
عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

اقتصاد در انتظار احیای برجام!
گسترش  به  توجه  با  که  کرده  اعالم  بارها  ایران 
هزاران کیلومتر شبکه انتقال گاز در سطح کشور، آماده است 
افزون بر صادرات گاز، سوآپ گاز را نیز به ویژه از شمال به 
جنوب و برعکس به کشورهای همسایه از طریق خط لوله 
کند.  عملیاتی  ال ان جی  تأسیسات  احداث  از طریق  جهان  نقاط  دیگر  و 
موجود  زیرساخت های  و  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  ایران  درواقع 
اختیار  در  با  باشد.ایران  گاز  تجارت  برای  گزینه  مطلوب ترین  می تواند 
منبع  این  دارنده  کشور  دومین  جهان،  گازی  ذخایر  درصد   ۱۸ داشتن 

گازی  ذخایر  می آید.  به شمار  زیست  محیط  دوستدار  و  ارزشمند  انرژی 
 ۵ فاصله ای  که  شده  برآورد  مترمکعب  میلیارد  هزار   ۳۲ حدود  ایران 
ذخایر  دارنده  کشور  اولین  به عنوان  روسیه  با  مترمکعبی  میلیارد  هزار 
میلیارد   ۹۱۴ با  آمریکا  از  بعد  ایران  تولید،  لحاظ  به  دارد.  جهان  گاز 
۶۳۸ میلیارد مترمکعب، سومین  با  مترمکعب در سال )۲۰۲۰( و روسیه 
می آید  به شمار  مترمکعب  میلیارد   ۲۵۰ با  جهان  گاز  تولیدکننده  کشور 

که فاصله معناداری با دو کشور اول و دوم دارد.
۳ صفحه 

رئیس سازمان وظیفه عمومی انتظامی:

حداکثر حقوق سربازان 
چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است

مصوبه مجلس برای افزایش حقوق
معاون سرمایه  انسانی سازمان اداری 
دولت  اینکه  بیان  با  کشور  استخدامی  و 
تصویب  شده  بودجه  تورمی  آثار  نگران 
 ،۱۴۰۱ بودجه  قانون  گفت:  است،  مجلس  توسط 
اجرایی  دستگاه های  مشمول  کارگران  مزد  حداقل 
را ۵۷.۴ درصد افزایش داده و شکل افزایش حقوق 
نه تنها عدالت محور نیست، بلکه بی عدالتی را بیشتر 
افزایش  به  اشاره  با  اسدی«  می کند. »حسین عرب 
حقوق در قانون بودجه امسال، اظهار داشت: پیشنهاد 
دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۱، توجه ویژه ای به عدالت 
کم  حقوق ها  حداکثر  و  حداقل  بین  فاصله  تا  داشت 
شود، اما با اتفاقی که در سرنوشت بودجه رقم خورد، 

در عمل، عدالت از بین رفت.
۳ صفحه 

شهردار اراک:

هفت هزار نفر در جشنواره های نوروزی شهرداری اراک 
شرکت کردند

4
استان خليج  فارسی های مهربان 

صفحه 5

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
حسين نمازي: 
گویا مخاطبان 

هنوز نمي دانند كه 
سينماها باز شده 

است!

6ورزش
كيانوش رستمی

 و سهراب مرادی
 در تيم ملی 
وزنه برداری 

زمین 4ایران 

فيلم هاي سينمايي نوروزي با استقبال چندان خوبي از سوي 
مخاطبان همراه نشده اند يا شايد بهتر است بگوييم كه آنطور 
كه انتظار مي رفت، مخاطبان سينمايي از 7 فيلم اكران نوروزي 
امسال استقبال خاصي نكرده اند و به جز سگ بند و موقعيت 
مهدي و شادروان، ساير فيلم ها با فروش بااليي همراه نبوده اند.

با دعوت سرمربی تيم ملی وزنه برداری مردان ۲۲ ملی پوش 
اين رشته به اردو فراخوانده شدند تا تمرينات آماده سازی 
آزادی  ورزشی  مجموعه  ايرانيان  وزنه برداری  سالن  در  را 

انجام دهند.

محمدياسر طيب نيا مدير عامل شركت فوالد مباركه: حمايت 
فوالد مباركه از شركت های دانش بنيان به عنوان پيشران 
صنعت منجر خواهد شد كه ديگر صنايع كشور نيز در اين 

مسير قرار گيرند.

لزوم برنامه ریزی  
دقيق  برای ایجاد 

زیست بوم های 
فناوری

برنامه ایران برای توسعه روابط گازی با همسایگان سهمیه طرح ترافیک 14۰۰ خبرنگاران
 همچنان معتبر است

عمار سعیدیان فر ، در مورد اعتبار سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران با 
تاکید بر اینکه همچون سنوات گذشته، تا زمانی که سهمیه  طرح ترافیک 
۱۴۰۱ خبرنگاران اختصاص پیدا کند سهمیه طرح ترافیک سال ۱۴۰۰ آنان 
معتبر است، گفت: خبرنگاران تا ۳۰فروردین ماه فرصت دارند که  در سامانه »تهران من« 

ثبت نام خود را به صورت کامل به همراه بارگذاری مدارک، انجام دهند.
صفحه ۲

رئیس قوه قضاییه گفت: نباید اینگونه باشد که 
شعار سال فقط در گوشه کاغذ نوشته شود بلکه باید 
دستگاه  و  کرد  و تالش  آن جهد  پیاده سازی  برای 
قضایی در تحقق این مهم، به همه بخش های کشور و دو قوه 
دیگر مساعدت خواهد کرد.حجت االسالم والمسلمین غالمحسین 
محسنی اژه ای در نشست روز گذشته )دوشنبه ۱۵ فروردین( شورای 

عالی قوه قضاییه با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، این ماه 
را یک فرصت استثنایی برای همگان جهت جلب رضایت باریتعالی 
و بهره مندی از تفضالت الهی دانست و اظهار کرد: ماه مبارک 
رمضان دارای کرامت و شرافت و فضیلت باالیی است و همگان 

باید در حفظ حرمت این ماه و حریم الهی کوشا باشند.
صفحه ۲

گره گشایی از كار مردم، یکی از اهداف قوه قضایيه در سال جدید است
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در كمال تأسف باخبر شديم » سيدغالمعلی افشانی« 
بـه  را  بزرگ  ضايعه  اين   . گفت  وداع  را  فانی  دار 
خانواده ارجمند ايشان تسليت عرض می نماييم و از 
خداوند متعال برای ايشان طلب مغفرت كرده و برای 

خانواده محترمشان صبر جميل مسئلت می نماييم .

هرمز هوشمندراد
صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه دنیای جوانان

پاسدار  دوم  سرتيپ  »سردار  عاشقانه  سفر 
محمدتقی عصار« عزيز چنان سنگين و جانسوز 
اسـت كـه بـه دشواری بـه باور می نشيند، ولی 
جز  چاره ای  پروردگار  حضرت  تقدير  برابر  در 
تسليم و رضا نيست. خداوند آن سفركرده را 
با شهدای كربال محشور و قرين رحمتش فرمايد.

هرمز هوشمندراد
صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه دنیای جوانان

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
می گوید برای آنکه تولید صادرات محور در اقتصاد 
ایران اوج بگیرد، باید عوامل داخلی و خارجی در 

کنار یکدیگر بهبود پیدا کنند.
از  که  آماری  کرد:  اظهار   ، آرگون  عباس 
کشور  صادرات  خاص  طور  به  و  ایران  تجارت 
رشد  دهنده  نشان  آمد  دست  به   ۱۴۰۰ سال  در 
فعاالن  می کند  معلوم  که  است  امیدوارکننده ای 
نیز  تحریم  سخت  شرایط  در  حتی  اقتصادی 
در  موجود  اهداف کالن  از  بخشی  به  توانسته اند 

تجارت کشور دست پیدا کنند.
اقتصاد  بالقوه  ظرفیت  اینکه  بیان  با  وی 

ایران بسیار باالتر آمارهای فعلی است، بیان کرد: این 
آمارها در حالی به دست آمده که ما به شکل همزمان 
و  بوده ایم  مواجه  بین المللی  و  داخلی  مشکالت  با 
دشوار  صادرکنندگان  و  گذاران  سرمایه  برای  شرایط 
بوده است، از این رو در صورت بهبود زیرساخت های 
موجود می توان انتظار داشت که صادرات ایران از رقم 

فعلی نیز بسیار فراتر برود.
اهمیت  به  اشاره  با  تهران  بازرگانی  اتاق  عضو 
احیای برجام و کنار رفتن تحریم ها، تصریح کرد: در 

شرایط تحریمی، ما برای صادرات با مشکالت فراوانی 
که  مشتریانی  کردن  پیدا  دشواری  از  مواجه هستیم، 
حاضر باشند در این شرایط با ایران کار کنند گرفته تا 
مشکالتی که در نقل و انتقال کاال و سپس دریافت 
ارز آن وجود دارد، در همه بخش ها صادرات را برای ما 
پرهزینه تر کرده است. از این رو در صورتی که برجام 
بار دیگر اجرایی شود، می توان انتظار داشت که بخش 

مهمی از این نگرانی ها کنار برود.
آرگون ادامه داد: البته احیای برجام گام نخست 
است. حل کردن مشکل اف ای تی اف و برقراری مجدد 

ارتباطات بانکی و تالش برای اتصال اقتصاد ایران 
به اقتصاد جهانی گام های دیگری است که باید در 

این زمینه برداشته شود.
وی با بیان اینکه جذب سرمایه گذار یکی از 
اصلی ترین اولویت های اقتصاد ایران است، تاکید 
سیاست های  برخی  گذشته  سال های  در  کرد: 
خود  تکلیف  گذاران  سرمایه  شده،  موجب  داخلی 
تغییر سیاست ها،  با  بار  هر  و  ندانند  اقتصاد  در  را 
باعث  موضوع  همین  و  شده  دشوار  ریزی  برنامه 

فرار سرمایه از اقتصاد ایران شده است.
آرگون خاطرنشان کرد: در حوزه بین المللی 
نیز ما نتوانسته ایم سرمایه گذار جذب کنیم. این 
در حالی است که در اقتصاد ایران ظرفیت فراوانی 
وجود  برجام  دوره  در  که  برنامه هایی  تعدد  و  دارد 
شرایط،  بهبود  در صورت  که  می دهد  نشان  داشت 
با ما همکاری  شرکت های خارجی عالقه دارند که 
کنند. اگر این سرمایه بین المللی جذب شود در بلند 
که  داشت  خواهد  را  امتیاز  این  ما  برای  نیز  مدت 
تحریم دوباره اقتصاد ایران کاری دشوار می شود و 
با تزریق ثبات، امکان دستیابی به اهداف کالن به 

وجود می آید.

همین صفحه 

ایران بارها اعالم کرده که با توجه به گسترش هزاران 
کیلومتر شبکه انتقال گاز در سطح کشور، آماده است افزون 
بر صادرات گاز، سوآپ گاز را نیز به ویژه از شمال به جنوب 
و برعکس به کشورهای همسایه از طریق خط لوله و دیگر 
نقاط جهان از طریق احداث تأسیسات ال ان جی عملیاتی کند. 
درواقع ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و زیرساخت های 

موجود می تواند مطلوب ترین گزینه برای تجارت گاز باشد.
ایران با در اختیار داشتن ۱۸ درصد ذخایر گازی جهان، 
ارزشمند و دوستدار  انرژی  این منبع  دارنده  دومین کشور 
محیط زیست به شمار می آید. ذخایر گازی ایران حدود ۳۲ 
هزار   ۵ فاصله ای  که  شده  برآورد  مترمکعب  میلیارد  هزار 
دارنده  کشور  اولین  به عنوان  روسیه  با  مترمکعبی  میلیارد 

ذخایر گاز جهان دارد. به لحاظ تولید، ایران بعد از آمریکا 
با ۹۱۴ میلیارد مترمکعب در سال )۲۰۲۰( و روسیه با ۶۳۸ 
با  گاز جهان  تولیدکننده  مترمکعب، سومین کشور  میلیارد 
۲۵۰ میلیارد مترمکعب به شمار می آید که فاصله معناداری 

با دو کشور اول و دوم دارد.
ادامه در صفحه ۳

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

اقتصاد در انتظار احیای برجام!
برنامه ایران برای توسعه روابط گازی با همسایگان
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نماینده مردم خلخال و کوثر:
هیچ نهادی نباید موازی با مجلس در امر قانونگذاری دخالت کند

یک نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: هیچ نهاد دیگری نباید موازی 
با نمایندگان مجلس در امر قانون گذاری دخالت کند، شأن مجمع تشخیص 

مشخص بوده و باید متناسب با آن رفتار کند.
سیدغنی نظری خانقاه در جلسه علنی روز گذشته ) دوشنبه ۱۵ فروردین 
ماه( مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی خود با استناد به بند )۱۱( ماده 
)۲۲( آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی در خصوص حفظ شأن و منزلت 
مجلس شورای اسالمی و همچنین با استناد به اصل )۵۸( قانون اساسی گفت: 
قانون اساسی در این اصل می گوید اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای 
اسالمی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن 
پس از طی مراحلی که در اصول بعدی قانون اساسی می آید برای اجرا به قوه 
مجریه و قضائیه ابالغ می شود که چندین مورد در این رابطه قابل طرح است.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در 
خصوص کارگران ساختمانی اگر آزمونی برگزار شود افرادی در شهرستان ها 

برای این امر کاسبی راه می اندازند که امری ناشایست است.
وی همچنین با اشاره به موضوع حذف واردات خودرو مجلس گفت: 
مجلس، کمیسیون تلفیقی تشکیل داده که اعضای آن مصوباتی برای واردات 
خودرو داشتند و از طرفی مردم نیز عالقمند به استفاده از خودروهای وارداتی 
هستند چرا که جنس ضعیف و بنجل سایپا و ایران خودرو، ملت را بیچاره کرده 
است، همچنین بارها در خصوص ضعف خودروسازی تذکر دادیم اما آنها هیچ 
اقدامی برای بهبود کیفیت تولیداتشان نکردند چرا که رقابتی در بازار خودرویی 
وجود ندارد و دو شرکت ایران خودرو و سایپا هر کاری بخواهند می کنند و به 

کسی پاسخ نمی دهند.
نظری خانقاه اضافه کرد: اینکه مصوبه مجلس بدون اطالع اعضای 
کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس حذف شود، قابل قبول نیست. نمایندگان 
ملت موضوعی را مصوب کرده و مردم نیز عالقمند به آن هستند. جوانان ایرانی 
چه چیزی کمتر از افرادی دارند که ماشین خارجی سوار می شوند ولی آنها به 
این خودروها دسترسی ندارند. با واردات باید در بازار خودرو رقابت ایجاد کنیم.

باید  مجلس  تنها  کرد:  عنوان  یازدهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
قانونگذاری کند و نمایندگان نباید اجازه دهند نهادهای دیگر در قانونگذاری 
وارد شوند. این موضوع وهن و ضعف مجلس بوده و ناکارآمدی قوه مقننه را 
نشان می دهد. ما نمایندگان با مردم ارتباط داریم و از مطالبه آنها باخبریم؛ 
از این رو درخواستم این است که نمایندگان بر روی مصوبات جدی باشند. 
اینکخه مصوبه واردات خودروی مجلس با مجوز هیأت رئیسه حذف شود، به 
هیچ عنوان قابل قبول نیست. نه هیأت رئیسه مجلس و نه اعضای کمیسیون 
تلفیق این اجازه ندارند که بدون هماهنگی با سایر نمایندگان مصوبه ای را 
حذف کنند؛ حال از رئیس محترم جلسه درخواست می کنم این موضوع را 

برای نمایندگان شفاف کند.
نظری خانقاه تصریح کرد: این مطلب خارج از دستور جلسه بوده اما حرف 
دل نمایندگان است چرا که بدون اطالع آنها نباید در مصوبات دستکاری صورت 
گیرد و نهاد دیگری موازی با نمایندگان مجلس در امر قانونگذاری دخالت کند. 
شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص بوده و تعریف خاص خودش را 

دارد و باید متناسب با همان رفتار کند.
علی نیکزاد ثمرین در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: در رابطه با موضوع 
واردات خودرو صحن رأی مشروطی از نمایندگان گرفت که اگر شورای نگهبان 
نیز نظری داشت هیأت رئیسه بتواند آن را اعمال کند  از این رو هیأت عالی 
نظارت مجمع تشخیص نظام هم نظر خود را به شورای نگهبان داد بنابراین اینکه 
افکار عمومی احساس می کنند هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت 

نظام بند مربوط به واردات خودرو را حذف کرده درست نیست.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در جریان بررسی الیحه 
بودجه هنگام طرح موضوع واردات خودرو این مصوبه به صورت مشروط 
رأی گیری شد و نمایندگان موافقت کردند که در صورتی که شورای نگهبان 
نظری داشته باشد هیأت رئیسه آن را اعمال کند لذا هیأت رئیسه این موضوع 
را با شورای نگهبان قطعی کرده است نه با هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص 

که باب جدیدی برای قانونگذاری باشد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی انتظامی:
حداکثر حقوق سربازان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است

از  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 
افزایش حقوق کارکنان وظیفه از اسفند ماه ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: حداکثر 
حقوق آنان در مناطق عملیاتی مبلغ چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

سردار تقی مهری اظهارداشت: با تالش مسئوالن دولت و نیروهای 
مسلح، حقوق سربازان وظیفه با اولویت سربازان در حال خدمت در مناطق 

عملیاتی و کمتر توسعه یافته از اسفند ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافت.
وی ادامه داد: بر این اساس، میانگین حقوق سربازان از یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان در بهمن ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در 

اسفند ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
مهری اضافه کرد: اکنون حداقل حقوق پرداختی به سربازانی که در 
و حداکثر  تومان  و ۲۹۵ هزار  میلیون  مناطق عادی خدمت می کنند یک 
حقوق آنان در مناطق عملیاتی مبلغ چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
رئیس سازمان وظیفه عمومی انتظامی ابراز امیدواری کرد با تصویب 
نهایی حقوق سربازان وظیفه در مجلس شورای اسالمی و ابالغ آن از سوی 
دولت در سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش میانگین حقوق کارکنان وظیفه به مبلغ 

حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشیم.
کسب  برای  آنان  خانواده های  و  مشموالن  کرد:  خاطرنشان  مهری 
وظیفه  سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  طریق  از  می توانند  بیشتر  اطالعات 
تلفن  سامانه   ،www.vazifeh.police.ir نشانی  به  انتظامی  عمومی 
گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال سازمان در پیام رسان سروش به نشانی 

khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

سهمیه طرح ترافیک ۱۴۰۰ خبرنگاران همچنان معتبر است
معاون بهره برداری از سیستم های حمل و نقل و محدوده های ترافیکی 
شهرداری تهران در مورد سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران توضیحاتی را ارائه 

کرد و گفت: سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران همچنان معتبر است.
عمار سعیدیان فر ، در مورد اعتبار سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران با 
تاکید بر اینکه همچون سنوات گذشته، تا زمانی که سهمیه  طرح ترافیک 
۱۴۰۱ خبرنگاران اختصاص پیدا کند سهمیه طرح ترافیک سال ۱۴۰۰ آنان 
معتبر است، گفت: خبرنگاران تا ۳۰فروردین ماه فرصت دارند که  در سامانه 
»تهران من« ثبت نام خود را به صورت کامل به همراه بارگذاری مدارک، 

انجام دهند.
 وی با بیان اینکه برای بررسی مدارک و سپس تخصیص سهمیه تا 
۲ ماه پس از اردیبهشت نیز زمان الزم است، افزود: البته تخصیص کارت 

بلیت خبرنگاری در زمان کوتاهتری انجام خواهد پذیرفت.
معاون بهره برداری از سیستم های حمل و نقل و محدوده های ترافیکی 
شهرداری تهران تاکید کرد: ثبت نام خبرنگاران در سامانه »تهران من« به 
معنای اختصاص سهمیه نیست و در صورت تایید مدارک خبرنگاری، باید از 

سمت رسانه مورد نظر با توجه به سهمیه تخصیصی، معرفی شوند.

قالیباف: مشکالت اقتصادی و فرهنگی 
ناشی از حذف کردن مردم از اداره جامعه است

ی  ا ر شو مجلس  ئیس  ر
در  امروز  کرد:  تاکید  اسالمی 
فضای  یک  به  مدیریت  عرصه 
سایبرنتیکی نیاز داریم تا در کنار 
با  باوری  مردم  و  الهی  سنت های  به  اتکا 
رفتار کامال عالمانه، هوشمندانه و معطوف 
به اهداف از پیش تعیین شده، امور مختلف 

را به پیش ببریم.
اعضای  دیدار  در  قالیباف  محمدباقر 
ستاد مردمی کنگره ۱۸هزار شهید خراسان 
رضوی در مشهد با تاکید بر اینکه فرهنگ 
بخش  نجات  فرهنگ  شهادت،  و  یثار  ا
دوم  گام  در  گفت:  است،  اسالمی  جامعه 
بخشی  عمق  ضرورت  اسالمی  انقالب 
و  دارد  وجود  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  به 
بدهیم،  انجام  درستی  به  را  کار  این  باید 
یعنی هم خوب کار کنیم و هم کار خوب 

بدهیم. انجام 
وی با بیان اینکه چگونگی تحقق این 
دو موضوع یعنی کار خوب و خوب کار کردن 
در اتکا به سنت های الهی و مردم باوری 
است، اظهار داشت: سنت های الهی و مردم 
باوری دو سنجه ای است که هرکجا از آن 
فاصله گرفتیم در هر موضوعی از مسائل بین 
المللی گرفته تا مسائل فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی، محیط زیستی و نظامی 
دچار مشکل شده ایم و این را من به تجربه 
در مقاطع مختلف انقالب از نوجوانی تاکنون 
ام و وقتی مطالعه می کنیم هم می  دیده 
بینیم فرهنگ اسالم، مکتب قرآن و مکتب 

اهل بیت هم همینطور است. 
به گفته رئیس مجلس، باور و ایمان 
یعنی  یحتسب«  ال  حیث  »من  به  نداشتن 
خیلی اوقات ما کاری را انجام می دهیم که 
با عقل ابزاری محاسبات ما جواب نمی دهد 
و از آن کار دست می کشیم، اما اعتماد به 
باور  که  معناست  این  به  الهی  های  سنت 
داشته باشیم که خداوند قادر است و همه چیز 
را او هدایت می کند، اساس پیروزی انقالب 
بود،  الهی  های  سنت  همین  هم  اسالمی 
پیروزی در دفاع مقدس و حماسه مدافعان 
حرم بر اساس همین سنت های الهی بود.

همین  در  ینکع  ا بیان  با  لیباف  قا
که  رسید  جایی  به  کار  سوریه  موضوع 
گلوله اسلحه تروریست ها به کاخ ریاست 
جمهوری سوریه برخورد می کرد، تصریح 
کرد: همه گروه ها از امریکا تا داعش هم 
بودند ولی شهید سلیمانی و مدافعان حرم، 
از  )ره(  امام  حضرت  تعبیر  به  که  کسانی 
پابرهنگان و دلسوخته اسالم و مکتب اهل 
بیت بودند از سراسر جامعه اسالمی با ساده 
ترین تجهیزات در برابر آن عظمت و قدرتی 
که هژمونی آمریکا و غرب داشتند ایستادند؛ 
آن هم در لحظاتی که امیدی به موفقیت 
تعبیر سوره  به  که  ای  لحظه  آن  در  نبود، 
احزاب صف مومنین و کفار از هم جدا شد 
و در لحظه آخر همه چیز عوض شد و در 
کمتر از یک ماه تغییرات بزرگی در مقابله 

با تروریست ها ایجاد شد.
وی با اشاره به دومین شاخص یعنی 
مردم باوری خاطرنشان کرد: اگر ما احساس 
این  به  است  ضعیف  اقتصادمان  کنیم  می 
حذف  اقتصاد  از  را  مردم  که  است  دلیل 
کرده ایم؛ اگر امروز در حوزه فرهنگ اثر گذار 
نیستیم به این دلیل است که کار را به مردم 
واگذار نکرده ایم درحالی که حفظ و تداوم 
انقالب به دو شاخصه اعتماد به سنت های 

الهی و مردم باوری بستگی دارد. 
به هر حال  داد:  ادامه  رئیس مجلس 
وحی  به  متصل  عقالنیت  ما  باور  اینکه  با 

توجهی  ابزاری  عقالنیت  به  هرگز  و  است 
نداریم اما درست عمل کردن، عقالنی عمل 
کردن و داشتن برنامه ریزی دقیق هم جزو 
الزامات کارامدی و تحقق کارخوب و خوب 

کار کردن است.
باید  امروز  ما  اینکه  بیان  با  قالیباف 
برگزاری  ولو  هرکاری  اداره  که  بفهمیم 
کنگره شهدا که گرامیداشت یاد شهداست 
و اراده الهی پشتوانه آن است با رفتارهای 
مکانیکی و استاتیکی پیش نمی روند، ابراز 
ریزی  برنامه  و  رفتارها  با  حتی  داشت: 
و  دقیق  را  کارها  شود  نمی  هم  دینامیکی 
درست به پیش برد، بلکه امروز نیاز به یک 
فضای سایبرنتیکی در مدیریت داریم؛ حتی 

در برگزاری کنگره شهدا.
مردمی  ستاد  اعضای  به  خطاب  وی 
کنگره ۱۸هزار شهید خراسان رضوی بیان 
کرد: فکر نکنید چون کار شهدا را انجام می 
دهید می توانید با هر رفتاری این کار را انجام 
بدهید؛ در حین اینکه اساس کار، سنت های 
الهی و مردم باوری است اما باید رفتار کامال 

عالمانه و هوشمندانه داشته باشیم. 
امروز  که  این  بیان  با  رئیس مجلس 
گفته می شود سرورهای اطالعاتی و داده 
پیدا  گسترش  روز  هر  مقدس  دفاع  های 
سوال  این  است،  شده  بروزرسانی  و  کرده 
داده ها  اوری  را مطرح کرد که »آیا جمع 
ولو داده های با ارزش می تواند به خودی 

خود فرهنگ شهدا را حفظ کند« و یادآور 
شد: قطعا این طور نیست. اگر این داده ها 
به  تبدیل  را  نباشد و آن  به هدف  معطوف 
اهداف ویژه نکنیم از آن ها خروجی و نتیجه 
ای نگرفته ایم درحالی که انرژی گام دوم 

انقالب همین داده هاست.
و  جوامع  امروزه  قالیباف،  گفته  به 
اهل  فرهنگ  به  اعتقادی  که  کشورهایی 
بیت و قرآن ندارند با استفاده از ظرفیت های 
سایبرنتیکی در حوزه فرهنگی کار کرده اند 
که حتی برخی جوانان دهه هشتادی و دهه 
خود  جذب  مجازی  فضای  در  را  ما  نودی 
کرده اند ولی ما از این ظرفیت سایبرنتیکی 

غافل هستیم. 
هم  ما  البته  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اقداماتی مثل افسران جنگ نرم را انجام می 
دهیم ولی چون ساختاری سخت و خشکی 
برای آن ایجاد می کنیم به نتیجه ای که 
می خواهیم نمی رسد، عنوان کرد: دلیل این 
اتفاق آن است که گرچه نیت الهی داریم و 
به سنت های الهی باور داریم اما مردم را 
حذف و تصور می کنیم یک جمع محدود 
می توانند برای همه مردم کاری انجام دهند 

درحالی که اشتباه می کنیم.
های  داده  اگر  افزود:  مجلس  رئیس 
در  روز  ابزار  از  استفاده  با  را  فرهنگی خود 
بستر مردم و معطوف به هدف ارائه کنیم، 
هم عظمت فرهنگ خود را به همه جامعه 
ارائه می کنیم و هم اگر در جایی انحراف یا 
خطایی دیدیم، آن خطا در همان ساختار و 

سیستم قابل حل است. 
از  بیش  هم  من  قالیباف،  گفته  به 
دیگران وظیفه و تکلیف خود می دانم که در 
این راه کمک و همراه شما باشم و امیدوارم 
با یک رفتار تشکیالتی، منسجم و  بتوانیم 
مردمی و با اتکا به باورهایی که اشاره کردم، 

کارها را به درستی پیش ببریم. 
در  موفقیت  اوج  کرد:  اضافه  وی 
به  کمک  اوج  و  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
پویایی نظام والیی، کارامدی دین در اداره 
جامعه است و هرکاری انجام می دهیم باید 

معطوف به این هدف مهم باشد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

خبر خوش وزیر علوم برای دانشگاه هایی که آموزش حضوری 
را جدی گرفتند

وزیر علوم با اشاره به حمایت های بودجه ای از دانشگاه هایی که آموزش 
حضوری را جدی گرفته اند، اعالم کرد: این حمایت ها شامل دانشگاه هایی 
خواهد شد که امکان آموزش حضوری دانشجویان دوره کارشناسی را فراهم 

کرده اند.
مالی  حمایت  از  مطلب  این  بیان  گل ضمن  زلفی  علی  محمد  دکتر 
دانشگاه هایی که آموزش صددرصد حضوری داشته باشند خبر داد و گفت: 
اما  است؛  بودجه  قانون  دانشگاه ها، همان  به  بودجه  تزریق  اگر چه مالک 
ریاست جمهوری قول دادند کمک کنند تا دانشگاه ها حداقل های الزم را 

برای تامین بودجه خود داشته باشند.
وزیر علوم تاکید کرد: ما از بخش های مختلف، بودجه رفاهی را به 
دانشگاه هایی که آموزش حضوری دارند تزریق می کنیم و کمک خواهیم کرد 
که این مراکز مشکلی در تامین بودجه برای حضور دانشجویان نداشته باشند.
دانشگاه ها صرفا  به  بودجه ای  یادآور شد: کمک های  گل  زلفی  دکتر 
شامل مراکزی خواهد شد که آموزش حضوری را جدی گرفته و دانشجویان 

دوره کارشناسی را در سرکالس های درس پذیرش می کنند. 
وزیر علوم در پایان خاطر نشان کرد: خوشبختانه سال گذشته تزریق 
درصد   ۱۰۰ صورت  به  عالی  آموزش  موسسات  و  ها  دانشگاه  در  بودجه 

محقق شد.

اعالم جزئیات ۵ نوع تسهیالت آموزشی دانشگاه تهران برای 
دانشجویان

دانشگاه تهران ۵ نوع از تسهیالت آموزشی برای دانشجویانی که امکان 
آموزش حضوری در در دانشگاه را ندارند در نیم سال دوم تحصیلی اعالم کرد.
معاونت آموزشی دانشگاه تهران تاکید کرد؛ در خصوص از سرگیری 
مقاطع  تمام  در  فروردین ۱۴۰۱  تاریخ ۱۴  از  به صورت حضوری  آموزش 
معاونت  بخشنامه  در  دانشجویان،  ورود  سال های  کلیه  برای  و  تحصیلی 
آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور رفع مشکالت آموزشی 
و موارد خاص ایجاد شده احتمالی برای بعضی از دانشجویان در شرایط گذر 
از وضعیت آموزش غیر حضوری به آموزش حضوری، تسهیالت آموزشی 

زیر در نظر گرفته می شود:
بازه زمانی  اکثر ۶ واحد در  امکان حذف حداکثر دو درس و حد   -۱
حذف و اضافه ویژه )از شنبه ۲۰ تا چهارشنبه ۲۴ ماه فروردین(  با رعایت 

مقررات آموزشی
 ۲- امکان اضافه  نمودن حداکثر ۲ درس و حد اکثر ۶ واحد در بازه 
زمانی حذف و اضافه ویژه )از شنبه ۲۰ تا چهارشنبه ۲۴ فروردین(  با رعایت 

مقررات آموزشی
 ۳- حذف بدون احتساب در سنوات نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰، در 
صورتی که تعداد نیم سال های مرخصی بدون احتساب در سنوات در چهار 

نیم سال گذشته )از ۲-۹۸ الی ۱-۱۴۰۰( بیشتر از دو نیم سال نباشد
۴- امکان مهمان شدن تک درس یا تمام نیمسال جاری در نزدیکترین 
محل  واحد  موافقت  در صورت  دانشجو،  خانواده  اقامت  محل  به  دانشگاه 

تحصیل در دانشگاه تهران و موافقت دانشگاه مقصد
 ۵- امکان برگزاری تک درس یا کلیه دروس نیمسال جاری دانشجویان 
پردیس های بین المللی ارس و کیش در واحدهای دانشگاه در شهر تهران

توسط  دانشجویان  تهران،  سایر درخواست های  دانشگاه  تاکید  طبق 
و  موسسه   دانشکدگان،  دانشکده،  مرکز،  خاص  موارد  بررسی  کمیسیون 

پردیس محل تحصیل  مورد اتخاذ تصمیم و اقدام الزم قرار خواهد گرفت.

مرگ ۴تن در تصادف تیبا و تانکر حمل سوخت
رییس سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر از مرگ چهارتن درپی تصادف سواری 

تیبا با تانکر حمل سوخت خبر داد.
مهدی ولیپور دراین باره گفت: ظهر روز گذشته یک دستگاه سواری تیبا۲ در حال 
حرکت در محور  خمیر - بندرعباس بود که در محدوده روستای چاهماخور تصادفی میان 

این وسیله و یک تانکر حمل سوخت رخ داد.  
وی با بیان اینکه درپی این حادثه پنج نفر دچار حادثه شدند، گفت: متاسفانه چهار 
نفر در دم جان خود را از دست دادند. همچنین یک تن نیز مصدوم شد که برای دریافت 

خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شد.  
رییس سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر افزود: علت این حادثه از سوی عوامل 

پلیس راهنمایی و رانندگی بررسی و اعالم خواهد شد.  

یک روانپزشک در پایتخت به دست پسرش
کینه قدیمی پسر دانشجو از پدرش باعث شد تا در آخرین ساعات روز سیزده فروردین، 

در اقدامی هولناک وی را به قتل برساند.
ساعت ۷:۳۰ صبح یکشنبه ۱۴ فروردین امسال، مأموران کالنتری ۱۴۰ باغ فیض در 
تماس با بازپرس میثم حسین پور از قتل یک روانپزشک ۵۶ ساله در خانه اش خبر دادند.با 
اعالم این خبر، بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه 

شدند که آپارتمان شماره ۵ در طبقه هجدهم برج جام جم بود.
با حضور در سالن پذیرایی آنها با جسد مرد میانسال در حالی روبه رو شدند که کنار 

مبل افتاده و با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود.پسر ۲۲ ساله مقتول که با لباس های 
خونی در چند قدمی جسد پدرش ایستاده بود، رنگ به چهره نداشت، دستانش می  لرزید و 

آشفته حال به اطراف نگاه می  کرد.
مرد میانسالی که از دوستان مقتول بود نیز در محل حضور داشت و  او خبر قتل را به 
پلیس اطالع داده بود، در تحقیقات گفت: دوستم کوروش در این خانه تنها زندگی می  کرد، 
صبح زود بود که همسرسابقش هراسان با من تماس گرفت و خواست خودم را هر چه زودتر 
به خانه کوروش برسانم. خیلی بریده بریده و نامفهوم صحبت می  کرد، اما از صحبت هایش 

متوجه شدم که پسر کوروش با او تماس گرفته و مدعی شده پدرش را کشته است.
او هم که نمی دانست ماجرا از چه قرار است برای همین از من خواسته بود تا به خانه 
کوروش بروم و پیگیر ماجرا شوم.او ادامه داد: با این تماس فوراً خودم را به خانه دوستم 
رساندم و زنگ در را زدم که پسرش هومن در را به رویم باز کرد. با دیدن لباس های 
خونی او و به دنبال آن جسد دوستم که داخل پذیرایی افتاده بود، شوکه شدم و تنها کاری 

که توانستم انجام دهم این بود که موضوع را به پلیس خبر دهم.
 کینه قدیمی

هومن در ادامه تحقیقات زمانی که مقابل بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی 
پایتخت قرار گرفت به قتل ناخواسته پدر اعتراف کرد. سپس برای تحقیقات بیشتر در 

اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.
چه شد پدرت را به قتل رساندی؟از او کینه داشتم. قصدم قتل نبود، اما کینه ای که 

از او داشتم باعث شد که دست به جنایت بزنم.
قبل  سال   ۴ حدود  شدید  اختالف  خاطر  به  اما  بود،  روانپزشک  کینه ای؟پدرم  چه 
از مادرم جدا شد. مادرم پس از جدایی به کرج رفت و من هم در ساختمان روبه رویی 
آپارتمان پدرم ساکن شدم. این جدایی زندگی مرا تحت تأثیر قرار داد، همیشه پدرم را در 
این جدایی مقصر می  دانستم و از او دل خوشی نداشتم. پدرم روانپزشک بود اما نتوانست 

زندگی خودش را کنترل کند.
شب حادثه چه اتفاقی افتاد؟ با اینکه در خانه دیگری زندگی می  کردم، اما معمواًل 
هفته ای یکبار به پدرم سر می  زدم. شامگاه سیزده بدر به خانه او رفتم و دوباره باهم دعوایمان 
شد. به او گفتیم اگر از مادرم جدا نشده بودی، ما مثل خیلی از خانواده ها می  توانستیم عید و 

سیزده بدر با هم باشیم نه اینکه هر کدام تنها سال جدید را جشن بگیریم.
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PCB کارت گرافیک Ti 3۰9۰ RTX توانایی 
پشتیبانی از GPUهای سری RTX 4۰۰۰ را دارد

بررسی برد مدار چاپی کارت گرافیک Ti ۳۰۹۰ RTX نشان می دهد 
انویدیا از همین حاال در حال آماده شدن برای تولید کارت های گرافیک 

نسل بعد سری RTX ۴۰۰۰ است.
شایعه ای که چند وقت است بین رسانه ها دست به دست می شود ادعا 
می کند یکی از اهداف انویدیا از تولید Ti ۳۰۹۰ RTX، استفاده از این 
کارت های  بهتر  تولید  برای  آزمایشی  پلتفرمی  به عنوان  گرافیک  کارت 
گرافیک نسل بعد سری Ada است. آن طور که ویدئوکاردز می نویسد،  
بررسی  را  موضوع  این  ویژه  به طور   igor’sLAB رسانه ی تخصصی 
کرده و در جدیدترین تحلیل خود روی توان کارت گرافیک کار کرده است.

گرافیک  کارت  مختلف  مدل های  انویدیا  می کردند  ادعا  شایعه ها 
Ti ۳۰۹۰ RTX را برای تراشه ی گرافیکی نسل بعد طراحی کرده است 
که با کدنام Ada AD۱۰۲ شناخته می شود. ظاهراً سازگاری پین بین 

GA۱۰۲ و AD۱۰۲ به شرکای تجاری انویدیا ابالغ شده است.
گفته می شود این شرکت ها بایوس ۶۰۰ وات ویژه ای دریافت کرده اند 
تا راهکارهای خنک کننده ی خود را برای کارت های گرافیک مورد انتظار 
سری RTX ۴۰۰۰ آماده کنند. این کار انویدیا در نهایت فرایند توسعه را 
تسریع می کند و هزینه های کارت های گرافیک نسل بعد را کاهش می دهد.
انجام  بدون  ظاهراً  نمی شود.  ختم  همین جا  به  داستان  بااین حال 
بررسی های عمیق نیز می توان شواهدی مبنی بر آماده شدن انویدیا برای 

تولید کارت های گرافیک نسل بعد را مشاهده کرد.
 EVGA و MSI بسیاری از مدل های سفارشی که توسط زوتاک و
ساخته می شوند قطعات کامل ساب سیستم های تحویل انرژی را ندارند )که 
البته همه ی این قطعات برای یک کارت گرافیک ۴۵۰ وات متکی بر تراشه ی 
GA۱۰۲ نیاز نیست(. بااین حال قطعات مورد اشاره در کارت گرافیکی ۶۰۰ 

وات که از تراشه ی AD۱۰۲ استفاده کند موردنیاز خواهند بود.
 Ti  ۳۰۹۰  RTX رسمی  مرجع  مدل  حتی  که  است  جالب 
Founders Edition نیز با کمبود برخی قطعات مواجه است. طراحی 
 Founders Edition شکل تاکنون فقط توسط کارت های سری V
انویدیا استفاده شده و به همین دلیل، گاهی اوقات به عنوان طراحی سفارشی 
 ۳۰۹۰ RTX اختصاصی انویدیا از آن یاد می شود. بااین حال این گفته برای
Ti صدق نمی کند چون بسیاری از شرکای تجاری انویدیا این طراحی 

مدل مرجع را نیز استفاده کرده اند.
وقتی بحث  به مدل MSI SUPRIM X می رسد، داستان اندکی 
متفاوت می شود. این کارت گرافیک فقط یک کانکتور ۱۶ پین دارد، اما 
به گونه ای طراحی شده است که در صورت نیاز توانایی پشتیبانی از استاندارد 
۶۰۰ وات PCIe Gen۵ را نیز داشته باشد. بررسی های انجام شده توسط 
Igor’sLAB تأیید می کند که کانکتور برق کارت گرافیک را که اکنون 
 PJP۱ روی مشخصه ی ۴۵۰ وات تنظیم شده است، می توان با یک جامپر
 Ti ۳۰۹۰ RTX کارت گرافیک MSI به توان ۶۰۰ وات رساند. مدل

از این جامپر بی بهره است.
 RTX سری  رده باالی  گرافیک  کارت های  تمامی  می رود  انتظار 
۴۰۰۰ از کانکتور ۱۶ پین یادشده بهره مند باشند. شایعه ها می گویند انویدیا 
ممکن است در کارت گرافیک پرچم دار RTX ۴۰۹۰ به صورت پیش فرض 
سراغ توان طراحی حرارتی ۶۰۰ وات برود. این یعنی مدل های سفارشی با 

توان بیشتر نیازمند دو کانکتور برق خواهند بود.

رئیس قوه قضاییه گفت: نباید اینگونه 
باشد که شعار سال فقط در گوشه کاغذ نوشته 
پیاده سازی آن جهد و  برای  باید  بلکه  شود 
تالش کرد و دستگاه قضایی در تحقق این 
مهم، به همه بخش های کشور و دو قوه دیگر 

مساعدت خواهد کرد.
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین 
محسنی اژه ای در نشست روز گذشته )دوشنبه 
با  قضاییه  قوه  عالی  شورای  فروردین(   ۱۵
تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، این 
همگان  برای  استثنایی  فرصت  یک  را  ماه 
بهره مندی  و  باریتعالی  جهت جلب رضایت 
الهی دانست و اظهار کرد: ماه  از تفضالت 
و  شرافت  و  کرامت  دارای  رمضان  مبارک 
فضیلت باالیی است و همگان باید در حفظ 

حرمت این ماه و حریم الهی کوشا باشند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به 
و  مقوله »اجرای کامل سند تحول قضایی 
تعالی آن« که یکی از اولویت های ۱۵ گانه 
دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است، گفت: 
باید همه ارکان و اجزای قوه قضاییه تالش 
کنند تا در سال جاری، مقوله تحول در عدلیه 
را تعمیق ببخشیم و این مقوله را گسترده و 
عملیاتی تر کنیم تا از این طریق اهداف نظام و 
مسئولیت های مصرح دستگاه قضایی در قانون 
اساسی و الزامات مندرج در ابالغ مقام معظم 

رهبری، عینیت بیشتری پیدا کند.    
رئیس دستگاه قضا، »برداشتن گام های 
بلندتر برای تحقق عدالت اجتماعی« را یکی از 
هدف گذاری های اصلی عدلیه در سال ۱۴۰۱ 
دانست و در این زمینه به تاکیدات و تذکرات 
مقام معظم رهبری و الزامات گام دوم انقالب 
اسالمی اشاره کرد و اساس حکومت اسالمی 
اقامه ی  بر  مبتنی  را  اسالمی  جمهوری  و 

عدل دانست.
»تحقق شعار سال و حمایت کامل و 
و  کارآفرینان  و  تولیدکنندگان  از  همه جانبه 
شرکت های دانش بنیان« یکی از اولویت های 
۱۵ گانه دستگاه قضایی در سال جاری است.

تاکید  زمینه  همین  در  قاضی القضات 
کرد: نباید اینگونه باشد که شعار سال فقط 
برای  باید  بلکه  در گوشه کاغذ نوشته شود 
پیاده سازی آن جهد و تالش کرد و دستگاه 
قضایی در تحقق این مهم، به همه بخش های 

کشور و دو قوه دیگر مساعدت خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه »گره گشایی از کار 
هدف گذاری های  از  دیگر  یکی  را  مردم« 
اصلی مجموعه تحت امر خود در سال ۱۴۰۱ 
دانست و با اشاره به دعای سفارش شده در ماه 
مبارک رمضان که در آن از خداوند می خواهیم 
»هر گرسنه را سیر، هر غمگینی را دلشاد و 
کرد:  تصریح  گرداند«،  آزاد  را  اسیری  هر 
گره گشایی از کار مردم، عملی پرفضیلت است 
و این عمل در گستره اجتماع، فضیلت بیشتری 
دارد؛ لذا با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان 
با روزهای آغازین سال ۱۴۰۱، مسئوالن و 
امر  از پیش در  باید بیش  همکاران قضایی 

گره گشایی از کار مردم کوشا باشند.
مردم  دسترسی  تسریع  و  »تسهیل 
ز  ا دیگر  یکی  یی«  قضا مجموعه  به 
هدف گذاری های عدلیه در سال جاری است 
که در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه 
مورد تاکید حجت االسالم والمسلمین محسنی 
در  قضا  دستگاه  رئیس  گرفت؛  قرار  اژه ای 
همین زمینه گفت: دسترسی مردم به عدالت 
باید کم هزینه تر و مطلوب تر شود و مواجهه 
با  توأم  باید  مراجعان  با  قضایی  همکاران 
خوشرویی باشد و دستگاه قضایی این هدف 

را در سال جاری مجدانه دنبال خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مسئوالن 
و  حاشیه  ایجاد  از  که  کرد  توصیه  قضایی 
توسط  شده  ساخته  حواشی  از  دنباله روی 
پرهیز  جد  به  آن ها  به  سرگرمی  و  دیگران 
بر پیشبرد اهداف و اولویت ها  کنند و صرفاً 

تمرکز کنند.
پرهیز از تجمل گرایی، اشرافی گری و 

رفاه زدگی توصیه وتاکید رییس دستگاه قضا
»پرهیز از تجمل گرایی، اشرافی گری و 
رفاه زدگی توصیه و تاکید دیگر حجت االسالم 
مسئوالن  به  اژه ای  محسنی  والمسلمین 
زمینه  همین  در  عدلیه  رئیس  بود؛  قضایی 
به زیر مجموعه خود یادآور شد که پرداختن 
به رفاه و تجمل سبب غفلت از مشکالت و 
آن ها  رفع  برای  چاره کردن  و  مردم  مسائل 
می شود.قاضی القضات در همین رابطه، این 
نکته را نیز به همگان متذکر شد که از هر 
اقدامی که سبب تحمیل هزینه های سیاسی 
و فرهنگی و مادی به کشور و مردم می شود، 

به جد پرهیز کنند.
در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضاییه، 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای به 
قضاییه  قوه  بخش های  و  سازمان ها  همه 
برنامه های  زودتر  چه  هر  که  داد  دستور 
برای  را  خود  هدف گذاری های  و  عملیاتی 
سال جاری ارائه کنند؛ وی همچنین معاونت 
راهبردی قوه قضاییه را نیز مکلف کرد که 
برنامه ها و هدف گذاری های ارائه شده از سوی 
بخش های مختلف قضایی را منطبق با سند 

تحول و مقتضیات زمان پایش کند.
تاکید رئیس دستگاه قضا بر »طبقه بندی 

و تفکیک زندانیان«
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تقدیر از 
سازمان زندان ها به سبب ترسیم اولویت های 
۸ گانه برای سال جاری، بر مقوله »طبقه بندی 
و تفکیک زندانیان تا حد ممکن با مالحظه 
نوع جرم  نظیر سن،  گوناگون  شاخصه های 
و غیره« و همچنین »گذراندن محکومیت 

یا  سکونت  محل  زندان  در  مددجویان 
نزدیک ترین زندان به محل سکونت خانواده 

آن ها در حد مقدور« تاکید کرد.
مردمی  ظرفیت های  از  »بهره گیری 
اشتغال  و  زندانیان  کردن  بازاجتماعی  برای 
به رئیس  آنها« توصیه دیگر قاضی القضات 
حجت االسالم  و  بود  زندان ها  سازمان 
اژه ای در همین زمینه  والمسلمین محسنی 
با اشاره به کمک مالی خّیرین در ماه مبارک 
رمضان برای آزادسازی زندانیان، به مسئوالن 
به  صرفًا  که  کرد  توصیه  زندان ها  سازمان 
این نوع کمک های خیرین اکتفا نکنند و از 
ایجاد  در جهت  مردمی  باالی  ظرفیت های 

تحول بیشتر در زندان ها بهره گیرند.
شورای  جلسه  ادامه  در  عدلیه  رئیس 
سال  دستور  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  عالی 
از  استفاده  چگونگی  بر  مبنی  خود  گذشته 
دستبند و پابند هنگام جلب یا انتقال متهمین 
و محکومین، به معاونت حقوقی قوه قضاییه 
دستور داد تا در اسرع وقت با همکاری سایر 
و  قوانین  همه  لحاظ  و  قضایی  بخش های 
مقررات موجود، نسبت به تدوین دستورالعملی 
از  جهت ضابطه مندی بیشتر مقوله استفاده 
دستبند و پابند برای جلب متهمین و انتقال 
محکومین از زندان به دادسرا یا دادگاه اقدام 
کند.رئیس قوه قضاییه متذکر شد که دستور 
نحوه  بر  مبنی  گذشته  سال  در  شده  صادر 
استفاده از دستبند و پابند در قبال متهمین 
از  جامع  و  کامل  صورت  به  محکومین  و 
قضایی  بخش های  سایر  و  ضابطین  سوی 

اجرایی نشد.
وی افزود: باید توجه داشت که ضرورتی 
ندارد برای همه متهمین هنگام جلب در مقابل 
یا همچنین  و  یا همکاران  خانواده  چشمان 
انتقال محکومان از زندان به مراجع قضایی 
از دستبند و پابند استفاده کرد مگر آنکه این 

افراد از مجرمان خطرناک باشند.
محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
اژه ای در پایان ضمن تقدیر از مردم و نیروی 
ایجاد  به  نوروز  تعطیالت  در  که  انتظامی 
فضای سرشار از آرامش و امنیت در کشور 
جاده ای  تصادفات  وقوع  از  رساندند،  یاری 
ابراز تأسف کرد و بر تالش همه بخش ها و 
دستگاه های ذیربط کشور برای کاهش و از 

بین بردن تلفات جاده ای تاکید کرد.

رییس دستگاه قضا:
گره گشایی از کار مردم، یکی از اهداف قوه قضاییه در سال جدید است
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واردات  حذف  دنبال  به 
خودرو از لیست اقالم وارداتی 
شده  نهایی  بودجه  قانون  در 
سال ۱۴۰۱، واردکنندگان ضمن اینکه 
معضالت  دسته  در  را  خودرو  واردات 
این  در  دغدغه ای  که  می بینند  دولت 
که  معتقدند  نمی کنند،  حس  بطه  را
نظر  اعالم  هر  اخیر  سال  چهار  طی 
سمع و  به  بوده،  الزم  که  کارشناسی 
نظر ذی نفعان رسیده است و زین پس 
هر ُگلی بزنند، بر سر خود می زنند؛ در 
حقیقت اگر مطالبه گری عمومی مدنظر 
باشد واردات آزاد خواهد شد، اما اگر نفع 
همچنان  واردات  باشد،  ارجح  دالالن 

ممنوع خواهد ماند.
رابطه  علیرغم مصوبه مجلس در 
سواری،   خودروی  هزار   ۷۰ واردات  با 
آنچه که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نهایی 
شده است، نشان می دهد که خودروهای 
حذف  وارداتی  اقالم  لیست  از  سواری 
شده است؛ این درحالیست که موضوع 
واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ بحث ها 
پیرامون خود  را  بسیاری  و چالش های 
ماه  اسفند  در  نهایت  در  اما  داشت 
بررسی الیحه  جریان  در  گذشته  سال 
بودجه ۱۴۰۱، در صحن علنی مجلس،  
هزار   ۹۶ واردات  مجوز  نمایندگان 
تصویب  را  خودرویی  اقالم   دستگاه 
کردند. بر این اساس مقرر شد ۷۰ هزار 
دستگاه  هزار   ۵۰( سواری  خودروی 
خودروی  هزار   ۲۰ و  سواری  خودروی 
سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی(  
داشته   ۱۴۰۱ سال  در  واردات  امکان 
باشند. عالوه  بر سواری ها امکان واردات 
خودروهای تجاری شامل کامیون، تریلی 
یخچال دار و کشنده، اتوبوس و ماشین 

آالت سنگین مصوب شد.
بودجه،  قانون  ابالغ  از   پس  اما 
مربوطه  تبصره  داد،  نشان  بررسی ها 
به  نسبت  تغییراتی  خودرو  واردات  به 
 ۷۰ واردات  و  داشته  مجلس  مصوبه 
هزار خودروهای سورای از قانون بودجه 

حذف شده است.
طبق  که  است  یادآوری  به  الزم 
بند )ک( تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ 
به دولت اجازه داده شده بود با رعایت 
شرایط  با  و  نظام  کلی  سیاست های 
مجوز  صدور  به  نسبت  شده  تعیین 
واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی که 
رسد،  می  ربط  ذی  مراجع  تصویب  به 
اقدام شود؛ بر این اساس طبق شرایط 
تعیین شده در تبصره ۷ قانون بودجه، 

تریلی  و  کامیون  دستگاه  هزار    ۱۰
یخچال دار و کشنده، ۱۰ هزار دستگاه 
درون شهری،  و  برون شهری  اتوبوس 
۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال دار 
و همچنین ۵۰۰۰  دستگاه ماشین آالت 
از  اعم  راه سازی  و  معادن  سنگین 
ساخت  سال  پنج  حداکثر  یا  نوساخت 

امکان واردات خواهد داشت.
و  برنامه  سازمان  از  را  موضوع 
بودجه نیز پیگیری کردیم و مدیر روابط 
که  کرد  اعالم  سازمان  این  عمومی 
برنامه  سازمان  به  ارتباطی  تغییر  این 
افتاده  اتفاق  آنچه  و  نداشته  بودجه  و 
در مجلس و قبل از ابالغ قانون است 
و باید از  آنجا مورد پیگیری قرار گیرد. 
مسئوالن مربوطه نسبت به این موضوع 
ابراز بی اطالعی کرده  و پیگیری ها نشان 
داد ظاهرا این مصوبه مورد ایراد مجمع 
تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از 

قانون بودجه حذف شده است.
داد خوش بین  نشان  موضوع  این 
نبودن واردکنندگان خودرو و فعاالن این 
حوزه نسبت به مصوبه مجلس و عدم  
این مصوبه،  به اجرای  امیدواری آن ها 

بی دلیل نبوده است.
نجمن  ا بیر  د فر-  د ا د مهدی 
واردکنندگان خودرو- در رابطه با حذف 
بند واردات خودروهای سواری از لیست 
بودجه ۱۴۰۱،  قانون  در  وارداتی  اقالم 
اظهار کرد: عمال موضوع واردات خودرو 
در بودجه به دولت سپرده شده است اما 
بصورت مجهول برخی که »قطب عالم 
خودرو  واردات  خودرو کشور« شده اند، 
را به صالح کشور ندانسته اند؛ پیش از 
مجمع  زیربنایی  کمیسیون  در  نیز  این 
که  کردیم  اعالم  دوستان  خدمت  هم 
واردکننده  گذشته  در  که  ما  همکاران 
خیل  به  اخیر  سال های  طی  بوده اند، 
تولیدکنندگان پیوسته اند؛ البته که آن ها 
پیج  تولیدکنندگان،  سایر  همچون  نیز 

سفت کن چینی ها شده اند”.
این  که  البته  کرد:  تصریح  وی 
تبدیل  را  همه  تا  بود  دولت  سیاست 
کند.  مونتاژکار  و  سفت کن  پیچ  به 
خودرو  واردات  موضوع  اینکه  ضمن 
است  دولت  معضل  و  اجتماع  مشکل 
این رابطه نداریم؛  و ما دغدغه ای در 
خسروان  خود  ملک  صالح  که  چرا 
علم،  استدالل،  از  که  آنچه  دانند.   
که  را  و…  اطالعات  آمار،  منطق، 
الزم بوده است، طی چهار سال تقدیم 
کرده ایم.  ذی مدخالن  و  ذی نفعان 
واردات  موضوع  این  از  پس  بنابراین 
خودرو را به عنوان یک حق برای هر 
ایرانی دنبال خواهیم کرد. این شمشیر 
به  تمامیت خواهان  سر  باالی  از  را 
بر  مردم  اکثریت  طرف  از  نمایندگی 

داشت. نخواهیم 
ینکه  ا بر  یه  کنا با  فر  د ا د
سیاست گذاران و تصمیم گیران با انحصار 
مطلق و محروم کردن مردم از کیفیت و 
مطلوبیت اگر تاکنون به جایی رسیده اند، 
از این پس هم خواهند رسید، گفت: با 
اعالم  رئیس جمهوری  اینکه  به  توجه 
برجام  به  را  مردم  »زندگی  که  داشتند 
عرض  نیز  بنده   زد«،  نخواهیم  گره 
می کنم  تالش ما نیز بر این است که 
موضوع خودرو را چه در بحث تولید و چه 
در بحث واردات و در حقیقت تنظیم بازار 
را جز به رضایت مندی مردم گره نزنیم.
مدنظر  عمومی  مطالبه گری  اگر   

باشد، واردات آزاد خواهد شد
خودرو  واردکنندگان  انجمن  دبیر 
خاطرنشان کرد: در حقیقت اما دوستان 
به  را  مردم  جان  و  خودرو  بازار  کل 
ایده هایی که طی بالغ بر ۲۰ سال تصدی 
نتوانسته اند،  خودروسازی  صنعت  در 
زده اند  گره  تحریم  به  را  کنند  اجرایی 
این  شده اند.  خودرویی  مجتهد  خود  و 
در حالیست به جد رهبر معظم انقالب 

فرمودند حق  مورد خودرو  در  مشخصا 
با مردم است. اما آقایان با روح و روان 
هم  بر  را  بازار  و  می کنند  بازی  مردم 

می زنند.
دالل ها  بیشتر  کرد:  تاکید  وی 
که بسیار هم قدرتمند هستند، مخالف 
واردات خودرواند و عده کمی نیز مخالف 
اعتقاد  به  هستند.  واردات  ایدئولوژیک 
بنده چنانچه مطالبه گری عمومی وجود 
داشته باشد، واردات آزاد خواهد شد؛ در 
و  قبل  سال های  روال  غیراینصورت 

ممنوعیت ادامه دار خواهد شد.
واردات خودروهای  مصوبه  حذف 
سواری از قانون بودجه سال جاری در 
حالی اتفاق افتاد که پیش از این وزیر 
صنعت، معدن و تجارت از عدم تمدید 
ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت 
واردات  از سرگیری  و  جاری  سال  ماه 
هیچگاه  بود:  کرده  اعالم  و  داده  خبر 
طی سه سال گذشته واردات خودرو به 
دلیل حمایت از صنعت خودروی داخل، 
ممنوع نبوده و دلیل اصلی آن مدیریت 
تراز ارزی کشور بوده است. با توجه به 
بر  بالغ  واردات  تحریم ها  شدن  حادث 
۲۰۰۰ قلم کاال ممنوع شد که یکی از 
آن ها خودرو بود. بنده نیز مهرماه سال 
گذشته اعالم کردم که در جایگاه وزیر 
صمت با واردات خودرو مخالف نیستم 
اما به سبب اینکه واردات یک الی دو 
میلیارد دالر مصارف ارزی برای کشور 
ایجاد خواهد کرد، فعال در شرایط کنونی 
که  حال  اما  نیست؛  به صالح  واردات 
گرفته  صورت  اقدامات  با  خوشبختانه 
توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، 
بخشنامه  است،  شده  بهتر  یط  شرا
ممنوعیت واردات که اردیبهشت ماه سال 
۱۴۰۱ به اتمام می رسد، تمدید نخواهد 
شد و مجدد واردات همچون روال سابق 

طبق ضوابط قبلی انجام خواهد شد.
است،  ذکر  شایان  اینکه  ضمن 
اعالم خبر حذف این مصوبه با واکنش 
مجلس نیز مواجه شد؛ در این رابطه یکی 
از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  شوراها  و 
ضمن تاکید براینکه مجور واردات ۷۰ 
سال  در  خودروسواری  دستگاه  هزار 
۱۴۰۱ از مصوبات مجلس در بودجه و 
مورد تائید شورای نگهبان نیز بوده است، 
بایستی علت حذف آن از قانون بودجه 
مشخص شود و موضوع از طریق هیات 
رئیسه مجلس و شخص رئیس جمهوری 

پیگیری شود.

 دستاوردهای حمایت مالی از فن آوران ایرانی به بار نشست
کالن  سیاست های  با  همگام  آینده،  بانک 
»تولید،  ۱۴۰۱،سال  سال  در  کشور،  اقتصادی 
فعاالن  از  حمایت  اشتغال آفرین«،  و  دانش بنیان 
اقتصادی، به ویژه شرکت های دانش بنیان را در اولویت  

کاری خود قرار داده است.
نعقاد  ا با  بانک  این  اعتباری  سیاست های 

ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  با  همکاری  تفاهم نامه های  و  قراردادها 
و  مالِی کسب  تأمین  منظور  به  و شکوفایی  نوآوری  و صندوق  جمهوری 
کارهای خالق و فن آور از طریق اعطای انواع تسهیالت، صدور ضمانت نامه و 
گشایش اعتبارات اسنادی با شرایط آسان در مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان 

و اشتغال آفرین تدوین شده است.
شرکت های دانش بنیان و فن آور معرفی شده از سوی معاونت علمی و 
فن آوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به بانک آینده، پس 
از اعتبارسنجی و طی مراحل قانونی دیگر می توانند تسهیالت درخواستی 
خود، اعم از سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را در اسرع وقت از بانک 

آینده دریافت کنند.
به استناد گزارش های دریافتی از سامانه های ذی ربط طی سال ۱۴۰۰، 
حوزه های  در  دانش بنیان  شرکت های  به  آینده  بانک  پرداختی  تسهیالت 
مختلف دارویی و تجهیزات پزشکی، تولیدکننده محتوا و نرم افزار، صنایع 
نفت، انرژی و پلیمر و خدمات گمرکی و حمل ونقل کاال،بیش از ۸۵ شرکت 

با مبلغی بالغ بر ۹هزارمیلیاردریال بوده است.
همچنین این بانک طی سه سال گذشته، بیش از ۲۱.۰۰۰میلیاردریال 
ارائه کرده که  اعتباری به ۲۴۰ شرکت  دانش بنیان  منابع مالی و خدمات 
حامی تولید و تجاری سازی محصوالت داخلی مبتنی بر ایده های خالق در 

زیست بوم فن آورانه کشور شده است.
ایجاد یا تثبیت اشتغال نخبگان و صاحبان ایده، صرفه جویی ارزی و 
توسعه فروش محصوالت دانش بنیان در صنایع پیشرو، از دیگر دستاوردهای 

حمایت مالی این بانک بوده است.

برنامه اولویت دار بانک سپه در سال ۱۴۰۱
و  مدیران  با  نوروزی  دیدار  در  ابراهیمی  دکتر 
در  بانک  این  اولویت دار  برنامه   ۱۰ بانک،  کارکنان 

سال جدید را اعالم کرد
مدیرعامل بانک سپه در دیدار نوروزی با مدیران 
و کارکنان بانک، ۱۰ برنامه اولویت دار این بانک در 

سال جدید را اعالم کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، دکتر آیت اله ابراهیمی در این 
دیدار با تبریک سال نو و حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و 
عبادات آحاد کارکنان بانک سپه در ضیافت الهی و توصیه همگان به انس 
بیشتر با قرآن در ایام و لیالی پیشرو، از تالش های دلسوزانه تمام همکاران 
خود طی سال گذشته قدردانی کرد و گفت: اجرای برنامه های طرح تحول 
نهادینه کردن  و  پیاده سازی  بانک،  یکپارچه سازی  برای  راهبردی، تالش 
و  مشتریان  به  خدمت رسانی  بهبود  باهدف  بانک  جدید  سازمانی  ساختار 
همچنین به کارگیری ظرفیت های تمام شعب برای نقش آفرینی بیشتر در 
مسیر تحول بانک از برنامه های اولویت دار بانک سپه در سال ۱۴۰۱ است.

وی افزود: افزایش سهم بانک از بازار پول، ارتقای ویژگی های بانک 
دارایی های  بازدهی  افزایش  اسالمی،  انقالب  تراز  در  گرفتن  قرار  برای 
بانک، مدیریت تعادل منابع و مصارف و همچنین ارتقای عملکرد بانکداری 
بانک در سال  این  اولویت دار و مورد تأکید  برنامه های  از دیگر  بین الملل 

۱۴۰۱ به شمار می آید.
مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به نام گذاری سال ۱۴۰۱ از سوی 
مقام معظم رهبری »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین«، تصریح کرد: این 
شعار دربرگیرنده سه رکن اصلی توسعه و رشد اقتصادی هر کشور است. 
واقعی،  تولیدکنندگان  از  باید حمایت  بانکی کشور  به همین سبب شبکه 
سرلوحه  عملی  به صورت  را  محور  صادرات  و  دانش بنیان  کسب وکارهای 

برنامه های اجرایی خود قرار دهند.
وی با تأکید بر لزوم اهتمام همه بانک ها به پرداخت تسهیالت بلندمدت 
به بخش تولید گفت: متأسفانه در حال حاضر مسئولیت حمایت از پروژه ها 
و طرح های کالن و زیربنایی بر دوش بانک های دولتی سنگینی می کند 
و بانک سپه طی دو سال اخیر باوجود مسائل و مشکالت مختلف در این 

حوزه، عملکرد قابل قبولی داشته است.
مالی  تأمین  با  پروژه های کالن و ملی  راه اندازی  به  ابراهیمی  دکتر 
بانک سپه طی چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: این بانک با حمایت از 
بخش های مختلف اقتصادی و تولیدکنندگان واقعی عالوه بر کمک به رشد 
اقتصادی کشور در مسیر تحقق بانکداری اجتماعی نیز گام برداشته است.

وی اظهار داشت: بانک سپه عالوه بر رصد و پایش شرایط بازار پولی 
و مالی کشور قصد دارد با انجام اقدام های بهبوددهنده شاخص های کارایی، 
نوآوری و بهره وری همسو با اجرای طرح تحول راهبردی بانک سپه رشد 

مقرر را به صورت متوازن در ابعاد مختلف دنبال کند.

بازدید نوروزی مدیرعامل بیمه دانا از شعب کرج
مدیرعامل بیمه دانا روز هشتم فروردین ماه سال جاری در اولین بازدید 
نوروزی خود در شعب هفت تیر و غدیر کرج حضور یافت و ضمن دیدار با 

همکاران این شعب در جریان اقدامات و روند فعالیت ها قرار گرفت.
به  اشاره  با  دانا، دکتر رضا جعفری  بیمه  روابط عمومی  به گزارش  
نامگذاری سال جدید با عنوان »تولید، دانش بنیان و  اشتغال آفرین« از سوی 
رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( اظهار داشت: برای تحقق این مهم الزم 
است صنعت بیمه با همکاری شرکت های دانش بنیان به سمت هوشمندسازی 

و تقویت زیرساخت های الکترونیک و نرم افزاری خود حرکت کنند.
کشور   سراسر  شعب  شبانه روزی  تالش های  از  قدردانی  وی ضمن 
بابت تسریع در بررسی و پرداخت خسارت های انباشت شده به بیمه گذاران 
و زیاندید گان در ماه پایانی سال گذشته بیان کرد: همکاران شعب الزم است 
همواره در زمینه کارشناسی، ارزیابی و پرداخت خسارت، دقت و سرعت را 
مدنظر داشته باشند و تالش کنند تا حقوق بیمه گذاران و مشتریان و نیز 

سهامداران تضییع نشود.
و  وظایف  انجام  در  جدیت  و  تالش  با  باید  افزود:  ادامه  در  ایشان 
بودجه  اهداف  فروش،  شبکه  ظرفیت  از  استفاده  و  صحیح  برنامه ریزی 

سال جاری را تحقق داده و رضایتمندی مشتریان را افزایش دهیم.
مدیرعامل بیمه دانا با اشاره به ظرفیت های سرمایه انسانی و نیاز به 
اصالح زیرساخت های شرکت گفت: یکی از الزامات چابک سازی سازمان 
تحول دیجیتال است. لذا با هدف ارتقاء بهره وری و حرکت در مسیر صحیح 
کسب وکار دیجیتالی و هوشمندسازی فرایندها برای کل زنجیره فعالیت ها  
ضرورت دارد نظام برنامه ریزی و خدمت رسانی را با اتکاء به اسناد باالدستی 
نظام اجرایی کنیم. همچنین وی تقویت سرمایه گذاری های شرکت از طریق 
ایجاد یک هلدینگ مالی و سرمایه گذاری را عامل موثری برای عبور از برخی 
مشکالت دانست و افزود: با تقویت منابع مالی اعتبار شرکت نزد بیمه گذاران 

وذینفعان بسیار باالتر خواهد رفت.
دکتر رضا جعفری در بخش پایانی اظهارات خود، ضمن قدردانی از خدمات و 
تالش های کارکنان شرکت، رعایت اخالق حرفه ای و دوری از حاشیه ها، پیگیری 
وصول مطالبات و امانتداری سازمانی را مورد تاکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد: 
در سایه تالش مضاعف همه کارکنان و با تقویت روحیه  کارمحوری، بیمه دانا 
به جایگاه شایسته خود در صنعت بیمه دست پیدا کند. طبق این گزارش، در 
ابتدای این جلسه رؤسای شعب هفت تیر و غدیر کرج، گزارشی از عملکرد 

سال  گذشته شعبه خود را در حضور مدیرعامل ارائه کردند.

برنامه ایران برای توسعه روابط گازی با همسایگان
ادامه از صفحه اول

آمریکا در حالی اولین تولیدکننده گاز جهان است که کل ذخایر آن حدود ۱۲ هزار 
میلیارد مترمکعب برآورد شده است، اما به لحاظ مصرف داخلی گاز، ایران چهارمین 
کشور مصرف کننده گاز جهان )با ۲۳۳ میلیارد( بعد از آمریکا )با ۸۳۲ میلیارد مترمکعب 
در سال(، روسیه )با ۴۴۴ میلیارد مترمکعب( و چین )با ۳۰۷ میلیارد مترمکعب( به شمار 
می آید. بر مبنای این آمار، آمریکا ۹۰ درصد گاز تولیدی، روسیه ۶۵ درصد و ایران ۹۱ 
درصد از گاز تولیدی خود را مصرف می کنند. چین هم در سال نزدیک به ۱۳۰ میلیارد 

مترمکعب کسری تولید داخل را از خارج و عمدتاً از روسیه وارد می کند.
با در نظر گرفتن جمعیت و اندازه اقتصاد کشورهای آمریکا، روسیه و چین و ایران، 
به نظر می رسد مصرف داخلی گاز در ایران به تناسب تولید، از ناموزونی باالیی برخوردار 
است که خود از مصرف باال و بی رویه آن در داخل کشور دارد. تنها ۹ درصد گاز تولیدی 
کشور )۲۰ میلیارد مترمکعب در سال( به دو کشور ترکیه و عراق صادر می شود که این 
با میزان ذخایر کشور تناسب ندارد. در این میان کشور قطر با تولید ساالنه ۱۷۸ میلیارد 
مترمکعب گاز و صادرات حدود ۱۷۰ میلیارد مترمکعبی در سال، بزرگ ترین کشور 

صادرکننده به لحاظ حجم تولید و صادرات است.
سیاست قطعی جمهوری اسالمی ایران گسترش همکاری ها با کشورهای همسایه 
و راهبرد محوری وزارت نفت، همکاری با دیگر کشورها در حوزه انرژی است، ایران 
منابع و ذخایر گازی خوبی در خلیج فارس دارد که می تواند با یک همکاری سازنده و 
رو به جلو و با یک فرمول برد - برد کارهای خوبی انجام دهد. در شرایط کنونی دو 
قرارداد گاز با عراق داریم. نخست قرارداد صادرات گاز به بغداد است که در سال ۱۳۹۲ 
امضا شد و دیگری قرارداد صادرات گاز به بصره که در سال ۱۳۹۴ امضا شد. هر دو 
قرارداد اجرایی است و این کشور از مشتریان گاز ایران به شمار می آید، اما زمان اتمام 

قرارداد صادرات گاز ایران به عراق نزدیک است.
 درباره عراق برنامه های خوبی در وزارت نفت تدارک دیده شده است که طبق گفته 
مسووالن به زودی عملیاتی خواهد شد. این حوزه به قدری اهمیت دارد که یک نماینده 
ویژه برای پیگیری محورهای همکاری با عراق تعیین شده است. یکی از محورهای 
همکاری، موضوع گاز است. البته این کشور باید وجوه گاز صادراتی را به موقع پرداخت 
کند و از این طرف هم شرکت ملی گاز حداکثر تالش خود را می کند که گاز را به 

مقداری که در قرارداد آمده و با طرف عراقی تفاهم می کند به آن کشور صادر کند.
ایران با عراق میدان های مشترک مرزی هم دارد که فرصتی برای پیوند اقتصادی 

دو کشور است.
قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان نیز خردادماه ۱۳۸۸ و کمتر از ۲۰ روز مانده به 
برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری )۲۲ خردادماه ۱۳۸۸( با حضور محمود 
احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت ایران و آصف علی زرداری همتای پاکستانی اش به 
امضا رسید. روزی که این قرارداد امضا شد بیش از دو دهه از آغاز مذاکرات ایران برای 
صادرات گاز به هند و پاکستان موسوم به خط لوله صلح می گذشت. چهار سال پس از 
امضای قرارداد و چهار ماه مانده به یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در 
۲۱ اسفندماه ۱۳۹۱ احمدی نژاد و آصف علی زرداری، همتای پاکستانی اش در چابهار 
به هم رسیدند و در نقطه صفر مرزی کلنگ آغاز عملیات ساخت خط لوله صادرات گاز 
ایران به پاکستان در خاک این کشور را بر زمین زدند، آن هم در شرایطی که ایران بیش 
از ۱۱۰۰ کیلومتر خط لوله ۵۶ اینچ را از عسلویه تا ایرانشهر احداث و عملیاتی کرده بود.
با وجود آنکه ایران با احداث ۱۱۰۰ کیلومتر خط لوله نشان داد عزمش برای 
صادرات گاز به این کشور جزم است، اما طرف پاکستانی زیر فشارهای آمریکا و بعضی 
رقبای منطقه ای ایران از اجرای این قرارداد به بهانه نداشتن پول عقب کشید و این 
بهانه در دولت یازدهم و دوازدهم خریدار پیدا کرد، چنانکه در این دولت ها تالشی برای 
اجرای این قرارداد انجام نشد و بازار گاز پاکستان در اختیار ال ان جی قرار گرفت. در 
واقع پاکستان برای پرداخت بهای ال ان جی و ال پی جی وارداتی پول داشت اما در ایران 
 Take( بعضاً گفته می شد که این کشور برای پرداخت بهای گاز یا بند بگیر یا بپرداز

or Pay( قرارداد پول ندارد.
در این بین هدف ایران این است که با پاکستان به فرمولی برای احیای این قرارداد 
برسد می توانیم قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان را با امضای یک قرارداد چندجانبه  
بین ایران، پاکستان و کشورهای سوم و چهارم انجام دهیم و قفل این مسیر را بشکنیم 
تا سکوی خوبی برای تحرک بخشیدن به انجام تعدادی پروژه دیگر با پاکستان باشد. 

پاکستان نیاز باالیی به سوخت دارد و چه شریکی مطمئن تر از ایران.
  ما با پاکستان می توانیم تهاتر کنیم؛ اکنون مقادیر زیادی سوخت به این کشور 
قاچاق و سود آن نصیب قاچاقچیان می شود. به نظر می رسد این امکان وجود دارد که 
با طراحی برخی پروژه ها در نوار مرزی سود تولید فرآورده به مرزنشینان برسد و قاچاق 
هم کنترل شود. درباره افغانستان هم همین موضوع صدق می کند، البته شرایط کنونی 

آن کشور ویژه است.
همچنین قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان از خاک ایران به مقصد آذربایجان روزهای 
نخست دی ماه ۱۴۰۰ وارد مرحله عملیاتی شد، قراردادی که برخی حجم آن را قابل 
توجه نمی دانند و معتقدند تأثیری در صادرات گاز ندارد و برخی دیگر از آن دفاع کردند. 
مهران امیرمعینی - معاون بازاریابی و عملیات گاز اما معتقد است این نخستین پروژه 
صادرات گاز یا سوآپ گازی ما نیست، اما از دید تجارت گاز هر فعالیتی که به ایجاد 
درآمد هرچند اندک برای کشور منجر شود گام مثبتی است. در امضای این قرارداد 

چیزی که مهم تر است و کمتر به آن توجه شده، »تجارت« است.
به گفته وی این نخستین پروژه صادرات گاز یا سوآپ گازی ما نیست، اما از دید 
تجارت گاز هر فعالیتی که منجر به ایجاد درآمد هرچند اندک برای کشور شود گام 
مثبتی است. در امضای این قرارداد چیزی که مهم تر است و کمتر به آن توجه شده، 
»تجارت« است. شاید در گام نخست، حجم این قرارداد خیلی مهم نباشد، اما باید به 
این نکته توجه داشته باشید به ویژه درباره صادرات گاز با خط لوله، رابطه کشورها در 
هم تنیده و قوی تر می شود، زیرا خط لوله اجتماع و وابستگی متقابلی را ایجاد می کند 
و به نوعی ارتباط بهتری را با کشورهای همسایه برقرار می کنید، کما اینکه در دوره 
تحریم تقریباً گاز ایران مستثنا شد، زیرا خریداران گاز ایران درخواست کردند تحریم ها 
درباره گاز اعمال نشود و این اتفاق هم افتاد. االن هم صادرات گاز ایران به ترکیه و 
عراق ادامه دارد و از شمول تحریم ها خارج است، بنابراین نفس قرارداد صادرات گاز 
مثبت است، اما اینکه در آینده بخواهیم آن تجارت را توسعه دهیم، مسئله دیگری است.
وی اظهار کرد: در این قرارداد باید به حجم سوآپ نگاه کنیم، به اندازه ای نیست 
که بگویم بازار را به رقبایمان تسلیم کردیم. مهم این است که ما در تجارت هستیم، 
ضمن اینکه این رقابت سبب می شود بین ما )ایران( و آذربایجان و ترکمنستان ارتباط 
برقرار شود، اما چون حجم آن کم است نباید احساس خطر کنیم. روابطی از این دست 
درهم تنیدگی کشورها را بیشتر می کند، همه چیز به نظرم اقتصاد نیست؛ یک بده بستان 
است، اینها بازی های پیچیده ای هستند که وقتی مسائل ژئوپولیتیک به آنها اضافه 
می شود باید با دقت بیشتر و راهبردی گام برداشت. از طرف دیگر حواسمان باشد که 
درست است که ما دوست داریم بازار خودمان را داشته باشیم،  اما واردکننده ها هم دوست 
ندارند تنها به یک صادرکننده وابسته باشند، آنها هم تمایل دارند سبد واردات گاز خود را 
متنوع کنند، اگر بخواهیم جلو تنوع فروشندگان گاز را بگیریم خریداران از مسیر دیگری 
بازارهای خود را پیدا می کنند. مطمئن باشید حتی اگر خریداران گاز بخواهند بازارشان 
را در اختیار شما بگذارند، همه بازارشان را به شما نمی دهند، بنابراین من خیلی نگران 

اینکه با این قرارداد برای خودمان رقیب تراشیده ایم، نیستم.
در این میان ایران به دنبال این است که زمینه اجرایی شدن پروژه های طراحی شده 
صادرات گاز به پاکستان و تا حدودی افغانستان و عمان را فراهم کند و قراردادهای 
گازی مربوطه، امضا و اجرا شوند، مجید چگنی - مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در 
خصوص برنامه ایران برای توسعه تعامالت گازی گفته است که شرکت ملی گاز ایران 
درباره ترکمنستان، تالش خود را بر جذب گاز آن کشور برای مرزهای جنوبی و وارد 
کردن گاز آن کشور به ایران معطوف کرده است؛ خواه گاز وارداتی در ایران مصرف 
شود، خواه از ایران عبور کند. وی اظهار کرد: برنامه برای همکاری با ترکیه و عراق که 
اکنون زیرساخت های انتقال گاز ایران به آن کشورها متصل است، در درجه نخست این 
است تا قراردادهای جاری خود را با آنها با ظرفیت کامل اجرا و در گام بعدی، با توسعه 

زیرساخت های انتقال، به افزایش ظرفیت تجارت بین دو کشور اقدام کند.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران کشورهایی که اکنون با آنها ارتباط 
زیرساختی وجود ندارد، به دو دسته تقسیم می شوند؛ نخست کشورهایی که شبکه 
زیرساخت خطوط لوله برای انتقال گاز به آن کشورها طراحی شده، مانند پاکستان و تا 
حدودی افغانستان و عمان که در مورد این کشورها تالش داریم زمینه اجرایی شدن 
این پروژه های طراحی شده فراهم و قرارداد گازی مربوطه، امضا و اجرا شود. درباره دیگر 
کشورهای همسایه هم که کار چندانی انجام نشده و خطوط لوله ای طراحی نشده است، 
تالش می شود زمینه های نزدیکی با این کشورها برای تعریف پروژه های مشترک فراهم 
شود. موضوع صادرات گاز ایران به اروپا نیز  از اوایل دهه ۸۰ شمسی به تدریج در ایران 
مطرح شد و در دولت های مختلف همواره یکی از موارد مورد مذاکره با کشورهای اروپایی 
بود. سوئیس، فرانسه، ایتالیا، آلمان و... همواره خواهان گاز ایران بودند، اما  این مذاکرات 

هیچ گاه به قرارداد منجر نشد و گاز ایران به اروپا نرسید.
چند دهه آینده دهه های طالیی برای گاز شناخته شده و از آن به بعد گاز ممکن 
است سوخت مطلوب نباشد، بنابراین کشورهای دارای منابع گاز حداکثر تالش را برای 
استخراج و صادرات گاز خواهند کرد و این یک فرصت برای توسعه صادرات و تولید 

گاز ایران است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مطرح کرد؛ 

مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف واردات خودرو است
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زیر نظر: بهنام مومنی

معاون سازمان اداری و استخدامی: 
مصوبه مجلس برای افزایش حقوق، 

بی عدالتی را بیشتر می کند
معاون سرمایه  انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه 
گفت:  است،  مجلس  توسط  تصویب  شده  بودجه  تورمی  آثار  نگران  دولت 
را  اجرایی  دستگاه های  مشمول  کارگران  مزد  حداقل   ،۱۴۰۱ بودجه  قانون 
۵۷.۴ درصد افزایش داده و شکل افزایش حقوق نه تنها عدالت محور نیست، 

بلکه بی عدالتی را بیشتر می کند.
»حسین عرب اسدی« با اشاره به افزایش حقوق در قانون بودجه امسال، 
اظهار داشت: پیشنهاد دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۱، توجه ویژه ای به عدالت 
داشت تا فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق ها کم شود، اما با اتفاقی که در 

سرنوشت بودجه رقم خورد، در عمل، عدالت از بین رفت.
وی توضیح داد: »اگر حداقل حقوق کارکنان دولت با یک درصد مشخص 
افزایش داده شود و در کنار آن حداکثر حقوق هم با همین درصد افزایش پیدا 
کند، فاصله بین حداقل حقوق و حداکثر حقوق کم نمی شود، بلکه بیشتر شده 

و خالف عدالت رفتار شده است.«
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: 
است؛  جنس  این  از  افتاده   ۱۴۰۱ سال  بودجه  در  که  اتفاقی  متأسفانه 
دیگری،  منطق  یک  با  ولی  کرده،  پیدا  فزایش  ا حقوق  حداقل  یعنی 
بین  فاصله  شده  باعث  و  است  کرده  پیدا  افزایش  هم  حقوق  حداکثر 
در  ما  که  برود  چیزی  از  باالتر  بسیار  حقوق  حداکثر  و  حقوق  حداقل 

کردیم. پیشنهاد  بودجه  الیحه 
وی درباره تفاوت الیحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت و آنچه 
در مجلس مصوب شد، گفت: پیشنهاد ما این بود که یک عدد ثابت به همه 
حقوق ها اضافه شود تا افزایش حقوق حداقل بگیران بیش از افزایش حقوق 
حداکثر بگیران باشد؛ اما براساس قانون بودجه امسال ۱۰ درصد به  صورت 
ثابت به همه حقوق بگیران اضافه شده و در عمل کسی که ۴۰ میلیون حقوق 
پیدا کرده و  کسی که ۳ میلیون حقوق  افزایش حقوق  می گرفته، ۴ میلیون 
می گرفته، ۳۰۰ هزار تومان! و بعد برای جبران این شکاف، ۵ میلیون و ۶۰۰ 

هزار تومان به عنوان کف حقوق، مبنا قرار گرفته است.
دولت نگران آثار تورمی بودجه تصویب  شده توسط مجلس است

عرب اسدی با بیان اینکه دولت نگران آثار تورمی بودجه تصویب  شده 
توسط مجلس است، بیان کرد: اگر دولت حقوق و مزایا را افزایش دهد؛  یعنی 
ایجاد می کند و  تورم  اتفاق، در جامعه  این  تزریق می شود و  پول در جامعه 
اگر به قول مقام معظم رهبری، در جامعه برای خوشحالی عده ای پول پاشی 

شود، این ظلم به مردم است.
باز هم شاهد حقوق های نجومی  آیا  این پرسش که  به  پاسخ  وی در 
خواهیم بود یا نه؟، گفت: »راه فرار برای پرداخت های ویژه، مستثنی شدن 
از قرار گرفتن زیر سقف تعیین شده برای پرداخت حقوق و دستمزد  شغل 
است. قبول داریم که برخی مشاغل واقعا خاص هستند و باید پرداختی های 
باالتری از سقف حقوق برای آن ها درنظر گرفته شود. براین اساس پیشنهاد 
سقف  از  باالتر  حقوقی  باید  و  دارند  خاصی  اقتضائات  که  مشاغلی  دادیم 
دریافت کنند، در شورای حقوق و دستمزد تصویب شوند تا یک ضابطه ای 
مهم  این  مجلس  که  باشد  داشته  وجود  مشاغل  برخی  شدن  خاص  برای 

را تصویب نکرد.
که  دارد  عقیده  استخدامی  و  اداری  سازمان  انسانی  سرمایه  معاون 

بی توجهی به ضابطه مند کردن مشاغل خاص، بی عدالتی است و باعث می شود 
بعضی ها به بهانه خاص بودن برخی مشاغل، بدون هیچ ضابطه ای پست ها و 
جایگاه های دیگری را هم خاص تلقی کنند و در نتیجه شاهد ویژه خواری ها 

در حقوق و مزایای دولتی باشیم.
همه  وقتی  گفت:  علمی  هیات  اعضای  بودن  مستثنی  به  اشاره  با  وی 
هیات های علمی از رعایت سقف حقوق مستثنی هستند، جدای از افزایش حقوق، 
می توانند تحت عنوان هایی همچون حق التدریس، پایان نامه ها و دریافتی های 
بیشتری داشته باشند. به این ترتیب بدون رعایت سقف، به همه سطوح اعضای 
هیات علمی می توان پرداخت های ۵۰ میلیون  تومانی هم داشت. در صورتی 
که فقط یک یا چند هیات علمی خاص وجود دارد که باید مستثنی قرار داده 
شوند و نباید همه سطوح هیات های علمی را مستثنی کرد. اتفاقی که افتاده، 

همه سطوح را مستثنی دیده و این یعنی بی عدالتی.
عرب اسدی اظهارداشت: یکی دیگر از بی عدالتی ها در پرداخت به کارکنان 
نتیجه  و  نداشتند  یکسانی  دریافتی های  مشابه  شغل های  که  بود  این  دولت 
پیگیری های انجام شده این بود که مقرر شد سازمان اداری و استخدامی این 
موضوع را بررسی و حل کند اما با توجه به ضابطه گذاری در بودجه ۱۴۰۱، 

قاعده پرداخت یکسان به شغل های مشابه قابل اجرا نیست.
عدالت مسیر شفافیت محقق می شود

وی تبدیل وضعیت نیروها بدون اعتبارسنجی و ارزیابی عملکرد را خالف 
جریان عدالت دانست و گفت: اگر نیرو بدون اعتبارسنجی و بدون بررسی اینکه 
دارای آیتم های یک نیروی مطلوب است یا خیر و بدون ارزیابی عملکرد تبدیل 
وضعیت  تبدیل  پیگیری  و  شده  رفتار  عدالت  جریان  خالف  شود،  وضعیت 
فرصت سوزی  این  و  می بندد  را  جدید  نیروی  جذب  باب  ناکارآمد،  نیروهای 

عین بی عدالتی است.
دولت  تاکید  گفت:  استخدامی  و  اداری  سازمان  انسانی  سرمایه  معاون 
یکی  سامانه ها«،  و  اطالعات  نقش  شدن  »پررنگ  »شفافیت«،  موضوع  بر 
برای تحقق عدالت،  استقرار  از زمان  از مهم ترین موضوعات دولت سیزدهم 
پرداختی ها در سامانه حقوق و  بر ثبت تمامی  پیگیری و اصرار  بوده است و 
مزایا، حرکت در مسیر شفافیت است و معتقدیم عدالت جز از مسیر شفافیت 

محقق نمی شود.
نمایندگان مجلس قبل از تصویب الیحه بودجه ۱۴۰۱، به تبصره ۱۲ آن 
که همه دستگاه ها را موظف می کرد تا اطالعات حقوق و دستمز دریافتی خود 
را در سامانه پاکنا بارگذاری کنند، عبارت »دستگاه های موضوع ماده )۶۶( قانون 
اصالحی قانون محاسبات عمومی از شمول حکم این بند مستثنی هستند.« را 
اضافه کرده بودند که پس از انتقاد افکار عمومی به خاطر عدم شفافیت، عبارت 
»مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم 
مردم به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار 
دهد.« را به این الیحه اضافه کردند، اما در نهایت، قانون بودجه بدون عبارت 
دنبال  به  را  بودجه ۱۴۰۱ که عدم شفافیت  قانون  تبصره ۱۲  به  اضافه شده 
داشت، تصوب شد و همه دستگاه ها مکلف شدند از تیرماه ۱۴۰۱، اطالعات 

حقوق و دستمزد خود را در سامانه پاکنا بارگذاری کنند.
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طیب نیا  سر  یا محمد
فوالد  شرکت  عامل  مدیر 
رئیس  با  دیدار  در  مبارکه 
اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک 
شرکت های  ن  ا یر مد ز  ا جمعی  و 
ضرورت  بر  کید  تأ با  ن  نش بنیا ا د
ی  کت ها شر ی  نمند ا تو یی  سا شنا
زیست بوم  یجاد  ا برای  دانش بنیان 
اظهار کرد: حمایت فوالد  دانش بنیان 
به  دانش بنیان  شرکت های  از  مبارکه 
خواهد  منجر  صنعت  پیشران  عنوان 
شد که دیگر صنایع کشور نیز در این 

گیرند. قرار  مسیر 
وی افزود: ایجاد مرکز نوآوری و 
فناوری و اهداف دیگر از سال گذشته 
در دستور کار قرار گرفته و با نام گذاری 
جدی تر  بسیار  موضوع  این  امسال 

پیگیری خواهد شد.
مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
دانش  مجموعه های  کرد:  خاطرنشان 
بنیان مرکز تجمع نیروهای دانش بنیانی 
است که ارزش افزوده ایجاد می کنند. 
در بسیاری از کشورهای غربی درصد 
از  را  خود  افزوده  ارزش  از  زیادی 
فعالیت های دانش بنیان ایجاد می کنند. 
این اتفاق وقتی می افتد که اکوسیستم 
با  موضوع  این  و  شده  ایجاد  نوآوری 
داشتن نقشه دانش بنیان و پیاده سازی 

درست آن انجام می شود.
با  ید  با شت:  ا د ن  عا ذ ا وی 
بخورد  رقم  اتفاق  این  در  هم افزایی ها 
این  در  مجموع  در  مبارکه  فوالد  و 
از  دارد. بسیاری  نقشی کلیدی  عرصه 
دانش بنیانی  و  زمینه علمی  در  مسائل 
هم به صورت مستقیم و هم به صورت 
ارتباط دارند که  غیرمستقیم با صنعت 
زیست بوم  طراحی  مهم، ضرورت  این 

را نشان می دهد.
طیب نیا تصریح کرد: در این راستا 
باید نگاهی درست به مسائل داشت و 

به همین علت فوالد مبارکه در تالش 
کسب  جدید  عرصه های  وارد  تا  است 
و کار شده و به حل مشکالت کشور و 

استان در این عرصه ها بپردازد.
که  خسارتی  داشت:  عنوان  وی 
فوالد مبارکه در محدودیت های انرژی 
بوده  پذیر  جبران نا رتی  خسا داشته 
دانش بنیان  عرصه  در  همکاری  و 
و  انرژی  مصرف  بهینه سازی  می تواند 
داشته  همراه  به  را  بهره وری  افزایش 
همکاری  آماده  مبارکه  فوالد  و  باشد 
ین  ا در  دانش بنیان  شرکت های  با 

عرصه است.
مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
متذکر شد: حضور مدیران فوالد مبارکه 
در چنین جلساتی نشان دهنده آمادگی 
این شرکت برای حمایت از فعالیت های 
دانش بنیان بوده تا بتوانیم در این زمینه 
اهداف  و  نموده  طی  را  خوبی  مسیر 

بزرگی را دنبال کنیم.
از  یکی  اصفهان  کرد:  بیان  وی 
است  کشور  صنعت  مهم  های  قطب 
بزرگ  قطب  به  این  بر  عالوه  باید  و 
این  که  شود  تبدیل  نیز  دانش بنیان 
جهت  در  صنایع  توسعه  با  موضوع 

دانش بنیان شدن انجام شود.
مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
دانشی  نیروی  اصفهان  کرد:  تاکید 
این موضوع  و  داده  پرورش  را  زیادی 
امتیازی مهم برای استان است ولی از 
استفاده کنیم  بیشتر  باید  پتانسیل  این 
زمینه  در  را  بیشتری  توسعه  بتوانیم  تا 

دانش بنیان رقم بزنیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه به همراه 
جمعی از معاونین و مدیران این شرکت، 
نمندی های  توا شناسایی  منظور  به 
تعدادی  از  دانش بنیان،  شرکت های 
در شهرک  مستقر  این شرکت های  از 
علمی و تحقیقاتی اصفهان، بازدید به 

عمل آورد

مدیرعامل فوالد مبارکه در دیدار با رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تأکید کرد؛

لزوم برنامه ریزی  دقیق  برای ایجاد زیست بوم های فناوری
مدیر مخابرات منطقه ایالم خبر داد :

پرداخت قبوض تلفن ثابت باشماره #۲۰۲۰* ازطریق 
تلفن همراه

 
باشماره  ثابت  تلفن  قبوض  پرداخت  از  ایالم  منطقه  مخابرات  مدیر 

#۲۰۲۰* ازطریق تلفن همراه خبر داد.
حشمت اله اسدی در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر اظهار داشت: 
همه مشترکین تلفن همراه می توانند از طریق شماره گیری کد ۲۰۲۰#* 
و ثبت شماره تلفن همراه خود، نسبت به دریافت صورت حساب تلفن ثابت 

اقدام و آن را پرداخت کنند.
وی افزود: مشتریان تلفن ثابت می توانند با وارد نمودن شماره تلفن 
همراه متعلق به خود، از سایر خدمات سامانه #۲۰۲۰* شامل پرداخت قبوض 
تلفن ثابت، ثبت خرابی تلفن ثابت و پیگیری آن، پیش ثبت نام اینترنت 
اینترنت  اعتبار  اینترنت پرسرعت، استعالم مانده  پرسرعت، خرید ترافیک 

پرسرعت و شارژ کارت تلفن همگانی بهره مند شوند.
جهت  می توانند  مشتریان  تمام  گفت:  ایالم  منطقه  مخابرات  مدیر 
جلوگیری از قطع ارتباط تلفن ثابت، قبوض خود را از طریق سامانه تلفنی 
۲۰۰۰ یا وب سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس ://www.tci.ir و 

یا کد دستوری ستاره ۲۰۲۰ مربع پرداخت کنند.

جانشین فرمانده انتظامی خبر داد ؛
برخورد قانونی با روزه خواران در استان ایالم

  جانشین فرمانده انتظامی ایالم از برخورد قانونی با روزه خواران در 
استان ایالم خبر داد.

به گزارش  از پایگاه خبری پلیس؛ سرهنگ حسین نجفی  با اعالم 
این خبر اظهار داشت: در ایام ماه مبارک رمضان با روزه خواری در مالءعام 

برخورد می شود.
را  مبارک  ماه  این  حرمت  همه  که  است  این  ما  توصیه  افزود:  وی 
داد شخصی  نخواهیم  اجازه  وجه  هیچ  به  ما  مالءعام  در  و  باشیم  داشته 

روزه خواری کند.
جانشین فرمانده انتظامی ایالم ادامه داد: فعالیت رستوران ها و اغذیه ها 

در طول روزهای ماه مبارک رمضان ممنوع است.
نجفی تصریح کرد: حفظ حرمت ماه مبارک رمضان به ویژه در انظار 
عمومی بر همگان واجب است و پلیس با کسانی که رعایت شرایط جامعه 

اسالمی را نمی کنند و در مالءعام روزه خواری می کنند برخورد می کند.

مدیرکل امور عشایر؛
سی هزار تن نهادهای دامی بین عشایر استان ایالم 

توزیع می شود
مدیرکل امور عشایر ایالم گفت: طی سه ماهه نخست سال جاری سی 

هزار تن نهاده دامی بین عشایر استان ایالم توزیع می شود.
فرشاد یاسمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این راستا رازیزنی 
های الزم با وزارت جهادکشاورزی انجام و در صورت موافقت این میزان 

نهاده جذب و توزیع می شود.
وی افزود: طی سال ۱۴۰۰ در مجموع  ۱۷ هزار تن نهادهای دامی با 

قیمت یارانه ای بین عشایر سطح استان توزیع شد.
از سرگیری خرید دام مازاد عشایر ایالم

مدیرکل امور عشایر ایالم ادامه داد: در سال جاری خرید دام مازاد 
توسط سازمان امورعشایر کشور در حال پیگیری است که در صورت موافقت، 
خرید مجدد دام توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور با قیمت متعادل 
بازار انجام و خرید دام های عشایر شهرستان های چرداول، چوار، دهلران 

و هلیالن در اولویت قرار خواهند گرفت.
وی یادآور شد: سال گذشته ده هزار دام مازاد عشایر ایالم خریداری 
که به سبب فراهم نبودن زیرساخت های کشتارگاه دام جهت کشتار و بسته 

بندی این مهم به صورت موقت تعطیل شد.
یاسمی تصریح کرد: در سال جاری ظرفیت خرید ۳۰۰ هزار راس  دام 

مازاد از عشایر استان وجود دارد .

عضو شورای شهر اصفهان:
لزوم تالش برای داشتن شهری شاداب و پایدار

 احمد شریعتی ، با اشاره به به اینکه شاد نگه داشتن جامعه از دغدغه های 
مهم اجتماعی و فرهنگی کالن شهرها است، اظهار کرد: شاد نگه داشتن 
جامعه وظیفه ای است که بر عهده تک تک مسئوالن و نهادهای مختلف 
و  فرهنگی  پیوست  زندگی،  مهارت های  آموزش  به  باید  این رو  از  است، 
به ویژه کالن شهر اصفهان توجه  ایران  پیوندهای اجتماعی در شهرهای 

ویژه ای شود.
شریعتی با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت های مختلف در تحقق 
محتوای  و  پیام  انتشار  مانند  ظرفیت هایی  گفت:  است،  مؤثر  برنامه  این 
آموزشی و فرهنگی، برگزاری کارگاه های آموزشی، سخنرانی، جشنواره ها، 
برپایی نمایشگاه ها و توزیع محصوالت فرهنگی، برگزاری مسابقات ورزشی 

فرهنگی و هنری نیز می تواند در این بخش اثرگذار باشد.
وی در خصوص اهمیت مصون سازی جامعه از نظر فرهنگی، خاطرنشان 
کرد: رهبر معظم انقالب بارها در سخنان خود تاکید فرموده اند که از لحاظ 

فرهنگی باید کشور، ملت و جوانان را مصون سازی کنیم.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه تحقق این مهم 
در شهرهای ایران نیازمند مهندسی فرهنگی است، اظهار کرد: این اتفاق 
موجب می شود شهرداری ها و شوراهای اسالمی شهر بتوانند برای تقویت 
تحکیم بنیان خانواده گام بردارند و در کنار سایر دستگاه های متولی از عوامل 

تهدیدکننده بنیان خانواده عبور کنند.

وزیر صمت در شهرستان فیروزه:
بررسی تخلفات معدن فیروزه

نیشابور- وزیر صنعت، معدن و تجارت از بررسی گزارش تخلفات معدن 
فیروزه بررسی خواهد شد.

های  شهرستان  در  جوانان  کشوری  روزنامه  خبرنگار   گزارش  به 
امین  الر ضا سید رضا  فاطمی  زبرخان سید موسی  فیروزه و  نیشابور و 
فرمانداری  محل  در  فیروزه  مدیران شهرستان  با  اندیشی  هم  جلسه  در 
این شهرستان اظهار کرد: تا ۲ ماه دیگر مطالعاتی در مورد ظرفیت ها و 
تا جمع بندی بهتری در مورد  انجام میشود  فرصت ها شهرستان فیروزه 

این شهرستان داشته باشیم.
وی افزود: ۱۵ درصد عوارض وصولی حق مردم است که امسال پیگیری 
می کنیم عوارض معادن منطقه در همان منطقه هزینه شود و صرفا تولید 

برای ما مهم نیست باید از آالیندگی ها جلوگیری شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اعتراضات مردم روستای معدن 
فیروزه بیان کرد: گزارش تخلفات معدن فیروزه بررسی خواهد شد و جمع 

بندی در مورد این موضوع خواهیم داشت.
وی با اشاره به مسئولیت اجتماعی صنایع تولیدی در کشور ابراز کرد: 
فوالد خراسان مبالغی که در هیئت مدیره برای مسئولیت اجتماعی مصوب 
های  مسئولیت  های  هزینه  از  مردم  تا  شود  اعالم  رسمی  باید  می شود 
اجتماعی آنان مطلع باشند و سهم شهرستان فیروزه نیز باید مشخص باشد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در مشهد:
کارکنان صنعت گاز نقش اساسی در تحقق شعال سال ۱۴۰۱ دارند

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در جمع مدیران و روسای 
وابستگی  و  اشتغال  و  تولید  رابطه  به  توجه  با  گفت:  رضوی  خراسان  گاز  شرکت 
انرژی گاز، کارکنان صنعت گاز نقش اساسی در تحقق شعال سال ۱۴۰۱  به  آن 

خواهند داشت.
 مجید چگنی در نشست با مدیران و روسای شرکت گاز خراسان رضوی با 
تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت: به قول حضرت امام خمینی )قدس سره( 
خراسان مرکز ایران است و خداوند به ما توفیق داد تا در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۱ 

در کنار مضجع شریف رضوی حضور یابیم.
وی افزود: حجت االسالم والسلمین رییسی و وزیر نفت  بسیار پرکار هستند 
و از لحظه اول تشکیل دولت، زندگی خود را شبانه روز وقف خدمت به نظام و مردم 
کرده اند. وقتی یک مسئول یا فرمانده در این ابعاد مشغول به کار است مسئولیت و 

وظیفه ما سخت تر است. چراکه ما باید بیشتر از فرمانده کار کنیم.
معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز به نامگذاری سال ۱۴۰۱ با 
عنوان تولید، دانش بنیان و اشغال آفرین اشاره کرد و گفت: فعالیت صنعت گاز به 
طور مستقیم با موضوع تولید و اشتغال رابطه دارد؛ چراکه تقریبا تمام صنایع کشور 

وابسته به انرژی گاز است.
وی تصریح کرد: تالش و همت کارکنان صنعت گاز به دلیل توسعه کسب 
و کار واحدهای تولیدی مهم و دارای ارزش معنوی است و تولید و اشتغال هم به 

فرموده رهبر معظم انقالب در حکم »جهاد« است.
این مقام مسئول گفت: به دنبال هوشمندسازی فعالیت های صنعت گاز هستیم. 
مصرف گاز در ایران اسراف کارانه است و هوشمندسازی موجب می شود تا امکان 

اعمال سیاست نظارتی را داشته باشیم.
معاون وزیر نفت در امور گاز به موضوع حفظ و نگهداشت شبکه های گازرسانی 
هم اشاره کرد و افزود: عالوه بر ضرورت استمرار و تقویت فعالیت هاي بهینه سازی 
مصرف گاز بحث مقام سازی نیز باید به طور جدی از در دستور کار شرکت های گاز 
استانی قرار گرفته و پایش و نظارت مستمر شبکه ها توسط بازرسی فنی ها با دقت 
انجام شود. صیانت و نگهداشت شبکه های گاز از ضروریاتی است که باید مورد 

توجه همه مدیران صنعت گاز باشد.
با توجه به آمار باالی بهره مندی  چگنی در بخش دیگری از سخنان خود 
روستایی، شهری و صنعتی در استان خراسان رضوی از نعمت گاز تصریح کرد: شرکت 
گاز استان خراسان رضوی یکی از شرکت های موفق کشور در حوزه گازرسانی است.

تحقق کامل برنامه های گازرسانی سال ۱۴۰۰ در خراسان رضوی
حسن افتخاری مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی هم در ابتدای این نشست 
به ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت های شرکت گاز خراسان رضوی در سال ۱۴۰۰ 
پرداخت و گفت: برنامه های تکلیفی مجمع محترم در حوزه های گازرسانی شهری، 
روستایی و گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی در سال گذشته بصورت کامل 

محقق شده است.

افزایش پلکانی قیمت آب برای مشترکان پرمصرف از ابتدای سال
قیمت آب برای مشترکان پرمصرف از ابتدای سال افزایش یافت که بر این 
الگو مصرف مشترکین خانگی ماهانه ۱۶ مترمکعب تعیین شده و مصرف  اساس 

باالتر این میزان، تعرفه آب بها به صورت پلکانی محاسبه می شود.
بها  آب  تعرفه  افزایش  از  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  سرپرست 
مشترکین پرمصرف خبر داد و اظهار داشت: الگو مصرف آب برای مشترکین خانگی 
۱۶ مترمکعب در ماه تعیین شده است که مصرف باالتر این میزان، تعرفه آب بها 

به صورت پلکانی محاسبه می شود.
ابوالحسن عالی تعداد مشترکین آب استان بوشهر را ۴۳۴ هزار مشترک دانست 
این تعداد ۳۹۵ هزار و ۷۰۰ مشترک خانگی و مابقی، صنعتی،  از  و تصریح کرد: 

تجاری و سایر کاربری ها است.
وی میزان مصرف آب آشامیدنی ساالنه استان بوشهر را ۹۹ میلیون و ۹۷۵ هزار 
مترمکعب دانست و خاطر نشان کرد: بر اساس ارزیابی ها حدود ۶۰ درصد مشترکین 

آب استان بوشهر کم مصرف و تا الگو تعیین شده هستند.
درصد   ۳۷ اینکه  بیان  با  بوشهر  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  سرپرست 
از  درصد   ۴ افزود:  می کنند  مصرف  آب  الگو،  برابر   ۲ تا  استان  آب  مشترکین  از 
مشترکان  جز  و  می کنند  مصرف  آب  شده  تعیین  الگو  برابر   ۲ از  بیش  مشترکین 

پرمصرف محسوب می شوند.
عالی، از مشترکین در خواست کرد با توجه به هزینه تمام شده باالی تأمین 

آب در استان بوشهر در مصرف آن صرفه جویی کنند.

شهردار اراک:
هفت هزار نفر در جشنواره های نوروزی شهرداری اراک شرکت 

کردند
شهردار اراک گفت: حدود هفت هزار نفر در جشنواره های نوروزی شهرداری 

این شهر در منطقه گردشگری در گردو شرکت کردند.
علیرضا کریمی افزود: ۱۱ جشنواره مختلف فرهنگی، اجتماعی، کودک و ورزشی 

نوروز امسال در منطقه گردشگری اراک برگزار شد.
در  باال  تنوع  با  بار  نخستین  برای  جشنواره ها  این  برگزاری  کرد:  بیان  وی 
اراک برگزار شد و در راستای برگزاری آنها، معرفی آداب و رسوم، غذاهای محلی و 

بازی های بومی و محلی نیز به صورت ویژه دنبال شده است.
شهردار اراک ادامه داد: برگزاری این جشنواره ها با استقبال خوبی از سوی مردم 

مواجه شده و روزانه حداقل ۶۰۰ نفر در این جشنواره ها شرکت داشته اند.
 ۱۲ )فردا،  اسالمی  جمهوری  روز  گرامیداشت  برای  کرد:  عنوان  کریمی 
با  فروردین ماه( نیز سه ویژه برنامه در پیاده راه امیرکبیر، پارک ملت و دره گردو 

اجرای برنامه های متنوع و شاد برگزار شد.
وی خاطر نشان کرد: شهرداری اراک در ایام نوروز امسال در پویش رانندگی 
ایمن با همکاری راهنمایی و رانندگی نیز مشارکت داشته و در این راستا یک هزار 
و ۵۰۰ متر بنر با موضوعات مختلف در خصوص رانندگی ایمن در نقاط مختلف 

نصب است.
اراک مرکز استان مرکزی است و در این شهر بیش از ۵۸۰ هزار نفر جمعیت 

زندگی می کند.

مروری بر عملکرد یکساله اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان بوشهر؛

حمل ۱۲۰ هزار تن کاالی اساسی در بوشهر 
ترمیم آسفالت جادهمدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای بوشهر در راستای 
تشریح عملکرد یکساله اداره کل راهداری این استان از رشد ۱۳.۵ درصدی سفر 

ترانزیت جاده ای و حمل کاال نسبت به سال گذشته خبر داد.
حمیدرضا علم، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان بوشهر در گفت وگو 
با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت:  این استان در بخش راهداری در سال 
۱۴۰۰ اجرای دو هزار و ۳۰۰  کیلومتر خط کشی با استفاده از ماشین آالت راهداری 

با حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار را در دستور کار داشت.
وی همچنین از انجام ۵۰ کیلومتر لکه گیری با آسفالت سرد خبر داد و عنوان 
کرد: در این زمینه نیز یک میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد و ۴۰ کیلومتر 

روکش آسفالت تقویتی با هزینه ۵۰ میلیارد تومان نیز در دستور کار قرار داشت.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان بوشهر ادامه داد: انجام ۸۵ کیلومتر 
فوگسیل )آسفالت حفاظتی( با هزینه چهار میلیارد تومان، انجام هفت کیلومتر چیپ 
پایان  تا  دیگر  کیلومتر   ۴۰ و  تومان  میلیارد  دو  هزینه  با  حفاظتی(  )آسفالت  سیل 

سال۱۴۰۰ در دستور کار است.
علم با بیان اینکه در این مدت ۵۵ کیلومتر درزگیری آسفالت با هزینه یک 
میلیارد تومان انجام گرفت، اظهار کرد: انجام ۱۱۶هزار و ۵۰۰ متر مربع لکه گیری با 
آسفالت گرم به اعتبار ۲۰ میلیارد تومان نیز در دستور کار قرار داشت و محقق شد.

به گفته وی تعداد ۱۰ پروژه شاخص در حوزه راهداری در دست اجرا است و 
انجام چهار کیلومتر اسالری سیل به ارزش یک میلیارد تومان و ۱۵۵ کیلومتر دیگر 

در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان بوشهر اظهار کرد:  مجموعا تعداد 
۱۷ راهداری و راهدارخانه با تعداد ۳۰۰ نفر نیروی راهدار و ۲۴۷ دستگاه ماشین آالت 

سبک، نیمه سنگین و سنگین در این استان در حال فعالیت هستند.
علم مجموعه فعالیت های صورت گرفته در بخش حمل و نقل استان بوشهر 
را نیز تشریح کرد و گفت: در یازده ماهه سال ۱۴۰۰ حمل ۱۲۰ هزار تن کاالی 
اساسی شامل گندم، جو، ذرت و سویا از بندر امام خمینی به وسیله چهار هزار و ۹۰۰ 
دستگاه کامیون توسط بخش خصوصی، شهرداری ها و راهداری را در کارنامه حمل 
و نقل این استان به ثبت رساندیم. رشد ۱۳.۵ درصدی سفر ترانزیت جاده ای و حمل 
کاال نسبت به سال گذشته وی همچنین از ۴۴۰ هزار سفر باری در سال ۱۴۰۰ خبر 
داد و گفت: هفت میلیون و ۳۴ هزار و ۹۸۴ تن کاالی حمل شده در استان را شاهد 
بودیم که مقدار کاالی حمل شده در سال ۱۳۹۹با ۳۸۷ هزار سفر باری حدود شش 

میلیون و ۲۵۴ هزار و ۵۷۰ تن به ثبت رسیده است.
علم با بیان اینکه که ۱۲.۵ درصد رشد تناژ و ۱۳.۵ درصد رشد سفر در حمل 
کاال در استان نسبت ۱۰ ماهه سال ۹۹ را شاهد بودیم، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ 
انجام  با  مسافر   ۴۷۵ و  هزار   ۵۷ و  میلیون  چهار  نیز،  مسافر  جابه جایی  بخش  در 
۱۷۴هزار و ۱۴۴سفر صورت گرفت. مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
بوشهر همچنین تعداد مجتمع های در حال بهره برداری را ۲۳ مجتمع اعالم کرد و 

گفت:  همچنین ۱۵ مجتمع دیگر نیز در حال ساخت است.

آستان قدس رضوی پس  تولیت 
مهدی«  »موقعیت  فیلم  تماشای  از 
از  تقدیر  ضمن  و  دیدار  آن  عوامل  با 
و  کننده  تهیه  کارگردان،  های  تالش 
دست  اندرکاران این اثر سینمایی، آثار 
هنری در عرصه دفاع مقدس را نوعی 
جهاد تبیین برای معرفی دالوری های 
شهیدان و ایثار خانواده معزز آن ها به 

جامعه دانست.
احمد  لمسلمین  حجت االسالم وا
مروی در دیدار عوامل فیلم »موقعیت 
باکری  احسان  حضور  با  که  مهدی« 
هادی  باکری،  حمید  شهید  فرزند 
حبیب اهلل  و  ن  رگردا کا زی فر  حجا
والی نژاد تهیه کننده این اثر سینمایی در 
تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام 
شد، با بیان اینکه امثال شهید باکری ها 
و  انقالب  این  تا  خوردند  دل ها  خون 
نظام حفظ شود، به سکانس هایی از این 
فیلم اشاره و اظهار کرد: ما نمی توانیم 
و سختی  در جبهه ها  رنجی که شهدا 
که خانواده های آن ها در غیاب و پس 
متحمل  فراغشان  در  آنان  شهادت  از 
شدند را درک کنیم؛ اما سینما باقابلیت 
از  گوشه ای  می تواند  خود  روایتگری 
زحمات و ایثارهای شهدا و خانواده های 

آنان را به تصویر بکشد.
ز  ا تقدیر  ضمن  ادامه  در  وی 
فیلم  ران  ندرکا دست ا و  کارگردان 
رهبر  تمجید  به  مهدی«،  »موقعیت 
و  اشاره  فیلم  این  از  انقالب  معظم 
این  انقالب  معظم  رهبر  کرد:  عنوان 
فیلم را مالحظه و از آن تجلیل کرده اند؛ 
واژه هایی که معظم له در خصوص این 
اثر سینمایی به کار برده اند را به خاطر 
به  فیلمی  برای  تاکنون  که  نمی آورم 
کار برده و این گونه ویژه از آن تجلیل 

کرده باشند.
ابراز  تولیت آستان قدس رضوی 
مقدس  دفاع  دوران  جوان  نسل  کرد: 

و  ازخودگذشتگی ها  و  ند  ندیده ا را 
ندارند،  اطالع  دوران  آن  مخاطرات 
حوزه  در  سریال هایی  و  فیلم   ساخت 
دفاع مقدس و زندگی شهدا به آشنایی 
نسل جوان با قهرمانان ملی که کشور 
ما را در برابر جهانیان و تاریخ سربلند 

کردند، کمک می کند.
ابزاری  را  سریال  و  فیلم  وی 
قدرتمند در الگوسازی از شهدا دانست 
قهرمانان  شهیدان  اینکه  بیان  با  و 
جوانان  برای  الگوها  بهترین  و  ملی 
افزود:  هستند،  کشور  آینده سازان  و 
این  به  شهدا  از  جوانان  الگوگیری 
معناست که آن مروت، مردانگی، ایثار، 
ادب، ایمان، انتخاب صحیح، جوانمردی 
زندگی  در  را  شهیدان  فضیلت های  و 

خود الگو قرار دهند.
حجت االسالم والمسلمین مروی در 
ادامه به تأکیدات رهبر معظم انقالب در 
خصوص جهاد تبیین اشاره و عنوان کرد: 
مقدس،  دفاع  دوران  قهرمانان  معرفی 

تبیین  تحقق جهاد  راستای  در  تالشی 
و حرکتی به سمت آگاهی بخشی است.
دفاع  سینمای  کرد:  تصریح  وی 
برای  تبیین،  د  جها نوعی  مقدس 
معرفی دالوری ها و رشادت های شهدا 
فیلم سازان  شما  کار  است،  جامعه  به 
انسانیت  گذشت،  ایثار،  اخالق،  ترویج 
و شجاعت در راه ارزش های الهی بوده 

که کاری بسیار ارزشمند است.
رضوی  قدس  ن  ستا آ لیت  تو
باکری ها  شهید  امثال  کرد:  تصریح 
خود  دالورمردی های  و  رشادت ها  با 
ایجاد  اسالم  و  انقالب  در  تحوالتی 
اسالم  صدر  در  مشابه اش  که  کردند 
است؛ پیامبر اعظم)ص( از میان اعراب 
جاهلی، بت پرست، مشرک و غرق در 
نسان ها  ا بهترین  تاریکی  و  ظلمت 
و  مقداد  یاسر،  عمار،  ابوذر،  همچون 
سلمان را تربیت کردند و معجزه امام 
میان  از  که  بود  این  نیز  )ره(  راحل 
باکری ،  شهید  جوان  نسل  و  مردم 

خرازی،  شوشتری،  بروجردی،  همت، 
سلیمانی و غیره را تربیت کرد.

مروی  حجت االسالم والمسلمین 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس را احیاگر 
ارزش های دینی و فرهنگ عاشورایی 
عنوان  و  دانست  معاصر  دوران  در 
شجاعت  مسئله  تنها  جنگ  در  کرد: 
بود  اعتقاد  و  ایمان  بلکه  نبود  مطرح 
دشمن  کرد؛  ماندگار  را  شهدا  نام  که 
به اعتقادات و دین و شرافت ما حمله 
ایستادگی  که  بودند  شهدا  این  و  کرد 
کردند و از جان خود گذشتند تا دشمن 

به اهدافش نرسد.
رضوی  قدس  ن  ستا آ لیت  تو
همچنین نسبت به اهمیت ساخت آثار 
افشای  موضوع  با  و سریالی  سینمایی 
و  تأکید  منافقین  بی رحمانه  جنایات 
عنوان کرد: نسل جوان باید با جنایات 
پیر،  ر  هزا  ۱۷ که  منافقینی  ننگین 
جوان و کودک را به شهادت رساندند، 

آشنا شوند.

تقدیر تولیت آستان قدس رضوی از عوامل فیلم »موقعیت مهدی«

ــت  ــش یاف ــال افزای ــدای س ــترکان پرمصــرف از ابت ــرای مش ــت آب ب قیم
ــر ایــن اســاس الگــو مصــرف مشــترکین خانگــی ماهانــه ۱۶ مترمکعــب  کــه ب
تعییــن شــده و مصــرف باالتــر ایــن میــزان، تعرفــه آب بهــا به صــورت پلکانــی 

ــود. ــبه می ش محاس
ــه آب  سرپرســت شــرکت آب و فاضــالب اســتان بوشــهر از افزایــش تعرف
ــرای  ــر داد و اظهــار داشــت: الگــو مصــرف آب ب بهــا مشــترکین پرمصــرف خب
مشــترکین خانگــی ۱۶ مترمکعــب در مــاه تعییــن شــده اســت کــه مصــرف باالتر 

ــی محاســبه می شــود. ــا به صــورت پلکان ــه آب به ــزان، تعرف ــن می ای
ابوالحســن عالــی تعــداد مشــترکین آب اســتان بوشــهر را ۴۳۴ هزار مشــترک 
ــداد ۳۹۵ هــزار و ۷۰۰ مشــترک خانگــی و  ــن تع ــح کــرد: از ای دانســت و تصری

مابقــی، صنعتــی، تجــاری و ســایر کاربری هــا اســت.
وی میــزان مصــرف آب آشــامیدنی ســاالنه اســتان بوشــهر را ۹۹ میلیــون 
ــر اســاس ارزیابی هــا  ــرد: ب ــب دانســت و خاطــر نشــان ک و ۹۷۵ هــزار مترمکع
حــدود ۶۰ درصــد مشــترکین آب اســتان بوشــهر کــم مصــرف و تــا الگــو تعییــن 

شــده هســتند.
سرپرســت شــرکت آب و فاضــالب اســتان بوشــهر بــا بیــان اینکــه ۳۷ درصد 
از مشــترکین آب اســتان تــا ۲ برابــر الگــو، آب مصــرف می کننــد افــزود: ۴ درصــد 
ــر الگــو تعییــن شــده آب مصــرف می کننــد و جــز  از مشــترکین بیــش از ۲ براب

مشــترکان پرمصــرف محســوب می شــوند.
عالــی، از مشــترکین در خواســت کــرد بــا توجــه بــه هزینــه تمام شــده باالی 

تأمیــن آب در اســتان بوشــهر در مصــرف آن صرفه جویــی کنند.

افزایش پلکانی قیمت آب 
برای مشترکان پرمصرف از ابتدای سال

  دبیر جشنواره ساالنه رسانه ای استان از انتظار فراخوان 
جشنواره رسانه ای خبر داد و گفت: شرکت کنندگان در ۱۴ 
بخش اصلی و ۵ بخش ویژه با هم به رقابت خواهند پرداخت.
داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  محمدی  امین 
فراخوان جشنواره ساالنه رسانه ها و مطبوعات استان ایالم 
برنامه ریزی هیات خانه مطبوعات و رسانه  با محوریت و 

های استان منتشر گردید.
افزود: کلیه رسانه های مجاز و رسمی فعال در  وی 
استان ایالم در این جشنواره با ارسال آثار تولیدی خود در 
بازه زمانی ابتدای خردادماه ۱۴۰۰ تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ در 

این جشنواره شرکت خواهند کرد.
شرکت  گفت:  ایالم  ای  رسانه  ساالنه  جشنواره  دبیر 
این جشنواره در ۱۴ بخش اصلی و ۵ بخش  کنندگان در 
ویژه به رقابت پرداخته و اختتامیه جشنواره در نیمه اول سال 
جاری برگزار خواهد شد ، آثار ارسالی در ۹ زمینه توسط داوران 
بررسی شده و برگزیدگان جشنواره در مراسم اختتامیه مورد 
تجلیل قرار خواهند گرفت.وی ادامه داد: برگزاری جشنواره 
اهداف مهم و تاثیر گذاری دارد که از مهمترین آنها می توان 
به تقویت جایگاه رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی 
و تولید آثار فاخر و کاربردی در رسانه ها در زمینه کمک به 

توسعه استان در بخش های مختلف اشاره کرد.
محمدی ادامه داد: تمامی روزنامه نگاران، خبرنگاران، 
عکاسان، طراحان، نویسندگان و … که آثار آنها در رسانه 
های مجاز و رسمی فعال در استان در بازه زمانی ذکر شده 
این  در  توانند  می  باشد  شده  منتشر  جشنواره  فراخوان  در 

جشنواره شرکت نمایند.
وی تصریح کرد: نکات متمایز این جشنواره با جشنواره 
های قبلی اضافه شدن بخش های اصلی و ویژه جدید و 
جشنواره  شدن  ساالنه  و  جشنواره  فراخوان  به  کاربردی 

می باشد.

دبیر جشنواره ساالنه رسانه ای؛
فراخوان جشنواره رسانه ای استان ایالم منتشر شد
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معصومه گل محمدی

همجوار با خلیج فارس، طبیعتي 
بکر، زیر سایۀ زاگرس کهن. و 

مردماني خونگرم و مهمان نواز.
استاني  است.  هرمزگان  اینجا   
و چه  اقتصادي  لحاظ  از  که چه 
و گردشگري،  تفریحي  از حیث 

زبانزد خاص و عام است.
گردشي-  زیباي  جزایز  وجود 
تفریحي و تجاري از یک سو و 
دارا بودن بزرگ ترین اسکله هاي 
این  دیگر،  سوی  از  تجاري 
به سزایي  اهمیت  از  را  استان 

برخوردار کرده است.
گذري  آمد،  خواهد  پي  در  آنچه 
این  معرفي  و  ویژگي ها  بر  کوتاه 

استان است.

هرمزگان در جنوب ایران واقع شده 
استان  با  شمال  از  استان  این  است. 
کرمان، از جنوب با خلیج فارس و دریاي 
عمان، از جنوب شرقي با استان سیستان 
استان هاي  با  غرب  از  و  بلوچستان  و 
است.  همسایه  بوشهر  و  فارس 
بندرعباس، بزرگ ترین شهر این استان 

و هرمز کوچک ترین شهر آن است.

  وجه تسمیۀ هرمزگان
کلمۀ  از  برگرفته  هرمزگان  کلمۀ 
که  »گان«  پسوند  با  است،  »هرمز« 
انتساب این منطقه را به هرمز مي رساند. 
به صـورت  هرمز  صحیح  امالي 
»هرموز« است و نوشتن آن بدون حرف 
واو، یک اشتباه رایج است. هرموز از دو 
جزء »هور«- که صحیح تر آن »خور« 
دره  و  مرداب  لنگرگاه،  خلیج،  معني  به 
است- و »موز« تشکیل شده که به نظر 
مي رسد همان میـوۀ معروف موز باشد. 

براساس شواهد تاریخي، محل اصلي 
فعلي  میناب  نزدیک  منطقه اي  هرمز، 
بوده که شهر میناب، بر روي خرابه هاي 

آن بنا شده است.

تاریخي  جغرافیاي     
بندرعباس

با  مقایسه  در  بندرعباس  بناي شهر 
کوتاه  سابقه اي  ایران،  شهرهاي  غالب 
سال  چهار صد  به  آن  بناي  و  دارد 

نمي رسد.
تا قرن چهارم پیش از میالد، مدارک 
پراکنده اي بر پایۀ کتیبه ها و نوشتارهاي 
تاریخ نگاري یوناني، دربارۀ خلیج فارس 
بسیار  ایام  در  ظاهراً  است.  نوشته شده 
خلیج  غربي  سواحل  در  اقوامي  کهن، 
ایران  فارس و دشت هاي جنوب غربي 
مي زیسته اند و شواهدي مبني بر وجود 
دارد.  وجود  دوران  آن  در  دریانوردي 
پیش  هفتم  قرن  در  بابلیان  جمله  از 
دریانوردي  فارس  خلیج  در  میالد،  از 
در  قطعي  مدرک  نخستین  مي کرده اند. 
مورد دریانوردي در خلیج فارس به زمان 
دریاساالر  »نئارک«  یا  »نئارخوس« 

اسکندر مقدوني مربوط است.
 به دلیل خرچنگ های زیادي که در 
ساحل این دهکده دیده مي شد، نام آن 
را به »بندر گامارااو« یا »گامبارائو« یعني 
بندر خرچنگ تبدیل کردند. نام متداول 
بعدي یعني »گمرون« یا »گامبرون«، به 
احتمال قوي از لغت پرتغالي »گامارائو« 

اقتباس شده است.
عباس  میالدي شاه  در سال ۱۶۲۲ 
توانست با انگلیسي ها متحد شود و بدین 
طریق، دست پرتغالي ها را از خلیج فارس 

نام  این موفقیت،  افتخار  به  کوتاه کند. 
گمبرون، به »بندرعباس« تغییر یافت. 

خلیج  وقایع  تاریخي  بررسي هاي 
فارس و بندرعباس در حدود سال هاي 
که  می دهد  نشان  میالدي   ۱۶۸۰
قدرت  با  زمان،  این  در  هلندي ها 
در  را  خود  تأسیسات  فوق العاده، 
و  مي کردند  اداره  بصره  و  بندرعباس 
تقریباً به همان اندازه به قدرت و کمال 
رسیده بودند که پرتغالي ها یکصد سال 
قدرت  فارس  خلیج  در  آن،  از  پیش 

داشتند.

استان  هواي  و  آب     
هرمزگان

و  گرم  مناطق  از  هرمزگان  استان 
خشک ایران است. به طور کلي آب و 
هواي این استان تحت تأثیر آب و هواي 

بیاباني و نیمه بیاباني قرار دارد.
دمای هواي این استان در سردترین 
درجۀ   ۱۰ از  زمستاني   روزهاي 
سانتي گراد باالي صفر پایین تر نمي آید. 
تابستان هاي گرم و زمستان هاي معتدل 
استان  هواي  و  آب  ویژگي هاي  از 

هرمزگان است. 

استان  ناهمواري هاي     
هرمزگان

مناطق کوهستاني، بخش عمده اي 
گرفته  بر  در  را  استان  این  مساحت  از 
ادامۀ  منطقه،  این  کوه هاي  است. 
رشته کوه هاي زاگرس است که به تدریج 
از شمال غربي به جنوب شرقي کشیده 
شده است و به مرور از ارتفاعات کاسته 
تپه ماهورهاي  به  سرانجام  تا  مي شود، 
آهکي، گچي و شني تبدیل مي شود و 
سپس به زمین هاي پست ساحلي که در 
امتداد خلیج فارس و دریاي عمان قرار 
دارد، مي پیوندد. این ناحیۀ پست ساحلی، 
بیشتري  وسعت  هرمز  تنگۀ  اطراف  در 

پیدا مي کند.

   رودخانه ها 
متعدد  رودخانه هاي  استان  این  در 
رودخانه هاي  تنها  ندارد.  وجود  پرآبي 
و  میناب  رودهای  منطقه،  این  پرآب 
از  زیادي  بخش  که  هستند  مهران 
آب هاي آنها، بر اثر گرماي زیاد، تبخیر 
شده و از دست مي رود، یا پس از طي 
تعداد  مي شود.  خشک  کوتاه،  مسافتي 
به  منطقه،  این  رودهاي  از  دیگري 
علت گذشتن از نمک زارهاي ساحلي یا 
دشت هاي گچي، شور شده و در انتها به 

دریا مي ریزند.
رودهاي استان را مي توان از نظر نوع، 
رودخانه هاي  کرد:  تقسیم  دسته  دو  به 
استان  این  غرب  در  اغلب  که  شور 
جاری هستند، مانند رودخانۀ شور، کل 
و مهران؛ و رودخانه هاي گنج ، جگین، 
آب  داراي  که  میناب  و  کریان، جالبي 

شیرین هستند.
حدود  در  که  »کورنگ«  رود 
دارد،  قرار  میناب  شمال  ۴۰کیلومتری 
یکي از پرآب ترین رودهاي جنوبي ایران 
است که در شمال تنگۀ هرمز، به خلیج 
فارس مي ریزد. به دلیل شیرین بودن آب 
این رودخانه و از آنجا که یکي از امتیازات 
شمار  به  منطقه  اقتصادي  و  عمراني 
مي رود، سدي بر روي آن ساخته شده 
است . چشمه هاي آب گرم گنو، خورگو، 
بیشه  و  خمیر، چستانه، معدونیه ، الي 
آبگهور از مهم ترین چشمه هاي آب گرم 
استان است که براي رفع انواع بیماری ها 

مورد استفاده قرار مي گیرد.

   تنگۀ هرمز 
و  حساس ترین  از  یکي  تنگه  این 
حیاتي ترین راه هاي آبي جهان در عصر 
و  بوده  هاللي شکل  تنگه،  این  ماست. 
طول آن۱۸۷کیلومتر و کم ترین عرض 
آن از رأس قبر هندي شمال شرقي شبه 

جزیرۀ عمان تا دهانۀ رودخانه گز )ایران( 
حدود ۵۵ کیلومتر و عرض معمولي آن از 
بندرعباس تا رأس » شوریط« در شمال 
ژرفاي  است.  ۸۷کیلومتر  حدود  عمان، 
این تنگه، به دلیل شیب تندي که کف 
آن از قسمت شمال به جنوب دارد، متغیر 
است و در نزدیکي جزیرۀ »الرک« حدد 
۳۶متر و در ساحل جنوبي نزدیک جزیرۀ 
»مسندم« عمان، ۱۸۰ تا ۲۰۰متر عمق 
است  گودالي  آن  نقطۀ  ژرف ترین  دارد. 
به عمق ۲۲۳ متر که در ۴۵ کیلومتري 
شمال جزیره مسندم )مسندام ( قرار دارد.
مدخل تنگۀ هرمز داراي دو برآمدگي، 
یکي به نام رأس »دبه« در شرق کشور 
دماغۀ  دیگري  و  عربي  متحدۀ  امارات 
خلیج  )غرب  ایران  ساحل  در  »الکوه« 

جاسک ( است.
بین المللي  تنگه اي  هرمز،  تنگۀ 
عمان  و  ایران  دو کشور  بین  که  است 
دارد.  ویژه اي  ارزش  و  است  شده  واقع 
بین  که  سال ۱۹۷۴  موافقت نامۀ  طبق 
شده،  امضا  عمان  و  ایران  دولت  دو 
و  گلوگاه حیاتي  این  از  دفاع  مسئولیت 
نظارت بر عبور و مرور کشتي ها، به طور 

مشترک، بر عهدۀ هر دو دولت است.

   خلیج فارس 
از همان زماني که پارسي ها به لب 
دریاي جنوب رسیدند، یعني از هزارۀ دوم 
فارس  خلیج  دریا،  این  میالد،  از  پیش 
زیرا  است.  گرفته  نام  پارس  دریای  یا 
در  دریا  این  نام  که  روزي  نخستین  از 

استان خليج  فارسی های مهربان 

اينجا، هرمزگان

اسناد معتبر تاریخي آمده است تا امروز، 
همواره آن را به همین نام خوانده اند. این 
تاریخي  متمدن  جهان  سراسر  در  نام 
آمده است و تا امروز، همواره آن را به 
همین نام خوانده اند و در سراسر جهان 
زباني  هر  به  نام،  این  همیشه  متمدن 

رواج داشته است.
آنچه مسلم است، این است که نام 
خلیج فارس در همۀ زبا ن هاي زندۀ دنیا 
پذیرفته  تاکنون  گذشته  زمان هاي  از 
دریاي  این  جهان  ملل  همۀ  و  شده 
فارس  خلیج  خود  زبان  به  را  ایراني 
مي خوانند. ژرف ترین نقطۀ خلیج فارس 
واقع  متر   ۹۳ عمق  به  است  گودالي 
تنب  جزیرۀ  جنوب  ۱۵کیلومتري  در 
خلیج  در  ایران  کرانه هاي  بزرگ. طول 
فارس، از بندرعباس تا دهانۀ اروندرود، 
خلیج  آب  شوري  است.  ۱۲۵۹کیلومتر 
نسبتًا  جهان  دیگر  آب هاي  از  فارس، 
بیشتر است؛ به طوري که بین ۳۷ تا ۵۰ 
در هزار متغیر است. خلیج فارس داراي 
از:  عبارت اند  که  است  بسیاري  جزایر 
تنب  بزرگ،  تنب  فرور،  بني  ابوموسي، 
قشم،  فرور،  شتور،  سیري،  کوچک، 
هندورابي  هرمز،  الوان،  الرک،  کیش، 
و هنگام، که از نظر تقسیمات سیاسي، 

جزء استان هرمزگان هستند.

   حیات وحش
هرمزگان،  استان  در  وحش  حیات 
مانند استان هاي دیگر ایران، بستگي به 
استان  نظر  این  از  دارد.  طبیعي  شرایط 
دریا  با  مجاورت  به  توجه  با  هرمزگان 
که منبع عظیم مواد غذایي است، محل 
مانند  بومي  و  مهاجر  پرندگان  زندگي 

فالمینگو و حواصیل است.
   پوشش گیاهي 

پوشش  نظر  از  هرمزگان  استان 
گیاهي فقیر است و گیاهان این منطقه، 
معمواًل  که  است  گیاهاني  به  منحصر 
در مناطق کم  آب و خشک مي رویند و 
سخت  و  مقاوم  هوا  خشکي  مقابل  در 
هستند. به عبارت دیگر، پوشش گیاهي 
این استان در مقابله با تغییرات حاصله از 
آب و هوا و جنس خاک، چهرۀ متفاوتي 

به خود مي گیرد.
که  گیاهاني  و  درختچه ها  درختان، 
عبارت  اند  رشد مي کنند  مناطق  این  در 

از: »کهور« که در صنعت کشتي سازي 
»ُکنار«  مي گرفت،  قرار  استفاده  مورد 
تهیۀ  براي  آن  عصارۀ  از  که  )سدر( 
شامپو استفاده مي کنند و خربزۀ درختي 
از میان  که درخت آن شبیه خرماست. 
مي رویند،  استان  این  در  که  گیاهاني 
بابونه،  بومادران،  کلپوره،  از  مي توان 
در  که  برد  نام  شورپسند  و  خاکشیر 
در  مي شوند.  یافت  شوره زارها  مناطق 
ارتفاعات، به علت کاهش دما و بلندي 
کوه و دسترسي به رطوبت هوا، از دامنه 
تا قلۀ کوه، انواع درختان گرمسیري به 
نیز  باالتر  ارتفاعات  در  مي خورد.  چشم 
و  سرو  کاج،  نظیر  سردسیري  درختان 

زیتون وحشي زیادی دیده مي شود.

  جنگل حرا 
پل  بندر   ، قشم  جزیرۀ  نواحي  در 
درختان  از  مجموعه اي  خمیر،  بندر  و 
با  که  مي خورد  چشم  به  حرا  سرسبز 
آبراهه ها و پرندگان زیبا و طبیعت بکر 
و  توریستي  مکان های  از  و وحشي اش 
افراد  همه ساله،  و  است  استان  دیدني 
زیادي را براي تماشا به سوي خود جلب 

مي کند.

اقتصادي  جغرافیاي      
استان هرمزگان

رشد  نظر  از  استان  این  کشاورزي : 
سریع محصوالت خاص منطقه و مزیت 
مهارکردن  با  دارد.  اهمیت  آن  فصلي 
رودخانه هاي منطقه مي توان محصوالت 
عمدۀ  فعالیت  آورد.  دست  به  بیشتري 
کشاورزي  زمینۀ  در  هرمزگان  مردم 
و  حمل  و  ماهي  صید  همچنین  است. 
اهالي  فعالیت عمدۀ دیگر  نقل دریایي، 
تشکیل  را  استان  جزایر  و  ساحلي  نوار 
بسیار  مناطق  از  میناب  دشت  می دهد. 
محصوالت  است.  کشاورزي  مستعد 
زراعي دیگر این استان شامل حبوبات، 
جالیزي،  محصوالت  پیاز،  سیب زمیني، 
نباتات علوفه اي و دانه هاي روغني است. 
از محصوالت درختي آن نیز مي توان به 
پرتقال، نارنگي، لیموترش، لیمو شیرین، 
بادام،  انگور،  انجیر،  انار،  فروت،  گریپ 
محلي  زیتون  و  گارومزنگي  انبه،  موز، 

اشاره کرد. 
 

  دامداري و دامپروري 
این  در  خاصي  موقعیت  دامداري 
دام هاي  اینکه  دلیل  به  دارد.  استان 
هنگام  کرمان،  و  فارس  مناطق  عشایر 
استفاده  هرمزگان  مراتع  از  قشالق 
مي کنند، مراتع این منطقه به مرور فقیر و 
فقیرتر شده است. سالیانه حدود ۷۰۰ الي 
۸۰۰هزار دام از سایر استان ها به مناطق 
مراتع  از  تا  مي کنند  کوچ  هرمزگان 

قشالقي استان استفاده کنند.

   منابع طبیعي خلیج فارس 
ماهي ها  انواع  منبع  فارس  خلیج 
ناشناختۀ  معادن  و  دریایي  جانوران  و 
معادن  کشف  با  که  است  دیگري 
اذعان  آن،  بستر  در  نفتي  عظیم 
ذخایر  که حدود ۵۶ درصد کل  مي شود 
نفتي شناخته شدۀ جهان، در کشورهاي 
ساحلي خلیج فارس و در عمق آب هاي 

آن قرار دارد.
بیستم  قرن  از  دهه  نخستین  در 
میالدي، چاه هاي نفت در جنوب ایران 
پس  سال  سي  تا  بیست  و  کرد  فوران 
کشورهاي  در  متعددی  منابع  آن،  از 
کشف  فارس  خلیج  حاشیۀ  مختلف 
و  مهم ترین  جدید،  اکتشافات  با  و  شد 
آِن  از  جهان  انرژي  منبع  با ارزش ترین 

منطقۀ خلیج فارس شد.
منابع  از  یکي  مروارید  مروارید: 
ثروت خلیج فارس به شمار مي رود که 
دارد.  قرار  سوداگران  توجه  مورد  بسیار 
مروارید  صید  کنوني  شرایط  در  اگرچه 
رونق  از  گذشته  همچون  فارس  خلیج 
آب هاي  مروارید  ولي  نیست،  برخوردار 
بنادر  و  قشم  و  کیش  جزایر  اطراف 
لنگه  بندر  حوالي  در  به ویژه  شیبکوه، 
رنگ های  با  بحرین،  مجمع الجزایر  و 

مختلف و درخشندگي مخصوص و داوم 
مرواریدهاي  بهترین  از  خود،  بقاي  و 

جهان است.
فارس  خلیج  آب هاي  در  صدف: 
مي شود  یافت  فراوان  مروارید  صدف 
در  به خصوص  آن،  جزایر  در سواحل  و 
بحرین،  مجمع الجزایر  آب هاي  اطراف 
این گونه  مي گیرد.  انجام  صدف  صید 
زیبایي  و  شفافیت  علت  به  صدف ها، 
رنگ و همچنین نقش و نگار داخل آن، 

از امتیاز خاصي برخوردار است.

جانوران  و  ماهی  صید    
دریایي

و  مشاغل کهن  از  یکي  ماهیگیري 
عمدۀ مردم استان است. صید ماهي، چه 
با ابزار سنتي و چه با وسایل مدرن، در 
فصول پاییز و اواسط زمستان تا اواسط 
ماهی های  انواع  مي گیرد.  انجام  بهار 
صیدشده در این منطقه، در تمام فصول 
سال، یکسان و یک جنس نیستند. خلیج 
دریایي  جانوران  وفور  لحاظ  از  فارس 
غني ترین  شمار  در  ماهي ها،  انواع  و 
دریاهاي جهان است و از این نظر، ثروت 
پنجاه سال پیش،  تا  سرشاری دارد که 
از تحقیقات  زیرا  بود.  ناشناخته  قدر آن 
نعمت  این  از  بهره برداري  براي  علمي، 
بود.  نشده  استفاده ای  خداداد، هیچ گونه 
تنوع و تعداد بیشمار ماهي هاي خوراکي 
است  حدي  به  فارس  خلیج  صنعتي  و 
فارس  خلیج  ثروت  گفت  می توان  که 
خزر  دریاي  از  کمتر  شیالت،  لحاظ  از 
پژوهش های  با  کلي  به طور  نیست. 
به عمل آمده، حدود ۲۰۰ الي ۳۴۰ گونه 
عمان  دریاي  و  خلیج فارس  در  ماهي 

شناسایي شده اند.
رونق  از  استان  این  در  میگو  صید 
خلیج  میگوي  است.  برخوردار  خاصي 
فارس از بهترین نوع و داراي بیشترین 
درصد پروتئین حیواني است. صید میگو 
جزایر  مي گیرد.  صورت  تابستان  در 
جزایر  خاکي  حاشیه هاي  و  مرجاني 
میگو  زیستگاه  فارس،  خلیج  گرم  آب 
این  صیادان  اکثر  مي آیند.  شمار  به 
امکانات و  منطقه در فصل صید، کلیۀ 
وقت خود را صرف صید میگو مي کنند، 
نگاهداري،  وسایل  کمبود  علت  به  اما 
اغلب میگوها، بدون بسته بندي در بازار 

ماهي این استان، به خصوص بندرعباس، 
به  و  شده  عرضه  ابتدایي  روش هاي  با 

فروش مي رسد.

    مراکز صید استان 
تامین  عمدۀ  منابع  از  استان،  این 
غذاي  مي آید.  شمار  به  کشور  ماهي 
عمدۀ مردم این استان را آبزیان مختلف 
هرچه  سرمایه گذاري  مي دهند.  تشکیل 
تأسیسات  و  صید  براي  دولت  بیشتر 
صیادي در این استان، باعث بهبود وضع 

صیادان و صید بیشتر مي شود.
به جز میگو، صید ماهي های مختلف 
نیز در این استان از رونق خاصي برخوردار 
است. صید انواع ماهي ها نظیر ماهي تون، 
ماهي  سنگسر،  ماهي  ساردین،  ماهي 
سرخو، ماهي هامور، میش ماهي و ماهي 

مقوا، در این استان صورت مي گیرد.

    معادن 
فراواني  معادن  داراي  استان  این 
است که مهم ترین آنها  »نفت و گاز« 
رسالت،  سلمان،  سیري،  نفتي  )حوزۀ 
رشادت و همچنین حوزۀ گازي گورزین، 
سلخ، سورو، سرخون و گیشو ( است و 
همچنین معادن دیگري مانند کرومیت، 
نمک،  ساختماني،  مصالح  سرخ،  خاک 
یافت  استان  این  در  نیز  آهن  و  گوگرد 

مي شود.
استخراج خاک سرخ از جزیرۀ هرمز 
معادن  کشف  دارد.  زیادی  رونق  نیز 
جدیدی مانند شن و ماسه، سنگ الشه، 
نمک طعام و سنگ تزئیني نیز سبب شده 

است که صنایع هرمزگان فعال تر شود.

   صنایع 
یکي از عوامل رشد و گسترش صنعت 

در این استان، دریا است که باعث شده 
صنایع، به ویژه در زمینه هاي غذایي، دریایي 
داشته  رشد چشمگیري  نقل،  و  و حمل 
این  صنایع  مهم ترین  از  شیالت  باشند. 
استان است که محصوالت آن در سراسر 
کشور توزیع مي شود و محصوالت مهم آن 
کنسرو ساردین و تون است که در نوع خود 
در جهان از اهمیت بسیار ممتازي برخوردار 

است .
کارخانۀ آرد ماهي که یکي دیگر از 
تهیۀ  وظیفۀ  است،  استان  این  صنایع 
پوست،  از  دارد.  عهده  بر  را  ماهي  آرد 
که  ماهیاني  احشاء  و  امعاء  و  استخوان 
در کارخانه به مصرف تولید کنسرو تون 
ماهي  آرد  مختلف  مراحل  طي  رسیده، 
خوراک  مصرف  براي  و  مي شود  تهیه 
طیور و مرغداري ها به سایر نقاط کشور 

ارسال مي شود. 
به تازگي شرکتي به نام شرکت صید 
با  که  شده  تأسیس  استان  در  صنعتي 
وسایل  به  مجهز  و  بزرگ  کشتي هاي 
مدرن، اقدام به صید ماهي در آب هاي 
این  مي کند.  عمیق  و  ساحل  از  دور 
کشتي ها داراي امکاناتي از قبیل ردیاب 
عمل آوري  دستگاه  و  سردخانه  ماهي، 
امکانات  با  بتوانند  تا  هستند  غیره  و 
باشند.  داشته  بیشتري  صید  گفته شده، 
در کنار این صنایع، صنایع دیگري مانند 
قایق سازي، نساجي، لنج سازي، کارخانۀ 
)در  لیموگیري  آب  کارخانۀ  یخ سازي، 
میناب(، کارخانۀ بارج سازي » ایرانبارج«  
)انبارهاي متحرک دریایي(، کشتي سازي 
خلیج فارس و تعمیر و بازسازي کشتي و 

لنج نیز در این منطقه رونق دارد.

   صنایع دستي 
صنایع دستي این استان جنبۀ تجاري 
ندارد و در اکثر موارد، تأمین کنندۀ بخشي 
نیازهاي منطقه اي است. سبدبافی و  از 
حصیري  ظروف  ساخت  و  حصیربافي 
منطقۀ  در  که  است  صنایعي  ازجمله 
میناب و بشاگرد، رواج فوق العاده اي دارد. 
در شهرستان هاي  بیشتر  نیز  سفالگري 
بندرعباس و میناب رواج  دارد. معمواًل 
مورد  خاک  استان،  این  سفالگران 
تأمین  اطراف  روستاهاي  از  را  نیازشان 

مي کنند. 
از  نیز  زردوزي  و  دوزي  گالبتون 
نقاط  در  که  است  استان  صنایع دستی 
کمه دوزي،  کم دوزي،  به  مختلف 
کمان دوزي  و  برودري دوزي  گلدوزي، 
به ویژه  حاضر  حال  در  دارد.  شهرت 
شهرهاي بندرلنگه، بندرعباس و میناب، 

از مراکز عمدۀ تولید آن هستند .

   مذهب و زبان
اکثریت مردم این شهرستان اکثریت 
سني  و  شیعه  مذهب  پیرو  و  مسلمان 
هستند. زبان رسمي آنها فارسي است و با 
گویش ویژۀ بندري تکلم مي کنند. لهجۀ 
محلي متدوال در سطح استان، ترکیبي 
از کلمات پارسي )فارسي(، عربي، هندي 
و حتي کلمات زبان انگلیسي است که 
به علت تردد بازرگانان خارجي و اقامت 
محلي  گویش  وارد  ناحیه،  این  در  آنان 

استان شده است.

   آداب و رسوم 
باستان،  روزگاران  از  فارس  خلیج 
محل آمد و شد و اختالط و ارتباط اقوام 
مختلف دریانوردان بوده که آداب، سنن، 

زبان و اندیشه هاي گوناگون داشته اند. 
دریانوردان خلیج فارس و جزایر آن 
هند،  دریاي  یعني  دور  دریاهاي  به  که 
سفرهاي  و...  چین  اندونزي،  آفریقا، 
آداب  طریق  این  از  داشته اند،  طوالني 
را  این سرزمین ها  و سنن و لهجه هاي 
فرهنگ های  کم کم  ارمغان آورده اند.  به 
دیگر در سواحل خلیج فارس و مناطق 
دیگر، رواج داده  شد و در نتیجه، فرهنگ 
موسیقي،  لباس،  )زبان،  فولکلور  و 
و...( مردم سواحل  افسانه ها  تصنیف ها، 
و  تحوالت  دستخوش  فارس،  خلیج 

تغییراتی شد.

مکان هاي  و  گردشگاه ها     
دیني 

چندین  بندرعباس  شهر  اطراف  در 
که  دارد  وجود  هوا  و  آب  خوش  ناحیۀ 
را در  ، مهمانان و سیاحان  اهالي شهر 
جلب  خود  سوي  به  تعطیل  روزهاي 
دو  به  مي توان  را  نواحي  این  مي کند. 

بخش تقسیم کرد :
گرم  آب هاي  شامل  اول:  بخش 

معدني
آب  خوش  نقاط  شامل  دوم:  بخش 

و هوا
آب هاي گرم معدني در اطراف شهر 
بندرعباس، داراي خواص درماني هستند 
پوستي،  بیماري هاي  معالجۀ  در  که 
مؤثرند.  و...،  روماتیسمي  استخواني، 
این گونه آب هاي معدني به خاطر خواص 
درماني، ساالنه تعداد زیادي از بیماران و 

مشتاقان را به خود جلب مي کنند.
نقاط  بندرعباس  شهر  اطراف  در 
ییالقي و خوش آب و هوایي با مناظر 
زیبا و باصفا وجود دارد که فاصلۀ آنها تا 
مرکز شهر نسبتاً کوتاه است و از طریق 
مي توان  استان  سراسري  آسفالتۀ  راه 
در مدت کوتاهي به این مناطق رسید. 
و  ایسین  هورمودر،  )دامایي(،  داماهي 
به  بندرعباس  ییالقي  نقاط  از  سرخون 

شمار مي روند.
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کیانوش رستمی و سهراب مرادی در تیم ملی وزنه برداری 
با دعوت سرمربی تیم ملی 
وزنه برداری مردان ۲۲ ملی پوش 
این رشته به اردو فراخوانده شدند 
تا تمرینات آماده سازی را در سالن 
مجموعه  ایرانیان  وزنه برداری 

ورزشی آزادی انجام دهند.
برخواه«  حسین  »محمد 

سرمربی تیم ملی وزنه برداری کشور اسامی ۲۲ وزنه بردار را جهت حضور 
بازی های  به  اعزام  انتخابی  و  تیم ملی  آماده سازی  اردوی  در نخستین 
همبستگی کشورهای اسالمی و بازی های آسیایی اعالم کرد. این اردو 
به مدت ۶ هفته در سالن ایرانیان مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد  و 

حضور تمام ورزشکاران دعوت شده در آن الزامی است.
 بنا به اعالم فدراسیون وزنه برداری ورزشکاران دعوت شده به اردو 
باید برای انجام آزمایشات کنترل دوپینگ آماده باشند و چنانچه هر یک از 
وزنه برداران از حضور در اردو خودداری کند، به منزله انصراف از همراهی 

تیم ملی در مسابقات آتی تلقی می شود.
قشقایی، محمدمهدی  میرمصطفی جوادی، حسین سلطانی، حافظ   
حیاتی، حسین نجفی، علیرضا معینی، رضا دهدار، کیانوش رستمی، سهراب 
مرادی، علی هاشمی، حامد نوری، سیدایوب موسوی، رسول معتمدی، علیرضا 
یوسفی، مهدی کرمی، امیرحقوقی، امیر عزیزی، آیت شریفی، رضا حسن 
پور، علی داودی،  رضا بیرالوند و پیمان جان ۲۲ وزنه بردار دعوت شده به 

اولین اردوی تیم ملی بزرگساالن هستند.
 بنابر اعالم سرمربی تیم ملی وزنه برداری، نفرات اصلی جهت اعزام 
به بازی های همبستگی کشورهای اسالمی و بازی های آسیایی، بعد از 

رکوردگیری در روز هفتم خردادماه، مشخص خواهد شد.

ورزش زنان در سال 14۰۰؛
تاریخ سازی زنان وزنه بردار ایران از تاشکند تا جده

کسب سه مدال جهانی و یک سهیمه المپیک بخشی از افتخارات زنان 
وزنه بردار ایران در سال ۱۴۰۰ بود که تحسین کارشناسان داخلی و خارجی 

این رشته را برای توسعه این رشته در ایران به همراه آورد.
دختران وزنه بردار ایران در سال ۱۴۰۰ افتخاراتی را در ورزش ایران 
ثبت کردند که در تاریخ ورزش زنان ایران بی سابقه به شمار می رود اتفاقاتی 
به مدال های جهانی یکتا جمالی، غزاله حسینی و فتح  از آن  که بخشی 
سکو جده برخواهد گشت و بخش دیگر آن نیز در کسب سهمیه تاریخی 
پریسا جهانفکریان خالصه خواهد شد. دخترانی که توانستند این افتخارات را 
برای ایران اسالمی به ارمغان آوردند ورزشکارانی هستند که اورسال پاپاندرا  
نایب رییس سابق فدراسیون بین المللی از آن به عنوان آغاز راه توسعه این 

رشته در ایران یاد کرد.
نایب رییس سابق فدراسیون بین المللی بعد از کسب مدال نقره یکتا 
جمالی در مسابقات جوانان جهان ازبکستان گفت: آنچه که در تاشکند  اتفاق 
افتاد آغاز راه توسعه وزنه برداری ایران است و دختران می توانند در آینده 

سکوهای جهانی این رشته در رده های سنی مختلف تکرار کنند.
تاریخ سازی زنان وزنه بردار ایران از تاشکند تا جده

بلکه  کرد  تحسین  را  وزنه برداری  توسعه  که  نبود  پاپاندرا  تنها  البته 
»محمد جلود« دبیرکل فدراسیون جهانی بعد از کسب مدال برنز قهرمانی 
جوانان جهان توسط جمالی، هدیه ویژه ای به او داد و گفت: چه کسی باور 
می کند که دختران وزنه بردار ایران با ۲ سال تجربه با بزرگانی از ژاپن،  چین، 
ازبکستان و کشورهای دیگر رقابت کنند. این یک تحول در ورزش و سرعت 
این تحول زیاد است. این کار جای تحسین دارد و می تواند به موفقیت های 
بزرگی ختم شود. وزنه برداری ایران در آغاز راه است و می تواند به اهداف 

بزرگی در بخش زنان برسد.
در بخش داخلی نیز با وجود انتقاداتی که از مدیریت علی مرادی در 
یک سال گذشته شده است کسی منکر توسعه وزنه برداری زنان نیست و 
از نقاط مثبت کارنامه  بدون شک این اقدام برای مرادی به عنوان یکی 

ورزشی وی به شمار خواهد رفت.
زنان فدراسیون وزنه برداری  نایب رییس  مریم منظمی که مدتی 
در  جهان  جوانان  پیکارهای  در  جمالی«  »یکتا  برنز  مدال  گفت:  بود 
ازبکستان حاصل یک برنامه تدوین شده است و این تاریخ سازی ُمهر 
موفقیت  این  است.  ایران  در  زنان  وزنه برداری  توسعه  آغاز  بر  تاییدی 
شخص  و  ورزش  وزارت  حمایت  با  که  است  تیمی  کار  یک  حاصل 
رییس فدراسیون وزنه برداری ایجاد شد. برای وزنه برداری زنان اقدام 
نمادین انجام ندادیم بلکه تیمی از مشاوران فنی، پزشکی، روانشناس 
به  رسیدن  برای  سال  سه  از  بیش  مدت  در  فرهنگی  کارشناس  و 

کردند. تالش  موفقیت 
اکبر خورشیدی که سمت مشاور فنی تیم ملی وزنه برداری را بر عهده 
المپیک در سال  به کسب سه مدال جهانی و یک سهمیه  اشاره  با  دارد 
۱۴۰۰ برای زنان ایران عنوان کرد: تمام اتفاقات وزنه برداری ایران در سال 
۱۴۰۰ در تقویم ورزش ایران به عنوان رخدادهای تاریخی ثبت خواهد شد 
و این نتیجه همکاری تیمی وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون 

وزنه برداری است.
در سال ۱۴۰۰ نخست یکتا جمالی در مسابقات وزنه برداری قهرمانی 
جوانان جهان در ازبکستان موفق به کسب مدال برنز شد و در ادامه پریسا 
جهانفکریان نخستین سهمیه المپیک تاریخ ایران را در این رشته به دست 
البته جهانفکریان به خاطر مصدومیت راهی توکیو نشد. در مهرماه  آورد. 
این سال غزاله حسینی با کسب مدال برنز قهرمانی نوجوانان جهان در جده 
درخشید و یکتا جمالی نیز در این مسابقات موفق به کسب مدال نقره شد. 
مجموع این مدال ها موجب شد تا سکوی سوم مسابقات جهانی نوجوانان 

به ایران برسد.
این روند موجب شد تا علی مرادی رییس فدراسیون در گفت وگو با 

ایرنا روند موفقیت این رشته در بین دختران ایرانی را تشریح کند.
او گفت: زن ایرانی با پوشش اسالمی اکنون الگوی زنان مسلمان در 
رشته وزنه برداری است و  این افتخار بزرگی برای ورزش کشور به شمار 
می رود. برای این کار زحمات زیادی کشیده شده و مربیان پایه در مناطق 

مختلف کشور همچنان در فعالیت هستند.
در آینده می توانیم در وزنه برداری زنان مانند بخش مردان در سطح 
جهان حرف برای گفتن داشته باشیم. اعزام های ما هدفمند شده و دیگر 
ارتقای رکورد و  دنبال  به  ایرانی  بلکه دختران  نیست  برای کسب تجربه 
حتی رسیدن به جمع نفرات برتر هستند. در رده سنی نوجوانان و جوانان 
این اتفاق رخ داد و در آینده در بخش بزرگساالن نیز شاهد قدرت نمایی 

زنان خواهیم بود.

مصاحبه غیرمنتظره ستاره فرانسوی؛
شوک به رئال مادرید؛ کسی انتظار چنین حرفی را نداشت!

رئال مادرید هنوز واکنشی به مصاحبه جدید کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی 
پاری سن ژرمن نداشته است.

باشگاه فرانسوی در ماه های اخیر هر کاری برای نگه داشتن کیلیان امباپه 
انجام داد بطوریکه باالترین رقم دستمزد را به این بازیکن گلزن و جوان پیشنهاد 
داده است. حتی به نظر می رسد پاری سن ژرمن مشکلی برای قرارداد کوتاه مدت 
و به عنوان مثال دو ساله نیز نداشته و حتی اخیرا اخباری در مورد احتمال اعطای 

بازوبند کاپیتانی به این ستاره فرانسوی نیز شنیده شده بود.
در واقع مسئله اصلی برای مدیران قطری پاری سن ژرمن این است که 
امباپه عضو  اندازه های کیلیان  بازیکنی در  هنگام برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲، 
پاری سن ژرمن باشد تا آنها اینگونه اهمیت خود را در فوتبال به رخ بکشند. حاال 
به رئال مادرید  این ستاره فرانسوی  انتقال  به نظر می رسید  و در شرایطی که 

قطعی شده، او خبر از احتمال ماندن در پاری سن ژرمن برای فصول بعد را داد.
کیلیان امباپه بعد از درخشش مقابل لوریان در مصاحبه ای غیرمنتظره گفت: 
»من انتخاب خود برای آینده را هنوز انجام نداده ام و همه از این موضوع خبر دارند. 
عناصر جدید و پارامترهای زیادی برای تصمیم گیری وجود دارد. احتمال تمدید 

قرارداد با پاری سن ژرمن؟ بله، این احتمال نیز وجود دارد.”
این مصاحبه در شرایطی رخ داد که تنها چند هفته از قرارداد کیلیان امباپه 
با پاری سن ژرمن باقی مانده و در مادرید همه در انتظار امضای قرارداد از سوی 
این ستاره فرانسوی و ورود او به باشگاه رئال مادرید هستند. تعلل در جذب کیلیان 
امباپه ممکن است شانس خرید ستاره بزرگی مانند ارلینگ هالند را نیز از رئال مادرید 
بگیرد و این ستاره نروژی نیز راهی تیم هایی چون منچسترسیتی یا بارسلونا شود.
هر چه زمان بیشتر سپری شود پاری سن ژرمن فرصت بیشتری برای جلب 
رضایت کیلیان امباپه خواهد داشت. تمدید قرارداد با او خبری غیرقابل باور برای 
فلورنتینو پرز و رئال مادرید محسوب می شود. در شرایطی که همه چیز مهیای 
انتقال کیلیان امباپه به مادرید آنهم بعد از آن نتیجه غیرمنتظره در لیگ قهرمانان 

بود، ممکن است به زودی معادالت علیه باشگاه محبوب و اسپانیایی تغییر کند.

شرایط بازی مهیا نیست؛
یک پیشنهاد عجیب برای روشن شدن تکلیف گروه ایران!

میرچه آ لوچسکو خواهان انصراف ولز و اسکاتلند و راهیابی مستقیم اوکراین 
به جام جهانی شده است.

قرعه کشی جام جهانی در دوحه انجام شد و هشت گروه مرحله اول مسابقات 
نام تیم آخر  انجام نشده و  اروپا  با این حال هنوز مرحله پلی آف  شناخته شدند. 
یکی از بین اسکاتلند و اوکراین یا ولز تعیین می شود تا در کنار ایران، آمریکا و 
انگلیس در گروه دوم قرار گیرد. مرحله پلی آف که به دلیل ادامه جنگ بین روسیه 
و اوکراین به تعویق افتاده و فیفا با توافق با یوفا تصمیم گرفته به این امید که 

جنگ به پایان برسد، این مرحله را در فصل تابستان برگزار کند.
اگرچه اغلب موافق به تعویق افتادن این مرحله و مهیا شدن شرایط بازی 
کردن بازیکنان اوکراین در پلی آف بودند، اما هنوز تحلیل دقیقی از زمان برگزاری 
بازیکنان  به مشکالتی که  توجه  با  و  در حال حاضر  ندارد.  این مسابقات وجود 
اوکراینی با آن مواجه هستند و پیامدهای این جنگ، برگزاری مسابقات در ژوئن 

نیز قطعی نبوده و قبول درخواست  جدید برای فیفا و یوفا نیز دشوار خواهد بود.
استپاننکو،  تاراس  و  دیناموکیف  فعلی  سرمربی  لوچسکو،  میرچه آ  بنابراین 
هافبک شاختار دونتسک پیشنهاد جدیدی ارائه داده اند. میرچه آ لوچسکو در این باره 
گفت: »راه عاقالنه این است که ولز و اسکاتلند کناره گیری کرده و اوکراین بدون 
انجام پلی آف به قطر راه پیدا کنند. ما موفق شدیم یازده بازیکن دیناموکیف را 

به رومانی بیاوریم. 
این هسته اصلی تیم ملی است. استوا بخارست تالش زیادی انجام داده و 
فضای آموزشی را برای تیم فراهم کرده است اما تیم به چیزهای بیشتری احتیاج 
دارد. ما باید منابعی را جهت حمایت از تیم در این چند ماه فراهم کنیم زیرا نمی توانیم 

انتظار داشته باشیم که اوکراین بدون بازی تدارکاتی به جام جهانی صعود کند.
در  جام ها  و  لیگ ها  زیرا  بود،  نخواهد  ما  رو  پیش  آسانی  کار  اروپا  در 
یک  حداقل  اوکراین  اگر  می شود  خوب  خیلی  هستند.   خود  پایانی  مراحل 
ایتالیا برگزار کند، کشوری که جایگاه ویژه ای در قلب من دارد.  در  بازی در 
تا  کنم  صحبت  مربیان  از  برخی  با  شخصا  کرد  خواهم  سعی  آینده  روزهای 

کاری را سازماندهی کنم.”
تاراس استپاننکو، هافبک اوکراینی که در شاختار دونتسک بازی می کند نیز 
در این رابطه گفت: »ما نمی خواهیم به عنوان قربانی شناخته شویم، زیرا اول از 
همه ما بازیکنی قوی و توانمندی هستیم و می توانیم بازی کنیم. اما با یک سوال؛ 
چطور می توانیم چنین مسابقه مهمی را انجام دهیم، در حالی که  مدت زیادی است 
 در هیچ دیداری شرکت نکرده ایم؟ به دست آوردن دو نتیجه خوب در عرض چند 
روز بسیار دشوار خواهد بود. امیدوارم فیفا و یوفا این مشکالت را درک و به ما 
زمان بیشتری بدهند. البته اگر راه حل جایگزینی وجود نداشته باشد، ما این برنامه 

را می پذیریم و بازی می کنیم.«

آمریکا؛  بازگشت یانکی ها به جام جهانی
تیم ملی فوتبال آمریکا بعد از یک دوره غیبت به جام جهانی بازگشت.

تیم ملی فوتبال آمریکا توانست بعد از یک دوره غیبت جواز حضور در جام 
جهانی را به دست بیاورد. البته این تیم کار آسانی برای صعود به جام جهانی نداشت 
و در ابتدا با شروع ضعیف خود خیلی از آمریکایی ها را نگران کرده بود که ممکن 
است اتفاقات دوره قبل برای این تیم رخ دهد ولی یانکی ها در نهایت توانستند 
جواز حضور در جام جهانی را به دست بیاورد. آمریکا در سال ۲۰۰۲ توانست به 
جمع هشت تیم برتر جام جهانی راه یابد ولی در نهایت با شکست برابر آلمان از 

دور رقابت ها کنار رفت.
آمریکا چهار سال بعد در سال ۲۰۰۶ در مرحله گروهی حذف شد و خیلی زود 
به خانه برگشت. آمریکایی ها که سال ها با هدایت بروس آرنا تیمی قابل احترام در 
جام جهانی بودند در سال ۲۰۱۰ نیز از گروه خود به دور بعدی رسید ولی بار دیگر 
در یک هشتم نهایی برابر غنا شکست خورد و از رسیدن به مراحل بعدی بازماند. 
در سال ۲۰۱۴ آمریکا بار دیگر در مرحله یک هشتم نهایی از دور رقابت ها کنار 
رفت و این بار برابر تیم بلژیک بازنده شد. حسرت بزرگ برای یانکی ها در دور 
انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ رخ داد که این تیم نتوانست جواز حضور در جام جهانی 
را به دست بیاورد و حاال باید دید تیم گرگ بلهارتر می تواند در بازگشت مجدد به 

جام جهانی نتایج خوب دوره های قبل را تکرار کند یا خیر.
ستاره، کریستین پولیسیچ

کریستین پولیسیچ در چلسی توانست عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا 
را به دست بیاورد و ستاره تیم ملی آمریکاست که در ۴۸ بازی توانسته است ۲۱ 
گل به ثمر رساند. او با آمریکا در سال ۲۰۲۱ قهرمانی در گلد کاپ را به دست آورد 
و سابقه بازی در بوروسیا دورتموند را در کارنامه دارد.  پولیسیچ بازیکن ریزنقشی 
است که به خوبی از سرعت خود برای دور زدن مدافعان حریف استفاده می کند.

سرمربی، گرگ بلهارتر 
از  گالکسی  آنجلس  لس  و  مونیخ ۱۸۶۰  پاالس،  کریستال  سابق  بازیکن 
سال ۲۰۱۹ هدایت تیم ملی این کشور را بر عهده دارد و در سال ۲۰۲۱ توانست 
آمریکا را به عنوان قهرمانی در گلد کاپ برساند. او اکنون اولین حضور خود در 
جام جهانی را تجربه خواهد کرد و روی نیمکت آمریا خواهد نشست. او مدافع تیم 
ملی آمریکا در جام های جهانی ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ است و در این دوره برای آمریکا 

بازی کرد. او سابقه ۴۴ بازی ملی در کارنامه خود دارد.
تیم ملی فوتبال آمریکا در یک نگاه

افتخارات: مقام سوم جام جهانی ۱۹۳۰
بیشترین بازی: کوبی جونز  با ۱۶۴ بازی

بیشترین گل: الندن دوناوان با ۵۷ گل
 نحوه صعود: تیم سوم گروه
عملکرد در دوره قبل: غایب

پس از گذشت تعطیالت 
سال نو و فیفا دی، رقابت های 
لیگ برتر چند روزی است که 
مجددا آغاز شده و امروز نیز در یکی از 
تیم  دو  هفته،  این  حساس  دیدارهای 
آزادی  استادیوم  در  پیکان  و  استقالل 
به مصاف هم  و در حضور تماشاگران 

می روند.
استقالل  فرهاد مجیدی سرمربی 
در نشست خبری پیش از این دیدار و 
نگرانی بابت اینکه تعطیالت روند خوب 
آبی پوشان را دچار اختالل کند، گفت: 
قبل از اینکه درباره مسائل فنی صحبت 
کنم، مسئله ای که کمتر در باشگاه های 
اکثر  که  است  این  افتد  می  اتفاق  ما 
بازیکنان  تا  هستند  این  دنبال  باشگاه 
اسمی به تیمشان بیاورند ولی مجموعه 
پیکان این فصل را با یک سری جوان 
آغاز کرده که به آقای حسینی تبریک 
می گویم. عملکرد بسیار خوبی داشته 
اند و نتایج خوبی نیز در لیگ به دست 

آورده اند.
بسیار  تیم  پیکان  داد:  ادامه  وی 
خوبی است و ما در بازی که جام حذفی 
اذیت شدیم.  آنها داشتیم، بسیار  با  نیز 
مطمئنا ما بازی بسیار سختی داریم. نه 
بازی  هفت  بلکه  شنبه  سه  دیدار  تنها 
آینده تیم ما همگی سخت هستند و ما 
نتیجه  تا  را بگذاریم  توانمان  باید تمام 

الزم را به دست بیاوریم.
سرمربی آبی پوشان درباره اینکه 
سال  مربی  بهترین  انتخاب  کلیپ  در 
زمین  دارد  آرزو  است  کرده  اعالم 
زمین  آیا  و  باشد  داشته  خوبی  تمرین 
تمرین های انقالب و آرارات نامناسب 
بهترین  انتخاب  درباره  گفت:  هستند، 

مربی سال باید ابتدا از بازیکنانم تشکر 
کنم. از همکارانم آقایان پین، مصطفوی، 
مرتضایی  مجیدی،  غالمپور،  نوشادی، 
و... که در این امر خیلی به من کمک 

کردند، تشکر می کنم.
او ادامه داد: وضعیت زمین تمرین 
استقالل چیزی است که باید قبل از آغاز 
فصل به آن فکر می کردند ولی متأسفانه 
باورتان  ندادند. شاید  انجام  را  کار  این 
نشود، از زمانی که آقای آجورلو تشریف 
آوردند، با مسئولین باشگاه استقالل ۱۰ 
هایی  زمین  ایم.  دیده  را  تمرین  زمین 
که برای تمرین مساعد باشند، به زمان 
احتیاج دارند تا بازسازی شوند که ما این 

زمان را نداشتیم.
در  شدیم  مجبور  ما  گفت:  وی 
آرارات تمرین کنیم. یعنی واقعا  زمین 
خوب  زمین  سه  دو،  است.  دار  خنده 
شهرستانی  های  تیم  که  کردیم  پیدا 
تیم  یعنی  کنند.  می  تمرین  آنجا  در 
های شهرستانی که در شهر خودشان 
دو استادیوم دارند، در تهران تمرین می 
کنند بعد تیم پایتخت نشین یک زمین 

تمرین ندارد.

خاطرنشان  پوشان  آبی  سرمربی 
این مسئله خنده دار است و من  کرد: 
باورم نمی شود که اجازه می دهند این 
تیم ها در تهران تمرین کنند چون حق 
تیم های تهرانی خورده می شود. ما چند 
زمین خوب پیدا کردیم که متأسفانه تیم 
های شهرستانی و صنعتی با اجاره بها، 
آنها را گرفته بودند. اکنون کمی شرایط 
زمین انقالب بهتر شده و دیروز از آن 
آرارات اصال  بازدید کردیم. ولی زمین 

شرایط تمرین ندارد.
واقعا  من  کرد:  اضافه  مجیدی 
شرمنده بازیکنان هستم که غر نزدند 
خوبی  تمرین  زمین  مدت  این  در  و 
نداشتیم ولی بازیکنان با تمام توانشان 
تمرین کردند. باشگاه نیز تمام تالش 
خودش را انجام می دهد. ولی زمین 
هایی که انتخاب می کنیم، مـتأسفانه 
و  شود  آماده  تا  دارد  احتیاج  زمان  به 
من فکر می کنم برای فصل بعد این 
زمین  چون  باشیم.  نداشته  را  مشکل 
شود.  می  آماده  حجازی  ناصر  کمپ 
ولی متأسفانه همانطور که گفتم، چند 
زمین تمرین خوب در تهران است و 

تیم های شهرستانی آن را گرفته اند. 
مثل این است که استقالل برود و در 
خنده  اصال  که  کند  تمرین  سیرجان 

دار است.
»پیکان در خارج از خانه شکست 
نخورده و استقالل نیز بیست و سه هفته 
است شکست ناپذیر بوده است. به نظر 
طرف  رکورد  تواند  می  تیم  کدام  شما 
مقابل را بشکند؟« مجیدی در پاسخ به 
این سوال گفت: واقعیت این است من 
اصال به این مسئله فکر نمی کنم. اینکه 
بخواهم رکورد حفظ کنم. باز هم عرض 
بازیکن  تعدادی  با  پیکان  که  کنم  می 
جوان شروع کرده که به این تیم تبریک 
می گویم. آنها بدون بازیکنان سرشناس، 
نتایج خوبی گرفته اند. مهمترین فاکتور 
این تیم دوندگی است و ما بازی سختی 
داریم و با توجه به شرایط جدول و اینکه 
در کورس قهرمانی هستیم، مسلما برای 
سه امتیاز بازی خواهیم کرد و امیدوارم 
که بازی خوبی را از سوی هر دو تیم 

شاهد باشیم.
احتمال  درباره  استقالل  سرمربی 
بازگشت مرادمند گفت: باشگاه صحبت 
هایی را با ما کرده است ولی دقیقا نمی 
دانم این اتفاق رخ می دهد یا خیر ولی 
با توجه به شرایطی که او داشته است، 
فکر می کنم که بتواند به تیممان ملحق 
شود. حاال منتظر هستم ببینم که باشگاه 

چه تصمیمی می گیرد.
قرعه  درباره  و  پایان  در  مجیدی 
ایران  همگروهی  و  جهانی  جام  کشی 
با آمریکا و انگلیس گفت: من فکر می 
کنم با توجه به قرعه کشی انجام شده، 
برای اولین بار تیم ایران از گروه خودش 

صعود کند.

ایران می تواند از گروه خود در جام جهانی صعود کند؛

مجیدی: بازی سختی مقابل پیکان خواهیم داشت

مدافع جنوبی تیم ملی کری را با 
رقبای ایران در جام جهانی آغاز کرد و 
مدعی است صحبت های گرت ساوگیت 
سرمربی تیم ملی انگلیس به آنها انگیزه 
ویژه ای برای نمایش موفق در این جام 

را داده است.
کنعانی زادگان که روزهای پایانی 
دنبال  را  قطر  االهلی  با  قراردادش 
می کند، در گفت و گویی، پاسخ جالبی به 
سواالت خبرنگارن در خصوص شرایط 
تیم ملی در جام جهانی داد. او از تمایل 
و  فرانسه  با  تقابل  برای  و عالقه خود 
امیدوار  اینکه  و  می گوید  امباپه  البته 
است با صعود از این مرحله این اتفاق 
برای او بیفتد. البته باید این مساله را در 
نظر گرفت که تقابل با فرانسه نیازمند 
بر  عالوه  ایران  که  است  موضوع  این 
بعدی  مرحله  در  مرحله،  این  از  صعود 
نیز رقیب خود را شکست دهد. امیدواری 
اینکه  برای  او  تالش  و  کنعانی زادگان 
نشان دهد رقیب کوچکی در این جام 
برای رقبا نخواهند بود، باید دید در قطر 
به چه شکل دنبال خواهد شد و آیا او 
قادر خواهد بود به همراه دیگر بازیکنان 
این رویا را به واقعیت تبدیل کنند یا خیر.

و  داشتم  تمرکز  بازی ها  روی 
مصاحبه نمی کردم

کنعانی زادگان در ابتدای صحبت 
از  مدت ها  اینکه  به  اشاره  با  هایش 
بود،  با رسانه ها خودداری کرده  گفتگو 
از رسانه ها از این بابت عذرخواهی کرده 
و در ادامه گفت: تا قبل از جام جهانی 
قصد صحبت نداشتم و می خواستم برای 
این رقابت ها تمرکز کنم و از این بابت 
می کنم.  عذرخواهی  رسانه ها  دیگر  از 
می خواهم تمرکزم روی بازی های ملی 
و باشگاهی باشد و انشااهلل بعد از صعود 
صحبت  جهانی  جام  در  گروه مان  از 

خواهم کرد.
اصال  جهانی  جام  در  ما  گروه 

آسان نیست
درباره  پرسپولیس  سابق  مدافع 
از  که  شناختی  و  جهانی  جام  قرعه 
حریفان ایران در این رقابت ها و حسی 
و  آمریکا  و  انگلیس  با  تقابل  از  که 
حریف سوم ایران بعد از پلی آف گفت: 
فوتبالی  رویداد  بزرگترین  که  می دانید 
می  کشورها تالش  همه  است.  جهان 
کنند تا در این جام بزرگ شرکت کنند. 
ایران هم با قدرت در این رقابت شرکت 
خواهد کرد. انگلیس فوتبال را به همه 
دنیا شناسانده و معتبرترین لیگ جهان 
بازی  تیم  این  با  است  دارد. سخت  را 
کردن و در گروه سختی حضور خواهیم 
داشت. باید با آمریکا هم بازی کنیم که 

این بازی هم مسلما آسان نخواهد بود. 
بین ولز، اسکاتلند و اوکراین هم واقعا 

فرقی نمی کند.
می کردیم  بازی  فرانسه  با  کاش 
امپابه نشان می دادم چه مدافعی  به  تا 

هستم!
به  واکنش  در  زادگان  کنعانی 
جام  قرعه  برای  ترجیحش  که  سوالی 
جهانی چه بود گفت: من واقعا دوست 
داشتم که با فرانسه بازی کنیم. دوست 
داشتم مقابل امباپه بازی کنم چون به 
است  جهان  بازیکن  کامل ترین  نظرم 
بازی  او  مقابل  داشتم  دوست  واقعا  و 
و  است  ای  قوی  خیلی  بازیکن  کنم. 
کار  جهان  مدافعان  همه  که  می بینم 
که  کارایی  و  دارند  او  مقابل  سختی 
برابر مهاجمان دیگر دارند برابر او ندارند. 
دوست داشتم مقابل امباپه بازی کنم و 
قدرتم را به او نشان دهم. انشااهلل که 
او  مقابل  و  کنیم  صعود  مان  گروه  از 

قرار بگیرم.
لحظه  نگلیس  ا با  بازی  برای 

شماری می کنم
وی درباره بازی اول ایران در این 
جام و تقابل با انگلیس و حساسیت های 
اول  اینکه جدال  و خصوصا  بازی  این 
برای  خودم  گفت:  بود  خواهد  ایران 
این بازی لحظه شماری می کنم. بازی 
است  اول  بازی  است.  سختی  خیلی 
عملکرد  بهترین  که  آیند  می  آنها  و 
امتیاز  اول  بازی  در  تا  باشند  داشته  را 
بگیرند و ما هم همینطور. آنها شناختی 
بازی  همینطور.  هم  ما  و  ندارند  ما  از 
اول است و شاید بازی دوم یا سوم بود 
است  اول  بازی  داشتیم.  بهتری  آنالیز 
اما ما ایران هستیم و همیشه به دنبال 
برتری خواهیم بود و سعی خواهیم کرد 

بهترین عملکرد را داشته باشیم.
را  ایران  ساوگیت  می کنیم  کاری 
بشناسد و یادگاری خوبی برایش بماند

کنعانی زادگان در واکنش به این 
سوال که در صحبت هایش به صورت 

جدی از تمایل و هدف برای صعود به 
طور  به  آیا  و  می گوید  بعدی  مرحله 
صادقانه هم این توانایی را در تیم ملی 
برای این مهم می بیند گفت: من همیشه 
مثبت فکر می کنم و همه چیز را مثبت 
می بینم و به چیزهای منفی فکر نمی 
کنم. خیلی می گویند انگلیس و آمریکا 
در گروه ما هستند و سخت است. ما هم 
ایران هستیم و تمام تالش خودمان را 
خواهیم کرد تا با صعود از این گروه راهی 
مرحله بعدی شویم. در جام جهانی قبلی 
هم ما مقابل تیم های بزرگی مثل پرتغال 
و اسپانیا بازی کردیم و برای ما فرقی 
نمی کند جلوی چه تیمی بازی کنیم. 
مربی انگلیس گفته بود که شناختی از 
ایران ندارم اما در جام جهانی شناختی 
برای ایشان خواهیم گذاشت که سال ها 

یادگاری بماند!
مدافع  بهترین  عنوان  به  انتخاب 
وسط آسیا کمک تیم ملی و پرسپولیس 

بود
مدافع ملی پوش ایرانی تیم االهلی 
قطر درباره عملکردش در تیم ملی که با 
توجه به آمارها یکی از برترین مدافعان 
ایران در مسیر جام جهانی بوده، اینطور 
گفت: خدا را شکر که کمک همه بچه 
های تیم در پرسپولیس و تیم ملی بوده 
تا به این شرایط برسیم. وقتی در ایران 
بازی می کردم و در تیم ملی همه به 
من کمک کردند. من سردار و مهدی 
طارمی جزو بازیکنان برتر آسیا شناخته 
شدیم. من جزو برترین مدافعان آسیا بعد 
از فینال آسیا معرفی شدم و عملکردم در 
تیم ملی به عنوان بهترین مدافع وسط 

آسیا معرفی شدم که خدا را شاکرم.
دارم  اسکوچیچ  از  که  شناختی  با 

دنبال بازی دفاعی نخواهیم بود
تیم  فلسفه  درباره  زادگان  کنعانی 
ملی در بازی های ایران در جام جهانی 
تدافعی  نمایش  دنبال  به  آیا  اینکه  و 
مقابل این حریفان قدرتمند خواهند بود 
گفت: مسلما بستگی زیادی به شرایط 

اینکه  داشت.  خواهد  بازیکنان  و  بازی 
را  روندی  و  تفکر  چه  اسکوچیچ  آقای 
دنبال خواهند کرد. با توجه به شناختی 
که از ایشان پیدا کرده ام، آقای اسکوچیچ 
هر تیمی را از صبح تا شب بارها آنالیز 
بارها  که  است  این  منظورم  می کنند. 
و  دید  خواهند  را  حریفان  بازی  فیلم 
بازی  فلسفه  تاکتیک حریف  اساس  بر 
ما را مشخص خواهند کرد. فکر نکنم 
بازی تدافعی را در نظر خواهند داشت 
بازیکنان  انگلیس  که  است  درست  و 
به  هم  ما  مسلما  اما  دارد  قدرتمندی 
مقابل  العاده  فوق  نمایش  یک  دنبال 

حریف خواهیم بود.
بازیسازی را دوست دارم و از پاس 

گل خوشم می آید
وی درباره پاس گل جالب توجهی 
که مقابل لبنان با دید عالی که نسبت به 
عمق دفاعی حریف داشت ارسال کرده 
زحمت  اوال  داد:  توضیح  اینطور  بود، 
همه بچه ها بود. من در این بازی دو 
پاس گل دادم. من بازیسازی از دفاع را 
واقعا دوست دارم که به بهترین شکل 
می  همیشه  هم  مربیان  دهم.  انجام 
گویند که نقطه قوت من است و اینکه 
از آن استفاده می کنم به تیم باشگاهی 
و تیم ملی کمک کنم برای خودم هم 
رضایتبخش است. دو پاس گل مقابل 
لبنان دادم که پاس گل اول خیلی خوب 
بود اما در بازی باشگاهی هم از این پاس 
ها دادم که متاسفانه تبدیل به گل نشده 
است. البته در بعضی بازی ها هم پاس 
که  شکر  را  خدا  دادم.  هم  گل  ماقبل 
کنم  را خوشحالم  ایران  مردم  توانستم 
باشم  داشته  ادامه  همیشه  امیدوارم  و 
را  تیم ملی  از مردم هم می خواهم  و 
دعا کنند تا قوی تر این مراحل را دنبال 
خواهم  می  هم  فدراسیون  از  و  کنیم 
که  دانم  باشند. می  داشته  که حمایت 
تدارکاتی مناسبی  بازی های  دنبال  به 
هستند تا با آمادگی باال مهیای حضور 

در جام جهانی شویم.
دو ماه دیگر با االهلی قراداد دارم 

و بعد ببینیم خدا چه می خواهد
ن  یا پا ر  د ن  گا د ا ز نی  کنعا
صحبت  هایش به مساله ادامه همکاری 
با االهلی قطر یا تمایل به تجربه فضای 
جدید پرداخت و گفت: من دو ماه دیگر 
با این تیم )االهلی قطر( قرارداد دارم و 
تمام تمرکزم روی این تیم است. یک 
جام کوچک هم در پیش داریم که فکر 
کنم در ماه رمضان برگزار خواهد شد. 
بازی انشااهلل تمام خواهد شد و بعد از آن 
تصمیم خواهیم گرفت که چه کنیم و چه 
اتفاقی خواهد افتاد. هر چه خدا بخواهد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

گروه ما در جام جهانی اصال آسان نیست؛

کنعانی زادگان: برای بازی با انگلیس لحظه شماری می کنم

بازیکن سابق صنعت نفت ، در خصوص اتهام 
واکنش  کالهبرداری  پرونده  یک  در  مشارکت  به 

نشان داد.
صبح روز گذشته قوه قضاییه با انتشار مطلبی از 
اتهام بازیکن سابق صنعت نفت در پرونده کالهبرداری 

خبر داد. 
به منظور ضرورت تسریع در دستگیری متهمین 
یک پرونده کثیرالشاکی با موضوع تشکیل شبکه چند 
نفری کالهبرداری و اخالل در نظام اقتصادی کشور 
جهت  قضایی  دستور  با  پرونده  متهم  شش  تصاویر 

شناسایی و اعالم شکایت منتشر شد.
دوم  شعبه  در  مطروحه  پرونده  موجب  به 
پرونده  یک  در  نفر   ۶ رامهرمز  شهرستان  بازپرسی 
با  کالهبرداری  چندنفری  شبکه  تشکیل  به  متهم 
کشور  اقتصادی  نظام  در  اخالل  و  شاکی   ۱۲۵۴
اتهام  و مستندات موجود  ادله  به  توجه  با  و  هستند 
همچنین  و  ابالغیه  صدور  به  نظر  و  محرز  آنها 
صدور دستورات جلب و نیابت قضایی متواری بودن 

محرز شد. نامبردگان 
انقالب  و  عمومی  دادستان  قضایی  دستور  در 

شهرستان رامهرمز آمده است ازهموطنان درخواست 
از  اطالعاتی  داشتن  یا  شناسایی  درصورت  شود  می 
این متهمان به دادستانی عمومی و انقالب شهرستان 
رامهرمز و شعبه دوم بازپرسی دادسرای مذکور مراجعه 

کنند.
»با این حال عادل کاله کج به این موضوع واکنش 
زیاد  دوستان، صحبت  داد: سالم خدمت همه  نشان 
هست. من االن چندین ماهه درگیر این پرونده هستم 
به شدت  و  نداره  و  نداشت  ارتباطی  به من هیچ  که 

تکذیب می کنم.«

واکنش بازیکن سابق صنعت نفت به یک اتهام؛

کاله کج: کالهبرداری؟ به من ارتباطی ندارد!
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تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا صنعت بیستون درتاریخ ۰۳/۱۲/۱۴۰۰ به 
شماره ثبت ۲۴۶۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۳۳۵۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :تولید و توزیع و پخش و فروش انواع کود کامل الی گرانوله ، تولید و 
توزیع پلیت مرغی، تولید و توزیع کود گوگردی گرانوله، تولید و توزیع کود سوپر 
لزوم  باال ذکر شد درصورت  اقالمی که در  واردات و صادرات  فسفات ساده و 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان کرمانشاه ، شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، 
شهر کرمانشاه، محله مسکن ، بلوار گلستان ، کوچه سیزدهم ، پالک ۰ ، طبقه 
همکف کدپستی ۶۷۱۵۹۸۹۴۳۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم 
آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
۱۴۰۰۵۸۰۷۱۳۵ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰ نزد بانک بانک قرضالحسنه مهر ایران شعبه 
شریعتی با کد ۵۸۰۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم زهرا فتاحی 
به شماره ملی ۳۲۵۸۴۸۲۵۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای 
کامران فتاحی به شماره ملی ۳۲۵۸۹۰۸۷۱۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم مریم حسینی برناجی 
به شماره ملی ۳۳۱۰۳۰۶۱۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری باامضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای رامین رستمی طاویله به شماره ملی 
۳۲۴۱۷۱۶۵۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال آقای امید محمدی 
به شماره ملی ۳۸۳۹۸۳۹۸۷۴ به سمت بازرس اصلی به مدت ۱ سال روزنامه 
کثیر االنتشار دنیای جوانان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمانشاه )۱۲۹۶۴۷۵(

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 ۱۵ روز جهت اطالع عموم در روزنامه 
کثیراالنتشارومحلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی و 
درروستاها 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 ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت: اول ۱۴۰۱/۱/۱۶تاریخ نوبت دوم : ۱۴۰۱/۱/۳۱

بخش۱۱: 
۱- ششدانگ یک باب ساختمان به نام آقای سلمان صالحی قوچم فرزند 
ملی ۳۷۳۳۲۲۰۴۱۲ تحت پالک  یداهلل شماره شناسنامه ۷ صادره سنندج کد 
۷۶۰ فرعی از ۲۷۱۳ اصلی بخش ۳ سنندج به مساحت ۱۱۸۶۳ متر مربع که از 
نسق آقای محمود جعفری کلکان به آدرس سنندج روستای آساوله جاده گلخانه

رئیس ثبت بهنام قباد    م الف  ۱۴۲۸

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 ۱۵ 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
۱-ششدانگ یکبابخانه بنام آقای مسلم زندی الی پینک فرزند حبیب اهلل 
صادره سنندج تحت پالک ۴۱۴ فرعی از ۱۳۵۷ اصلی بخش یک به مساحت 
۱۹۰/۵۵ متر مربع خریداری برابر قولنامه عادی مورخه ۹۲/۹/۱ از آقای حبیب 

زندی به آدرس سنندج حاجی آباد
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱/۱۶

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۱/۳۱
هیوا احمدیان رئیس اداره ثبت منطقه ۲ سنندج    م الف ۱۴۲۹

مفقودی 
مدل   ۲۰۶ پژو  کارخانه  سند  جلد  یک  و  سبز(  )برگ  شناسنامه  جلد  یک 
۱۳۸۴ ش شهربانی ۹۶۳ ن ۷۳ ایران ۶۳ شماره شاسی ۱۹۸۱۵۲۴۱ شماره موتور 
۱۰FSS۱۵۰۵۷۷۵۶ به نام سامان مقیمی فرزند ایت اله کدملی ۲۲۹۸۱۱۹۴۵۱۳ 

محل صدور شیراز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

آگهي حصروراثت
آقای مهدی فرزین گیلوان به شماره شناسنامه۳۸۶۴۸  فرزند  جانعلی از این 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شرف 
نساء پورقلی بهدانی فرزند موسی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ در شهرستان سنگر 
فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- مهدی فرزین 

گیلوان فرزند جانعلی به ش ش ۳۸۶۴۸ نسبت فرزند ۲-ماه فرزین گیلوان فرزند 
جانعلی به ش ش ۱۰۳۲ نسبت فرزند ۳-معصومه فرزین گیلوان فرزند جانعلی 
به ش ش ۳۸ نسبت فرزند ۴-رمضانعلی فرزین گیلوان فرزند جانعلی به ش ش 
۳۸۶۴۶ نسبت فرزند ۵-علی فرزین گیلوان فرزند جانعلی به ش ش ۱۰۳۳ نسبت 
فرزند ۶-زهرا فرزین گیلوان فرزند جانعلی به ش ش ۳۸۶۴۷ نسبت فرزند به 
غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام 
تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي 
مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف سنگر 
تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر

آگهي حصروراثت
آقای حسین پهلوان بنکده به شماره شناسنامه ۱۳۴۷ فرزند حسین از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالحسن 
پهلوان بنکده فرزند حسین در تاریخ۱۳۷۶/۰۸/۰۵  در شهرستان سنگر فوت نموده 
است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-حسین پهلوان بنکده فرزند 
ابوالحسن به ش ش ۱۳۴۷ نسبت فرزند۲-فاطمه پهلوان بنکده فرزند ابوالحسن 
نسبت فرزند۳-سید سادات حسینی نشرودکلی نسبت همسر به غیر از وراث نامبرده 
ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و 
ثبت ان به شماره مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه 
هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف سنگر تسلیم نماید در غیر 

اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر

مفقودی
بژ  رنگ  به  ایکس  ال  جی   ۴۰۵ پژو  سواری  پالک  و  مالکیت  شناسنامه 
به شماره موتور  انتظامی ۳۳۵ ب ۳۸-ایران۴۶  به شماره  متالیک مدل ۱۳۸۴ 
۱۲۴۸۴۱۲۵۲۲۴ به شماره شاسی ۱۴۲۴۵۹۳۵ متعلق به مسعود صمدی شال 

فرزند طاهر مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۲۳۵۶ شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
تقاضای   ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۵۷۷ کالسه  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبتی 
آقای علی بابا دهقان به شماره شناسنامه ۲۲۵۰ کد ملی ۲۱۲۰۹۶۵۰۷۲ صادره 
از گرگان فرزند احمد در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به انضمام ۱۳۱ 
سهم مشاع از ۱۴۴ سهم ششدانگ عرصه که باقیمانده سهام آن وقف است به 
مساحت ۲۸۰/۶۶ متر مربع از پالک شماره ۱۲ اصلی واقع در اراضی قلعه حسن 

بخش چهار حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی 
آقای سلیمان کرمانی به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای 
صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبتی دادخواست 
خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این 

اداره ارائه نمایند. 
نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ 
نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان 
م / الف ۱۰۴۹۳ 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۲۳۵۵ شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۶۲  تقاضای 
دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی اداره کل آموزش و پرورش استان 
گلستان به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۰۱۹۵ در ششدانگ یک قطعه زمین 
که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۵۴۶۰/۲۸ متر مربع از پالک شماره 
۱۲۷ اصلی واقع در اراضی کربان بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره 
حکایت از انتقال از مالک رسمی نصراله مفیدی به متقاضی دارد. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو 
اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم 

دادخواست را به این اداره ارائه نمایند. 
نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ 
نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان 
م / الف ۱۰۵۱۴ 

مفقودی نورآباد
برگ سبز موتورسیکلت۱۲۵CC  - CDI ۴۸۵   مدل  ۱۳۸۹

بنام هادی آزادی چگنی  
شماره شهربانی ۵۳۹-۴۶۴۸۴

NDR۱۲۵۰۰۳۰۱۰۵۱۲۰شماره موتور
NDR۰۰۰۱۲۵B۸۹۳۸۳۹۰شماره شاسی

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کسب ۳۳ هزار میلیارد ریال سود در عملیات واسطه گری 
پولی توسط بانک اقتصادنوین

سال  در  اقتصادنوین  بانک 
 ۳۳ به  نزدیک  توانست   ۱۴۰۰
هزار میلیارد ریال سود در عملیات 
واسطه گری پولی کسب کند که 
کسب  سود  برابر  دو  به  نزدیک 

شده در سال ۱۳۹۹ است.
طالعات  ا ساس  ا ️▫بر   
کدال،  سامانه  در  منتشرشده 

بانک اقتصادنوین در سال گذشته، حدود ۲۱۳ هزار میلیارد ریال از محل 
واسطه گری پولی درآمد کسب کرده و در مقابل نزدیک به ۱۸۰ هزار میلیارد 
ریال سود علی الحساب به منابع تأمین شده پرداخت کرده است. مقایسه این 
دو رقم نشان می دهد در سال ۱۴۰۰، از این محل قریب به ۳۳ هزار میلیارد 
ریال سود نصیب این بانک شده که بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال از سود 

کسب شده در سال ۱۳۹۹ بیشتر است.
️▫واکاوی آمار منتشر شده در کدال همچنین نشان می دهد یکی از 
رکوردهای کم نظیر این بانک در اسفند ماه ۱۴۰۰ رقم خورده است. در 
این ماه بیش از شش هزار میلیارد ریال سود در عملیات واسطه گری پولی 
به نام بانک اقتصادنوین ثبت شد که این رقم در چند سال گذشته کم سابقه 

بوده است.
️▫همچنین این بانک در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۶هزار میلیارد ریال درآمد 
کارمزدی شناسایی کرده که نسبت به سال پیش از آن حدود ۷۰ درصد 

رشد را تجربه کرده است.
️▫با تحوالت چشمگیر این بانک در سال های اخیر، کسب این میزان 
سود در سال ۱۴۰۰ قابل پیش بینی بود و به نظر می رسد این روند در سال 
۱۴۰۱ نیز تداوم خواهد داشت و کام همه ذینفعان از جمله سپرده گذاران و 

سهامداران را شیرین تر خواهد کرد.

افتتاح شعبه بانک ملت در شرکت پاالیش نفت ستاره خلیج 
فارس

شعبه نفت ستاره خلیج فارس بانک ملت در استان هرمزگان، با حضور 
رضا دولت آبادی مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد این بانک به صورت 

رسمی گشایش یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در جریان سفر مدیرعامل بانک 
ملت و هیات همراه به استان هرمزگان و دیدار با مدیرعامل شرکت پاالیش 
نفت ستاره خلیج فارس، شعبه این بانک با نام “نفت ستاره خلیج فارس” به 

صورت رسمی آغاز به کار کرد.
دولت آبادی در این مراسم، افتتاح این شعبه را حرکتی بزرگ در جهت 
افزایش روابط و تعامالت بین دو مجموعه خواند و اظهار امیدواری کرد که 
با آغاز به کار این شعبه، تمامی امور بانکی و مالی شرکت در کوتاه ترین 

زمان ممکن انجام شود.

اعتبار کارت های نقدی بانک پاسارگاد تمدید شد
کارت های نقدی بانک پاسارگاد که تاریخ انقضای آن ها از ابتدا تا انتهای 

فروردین ماه سال ۱۴۰۱ است، به مدت یک سال تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، مشتریان از این پس هنگام 
استفاده از درگاه های پرداخت، باید در بخش ساِل تاریخ انقضای کارت، به 
جای عدد ۰۱، عدد ۰۲ را وارد کنند. همچنین مشتریانی که از سامانه های 
ویرایش  به  نسبت  باید  استفاده می کنند  یا همراه بانک  بانکداری مجازی 

اطالعات کارت های خود بر این اساس اقدام فرمایند.
الزم به ذکر است هم میهنان عزیز می توانند اکثر امور بانکی خود را با 
بهره مندی از انواع خدمات بانکداری الکترونیک بانک پاسارگاد انجام داده و از 
مراجعه غیرضروری به شعبه ها خودداری کنند. مرکز مشاوره و اطالع رسانی 
بانک پاسارگاد به شماره  تماس۸۲۸۹۰ و سامانۀ CRM در سایت این بانک 
به آدرسwww.bpi.ir/crm آماده  پاسخگویی به سؤاالت مشتریان است.

و  جسمی  سالمت  برای  زیست  محیط  به  زمین  ایران  بانک  توجه 
روحی هموطنان

بانک ایران زمین در زمینه حمایت از محیط 
انجام  موثری  اقدامات  آن  فرهنگسازی  و  زیست 
داده به نوعی که به مناسبت روز درختکاری و هفته 
منابع طبیعی و آبخیزداری، با مشارکت پرسنل ایران 
زمین مراسم کاشت ۱۰۰۰ اصله نهال در استان 
های کشور را برگزار کرد و از طرفی در سال گذشته 

نیز کمپین “پیک زمین” را به اجرا گذاشته بود.
بسیاری از بیماری ها بیش از آنکه جسمی 
تاثیرات  اخبار منفی  باشد روحی و روانی است و 

بسیار بدی بر جسم و جان انسان ها بر جای می گذارد. امروزه آمار جان باختن انسان 
ها بسیار نگران کننده شده اما هنگامی به دالیل این بحران پی میبریم که بدانیم 

ساالنه بین ۵ تا ۷ میلیون نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند.
با این حال نسبت به فضای سبز که نقش موثری در سالمت محیط زیست 
دارد، بی تفاوت هستیم به نوعی که نابودی جنگل ها و جنگل زدایی همچنان ادامه 
با سرعت  اما  دهند،  پوشش می  را  اراضی جهان  درصد  ها حدود ۳۰  دارد.جنگل 
نگران کننده ای از بین می روند. طبق گزارش بانک جهانی، بین سالهای ۱۹۹۰ 
و ۲۰۱۶، جهان ۱٫۳ میلیون کیلومتر مربع جنگل را از دست داده و از زمان شروع 
قطع درختان جنگل ها توسط انسان ها، ۴۶ درصد از درختان قطع شده اند. در طول 
۵۰ سال گذشته حدود ۱۷ درصد از جنگل های بارانی آمازون تخریب شده و اخیرا 
این تلفات در حال افزایش است. در ۴۰ سال، یک منطقه جنگلی به اندازه اروپا و 
نیمی از جنگل های بارانی جهان فقط در یک قرن از بین رفته و اگر اقدامی نکنیم 
و نرخ فعلی نابودی جنگل ها ادامه یابد، جنگلهای بارانی جهان ۱۰۰ سال دیگر به 

طور کامل از بین خواهند رفت.
اما آمارها در ایران که در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده نیز نگران 
کننده است. در ۷۰ سال گذشته هفت میلیون هکتار از جنگل های زاگرس از بین 
رفته و تنها پنج میلیون هکتار جنگل در زاگرس باقی مانده و این چنین که به نابودی 
آینده تمامی جنگل ها و  تا ۵۰ سال  جنگل ها و مراتع کشور کمر همت بسته ایم، 
در ۸۰ سال آینده تمامی مراتع را از دست می دهیم .اما در این شرایط چگونه باید 
نقش آفرینی کنیم؟ اگرچه تمامی مردم برای رفع این بحران و توجه به جنگل و 
درختکاری نقش موثری دارند، اما نباید از نقش دستگاهها غافل شویم. بانک ایران 
زمین نیز به نوبه خود در این زمینه اقدام موثری انجام داد به نوعی که به مناسبت 
روز درختکاری و هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، با مشارکت پرسنل ایران زمین 

مراسم کاشت ۱۰۰۰ اصله نهال در استان ها را برگزار کرد.
نکته مهم درختکاری کارکنان بانک ایران زمین، فرهنگسازی در حمایت از 
محیط زیست است. بانک ایران زمین کمپین “پیک زمین” را از سال گذشته به 
اجرا گذاشت و امسال در ادامه این کمپین، با مشارکت پرسنل خود در مدیریت های 
استان های  بویراحمد، مدیریت شعب  استانهای فارس، بوشهر، کیگیلویه و  شعب 
اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری، مدیریت شعب استان های خوزستان 
و لرستان، مدیریت شعب استان های کرمان و هرمزگان، مدیریت شعب استان های 
غرب کشور، مدیریت شعب استان های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و مدیریت 

شعب استان گیالن نهال های درخت را کاشتند.
راه اندازی کمپین “پیک زمین” توسط بانک ایران زمین گام مهمی برای حساس 
کردن مردم در احیای محیط زیست بود، کمپینی که از سال گذشته آغاز شد و کاشت 
درخت در تعدادی از استانهای محل استقرار بانک ایران زمین در سال ۱۴۰۰ بیانگر 
آن است که قرار نیست این فرهنگ سازی نقطه پایانی داشته باشد و ایران زمین 

قرار است در پیشانی فرهنگ سازی حمایت از محیط زیست نقش افرینی کند.

اقدامات بانک قرض الحسنه مهر ایران در حوزه بهداشت و سالمت 
ستودنی است

دکتر »ارسالن خالدی فر« از »دکتر 
سید سعید شمسی نژاد« به پاس اقدامات 
حوزه  در  بانک  سوی  از  شده  انجام 

بهداشت و سالمت تقدیر کرد.
بانک  عمومی  روابط  گزارش   به 
قرض الحسنه مهر ایران، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
ارسال  با  بختیاری،  و  استان چهارمحال 

بانک  اقدامات  ایران،  مهر  قرض الحسنه  بانک  مدیرعامل  به  خطاب  تقدیری  لوح 
قرض الحسنه مهر ایران در حوزه بهداشت و سالمت را ستودنی دانست.

گفتنی است بانک قرض الحسنه مهر ایران برای نخستین بار در سطح شبکه 
بانکی، از محل منابع حاصل از دریافت وجه التزام، ۲۵هزار قلم تجهیزات پزشکی 

خریداری و در اختیار پایگاه های بهداشت و سالمت سراسر کشور قرار داد.
در متن تقدیرنامه خالدی فر خطاب به شمسی نژاد آمده است:

»شیوع ویروس کرونا با همه مرارت ها و تلخی های خود، جلوه های کم نظیری 
از شکوه همیشگی، وحدت، نوع دوستی، ایثارگری، همراهی، همدلی و اعتماد بین 

مردم و مسئوالن این مرز و بوم را به نمایش گذاشت.
این جانب ضمن ارج نهادن به اقدام ارزشمند و خداپسندانه بانک قرض الحسنه 
علوم  دانشگاه  به  درمانی  تجهیزات  و  اقالم  اهدای  و  خرید  زمینه  در  ایران  مهر 
پزشکی، مراکز بهداشتی و پایگاه های سالمت منتخب استان چهارمحال و بختیاری 
و همچنین اعطای تسهیالت قرض الحسنه و کمک های بالعوض به پرسنل حوزه 
سالمت و افراد آسیب دیده از کرونا، از زحمات و همراهی های ستودنی جناب عالی و 
اعضای محترم هیأت مدیره آن بانک تشکر و قدردانی نموده و توفیق روزافزونتان 
را در مسیر رشد و بالندگی بیش از پیش ایران اسالمی در ظل توجهات حضرت ولی 

عصر)عج( از خداوند منان خواستارم.«

مدیر عامل بانک توسعه تعاون با 
میرداماد  ساختمان  طبقات  در  حضور 
به  را  نوروز  عید  و  دیدار  همکاران  با 
سالی  آرزوی  و  گفت  تبریک  نها  آ
بانک  کارکنان  برای  برکت  و  بار  پر 
و  شخصی  زندگی  در  تعاون  توسعه 

حرفه ای کرد.
از  بخشی  در  مهدیان  اله  حجت 
فعالیت های  به  اشاره  با  این مالقات 
 ۱۴۰۰ سال  در  تعاون  توسعه  بانک 
گفت:با تالش همه همکاران در صف 
و ستاد به اهداف تعیین شده در بخش 

پیدا کردیم. های مختلف دست 
امیر  مالقات  این  در  که  را  وی 
هیات  عضو   ، ده  ا ز ر عصا هوشنگ 
اداره  رئیس   ، بخشا  شهرام  و  مدیره 
کل روابط عمومی همراهی می کردند 
،ادامه داد:بانک توسعه تعاون توانسته 

است در راستای اهداف راهبردی خود 
هدف  جامعه  برای  موثری  اقدامات 

انجام دهد.
ز  ا یکی  : د کر کید  تا ن  یا مهد
بانک  ماندگار  و  گذار  اثر  اقدامات 
تسهیالت  خت  ا د پر ون  تعا توسعه 

عشایری  و  روستایی  پایدار  اشتغال 
سرفصل  این  در  تسهیالت  که  است 
نزدیک  ریال  میلیارد  هزار  مرز۳۰  به 

شده است.
افزود:سال گذشته یک خط  وی 
ریالی  میلیارد  هزار  بیست  اعتباری 

این  که  یافت  اختصاص  تعاونی ها  به 
را  ها  تعاونی  مشکالت  توانست  مبلغ 

رفع کند.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون با 
اشاره به شعار سال »تولید،دانش بنیان 
توسعه  گفت:بانک  آفرین«  اشتغال   ،
تعاون در۶ ماه دوم سال گذشته ۱۴۷ 
پرداخت  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار 
ریال  میلیارد   ۴۸۷۰ که است  کرده 
هزار  دانش بنیان،۱۴  شرکت های  به 
میلیارد ریال در حوزه تسهیالت حمایتی 
و تکلیفی و ۷۵۰۰ میلیارد ریال نیز به 
بنگاه های کوچک و متوسط بوده است.
مهدیان تاکید کرد :بانک توسعه 
تعاونی  از  حمایت  راستای  در  تعاون 
ویژه  های  برنامه  بنیان  دانش  های 
ای را تدارک دیده است که در آینده 

نزدیک جزئیات آن اعالم می شود.

مدیرعامل بانک در بازدید نوروزی؛ 
بانک توسعه تعاون حمایت ویژه ای از تعاونی های دانش بنیان می کند

ــی  ــع عموم ــم مجم ــر تصمی بناب
فوق العــاده شــرکت بیمــه ایران معیــن 
ــت از  ــر موضــوع فعالی ــر تغیی ــی ب مبن
عملیــات بیمــه مســتقیم بــه عملیــات 
بیمــه اتکایــی، پروانــه فعالیــت اتکایی 
ــس کل  ــوی رئی ــرکت از س ــن ش ای

بیمــه مرکــزی صــادر شــد.
بــه گــزارش  روابــط عمومــی 
ــون  ــر اســاس قان ــن، ب بیمــه ایران معی
ــق آزاد  ــی اداره مناط ــالح چگونگ “اص
تجــاری _ صنعتــی جمهوری اســالمی 

ایــران” مصــوب مجلــس شــورای 
اســالمی و مجمــع تشــخیص مصلحت 
نظــام و “مقــررات تاســیس و فعالیــت 
موسســات بیمــه در مناطــق آزاد تجاری 
_ صنعتــی جمهــوری اســالمی ایــران” 
ــه شــرکت  ــران، ب ــأت وزی مصــوب هی
بیمــه اتکایــی ایــران معیــن اجــازه داده 
شــد از تاریــخ اول فروردیــن ۱۴۰۱، 
ــی در  ــات اتکای ــه انجــام عملی در زمین
تمــام رشــته های بیمــه ای بــا رعایــت 
ــه  ــط مربوط ــررات و ضواب ــن، مق قوانی

فعالیــت کنــد و از تاریــخ مذکــور مجــاز 
بــه فعالیــت و صــدور بیمــه نامــه 

مســتقیم نخواهــد بــود.
بیمــه  اســت،  ذکــر  شــایان 
ایران معیــن از ســال ۱۳۹۰ بــا اخــذ 
مجــوز قبولــی اتکایــی از بیمــه مرکــزی 
بعنــوان یکــی از بازیگــران بــازار اتکایی 
ــار  ــت و انتظ ــوده اس ــش نم ــای نق ایف
ــود،  ــت خ ــر مأموری ــا تغیی ــی رود ب م
بتوانــد بــه یکــی از بازیگران اصلــی بازار 
اتکایــی کشــور تبدیــل شــود. موضوعی 

کــه بــه پشــتوانه یــک دهــه تجربــه در 
ایــن بــازار و نیــز ســهامدار عمــده ایــن 

ــت. ــار نیس ــرکت، دور از انتظ ش

پروانه فعالیت شرکت بیمه اتکایی ایران معین صادر شد

بازاریابی  توسعه  و  شعب  معاون 
ل  ستقبا ا به  ه  ر شا ا با  شهر  نک  با
ت  ما خد ز  ا ن  ا ند و شهر ه  د گستر
بانک  ین  ا شهرنت  های  پیشخوان 
هفته  و  گذشته  سال  پایانی  ماه  در 
پیشخوان  گفت:  جاری،  سال  ابتدای 
های شهرنت تهران، مشهد و شیراز؛ 
ئه  ا ر ا ز  پیشتا خیر  ا های  هفته  طی 
برای  هدیه  کارت  صدور  و  خدمات 

اند. بوده  شهروندان 
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
اینکه  بیان  با  ساسانیان  بهبود  شهر، 
قزوین  و  اصفهان  کرج،  شهرهای  در 
نیز شهروندان و مشتریان شبکه بانکی 
های  پیشخوان  ساعته   ۲۴ خدمات  از 
داشته  توجهی  قابل  استقبال  شهرنت 
اقبال  که  کنیم  اذعان  باید  افزود:  اند، 
خدمات  از  استفاده  برای  هموطنان 

نیز  شهرها  از  بسیاری  در  ها  شهرنت 
بیش ۱۰۰  قبل  سال  مشابه  نسبت  به 

درصد بوده است.
وی با تاکید بر اینکه توجه به ارائه 

خدمات برتر و به روز در پیشخوان های 
سال  در  جدی  صورت  به  را  شهرنت 
کرد:  تصریح  کنیم،  می  دنبال  جاری 
با  گذشته  های  ماه  طی  خوشبختانه 

همکاری تمامی ارکان بانک، توانستیم 
بخش گسترده ای از خدمات شعب را 
در شهرنت ها با همکاری شعبه مجازی 

به مشتریان ارائه کنیم.
کارکنان  تمامی  گفت:  ساسانیان 
بانک شهر در شعب کشیک و شهرنت 
ها تالش داشتند تا کامل ترین خدمات 
امسال  نوروز  در  مراجعان  به  را  بانکی 
ارائه دهند که خوشبختانه در این مهم 

موفق بودند.
بازاریابی  توسعه  و  شعب  معاون 
خوشحالیم  افزود:  درپایان،  شهر  بانک 
الکترونیک  بانکداری  های  سامانه  که 
و  ماه  اسفند  در  توانستند  شهر  بانک 
را  مشتریان   ۱۴۰۱ سال  ابتدایی  هفته 
نیاز  بی  شعب  به  حضوری  مراجعه  از 
ساخته و در جلب رضایت بیش از پیش 

آنها تاثیرگذار باشند.

پیشخوان های شهرنت تهران، مشهد و شیراز؛ پیشتاز صدور کارت هدیه برای شهروندان

قرعه   کوثر  بیمه  شرکت  مشتریان  باشگاه 
کشی پویش روز جوان را برگزار کرد.

مدیر  اعالم  و  عمومی  روابط  گزارش   به 
امور مشتریان و بازاریابی اجتماعی بیمه کوثر، به 
السالم(،  علی اکبر)علیه  حضرت  میالد  مناسبت 
»روز  عنوان  با  را  پویشی  کوثر  بیمه  شرکت 
و  شرکت  تارنمای  طریق  از  و  طراحی  جوان« 
که  بود  کرده  اطالع رسانی  مشتریان  به  پیامک 

مراسم قرعه کشی آن برگزار شد.
احمدرضا عصاری با اشاره به استقبال خوب 
از  نفر  ابتکار، گفت: هزارو۵۴۰  این  از  مشتریان 

اعضای الماسی و طالیی باشگاه مشتریان شرکت که 
در خانواده خود یک عضو جوان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۵ 
سال داشتند با فرستادن تصویر یکی از بیمه نامه های 

خود به سامانه باشگاه مشتریان بخت خود را برای 
شرکت در این پویش آزمودند و در نهایت از میان 
این تعداد، ۱۵ نفر به قید قرعه برگزیده شدند که 
هدایایی به رسم یادبود برای این عزیزان فرستاده 
این  برگزیدگان  جوایز  ارسال  از  شد.وی  خواهد 
پویش در هفته آینده خبر داد و گفت: زهرا مرادی، 
بایرام زاده، پرویز مصدق، مهدی صادقی،  ساالر 
قادرآبادی،  خواجه زاده  ریحانه  شفیعی،  محمد 
آقا احمدی،  سعید  اختری،  مهدی  کرمی،  مهدیه 
نفیسه بانج شفیعی، احمدرضا وحیدی نسب، جعفر 
نادی  فاطمه رسولی، محمد مهدی  رضائی مقدم، 
شورابی و مینا اکبر زاده برگزیدگان این پویش هستند.

برگزیدگان پویش روز جوان مشخص شدند
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شروع اجراي نمایش دوستان از امروز

نمایش دوستان، نوشته کوبو آبه 
کارگردانی  و  دراماتورژی  طراحی،  با 
 ۱۵ از  سال   ۲ از  بعد  نادرپور  نادر 
اهورا  تماشاخانه  در   ۱۴۰۱ فروردین 
اجرا می شود. رامتین سلیمانی، مهشید 
مروارید  کرمی،  حسین  دالوری، 

وانیا  شریعتی،  باران  زارعی،  زویا  کفایی، 
افضلی، فرید ترابی، حسن معصوم نژاد، صابر خرم بخت، درسا پورقاسمی، 
محمدرضا فطرتی، پرستو جانکی، ماهان خاتمی و نادر نادرپور بازیگران 

دوستان هستند. 
این نمایش با ایجاد تغییر در بازیگران و عوامل گروه نسبت به دوره 
اول اجرا مي شود. در خالصه داستان آن آمده: خانواده ای ۸ نفری بدون 
دعوت و شناخت قبلی وارد خانه  مردی به نام هاما می شوند و نظم زندگی 

او را به هم می زنند...

زهرا داودنژاد و ساخت اولین فیلم سینمایي

جمله  ز  ا د  ا نژ د و و ا د ا  هر ز
چهره هایي است که از یک خانواده 
به  مدتها  و  آمده  سینمایي  کامال 
مختلف  فیلم هاي  در  بازیگر  عنوان 
سینمایي ظاهر شده است ولي حاال 

مدتي است که کم کارتر از گذشته شده و 
در مصاحبه اي اعالم کرده که قصد دارد تا 

وارد فیلمسازي شود و اولین فیلم سینمایي خود را بسازد.
در  د(  ودنژا دا )علیرضا  خود  پدر  ر  کنا در  سال ها  که  و  ا  
داشته  حضور  دستیار  و  صحنه  منشي  عنوان  به  مختلف  فیلم هاي 
مي گوید  و  کرده  کسب  فیلمسازي  در  را  زیادي  تجربه هاي  طبیعتا 
پیش  از  بیش   ،۱۷ شماره  سهیال  سینمایي  فیلم  در  بازي  از  بعد 
را  خود  فیلم  اولین  جدید  سال  در  و  شده  عالقمند  کارگرداني  به 

ساخت. خواهد 

مروري بر آثار اصغر فرهادي در آمریکا

بنیاد فیلم آمریکا )A.F.I( ماه 
آینده میالدی در واشینگتن  دی سی، 
و  فرهادی  اصغر  ثار  آ بر  مروری 
یرانی  ا فیلمساز  دو  مکری  شهرام 

خواهد داشت. 
با  ۱۲ فروردین  از جمعه  برنامه  این 
شد  آغاز  سوری،  چهارشنبه  فیلم  نمایش 
و طی یک  ماه، ۸ فیلم از اصغر فرهادی شامل رقص در غبار، شهر 
الی، جدایی، گذشته، فروشنده و همه  درباره  زیبا، چهارشنبه سوری، 
و  متبرک  انگشتر  اشکان  شامل  مکری  شهرام  از  فیلم   ۴ و  می دانند 
چند داستان دیگر، ماهی و گربه، هجوم و جنایت بی دقت به نمایش 
در  و  جلسه اي حضوري  در  فروردین   ۲۷ مکری  شهرام  و  درمی آیند 
جنایت  فیلم  درباره  تماشاگران  پرسش های  به  رسانه اي  نشستي 

پاسخ می دهد. بی دقت، 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  43/1۵

شهاب رمضان و انتشار عاشق بي ادعا

شهاب رمضان در اولین روزهای 
سال جدید، قطعه عاشق بی ادعا را در 
منتشر  همیشه  از  عاشقانه تر  فضایی 
کرده تا هدیه اي بهاري به مخاطبان 
قطعه  جدید  نسخه  باشد.  داده  خود 
موسیقی  و  ترانه  با  بی ادعا،  عاشق 

علی  مستر  و  میکس  و  تنظیم  معین،  نیما 
بیات و مجوز دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تازگی در 

دسترس شنوندگان قرار گرفت.
توضیح  در  پاپ  موسیقی  شناخته شده  خواننده  رمضان  شهاب   
بار عاشقانه تر  این  انتشار نسخه اسلو این قطعه نوشت: عاشق بی ادعا 
از خوشی و شادی  پر  برایتان سالی  تقدیم به شما عزیزان دلم شد و 
بپذیرید و مهمان  از من  را  بهاري  این هدیه  امیدوارم  و  آرزو می کنم 

قلب هاي زیباي خود کنید.
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نگاهي به سریال هاي ماه رمضان

از کمدي تا خانوادگي و دفاع مقدس...
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محمد حسین زاده

داده  رخ  عجیبي  اتفاق  امسال 
و  نوروز  عید  مهم  مناسبت   ۲ و 
پشت سر  دقیقا  رمضان  مبارک  ماه 
همدیگر قرار گرفتند و این موضوع 
بابت جالب است که این ۲  این  از 
مناسبت هاي  مهمترین  از  مناسبت 
سریال هاي  تولید  براي  تلویزیون 
از  بعد  حاال  و  هستند  پرمخاطب 
آماده  نوروزي،  سریال هاي  پایان 
پخش سریال هاي ویژه ماه رمضان 
رمضان  ماه  سریال هاي  هستیم. 
امسال ترکیبي متفاوت از هم دارند 
تا  گرفته  کمدي  سریال  یک  از  و 
سریال هاي خانوادگي و دفاع مقدس، 

در آن گنجانده شده است.

خوشنام، شبکه یک 
به کارگردانی  سریال خوشنام، 

تهیه کنندگی  و  نجف زاده  علیرضا 
نی  یا پا ی  ها ز و ر لی  ا ز حمد  ا
و  می کند  طی  را  تصویربرداری 
همزمان کارهای فنی مجموعه در 
حال انجام است تا کار برای پخش از 
شبکه یک سیما در ایام ماه رمضان 
توسط  مجموعه  این  شود.  آماده 
فیلمنامه  و  طرح  کیایی  محسن 
ابتدایی اش نوشته شده است. گروه 
تصویربرداری  آینده  روز   ۱۰ ظرف 
را به اتمام می رساند و سکانس های 
باقیمانده از این مجموعه که در حرم 
تصویربرداری  رضا)ع(  امام  مطهر 
رمضان  ماه  ایام  در  شد،  خواهد 
از  سریال  این  در  می شود.  ضبط 
بازیگرانی چون حمید لوالیی، هومن 
حاجی عبداللهی، عباس جمشیدی فر، 
سپاه منصور،  فریده  لرستانی،  شهره 
کربالیی زاده  امیر  ولدبیگی،  سحر 
شده  استفاده  غفارمنش  میر  ا و 

بازیگران  این  از  یک  هر  که  است 
در سریال های پخش شده از سیما 
مخاطب  برای  را  خوشی  ساعات 
فراهم آورده اند. در خالصه داستان 
مکافات  از  می خوانیم:  سریال  این 
گندم  از  گندم  مشو،  غافل  عمل 

بروید جو ز جو...

از سرنوشت، شبکه دو 
عه  مجمو م  ر چها فصل 
تلویزیونی از سرنوشت، به کارگردانی 
محمدرضا خردمندان و تهیه کنندگی 
علی اکبر تحویلیان، برای پخش در 
ایام ماه رمضان از شبکه دو سیما در 
نظر گرفته شده است. تصویربرداری 
این مجموعه به پایان رسیده و در 
۴۵ قسمت آماده پخش شده است 
که بعد از ایام ماه رمضان هم پخش 
آن ادامه خواهد داشت. این مجموعه 
پخش  آماده  جوانان  موضوع  با  که 

گذشته  فصل های  در  است،  شده 
نیز مورد اقبال مخاطب بوده است و 
در این فصل سازندگان این سریال 
مشکالت و موانع پیش روی تولید 
داخلی بر سر راه جوانان را به تصویر 
می کشند. حسین پاکدل، دارا حیایی، 
و  بهارمست  فاطمه  دیباج،  کیسان 
به  سریال  این  در  واشقانی  مجید 

ایفای نقش می پردازند.

نجال ۲، شبکه سه
ملودرام  مجموعه  دوم  فصل 
از  نوروزی  سریال  عنوان  به  نجال، 
شبکه سه سیما در حال پخش است 
که با توجه به مضمون دینی که در 
این مجموعه مستتر است، برای ماه 

رمضان هم پخش خواهد شد. پخش 
قسمتی   ۴۰ مجموعه  دوم  فصل 
 ۱۴۰۱ سال  فروردین  اول  از  نجال 
آغاز شده است. داستان فصل دوم 
نجال درباره اشغال خرمشهر است و 
عبِد در این فصل نقش محوری در 
از  از قبل  داستان دارد. این سریال 
جنگ تحمیلی شروع شده و هدایت 
آزیتا  ضیایی،  سیدمهرداد  هاشمی، 
حاجیان، حسام منظور، محیا دهقانی، 
ملیکا شریفی نیا، مصطفی ساسانی، 
آقاخانی،  ایوب  طهماسبی،  سوگل 
ت  دا لسا ا ر بد  ، ه کرم شا مرتضی 
حسین  پوشایی،  محسن  برنجانی، 
شفیعی، تورج فرامرزیان، وحید نفر، 
گله دارزاده،  ابراهیم  بیات،  جمال 
رستا رضوی، مهدی مالک، سیامک 
توده فالح، اسحاق احمدپور، محسن 
سامان  و  دهلکی  میر  ا مرادی، 
که  هستند  بازیگرانی  از  خلیلیان 

در فصل جدید این سریال به ایفای 
تصویربرداری  می پردازند.  نقش 
فصل دوم سریال نجال به کارگردانی 
خیراهلل تقیانی پور و به تهیه کنندگی 
تابستان  ابتدای  از  سعدی  سعید 
لوکیشن های  در  و  شد  آغاز   ۱۴۰۰
مختلفی مانند جنوب تهران، آبادان 
از  تعدادی  و  زندان  خرمشهر،  و 
کربال  مانند  عراق  کشور  شهرهای 

تولید شده است.

مسافران شهر، شبکه پنج
شهر،  مسافران  سریال  پخش 
و  حسن پور  سیروس  کارگردانی  به 
احمد معظمی برای پخش از شبکه 
در  رمضان  ماه  ایام  در  سیما  پنج 
سریال  این  است.  شده  گرفته  نظر 
دارای   ،۱۱ ساعت  قبلی  نام  با 
حتی  و  انقالبی  مذهبی،  مضامین 
بازیگرانی  و  است  مقدس  دفاع 

همچون شهرام قائدی، ویدا جوان، 
و  محرابی  آشا  دهقان نسب،  حبیب 
شهرزاد کمال زاده در آن نقش آفرینی 

می کنند.
به  که  تلویزیونی  سریال  این   
می شود  آماده  اپیزودیک  صورت 
تصویربرداری  مراحل  هم اکنون 
 ۲ توسط  و  می گذارد  سر  پشت  را 
معظمی(  و  )حسن پور  کارگردان 
در  مجموعه  این  می شود.  ساخته 
روایت  فالش بک  بر  مبتنی  قالبی 
از  درصد   ۸۰ تاکنون  و  می شود 
رسیده  انجام  به  آن  تصویربرداری 
درباره  مجموعه  این  داستان  است. 
موضوعات رمضانی است و اتفاقات 
آن در حد فاصل ماه رمضان و عید 
فطر رقم می خورد. بخشی از داستان 
سریال یک تاکسی اینترنتی است و 
قصه هایی که راننده این تاکسی در 

پیرامون خود تجربه می کند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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چاپ: گل آذین
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فیلم هاي سینمایي نوروزي با استقبال چندان 
خوبي از سوي مخاطبان همراه نشده اند یا شاید بهتر 
است بگوییم که آنطور که انتظار مي رفت، مخاطبان 
سینمایي از ۷ فیلم اکران نوروزي امسال استقبال 
خاصي نکرده اند و به جز سگ بند و موقعیت مهدي 
باالیي همراه  فروش  با  فیلم ها  و شادروان، سایر 
نمازی  حسین  کارگردانی  به  شادروان،  نبوده اند. 
یکی از ۷ فیلم اکران  نوروز ۱۴۰۱ و سومین فیلم 
پرفروش امسال است. این فیلم داستان خانواده ای 
را روایت می کند که پدرشان فوت کرده اما برای 
برگزاری مراسم تشییع با مشکل مواجه هستند. سینا 
مهراد، نازنین بیاتی، بهرنگ علوی و رضا رویگری 
در شادروان بازی کرده اند. حسین نمازی با انتقاد 
از حمایت نکردن تلویزیون از اکران نوروز درباره 
شرایط شادروان گفت خوشبختانه با استقبال خوب 
مردم مواجه شده اما انتظارش خیلی بیش از این 
بود. درباره این فیلم و حواشی تولید و اکران آن با 

نمازی گفتگو کرده ایم...

فیلم های  پرمخاطب ترین  از  -شادروان، 
چهلمین جشنواره فجر بود که با توجه به داشتن 
آن  از  باالتری  فروش  انتظار  کمدی ،  مضمون 
فیلم های  از  مردم  استقبال  می بینیم  اما  می رفت 
اکران نوروز ۱۴۰۱ مانند سال های گذشته نیست! 
افزایش قیمت بلیت مرتبط  دلیل این موضوع به 

است یا به مسائل دیگر؟
می کنم  احساس  هم  من  شرایط  این  *در 
بلیت ۴۵ هزارتومانی گران است. چون اکنون اگر 
تماشای  برای  بخواهند  نفری   ۴-۳ خانواده  یک 
فیلمی بروند، باید ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان هزینه 
کنند که برای بسیاری از خانواده ها فشار مضاعف 
است. به هر ترتیب این تصمیمی بود که گرفته 
شد و ما در آن دخیل نبودیم. از سوی دیگر حس 
سینما  داشتن  نگه  پا  سر  برای  همتی  می کنم 
سینمایی  تبلیغات  از  عظیمی  بخش  ندارد.  وجود 
نمی دهد.  فیلم ها  به  تیزر  که  است  تلویزیون  در 

به همین دلیل در حال حاضر با توجه به تعطیلی 
۲ ساله سینماها، خیلی ها نمی دانند اصال سینماها 
باز است. در این شرایط تلویزیون به عنوان یک 
کمک  ما  به  می توانست  خیلی  پرمخاطب  رسانه 
کند اما ما ناچار هستیم کار خودمان را انجام دهیم 
از  می کنیم.  را  تمام تالش خود  راستا  این  در  و 
سوی دیگر، انتظار داشتیم شهرداری با در اختیار 
که  کند  حمایت  فیلم ها  از  بیلبوردها  دادن  قرار 
نداد.  رخ  آثار  از  هیچکدام  برای  هم  اتفاق  این 
سینماست.  همه  نفع  به  کند،  فروش  فیلمی  هر 
نداشتیم ولی  تاکنون فروش بدی هم  شکر خدا 
انتظارمان خیلی بیش از این بود که امیدواریم در 
ادامه اتفاق بهتری رخ دهد. خوشبختانه مخاطب 
راضی از سالن بیرون می آید و تبلیغات دهان به 

دهان در حال کار کردن است.

-روزهای گذشته شاهد اعتراض فیلمسازان 
دیگر نیز به نبودن عدالت در تخصیص تیزر از سوی 

تلویزیون به فیلم های سینمایی بودیم!
*در مورد ما هم همینطور است. به ما گفتند 
تعداد  این  با  به شما می دهیم ولی خب  تیزر   ۱۵
چه کاری می شود کرد؟ دادن تیزر در شبکه های 
که بیننده زیاد ندارد، تاثیر چندانی در فروش فیلم 
نمی گذارد. باالخره اگر می خواهیم سینما به حرکت 
بیفتد نیاز است تبلیغ گسترده  برای آن شود. هیچگاه 
نمی گویم چرا به فالن فیلم تیزر داده شده و به ما 
داده نشده است بلکه می گویم به همه تیزر بدهید. 
طبیعی است که به فیلم تولید خودتان تیزر بیشتری 
می دهید ولی رفتارتان با دیگران هم طوری باشد که 
مشخص شود چند فیلم  روی پرده رفته اند. شخصا 
برای هادی حجازی فر خوشحال هستم چون حداقل 
فیلم او در شرایطی است که تبلیغ درست تری دارد 
اما اگر به این مسئله کالن تر نگاه کنیم، می توان 
این است که  راه حلی برای آن پیدا کرد. واقعیت 
تلویزیون هم می گذارد.  را روی  تاثیر خود  سینما 
متاسفانه فکر می کنم در حال حاضر تلویزیون فقط 

دنبال این است که کار خودش راه بیفتد. بنابراین 
وقتی به فیلمسازها نیاز دارد، اصرار می کند بیایید 
در  پرمخاطب  سریال  یک  بنده  بسازید.  فیلم  و 
و کسانی  انتظار من  و کمترین  تلویزیون ساختم 
که تلویزیون هم کار می کنیم این است که ما را 

به عنوان یک خانواده ببینند.

که  می پردازد  خانواده  یک  به  -شادروان، 
هستند.  بد  بسیار  شرایطی  در  اقتصادی  لحاظ  از 
دغدغه پرداختن به این موضوع از کجا ناشی شد؟ 
فکر می کنید پرداختن به فقر خانواده ای ایرانی در 
بستر کمدی تا چه اندازه می تواند در زندگی واقعی 

تاثیرگذار باشد؟
به هر فضایی  فیلم هایم  از  *قصه هر کدام 
نگاه  این  به  یعنی  می روم.  سمت  آن  به  بخورد 
یا  ضعیف  قشر  مورد  در  می خواهم  که  نمی کنم 
به  هم  شادروان،  قصه  بسازم.  فیلم  جامعه  مرفه 
انکار کنم  نمی توانم  البته  این سمت و سو رفت. 
خودم  چون  می شناسم،  بهتر  را  ضعیف  قشر  که 
از قشر متوسط جامعه هستم و در فضایی زندگی 
کردم که آدم های فرودست جامعه را زیاد دیدم و 
با آنها همزیستی کردم و فرهنگ و آداب و رسوم 
آنها را بیشتر شناختم. درباره اینکه قصه چطور به 
ذهنم رسید باید بگویم برای یافتن پاسخی برای 
مسئله ای در حال جستجو در سایت های حقوقی 
بودم که سوال جالبی دیدم؛ پرسش اینطور طرح 
شده بود که وقتی پدر ما از دنیا رفت و برای انحصار 
وراثت رفتیم، متوجه شدیم پدرم شناسنامه خواهرم 
را که فوت شده بود باطل نکرده است. برای حل 
این مسئله زن برادرمان را جای خواهرمان جا زدیم. 
حال زن برادر ما شناسنامه و کارت ملی را گرفته و به 
جای خواهر ما یارانه می گیرد و به ما نمی دهد. در 
واقع دعوای آنها برای ماهی ۴۵ هزار تومان بود. این 
موضوع خیلی برایم عجیب بود و افسوس خوردم 
که مشکل خانواده ای ۴۵ هزار تومان است. خب 
نمی توانستیم این قصه را به همین شکل روایت 

بنابراین  کنیم، چون مخاطب آن را نمی پذیرفت. 
قصه را تغییر دادیم و به فیلمنامه شادروان رسیدیم.

پرده  روی  نوروز  اکران  در  که  -نسخه ای 
با نسخه  چهلمین جشنواره فیلم فجر چقدر  رفته 

متفاوت است؟
*نسخه فعلی نسبت به نسخه فجر ۵ دقیقه 
کم شده است. من فیلمنامه ای با دیالوگ به وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی جمهوری اسالمی ایران 
پروانه ساخت گرفتم و دقیقا همان  ارائه کردم و 
ندادم، چرا  آن  تغییری در  را ساختم و هیچ  فیلم 
االن برای اکران دوباره باید دیالوگ حذف کنم؟ 
را  آن  پروانه ساخت یک چیز ظاهری است،  اگر 
پروانه  اخذ  برای  ماه  چند  باید  چرا  کنید!  حذف 
ساخت صبر کنیم و بعد که آن را گرفتیم هم، فیلم 

اصالحیه مجدد بخورد.

-حذف این ۵ دقیقه به ارتباط مخاطب با فیلم 
هم لطمه وارد کرده است؟

*شاید مردم متوجه نشوند ولی وقتی فیلمم 
را در اکران نوروز دیدم به قدری حالم بد شد که 
که  چیزهایی  و  کات ها  همه  چون  نداشت.  حد 
مثل پازل چیده بودم به هم ریخته بود. این همه 
ارشاد  مجوز  با  مقررات  طبق  و  کشیدیم  زحمت 
فیلم ساختیم، چرا باید این فیلم در اکران ممیزی 
که  دارد  وجود  مملکت  این  در  مسئله ای  بخورد؟ 
دولت  وقتی  واقع  در  نمی شوم  آن  متوجه  شخصا 
سیستم  کل  می کند  احساس  آدم  می کند،  تغییر 
تغییر کرده است. در حالی که  حاکمیتی مملکت 
که  برگه ای  است.  شده  عوض  دولت  یک  تنها 
می کنیم،  دریافت  ساخت  پروانه  عنوان  به  االن 
روحانی  آقای  دولت  در  که  است  برگه ای  همان 
داده می شد و باالی آن عنوان وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی نوشته شده است. در واقع تنها یک 
امضا تغییر کرده، پس چرا باید همه سیستم های 

قبلی را دگرگون کنیم؟

استقبال از فیلم هاي نوروزي چطور است؟

حسین نمازي: گویا مخاطبان هنوز نمي دانند که سینماها باز شده است!


