نسبت به معیار استاندارد  26.29 

درصد بهبود عملکرد داشته است .
این  تبریک  با  پاالیشگاه  مدیرعامل  رجبی  مهندس  راستا  در همین 
موفقیت از اقدامات مجموعه خدمات مهندسی و بخش مهندسی انرژی و 
تمامی همکارانی که در کسب این دستاورد ارزشمند دخیل بوده اند ،تشکر 

و قدردانی نمود.

مدیرکل دامپزشکی استان ایالم عنوان کرد:
نظارت ۳۰ گشت دامپزشکی بر عرضه فرآورده های 

خام دامی ایالم
بازرسی  و  نظارت  تیم   3۰ فعالیت  گفت:  ایالم  دامپزشکی  مدیرکل 
دامپزشکی بر واحدهای صنفی عرضه و فروش محصوالت خام پروتئینی 

از امروز آغاز شده است.
بازرسی  و  نظارت  های  گشت  این  داشت:  پورنجف«اظهار  “رامین 
ویژه تعطیالت نوروزی و ماه مبارک رمضان است که در تمام مراکز عرضه 

محصوالت پروتئینی استان انجام می گیرد.
مبارک  ماه  پایان  تا  و  شود  می  آغاز  امروز  از  طرح  این  افزود:  وی 
رمضان ادامه دارد و 3۰ گروه به تعداد 66 نفر در این طرح مشارکت دارند.

مدیرکل دامپزشکی ایالم تصریح کرد: این گروه ها در دو نوبت صبح 
و عصر به صورت ثابت و سیار نظارت بر بازار فرآورده های پروتئینی را 

انجام می دهند.
»پورنجف« ادامه داد: قصابی ها، مراکز غذاخوری، واحدهای عرضه 
مرغ، ماهی، شیرخام و تخم مرغ در این طرح توسط گروه های بازرسی 

نظارت می شوند.

۹ سایت جدید تلفن همراه در ۱۵ روستای ایالم راه 
اندازی می شود

   مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات ایالم گفت: تعداد 9 سایت 
جدید تلفن همراه با تکنولوژی ۴G/3G در 1۵ روستای استان احداث 

می شود.
عباس بیرامی با اعالم این خبر اظهار داشت: در راستای توسعه تلفن 
همراه و اینترنت پرسرعت از حمل جذب اعتبارات توسعه روستایی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات و جهت اتصال به شبکه ملی اطالعات و اینترنت 
پرسرعت عملیات احداث تعداد 9 سایت جدید با تکنولوژی ۴G/3G توسط 
اپراتور ایرانسل جهت اتصال 1۵ روستای استان شروع و در مرحله تملک 

زمین در این مناطق می باشد.
وی افزود: روستاهای مذکور شامل؛ ماربره)شهرستان مهران(- بلیین 
سراب  سفلی،  گوراب  علیا،  گوراب  ایوان(-  )شهرستان  ملک  شورابه  و 
دهلران(چم  ماژین)شهرستان  پشته   – سیروان(  طوطی)شهرستان  گور 
کبود)شهرستان آبدانان(- پتک، نهرعنبر، بره بیجه، چم هندی، برم، ثاراله، 

فجر)شهرستان دهلران(می باشند.
توجه  با  داشت:  بیان  ایالم  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
به اینکه برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تحقق اتصال همه 
روستاهای باالی 2۰ خانوار به شبکه ملی اطالعات و اینترنت پرسرعت 
جهت  درصد   9۰ پیشرفت  با  سایت   6 تعداد  باشد  می   1۴۰1 پایان  تا 
راه  تجهیزات  تامین  با  بزودی  که  است  شده  احداث  روستا   11 اتصال 

اندازی خواهند شد.
وی اضافه کرد: این 6 سایت شامل هفتکده، سیاه گاو، گرزلنگر و دره 

دول، ریزه وند، پیاز آباد و کورگ است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی:
ساعت کاری موزه های استان مرکزی در ایام نوروز 

افزایش می یابد
مرکزی  استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
گفت: به منظور بهره مندی بیشتر گردشگران در نوروز 1۴۰1 ساعات فعالیت 

موزه های استان افزایش می یابد.
 مصطفی مرزبان در جلسه ستاد خدمات سفر گفت: به منظور ارتقا 
سطح رضایت گردشگران و میهمانان نوروزی ساعات کاری تمام موزه ها و 
اماکن تاریخی زیر پوشش اداره کل در ایام نوروز 1۴۰1 با دو ساعت افزایش 
ساعت کاری از ساعت 9 صبح تا 2۰ خواهد بود و در پایان وقت حضور بازدید 
کننده هیچ اجباری برای خروج با عجله بعد از ساعت تعیین شده وجود ندارد 

و راهنمایان موزه ها تا زمان حضور بازدید کنندگان حضور خواهند داشت.
استان مرکزی  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  مدیر کل 
 12 تا  استان  موزه های  برای  شده  اعالم  کاری  ساعت  افزایش  گفت: 

فروردین ماه است.
مرزبان ادامه داد: استان مرکزی با داشتن 1۵ موزه تخصصی در استان، 

ساالنه میزبان تعداد زیادی از گردشگران و میهمانان است.
وی از برگزاری آئین های بومی و اجرای موسیقی سنتی در اماکن 
گفت:  و  داد  خبر  نیز  شهر  پرتردد  اماکن  و  استان  موزه های  و  تاریخی 
برنامه  استان،  بومی  و  سنتی  آئین های  معرفی  و  احیا  حفظ،  راستای  در 
بازارچه های صنایع دستی  برپایی  و  نوروزگاه  عنوان  با  نوروزی  آئین های 

در استان برگزار می شود.

مدیرعامل موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
از مدیرعامل و فرمانده  با اهدای لوح سپاس  کشور 

بسیج شرکت گازاستان مرکزی تقدیربه عمل آورد
مسئول  د  را رغیاثی  سردا اسفندماه  روز  هفتمین  با  همزمان   
اصغر  علی  از  نمایندگی  به  اسالم  رزمندگان  راهبردی  سند  فرهنگی 
جعفری رئیس کارگروه فرهنگی سند راهبردی رزمندگان ،معاون رئیس 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مدیرعامل موزه ملی 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس با حضور در ساختمان شرکت ملی گاز 
و دردفتر مجیدچگینی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
ومحمدسرایی  مدیرعامل  محمدرضاسمیعی  از  سپاس  لوح  اهدای  با 
گازاستان  محمد)عج(شرکت  آل  قائم  بسیج  مقاومت  پایگاه  فرمانده 

آورد. عمل  به  وتشکر  تقدیر  مرکزی 
به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی درلوح تقدیر اهدایی 
و  بر مؤمنین و مجاهدان گرانقدر  الهی  تهنیت  و  :درود  آمده است  چنین 
ایثارگران دفاع مقدس به ویژه ایثارگران معزز هشت سال دفاع مقدس که 
با ایثار و شجاعت، فرمان بنیانگذار عظیم الشأن انقالب اسالمی حضرت 
امام خمینی )ره( را لبیک گفته و تا پای جان از کیان اسالم و ایران دفاع 
کردند. آنان مردان مبارز و خستگی ناپذیر مقاومت، ایثار و مقاومت بودند 
که یک تنه بر موج سپاه دشمن بعثی یورش برده تا اوراق سیاه کتاب ننگین 
کفر و الحاد و نفاق را تکه تکه کنند و در دفاع از والیت جان خود را در 

طبق اخالص گذاشتند.
ضمن آرزوی سالمتی، توفیق روزافزون شما خانواده صبور و انقالبی 
امید است در پاسداری از ارزشهای واالی اسالم عزیز، انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس و تحقق منویات فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای 
العالی( در پرتو عنایات خاصه حضرت بقیه اهلل االعظم )عجل اهلل  )مدظله 

تعالی فرجه الشریف( موفق و منصور باشید.

تقدیر معاون استاندار از همکاران شرکت توزیع نیروی 
برق استان سمنان

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان از همکاری جمعی از 
کارکنان شرکت توزیع برق استان در ستاد پاسخگویی سامانه ارتباط مردم 

و دولت قدردانی نمود.
فاطمه منصوری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری با ارسال 
لوح تقدیرهایی جداگانه، از کوشش و تالش ارزنده، اهتمام ویژه و احساس 
مسئولیت وافر وهمکاری صمیمانه 1۴ نفر از کارکنان شرکت توزیع برق 
استان در سفر حضرت آیت ا... رئیسی، ریاست محترم و محبوب جمهوری 
اسالمی به استان و انجام وظایف محوله در ستاد پاسخگویی سامانه ارتباط 

مردم و دولت )111( تقدیر و تشکر به عمل آورده است.
گفتنی است: علیرضا شعبانی، سید محمدامین صیفی، مهدی برهانی، 
محمدجواد خطیری دوست، علیرضا برهانی، محمدعلی استقامت، داود حقی 
پناه، روح ا... ایلکایی، سیدروح اله سادات، ابوالفضل تقوی، داوود همتیان، 
زلیخا بهاریان، عاطفه اسالمی و سعیده نجفی پور همکارانی هستند که از 

آنان تقدیر شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی در بازدید از بندر امام خمینی)ره( عنوان 
کرد:

کاهش قابل مالحظه ماندگاری کاالی اساسی در بندر 
امام خمینی)ره( علیرغم افزایش ورودی کاال یک قدم 

به جلو محسوب می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی روز جمعه ششم اسفندماه در سفر خود به 
استان خوزستان از مجتمع بندری امام خمینی)ره( بازدید و آخرین وضعیت 

تخلیه، بارگیری و نگهداری کاالهای اساسی را بررسی کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، 
استان  گمرکات  مدیران  از  مرکب  هیأتی  رأس  در  خاندوزی  احسان  سید 
خوزستان از بخش های مختلف مجتمع بندری امام خمینی)ره( بازدید کرد 
و روند ترخیص کاال از اداره کل گمرک بندرامام خمینی)ره( به عنوان یکی 
از گمرکات استراتژیک به ویژه در زمینه واردات کاالهای اساسی را مورد 
بررسی قرارداد. در جریان این بازدید عادل دریس مدیر کل بنادر و دریانوردی 
استان خوزستان، آخرین وضعیت تخلیه، بارگیری و خروج کاالهای اساسی 

را به استناد آمار و ارقام توضیح داد.
امام  بندر  اظهار داشت:  این سفر  در حاشیه  دارایی  و  اقتصادی  وزیر 
خمینی)ره( بزرگترین مبدأ واردات کاالهای اساسی کشور به ویژه غالت 

است که به تنهایی سهم عمده  آن از طریق این بندر واردات می شود.
وی افزود: متأسفانه به دلیل ناکارآمدی های قبل از این در ماه های قبل 
حجم رسوب و ماندگاری کاالی باالیی در این بندر وجود داشت؛ هدف از 
بازدید این بود که مسئوالن  بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان توضیحات 
الزم را ارائه دهند تا بتوانیم از منظر دولت این دغدغه را رفع تکلیف کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بر اساس گزارش های دریافتی 
طی ماه های گذشته تالش خوبی صورت گرفته و با وجود اینکه 28 درصد 
افزایش  ورودی کاالهای اساسی تخلیه شده در بندر نسبت به سال قبل 
پیدا کرده اما ماندگاری و رسوب کاال نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه 22 
به  بنابراین یک قدم  پیدا کرده است.خاندوزی عنوان کرد:  درصد کاهش 
پیش حساب می شود، نسبت به سال گذشته و ماه های قبل اما همچنان 
همین رقم دو میلیون و 1۰۰ هزار ُتنی که کاالهای اساسی همچنان در 
بندر امام خمینی)ره( تعیین تکلیف نشده باقی مانده به اضافه آن مواردی 
که در لنگرگاه و منتظر هستند که کاالهای اساسی وارد و تعیین تکلیف 

شوند، از منظر دولت این میزان از زمان ماندگاری کاال قابل قبول نیست.
از طریق  و غالت  اساسی  کاالهای  از  زیادی  بخش  کرد:  بیان  وی 
دولتی  به خود دستگاه های  وابسته  دولتی و شرکت های  بازرگانی  شرکت 
انجام می شود، بنابراین هزینه تأخیر و ماندگاری به بودجه عمومی و کشور 

تحمیل می شود که از این جهت اصال قابل پذیرش نبود.

جاده  مسیر  در  واقع  سطامیه  روستای  برق  شبکه 
اهوازخرمشهر ساماندهی شد

مدیراموربرق منطقه شش اهواز گفت: صد و چهلمین عملیات ساماندهی 
و افزایش تاب آوری شبکه برق روستای سطامیه واقع در مسیر جاده اهواز 

به خرمشهربا اعتباری بالغ بر۴ میلیارد ریال اجرا شد.
   به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز، مدیرامور 
برق منطقه شش این شرکت گفت: در راستای حفظ پا یداری شبکه و کاهش 
تلفات، عملیات ساماندهی و افزایش تاب آوری شبکه  فرسوده برق روستای 
به خرمشهر  اهواز  جاده  مسیر  در  واقع  اهواز  اسماعیلیه  از بخش  سطامیه 

ساماندهی و اصالح شد.
   محمدرضا شامسیری افزود: طی این عملیات که با استفاده از ظرفیت 
و توان داخلی شرکت انجام گردیدکلیه پایه های فرسوده جمع آوری و تعداد 
2۰ اصله پایه فشار متوسط جدیدنصب و همچنین شبکه ای به طور 2کیلومتر 
با نصب 6 هزار متر سیم هاینا و اجرای 2۰ طرح 1۰6، 1۰2 و1۰1 به منظور 
حفظ پایداری شبکه این روستا انجام شد.   وی تصریح کرد: این عملیات 
جهادی با مشارکت 1۰۰نفر در قالب1۰گروه عملیاتی از امور برق های مناطق  
مختلف کالنشهر اهواز در راستای تسریع در ارائه خدمت و افزایش رضایت 
مردم و تحقق حقوق شهروندی اجرا و گام بلندی برای ارائه خدمات هرچه 

بیشتر به مردم شریف این روستا می باشد.
مدیراموربرق منطقه شش در پایان گفت: این پروژه با اعتبار ۴ میلیارد 

و 13۰میلیون ریال و با استفاده از ظرفیتهای داخلی شرکت انجام گردید.

داخلی   حوزه  در  ممتاز  شرکتی  بندرامام  پتروشیمی 
سازی

نمایشگاه تخصصی  پیاپی در  بندرامام برای سومین سال  پتروشیمی 
حمایت از ساخت داخل صنعت پتروشیمی ضمن تفاهم با 8 شرکت دانش 

بنیان باز هم پیشرو در حوزه داخلی سازی شد.
و  نمایشگاه  سومین   ، بندرامام  پتروشیمی  عمومی  روابط  گزارش  به 
دوم  از  روز  سه  طی  پتروشیمی  صنعت  داخل  ساخت  تخصصی  همایش 
این شرکت  و  برگزار  اسفندماه سال جاری در جزیره کیش  لغایت چهارم 
ضمن شناسایی نیازهای خط تولید و با برنامه ریزی از پیش تعیین شده به 
منظور استفاده هرچه بیشتر از توان کارشناسان و شرکت های داخلی ، 8 
تفاهم نامه با شرکت های دانش بنیان در راستای داخلی سازی مواد شیمیایی 

، قطعات یدکی و  تجهیزات منعقد کرد.
وی ادامه داد: پتروشیمی بندر امام در زمینه ساخت داخل و همکاری با 
سازندگان و تامین کنندگان داخلی ، پیشرو و ممتاز عمل کرده و این موضوع 

با رویکردی نوین در بندر امام نهادینه شده است.
ایشان افزود : این تفاهم نامه ها بصورت نمادین و برای حمایت دائمی 
از ساخت داخل در بخش های مختلفی نظیر مواد شیمیایی ، قطعات یدکی 

و  تجهیزات و به مبلغ هفت میلیون یورو انجام مشده است.
شایان ذکر است جمعی از کارشناسان و صاحب نظران حوزه صنعت که 
در این نمایشگاه حضور داشتند ، ضمن تائید پیشتازی پتروشیمی بندرامام در 
حوزه داخلی سازی از این شرکت بعنوان نمونه )Benchmark( و الگوی 
داخلی سازی یاد کردند و به منظور اقدامات صورت گرفته در سالیان گذشته و 
همچنین اعتماد به جوانان و نخبگان کشور و بی نیازسازی صنعت پتروشیمی 
از خارج کشور ، از حمیدرضا رستمی مدیرعامل پتروشیمی بندرامام تقدیر و 

تشکر ویژه ای  بعمل آوردند.
شرکت های منتخب که با پتروشیمی بندرامام توافقنامه امضا نمودند:

1-شرکت مهرتاش سپاهان- آراد صنعت
2-شرکت توسعه فناوری و نوآروری ها نفت و انرژی پتروشریف

3-شرکت بنیاب سنجش دماوند
۴-شرکت دانش بنیان پتروسازه میهن

۵-شرکت همگام صنعت ایسنا
6-شرکت آتیه پردازان شریف
۷-شرکت فرادید توربو صنعت

8-پارک علم وفن آوری پردیس

محمد تیموری عضو هیات عامل 
و معاون برنامه ریزی سازمان راهداری 
سفر  جریان  در  جاده ای  نقل  و  وحمل 
به  شهرسازی  و  راه  وزیر  روزه  یک 
معیت  در  بازدید  مرکزی ضمن  استان 
مقام عالی وزارت ، گفت: این سازمان 
با توجه به ماهیت فعالیت خود در عرصه 
راهداری دارای ظرفیتی برای مشارکت 
با شرکت هپکو جهت تأمین 3۰۰ الی 
3۵۰ دستگاه انواع ماشین آالت راهداری 

از این شرکت است.
به گزارش روابط عمومی سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای محمد 
معاون  و  عامل  هیات  عضو  تیموری 
برنامه ریزی این سازمان در جریان سفر 
یک روزه وزیر راه و شهرسازی به استان 
مقام  معیت  در  بازدید  ضمن  مرکزی 
، گفت: سازمان راهداری  عالی وزارت 
وحمل و نقل جاده ای با توجه به ماهیت 
فعالیت خود در عرصه راهداری دارای 
ظرفیتی برای مشارکت با شرکت هپکو 
دستگاه   3۵۰ الی   3۰۰ تأمین  جهت 
این  از  راهداری  ماشین آالت  انواع 

شرکت است.
ز  ا یت  حما به  ه  ر شا ا با  وی 
و  ساخت  ر  د خلی  ا د شرکت های 
باالخص  سنگین  ماشین آالت  تولید 
ین  ا لید  تو ر  د هپکو  ی  نمند ا تو

در  موجود  پتانسیل  و  ماشین آالت 
نقل  و  حمل  و  ری  هدا را زمان  سا
ن  گا و نا ی  ز سا نو ی  ا بر ی  ه ا د جا
مبلغ  به  قراردادی  گفت:  ماشین آالت 
2 هزار و 18۰ میلیارد ریال برای خرید 
۵۰ دستگاه گریدر با این شرکت منعقد 
مبلغ  این  از  درصد   ۵۰ حدود  و  شده 
بصورت نقدی پرداخت شده است که 
بر تحقق تعهدات شرکت در  مشروط 
قرارداد جاری و به محض تحویل به 
 ، شده  خریداری  آالت  ماشین  موقع 
قراردادهای جدید منعقد خواهد شد .

این  یقینا  داشت:  اظهار  تیموری 
قرادادهای  انعقاد  ساز  زمینه  قرارداد 
کاری بیشتر با هپکو است تا این واحد 

شکوفایی  دوران  به  زودی  به  تولیدی 
خود در دهه 8۰ بازگردد.

بر  افزون  گفت:  ادامه  در  وی 
ماشین آالت  ناوگان  دستگاه  هزار   1۰
راهداری  ادارات کل  سنگین در سطح 
و حمل و نقل جاده ای استان ها دارای 
عمری بیش از 2۰ سال است که نیاز به 
نوسازی دارد و شرکت هپکو با افزایش 
بازدهی خود در خط تولید می تواند بخش 

عمده ای از این نیاز را تامین کند.
ن  ما ز سا یزی  مه ر نا بر ن  و معا
راهداری و حمل و نقل جاده ای سپس 
با حضور در جلسه شورای اداری اداره  
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل 
استان مرکزی، پس از استماع نظرات، 

از  اجمالی  گزارش های  و  پیشنهادات 
ضمن  استان  در  آمده  بعمل  اقدامات 
ارتقای  به  منتج  تالش های  از  تقدیر 
هوشمند  مدیریت  سازوکار  و  ایمنی 
به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  راه ها 
نوروزی  سفرهای  به  شدن  نزدیک 
 ، ایمن  سفرهای  برقراری  اهمیت  و 
بهره  راه هابرای  ایمنی  سطح  افزایش 
، اعتبار الزم  مندی کاربران جاده ای 
تا  شده  ابالغ  استان ها  مجموع  به 
از  ایام  این  در  کشور  سطح  راه های 

ایمنی بالقوه ای برخوردار شوند.
وی افزود: تامین منابع مالی پایدار 
که  است  اهدافی  مهم ترین  از  یکی 
به  تا  است  تالش  در  مجدانه  سازمان 
این مهم دست یابد و اصلی ترین هدف 
آن تأمین بودجه مستمر برای نگهداری 
از راه های کشور و ارائه خدمات مطلوب 

به مردم است.
این  طی  تیموری  است  گفتنی 
نگهداری  و  تعمیر  کارگاه های  از  سفر 
ماشین آالت و تجهیزات ایمنی راه های 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی بازدید کرد و گفت: توسعه 
زیرساخت های ادارات استانی در پیشبرد 
اجرای طرح های امانی، می تواند موجب 
سریع  اقدامات  در  مؤثری  گام های 

راهداری شود.

در راستای حمایت و پشتیبانی از تولید داخلی صورت پذیرفت؛

خرید ۵0 دستگاه ماشین آالت از هپکو توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

نقل  راهداری و حمل و  مدیرکل 
جاده ای استان اردبیل از آمادگی کامل 
این اداره کل جهت استقبال از مسافران 

نوروزی خبر داد. 
اله وثوقی در آخرین جلسه  کلیم 
و  راهداری  کل  اداره  اداری  شورای 
حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: 
مطابق شیوه نامه های ابالغی سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای فعالیت 
نوروزی اداره کل نیز آغاز شده و طرح 
نوروزی راهداری از 2۵ اسفندماه تا 1۵ 

فروردین اجرا می شود.
عضو شورای اداری استان اردبیل 
شعار طرح نوروزی راهداری را نوروزی 
متفاوت عنوان کرد و افزود: این طرح با 
هدف برخورداری از سفری ایمن، روان 
و آسان اجرا خواهد شد.دبیر کمیسیون 
مدیریت اجرایی ایمنی حمل ونقل استان 
اردبیل با بیان اینکه طرح پیش فروش 
آغاز  اسفندماه  دهم  از  نوروزی  بلیت 
رعایت  با  این طرح  کرد:  شده تصریح 
سقف ۵۰ درصد ظرفیت سرویس دهی 
شرکت های حمل و نقل مسافر بدون 

افزایش نرخ و به منظور امکان مدیریت 
ز  ا ناشی  احتمالی  های  محدودیت 
شده  عملیاتی  کرونا  ویروس  شیوع 
فعالیت  بر  نظارت  تشدید  است.وثوقی 
نقل  و  حمل  ناوگان های  و  شرکت ها 
و  را خاطرنشان کرد  عمومی مسافری 
شرکت  عملکرد  بر  نظارت  داد:  ادامه 
توقف  بر  تاکید  با  نقل  و  حمل  های 
زمان  در  آنها  پوشش  تحت  ناوگان 
فریضه  ادای  برای  مناسب  مکان  و 

و  مساجد  همچنین  و  غذا  نماز،صرف 
با  راهی،هماهنگی  بین  های  نمازخانه 
نظارت  اعمال  منظور  به  راهور  پلیس 
کافی در خصوص جلوگیری از سوار و 
پیاده نمودن مسافران در محدوده شهری 
و خارج از پایانه های مسافری،فعالیت 
موثر مدیران فنی شرکت ها و موسسات 
حمل و نقل در اعمال دقت نظر بیشتر 
نقلیه  فنی وسایل  تایید سالمت  جهت 
مسافربری قبل از اعزام به سفر، کنترل 

و  حمل  های  ناوگان  ایمنی  تجهیزات 
وسایل  قبیل  از  مسافری  عمومی  نقل 
معاینه  برگ  زنجیر چرخ،  گرمایشی، 
فنی معتبر، کپسول آتش نشانی، جعبه 
کمک های اولیه و مثلث شبرنگ مورد 
گیرد. می  قرار  ویژه  بازرسی  و  توجه 

از  اردبیل  استان  ترافیک  عضو شورای 
انجام تمهیدات الزم جهت اعزام زائران 
کاروان های راهیان نور خبر داد و گفت: 
جاده  حمل ونقل  و  راهداری  کل  اداره 
ای استان اردبیل نیز در راستای ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی بیش 
با رشادت های شهدای  از پیش مردم 
گرانقدر دوران دفاع مقدس مناسب ترین 
را  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان های 
زائران  تا  داده  اختصاص  مهم  این  به 
سفری  مقاومت  و  ایثار  های  سرزمین 
راهداری  مدیرکل  باشند.  داشته  ایمن 
اردبیل  و حمل و نقل جاده ای استان 
بیان کرد؛ بکارگیری ناوگان عمومی فاقد 
شرایط الزم ممنوع است و صدور مجوز 
سرویس دربستی در ایام نوروز به این 

اداره کل واگذار شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل اعالم کرد:

اداره کل راهداری استان اردبیل آماده استقبال از مسافران نوروزی است 

عضو شورای اسالمی کالنشهر تبریز 
شهر  بودن  خیز  زلزله  به  توجه  با   : گفت 
و  سکونتگاهها  تعداد  بودن  باال  و  تبریز 
ساختمانهای غیر اصولی و فرسوده ، دولت و 
دیگر ارگانها هم باید به موضوع ساماندهی 
بافتهای فرسوده کالنشهر تبریز ورود کنند. 
اینکه موضوع  بیان  با  شهرام دبیری 
کالنشهر  در  فرسوده  بافتهای  ساماندهی 
اظهار  است  حیاتی  موضوع  یک  تبریز 
داشت : مناطق حاشیه ای و بافتهای فرسوده 
، عمدتا دارای ساختمان های غیر استاندارد 
، با مقاومت کم در برابر زلزله و مسیرهایی 
غیرقابل تردد برای خدمت رسانی در زمان 

وقوع حادثه است.
رئیس شورای عالی استان آذربایجان 
خصوص  در  مسئله  دو  ما   : افزود  شرقی 
شهرک ها  یکی   ، داریم  تبریز  گسل های 
روی  بر  که  جدیدی  ساختمان های  و 
با  که  می شود  ساخته   تبریز  گسل های 
اصولی  صورت  به  بودن  خطرناک  وجود 
و ایمن و با استاندارهای مقاومت در برابر 
بافت  بعدی  مورد   ، شده اند  ساخته  زلزله 
فرسوده ای و حاشیه ای است که از قبل بر 
روی گسل ساخته شده بود و مشکل ما هم 

بیشتر این مناطق.
مناطق  در   : کرد تصریح  بیری  د
ر  بسیا جمعیت  کم  ترا تبریز  ی  شیه ا حا
ز  ا نیمی  گفت  بتوان  ید  شا و  باالست 
جمعیت تبریز در این مناطق سکونت دارند 
این خصوص  در  تمهیداتی  باید  بنابراین   ،

اندیشیده شود.
عضو شورای شهر تبریز در خصوص 
سازی  مقاوم  برای  شده  انجام  اقدامات 
وظیفه  این  اصل  در  گفت:  زلزله  برابر  در 
دولت است که مناطق حاشیه ای شهرها را 
ساماندهی و بازسازی کند اما با این وجود 
مدیریت شهری تبریز در توان خود اقداماتی 
انجام داده است تا بتواند بخشی از خطرات 

را کاهش دهند.
دبیری ادامه داد: ما یکسری اقدامات 
برای مقاوم سازی حاشیه شهر و  تکمیلی 
مثال   عنوان  به   ، داشتیم  فرسوده  بافت 
بافت  برای  مجاز  تراکم  در  ساخت  پروانه 
رایگان  را  تبریز  شهر  حاشیه  یا  فرسوده 
اعالم کردیم در حالی که بر اساس قانون 
آن  که  است  مجاز  تخفیف  درصد   ۵۰ تا 
به شهرداری  باید  دولت  را هم  ۵۰ درصد 
بابت  پولی  تاکنون دولت  اما  پرداخت کند 
این موضوع پرداخت نکرده است ، در حالی 
بازسازی  برای  ما در سیاست تشویقی  که 
صددرصد  تخفیف  ه  فرسود فت های  با

قائل شدیم.
در  شرقی  آذربایجان  استان  نماینده 
اقدام  داد:  ادامه  استان ها  عالی  شورای 
بعدی برای اجرای این سیاست تشویقی ، 
صدور پروانه ساخت با قولنامه بود ، هرچند 
فردی  اگر  که  می گرفتیم  تعهد  سازنده  از 
داشته  را  ساختمان  این  مالکیت  ادعای 
را  قولنامه  که  است  کسی  عهده  بر  باشد 
از  بخشنامه ای  اخیرا  اما   ، کند  می  ارائه 

که  است  شده  صادر  کشور  وزارت  سوی 
پروانه  قولنامه ای  ساختمان های  به  نباید 
ما  دست  بخشنامه  این  شود.  داده  ساخت 
را بسته است و در این خصوص نامه ای به 
رئیس شورای عالی استان ها نوشته ایم که 
پیگیری کند.دبیری با بیان اینکه بخشنامه 
نامبرده مانع از مقاوم سازی می شود اظهار 
سازی  مقاوم  تسهیل  برای  ما  اقدام  کرد: 
اجرا  این بخشنامه  اگر  بود در صورتی که 
شود به افرادی که قولنامه دارند نمی توانیم 

پروانه ساخت بدهیم .
در  شرقی  آذربایجان  استان  نماینده 
اقدام  کرد:  اضافه  استان ها  عالی  شورای 
شهر  حاشیه  بازسازی  به  ورود  ما  بعدی 

به  و  احداث  ساختمان  یکسری   ، است 
هم  حاضر  حال  در  کردیم.  واگذار  مردم 
دارد  وجود  جوانان  شهرک  در  برنامه ای 
واگذار  مردم  به  و  ساخته  واحد   2۰۰۰ که 
کنیم. برای این کار با قرارگاه خاتم االنبیا 
تفاهمنامه ای امضا شده است. هرچند از نظر 
قانونی وظیفه شورای شهر و شهرداری تنها 
محله ای  خدمات  ارائه  و  معابر  ساماندهی 
است و وظیفه دولت است که مقاوم سازی 
کند و درخواست ما هم این است که دولت 
به این مسئله ورود کند، چرا که جان مردم 

در خطر است.
وی با بیان اینکه معابر بافت فرسوده 
است  غیراستاندارد  تبریز  شهر  حاشیه  و 
از  خدمات رسانی  برای  باید  کرد:  تصریح 
شد  رد  پله ای  و  باریک  بسیار  کوچه های 
و این مسئله برای خدمات رسانی غیرقابل 

قبول است.
انجام  اقدامات  خصوص  در  دبیری 
گفت:  رسانی  خدمات  بهبود  برای  شده 
بهبود  برای  شهرداری  اقدامات  از  یکی 
بافت  محالت  مسیرگشایی  خدمات رسانی 
فرسوده بود که عالوه بر بازگشایی مسیرها 
برای عبور خودروهای خدمات رسان، منجر 
به مقاوم سازی هم می شود و به این صورت 
که با تملک ساختمان های حاشیه خیابان ها 
بازسازی  به  مجبور  نیز  ساختمان ها  باقی 
ویژه  به  خدمات رسان  نیروهای  می شوند. 
آتش نشانی هم آمادگی الزم برای حوادث 

احتمالی را دارند.

رئیس شورای اسالمی استان آذربایجان شرقی ؛

دولت و دیگر نهادها به ساماندهی بافتهای فرسوده کالنشهر تبریز ورود کنند
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 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر نمونه ایرانی یک کشنده 1۵۰ تنی که 
هزینه هاي  کاهش  و  معدني  آالت  ماشین  جابجایي  سرعت  افزایش  هدف  با 
سیرجان  آرمان گهر  و  گل گهر  شرکت های  متخصصان  همت  به  معدنکاري 

ساخته، رونمایی کرد.
 دکتر حسین مهرابی معاون اقتصادی استاندار کرمان گفت: پانزده سال پیش در 
استان کرمان فروش خاک داشتیم اما اکنون چند پله باالتر آمده ایم و در حال فروش 

گندله و فوالد هستیم.
وی با اشاره به دستاوردهای توسعه ای گل گهر و پروژه های در دست اقدام این 
شرکت افزود: با مدیریت به موقع و توانمند می توانیم به زنجیره های خوبی از معدن و 

صنعت و در نهایت صنایع پیشرفته برسیم.
مهندس محمدحسین نخعی معاون فنی و مهندسی مجتمع گل گهر نیز گفت: بر 
اساس ارزیابي هاي صورت گرفته توسط کارشناسان بومي سازي شرکت هاي گل گهر و 

آرمان گهر، دانشگاه صنعتي سیرجان به عنوان تحلیل گر سازه و چند شرکت توانمند داخلي 
به عنوان سازنده این دستگاه انتخاب شدند که طي 18 ماه تالش شبانه روزي به ثمر رسید.
 Tow وی ادامه داد: هندسه و سازه این کشنده فوق سنگین برگرفته از سازه
Haul اسمیت بوده که با ساخت آن عالوه بر افزایش سرعت پیاده روي )جابجایي( 
ماشین آالت کندروی معدني مانند شاول ها و دریل ها، مصرف قطعات زیربندي و 

هم چنین ارزبري کاهش مي یابد.
به گفته معاون فني و مهندسي مجتمع گل گهر، پیش بیني می شود که با بومي سازي 
این تجهیز و به کارگیري آن در منطقه گل گهر حداقل 3 میلیون یورو صرفه جویي ارزي 

ناشي از کاهش مصرف قطعات ماشین آالت معدني صورت گیرد.
همچنین با توجه به گسترش معادن منطقه گل گهر طي فرآیند استخراج، نیاز به 
جابه جایي تجهیزات معدن افزایش یافته و ساخت این تجهیز منجر به کاهش زمان 

جابجایي و در نتیجه کاهش هزینه هاي معدنکاري مي شود.

رویداد همراه سمنگان با معرفی طرح های نوآورانه در 
سیرجان برگزار شد

رویداد جامع سرمایه گذاری 
در طرح های نوآورانه سیرجان با 
سمنگان  همراه  رویداد  عنوان 
وری  آ گردهم  هدف  با  که 
ه  ز حو ر  د ثر  مو ی  ها د نها
سیرجان  استارتاپی  اکوسیستم 
به  اختتامیه  برگزار شد، در روز 
برتر  استارتاپ های  شناسایی 

پرداخت.
بین الملل شرکت گل گهر، رویداد  امور  و  روابط عمومی  به گزارش  
سمنگان که در سه محور صنعت و معدن، صنایع خالق و صنایع و خدمات 
نوآور شهری تعریف شد، از حمایت شرکت گل گهر و برخی نهادهای دیگر 

برخوردار بود.
این رویداد که با انتشار فراخوان از 1۷ بهمن ماه کار خود را آغاز کرد، 

9 اسفند به کار خود پایان داد.
رویداد سمنگان در بخش حضوری خود، ارزیابی اولیه ۷۰ طرح  رسیده 
و  نهایی  مرحله  به  را  برتر  تیم   8 نهایت  در  و  کرد  آغاز  اسفند  اول  از  را 

اختتامیه معرفی کرد.
گفتنی است تیم های انتخاب شده در روز اختتامیه به ارائه طرح خود 
و  برگزیده  تیم  نهایت سه  در  پرداختند که  داوران و سرمایه گذاران  برای 

یک تیم شایسته تقدیر شناخته شد.
در این مراسم تیم مادربون با طراحی پلتفرم جامع خدمات کودک و 

مادر رتبه سوم را به دست آورد.
هم چنین تیم ویرا در حوزه پهبادهای هوشمند رتبه دوم و تیم پزشکیار 

در حوزه هوش مصنوعی رتبه اول را به خود اختصاص داد.
هم چنین تیم  لیشمانیکس در حوزه تولید دارو از سوی هیات داوران 

شایسته تقدیر شناخته شد.
شایان ذکر است برگزاری نشستی با حضور برگزار کنندگان به منظور 
برگزاری  هم چنین  و  نوپا  کارهای  و  کسب  از  حمایت  راه های  شناسایی 
نوآور  خدمات  و  خالق،صنایع  صنایع  چالش های  و  فرصت ها  درباره  پنل 
شهری و هم چنین اکوسیستم نوآوری سیرجان از دیگر برنامه های جنبی 

این رویداد بود.

افزایش مسیرهای پروازی فرودگاه بین المللی پیام

پیام گفت:  المللی  بین  فرودگاه  و  اقتصادی  ویژه  مدیر عامل منطقه 
افزایش مسیرهای پروازی به دیگر نقاط کشور از مبدا پیام یکی از برنامه 

هایی است که به صورت جدی به دنبال تحقق آن هستیم.
، آقای قنبرپور گفت: فعال بودن بخش های مسافری، کارگو و آموزشی 
در منطقه ویژه اقتصادی پیام ظرفیت منحصر به فردی است و کمتر منطقه 

ای در کشور پیدا می شود که از چنین پتانسیلی برخوردار باشد.
و  اهواز  مقدس،  مشهد  مقصد  به  پروازها  اکنون  هم  گوید:  می  او 
بالعکس از طریق فرودگاه بین المللی پیام در حال انجام که مورد استقبال 

خوب مردم نیز قرار گرفته است.
بر همین اساس سیاست کلی ما بر این است که از طریق رایزنی با 
تقاضا  مورد  بیشتری که  پروازی  بتوانیم مسیرهای  ایرالین های مختلف 

مردم البرز و منطقه است را ایجاد کنیم.
و  ارتباطات  به وزارت  وابسته  پیام  فرودگاه  و  اقتصادی  ویژه  منطقه 
فناوری اطالعات از ظرفیت های مهم اقتصادی و پروازی کشور محسوب 

می شود.
فرودگاه پیام البرز در 2 بخش باری و مسافری خدمات ارائه می کند 
ضمن این که تاکنون بیش از 1۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در آن مستقر 

شده است.

استفاده از ورق های API۵LX۶۰شرکت فوالد اکسین 
در پروژه خطوط لوله انتقال نفت خام از کریت کمپ 

تا امیدیه

کارون  غرب  میادین  از  خام  نفت  انتقال  لوله  خط  پروژه  مجری 
که   API۵LX6۰ ورق های  از  داخلی  توان  از  استفاده  منظور  به  گفت: 
اکسین ساخته می شود  نفتی در شرکت فوالد  پروژه های  براستانداردهای 
انتقال نفت خام از کریت کمپ تا امیدیه به طول  برای احداث خط لوله 

96 کیلومتر استفاده می شود.
 آغاجاری مجری پروژه های خط لوله انتقال نفت خام از میادین غرب 
کارون اظهار کرد: این پروژه احداث خط لوله سی اینچ از حدفاصل کریت 
کمپ تا امیدیه بوده که به منظور انتقال نفت خام سبک از میادین غرب 

کارون و مبادی صادراتی است.
و  آغاز  جاری  مهرماه سال  ابتدای  از  پروژه  این  اینکه  بیان  با  وی 
این  پروژه استفاده  افزود: در اجرای  آینده به بهره برداری می رسد،  سال 
از توان داخلی و حمایت از ساخت داخل با تکیه بر اقتصاد مقاومتی مد 
نظر بوده که از کاالها و تجهیزاتی که 1۰۰ درصد ساخت داخل هستند 

می شود. استفاده 
تولید  و  ظرفیت  از  حداکثری  استفاده  منظور  به  گفت:  آغاجاری 
لوله نفت بر اساس  داخل مقرر شد که ورق های API۵LX6۰ خطوط 
استانداردهای پروژهای نفت در این کارخانه تولید و برای تبدیل به لوله 

به شرکت لوله سازی اهواز ارسال می شود.
وی در پایان اضافه کرد: این پروژه توسط شرکت مهندسی و توسعه 
نفت ایران و با مشارکت شرکت نصر میثاق اهواز و ستیران به طول 96 

کیلومتر انجام می شود

گل گهر از کشنده 1۵0 تنی ساخت داخل، رونمایی کرد

با حضور قائم مقام مدیرعامل در امور بهره برداری و توسعه انجام شد؛

بازدید از روند پیشرفت پروژه های شرکت فوالد خوزستان

فوالد اکسین یکی از برترین تولید کنندگان ورق های 
عریض در دنیاست

رئیس بازرسی و حفاظت فنی شرکت مهندسی توسعه نفت فعال بودن 
بخش صادرات فوالد اکسین را نوید بخش اتفاقات خوب آینده دانست و 
تولیدکنندگان  برترین  یکی  اکسین  فوالد  بگوییم  می توانیم  امروز  گفت: 

ورق های عریض در دنیا است.
علی کالکی رئیس بازرسی و حفاظت فنی شرکت مهندسی توسعه 
خوزستان  اکسین  فوالد  شرکت  تولید  خط  از  امروز  کرد:  اظهار  نفت 
بازید شد که فرآیند تولید ورق  های خطوط لوله گوره به جاسک در این 
جلو  خوبی  به  شرکت  این  با  همکاری  شد.  تولید  و  ریزی  پی  شرکت 
است  آن  شایسته  که  جایگاهی  در  اکسین  فوالد  که  و خوشحالیم  رفته 

قرار گرفته است.
نوید  اکسین  فوالد  صادرات  بخش  بودن  فعال  اینکه  بیان  با  وی 
بخش اتقاقات خوب آینده است، افزود: فوالد اکسین به عنوان تنها تولید 
کننده ورق های عریض فوالدی در کشور مسئولیت های اجتماعی خود را 

به خوبی به انجام رسانده است.
خط  و  کارون  غرب  میادین  پروژه  فنی  مسائل  گفت:  کالکی 
که  بگوییم  نیم  می توا امروزه  و  انجام  امیدیه  به  کمپ  کریت  لوله 
تولید  حوزه  در  دنیا  تولیدکنندگان  برترین  ز  ا یکی  اکسین  فوالد 

است عریض  ورق های 

بازدید های مستمر مهندس رخصتی از خطوط تولید 
وپروژه های کارخانه ذوب آهن اصفهان

 مهندس ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان 
پنچ شنبه 12 اسفند ماه از پروژه های توسعه بخش فوالدسازی و همچنین 
بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی بازدید کرد و با تالشگران این بخش 

ها دیدار و گفتگو نمود .
وی همت تالشگران این شرکت را ستودنی دانست و گفت : بزرگترین 
با شایستگی  ، تالش و جهاد فوالدمردانش است که  سرمایه ذوب آهن 

مفهوم غیرت و همت مردانه را جلوه گر ساخته اند.
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن در بازدید از پروژه های توسعه 
بخش فوالدسازی گفت : ساخت LF3 تا نیمه اول سال آینده و بازسازی 
رفع  در  ها  پروژه  این  و  رسد  می  پایان  به   1۴۰1 سال  اواخر  تا   LF1
شرکت  تولید  خط  همچنین  و  فوالدسازی  بخش  در  تولید  های  گلوگاه 

نقش مهی دارد
وی با اشاره به اهمیت زیاد این پروژه ها برای شرکت خواستار تسریع 
در اجرای آنها و نصب تجهیزات مربوطه شد و از تالشگران حوزه توسعه 
، عوامل اجرایی و مسئولین شرکت فوالد تکنیک به جهت تالش و همت 

در پیشبرد این پروژه قدردانی کرد.
برخی مزایای اجرای این پروژه ها بدین شرح است :

1 مناسب کردن دما جهت ریختگری
2 همگن کردن مذاب

3 امکان افزودن فرو آلیاژ ها
گفتنی است کار اجرایی پروژه های مذکور از اوایل امسال آغاز شده 
است و پروژه ساخت LF3 در بخش ساختمان و تامین اسکلت 9۰ درصد 
پیشرفت داشته است . هزینه اجرای این پروژه ها بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان 

و 8 میلیون و 2۰۰ هزار یورو می باشد .
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن در بازدید از بخش تولیدات کک 

و مواد شیمیایی نیز با تالشگران این بخش گفتگو کرد .
مهندس رخصتی ، با اشاره به کیفیت متفاوت زغال در معادن مختلف 
کشور ، ضرورت بهره گیری از ترکیب مناسب این مواد اولیه را یادآور شد 
و گفت : افزایش دقت و به روزرسانی تجهیزات در آزمایشگاه شرکت می 
تواند منجر به ترکیب مناسب تر زغال شده و در مجموع شاهد افزایش 

بهره وری و کاهش مصرف کک باشیم.
وی انضباط کارگاهی در بخش کک سازی را قابل تقدیر دانست و 
گفت: با همت تالشگران ذوب آهن اصفهان ، آینده ای روشن در پیش 

روی این مجتمع عظیم صنعتی قرار دارد.

روند  از  بازدید   : زمانه  اقتصاد 
فوالد  شرکت  پروژه های  پیشرفت 
خوزستان با حضور قائم مقام مدیرعامل 
در امور بهره برداری و توسعه انجام شد.

نه  ما ز د  قتصا ا ش  ر ا گز به 
عمومی،  روابط  خبرنگار  از  نقل  به 
نیکوکار  محمد  حضور  با  بازدید  این 
بهره  امور  در  مدیرعامل  مقام  قائم 
نی  شهنیا میثم  توسعه،  و  برداری 
پروژه ها،  اجرای  و  برنامه ریزی  معاون 
عباسعلی تقوی معاون منابع انسانی و 
امور اجتماعی، محمد جامعی مدیر دفتر 
حوزه مدیرعامل، محمدرضا اقتدار مدیر 
برنامه ریزی و کنترل طرح ها و بهرام 
شجاعی سرپرست روابط کار انجام شد.

بر پایه این گزارش، بازدید یادشده 
استقبال و همراهی صادق طاهری  با 

پیرعباسی  رضا  برق،  پروژهای  مدیر 
اولیه و کوروس  مدیر پروژه های مواد 
عریض  اسلب  پروژه  مدیر  محمودیان 
پیشرفت  روند  از  و  گرفت  صورت 
اسلب عریض جایگزین، و  پروژه های 
پست برق ۴۰۰ کیلو ولت که از پروژه 
پایداری  طرح  حیاتی  و  اصلی  های  

هستند،  فوالدخوزستان  شرکت  تولید 
و همچنین از پروژه های اِیر سپریتور 
و دبل ِدک رولر اسکرین گندله سازی 
2 که از پروژه های طرح بهینه سازی 
می باشند و باعث بهبود کیفیت و دانه 
شوند،  می  تولیدی  های  گندله  بندی 

بازدید بعمل آمد.

گفتنی است، بازدید انجام شده 12 
اسفندماه 1۴۰۰ انجام گردید و با توجه 
به ارزیابی مثبت و روند خوب پیشرفت 
پروژه های مورد بازدید، نکات الزم در 
ها  پروژه  تکمیل  و  روند  حفظ  جهت 
توسط قائم مقام مدیرعامل مورد تاکید 
میثم  بازدید  پایان  در  و  گرفت  قرار 
نیکوکار  مهندس  حضور  از  شهنیانی 
از حمایت  و هیات همراه و همچنین 
های هیات مدیره و مدیرعامل محترم، 
مستمر  و  تنگاتنگ  های  همکاری 
بهره  واحدهای  مجموعه  و  مدیران 
برداری و تالش های بی وقفه مدیران 
پروژه و تیم های اجرایی پروژه ها که 
در پیشبرد و اجرای طرح های توسعه 
فوالدخوزستان نقش موثری را داشته 

اند، تشکر و قدردانی نمود.

خبر ...خبر

کوتاه از صنعت

 از مدیرعامـل پاکسـان در نشسـت 
معاون وزیر و رئیس کل سـازمان توسـعه 
تجارت ایران با صادرکنندگان برتر کشـور 

در سـال جاری تقدیر شـد.
کل  رئیـس  و  وزیـر  معـاون   ،
در  ایـران  تجـارت  توسـعه  سـازمان 
نشست هم اندیشـی بررسی مشکالت 
نمونـه  صادرکننـدگان  راهکارهـای  و 
رویکـرد  بـر  تأکیـد  بـا   1۴۰۰ سـال 
بازیگـران  از  گیـری  بهـره  در  دولـت 
اصلی حوزه تجارت خارجی در پیشـبرد 
اهـداف توسـعه ای، گفـت: کار تیمی و 
هـم اندیشـی، گسـترش ظرفیت های 

تجاری کشـور را در پی خواهد داشـت.
علیرضـا پیمـان پاک در این نشسـت با 
اشـاره بـه اینکه برنامه دولـت در حوزه 
تجـارت خارجـی اسـتفاده از بازیگـران 
اصلـی این حوزه اسـت، اظهار داشـت: 
در سـال جـاری توانسـتیم بـه میـزان 
خوبـی از رشـد صـادرات دسـت پیـدا 
کنیـم، کـه این مهـم به دلیـل افزایش 
همـکاری بخـش خصوصـی و تشـکل 

هـا بوده اسـت.
بـه گفتـه وی، تالش مسـئولین 
ایـن سـازمان بـر ایـن مبنا اسـت که 
صادرکننـدگان و تشـکل هـا مجـری 

و  باشـند  رت  تجـا بخـش  صلـی  ا
سـازمان توسـعه تجـارت ایـران نیـز 
بخـش  ایـن  مشـکالت  رفـع  بـرای 
تمـام تـالش خـود را بـه کار گرفتـه 
اسـت که ایـن روند موجب دسـتیابی 
بـه سـهم خوبـی از بـازار بیـن الملل 

شـد. خواهد 
معـاون وزیر و رئیس کل سـازمان 
توسـعه تجارت ایران همچنین با اشـاره 
بـه اینکـه هر فعالیتـی که بـا کار تیمی 
پیشـرفته، بـه موفقیـت رسـیده اسـت، 
عنـوان کـرد: یکـی از موضوعات اصلی 
در حـوزه تجـارت بحـث هـم اندیشـی 

اسـت، مسـئله ای کـه موجب می شـود 
تـا بتوانیـم ظرفیت های تجاری کشـور 
را گسترش دهیم و در این راستا از تمام 

ابزارهـا اسـتفاده خواهیم کرد.
نشسـت  از  دیگـری  بخـش  در 
و  مشـکالت  بررسـی  اندیشـی  هـم 
نمونـه  صادرکننـدگان  راهکارهـای 
سـال 1۴۰۰، بقائی مدیرعامل شـرکت 
پاکسـان ضمـن اشـاره بـه مشـکالت 
اگـر  گفـت:  صنعتگـران  روی  پیـش 
دیگـر  و  سـازمان ها  خانه هـا،  وزارت 
دسـتگاه های مرتبط بـا صنایع از تولید 
و صنعـت کشـور حمایـت کننـد، قطعا 
بـا توانمنـدی کـه بسـیاری از صنایـع 
کشـور از آن برخـوردار هسـتند، بخش 
بزرگی از مشـکالت اقتصادی، اشـتغال 
و معیشـتی جامعـه مرتفـع خواهد شـد.

در پایـان این مراسـم وزیر صنعت، 
بقائـی  حسـن  از  تجـارت  و  معـدن 
مدیرعامـل شـرکت پاکسـان بـه عنوان 
تاریـخ  آور صادرکننـدگان  تنهـا مـدال 
صنعت شـوینده کشور در سـال 1۴۰۰ با 

اهـدای لـوح تقدیـر قدردانـی نمـود.
در پایان این مراسـم لوح تقدیری 
از سـوی وزیر صنعـت، معدن و تجارت 
بـه حسـن بقائـی مدیرعامـل شـرکت 
آور  مـدال  تنهـا  بـه عنـوان  پاکسـان 
صادرکننـدگان تاریـخ صنعت شـوینده 

کشـور تقدیم شـد

وزیر صنعت، معدن و تجارت از مدیرعامل پاکسان تقدیر نمود

زیر نظر: بهنام مومنی

زیر نظر: زهره محمد سعیدی

اجرای موفقیت آمیز پروژه های دبل 
غبار  های  شوت  و  اسکرین  دک رولر 
نشان، افزایش کیفیت تولید گندله سازی 
و کاهش انتشار غبار در فوالد خوزستان 

را به همراه داشت.
تولید پایدار و با کیفیت جهانی با در 
نظر گرفتن مولفه های زیست محیطی، 
به  اصلی مهم فوالد خوزستان  راهبرد 

شمار می آید.
در  خوزستان  فوالد  پروژه های 
با  شرکت  اصلی  های  طرح  چارچوب 
سازی،  بهینه  تولید،  پایداری  اهداف: 
محیطی،  زیست  ظرفیت،  فزایش  ا
اجتماعی  های  مسئولیت  و  ساختمانی 
تعریف و اجرا می شوند. در سال های اخیر 
الزام پروژه های توسعه فوالد خوزستان، 
دارا بودن پیوست زیست محیطی است و 
همچنین به منظور کاهش غبار صنعتی، 
غبارگیرها،  نصب  مانند:  پروژه هایی 
پاش و شوت  اجرای سیستم های مه 
فوالد  شرکت  در  نشان  غبار  های 

اجرا شده  به صورت مستمر  خوزستان 
است.

در  یکی  که  موفقی  پروژه  ی  دو 
کیفیت  افزایش  بر  سازی  بهینه  طرح 
تولید گندله و دیگری از مجموعه پروژه 
های طرح زیست محیطی باعث کاهش 
قابل مالحظه  ی غبار در شرکت فوالد 
خوزستان شد، پروژه های دبل دک  رولر 
اسکرین و شوت های غبارنشان بود، که 
در ادامه، مصاحبه خبرنگار روابط عمومی 
فوالد خوزستان با رضا پیرعباسی مدیر 
چگونگی  درباره  اولیه  مواد  پروژه های 

اجرای این پروژه ها را می خوانید.
جناب پیرعباسی در ابتدا در مورد 
مشخصات این دو پروژه توضیح دهید.

اسکرین،  رولر  دک  دبل  پروژه 
نگهداری  سیستم  بهبود  منظور  به 
بازدهی  افزایش  رولر   ها،  تعمیرات  و 
گندله  کیفیت  بهبود  و  اسکرین ها 
نمودن  مستقل  از  استفاده  با  تولیدی 
با  پروژه  این  شد.  اجرا  آن  درایو های 

هزینه ی 66 میلیارد تومان و به مدت 
2۰ ماه تعریف و کار طراحی، تامین و 
مغناطیس  فکور  شرکت  به  آن  نصب 
توقف  زمان  در  و  شد  واگذار  اسپادانا 
ماه  بهمن  در   2 گندله سازی  روزه   ۵
سال جاری و با استفاده از زمان های 
به  شده  اعمال  گاز  و  برق  محدودیت 
شرکت، بصورت شبانه روزی نصب و 
پروژه  این  اجرای  گردید.  اندازی  راه 
دبل دک  توقفات  کاهش  بر  عالوه 
نگهداری  های  هزینه  کاهش  و  قبلی 
قابل  کیفی  تاثیر  مربوطه،  تعمیرات  و 
مالحظه ای در حفظ دانه بندی مناسب 
آهن  تولید  کیفیت  افزایش  و  گندله 
همراه  به  را  احیاها  واحد  در  اسفنجی 

دارد.
پروژه کنترل غبار تاور 18 در مسیر 
انتقال گندله به واحدهای احیا، نیز یکی 
از پروژه های طرح جامع زیست محیطی 
غبار  انتشار  کاهش  هدف  با  که  است 
شوت های  از  استفاده  با   18 تاور  در 

با  انرژی،  مصرف  بدون  و  نشان  غبار 
از  تومان،  میلیارد   11 گذاری  سرمایه 
خرداد امسال و در مدت 18 ماه تعریف 
شده است. که فاز اول آن در توقفات 
یک ماهه زمزم 2 در بهمن ماه امسال 

با موفقیت انجام گردید.
جناب مهندس در مورد ویژگی های 
این پروژه و فناوری به کار رفته در آن 

توضیح دهید.
مهندسی پروژه کنترل غبار تاور 18، 
استرالیا   Golf شرکت  لیسانس  تحت 
عهده ی  بر  آن  اجرای  و  شده  انجام 
می  وتوس  مهندسی  نوآوران  شرکت 
باشد. فاز اول این پروژه بصورت نمونه و 
تحقیقاتی بر روی یکی از نوار نقاله های 
ذخیره  مخازن  به  گندله  ارسال  مسیر 
روزانه زمزم 2 )نوار نقاله ۵8( در توقف 
سالیانه واحد زمزم 2 به مدت یک ماه 
با موفقیت انجام گردید.از ویژگی های 
منحصر به فرد این پروژه، اجرای اولین 
بار آن در سطح کشور می باشد و عالوه بر 
کاهش انتشار غبار، باعث کاهش سایش 
بدنه شوت ها، جلوگیری از کاهش کیفیت 
گندله، حذف کامل ریزش گندله از اطراف 
فناوری جدید  و  دانش  انتقال  شوت ها، 
شوت های غبار نشان به شرکت فوالد 

خوزستان بوده است.
و سخن پایانی؟

شرکت  فوالد خوزستان عالوه بر 
حفظ روند تولید، به دنبال راهکارهای 
عملی در مسیر کاهش آالینده ها و حفظ 
محیط زیست است. اجرای این دو پروژه 
که با فناوری روز و بکارگیری دانش فنی 
همراه  داخلی  شرکت های  متخصصان 
بوده، گام بلندی در تحقق اهداف توسعه 
پایدار شرکت فوالد خوزستان بوده است. 
مدیرعامل،  حمایت های  از  پایان  در 
پروژه ها،  اجرای  و  برنامه ریزی  معاون 
همکاری مجموعه مدیریت بخش مواد 
اولیه و تالش تیم پروژه پیمانکار، مشاور 

و کارفرما تشکر و قدردانی می کنم .

پروژه های دبل دک رولر اسکرین و شوت های غبار نشان با موفقیت اجرا شد
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علیرضا دبیر:
کم کاری هیات های کشتی و مربیان بی دانش دو معضل کشتی 

ایران است
رییس فدراسیون کشتی، روسای کم 
کار هیات های کشتی و همچنین مربیان 
بی دانش را دو معضل امروز کشتی ایران 
دانست و گفت: از انتخاب مجدد یکی از 
روسای هیات ها و همچنین قطع دیرهنگام 

همکاری با یک مربی تیم ملی پشیمانم.
علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی 
کشتی  های  هیات  روسای  با  جلسه  در 
سراسر کشور، از برخی روسای هیات ها 
و  کشتی  برای  نگذاشتن  وقت  دلیل  به 
عملکرد ضعیف آن ها، انتقاد و تاکید کرد 

در صورتیکه این روند اصلالح نشود و تغییری در رویکرد آن ها صورت نگیرد، قطعا 
از سمت خود کنار می روند.

دبیر در این جلسه از برخی روسای هیات های استانی کم کار استان ها که 
انتظار زیادی از کشتی آن ها می رود، شدیدا انتقاد و هشدار داد در صورت ادامه این 
روند ، این افراد از سمت خود کنار گذاشته خواهند شد چرا که وی بر سر کشتی با 

هیچ کس تعارف ندارد.
رییس فدراسیون کشتی همچنین مربیان بی دانش و روسای هیات های کم کار 
را دو معضل اساسی کشتی ایران ارزیابی کرد و خواستار جدیت بیشتر برخی مربیان 

کشتی برای یادگیری فنون روز کشتی و آموزش اصولی آن به کشتی گیران شد.
دبیر با بیان اینکه بسیاری از مربیان کشتی برای یادگیری فقط منتظر اقدامات 
انستیتو کشتی هستند، گفت: نباید روسای هیات ها و مربیانشان فقط دنبال این باشند 
که انستیتو کشتی چه کاری برایشان انجام می دهد. روسای هیات ها باید وقت بگذارند 
و از مربیانشان کار بخواهند. یک مربی کشتی باید دلسوزانه مدام در جستجوی اطالعات 
و فنون روز کشتی باشد و در این زمینه فعاالنه عمل کند. برخی مربیان امروزی دیگر 

مانند مربیان قدیمی نیستند و دانششان در کشتی اندک است.
دبیر همچنین اعالم کرد: آماده ایم دوره های مربیگری را با حضور 1۰ مربی 
آینده دار و فعال کشتی نونهاالن و نوجوانان هر استان را با هزینه فدراسیون طی ۵ 

روز در محل فدراسیون برگزار کنیم.
رییس فدراسیون کشتی گفت: به عنوان کسی که 3۵ سال است در کشتی حضور 
دارم، با قاطعیت می گویم مشکل اصلی کشتی ایران در حال حاضر روسای هیات 
هایی هستند که برای کشتی وقت نمی گذارند و توان انجام مسئولیت خود را ندارند 
و همچنین مربیانی که به روز نیستند و نمی توانند فنون کشتی را به خوبی به کشتی 
گیران منتقل کنند. مربی که نتواند خودش خوب یک فن را اجرا کند قطعا نمی تواند 

آن را به درستی آموزش دهد.
دبیر همچنین در این جلسه عنوان کرد: از همه کارها و تصمیمات خود دفاع می 
کنم اما از انتخاب مجدد یکی از روسای هیات های استانی و همچنین ادامه همکاری 
با یکی از مربیان تیم ملی پشیمانم چرا که هر چه زودتر با او قطع همکاری می کردم 

بیشتر به نفع تیم ملی بود.
با توجه به انتقادات مطرح شده از سوی بسیاری از کارشناسان نسبت به عملکرد 
برخی روسای هیات های کشتی، باید منتظر ماند و دید رییس فدراسیون کشتی چه 

برخوردی با این افراد خواهد داشت؟
قزاقستان اولین حریف ایران؛

آغاز مسابقات هندبال دختران آسیا از امروز
مسابقات هندبال قهرمانی آسیا دختران از امروز 16 اسفند به میزبانی قزاقستان 

آغاز می شود.
شانزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا دختران جوان از 16 تا 22 اسفند 

به میزبانی آلماتی قزاقستان انجام خواهد شد.
در حالی که قرار بود تیم ملی ایران در اولین دیدار خود روز دوشنبه به مصاف 
ازبکستان برود، با یک تغییر در برنامه مسابقات میزبان این مسابقات اولین حریف 

ایران خواهد بود. 
در این مسابقات ۵ تیم قزاقستان، ازبکستان، هند، تایلند و ایران حضور دارند و 

2 سهمیه مسابقات جهانی اسلوونی 2۰22 توزیع خواهد شد.
البته قرار بود در این مسابقات 3 سهمیه جهانی توزیع شود که با انصراف کره 

جنوبی از حضور در این مسابقات تعداد سهمیه ها کاهش یافت.
شهرزاد نصوحی، سیده لیال حسینی، هدیه ویسی، معصومه قنبری، هانیه کریمی، 
غزل عادلی، مرضیه قاراخانی، مبینا حسن نژاد، مهربان بدوی، نگار زنده بودی، مائده 
شهبازی، سارا موسی زاده، هستی دوخایی، الناز یارمحمدی، آرزو بهمنی و فاطمه مریخ 

ملی پوشان اعزامی به این مسابقات هستند.
غالمعلی اکبرآبادی به عنوان مدیر فنی، مهسا معتمدی و زهرا احمدی نیا به 
عنوان مربی و آزاده گیالنی به عنوان سرپرست هدایت تیم ملی ایران را بر عهده دارند.

* برنامه کامل شانزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی دختران جوان آسیا 
قزاقستان:

دوشنبه 16 اسفند:
قزاقستان- تایلند ساعت 1۴:3۰

سه شنبه 1۷ اسفند: 
هند - ازبکستان ساعت 12:3۰

ایران - قزاقستان ساعت 1۴:3۰
پنج شنبه 19 اسفند:

ایران - هند ساعت 12:3۰
ازبکستان - تایلند ساعت 1۴:3۰

شنبه 21 اسفند:
ایران - تایلند ساعت 12:3۰

هند - قزاقستان ساعت 1۴:3۰
یکشنبه 22 اسفند:

ایران - ازبکستان ساعت 12:3۰
دوشنبه 23 اسفند:

هند - تایلند ساعت 12:3۰
قزاقستان- ازبکستان ساعت 1۴:3۰

استارت شاگردان محمد بنا برای فتح میادین جهانی

نخستین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در میادین بین المللی سال 
2۰22 از روز گذشته آغاز  شد تا شاگردان محمد بنا رسماً وارد روند آماده سازی شوند.
طبق آخرین مرحله چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی که با برگزاری پیکارهای 
جام تختی پیگیری شد، نفرات مورد نظر محمد بنا و کادر فنی مشخص و گزینش 
شدند. بدین ترتیب 38 فرنگی کار در لیست سرمربی تیم ملی قرار گرفتند تا با حضور 

در خانه کشتی تهران وارد نخستین اردوی آماده سازی شوند.
با توجه به برنامه کادر فنی قرار است فرنگی کاران تا زمان حضور در رقابتهای 
قهرمانی آسیا در مغولستان 3 مرحله اردو را پشت سر بگذارند که نخستین مرحله از 
روز گذشته آغاز و تا 26 اسفندماه ادامه خواهد داشت. اردونشینان پس از چند روز 
استراحت باید از روز سوم فروردین ماه سال 1۴۰1 دوباره به خانه کشتی بازگردند و 
وارد دور جدید تمرینات شوند. این روال دوباره بعد از چند روز استراحت و برگزاری 
اردوی سوم ادامه خواهد داشت تا اینکه تیم ملی کشتی فرنگی اواخر فروردین ماه 

مهیای اعزام به رقابتهای قهرمانی آسیا شود.
البته مسابقات قهرمانی آسیا، آغاز رویدادهای مهم بین المللی شاگردان محمد 
بناست چراکه تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در سالجاری میادین دیگری از جمله 
بازی های کشورهای اسالمی، بازی های آسیایی هانگژو و مسابقات جهانی صربستان 

را هم پیش رو دارند.
طبق تصمیم تصیم کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی تکلیف انتخاب ملی پوشان 
اعزامی به این میادین رسمی با اعزام نفرات منتخب به چندین تورنمنت بین المللی 

مشخص خواهد شد.

گواردیوال: به یک مهاجم نیاز داریم
پپ گواردیوال با وجود صدرشینی سیتی در 
لیگ برتر اعتقاد دارد که تیمش به ی مهاجم 

بزرگ نیازمند است.
سرخیو  گذشته  تابستان  منچسترسیتی 
آگوئرو را پس از یک دهه از دست داد. ستاره 
آرژانتینی همه رکوردهای گلزنی در سیتی را به 
نام خود کرد و سپس راهی بارسلونا شد هرچند 
که چندی پیش به دلیل مشکالت قلبی تصمیم 
به بازنشستگی گرفت. سیتی برای پر کردن جای 

خالی آگوئرو روی جذب هری کین حساب کرده بود و بسیار تالش کرد تا انتقال او 
را نهایی کند ولی با مقاومت تاتنهام نتوانست به هدف خود برسد. دنیل لِوی، مالک 
تاتنهام اعالم کرد که تحت هیچ شرایطی حاضر به از دست دادن بهترین بازیکن تیمش 
نیست و کین با وجود شورش و غیبت در تمرینات پیش فصل، در نهایت ماندنی شد.
سیتی با وجود نداشتن یک مهاجم شماره 9 بزرگ و کالس جهانی اما همچنان 
با سه امتیاز بیشتر از لیورپول صدرنشین لیگ است ولی نمی توان کتمان کرد که 
کمتر از سال های گذشته گلزنی کرده است)6۴ گل پس از 2۷ بازی که هفت گل 
کمتر از لیورپول است(. در سیتی گابریل ژسوس بیشتر به عنوان بال استفاده شده و 
حتی باشگاه به فران تورس مهاجم اسپانیایی خود نیز در زمستان اجازه جدایی داد.

پپ گواردیوال سرمربی سیتی به خوبی نسبت به این مساله آگاهی دارد و به 
BBC گفت:» معتقدم ما به یک مهاجم شماره 9 نیاز داریم. نمی دانم بازیکنانم 
چطور بدون مهاجم شماره 9 در فصل جاری بازی کرده اند و باید ستایش شان کرد. 
در لیگ برتر شما نمی توانید بدون مهاجم نوک بازی کنید. ما به مهاجم نیاز داریم 

و فکر می کنم باشگاه در این راه تالش مضاعفی خواهد کرد.«

مارتین اودگارد: در رئال هیچ وقت به من اعتماد نشد
مارتین اودگارد در آرسنال 
به آرامش رسیده، همان چیزی 

که در رئال مادرید نداشت.
ستاره  اودگارد  مارتین 
در  سالگی   16 از  که  نروژی 
عضویت رئال بود و چند سال 
تیم های هلندی و  متوالی در 
سپس سوسیداد به شکل قرضی 

بازی کرد، باالخره تابستان گذشته مجوز جدایی قطعی از رئال را گرفت و با قراردادی 
تا 2۰2۵ به آرسنال ملحق شد. او نیم فصل دوم فصل گذشته را قرضی برای توپچی 
ها بازی کرده بود و در بازگشت به رئال تصمیم به جدایی قطعی گرفت. رئال نیز او 

را با ۴۰ میلیون یورو واگذار کرد.
اودگارد در آرسنال تبدیل به بازیکنی ثابت و تاثیرگذار شده و کامال احساس 

راحتی می کند. زمزمه رسیدن کاپیتانی آرسنال به او هم شنیده می شود.
اودگارد در مصاحبه با تی وی 2 و در مورد روزهای حضورش در رئال و مقایسه 
با شرایط فعلی در آرسنال گفت:» در 1۵ سالگی از کشور خارج شدن و تصمیم به 
بازی برای یک باشگاه بزرگ گرفتن، ساده نیست و برایم همه چیز خاص بود. به 
رئال پیوستم ولی سال ها به تیم های دیگر قرض داده شدم و مرتب در حال آزمایش 
من بودند. خیلی از اطرفیان نگران شرایط من و آن همه آزمون و خطا بودند. فکر 
می کنم به اندازه کافی خوب بودم که به من اعتماد شود. حاال در آرسنال نیازی به 
اثبات خودم ندارم.« اودگارد ادامه داد:» حس می کنم در آرسنال جایگاه شایسته 
ای دارم. اینجا به من آرامش داده اند و ثبات. در آرسنال دیگر دغدغه این را ندارم 
که سال بعد قرار است کجا قرضی بازی کنم. همه چیزخوب پیش می رود و همان 

جایی هستم که دوست داشتم.«

بارسا شانس زیادی ندارد؛
رقابت برای هالند فقط بین رئال و سیتی است

در نروژ معتقدند که رقابت اصلی برای جذب ارلینگ هالند بین رئال مادرید 
و منچسترسیتی است.

چند روز قبل اخباری در مورد سفر جوردی کرویف و ژاوی به شهر مونیخ برای 
مالقات با ارلینگ هالند و انتقال این ستاره نروژی به بارسلونا برای فصل بعد مطرح 
شد. ژاوی در نشست خبری دیروز خود تلویحا این اخبار را تایید کرد و البته تمایلی 
به توضیح بیشتر در این رابطه نشان نداد اما خوان الپورتا، رئیس باشگاه مدعی شد 
هنوز مذاکره ای بین بلوگرانا و هالند صورت نگرفته و او در صورت تمایل با باشگاه 

دورتموند وارد صحبت خواهد شد نه با خود بازیکن.
اظهارنظر الپورتا مثل آب سردی روی هواداران بارسلونا بود که مشتاقانه اخبار 
هالند را دنبال می کردند. طبق ادعای مارکا، همانطور که از قبل مشخص بود، رئال 
مادرید بهترین وضعیت را در قبال جذب هالند دارد و پس از این تیم منچسترسیتی 

صاحب شانس بیشتری است.
یان آگه فیورفورت، فوتبالیست سابق تیم ملی نروژ و از نزدیکان به خانواده هالند 
نیز این موضوع را تایید کرد:» رئال مادرید در راه جذب ارلینگ جلوتر از بارسلوناست 
و پس از این تیم منچسترسیتی را داریم. در سیتی به یک مهاجم بزرگ نیاز دارند و 
معتقدم هالند به خوبی در این تیم جواب خواهد داد. در این راه البته جزئیات زیادی 
تعیین کننده هستند و در نهایت خود بازیکن تصمیم گیرنده است. رقابت اینجا فقط 
بین رئال و سیتی است. بارسا هم شانس های اندکی دارد و شاید در پایان بتواند 
گوی سبقت را برباید ولی االن رقابت بین دو کشور انگلیس و اسپانیا و دو باشگاه 

سیتی و رئال است.«

گنابری در رادار بارسلونا

باشگاه بارسلونا قصد دارد که برای جذب مهاجم بایرن مونیخ پیشنهاد 3۰ 
میلیون یورویی به باواریایی ها ارائه دهد.

به گزارش کادینا کوبی، سرژ گنابری تا سال 2۰23 با بایرن مونیخ قرارداد دارد.
این بازیکن ملی پوش قرارداد خود را با بایرن تمدید نکرده است و این باعث 

شده است که گمانه زنی های درباره جدایی او در تابستان به گوش برسد.
بارسلونا یکی از تیم های است که به جذب گنابری عالقه دارد. ژاوی این بازیکن 
را در فهرست خود برای فصل بعد قرار داده است به طوریکه باشگاه بارسلونا حاضر است 
که برای جذب این بازیکن باتجربه پیشنهاد 3۰ میلیون یورویی به بایرن ارائه دهد.

از رئال مادرید،لیورپول و منچستر یونایتد به عنوان دیگر مشتریان این بازیکن 
یاد می شود. گنابری در فصل جاری 33 بار با پیراهن بایرن در مسابقات مختلف به 

میدان رفته که نتیجه آن 12 گل و 9 پاس گل بوده است.

آنچلوتی: ایمان داریم که شکست برابر PSG را جبران می کنیم
سرمربی رئال مادرید به ستایش از عملکرد شاگردانش بعد از پیروزی قاطع 
برابر رئال سوسیداد پرداخت. او تاکید کرد که همه تیمش ایمان دارند که شکست 

برابر پاری سن ژرمن را جبران خواهند کرد.
رقابت های اللیگا  هفتم  و  بیست  هفته  در  مادرید  رئال  مارکا،  گزارش  به 
پیروزی ارزشمندی رابه دست آورد و توانست با نتیجه ۴ بر یک  رئال سوسیداد را 

از پیش رو بردارد.
آنچلوتی در نشست خبری بعد از بازی گفت: من بر این باور هستم که از ابتدا 
تا پایان بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتیم. به خوبی حریف را تحت فشار قرار 
دادیم. این گونه بازی کردن در برابر پاری سن ژرمن هم بسیار به ما کمک خواهد 
کرد. بازی بسیار مهمی برابر ما بود چرا که باعث شد تا اختالف خود را با تیم دوم 
افزایش دهیم. بازیکنان به خوبی اهمیت این بازی را درک کردند. امیدوارم که این 

وضعیت را در بازی حساس روز چهارشنبه برابر پاری سن ژرمن تکرار کنیم.
همه  گذاشتیم  نمایش  به  که  خوبی  بسیار  بازی  این  از  بعد  داد:  ادامه  او 
رئالی ها ایمان پیدا کرده اند که می توانیم شکست بازی رفت برابر پاری سن ژرمن 
را جبران کنیم و به دور بعد راه پیدا کنیم. هواداران در این بازی ما را تشویق و 
تشکر کردند. به این حمایت نیاز داریم. آنچلوتی درباره کاسیمیرو گفت: او بازیکن 

بسیار باکیفیتی است. 

فوتبال  کارشناس  یک 
می گوید با وجود رقابت حساس 
دو تیم استقالل و پرسپولیس 
در صدر جدول، کیفیت فوتبال باشگاهی 
ایران نسبت به گذشته افت کرده است.

علی اصغر مدیر روستا، درباره تشکر 
با  دیدار  جریان  در  او  از  استیلی  حمید 
سفیر کره جنوبی اظهار کرد: کار خاصی 
تیم  به  مربوط  اداری  مساله   یک  نبود. 
انجام می شد و  باید  بود که  ایران  ملی 
از طریق ارتباطاتی که داشتیم این کار 

را انجام دادیم.
حمید  آمدن  کار  روی  درباره  او 
استیلی به عنوان مدیر تیم ملی فوتبال 
ایران گفت: یکی از نشانه های فدراسیون 
آقای  که  است  این  کاربلد  و  فوتبالی 
آقای  جایگزین  سرعت  به  را  استیلی 
جزو  تقریبا  استیلی  کردند.  خورشیدی 
شناسنامه  فوتبال مان است که گل قرن 
را هم در بازی قرن به ثمر رساند و تمام 
تجربیات الزم را داشته است. سال ها است 
که او با فدراسیون فوتبال کار می کند و به 
نظرم برای این سمت، بهتر از او کسی را 
نداشتیم. به آقای ماجدی و هیات رییسه 
تمام  با  هم  استیلی  می گویم.  تبریک 
کند.  ملی کمک  تیم  به  می تواند  توان 
این تصمیم یکی از نشانه های تحول در 

فدراسیون فوتبال است.
این مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال 
ایران درباره حضور هم زمان تعداد زیادی 
از ستاره های گذشته در تیم ملی به عنوان 
مربی و مدیر اظهار کرد: وزن و سنگینی 
آقای استیلی، باقری و هاشمیان خیلی 
کرد.  خواهد  کمک  ایران  ملی  تیم  به 
به نظرم مجموعه خوبی در تیم ملی به 

وجود آمده است.

درباره  فوتبال  کارشناس  این 
تیم  دو  رقابت  و  برتر  لیگ  مسابقات 
جدول  در صدر  پرسپولیس  و  استقالل 
خاطرنشان کرد: من فکر می کردم رقابت 
بین سه، چهار تیم باشد. البته گل گهر تیم 
خوبی بوده که آن اتفاق و کسر امتیاز برای 
این تیم رخ داد. از طرفی فکر می کردم 
سپاهان عملکرد بهتری داشته باشد اما در 
حال حاضر رقابت قهرمانی میان دو تیم 
استقالل و پرسپولیس است. هر دو تیم 
در انتظار فرصت سوزی از سوی همدیگر 
هستند تا جام قهرمانی را تصاحب کنند.

مدیرروستا درباره کیفیت مسابقات 
شرایط  که  این  بیان  با  نیز  باشگاهی 

افزود:  نیست،  مطلوب  و  خوب  چندان 
کیفیت فوتبال ما خوب نیست. پیشرفتی 
در فوتبال مان ندیده ایم. ما چندان کیفیت 
فنی باالیی را نظاره نمی کنیم. به نظرم 
و  مربیان  نگرش  از  ناشی  این موضوع 
مدیران است. البته حق هم دارند. وقتی 
تیمی نتیجه نمی گیرد، به سرعت مربی 
و مدیر را جا به جا می کنند. امیدوارم با 
تغییر و تحوالتی که در فدراسیون فوتبال 
صورت گرفته، در این زمینه هم تحوالتی 
صورت بگیرد و در سال های آینده شاهد 

کیفیت باالیی در فوتبال مان باشیم.
او با اشاره به عملکرد فنی بازیکنان 
کرد:  اظهار  ایران  از  خارج  در  لژیونر 

بازیکنان لژیونر ما گل سر سبد تیم های 
خود هستند و نام خود را در اروپا بر سر 
زبان ها انداخته اند. پس مشکلی به کیفیت 
به  شرایط  اما  نیست  وارد  ما  بازیکنان 
فدای  کیفیت  که  رفته  پیش  سمتی 

کمیت شده است.
این  درباره  فوتبال  کارشناس  این 
که در فصل اخیر هیچ بازیکنی نتوانسته 
نام خود را در به عنوان یک فوتبالیست 
یادآور  بیندازد،  زبان ها  سر  بر  آینده دار 
شد: من بازیکنی را نمی بینم. بازیکنانی 
را می بینم که قراردادهای هشت میلیاردی 
دارند. واقعا این پول از سطح فنی هشتاد 
درصد از بازیکنان ما باالتر است. وقتی به 
بحث فنی و تاکتیک پذیری بازیکنان نگاه 
می کنیم، می بینیم با گذشته و بازیکنان 
نظرم  به  نیستند.  قیاس  قابل  پیشین 
مباحث مالی و پولی فوتبال ما را خراب 
کرده است. این موضوع نشان می دهد 
که به صورت اصولی جلو نرفته ایم. در 
واقع بازیکن خیالش راحت است که با 
هر کیفیتی، پول خود را می گیرد. زد و 
بدی  جاهای  به  را  فوتبال  فساد  و  بند 

هدایت کرده است.
این  به  واکنش  در  مدیرروستا 
ملی،  پول  ارزش  به علت وضعیت  که 
بازیکنان خارجی باکیفیتی هم به ایران 
فوتبال  به  کمکی  عمل  در  و  نمی آیند 
کشور نمی شود، گفت: چقدر اتفاق افتاده 
بازیکن خوب و باکیفیتی به ایران بیاید؟ 
اگر  است.  فوتبال  در  فساد  همان  این 
توانستیم جلوی این مسائل را بگیریم، 
فوتبال مان توسعه خواهد یافت. بازیکنان 
ما خیلی بهتر از بعضی خارجی ها هستند 
و می توانیم روی کیفیت و استعدادهای 

داخلی  کار کنیم.

کیفیت لیگ ایران افت کرده است؛

پیشکسوت فوتبال: انتخاب فوتبالی ها نشانه تحول در فدراسیون است

کاپیتان اسبق استقاللی ها می گوید 
اگر جو علیه این تیم نبود االن اختالف 

امتیاز بیشتر از این هم بود.
اسبق  کاپیتان  حیدری،  خسرو 
نزد  زیادی  محبوبیت  که  استقاللی ها 
هواداران این تیم دارد در کادر مدیریتی 
از  یکی  عنوان  به  آجورلو  مصطفی 
حامیان تیم آرزو می کند فرهاد مجیدی 
به کسب عنوان قهرمانی  و شاگردانش 
در پایان فصل دست پیدا کنند؛ مشروح 

صحبت های حیدری را می خوانید:
در خصوص شرایط استتقالل در این 

فصل صحبت کنید.
امسال  استقالل  شکر  را  خدا 
شرایط خوبی داشته و هفته ها است که 
صدرنشینی اش تداوم داشته است امیدوارم 
که تا آخر بازی ها همین روند را حفظ کند 
بوده  استقالل  علیه  جو  هم  مقدار  یک 
مسایل  این  اگر  که  داوری ها  همچنین 
اتفاق نمی افتد حتی اختالف امتیاز بیشتر 

از این هم بود.
استقالل  بازی  معتقدند  ها  خیلی  
مقابل پرسپولیس و گل گهر در سرنوشت 
قهرمانی تاثیرگذار است.به نظرم هر دوی 
این بازی ها برای استقالل تعیین کننده 
است بخصوص بازی با دربی که شش 
امتیازی است فرهاد مجیدی هم نشان 
داده که دربی باز است به نظرم اگر دربی را 

ببریم قهرمان می شویم.
بازیکن  دو  رفتن  سربازی  بحث 
استقالل هم این روزها سر و صدای زیادی 

را به وجود آورده است.
در خصوص این دو بازیکن آجرلو 
واضح همه چیز را گفت اینکه از روز اول 

پیش چه کسانی رفت و چه اشخاصی به 
دادند.  قانون کد مساعد  اجرای  برای  او 
خیلی ها می گفتند آجرلو با توجه به درجه  
نظامی که دارد یک سری کارها را انجام 
می دهد اما من همیشه دیده ام که می گوید 
ببینید قانون چه می گوید. به نظرم مرادوند 
می توانست در استقالل بماند اما این را 
هم در نظر بگیریم که ما دفاع های بسیار 
خوبی داریم مثل عارف غالمی که در اوج 
مصدوم شد اما هفته گذشته بازی کرد. 
آمده  به استقالل  بزریلی هم که  مدافع 
سابقه خوبی دارد و خوبی اش این است 
باشید  مطمئن  کرده  بازی  آسیا  در  که 
که ما همچنان بهترین خط دفاع لیگ را 

خواهیم داشت.
بهترین خط  این  در  مربیان  نقش 
بوده  تاثیرگذار  چقدر  لیگ  بودن  دفاعی 

است؟
در فوتبال هیچ اتفاقی انفرادی نیست 
و حتی دفاع کردن هم از همان نوک خط 
حمله شروع می شود به نظرم پین مربی 
ایتالیایی در این قضیه خیلی به استقالل 

کمک کرده است می بینید که او مصاحبه 
هم  انجام نمی دهد و بی حاشیه است اما 

دفاع استقالل را سر و سامان داده است.
شما به عنوان مشاور ورزشی چرا در 

تمرینات و بازی ها حضور پیدا نمی کنید؟
روز اولی که به عنوان مشاور ورزشی 
به استقالل آمدم آقای آجرلو خواستند که 
مراقب باشید تمرکز تیم به هم نخورد یعنی 
در و اقع دور  و اطراف تیم شلوغ نباشد ما 
از پشت تیم را حمایت می کنیم تا عنوان 

قهرمانی را کسب کنند.
نظرتان در خصوص خصوصی سازی 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس چیست؟
خورد  رقم  خوبی  اتفاق  نظرم  به 
بزرگ  باشگاه  برای  خیر  منشا  شروع  و 
مساله  این  آنقدر  بود  خواهد  استقالل 
خصوصی سازی مهم بود که حتی قربانزاده 
مرز  تا  سازی  سازمان خصوصی  رییس 
استفعا هم پیش رفت. امیدوارم هواداران 
مال  کنند و سهامی که  تیم حمایت  از 

خودشان است خریداری کنند.
آیا خود شما هم سهام خواهید خرید؟

خریداری  را  سهام  هم  من  قطعا 
برای  که  درصدی  آن  و  کرد  خواهم 
پیشکسوتان است می خرم ما باید جلوتر 

ازهمه هواداران این کار را انجام دهیم.
اسکوچیچ هم با تیم ملی نتایج خوبی 

گرفته و به جام جهانی صعود کرد.
باید  ملی  تیم  برای  من  نظر  به 
امکانات خوبی را فراهم کنند به نظرم حتی 
کی روش را هم دوباره به تیم ملی بیاوریم 
اگر آن اعتماد به نفس الزم را نداشته باشیم 
اتفاقی برای ما نمی افتاد مانند زمانی که 
ایشان سرمربی تیم ملی بود و ما چون 
اعتماد به نفس نداشتیم نتوانستیم نیجریه 
را ببریم باید با تیم های بزرگ بازی کنیم 
زیرا که در این دوره تیم ملی پتانسیل صعود 

از گروهش را دارد.
نظرتان  در خصوص حضور میرشاد 

ماجدی در فدراسیون فوتبال چیست؟
ایشان  از  من  که  شخصیتی  با 
می شناسم مطمئنا در فدراسیون فوتبال 
موفق خواهد شد ماجدی سال ها در این 
پست تالش کرده و االن می تواند رییس 

فدراسیون فوتبال ایران باشد.
باشگاه  استعدادیاب  به عنوان  شما 
استقالل نیز چه برنامه هایی در پیش دارید؟
استقالل  نام  به  فوتبال  مدرسه  ما 
و  کرده ایم  راه اندازی  کشور  سراسر  در 
استعدادهای مختلف را از نقاط دور کشور 
پیدا می کنیم و به آکادمی تزریق می کیم 
نه اینکه مانند تیم امید که برهانی با آن 
تیم قهرمان شد اما فصل بعد بازیکنانش 
جدا شدند باید قراردادهای حرفه ای ببنیدیم 
که یک پشتوانه خوبی برای بزرگساالن 

داشته باشیم.
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آگهی اعالن نظریه کمسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری
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واقع درقسمتی از پالک ثبتی2۷18اصلی136۰9سنندج )دوشان(1۴۰۰/12/1۴غیر موات19۷2
39۰2632

39۰2619683۵923

683۷9۴۴

تاریخنوعیتشماره رآی
مساحتمحل وقوع

)متر مربع(
پالک ثبتی
39۰26۰8
39۰2۴98

yxنقاط

6838۰۵1

683۷2۷2

واقع درقسمتی ازپالک ثبتی2۷18 اصلی9۰۰۰سنندج)دوشان(1۴۰۰/12/1۴موات19۷3
39۰2632

39۰2۵9۷6836۴83

683۷9۴۴
بهرام محمدی  هیمن 
وحقوقی امالک  معاونت  سرپرست 

م الف 2۴۷3 
اول:1۴۰۰/12/16 نوبت  انتشار  تاریخ 
دوم:1۴۰۰/12/2۵ نوبت  انتشار  تاریخ 

دربی برگشت شش امتیازی است؛

خسرو حیدری: آرزویم، قهرمانی استقالل در لیگ است!

سرمربی سابق تیم ملی فوتسال کشورمان معتقد است در 
ایران کسی با او همکاری نمی کند و به همین خاطر می خواهد 

به عراق برود.
آخرین  درباره  ایران  فوتسال  ملی  تیم  سابق  سرمربی 
وضعیت خود در تیم ملی عراق گفت: بحث ما در عراق کلی 
است و فقط مربوط به تیم ملی بزرگساالن نمی شود، بلکه قرار 
است ساختار فوتسال عراق را چه از نظر زیرساخت و چه از نظر 
استعدادیابی بازیکن ترمیم کنیم. تا امروز 3 جلسه با مسئوالن 
فدراسیون فوتبال عراق انجام دادم و قرار است تا 2 روز آینده 

به این کشور سفر کرده و صحبت های نهایی را انجام دهم.
محمد ناظم الشریعه که در جمع 1۰ مربی برتر سال 2۰21 
فوتسال جهان قرار داشت، بعد از پایان جام جهانی 2۰21 لیتوانی 
و حذف ایران مقابل قزاقستان، مورد انتقاد بعضی از کارشناسان 
قرار گرفت. در نهایت فدراسیون فوتبال ایران به همکاری با ناظم 

الشریعه پایان داد و وحید شمسایی را به جای او انتخاب کرد.
سرمربی سابق تیم ملی فوتسال ایران گفت: فعال که در 
ایران سر نخواستن من دعوا است و من تصمیم گرفتم دور از 
ایران کار کنم. هر چند فوتسال عراق با ایران اصال قابل قیاس 

نیست، اما ما کار خودمان را انجام می دهیم و سعی می کنیم هر 
آنچه از دستمان بر می آید را به کار بگیریم. همچنین قرار است 
به غیر از میشائیل پطروس، 3 نفر دیگر هم با من در کادر فنی 

عراق کار کنند.
محمد ناظم الشریعه سرمربی سابق تیم ملی فوتسال 
کشورمان تا کنون موفق شده 2 بار با تیم ملی در رقابت های 
جام ملت های آسیا به مقام قهرمانی دست پیدا کند. همچنین 
او در جام جهانی 2۰16 کلمبیا توانست با ایران مقام سومی این 

رقابت ها را به دست آورد.

به عراق می روم؛
ناظم الشریعه: در ایران سر نخواستن من دعوا است!
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بسمه تعالي
آگهي فقدان سند مالکیت

نظربه اینکه آقاي ابوالفتح شوقي آلکوهي فرزند علي گدا با ارائه دو برگ 
استشهادیه محلي گواهي شده اعالم نموده اند سند مالکیت به شماره مسلسل 
۵۵۰۷6۰ الف 89 مربوط به شش دانگ یک باب خانه تحت پالک383فرعي از 
13۵- اصلي واقع در روستاي آلیکوه–شهرستان اردل ناحیه پشتکوه / بخش ده 
استان چهارمحال و بختیاري به مساحت 18۴/8۰ مترمربع که در دفتر امالک 
صادر  مالکیت  ،سند  ثبت  نامبرده  بنام   2۷1۴ شماره  ذیل   ۴8۴ جلد18 صفحه 

ومفقود گردیده است .
نحوه گم شده یا از بین رفتن : در اثرسهل انگاري مفقود گردیده  و درخواست 
صدور المثني سند مالکیت نموده اند که طبق تبصره یک اصالحي ماده 12۰- آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از 
آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله ، تسلیم نمایند تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد. 128۷99۰
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردل

علي کریمیان

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر 
خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست صادره سنندج

با لمنا صفه بنام 1- خانم مهوش رمضانی فرزند  1-ششدانگ یکبابخانه 
عباس صادره سنندح 2- خانم پروانه نادری فرزند محمد وسیم صادره سرو آباد 
تحت پالک ۴۰3۰ فرعی ۴ اصلی بخش ده به مساحت 69/۰۷متر مربع جزء 
نسق زارعانه به شماره 1۴322 مورخ ۴۴/1/16 دفتر 1۰ سنندج به آدرس سننندج 

روستای حسن آباد 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/12/1 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰۰/12/16 

هیوا احمدیان رئیس اداره ثبت منطقه 2 سنندج    م الف 2396
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/12/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰۰/12/16

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

برابر رای شماره 1۴۰۰6۰32۴۰۰2۰۰213۰ مورخه 1۴۰۰/۰9/28 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی برازجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متعلق به آقای اسداله سعد 
آبادی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 11 و شماره ملی ۵329826۰98 
صادره از سعدآباد در 2۷۷۴/3۴ سهم مشاع از 32۵۷/23 سهم سهام ششدانگ 
یک قطعه نخلستان به مساحت 32۵۷/23 متر مربع قسمتی از پالک – فرعی از 
2831 اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک برازجان اراضی سعدآباد خریداری 

شده از آقای غالمحسین سعدآبادی به ایشان واگذار گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح قانونی )دادگاه( نیست 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/12/۰1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/12/16

حمیدرضا باقرپور 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان 

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقردر ثبت اسناد وامالک شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
درروزنامه  عموم  اطالع  1۵روزجهت  فاصله  به  دردونوبت  امالک  مشخصات 
کثیراالنتشارومحلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
و  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
درروستاها از تاریخ الصاق درمحل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست . 

تاریخ نوبت اول: 1۴۰۰/12/1                       تاریخ نوبت دوم : 1۴۰۰/12/16 
بخش 11کالترزان:

غفاری  آقای محمد  نام  به  آبی  مزروعی  زمین  قطعه  1-ششدانگ یک 
فرزند اهلل کرم شماره شناسنامه ۵۵8 صادره مریوان کد ملی 382۰6889۷8 
تحت پالک ۵۰9 فرعی از ۵۷ اصلی بخش 11 کالترزان به مساحت 9۵6۷ 
مشهور  زمین  شویشه  آدرس  به  غفاری  یداهلل  آقای  نسق  از  که  مربع  متر 
دشت حاجی صالح 2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به نام آقای 
۵۵8 صادره مریوان کد ملی  فرزند اهلل کرم شماره شناسنامه  محمد غفاری 
382۰6889۷8 تحت پالک ۵1۰ فرعی از ۵۷ اصلی بخش 11 کالترزان به 
آدرس شویشه  به  غفاری  یداهلل  آقای  نسق  از  که  مربع  متر  مساحت121۴3 
زمین مشهوربه  کونا مار 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به نام 
آقای محمد غفاری فرزند اهلل کرم شماره شناسنامه ۵۵8 صادره مریوان کد 
ملی 382۰6889۷8 تحت پالک ۵11فرعی از ۵۷ اصلی بخش 11 کالترزان 
به مساحت 6839متر مربع که از نسق آقای یداهلل غفاری به آدرس شویشه 
زمین مشهور چاله گوره ۴- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به نام 
آقای محمد غفاری فرزند اهلل کرم شماره شناسنامه ۵۵8 صادره مریوان کد 
ملی 382۰6889۷8 تحت پالک ۵12 فرعی از ۵۷ اصلی بخش 11 کالترزان 
به مساحت 16163 متر مربع که از نسق آقای یداهلل غفاری به آدرس شویشه 
زمین مشهور دیم مال ۵- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به نام آقای 
۵۵8 صادره مریوان کد ملی  فرزند اهلل کرم شماره شناسنامه  محمد غفاری 
382۰6889۷8 تحت پالک ۵13فرعی از ۵۷ اصلی بخش 11 کالترزان به 
آدرس شویشه  به  غفاری  یداهلل  آقای  نسق  از  که  مربع  19۷1۷متر  مساحت 

زمین مشهور بهاره وار
بهنام قباد رئیس منطقه یک سنندج م الف 2۴26

تاریخ نوبت اول: 1۴۰۰/12/1              تاریخ نوبت دوم : 1۴۰۰/12/16

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر 
خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست صادره سنندج

سنندج  صادره  میرزا  فرزند  لطفی  عطا  آقای  بنام  یکبابخانه  1-ششدانگ 
مربع  متر   129/8۷ مساحت  به  ده  بخش  اصلی   ۴ فرعی   ۴۰31 پالک  تحت 
جزء نسق زارعانه به شماره 1۴3۰۴ مورخ ۴۴/1/16 دفتر 1۰ سنندج به آدرس 

سننندج روستای حسن آباد 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/12/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰۰/12/16 
هیوا احمدیان رئیس اداره ثبت منطقه 2 سنندج    م الف 239۴

مفقودی
شناسنامه مالکیت وانت پیکان 16۰۰ به رنگ سفید روغنی مدل 
موتور  به شماره  انتظامی 991 س 3۴-ایران۷6  به شماره   1381
11۵1811۵8۷6 به شماره شاسی ۰۰8191۵8۵3 متعلق به خانم 

زهرا پوراسفندیانی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  اول  هیات   1۴۰۰/۰۷/2۰ مورخ   1۴۰۰6۰31۰۰۰6۰6۵3۷
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
نام خانم  واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی به 
معصومه فرهنگ ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 13۰ 
متر مربع به پالک 181۷1 فرعی از ۴ اصلی واقع نور مازندران بخش 1۰ ثبت 
نور محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص 
آگهی  انتشار  تاریخ  از  باید  باشند  داشته  اعتراض  اعالم شده  آراء  به  نفع  ذی 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ  تا دو ماه اعتراض خود را به 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
انقضای مدت مذکور و عدم  بدیهی است در صورت  ثبت محل تحویل دهد 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار اول: 1۴۰۰/12/2

تاریخ انتشار دوم: 1۴۰۰/12/16
شناسه آگهی 12۷98۴۰

ابتکار مبین انرژی در برگزاری همایش های گفتگوهای انتقال تجربه

از  یکی  امسال  زمستان  فارس،  خلیج  بیدبلند 
ستون های قابل اتکای گازی کشور بود

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس با بیان اینکه این شرکت 
امسال یکی از ستون های قابل اتکای گازی کشور بود، گفت: در اجرای مگاپروژه 
بیدبلند خلیج فارس اولین های زیادی در کشور رخ داد و تا امروز موفق شدیم 12 

میلیارد مترمکعب به شبکه گاز، متان تزریق کنیم.
مخازن  و  اسکله  تاسیسات،  مجتمع  افتتاحیه  مراسم  در  امین نژاد  محمود 
صادراتی بیدبلند خلیج فارس که با حضور وزیر نفت، معاونان وزیر نفت، مدیرعامل 
گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، استاندار خوزستان، نمایندگان مردم بهبهان و 
ماهشهر در مجلس و مسئوالن محلی برگزار شد، از همراهی و همدلی مسئوالن 
و  سپاه  فرماندهان  تأمبن،  شورای  اعضای  نمایندگان،  استاندار،  جمله  از  استان 
انتظامی و همچنین مدیرعامل شرکت ملی نفت، مدیرعامل شرکت ملی  نیروی 
پروژه  این  اجرای  پتروشیمی خلیج فارس در  پتروشیمی، مدیرعامل گروه صنایع 

تشکر کرد.
وی گفت: امروز آخرین پروژه مهم قرن در صنعت پتروشیمی کشور در یک 
افتتاحیه ارزشمند به بهره برداری می رسد و با جمع آوری گازهای مشعل، زنجیره 

ارزش تولید بیدبلند کامل می شود.
امین نژاد افزود:پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس به عنوان بزرگترین هاب 
گازی غرب آسیا با یک تیم توانمند، غیرتمند و به معنای واقعی جهادی در عرصه 

جغرافیایی سه استان اجرا شده است.
پروژه  کرد:  تصریح  فارس  خلیج  بیدبلند  گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
جمع آوری گازهای همراه با نفت، یکسال و نیم دیرتر از پاالیشگاه آغاز شد و در 
این مدت با همکاری بسیار خوب مهندس رستمی و پتروشیمی بندر امام، چرخه 
تولید بیدبلند یکسال و نیم است در مدار است و با اینکه هنوز به ظرفیت تولید 

نرسیدیم، تاکنون ۴۰۰ میلیون دالر ارز به سامانه نیما عرضه کردیم.

اقتصادی المرد  معرفی ظرفیت های منطقه ویژه 
برای سرمایه گذاری پتروشیمی ها

با عنایت به میزبانی منطقه ویژه اقتصادی المرد از صنایع پتروشیمی 
و تبیین و معرفی ظرفیت های این منطقه، مدیران ارشد این کانون صنعتی 
در  داخل  ساخت  از  حمایت  تخصصی  همایش  و  نمایشگاه  سومین  در 
کیش  های  نمایشگاه  دائمی  محل  در  ماه  اسفند  که  پتروشیمی  صنعت 

برگزار گردید حضور یافتند.
نمایشگاه پتروشیمی کیش فرصت مغتنمی ایجاد کرد تا منطقه ویژه 
اقتصادی المرد با حضور در این نمایشگاه به ارائه و معرفی ظرفیت های 

جذاب این کانون صنعتی بپردازد.
فرصت های  تخصصی  های  نشست  نمایشگاه  این  طول  در 
فرصت های  و  مشترک  میادین  اولویت  با  گاز  و  نفت  در  سرمایه گذاری 
برگزار  سرمایه گذار  جذب  منظور  به  پتروشیمی  در صنعت  سرمایه گذاری 
از  پتروشیمی  صنعت  سرمایه گذاران  خوب  استقبال  به  عنایت  با  گردید. 
منطقه ویژه اقتصادی المرد در سال جاری و ورود 3 سرمایه گذار و شرکت 
در حوزه پتروشیمی، موضوع تامین سرمایه پتروشیمی ها جهت تحقق و 
به همین جهت منطقه ویژه  عملیاتی شدنشان بسیار حائز اهمیت است. 
با مدیریت عامل شرکت  نمایشگاه طی نشستی  این  در  اقتصادی المرد 
تامین سرمایه خلیج فارس )زیر مجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس( 
پتروشیمی  پروژه های  مالی  تامین  روی  اختصاصی  کاماًل  به صورت  که 
زودی  به  و  رسید  مابین  فی  همکاری  برای  تفاهمی  به  می کند،  فعالیت 
قرارداد تامین سرمایه سرمایه گذاران حوزه پتَروشیمی با این شرکت تامین 
مالی  شرایط  تا  شود  می  منعقد  المرد  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  سرمایه 

سرمایه گذاران توسط آن مجموعه تسهیل گردد.
در همین راستا و به منظور تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی در این 
خلق  ضمن  تا  گردید  برگزار  شستا  هلدینگ  مدیران  با  نشستی  منطقه، 
خام  از  جلوگیری  مقاومتی،  اقتصاد  تحقق  در جهت  بیشتر  افزوده  ارزش 

فروشی و اشتغال زایی در این منطقه گام های موثری برداشته شود.

مبین  شرکت  در   EST تجربه  انتقال  گفتگوهای  همایش های  سلسله   
انرژی خلیج فارس آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مبین انرژی خلیج فارس، روز دوشنبه نهم 
 Experience ( انتقال تجربه اسفندماه اولین جلسه از سلسله همایش های 
Sharing Talks ( با حضور علی محمد بساق زاده عضو موظف هیات مدیره 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی و از مدیران نام آشنا و پرتالش این صنعت در 

سالن کنفرانس شرکت مبین انرژی خلیج فارس برگزار شد.
از تشریح  انرژی پس  فرزانه، مدیرعامل مبین  ابتدای همایش مهدی  در 
اهداف و مزایای بهره گیری از تجارب مدیران، عزم جدی مبین انرژی بر ادامه 

این برنامه ها را مورد تاکید قرار داد و از مهندس بساق زاده، تشکر کرد.
در ادامه علی محمد بساق زاده با بیان خاطراتی از سال های فعالیت خود در 
صنعت پتروشیمی، به موارد حائز اهمیتی مانند آموزش پرسنل، ریسک پذیری 

مدیران، احترام و فرهنگ سازمانی، بهره وری و تالش جمعی و … اشاره و از 
آنها بعنوان تکنیک ها و ابزارهای موفقیت سازمانی یاد کرد.

مسائل  پاسخ  و  پرسش  بصورت  کارکنان  این همایش  دوم  در بخش 
استفاده  زاده  بساق  مهندس  تجارب  از  و  بیان  را  مختلف  حوزه های 

کردند.
از  یکی  ماه  هر  است  قرار  شده  انجام  ریزی  برنامه  مطابق  است  گفتنی 
مدیران ارشد صنعت پتروشیمی در محل شرکت مبین حاضر و جلسات مشابهی 
اولیه آن توسط مدیر عامل  ایده  برگزار شود. در این برنامه های یک روزه که 
امور  و  راهبردی  ریزی  برنامه  و  پژوهشها  مرکز  همت  به  و  طراحی  شرکت، 
آموزش، شرکت برگزار خواهد شد، مدیران ارشد مبین انرژی خلیج فارس، در 
سالن کنفرانس حاضر و با تجربیات مدیران موفق و با تجربه و کارکشته ادوار 

صنعت پتروشیمی کشور آشنا خواهند شد.

در  سرمایه گذاری  نفت  وزیر   
واجب تر  شب  نان  از  را  نفت  صنعت 
که  می دهیم  قول  گفت:  و  دانست 
مشعل  گازهای  دولت  این  پایان  در 
خارک  حوزه  و  کارون  شرق  و  غرب 

جمع آوری شود.
)پنجشنبه،  امروز  اوجی  جواد 
بهره برداری  آیین  در  اسفندماه(   12
ذخیره سازی  مخازن  و  تأسیسات  از 
بیدبلند  گاز  پاالیش  شرکت  اسکله  و 
قرارداد  امضای هشت  و  فارس  خلیج 
مشعل،  گازهای  جمع آوری  طرح 
محیط  با  سازگار  پاک،  انرژی  را  گاز 
از  ارزان تر  و  دسترس  قابل  زیست، 
دیگر سوخت های مایع فسیلی عنوان 
ارائه  گزارش های  در  افزود:  و  کرد 
نشست  و  فنی  کمیته های  در  شده 
صادرکننده  کشورهای  مجمع  سران 
عصر  که  شد  بیان  گاز)جی ئی سی اف( 
تا  روند  این  و  شده  آغاز  گاز  طالیی 

سال 2۰۵۰ صعودی است.
رشد  روند  اینکه  بیان  با  وی 
سایر  به  نسبت  انرژی  سبد  در  گاز 
است،  باالتر  فسیلی  سوخت های 
یادآوری کرد: در نشست شب گذشته 
اوپک پالس قیمت هر مترمکعب گاز 
که  شد  عنوان  سنت   2۰ و  دالر   2
اوکراین  مسائل  دلیل  به  بخشی  البته 
که  شد  پیش بینی  که  است  روسیه  و 
هر مترمکعب گاز به 3 دالر هم برسد. 
اما در ایران گاز به قیمت 2۰ سنت به 
پتروشیمی ها و حدود یک تا دو سنت 
نیز با توجه به یارانه باالیی که به آن 

تعلق می گیرد، عرضه می شود.
نفت  وزیر  شانا،  گزارش  به 
تکمیل زنجیره پاالیشگاه بیدبلند خلیج 
فارس را بسیار دلچسب عنوان کرد و 
گفت: جمع آوری گازهای مشعل جزو 

یکی از آرزوهاست.
اگر سرمایه گذاری نشود…

اوجی با اشاره به اینکه این نگاه 

واگذاری به بخش خصوصی در دولت 
بن بستی  و  دارد  وجود  نفت  وزارت  و 
امروز  کرد:  تصریح  نیست،  ما  برای 
و  نفت  صنعت  در  خدمت  باالترین 
صنعت  این  در  سرمایه گذاری  گاز، 
دنبال  به  و  فشار  افت  از  باید  است. 
و  نفت  میدان های  در  تولید  افت  آن 
گاز جلوگیری کرد. اگر سرمایه گذاری 
میلیون   2۵۰ امسال  اگر  نشود، 
داشتیم،  گاز  کسری  مترمکعب 
نامناسب تر  این شرایط  سال های آتی 
به  مجبور  که  بسا  چه  و  شد  خواهد 

واردات گاز و فرآورده شویم.
دلیل  همین  به  کرد:  تأکید  وی 
در  سرمایه گذاری  که  می کنم  عرض 
نان شب هم واجب تر  از  نفت  صنعت 
است. از طرفی نیز پایین ترین ریسک 
سرمایه گذاری و باالترین سودآوری در 

حوزه صنعت نفت و گاز کشور است.
ضرورت  بر  تأکید  با  نفت  وزیر 
تولید  و  مشعل  گازهای  جمع آوری 
از  باید  گفت:  آن  از  افزوده  ارزش 
سوزاندن این سرمایه ها جلوگیری کرد 
که  می دهیم  قول  رئیسی  آقای  به  و 
مشعل  گازهای  دولت  این  پایان  در 
خارک  حوزه  و  کارون  شرق  و  غرب 
و  دارد  راهکار  که  شود  جمع آوری 

می شود.
چراغ  با  نفت  صادرات  افزایش 

سبز مذاکرات وین

بارها  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
عنوان کردم منتظر و معطل مذاکرات 
به  می دهم  قول  و  نمی مانیم  وین 
وین  سبز  چراغ  شدن  روشن  محض 
باالترین  به  ماه   2 الی  یک  ظرف 
ظرفیت صادرات نفت برسیم، تصریح 
که  وین  مذاکرات  کنار  در  ما  کرد: 
سرمایه  و  فعالیت ها  است،  جریان  در 
گذاری را بصورت جدی شروع کردیم 
دالر  میلیارد   ۴.۵ اخیر  ماه   6 در  و 

قرارداد امضا کردیم.
لوله  خط  قرارداد  امضای  اوجی 
تابش با بانک ملت، توسعه میدان های 
تولید،  نگهداشت  و  حفظ  نفتی، 
را  مشعل  همراه  گازهای  جمع آوری 
صنعت  فعالیت  از  بخشی  به عنوان 
نفت دولت رئیسی عنوان کرد و افزود: 
نگاه این دولت و وزارت نفت در بحث 
استفاده  جد  طور  به  سرمایه گذاری 
بانک های  و  بزرگ  هلدینگ های  از 

داخلی است.
وی با اینکه اگر صنعت نفت راه 
بیافتد کشور در بخش های مختلف از 
جمله درآمد و اشتغال راه خواهد افتاد 
و اقتصاد رونق خواهد گرفت، تصریح 
کرد: به جرأت می گویم درآمد حاصل 
با  پتروشیمی  محصوالت  فروش  از 
ان  می کند.  برابری  نفتی  درآمدهای 
شاء اهلل تا پایان سال 12 میلیارد دالر 
حاصل از صادرات فروش محصوالت 

عرضه  نیما  سامانه  به  پتروشیمی 
می شود.

سرمایه گذاری  نفت  وزیر 
مطلوب  را  پتروشیمی  صنعت  در 
با  گفت:  و  کرد  بیان  اقتصادی  و 
برنامه ریزی که برای بخش باالدست 
ظرفیت  از  استفاده  با  دست  پایین  و 
است  گرفته  خارجی صورت  و  داخلی 
نفت  صنعت  در  بیشتر  رونق  شاهد 

خواهیم بود.
بر ضرورت سرمایه گذاری  اوجی 
و توسعه در بخش های مختلف صنعت 
نفت تأکید کرد و افزود: اگر این اتفاق 
آینده واردکننده  نیفتد ما در سال های 

گاز و فرآورده نفتی خواهیم شد.
بروی  نفت  وزارت  چترحمایتی 

بخش خصوصی
قرارداد  اجرای  به  اشاره  با  وی 
قانون  تغییر  و  پتروپاالیشگاه  هشت 
پایین دستی  صنایع  توسعه  از  حمایت 
کرد:  اظهار  خوراک  تنفس  موضوع  و 
وزارت نفت چتر حمایتی خود را برای 
با  و  است  بازکرده  خصوصی  بخش 
دارد  بخش  این  که  ظرفیتی  به  توجه 

آینده درخشانی خواهد شد.
دارنده  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
نباید  گاز  و  نفت  ذخایر  بزرگترین 
افزود:  باشد،  داشته  وضعیتی  چنین 
انشاء اهلل با حمایت دولت و مجلس و 
همت کارکنان صنعت نفت و گاز تمام 

اتفاق های خوب رقم خواهد خورد.
دست  از  قدردانی  با  اوجی 
ارشد  مدیران  طرح،  این  اندرکاران 
استان  این  مجلس  نمایندگان  نفت، 
)صادق  خوزستان  استاندار  به  خطاب 
نفت  وزارت  کرد:  اعالم  خلیلیان( 
این  فعالیت  از  گسترده ای  حمایت 
مسئولیت  و  داد  خواهد  انجام  استان 
به نحو  استان  در  را  خود  اجتماعی 

احسن ایفا خواهد کرد.

تکمیل زنجیره پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس، بسیار دلچسب است

اعضای هیات مدیره شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 
مشخص شدند

در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پتروشیمی 
بوعلی سینا که صبح امروز شنبه ۷ اسفندماه 1۴۰۰ در سالن همایش های 
گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد، اعضای هیات مدیره این 

شرکت انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی بوعلی سینا، در این مجمع که 
با حضور 92.2۵ درصد سهامداران برگزار شد، شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، شرکت پتروشیمی 
انرژی خلیج فارس و شرکت سرمایه گذاری استان  نوری، شرکت مبین 
ایالم به عنوان اعضای هیات مدیره پتروشیمی بوعلی سینا برای مدت 2 

سال معرفی شدند.
62 درصد سهام شرکت پتروشیمی بوعلی سینا )سهامی خاص( متعلق 
به گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 3۰ درصد سهام متعلق به سهام 

عدالت و مابقی متعلق به سایر سهامداران است.

آماده تأسیس پارک علم و فناوری صنعت پتروشیمی 
در یکی از مناطق ویژه اقتصادی هستیم

 مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تاکید بر اینکه سیاست این 
گروه حمایت از شرکت های داننش بنیان است، برای تأسیس پارک علم و فناوری 
صنعت پتروشیمی در یکی از مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی اعالم آمادگی کرد.

به گزارش ستاد خبری سومین همایش و نمایشگاه حمایت از ساخت داخل 
و  مؤسسین  با  صمیمانه  نشست  در  عسکری  علی  دکتر  پتروشیمی،  صنعت  در 
و  گاز  نفت،  بوم صنعت  زیست  در  فعال  بنیان  دانش  عامل شرکت های  مدیران 
باک  مشارکت  با  و  فارس  خلیج  سرمایه  تأمین  شرکت  همت  به  که  پتروشیمی 
تجارت و شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی برگزار شد، 
شرکت های دانش بنیان را قهرمانان عرصه ساخت داخل دانست و برگزاری چنین 
جلساتی را برای نزدیکی بیشتر صنعت پتروشیمی با شرکت های دانش بنیان و رفع 

موانع همکاری ها بسیار مفید ارزیابی کرد.
خلیج  سرمایه  تأمین  شرکت  مدیرعامل  عشقی نژاد،  جواد  نشست،  این  در 
مالی  تأمین  چالش های  از  عمیق  درک  را  جلسه  این  برگزاری  از  فارس، هدف 
از سه سال گذشته  با حمایتی که  بنیان عنوان کرد و گفت:  شرکت های دانش 
دنبال  به  ما  شده،  آغاز  بنیان  دانش  شرکت های  از  فارس  خلیج  هلدینگ  در 
پتروشیمی  صنعت  بنیان  دانش  بوم  زیست  ذی نفعان  از  واقعی  گرفتن  بازخورد 
هستیم تا در مسیر دانش بنیان شدن صنعت نفت و عمل به منویات مقام معظم 
رهبری در این خصوص حرکت کنیم و ضمن مانع زدایی برای همکاری صنعت 
عزیزان  این  از  معنوی  و  مالی  عملی  حمایت های  بنیان،  دانش  شرکت های  و 

انجام دهیم.
بیان  به  پتروشیمی  صنعت  بنیان های  دانش  مدیران  و  مؤسسین  ادامه  در 

خبر ...خبر

کوتاه

در  فارس  خلیج  انرژی  فجر  شرکت   
سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت 
از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی 8 تفاهم 
نامه با شرکت های ایرانی امضا کرد.به گزارش 
اقتصاد زمانه به نقل از روابط عمومی شرکت فجر 
انرژی خلیج فارس، سومین نمایشگاه و همایش 
تخصصی حمایت از ساخت داخلی در صنعت 
پتروشیمی به مدت 3 روز از دوشنبه 2 اسفند ماه 

در جزیره کیش بر پا شد.
شرکت فجر انرژی خلیج فارس با حضور 
فعال در این نمایشگاه به گفتگو با شرکت های 

فعال ایرانی و بازدید از غرفه آنها پرداخته است. در 
روز دوم سومین نمایشگاه و همایش تخصصی 
حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی 
شرکت فجر انرژی خلیج فارس، 8 تفاهم نامه 

با شرکت های مختلف ایرانی امضا کرده است.
این تفاهم نامه ها با شرکت های پاالیه 
سازان فرآیند توس، کاوش صنعت توس، فناوری 
حرارت، غشاگستر داالهو، پرتو صنعت پاژ، فرادید 
توربو صنعت، صنایع الستیکی جاویدان کشپار 
توس و بازرگانی اطلس سرام کویر منعقد شده 

است.

8 تفاهم نامه شرکت فجر انرژی خلیج 
فارس در زمینه های ساخت مبدل های حرارتی، 
 BW و SW ساخت فیلترهای ممبران از نوع
، ساخت قطعات الستیکی، از ساخت قطعات 
و اتصاالت توربین گاز، ساخت کمپرسورهای 
سانتریفیوژ اینتگرال گییر ) چرخ دنده یکپارچه( 
و ساخت سرامیک های محفظه احتراق توربین 

های گازی مورد نیاز این شرکت است.
عبداهلل علی پناه رئیس مجتمع شرکت 
فجرانرژی در مراسم انعقاد این تفاهم نامه ها تاکید 
کرد: ما در شرکت فجر انرژی خلیج فارس همواره 

تالش کرده ایم سنگر به  سنگر و واحد به واحد، 
داخلی سازی را انجام دهیم. 

گفتنی است که شرکت فجر انرژی خلیج 
فارس در دو دوره قبلی این نمایشگاه با انعقاد 8 
تفاهم نامه با شرکت های ایرانی و تکیه بر باور 
داخلی توانسته بود بیش از ۷۰۰ قطعه و 13 نوع 
ماده شیمیایی را بومی سازی کرده و از خروج 
بیش از 1۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری 
کند. همچنین این تفاهم نامه ها باعث صرفه 
جویی یک هزار میلیاردی فجر در هزینه های 

خود شده بود.

نمایی از بیست سال حمایت شرکت فجر انرژی از صنایع ایرانی
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فرنوش صمدي داور جشنواره رنان بیروت شد

و  کارگردان  صمدی  فرنوش 
داوری  به  کشورمان  فیلمنامه نویس 
خواهد  بیروت  زنان  جشنواره  آثار 
فرنوش صمدی، کارگردان  پرداخت. 
و فیلمنامه نویس کشورمان به عنوان 
و  کوتاه  بخش  داوران  هیات  رئیس 

انیمیشن جشنواره زنان بیروت در کنار سینتیا 
ساما و کالدین کامار 2 فیلمساز زن لبنانی به داوری آثار این رویداد خواهد 
پرداخت. فیلم خط فرضی، اولین فیلم سینمایی فرنوش صمدی در دوره 
گذشته این جشنواره موفق به دریافت 2 جایزه بهترین فیلم و بهترین 
گروه بازیگران شد. جشنواره بین المللی فیلم زنان بیروت که تحت عنوان 
از سراسر  با گردآوری فیلمسازان و دوستداران سینما  زنان برای تغییر، 
جهان، با مسائلی مانند برابری جنسیتی و خشونت خانگی توسط انجمن 

فیلم بیروت برگزار می شود.

مرد بازنده موفق به دریافت مجوز اکران شد

شورای پروانه نمایش فیلم های 
سینمایی با صدور پروانه نمایش یک 
پیشنهادی  فیلم های  از  دیگر  فیلم 
روز  کرد.  موافقت  نوروزی  اکران 
یش  نما نه  ا و پر ی  ا ر شو گذشته 

با  آخر خود  در جلسه  فیلم های سینمایی، 
صدور پروانه نمایش برای فیلم مرد بازنده، 
به تهیه کنندگی امیر بنان و محسن حجازی و کارگردانی محمدحسین 
پیشنهاد  سینمایی  فیلم   ۷ از  یکی  بازنده،  مرد  کرد.  موافقت  مهدویان 
شده از سوی شورای صنفی اکران برای اکران نوروز 1۴۰1 است که با 
دریافت پروانه نمایش، اکران آن در این ترکیب قطعیت بیشتری پیدا 
کرده است. جواد عزتي و رعنا آزادي ور که با سریال زخم کاري، زوج 
نیز نقش هاي اصلي  بازنده  بودند، در مرد  محبوب و پرطرفداري شده 

را برعهده دارند.

کنسرت محسن یگانه بعد از 3 سال دوري

نندگان  ا خو ز  ا نه  یگا محسن 
پاپ  موسیقی  پرطرفدار  و  محبوب 
سال   3 از  بعد  سرانجام  کشورمان 
در  موسیقی  زنده  اجراهای  از  دوری 
سال  ماه  فروردین  پنجم  روز  ایران، 

این  کرد.  خواهد  برگزار  را  کنسرتی  آینده 
کنسرت در حالی روز پنجم فروردین پیش 
روی مخاطبان قرار خواهد گرفت که هنوز از میزان قیمت بلیت و نحوه 
گنجایش ظرفیت سالن ها اطالع رسانی صورت نگرفته است. شرایطی که 
به نظر می آید دست اندرکاران این کنسرت ها را منتظر نگه داشته تا هم 
درباره قیمت بلیت کنسرت ها و هم مشخص شدن ماجرای نحوه چینش 
پاییز سال  در  خواننده  این  برسند.  باثبات تری  به شرایط  سالن  ظرفیت 
139۷ در شهرهای دوسلدورف، اشتوتگارت، وین و بروکسل به اجرای 

کنسرت های پاییزی خود پرداخت.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

پایان خاطرات بندباز با میرسعید مولویان

بندباز،  خاطرات  فیلمبرداری 
به کارگردانی حامد رجبی با ترکیب 
رسید.  پایان  به  بازیگران  متفاوت 
به  سینمایي  فیلم  این  فیلمبرداري 
نویسندگی و کارگردانی حامد رجبی و 
تهیه کنندگی روح اهلل برادری و سمیرا 

به  روز گذشته  در سکوت خبری،  برادری 
پایان رسید. این فیلم دومین تجربه رجبی پس از فیلم پریدن از ارتفاع 
کم، است. از نکات جالب توجه این فیلم ترکیب متفاوت گروه بازیگرانش 
است. میرسعید مولویان که این روزها در سریال خاتون بازی کرده در 
بازیگران  گروه  بیگی  معصومه  و  سینما  کارگردان  موتمن  فرزاد  کنار 
فیلم را تشکیل می دهند. خاطرات بندباز، این روزها مراحل فنی خود 
و  جهانی  فستیوال های  در  نمایش  آماده  زودی  به  و  می کند  طی  را 

می شود. بین المللي 
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خاطره بازي با یک ستاره کهنه کار...

مرتضي عقیلي: همیشه نگاهم به ایران بود
 و دوست داشتم به کشورم برگردم
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محمد حسین زاده

بسـیاري از بازیگران شـاخص 
سـینماي پیـش از انقـالب، بعـد از 
پیروي انقـالب دوران بیکاري و یا 
کم کاري شـدیدي را تجربه کردند. 
برخـي از آنهـا تـا پایان عمـر خود 
گوشه نشـین بودنـد و برخـي دیگر 
هـم کـه فرصـت کار کـردن پیـدا 
نتوانسـتند ماننـد گذشـته  کردنـد، 
بـه درخشـش خود در سـینما ادامه 
چهره هـا،  ایـن  از  یکـي  دهنـد. 
مرتضـي عقیلـي اسـت کـه سـالها 
و  کـرد  زندگـي  کشـور  از  خـارج 
حـاال بعـد از سـال ها بازگشـته تـا 
هـم در کشـورش فعالیـت کنـد و 
هـم بـه قـول خـودش در ایـران 
بمیـرد! آدم هـای دربـه دری مثـل 
مـا کـه هـر دم بـه سـاعت باید در 
یـک خراب شـده زندگـی کننـد از 
همه آدم هـای دنیا تنهاتر هسـتند، 
مـال همـه جا هسـتن و مـال هیچ 
جـا نیسـتن! وقتـی ایـن جملـه را 
را  گلویـش  بغـض  می کنـد  بیـان 
از چشـمانش  اشـک  و  می فشـارد 
سـپیدی  گـرد  می شـود.  سـرازیر 
در  و  نشسـته  ریشـش  و  مـو  بـر 
از  دوری  سـال ها  غـم  چهـره اش 
خـاک و وطـن نمایان اسـت. پا بر 
مـن  می گویـد  و  می کوبـد  زمیـن 
ایـن خـاک هسـتم و  بـه  متعلـق 
می خواهـم در خاک وطنـم بمیرم.
 ۷ ۷ ر  د عقیلـی  تضـی  مر
بیانـی رسـا  سـالگی هـم صـدا و 
دارد و شـرایط فیزیکـی خود برای 
اسـت  کـرده  حفـظ  را  بازیگـری 
می کنـد  صحبـت  وقتـی  هـم  و 
تئاتـر  و  سـینما  بـرای  دلتنگـی 
ایـران در صـدا و نگاه اش مشـهود 
اسـت. او مي گویـد: در غربت تمام 
وجـودم و سـلول های من بـه فکر 
ایـران بـود. مـن در آن سـال های 
غربـت مدام به این فکـر می کردم 
کـه وقتـی بـه ایـران بازگـردم چه 

فیلمـی را بسـازم و چـه تئاتـری را 
ایـن  بـرای  و  ببـرم  روی صحنـه 
امـر فیلمنامه و نمایشـنامه نوشـته 
نتوانسـتم  هیچ وقـت  مـن  بـودم. 
خـود را بـا خـارج از کشـور تطبیق 
زبـان  خاطـر  همیـن  بـه  و  دهـم 
یـاد  خـوب  خیلـی  را  انگلیسـی 
نگرفتـم زیـرا بـه بچه هـای خـود 
می گفتـم کـه در خانـه فقـط بایـد 
بـه زبان فارسـی صحبـت کنیم. ما 
طـی سـال های گذشـته و زندگـی 
فرهنـگ  همچنـان  غربـت،  در 
کرده ایـم،  حفـظ  را  خـود  ایرانـی 
خوشـبختانه ایـن غربت ۴۰ سـاله 
نتوانسـت خصلت هـای من را تغییر 
دهد زیرا همیشـه چشـمم به ایران 
بـود و در رویـای خـودم می دیـدم 
کـه بازهـم بـه ایـران بازمی گـردم 
و روی صحنـه تئاتـر مـی روم و یـا 
مقابـل دوربیـن بـه ایفـای نقـش 

می پـردازم..
حـاال رویـای مرتضـی عقیلی 
بعـد از حـدود ۴۰ سـال دوری از 
نمایـش  بـا  ایـران  تئاتـر  صحنـه 
فلـزات چکش خوار، بـه کارگردانی 
تهیه کنندگـی  و  سـنجابی  آرش 
حقیقـت  بـه  پرسـتویی  یـز  پرو
پیوسـته و او در تـاالر حافـظ بـار 
دیگـر زنـده بـودن را تجربـه کرده 
اسـت. وی کـه بـه واسـطه بـازی 
نقـالب  ا ز  ا پیـش  سـینمای  در 
شـناخته می شـود، سـابقه باالیـی 
بـه  و  داشـته  تئاتـر  عرصـه  در 
نوعـی از بازیگـران پـرورش یافته 
مکتـب تئاتر اسـت و در این رابطه 
شـاهین  شـاگرد  مـن  مي گویـد: 
سرکیسـیان در تئاتـر هسـتم کـه 
بـه ما یـاد داد صحنـه تئاتر مقدس 
بایـد بـرای ورود بـه آن  اسـت و 

غسـل کـرد و تمیـز بـود.
خوشـحال اسـت که بـه ایران 
بـرای  فرصـت  ایـن  و  بازگشـته 
 ۴3 از  بعـد  کـه  شـده  فراهـم  او 
سـال خـاک صحنـه تئاتـر وطن را 

تجربـه کنـد و مي گویـد: از آقـای 
اسـماعیلی، وزیـر شـجاع فرهنـگ 
و ارشـاد اسـالمی، آقای سـاالری 
معـاون هنـری وزیـر ارشـاد، آقای 
افضلـی مدیرعامـل بنیـاد رودکی، 
و  عزیـز  پرسـتویی  پرویـز  آقـای 
آقای سـنجابی بسـیار سپاسـگزارم 
کـه این شـرایط را برای مـن مهیا 
کردنـد تـا در کشـورم حضـور پیدا 
کنـم و روی صحنـه تئاتر بروم. در 
گذشـته سیسـتمی وجود داشت که 
بایـد در آن آنگونـه کار و فعالیـت 
می کردیـم و مـن هـم بـه عنـوان 
بازیگـر در آن دوران فعالیت هایـی 
داشـتم ولـی هـدف مـن همیشـه 
مـردم و بـازی کـردن یـا سـاختن 
فیلـم یـا اجـرای تئاتر بـرای مردم 

اسـت. بوده 
۴۰ سـال دوری از وطن باعث 
سـینمای  فعالیت هـای  تـا  نشـده 
انقـالب  پیـروزی  از  پـس  ایـران 
اسـالمی را رصـد نکند و بـه گفته 
خودش همواره فیلم های سـینمای 
ایـران را نـگاه می کند زیـرا معتقد 
فیلم هـای  و  کارگردان هـا  اسـت 
بسـیاری خوبـی در سـینمای پـس 
سـینمای  دارد:  وجـود  انقـالب  از 
بـود  سـینمایی  انقـالب  از  قبـل 
از حمایـت دولتـی برخـوردار  کـه 
نبـود ولـی پس از پیـروزی انقالب 
اسـالمی دولـت از سـینما حمایـت 
کـرد. در دوره قبـل متأسـفانه هیچ 
حمایتـی از سـینما نمی شـد و حتی 
کوچکتریـن کمکـی بـه هنرمندان 
سـینما نمی کردنـد به عنـوان مثال 
بایـد 2۰ درصـد فـروش بلیت فیلم 
بـه عنـوان مالیـات بـه شـهرداری 
پرداخـت می کرد. تجهیـزات برای 
سـاخت فیلم ها اصال مناسـب نبود 
ولـی در سـینمای بعـد از انقـالب 
و  بهتـر  بسـیار  سـینما  تجهیـزات 

به روزتـر شـد.
مرتضـی عقیلـی معتقد اسـت 
نادیـده  را  واقعیـت  ایـن  نبایـد 

جوانـی  نسـل  وقتـی  کـه  گرفـت 
وارد سینما می شـود اتفاقات خوبی 
اتفـاق در  را رقـم می زنـد و ایـن 
انقـالب رخ داد:  از  سـینمای بعـد 
بـه مـرور افـراد تحصیلکـرده وارد 
شـاهد  و  شـدند  سـینما  عرصـه 
سـاخت فیلم هـای متعـدد و خـوب 
فیلمسـازان  ظهـور  همچنیـن  و 
خوبـی در سـینمای ایران هسـتیم. 
جایـزه  فرهـادی  اصغـر  آقـای 
ایـران  سـینمای  بـرای  را  اسـکار 
بـه ارمغـان آورد و ایـن امر نشـان 
می دهـد بدنـه سـینما ویژگی الزم 
بـرای تاثیرگـذاری را داراسـت. در 
سـینمای قبـل از انقالب فیلمسـاز 
خوب کم داشـتیم ولی در سینمای 
بعـد از انقـالب فیلمسـازان خـوب 

متعـددی داریـم.
او بـه زمانـی اشـاره می کنـد 
کـه در اواسـط سـال ۵6 سـینمای 
ایـران رو بـه تعطیلـی رفـت و بعد 
بـه  اسـالمی  انقـالب  پیـروزی  از 
دعـوت هوشـنگ منظـوری مدیـر 
تئاتـر پـارس، بـه همـراه همایون، 
عـزت اهلل مقبلی، فرزانـه تاییدی و 
نـادره خیرآبـادی در اجرای نمایش 
بـازرس، بـه کارگردانـی پورسـعید 
بـود.  پرداختـه  نقش آفرینـی  بـه 
بعـد از اجـرای بـازرس گوگول که 
ایرانیـزه شـده بـود، یک سـالی در 
تئاتـر پـارس فعالیـت داشـتند کـه 
دادسـتانی ایـن سـالن را مصـادره 
می کنـد. در ایـن رابطـه مي گویـد: 
و  هنرمنـدان  مصـادره،  از  بعـد 
کارکنـان قدیمـی تئاتـر پـارس بـا 
مـن صحبـت کردنـد کـه بـروم و 
تئاتـر پـارس را از دادسـتانی اجاره 
کنـم. بـه عنوان نماینـده این گروه 
بـه دادسـتانی رفتـم و تئاتـر پارس 
را اجـاره کـردم. پس از بازگشـایی 
مجـدد ایـن تئاتـر، آقایـان بهمـن 
زنده یـاد  و  به نـژاد  بهـروز  مفیـد، 
عرفانـی را هـم بـه تئاتـر پـارس 

آوردم.

خـود را تابـع قوانین جمهوری 
اسـالمی ایـران می دانـد و ایـن را 
در سـال ۵8 در دادگاه انقالب بیان 
کـرده اسـت: در سـال ۵8 دادگاه 
را  از هنرمنـدان  تعـدادی  انقـالب 
خواسـت و در آنجـا هیـچ صحبتی 
دربـاره اینکـه ممنوع الکار هسـتیم 
نبـود و سـوال و جواب هایـی رد و 
بـدل شـد و آنجـا اعـالم کردیـم 
کـه تابـع قوانیـن نظـام جمهـوری 
اسـالمی ایـران هسـتیم زیـرا من 
معتقـدم انسـان بایـد همیشـه تابع 
آن  اسـاس  بـر  و  باشـد  قانـون 

کند. زندگـی 
اما در سـال ۵9 شـرایط برای 
فعالیـت مرتضـی عقیلـی در تئاتـر 
پارس سـخت می شـود و بـه مرور 
از فعالیـت کنار گذاشـته شـده و به 
ممنوع الچهـره  می شـود  گفتـه  او 
اسـت و ایـن سـرآغاز مهاجـرت از 
ایـران اسـت: صحبت هایـی درباره 
ممنوع الچهـره شـدنم مطرح شـده 
بـود کـه باعـث نگرانـی و تـرس 
خودم و خانواده ام شـد. در آن زمان 
بـا مشـکالت بسـیاری بـه همـراه 
مهاجـرت  بـه  اقـدام  خانـواده ام 
کـردم. 6 مـاه در ترکیـه بودیـم و 
پس از آن به اسـپانیا سـفر کردیم. 
مدتـی در اسـپانیا ماندیم و سـپس 

بـه آمریـکا مهاجـرت کردیم.
سـختی های مهاجـرت بسـیار 
بـه  عقیلـی  مرتضـی  و  سـت  ا
افسردگی می رسـد: در آنجا تالش 
کـردم تـا کار تئاتر انجـام دهم اما 
نبـود  موفقیت آمیـزی  تجربه هـای 
و بـه لحـاظ روحی افسـرده شـدم 
بیشـتر  و  بـودم  در خانـه  مـدام  و 
و  پـدر  می کـردم.  گریـه  اوقـات 
مـادرم را زمانـی که در غربت بودم 
از دسـت دادم و بـه لحـاظ روحـی 
شـرایط خوبـی نداشـتم. تنهایی در 
خیابـان قدم مـی زدم و برای شـان 
از  مقطعـی  در  می ریختـم.  اشـک 
زمـان شـب ها تـب و لـرز کـردن 
داشـتم و بـه مـرور رنجـور و رنگ 
پریده شـدم. در مراجعه به پزشـک 
بـه مـن گفتـه شـد کـه مبتـال بـه 
اطرافیانـم  همـه  و  شـده ام  سـل 
بـه  خیلـی  شـوند.  قرنطینـه  بایـد 
لحـاظ ذهنـی درگیـر شـده بـودم 
فرهنـگ  بـه  خاطـر  همیـن  بـه 
لغـات معین مراجعه کـردم تا ببینم 
دربـاره بیماری سـل چـه چیزهایی 
نوشـته، در آن فرهنـگ لغات آمده 
بـود که بیماری سـل یعنی »مرض 
دق« و عالئـم آن را هـم نوشـته 
بـود. یـک شـب بـا خـودم شـروع 
بـه فکر کردن و حـرف زدن کردم 
دربـاره اینکـه چه کسـی هسـتم و 
در غربـت چـه می کنم، کسـی من 
را نمی شناسـد و بـا مـن سـالم و 
خـودم  بـا  نمی کنـد.  احوالپرسـی 
کنـار آمـدم و بـه سـراغ کارهـای 
دیگـر گشـتم و بـه عنـوان راننـده 
کار  بـه  مشـغول  خـودرو  امـداد 
شـدم و حـدود 3 سـال بـه آن کار 

مشـغول بـودم.
سـال های  اوایـل  همـان  در 
سـخت  شـرایط  در  و  مهاجـرت 

فعالیـت سیاسـی  پیشـنهاد  مالـی، 
بـا  مي گویـد:  و  بـود  کـرده  رد  را 
وجـود اینکـه زندگی ام در غربت به 
لحـاظ مالی سـخت بود، پیشـنهاد 
فعالیـت سیاسـی را نپذیرفتـم زیرا 
هیچوقـت آدمـی سیاسـی نبـوده و 
نیسـتم و عاشـق مـردم و کشـور 
مـن  زندگـی  در  هسـتم.  ایـران 
پرونـده ای مبنـی بـر انجـام کاری 
خـالف وجـود نـدارد زیـرا فقط به 
هنـر فکر می کـردم و فکر می کنم 

و بـا هنـرم زندگـی می کنـم.
پـس از چنـد سـال سـختی و 
انجـام کارهای متفرقـه، به اجرای 
تئاتـر بـر صحنه های تئاتـر آمریکا 
و اروپـا و اقیانوسـیه می پـردازد اما 
هیچکـدام از ایـن اجراهـا حـس و 
حال یک شـب اجـرا در ایران و در 
مقابـل مخاطبان ایرانـی را برایش 
نداشـته اسـت: طـی این ۴۰ سـال 
ثانیـه ای ایـران و مـردم ایـران را 
بدنـم  بندبنـد  و  نکـردم  فرامـوش 
در ایـران بـود. در هـر تئاتـری چه 
در آمریـکا، چـه در اتریـش و چـه 
در اسـترالیا یـا کشـورهای دیگـر 
بـه  فقـط  می رفتـم  صحنـه  بـه 
فکـر ایـران و بـه صحنـه رفتن در 

بودم. ایـران 
مختلـف  سـال های  در  وی 
بـه  نـد  بتوا تـا  می کنـد  تـالش 
و  سـینما  در  و  بازگـردد  ایـران 
تئاتـر ایـران روی صحنـه بـرود: 
نی  وسـتا د قبـل  ی  ل ها سـا ز  ا
فیلمنامـه  بـرای مـن  بودنـد کـه 
و  دند  می فرسـتا مه  یشـنا نما یـا 
رایزنـی  حـال  در  کـه  می گفتنـد 
یـران  ا بـه  نـم  بتوا تـا  هسـتند 
بـروم  صحنـه  روی  و  بازگـردم 
ولـی  کنـم  بـازی  فیلمـی  در  یـا 

بـود  منفـی  ب هـا  جوا همیشـه 
اتفاقـی  تنهـا  نیفتـاد.  اتفاقـی  و 
کـه بـه سـرانجام رسـید دعـوت 
یفـای  ا بـرای  بی  سـنجا قـای  آ
بـود.  ایشـان  نمایـش  در  نقـش 
وقتـی نمایشـنامه را برایم ارسـال 
آن  نـدن  خوا بـه  شـروع  کـرد 
کـه  می گفـت  همسـرم  کـردم، 
درگیـر  را  خـودم  هـم  بـاز  چـرا 
ماجرایـی می کنـم کـه در نهایـت 
می شـود  ختـم  افسـردگی ام  بـه 
امـا پاسـخ مـن ایـن بـود کـه به 
آن لحظـه فکـر کن کـه به ایران 
برمی گـردم و روی صحنـه تئاتـر 
مـی روم. حـس و حـال و هیجان 
زیـادی در من برای بازگشـت به 
ایـران و بـازی بـر صحنـه تئاتـر 

بـود. ایجـاد شـده 
او بـه لحظه ای اشـاره می کند 
فلـزات  نمایـش  تمرین هـای  کـه 
چکش خـوار، سـپری و گـروه خود 
را بـرای بازبینـی توسـط شـورای 
ره کل  دا ا بی  رزشـیا ا و  نظـارت 
هنرهـای نمایشـی آمـاده کـرده و 
مي گویـد: خیلی هیجـان زده بودم. 
3 انسـان با شـعور و بـا فرهنگ از 
شـورای نظارت و ارزشـیابی آمدند 
بازبینـی مجـوز اجـرا را  از  و بعـد 
زده  ذوق  بسـیار  کردنـد.  تأییـد 
شـدم و سـریع بـه همسـرم اطالع 
دادم. بعـد از تأییـد شـورا وقفـه ای 
شـد.  ایجـاد  اجراهـا  شـروع  در 
آقـای پرویـز پرسـتویی از طریـق 
بـرادرزاده ام در جریـان ماجـرا قرار 
گرفـت. ایشـان وقـت گرفـت و به 
نزد وزیر فرهنگ و ارشـاد اسالمی 
رفتیـم. وزیر بسـیار محترم برخورد 
کـرد و قـول مسـاعد بـرای اجرای 

نمایـش را داد.

از تجربـه بـه صحنـه  وقتـی 
ن  طبـا مخا بـل  مقا ر  د فتـن  ر
اشـک  می کنـد  صحبـت  ایرانـی 
بـا  می زنـد،  حلقـه  چشـمانش  در 
کـه  می گویـد  گلـو  در  بغضـی 
نمی توانیـد حـس و تجربـه ای کـه 
داشـته ام را درک کنیـد: وقتـی بعد 
از ۴۰ سـال در ایـران روی صحنه 
رفتـم و اشـک چشـمان مخاطبان 
را دیـدم، حسـی بود کـه هیچ کجا 
احسـاس  و  پیـدا  را  آن  نمی تـوان 
از  بعـد  خاطـر  همیـن  بـه  کـرد. 
اولیـن اجـرا تـا ۵ صبح بیـدار بودم 
ایـن تجربـه و حـس فکـر  بـه  و 
ایـن  آرزوی ام  می کـردم. همیشـه 
روی صحنـه  ایـران  در  کـه  بـود 
بـروم. نمی دانیـد چقدر خوشـحالم 
کـه در خـاک وطـن خـودم حضور 
بـرای  شـب ها  خیلـی  مـن  دارم. 
ایـران گریه کـردم و دلتنگ حضور 
بـودم. سـال های سـال در  در آن 
غربت به عشـق ایران و بازگشـتن 
بـه ایـران روز را به شـب رسـاندم 
و شـب را بـه صبح. خوشـحالم که 

بـه ایـران بازگشـتم.
شـرایط  کـه  اسـت  امیـدوار 
فعلـی ادامـه پیـدا کنـد تـا بتوانـد 
در تئاتـر و سـینما حضـور داشـته 
باشـد و فعالیـت کند. خـود را آماده 
می کنـد تـا بـرای تمریـن پیش از 
اجـرای نمایـش، در سـالن حضـور 
بـاوری  چهـره اش  در  کنـد.  پیـدا 
وجـود دارد از اینکـه رویـای آدمی 
روزی بـه واقعیـت تبدیـل خواهـد 
شـد به شـرط اینکـه صبور باشـی 
و از پـا نیفتـی. مـی رود تـا ماننـد 
کودکـی تـازه متولـد شـده، هـرم 
نـگاه و نفس هـای مخاطبـان خود 

را حـس کنـد.
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