
یک پزشک متخصص پیش بینی کرد؛

احتمال وقوع موج هفتم کرونا تا اواسط اردیبهشت
قیمت نفت در اوایل معامالت روز سه شنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر ابهام های جدیدی که نگرانیها نسبت به اختالالت 

عرضه را برانگیخت، افزایش یافت.
بهای معامالت نفت برنت یک دالر و ۵۸ سنت معادل ۱.۵ درصد 
افزایش یافت و به ۱۰۹ دالر و ۱۱ سنت در هر بشکه رسید. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دالر و ۶۱ سنت معادل 
۱.۶ درصد افزایش یافت و به ۱۰۴ دالر و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید. 

هر دو شاخص اندکی پس از این که کویچی هاگیودا، وزیر صنعت ژاپن 
گفت آژانس بین المللی انرژی همچنان سرگرم کار روز جزییات دور دوم 
برداشت هماهنگ از ذخایر نفت استراتژیک است، بیش از دو دالر در 
هر بشکه صعود کرده بودند. ژاپن پس از اعالن رسمی از سوی آژانس 
بین المللی انرژی، قصد دارد درباره برنامه آزادسازی نفت از ذخایر اضطراری 

خود تصمیم گیری کند.
صفحه 3

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی:

بانک ها
 ملزم به پرداخت وام ازداوج هستند

چالش واگذاری اماکن ورزشی در ۱۴۰۱!
»سند تحول دولت مردمی« از سوی 
رئیسی  ابراهیم  المسلمین  و  حجت االسالم 
رییس جمهوری ایران در ۸ اسفندماه سال 
جاری به اعضای هیات دولت ابالغ شد. در این سند 
آمده است: »در اجرای وعده داده شده در ابتدای تشکیل 
دولت سیزدهم و در راستای تحقق اهداف مندرج در 
قانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران 
در افق ۱۴۰۴، سیاست های کلی نظام و با اتکا و بهره 
مندی از بیانات امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری، 
رفع نیازهای مردم، حل مسائل اساسی کشور و در اجرای 
اصل ۱3۴ قانون اساسی »سند تحول دولت مردمی« به 
عنوان برنامه و خط مشی دولت و مبنای عمل قوه مجریه، 

وزا و دستگاه های اجرایی ابالغ می شود.«
صفحه ۶

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان شوشتر خبر داد:

1401 سال شکوفایی 
فعالیتهای تعاون روستایی شوشتر است

4
پیش بینی ایجاد ۱۰ هزار شغل برای زنان سرپرست خانوار

صفحه 2

3

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1984- چهارشنبه 17 فروردین 1401- قیمت 3000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
کریمي: نسل جدید 

و بااستعدادي در 
سینماي ایران رشد 

کرده اند

6ورزش
انگلیس شانس اول 

قهرمانی در جام 
جهانی است

د قتصا 3ا

بابک کریمی با مروری بر روزهای سخت 2 سال گذشته اش و 
اینکه کار او را نجات داده، از اتفاق های امیدبخش در سینمای 
ایران می گوید، سینمایی که از کپی  کردن آثار کیارستمی و 

فرهادی فاصله می گیرد.

قهرمان  منچستریونایتد  موقت  سرمربی  رانگنیک،  رالف   
جام جهانی 2۰22 قطر را پیش بینی کرد. این مربی آلمانی 
مدعیان کسب  انگلیس  و  آلمان  که کشورش  معتقد است 
این جام در اواخر امسال هستند و شانس انگلیس در این 

راه بیش تر است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: استیضاح را 
با قدرت پیگیری می کنم، ما قبال در رابطه با عملکرد وزیر 
نمی خواستیم استیضاح کنیم؛ اما من االن می خواهم استیضاح 

را اصالح کنم ....

استیضاح وزیر صمت 
با قدرت انجام می 

شود!

قیمت نفت اوج گرفت فروش ۲ محصول تغییر یافته ایران خودرو 
در نخستین فروش فوق العاده 1401

گروه صنعتی ایران خودرو در اولین طرح فروش فوق العاده در 
سال جدید، دو محصول خود را برای اولین بار عرضه کرده است. این 
طرح از روز گذشته)سه شنبه( طبق رسم سه شنبه های ایران خودرویی، 
با عرضه پنج محصول )در مجموع( به مرحله اجرا در آمده است و تا پایان روز 

پنجشنبه )۱۸ فروردین ماه( ادامه خواهد داشت.
صفحه 3

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: دولت در 
تصمیم گیری و اعالم سیاست های اجرایی خود دچار 
تعلل است که این تعلل و تصمیمات نسنجیده دولت 
دارد مشکل ساز می شود.جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت 
و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در 
رابطه با گرانی برخی کاالها به ویژه گوشت قرمز در روزهای 

نخست ماه مبارک رمضان، گفت: در رابطه با مایحتاج مردم 
به ویژه در ماه مبارک رمضان ما انتظار داشتیم که دولت تمام 
هم و غم خود را به کار گیرد و حداقل در این ماه، مردم بتوانند 
آذوقه خود را با همین قیمت های باالیی که وجود دارد، تهیه 

کنند که متاسفانه این کار هم انجام نشد.
صفحه 2

تصمیمات نسنجیده دولت مشکل ساز می شود

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی 
مزایده عمومی

 شماره  5001005547000002

شهرداری سنندج در نظر دارد براساس مجوز شماره بند 3 جلسه ۵2 مورخ ۱۴۰۰/۱2/۱۸ شورای اسالمی شهر 
سنندج و نظریه هیات انطباق شماره ۴۰۰۴۰۰۰۴۹۹۸۸۰۵  ، اجاره پارک حاشیه ایی خیابانها ی سطح شهر 
را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از 
تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱7 ، جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت "ستاد" مراجعه نمایند.

تعداد جای محل
پارک

قیمت کارشناسی 
به مدت یکسال 

)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 
مزایده)ریال(

توضیحات

پارک حاشیه ایی 33 خیابان 
 33 خیابان  شامل ۱۶۰7 جای پارک ۱۶۰7۱2/۴۴۹/۵۵۰/۰۰۰۶22/۴77/۵۰۰سطح شهر طبق اسناد مزایده

) باقیمانده پارک با کسر پارک معلولین(

قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه پارکینگ  ۱/۰37/۴۶2/۵۰۰ ریال  می باشد.
مهلت توزیع اسناد: از تاریخ  ۱۴۰۱/۱/۱7 لغایت  ۱۴۰۱/۱/27

مهلت عودت اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت :ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۱/2/7
تاریخ بازگشایی اسناد:ساعت ۹ مورخ   ۱۴۰۱/2/۸         

ارتباطات وامور بین الملل  شهرداری سنندج
شناسه اگهی ۱2۹72۸۴

شرکت گاز استان گلستان مفتخر است که توانسته در دهه 
فجر 14۰۰ تعداد 126 پروژه گازرسانی )17 روستا، 1۰4 
 1۰12 بر  بالغ  ای  هزینه  با  را  عمرانی(  پروژه   5 صنعت، 

میلیارد ریال افتتاح و کلنگ زنی نماید. 
حتما  گاز  نشت  محل  کردن   پیدا  جهت  گرامی:  مشترکین 
باید  با استفاده از  کف صابون آزمایش  نشت گاز را  انجام 
داده و از بکارگیری کبریت  و فندک و سایر موارد جدا« 

خودداری فرمایید

روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان

در روزهـای پایانـی سـال ۱۴۰۰ 
پتروشـیمی  احـداث  پـروژه   کلنـگ 
واقـع  حسـین آباد  مرتـع  در  میانکالـه 
در ذخیـره گاه زیسـت کره میانکالـه بـر 
زمیـن زده شـد کـه مخالفت هایـی از 
سـوی برخـی اهالـی منطقـه، فعالیـن 
و کنشـگران محیـط زیسـت و برخـی 
سـلبریتی ها را بـه جهـت آسـیب بـه 
همـراه  بـه  منطقـه  زیسـت  محیـط 

داشـته اسـت.
 ، تی ا ر ند یعتی ا شـر ضـا  مر غال
دربـاره احـداث مجتمع پتروشـیمی در 
میانکالـه اظهـار داشـت: ایـن مجتمع 
مجتمـع  احـداث  بـرای   ۹۹ در سـال 
پروپیلـن  تولیـد  جهـت  پتروشـمی 
اخـذ  را  را  وزیـران  هیـات  مجـوز 
از  خـوراک  مجـوز  همچنیـن  کـرد، 
از  برداشـت آب  نفـت، مجـوز  وزارت 
دریـا و زمیـن را هـم بـا نامـه کتبـی 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان 
دارد، چندیـن جلسـه ارزیابـی زیسـت 
محیطـی بـرای پـروژه انجـام شـده و 
برابـر جلسـه ای در مجلـس بـا حضور 
اسـتاندار مازنـدران نمایندگان اسـتان 
و مسـئولین پتروشـیمی مقـرر شـد که 
زمیـن بـه سـرمایه گذار بـرای اجـرای 
برخـی  و  شـود  داده  تحویـل  پـروژه 
داشـت  وجـود  هـم  جزئـی  ابهامـات 
کـه بنـا بـود سـازمان حفاظـت محیط 
زیسـت تـا 2۰ اسـفند آنهـا را برطرف 

و مجـوز نهایـی را صـادر کنـد.
یـک  وقتـی  کـرد:  تصریـح  وی 
مـی رود،  وزیـران  هیـات  بـه  مصوبـه 

رئیـس سـازمان حفـظ محیـط زیسـت 
نیـز حضـور دارد کـه خود مبنـای همه 
سـرمایه گذار  اسـت.  بعـدی  اقدامـات 
زمیـن را برابر نامه کتبی محیط زیسـت 
کشـور از سـازمان امـور اراضی دریافت 
کـرده و تعهـد دارد که قریب ۱۰ هکتار 
فضـای سـبز ایجـاد کنـد کـه اکنـون 

اسـت. درختکاری  مشـغول 
نماینـده مردم بهشـهر در مجلس 
عمرانـی  کار  هنـوز  اینکـه  بیـان  بـا 
شـروع نشـده اسـت، گفت: در جلسات 
مختلـف ارزیابی زیسـت محیطی همه 
ابهامـات الزم جهـت بازیافت و تصفیه 
پسـاب برطرف شـده و مورد تائید قرار 

اسـت. گرفته 
از مسـیر  پـروژه  گفتـه وی؛  بـه 
هوایـی 7 کیلومتـر و از مسـیر زمینـی 
حـدود ۱۵ کیلومتـر بـا تـاالب فاصلـه 
دارد و موضوعاتـی که در زمینه آسـیب 
بـه محیـط زیسـت مطـرح می شـود، 
اطالعات نادرسـتی اسـت که از سـوی 
مخالفیـن پیشـرفت مازنـداران منتشـر 
می شـود، در جلسـاتی کـه بـا عیسـی 
محیـط  سـازمان  رئیـس  کالنتـری 
زیسـت سـابق داشـتیم ایشـان معتقـد 
بودنـد کـه احـداث پتروشـیمی باید در 
کنار دریا باشـد و از آب های سـرزمینی 
اسـتفاده نشـود، بنابراین مشکلی از این 

نیسـت.  بابت 
محمـد  امـا  ارتبـاط  همیـن  در 
درویـش فعـال محیـط زیسـت گفـت: 
تـاالب میانکالـه ارزشـمندترین پـارک 
ملـی دریایی-خشـکی کشـور اسـت و 

تنهـا منطقه در سـاحل ۹۰۰ کیلومتری 
خـزر اسـت کـه تاکنـون از هـر نـوع 
توسـعه مصـون مانده و تحـت حفاظت 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت قرار 

دارد. 
وی تاکیـد کـرد: طبـق قانون هر 
نـوع تغییـر کاربـری و توسـعه ای کـه 
منجـر به تخریب محیط زیسـت شـود، 

اسـت.  غیرقانونی 
ایـن فعـال محیـط زیسـت اظهار 
داشـت: اکنـون از مدعیان باید پرسـید 
فراقانونـی  قـدرت  چـه  قانـون  چـه 
توانسـته بدون اخذ رضایت از سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت چنیـن اقدامی 

دهد.  انجـام  را 
اصـال  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
سـازمان  و  نیسـت  کار  در  مجـوزی 
حفاظـت محیـط زیسـت نیـز تکذیـب 
کـرده اسـت زیـرا ابتـدا بایـد معاونـت 
محیـط  حفاظـت  سـازمان  انسـانی 
زیسـت مشـاور تعییـن کنـد، گـزارش 
نتایـج  سـپس  شـود،  ارائـه  ارزیابـی 
گـزارش بـه صورت شـفاف در سـایت 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان 
منتشـر شـود و همه امکان دسترسـی 
همچنیـن  باشـند،  داشـته  را  آن  بـه 
بایـد مشـخص شـود که مجـوز را چه 
هـر  در  اسـت،  کـرده  مقامـی صـادر 
حـال اصـال مجـوزی در کار نیسـت و 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت نیز 

تکذیـب کـرده اسـت.
از  امیـدواری  ابـراز  بـا  درویـش 
محلـی  جامعـه  هوشـیاری  بـا  اینکـه 

شـود،  گرفتـه  تخلـف  ایـن  جلـوی 
گفت: سـازمان بازرسـی و قـوه قضائیه 
می تواننـد ایـن اقدام را بـه عنوان یک 

تخلـف بـزرگ پیگیـری کننـد.
تـاالب میانکالـه از جاهای دیدنی 
 ۴۵ در  کـه  اسـت  مازنـدران  اسـتان 
کیلومتـری بهشـهر، در جنـوب شـرقی 
اسـتان قرار گرفته اسـت. تـاالب درون 
شـبه جزیـره ای باریـک بـه همیـن نام 
قـرار دارد. ایـن تـاالب از شـمال بـه 
دریای خـزر، از جنوب به خلیج گرگان، 
از غرب به تاالب زاغمرز و از شـرق به 
آشـوراده و از طریـق کانـال باریکی به 
طـول کمتـر از یـک کیلومتـر بـه بندر 
ترکمـن می رسـد. این تاالب کـه با نام 
میان قلعه نیز شـناخته می شـود، آخرین 
بازمانـده از منطقـه نیمه مشـجر دریای 
خـزر و مسـاحت آن در حـدود 7۰هزار 
هکتـار اسـت. میانکالـه از برنامه هـای 
یونسـکو  سـازمان  حفاظتـی  پیشـگام 
اسـت و عنـوان ذخیـره گاه بین المللـی 
زیسـت کـره یونسـکو را به همـراه ۱2 

منطقـه دیگر در ایـران دارد.
در  گـزارش؛  یـن  ا یـه  پا بـر 
روزهـای پایانـی سـال ۱۴۰۰ کلنـگ 
پـروژه  احـداث پتروشـیمی میانکاله در 
مرتـع حسـین آباد واقـع در ذخیـره گاه 
زده  زمیـن  بـر  میانکالـه  زیسـت کره 
شـده که مخالفت هایی از سـوی برخی 
کنشـگران  و  فعالیـن  منطقـه،  اهالـی 
محیـط زیسـت و برخـی سـلبریتی ها 
را بـه جهـت آسـیب به محیط زیسـت 

منطقـه بـه همـراه داشـته اسـت.

پتروشیمی میانکاله مجوز زیست محیطی دارد؟
با  علوم  وزارت  آموزشی  معاون 
اشاره به آغاز پلکانی و مرحله ای آموزش 
کارشناسی  مقطع  دانشجویان  حضوری 
دانشگاهی  هیچ  گفت:  جاری،  ترم  در 
بازگشت  برای  برنامه ای  ندارد  اجازه 
دانشجویان دوره کارشناسی به آموزش 

حضوری ارائه نکند.
دکتر قاسم عمو عابدینی ضمن بیان 
این مطلب اظهار کرد: همه دانشگاههای 
کشور موظف هستند برای از سرگیری 
دوره  دانشجویان  حضوری  آموزش 

را  الزم  های  ریزی  برنامه  کارشناسی 
داشته باشند و اینطور نیست که دانشگاهی 
مایل به بازگشت این دانشجویان در سر 
ادامه  در  نباشد.وی  درس  های  کالس 
تصریح کرد: برخی دانشگاه ها آموزش 
حضوری دانشجویان دوره کارشناسی را 
به صورت پلکانی آغاز می کنند اما اینطور 
نیست دانشگاهی نخواهد این دانشجویان 

آموزش حضوری داشته باشند.
معاون آموزشی وزارت علوم اظهار 
آموزش  از سرگیری  ریزی  برنامه  کرد: 

حضوری دانشجویان در حال حاضر انجام 
شده است اما دانشگاه ها این حق را دارند 
که نگران سالمت دانشجویان و اساتید 
بهترین  به  دانشجویان  اینکه  و  باشند 
نحو بتوانند از ظرفیت آموزش حضوری 
استفاده کنند باید برنامه ریزی مناسبی از 

سوی دانشگاه ها انجام بگیرد.
عمو عابدینی یادآور شد: دانشجویان 
دانشگاه  اصال  اخیر  سال  دو  ورودی 
ندیده اند بنابراین باید دانشگاه ها برنامه 
ریزی های الزم برای شناساندن محیط 

داشته  را  دانشجویان  این  به  دانشگاه 
باشند.

به  ای  بخشنامه  کرد:  تاکید  وی 
دانشگاه ها صادر کردیم که بر اساس آن 
همه مراکز موظف به از سرگیری آموزش 
حضوری هستند و ما برای مساعدت با 
حذف  مهمانی،  تسهیالت  دانشجویان 
ترم و حذف درس را فراهم کردیم. حتی 
به دانشگاه ها این اختیار را دادیم برای 
طور  به  دارند  مشکل  که  دانشجویانی 

مستقل تصمیم گیری کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم: 
آموزش حضوری مقطع کارشناسی  پلکانی است

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اردکان از واژگونی 
یک دستگاه خودرو سواری پژوپارس در محور یزد به طبس 
و امدادرسانی به شش مصدوم این حادثه توسط نجاتگران 

هالل احمر خبر داد.
»جواد کمال آبادی« اظهار کرد: این حادثه روز دوشنبه 
معدن  جاده  طبس)ابتدای  به  یزد  محور   ۱3 کیلومتر  در 

چادرملو( به وقوع پیوست.
احمر  هالل  امدادی  عوامل  بالفاصله  افزود:  وی   
شهرستان مستقر در پایگاه  امداد و نجات امامزاده خرانق در 
محل حادثه حاضر و به همراه دیگر نیروهای امدادی حاضر 

در صحنه اورژانس مشغول امدادرسانی شدند.
فوتی)نوزاد یک  این حادثه یک  این که  بیان  با  وی 

ساله( به دنبال داشت، گفت: امدادگران هالل احمر پس از 
رسیدن به صحنه حادثه یک نفر از مصدومین که در خودرو 
گیر افتاده بود را با استفاده از ست نجات رهاسازی کردند و 
به همراه دیگر مصدومین این حادثه پس از اقدامات اولیه 
درمانی به وسیله آمبوالنس اورژانس به نزدیک ترین مرکز 

درمانی انتقال داده شدند.

فوت کودک یکساله جلوی چشمان پدر و مادر
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نماینده مردم رشت:
تصمیمات نسنجیده دولت مشکل ساز می شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: دولت در تصمیم گیری و اعالم سیاست های 
اجرایی خود دچار تعلل است که این تعلل و تصمیمات نسنجیده دولت دارد مشکل ساز 

می شود.
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی در رابطه با گرانی برخی کاالها به ویژه گوشت قرمز در روزهای نخست 
ماه مبارک رمضان، گفت: در رابطه با مایحتاج مردم به ویژه در ماه مبارک رمضان ما 
انتظار داشتیم که دولت تمام هم و غم خود را به کار گیرد و حداقل در این ماه، مردم 
بتوانند آذوقه خود را با همین قیمت های باالیی که وجود دارد، تهیه کنند که متاسفانه این 
کار هم انجام نشد.وی ادامه داد: این جهت گیری افزایشی قیمت ها قطعا قابل پیش بینی 
بود، به این خاطر که دولت هنوز سیاست های اجرایی خود را اعالم نکرده و نگفته است 
که درخصوص ارز ۴2۰۰ تومانی چه تصمیمی خواهد داشت و به این خاطر که این 
سیاست ها را اعالم نکرده و از سوی دیگر مصوبه مجلس هم به دولت این اختیار را 
داده است که این ارز را حذف کند؛ بازار به این صورت دریافت می کند که دولت در حال 
حذف ارز ۴2۰۰ تومانی است و قیمت ها خود به خود افزایش پیدا می کند. این در حالی 
است که ما در همان مصوبه تاکید کردیم که قیمت ها نباید از شهریور ۱۴۰۰ باالتر برود.

کوچکی نژاد اضافه کرد: این نشان دهنده آن است که مجلس روی ثبات قیمت ها 
تاکید دارد که متاسفانه اکنون این مراقبت انجام نمی شود و بعضی از افزایش قیمت ها 
را داریم که موجب نگرانی شدید مجلس هم است و مجلس قطعا این مساله را پیگیری 

کرده و بررسی می کند تا به یک شکلی با دولت برخورد کند.
وی در رابطه با ابزارهای برخورد مجلس با دولت، ابراز داشت: احضار وزرا، تذکر 
دادن و سوال کردن از وزرای دولت تنها شیوه ای است که مجلس اکنون می تواند در 

این رابطه به کار گیرد و در اختیار دارد.
تعلل در تصمیم گیری و تصمیمات نسنجیده دولت دارد مشکل ساز می شود 

عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محسابات مجلس در رابطه با ارز ترجیحی دارو 
و اینکه »وزیر بهداشت در ایام تعطیالت گفت که این ارز حذف شده و بعد نمایندگان 
واکنش نشان دادند و سپس وی حرف خود را اصالح کرد«، اظهار داشت: مساله مهم 
در این زمینه که در سوال قبلی هم اشاره کردم، تعلل دولت در تصمیم گیری و اعالم 
سیاست های اجرایی خود است. معتقدم که این تعلل و تصمیمات نسنجیده دولت دارد 
مشکل ساز می شود.وی ادامه داد: یعنی دولت هنوز روی قانون بودجه ای که مصوب و به 
او ابالغ شده در بحث تبصره ۱ و موضوع ارز هیچ عکس العمل و آیین نامه ای ندارد، وزرا 
هم شاید نمی دانند که سیاست دولت چیست به همین علت یک سری اظهارنظرهایی 
صورت می گیرد که بازار وارد تالطم می شود؛ مانند بازار گوشت که اکنون اینطور شده 

است و بعد دوباره حرف خود را پس می گیرند.
کوچکی نژاد افزود: خب مجلس که به دولت مجوز تصمیم گیری را داده است که 
بتواند حذف کند و یک روش دیگری را در پیش بگیرد، چرا تعیین تکلیف نمی کنند؛ 

متاسفانه دولت در بخش تصمیم گیری خود با یک وضعیت تعلل بغرنج مواجه است.
انتظار ایجاد تغییرات در کابینه وجود دارد

نماینده مردم رشت در پاسخ به سوالی درباره وضعیت استیضاح وزرای کار و صمت 
که برای آنها امضاء جمع آوری شده اما اعالم وصول نشده  است، گفت: من اطالع ندارم 
که دولت اکنون در حال ایجاد تغییرات در کابینه است یا خیر؛ اما احتمال دارد دولت بعد 
از اینکه شش ماه از عملکرد کابینه گذشته و عملکرد وزرا و استانداران را بررسی کرده 
است، چنین تصمیمی داشته باشد؛ قطعا هم استانداران و هم وزرا باید تعدادی جا به 
جا شوند یا تعویض شوند و در جای دیگری به کار گرفته شوند، لذا ممکن است دولت 

خودش دست به تغییراتی بزند.
وی ادامه داد: این انتظار برای تغییرات وجود دارد و اگر دولت و رئیسی جمهور 

تعلل کند، مجلس به ناچار به این موضوع ورود خواهد کرد.
عضو فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: ورود مجلس فعال روی سه وزیر 
اقتصاد، کار و صمت است ولی احتمال دارد که این دامنه به وزرای دیگر مانند وزیر 
علوم گسترش پیدا کند و وزرای دیگر هم از سوی مجلس مورد استیضاح قرار گیرند.

مسببان حادثه مشهد عزل شوند تا دیگر مدیران با حیثیت نظام بازی نکنند
کوچکی نژاد در رابطه با حوادث رقم خورده در بحث ورود زنان به استادیوم فوتبال 
در جریان مسابقه تیم ملی ایران با لبنان، اظهار داشت: دشمنان نظام همواره سعی می کنند 
که هر مشکل کوچک نظام جمهوری اسالمی در داخل را به بیرون گره بزنند و چالش 
به وجود بیاورند. به اعتقاد من یک بداخالقی در مشهد صورت گرفت و باید وزیر کشور 
گزارش خود را سریع به دولت بدهد و واقعا با آن هایی که تعلل و خطا کردند، آن هایی 

که بلیط فروختند و بعد جلوگیری کردند برخورد شود و عزل شوند.

مجازات روزه خواری در مألعام اعالم شد؛
حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شالق!

هرکس به طور علنی در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام کند، عالوه 
بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا 2 ماه یا تا 7۴ ضربه شالق محکوم می شود.

حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه ای 
خطاب به سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی خواستار اقدامات پیشگیرانه 

برای عدم روزه خواری در مألعام و برخورد با حرمت شکنان شد.
به  تظاهر  از  باید  نیستند  روزه  دلیل  هر  به  که  کسانی  کرد:  تاکید  منتظری 
روزه خواری خودداری کنند و درصورت ارتکاب تحت عنوان اقدام به جرم مشهود با 

آنان برخورد قانونی الزم صورت گیرد.
وی تصریح کرد: از آنجا که اتومبیل حریم خصوص تلقی نمی شود تظاهر به 

روزه خواری در خودرو نیز مشمول برخورد قانونی خواهد بود.
دادستان کل کشور با توجه به وظایف مصرحه در اصل هشتم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی و تکالیف مقرر در آیین دادرسی کیفری و لزوم اهتمام بیشتر به 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر و حفظ شعائر دینی، خطاب به سردار اشتری گفت: 
موکدا دستور فرمایید پلیس نظارت بر اماکن عمومی ضمن نظارت بر مراکز فروش 
مواد غذایی در سطح شهرها بویژه در پایانه های حمل و نقل، رویکرد اصلی خود را 
آموزش، تذکر و ارشاد قانونی قرار داده و در صورت عدم تاثیر اقدامات پیشگیرانه، 

برخورد مناسب قانونی با حفظ کرامت انسانی به عمل آورد.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران نیز در اطالعیه ای اعالم کرد: انتظار 
می رود همگان با رعایت فضای معنوی حاکم بر جامعه؛ اخالق و پوشش اسالمی را 
رعایت کنند و هنجارهای دینی به ویژه عفاف و حجاب در محیط های عمومی با 

دقت بیشتری از سوی همگان رعایت شود.
در این اطالعیه تاکید شد که با معدود افرادی که احتماال به نحو مشهودی 

هنجارشکنی کنند برخورد قانونی الزم صورت خواهد گرفت.
در بخشی از این اطالعیه آمده است: کلیه رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه 
اعم از عمومی و شخصی و مردم برای حضور در پارک ها، بوستان ها و تفرجگاه 
ها، موظف به رعایت حرمت ماه مبارک رمضان بوده و از هرگونه تظاهر به روزه 
خواری، ایجاد آلودگی صوتی و اعمال منافی شئونات اسالمی و اخالقی اجتناب کنند.

مجازات روزه خواری در مألعام در قانون
یکی از موضوعاتی که با فرارسیدن ماه مبارک رمضان مورد توجه مردم قرار 

می گیرد نگاه قانونی و حقوقی به موضوع روزه خواری است.
بر اساس موازین دین مبین اسالم روزه گرفتن از واجبات دین است که همه 
مسلمانان در ماه مبارک رمضان مکلفند این واجب الهی را رعایت کنند اما با این 
حال دین اسالم شرایط بیماران و مسافران را در نظر گرفته و برای این قبیل افراد 
شرایطی لحاظ کرده است که بتوانند بدون مشقت و سختی این ماه مبارک را بگذرانند 

البته روزه خواری بدون دلیل و عذر شرعی عملی حرام است.
عمل روزه خواری در مألعام در ماه مبارک رمضان رفتاری ناپسند است و حتی 

افرادی که عذر شرعی دارند باید حرمت روزه داران را حفظ کنند.
طبق اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، دعوت به خیر، امر به 
معروف و نهی از منکر وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، 
دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است و شرایط و حدود و کیفیت آن 

را قانون معین می کند.
همچنین قانونگذار جمهوری اسالمی ایران روزه خواری را صراحتا جرم انگاری 
نکرده اما چیزی که در قانون به آن تاکید شده روزه خواری در مألعام و تظاهر به 
آن است و طبق ماده ۶3۸ قانون مجازات اسالمی »هرکس علنا در انظار عمومی و 
معابر تظاهر به عمل حرام نماید، عالوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا 2 ماه یا 
تا 7۴ ضربه شالق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس 
آن عمل داری کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از 

۱۰ روز تا 2 ماه یا 7۴ ضربه شالق محکوم خواهد شد.«

یک پزشک متخصص پیش بینی کرد؛

احتمال وقوع موج هفتم کرونا تا اواسط اردیبهشت
یست  ژ لو میو پید ا یک 
ضمن تشریح شرایط بیماری 
ز  ا پس  کشور  در  نا  کرو
به  توجه  با  گفت:  نورورزی،   تعطیالت 
تعطیالت،  سفرها،  افزایش مراودات، دید 
و بازدیدها و... احتماال وقوع موج هفتم 
بین دو تا شش هفته به طول انجامد و 
اردیبهشت  احتمال می دهیم در اواسط 

موج بعدی رخ دهد.
به  اشاره  با  سوری،  حمید  دکتر 
اقدام  نوروزی  تعطیالت  طی  که  این 
شاهد  را  کرونا  مدیریت  برای  خاصی 
نبودیم، گفت: عمال مردم رفتار عادی 
هم  رعایتی  اگر  و  دادند  ادامه  را  خود 
انجام می شد بیشتر فردی بوده و افراد 
برای محافظت خود اقدام می کردند. در 
چنین شرایطی با توجه به تغییراتی که 
در ساختار ژنتیکی ویروس رخ می دهد، 
احتمال اینکه شاهد خیز مجدد اپیدمی 
طی چند هفته پیش رو باشیم، زیاد است؛ 
مگر این که سطح ایمنی جامعه آنقدر 
باال رود که ابتالی به بیماری رخ ندهد؛ 
قوانین  اساس  بر  صورت  این  غیر  در 
مواجهه  حاصل  بیماری  حاضر،  علمی 
است.  بیماری زا  عامل  با  افراد حساس 
عامل بیماری زا نیز از بین نرفته است و 
در برخی کشورهای اروپایی،  شرق دور 
از  پیک هایی  هنوز  جنوبی  آمریکای  و 

کرونا وجود دارد.
بیشتر  انتشار  و  گسترش  قابلیت 

زیرواریانت BA2 امیکرون
تغییرات  به  توجه  با  افزود:  وی 
ژنتیکی که رخ داده است و وجود زیر 
قابلیت  که  امیکرون   BA2 واریانت 
افراد  دارد،  بیشتری  انتشار  و  گسترش 
حساس جامعه هنوز در خطر هستند و 
هیچ شواهدی مبنی بر اینکه اپیدمی در 
اپیدمی  ندارد.  وجود  است،  حذف  حال 
گردش  که  می شود  خاموش  زمانی 
ویروس در جامعه محدود شده و اپیدمی 
تا وارد فاز  را به مرحله حذف برسانیم 
شدن  خاموش  نهایت  در  و  ریشه کنی 

آن شویم.
او با اشاره به اینکه در کشور نظام 
بیماریابی فعال نداریم،  تصریح کرد: به 
مورد  در  خیلی  نمی توان  دلیل  همین 
موارد ابتال اظهار نظر کرده و یا آن را 
هستیم  مجبور  بنابراین  کنیم؛  تحلیل 
محدود به موارد مرگ و میر و یا بستری 
باشیم و از آنجایی که تعداد این موارد 
که گزارش می شود بر پایه موارد تست 
دارد  نواساناتی  تغییرات  است،   مثبت 
باشد  داشته  را  پیام  این  می تواند  که 
که وضعیت ما ثابت نیست و آنچه که 
پیش بینی می شود این است که احتماال 

شاهد پیک بعدی خواهیم بود.

امیکرون؛ پنجمین واریانت هشدار 
دهنده کرونا

سوری ادامه داد: به علت ماهیت 
خلقت و هوشمندی ویروس نمی توانیم 
پیش بینی کنیم که موج بعدی کرونا با 
بود،  خواهد  زیرواریانتی  یا  سویه  چه 
ولی آنچه که مسلم است این است که 
ویروس برای بقای خود مرتبا در حال 
این  گاهی  که  است  جدید  جهش های 
به  که  می یابد  اهمیت  آنقدر  جهش ها 
عنوان یک واریانت هشدار دهنده تعریف 
پنجمین  که  امیکرون  مانند  می شود؛ 
واریانت هشدار دهنده کرونا بود. گاهی 
در  اساسی  تغییر  واریانت ها  هم  اوقات 
که  نمی کنند  ایجاد  ویروس  ماهیت 
وضعیت اپیدمی را کامال دگرگون کند و 
فعال هنوز آخرین واریانت هشدار دهنده 

ما امیکرون بوده است.
واریانت  زیر  درمورد  افزود:  وی 
BA2 هم هنوز نمی دانیم میزان شیوع 
ژنومیک  ارزیابی  ما  چون  است  چقدر 
و  نمی دهیم  انجام  در کشور  مبسوطی 
قضاوت  مورد  این  در  نمی توان  خیلی 
که  است  درحالی  این  و  داشت  قطعی 
داده های مربوط به اپیدمی شفاف سازی 
نشده و در اختیار محققین قرار نمی گیرد. 
ما خیلی نمیدانیم در کشور چه می گذرد 
و مجبوریم به استناد آنچه که در دنیا 
می گذرد و علم اپیدمیولوژی و آنچه که 
در گذشته دیدیم، قضاوت کنیم که در 
این شرایط احتمال خطا در قضاوت وجود 

خواهد داشت.
تفسیر  طرفی  از  کرد:  تاکید  او 
تخصصی بر داده ها هم صورت نمی گیرد 
و عمدتا با خطا در استنتاج یافته ها مواجه 
هستیم و این سبب می شود خیلی نتوانیم 
تفسیر  و  پیش بینی  را  اپیدمی  وضعیت 
و  غبارآلود  فضای  یک  در  انگار  کنیم. 
این  و  هستیم  حرکت  حال  در  تاریک 
فضای مناسبی برای شرایط اپیدمی که 
هر لحظه ممکن است شاهد افزایش آن 

باشیم، نیست.
دلتاکرون چندان جدی نیست

ترکیبی  سویه  شیوع  درباره  وی 
امیکرون و دلتا تحت عنوان دلتاکرون 
نیز بیان کرد: در ابتدا گفتند دلتاکرون 

و  هست  آزمایشگاهی  آلودگی  یک 
سپس مجددا بحث آن داغ شد ولی به 
نظر نمی رسد خیلی مسئله جدی باشد 
و تاکنون هم مجامع بین المللی چندان 
بر این موضوع تاکید نکردند و اگر هم 
شکل  به  است  شده  مشاهده  جایی 
بر  جدی  تاثیر  چندان  و  بوده  پراکنده 

روند اپیدمی نداشته است.
زمان  درباره  اپیدمیولوژیست  این 
بیماری،  هفتم  موج  وقوع  احتمالی 
اظهار کرد: با توجه به تعطیالت،  سفرها،  
و...  بازدیدها  و  دید  تماس ها،  افزایش 
احتماال وقوع موج هفتم بین دو تا شش 
هفته طول بکشد و احتمال می دهیم در 
اواسط اردیبهشت موج بعدی رخ دهد.

موج  شکل گیری  نحوه  درباره  او 
هفتم بیماری در کشور، گفت: هرکجا 
است  بوده  بیشتر  تماس ها  تراکم  که 
بیماری  طغیان  شاهد  اینکه  احتمال 
باشیم نیز بیشتر است، ولی کانون های 
اصلی آلودگی مهم هستند. درحال حاضر 
به نظر می رسد ترکیبی از واریانت های 
)امیکرون و دلتا( در کشور وجود داشته 
درون  ویروس  چرخش  احتماال  باشد. 
کشور رخ دهد و شانس گسترش موج 
از نقاط پر تردد و پر تماس بیشتر است. 
جمعیت  عظیم  جابجایی  به  توجه  با 
سرعت  که  دارد  احتمال  نوروز  امسال 
گسترش موج را بیشتر از شرایط عادی 

شاهد باشیم.
ظ  لحا با  رس  ا مد یی  گشا ز با

تمهیدات باشد
وی در خصوص بازگشایی مدارس 
عادی  شرایط  به  بازگشت  گفت:  نیز،  
از  بعد  این سمت  به  حرکت  و  زندگی 
گذشت بیش از دو سال از وجود اپیدمی 
یک ضرورت است؛ جامعه نمی تواند تا 
ابد تعطیل بماند؛ زیرا عوارض ناشی از 
تعطیل شدن مراکز آموزشی هم وجود 
دنیا  کشورهای  اکثر  در  االن  دارد. 
بازگشایی ها صورت گرفته است؛ بنابراین 
در اینکه باید به سمت بازگشایی مدارس 
زیرا  نیست  شکی  می کردیم،  حرکت 
سطح خطر در دانش آموزان هم برخالف 
آن  بزرگنمایی  در  سعی  برخی  آنکه 
داشتند، خیلی زیاد نیست؛ ولی بازگشایی 

مدارس زمانی می تواند تاثیر جدی داشته 
باشد و سالمت دانش آموزان را هم حفظ 
کند که با یکسری تمهیدات همراه باشد. 
که سطح  است  این  تمهیدات  از  یکی 
خطر را در مناطق و شهرهای مختلف 
مرتبا رصد کنیم و متناسب با سطح خطر 

مداخالت الزم را انجام دهیم.
فعال  بیماریابی  و  مراقبت  لزوم 

در مدارس
وی افزود: در وهله دوم نیاز است 
یک سرواپیدمیولوژی در دانش آموزان 
وضعیت  اکنون  ببینیم  تا  شود  انجام 
ممکن  ست.  ا نه  چگو نها  آ یمنی  ا
خاصی  تمهید  هیچ  جاها  برخی  است 
نقاط  در  حال  عین  در  و  نباشد  نیاز 
دیگری نیاز به تشدید مراقبت ها باشد. 
در  مراقبت  نظام  وجود  دیگر  نکته 
مدارس است تا مرتبا وضعیت سالمت 
دانش آموزان را رصد کند تا به محض 
هر تغییری اقدامات الزم صورت گیرد 
که این اقدامات باید به سرعت انجام 
تیم های  حضور  به  نیاز  بنابراین  شود؛ 
که  داریم  استان ها  در  سریع  واکنش 
در  طغیان  هرگونه  د  رخدا حتمال  ا
مدارس را شناسایی کرده و به سرعت 

آن را تحت کنترل قرار دهند.
شرایط بیماری عادی نیست

به  بازگشت  اینکه  بر  تاکید  با  او 
شرایط  شدن  عادی  با  عادی  شرایط 
اصال  شرایط  کرد:  بیان  نیست،   یکی 
دانش آموزانی  مراقبت  و  نیست  عادی 
که بیماری زمینه ای دارند یا نشانه هایی 
می شود  شناسایی  آنها  در  بیماری  از 
و... هم باید صورت گیرد. تعطیلی تنها 
کافی نیست و نمی تواند رویکرد مدیریتی 

خوبی باشد.
به  ه  ر شا ا با  ن  یا پا ر  د وی 
ماه  مراسم های  افطاری،  مهمانی های 
رمضان و ...، تصریح کرد: هر تجمعی 
می تواند مقدمه ای برای گسترش اپیدمی 
رعایت  که  است  این  مهم  نکته  باشد؛ 
گیرد  صورت  تجمعات  در  پروتکل ها 
و گروه های آسیب پذیر مانند سالمندان 
و کسانی که بیماری زمینه ای دارند در 
از  و  نداشته  فیزیکی  حضور  مراسمات 
سیما  و  صدا  و  مجازی  فضای  طریق 
احتمال  زیرا  باشند؛  داشته  مشارکت 
آسیب پذیر  گروه های  شدید  ابتالی 
بیش از سایرین است. از طرفی سطح 
ایمنی هم به مرور پس از تزریق واکسن 
کاهش می یابد و با کاهش سطح ایمنی 
احتمال ابتال افزایش می یابد. پس الزم 
است پروتکل های بهداشتی در برگزاری 
مراسمات رعایت شود و متولیان مراسم 
احساس مسئولیت بیشتری کرده و در 

این حوزه فعال عمل کنند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

درمان سنگ کلیه با کمک نوعی هیدروژل
دانشمندان آلمانی، نوعی هیدروژل ابداع کرده اند که می تواند سنگ 

کلیه را به صورت کارآمد از بین ببرد.
به گزارش نیو اطلس، اگرچه برخی از سنگ های کلیه را می توان با دارو 
درمان کرد اما سنگ های بزرگ تر اغلب با لیزر آندوسکوپی شکسته می شوند. 
شاید یک هیدروژل جدید بتواند حتی کوچک ترین تکه های سنگ را از بین 

ببرد تا آنها به حال خود رها نشوند و مشکالت بیشتری را ایجاد نکنند.
 laser( لیزری”  »سنگ شکنی  به  موسوم  روشی  حاضر،  حال  در 
lithotripsy( برای این کار مورد استفاده قرار می گیرد که طی آن، یک 
لوله باریک و بلند به مجاری ادراری وارد می شود. جراح با هدایت کردن 
یک دوربین فیبر نوری به درون لوله، از یک لیزر یکپارچه برای شکستن 

سنگ و تبدیل کردن آن به قطعات متعدد استفاده می کند.
قطعات بزرگ تر را می توان به  صورت دستی و با کمک یک ابزار کوچک 
خارج کرد اما قطعات کوچک تر معموال در جای خود باقی می مانند و پزشکان 
معموال امیدوار هستند که آنها به طور طبیعی به همراه ادرار دفع شوند. دفع 
این سنگ های کوچک ممکن است دردناک باشد. به عالوه، این احتمال 
وجود دارد که سنگ ها پیش از این که بتوان آنها را دفع کرد، بزرگ تر شوند.

 )Purenum( ”دانشمندان یک استارتاپ آلمانی موسوم به »پیورنوم
 Fraunhofer(”که به »مؤسسه فناوری تولید و مواد پیشرفته فراونهوفر
IFAM( وابسته است، در جستجوی یک جایگزین مؤثرتر، نوعی هیدروژل 

دو بخشی را ابداع کرده اند.
پس از شکستن یک سنگ با لیزر و برداشتن قطعات بزرگ تر به روش 
معمول، پزشک به روش آندوسکوپی، مایع آبی رنگی را پخش می کند که 
در اطراف سنگ های کوچک تر باقیمانده جریان می یابد. سپس، یک مایع 
کاتالیزور به رنگ زرد اضافه می شود تا مایع آبی را به یک نوعی ژل االستیک 

تبدیل کند که تمام قطعات سنگ را در بر می گیرد.
ژل را می توان با روش آندوسکوپی گرفت و از طریق مجرای ادرار از 
بدن خارج کرد. در آزمایشگاه می توان ژل را حل کرد و قطعات سنگ را 

مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
امید می رود که پس از اتمام بررسی های بالینی، این هیدروژل در سه 
mediNiK-(»بیسیک »مدینیک  تجاری  نام  با  جاری  سال  دوم  ماهه 

basic( به بازار آلمان وارد شود.

اعتراف به قتل بر سر 200 هزار تومان
مردی که هنگام دعوا بر سر طلب 2۰۰ هزارتومانی شوهرخواهر سابقش را به 

قتل رسانده است به قصاص محکوم شد.
قتل  به  از درگیری منجر  مأموران کالنتری ۱۶۹ مشیریه  ۱۹ فروردین سال ۹۹، 
مقابل یک منزل مسکونی در خیابان قائم باخبر و راهی محل شدند. شواهد اولیه 
نشان می داد جسد متعلق به کامران ۴۸ ساله است که در درگیری با برادر زن سابقش 

و با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است.
جسد به دستور بازپرس ویژه قتل به پزشکی قانونی فرستاده شد و تحقیقات برای 
بازداشت عامل قتل که پرهام نام داشت آغاز شد. چند روز از حادثه گذشت تا اینکه 
متهم دستگیر شد. او به پلیس آگاهی منتقل شد و تحت بازجویی قرار گرفت. پرهام 
در همان بازجویی های اولیه به قتل شوهرخواهر سابقش اعتراف کرد و گفت: »مقتول 
بدهکار بود، اما طلبش را پرداخت نمی کرد. از طرفی به خاطر جدایی از خواهرم از او 
کینه داشتم. روز حادثه مقابل خانه اش رفته بودم تا طلبم را بگیرم، اما او فحاشی کرد. 

من هم عصبانی شدم و او را با ضربات چاقو کشتم.«
بعد از اقرارهای متهم، وی بعد از بازسازی صحنه جرم راهی زندان شد و پرونده 
با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. مرد جوان در 
وقت رسیدگی مقابل هیئت قضایی شعبه یازدهم دادگاه به ریاست قاضی حشمتیان 
قرار گرفت. با اعالم رسمیت جلسه، نماینده دادستان متن کیفرخواست را قرائت کرد. 
سپس تنها اولیای دم که مادر مقتول بود در جایگاه ایستاد و درخواست قصاص کرد. در 

ادامه متهم به جایگاه رفت و با قبول اتهامش در شرح ماجرا گفت: »کامران چند سال 
قبل به خواستگاری خواهرم آمد و آن ها با هم ازدواج کردند. او در همان روزهای اول 
رفتار خوبی با خواهرم نداشت و مدام با هم درگیر بودند. کامران نه تنها رفتار خوبی 
نداشت، شغل و درآمد کافی هم نداشت. همه این مشکالت دست به دست هم داد تا 

باالخره خواهرم از زندگی با کامران خسته شد و طالقش را گرفت.«
متهم ادامه داد: »قبل از جدایی، کامران از من چهارمیلیون تومان قرض گرفته بود، 
از پرداخت آن طفره می رفت. وقتی طالق خواهرم  بار طلبم را می خواستم  اما هر 
را داد خیلی او را نمی دیدم به همین خاطر بدهی ماند تا روزی با او تماس گرفتم 
و پولم را خواستم. او در جوابم گفت بیکار است و نمی تواند بدهی اش را بپردازد. با 
اصرارهای من سرانجام مادرش 3 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به حسابم واریز کرد، 
اما 2۰۰ هزارتومان آن ماند. تماس ها فایده نداشت به همین دلیل روز حادثه تصمیم 

گرفتم مقابل خانه اش بروم تا در این باره با هم صحبت کنیم.«
متهم درباره قتل گفت: »آن روز وقتی مقابل خانه کامران رفتم زنگ زدم و او 
پایین آمد. وقتی حرف مابقی طلبم را زدم او عصبانی شد و شروع به فحاشی کرد. با 
این رفتار و کینه ای که از قبل داشتم کنترل اعصابم را از دست دادم و دست به چاقو 

شدم. سپس ناخواسته چند ضربه به او زدم.«
او در آخر گفت: »باور کنید قصد کشتن مقتول را نداشتم. آن روز برای گرفتن 
مابقی طلبم به خانه مقتول رفته بودم، اما او فحاشی کرد و مرا عصبانی کرد به همین 
خاطر دست به چاقو شدم. از طرفی نمی دانستم او ازدواج کرده است. آن روز وقتی با 
مقتول درگیر شدم صدای زن جوانی را شنیدم که در دادسرا فهمیدم او همسر مقتول 
است.« متهم در پاسخ به سئوال هیئت قضایی درباره حمل چاقو با ادعای اینکه قصد 
قتل نداشته است، گفت: »با شناختی که از کامران داشتم فکر درگیری را می کردم به 
همین دلیل چاقویی همراه بردم تا حین درگیری از خودم دفاع کنم.« در پایان هیئت 

قضایی متهم را به اتهام قتل عمد به قصاص و پرداخت دیه محکوم کرد.
به این ترتیب متهم با تأیید این حکم در صورتی که نتواند رضایت اولیای دم را 

جلب کند در آستانه مرگ قرار خواهد گرفت.
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هرآنچه از رویداد ویندوزی مایکروسافت 
در 1۶ فروردین انتظار داریم

مایکروسافت ۱۶ فروردین رویدادی را با شعار »ویندوز در خدمت آینده ی 
کار هیبریدی« برگزار می کند که بر قابلیت های جدید ویندوز ۱۱ برای ترکیب 

کار حضوری و دورکاری تمرکز دارد.
2۵ اسفند ۱۴۰۰، مایکروسافت در وب سایت خود از برگزاری رویدادی 
خبر داد که قرار است با تمرکز بر کار هیبریدی یا همان ترکیب کار حضوری 
وب سایت  طبق  کند.  رونمایی  را   ۱۱ ویندوز  جدید  قابلیت های  دورکاری  و 
مایکروسافت، ردموندی ها رویداد ۱۶ فروردین را با شعار »ویندوز در خدمت 

آینده ی کار هیبریدی« برگزار خواهند کرد.
پانوس پانای، مدیر تیم ویندوز و ساتیا نادال، مدیرعامل مایکروسافت، 
مایکروسافت  که  می رسد  به نظر  و  یافت  خواهند  رویداد حضور  این  در  نیز 
قصد دارد در این رویداد قابلیت های جدید ویندوز ۱۱ را برای امنیت بیشتر 
و بهره وری بهتر و مدیریت کارآمدتر هم برای کالینت ها و هم برای فضای 
ابری رونمایی کند. در ادامه، با زومیت همراه باشید تا هر آنچه از این رویداد 

انتظار داریم، مرور کنیم.
دیدگاه  به  اولیه ای  نگاه  رویداد،  شروع  در  و  ابتدا  در  زیاد  به احتمال 
مایکروسافت برای توسعه ی ویندوز و سازگاری آن با دنیای جدیدی دورکاری 
خواهیم انداخت. ساتیا نادال، مدیرعامل مایکروسافت، سال 2۰2۱ با تأکید بر 
اهمیت فراوان تطبیق سیاست های مایکروسافت با کار هیبریدی توضیح داد:
کار هیبریدی بزرگ ترین تغییر در نحوه ی انجام کار ها در نسل ما است و 
به مدل عملیاتی جدید، افرادی مسئول، مکان ها و فرایندهای مختلفی نیاز دارد.

در دوران همه گیری کووید-۱۹، مایکروسافت با ایجاد تغییرات زیادی 
از آن را برای کارمندان دورکار و  اپلیکیشن مایکروسافت تیمز، استفاده  در 
افرادی آسان تر کرد که سعی می کردند خود را با واقعیت کار ترکیبی تطبیق 
دهند. این تغییرات و بهبودهای توسعه داده شده برای استفاده از چند مانیتور 
به طور هم زمان و چندوظیفگی و یکپارچه سازی اپلیکیشن مایکروسافت تیمز 
در ویندوز ۱۱ همه وهمه از تالش های ردموندی ها در بهینه سازی سیستم عامل 

این ویندوز برای کار هیبریدی خبر می دهند.
کلیپ بورد هوشمندتر

یکی از اولین قابلیت های جدید ویندوز ۱۱ که انتظار می رود در رویداد 
۱۶ فروردین مایکروسافت معرفی شود، کلیپ بورد هوشمند است. درحال حاضر، 
ویندوز ۱۱ به کلیپ بوردی برای ذخیره و جای گذاری موارد مختلفی مجهز 
است؛ اما روز ۱۱ فروردین خبری منتشر شد که از ارائه ی اقدامات پیشنهادی 
مانند امکان تماس با شماره  تلفن های کپی شده در اپلیکیشن مایکروسافت تیمز 
یا اسکایپ و ارسال ایمیل به آدرس های ایمیل کپی شده در کلیپ بورد خبر 
می داد. بنابراین، احتمااًل یکی از قابلیت های جدید ویندوز ۱۱ که در رویداد 
پیش رو معرفی می شود، به هوشمند ترسازی و بهره وری بیشتر کلیپ بورد این 

نسخه از ویندوز اشاره می کند.
امکان بازکردن تب های مختلف در فایل اکسپلورر

ویندوز  توسعه دهندگان  نسخه ی  اخیر  بیلد های  در  که  دیگری  قابلیت 
۱۱ ظاهر شده، پشتیبانی از تب ها در فایل اکسپلورر است. این قابلیت امکان 
بازکردن هم زمان پوشه ها را فراهم می کند؛ بنابراین، کاربر دیگر نیازی نخواهد 

داشت تا برای اجرای هر پوشه پنجره ی جدید باز کند.
در  اولین بار  برای  اکسپلورر  فایل  در  مختلف  تب های  بازکردن  امکان 
قابلیت Sets ویندوز ۱۰ و قبل مشاهده شده بود؛ اما مایکروسافت مدتی بعد 
این قابلیت را غیرفعال کرد. اکنون به نظر می رسد که قابلیت بازکردن تب های 

مختلف دوباره و به زودی به فایل اکسپلورر ویندوز ۱۱ اضافه شود.
اپلیکیشنی جدید برای ایمیل

نیاز  کلی  بازنگری  به  ویندوز ۱۱  برای  مایکروسافت  ایمیل  اپلیکیشن 
دارد. براساس گزارش های منتشر شده ، مایکروسافت قصد دارد در رویداد ۱۶ 
فروردین نسخه ی جدیدی از اپلیکیشن اوت لوک را با اسم رمز مونارک یا وان 
اوت لوک برای ویندوز ۱۱ معرفی کند. احتمال می رود این نسخه جایگزینی 
اپلیکیشن Mail & Calendar در آخرین نسخه ی سیستم عامل  برای 
ویندوز باشد. روند توسعه ی این نسخه  از یک سال قبل آغاز شده و به تازگی 
نیز نسخه ی پیش نمایش آن دراختیار برخی کاربران قرار گرفته است و مانند 

اپلیکیشن اصلی اوت  لوک، تجربه ای تحت وب را به آن ها ارائه می دهد.
امنیت و مدیریت

تاکنون در تمام رویدادهای مایکروسافت، بیانیه هایی مرتبط با مسائل 
این قاعده  از  نیز  ارائه شده اند؛ پس رویداد ۱۶ فروردین  امنیتی و مدیریتی 
مستثنی نخواهد بود و به احتمال زیاد ردموندی ها در آن قابلیت های امنیتی و 
مدیریتی جدیدی برای ویندوز ۱۱ و سیستم عامل ابری ویندوز 3۶۵ رونمایی 
خواهند کرد. این قابلیت ها شامل ابزار مدیریتی مبتنی بر ابر مایکروسافت مانند 
 Windows Defender یا ابزار امنیتی مانند Autopilot و Intune
برای محافظت از ویندوز ۱۱ دربرابر آسیب های ناشی از دورکاری خواهند بود.

اجتماعی  و  فرهنگی  امور  معاون 
پیش بینی  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان 
ما ایجاد ۱۰ هزار شغل برای زنان سرپرست 
خانوار است که منجر به توانمندسازی این 

زنان خواهد شد.
“محمد نصیری« معاون امور فرهنگی 
کشور  بهزیستی  ن  ما ز سا عی  جتما ا و 
سازمان  اجتماعی  معاونت  اعتبارات  درباره 
نظر  در   ۱۴ تبصره  محل  از  که  بهزیستی 
گرفته شده است، گفت: دو الی سه اتفاق 
اعتبارات  محل  از   ۱۴۰۱ سال  در  خوب 
سازمان  اجتماعی  حوزه  در   ۱۴ تبصره 
بهزیستی افتاد و انشاهلل با توان مضاعف و 
براساس شعار امسال بتوانیم برنامه هایمان 

را جامه عمل بپوشانیم.
در  اعتبارات  سال ها  داد:  ادامه  وی 
حوزه اورژانس اجتماعی محدود بود و صرف 
پرداخت حقوق پرسنل می شد که شامل افراد 
نیز  نفر   7۰۰ و  هزار  دو  که  بودند  شرکتی 
می شدند. امسال بحمداهلل رقمی نزدیک به 
۴۰۰ میلیارد اعتبار در بودجه پیش بینی شده 
است که نگاه ما توسعه شبکه است که شامل 
 EUC توسعه در حوزه های ارتباطی و ایجاد
یا مرکز مدیریت اورژانس اجتماعی در سطح 
کشور و مراکز استان ها است و همچنین از 
دیگر اقدامات ما خرید خودروی جدید برای 

پایگاه هایی است که یا با کمبود خودرو مواجه 
هستند و یا نیاز به نوسازی ناوگان دارند.

اجتماعی  و  فرهنگی  امور  معاون 
مشکالت  درباره  کشور  بهزیستی  سازمان 
استخدام نیروهای اورژانس اجتماعی گفت: 
نیرو  دسته  سه  اجتماعی  اورژانس  در  ما 
داریم، دسته اول افرادی هستند که رسمی و 
پیمانی هستند، گروه دوم قرارداد با سازمان 
دارند و منابع اعتبارات این قراردادی ها سال 
گذشته از سوی ستاد تامین شده است که 
که  تفاهم نامه هایی  و  قراردادها  تبادل  با 
قراردادی  نیروهای  است  گرفته  صورت 
دو  حدود  می شوند.  استانی  همه  سازمان 
هزار و 7۰۰ نفر نیروی شرکتی داریم که 
باقی می مانند.  افراد همچنان شرکتی  این 
تغییر و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به 
سایر، نیازمند مجوزهایی از سوی سازمان 

امور استخدامی است.
اقداماتی  ما  البته  داد:  ادامه  نصیری 
و  می کنیم  پیگیری  خصوص  این  در  را 
نیروهای  قرارداد  که  هستیم  این  دنبال 
البته  که  باشد  کشوری  به صورت  شرکتی 
است.  نشده  محقق  تاکنون  موضوع  این 
به صورت کشوری  نیروها  این  اگر قرارداد 
انجام شود، در خصوص زمان پرداختی ها و 
پاداش ها به صورت یکپارچه عمل می شود 

و نارضایتی هایی که در خصوص زمان دیر 
شدن وعدم پرداخت به موقع وجود داشت 

از بین می رود.
اورژانس  وی همچنین درباره الیحه 
اجتماعی گفت: الیحه اورژانس اجتماعی در 
آخرین روزهای سال گذشته در کمیسیون 
قرار گرفت و  بررسی  زیربنایی دولت مورد 
اشکاالتی به آن وارد شد ما نیز پیشنهاداتی 
به آن اضافه کردیم و این الیحه اکنون در 

حال رسیدگی در دولت است.
اجتماعی  و  فرهنگی  امور  معاون 
سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری 
اعتبارات مراکز  از صحبت های خود درباره 
شبه خانواده که از محل تبصره ۱۴ درنظر 
حدود  همچنین  گفت:  است،  شده  گرفته 
مراکز  حوزه  در  اعتبار  تومان  میلیارد   3۰۰
و  جاری  اعتبارات  بر  عالوه  خانواده  شبه 
ساری که در سال های پیش داشته ایم، در 
نظر گرفته شده است که الحمداهلل بتوانیم 
فرزندان  به  خصوص  به  ویژه ای  خدمات 

سازمان که در زمان ترخیص ارائه دهیم.
به گفته نصیری در حال حاضر حدود 
۹ هزار کودک در مراکز شبه خانواده تحت 
و  دارند  حضور  بهزیستی  سازمان  پوشش 
همچنین قریب به ۱۸ هزار کودک نیز در 
خانواده های جایگزین و امین تحت پوشش 

سازمان هستند.
سرپرست  زنان  به  اشاره  با  وی 
زمان  سا نوبت  پشت  در  که  نواری  خا
برای  کرد:  خاطرنشان  هستند،  بهزیستی 
در  و  دیده  آسیب  زنان  به  خدمات  ارائه 
سازمان  پوشش  تحت  که  آسیب  معرض 
تومان  میلیارد   3۰۰ نیز  نیستند،  بهزیستی 
بتوانیم  تا  است  گرفته شده  نظر  در  اعتبار 
از این خانواده ها حمایت کنیم. ممکن است 
تامین  و   اشتغال  با   افراد  این  از  برخی 
صورت  به  را  خود  زندگی  بتوانند  مسکن 
نباشد  این  به  نیازی  و  کنند  اداره  مستقل 
قرار  سازمان  پوشش  تحت  فرد  این  که 
برای حمایت  بگیرد. در سنوات گذشته ما 
از این خانواده ها محدودیت هایی داشتیم که 
الحمداهلل با این اعتباری که در این بخش 
اختصاص پیدا کرده است، می توانیم به این 

افراد نیز خدمات ارائه دهیم.
اجتماعی  و  فرهنگی  امور  معاون 
کرد:  خاطرنشان  کشور  بهزیستی  سازمان 
همچنین درباره زنان سرپرست خانواری که 
دارای همسر یا فرزند معلول هستند، 3۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است 
حوزه  برای  ویژه ای  کار  بتوانیم  انشاهلل  که 
اشتغال  رویکرد  با  زنان  این  توانمندسازی 

خانگی بیش از پیش انجام دهیم.

معاون سازمان بهزیستی:

پیش بینی ایجاد 10 هزار شغل برای زنان سرپرست خانوار
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مجتبی کاشی
گروه صنعتی ایران خودرو 
فروش  ح  طر لین  و ا ر  د
دو محصول  در سال جدید،  فوق العاده 
کرده  عرضه  بار  اولین  برای  را  خود 
است. این طرح از روز گذشته)سه شنبه( 
طبق رسم سه شنبه های ایران خودرویی، 
با عرضه پنج محصول )در مجموع( به 
پایان  تا  و  است  آمده  در  اجرا  مرحله 
ادامه  ماه(  فروردین   ۱۸( پنجشنبه  روز 

خواهد داشت.
آخرین طرح فروش فوق العاده اجرا 
صنعتی  گروه  محصوالت  برای  شده 
اسفند  هفته  آخرین  در  ایران خودرو 
خانواده  محصوالت  برای   ۱۴۰۰ ماه 
هایما )هایما S۵ توربوشارژر اتوماتیک 
 S7 هایما و  گیربکس شش سرعته  با 
بدون  اتوماتیک(  توربوشاژر  پالس 

قرعه کشی بوده است.
روز  از  صنعتی  گروه  این  حال 
فوق العاده  فروش  طرح  اولین  سه شبه 
به  را   ۱۴۰۱ سال  در  خود  محصوالت 
مرحله اجرا در آورده است؛ این طرح که 
سی و ششمین طرح فروش فوق العاده 
از  ایران خودرو و سومین طرح حمایت 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
برای اختصاص خودرو به مادران با دو 

فرزند و بیشتر است.
جدید  محصول  دو  طرح  این  در 
پژو 2۰7 اتوماتیک مجهز به گیربکس 
شش سرعته با رنگ قرمز و پژو 2۰۶ 
تیپ سه با سقف شیشه ای برای اولین 

بار، در کنار پژو پارس مجهز به موتور 
 ،TU۵ موتور با   ELX پارس   ،XU7P
راناپالس با موتور TU۵پالس و سقف 
شیشه ای و همچنین مجهز به گیربکس 
قطعی  قیمت  با  دستی  سرعته  شش 

عرضه شده است.
ایران خودرو  فروش   روال  طبق 
در سه شنبه های ایران خودرویی، مهلت 
ثبت نام از امروز آغاز و به مدت سه روز 
فروردین   ۱۸( پنجشنبه  روز  پایان  تا 
ماه( خواهد بود. متقاضیان این طرح در 
موعد مقرر می توانند با مراجعه به سایت 
فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو 
به نشانی  esale.ikco.ir  درخواست 

خود را ثبت کنند.
قرعه کشی این طرح، برای تعیین 
آینده  هفته  شنبه  روز  نهایی  مشتریان 
)2۰ فروردین ماه( در حضور نهادهای 
نظارتی برگزار خواهد شد.  مراسم قرعه 
کشی از طریق سایت رسمی ایران خودرو 
این  صفحه  و    ikco.ir نشانی  به 
 ikco_ir شرکت در آپارات به نشانی

به صورت زنده پخش خواهد شد. پس 
از قرعه کشی، اسامی منتخبان از طریق 
این  محصوالت  فروش  رسمی  سایت 
خواهد  اعالم  پیامک  ارسال  و  شرکت 
برای  روز  این طرح سه  منتخبان  شد. 
واریز کامل وجه مبلغ خودرو خود مهلت 

خواهند داشت.
محدودیت های فروش فوق العاده 
نیز همچنان در این طرح اجرا می شود 
جمله  از  شروطی  اساس  این  بر  و 
به  خودرو  ه  دستگا یک  اختصاص 
ماهه   ۴۸ فاصله  حداقل  کدملی،  هر 
خودرو(  تحویل  یا  )ثبت نام  خرید  از 
سایپا،  و  ایران خودرو  شرکت های  از 
تماس  شماره  و  حساب  شماره  تعلق 
اعالمی به شخص متقاضی و... اعمال 

خواهند شد.
که  همانطور  است  ذکر  به  الزم 
سی و  برگزاری  با  همزمان  شد،  اشاره 
محصوالت  فروش  طرح  ششمین 
ایران خودرو، این گروه خودروسازی در 
راستای ابالغ قانون حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰  
مجلس شورای اسالمی، سومین طرح 
حمایتی خود برای اختصاص خودرو به 
مادران دارای دو فرزند و بیشتر که فرزند 
از تاریخ فوق  دوم یا مابعد آن ها، پس 
متولد شده باشند، را اجرایی کند؛ مادران 
دستگاه  یک  ثبت نام  امکان  مشمول 
را  ایران خودرو  محصوالت  از  خودرو 
خواهند داشت؛ چنانچه تعداد متقاضیان 
مشمول این بخشنامه، بیش از ظرفیت 
نهایی  منتخبان  باشد،  فروش  شرایط 
خواهند  مشخص  قرعه کشی  طریق  از 
شد. در غیر این صورت تمامی مادران 
تایید  به  آن ها  شرایط  که  مشمول 
رسید،  خواهد  ذی ربط  سازمان های 
را  انتخابی  خودرو  وجه  واریز  امکان 

خواهند داشت.  
نکته قابل توجه این است که در 
بخشنامه فروش طرح حمایتی خانواده،   
فعال  پالک  عدم  همچون  شروطی 
ارائه  یا  متقاضی  فرد  برای  انتظامی 
و  است  نشده  ذکر  معتبر  گواهی نامه 
مشخص نیست آیا به اقتضای طرح های 
حمایت از خانواده و اختصاص خودرو به 
مادران دارای دو فرزند و بیشتر است، 
این دو شرط حذف شده است یا سهواً 
قلم  از  بخشنامه  در  دوشرط  این  ذکر 

افتاده است.
مهلت  شده،  ئه  را ا خودروهای 
دو  هر  برای  ثبت نام  شرایط  و  ثبت نام 
طرح مشابه بوده و تنها کدهای فروش 

متفاوت است.

تأکید مدیرعامل بانک دی بر نقش محوری نظام بانکی در تحقق 
شعار سال

مدیرعامل بانک دی با تأکید بر نقش محوری نظام بانکی در تحقق 
مجموعه  گفت:  اشتغال آفرین«  دانش بنیان،  »تولید؛  بر  مبنی  سال  شعار 
و  تدوین  سال،  شعار  تحقق  مسیر  در  بانک دی  برنامه های  و  سیاست ها 

ابالغ شده است.
»علیرضا قیطاسی« به همراه رییس و اعضای هیئت مدیره در دیدار 
بر  تمرکز  بانک،  این  مرکزی  شعبه  از  بازدید  همکاران ضمن  با  نوروزی 
درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع خدمات ارزی را یک مزیت رقابتی ویژه برای 
بانک دانست و تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به یکسان بودن خدمات 
ارائه شده در بخش ریالی در نظام بانکی، توجه به درآمدهای غیرمشاع حاصل 
از ارائه خدمات ارزی به مشتریان از طریق ارائه سبد متنوعی از محصوالت، 

اقدامی موثر در سیستم درآمدی بانک  محسوب می شود. 
وی افزود: شعبه مرکزی به واسطه برخورداری از مشتریان اختصاصی 
ارائه خدمات ارزی متنوع، پیشگام و الگوی سایر  و شرکتی ویژه باید در 

شعب باشد.
سال  یک  بانکی  شبکه  برای  را   ۱۴۰۱ سال  دی  بانک  مدیرعامل 
مهم و ویژه دانست و تصریح کرد: بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری) 
مدظله العلی( محور تمرکز اقتصادی کشور باید بر شعار »تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« باشد که این رهنمود، وظیفه نظام بانکی را بیش از پیش 

حائز اهمیت کرده است.
وی ادامه داد: شعب باید بر اساس دستور هفت ماده ای رییس کل محترم 
به ویژه شرکت های  مشتریان  به  آسان  تسهیالت  ارائه  در  مرکزی،  بانک 
را داشته  نهایت همراهی و همکاری  تولیدکنندگان داخلی،  دانش بنیان و 

باشند تا نقش خود را   در تحقق شعار سال ایفا کنند.
قیطاسی در پایان با اشاره به هدفگذاری عملیاتی و استراتژی های 
میزان  و  مشتریان  جذب  در  شعب  سهم  گفت:   ۱۴۰۱ سال  در  بانک 
تدوین  اعتباری  خط مشی  همراه  به   ۱۴۰۱ سال  درآمدهای  افزایش 
شده است که امیدوارم با برنامه ریزی های صورت گرفته شاهد تحقق  

باشیم. اهداف 

دیدار نوروزی مدیرعامل موسسه اعتباری ملل با کارکنان

در ایــن جلســه حجــت االســالم ســید امیــن جــوادی ضمــن عــرض 
تبریــک و تهنیــت بــه مناســبت ســال نــو و حلــول مــاه مبــارک رمضــان 
بــه آثــار و بــرکات ایــن مــاه عظیــم پرداخــت و عنــوان داشــتند، ایــن مــاه 
متعلــق بــه خداونــد مــی باشــد کــه همــه بنــدگان میهمــان خــدا مــی 
باشــند و صاحــب خانــه تمامــی بــرکات را بــرای پذیرایــی از میهمانــان 
مهیــا نمــوده تــا ســبک بــال باشــند. در ایــن مــاه همــه مــی توانیــم از 
نعمــات خداونــد بهــره بــرده و اگــر از نعمــات الهــی بــی نصیــب باشــیم 

کاهلــی از مــا مــی باشــد.
ایشــان در ادامــه گفتنــد: در ماه هــای دیگــر بایــد دعــا بــا تشــریفات 
ــا را  ــد دع ــا خداون ــد ت ــی باش ــان خاص ــدس و در زم ــی مق و در مکان
مســتجاب کنــد ولــی در ایــن مــاه ایــن چنیــن نیســت همــه می تواننــد 
در ایــن مهمانــی وارد شــده و بــا هــر زبــان و اندیشــه خــود را بــه خــدا 
نزدیــک کننــد. پــس بایــد از هــر فرصتــی بــرای نزدیکــی و تقــرب بــه 

خــدا اســتفاده کنیــم.
مدیرعامــل موسســه اعتبــاری ملــل در خصــوص اهمیــت امــر بــه 
معــروف در جامعــه باالخــص بــه کارگــزاران موسســه افزودنــد: امــر بــه 
معــروف باعــث تســهیل در رونــد کار و جلوگیــری از انحــراف در مســیر 
خدمــت بــه مــردم عزیــز مــی شــود کــه در ایــن بحــث مــی بایســت آبرو 

و حیثیــت افــراد مدنظــر قــرار گرفتــه و کامــال محفــوظ باشــد.
ایشــان افزودنــد:در خصــوص حــق النــاس در هــر حــال بایــد مقیــد 
بــود. وظیفــه ماســت کــه در محــل کار حــق النــاس را رعایــت کنیم حتی 
اگــر کســی بــرای دریافــت خدمــات معطــل شــود مــا بایــد در پیشــگاه 
خداونــد پاســخگو باشــیم. بایــد مواظــب باشــیم و مراقــب رفتــار و اعمــال 
ــه نحــو احســن  ــع می بایســت ب ــظ و حراســت از مناب ــان باشــیم. حف م
صــورت پذیــرد و از اســراف جلوگیــری کــرد. عمــر انســان ماننــد جــوی 
آب روانیســت کــه در حــال گــذر اســت. االن خداوند فرصــت خدمتگزاری 
را بــر مــا ارزانــی داشــته اســت پــس بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــم 

و بــه همدیگــر کمــک کنیــم .
حجــت االســالم جــوادی در خصــوص عملکــرد موسســه در ســال 
ــه اهــداف  ــد در ســال گذشــته ب ــه لطــف خداون ــان داشــت: ب ۱۴۰۰ بی
تعییــن شــده رســیدیم و توانســتیم بــه برنامــه ای کــه کارشناســان طراحی 
کردنــد بــا کمــک یکدیگــر و همراهــی و همــکاری همــکاران عزیــز بــه 
نتیجــه برســانیم کــه ایــن امــر ســبب رضایــت مشــتریان، ســهام داران 
ــه  ــال ۱۴۰۱ ب ــم در س ــد اســت. و امیدواری ــت خداون ــت رضای و در نهای

اهــداف تعییــن شــده هماننــد ســال گذشــته دســت یابیــم.
ایشــان افــزود: اگــر هــر ســازمان و موسســه و هرکــس بــه وظایــف 
ــه رشــد و توســعه کشــورکمک  ــد ب خــود درســت عمــل کنــد مــی توان
نمایــد کــه ایــن امــر باعــث تحقــق نظــرات مقــام معظــم رهبــری خواهد 

شــد و مــی تــوان ایــران را بــه عنــوان یــک الگــو معرفــی نمــود.
ــا آرزوی ســالی  مدیرعامــل موسســه اعتبــاری ملــل در خاتمــه ب
خــوب و آرزوی موفقیــت بــرای همــه هموطنــان عزیــز ایرانــی بیــان 
ــد  ــی نمای ــود را م ــالش خ ــه ت ــل هم ــاری مل ــه اعتب ــت موسس داش
ــه  ــی” ک ــان و اشــتغال زای ــش بنی ــد دان ــا شــعار ســال ۱۴۰۱ “تولی ت
ــه  ــت را جام ــده اس ــذاری ش ــام گ ــت ن ــای والی ــام عظم ــط مق توس

ــاند. ــل بپوش عم
پیــش از ســخنان مدیرعامــل موسســه اعتبــاری ملــل آقــای مروجی 
قائــم مقــام موسســه ضمــن بیــان آمــار و اطالعــات، عملکرد ســال ۱۴۰۰ 
موسســه را خــوب توصیــف کــرد و اظهــار امیــدواری نمــود کــه در ســال 

۱۴۰۱ بــه اهــداف تعییــن شــده دســت یابیــم.

قیمت نفت اوج گرفت
قیمت نفت در اوایل معامالت روز سه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر 
برانگیخت،  را  عرضه  اختالالت  به  نسبت  نگرانیها  که  ابهام های جدیدی 

افزایش یافت.
بهای معامالت نفت برنت یک دالر و ۵۸ سنت معادل ۱.۵ درصد افزایش 
یافت و به ۱۰۹ دالر و ۱۱ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دالر و ۶۱ سنت معادل ۱.۶ درصد افزایش یافت 

و به ۱۰۴ دالر و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید.
هر دو شاخص اندکی پس از این که کویچی هاگیودا، وزیر صنعت ژاپن 
گفت آژانس بین المللی انرژی همچنان سرگرم کار روز جزییات دور دوم برداشت 
هماهنگ از ذخایر نفت استراتژیک است، بیش از دو دالر در هر بشکه صعود 
کرده بودند. ژاپن پس از اعالن رسمی از سوی آژانس بین المللی انرژی، قصد 

دارد درباره برنامه آزادسازی نفت از ذخایر اضطراری خود تصمیم گیری کند.
کشورهای هم پیمان آمریکا روز جمعه با دومین برداشت هماهنگ از ذخایر 
استراتژیک خود برای آرام کردن بازار موافقت کردند اما حجم نفتی که آزاد خواهد 
شد، هنوز مشخص نشده است و قرار است به زودی جزییات آن اعالم شود.

معامالت نفت روز دوشنبه تحت تاثیر چشم انداز تحریم های بیشتر علیه 
روسیه و توقف مذاکرات وین برای احیای توافق هسته ای ایران، با بیش از سه 

درصد افزایش بسته شده بودند.
شرکت مشاوره وود مک کنزی روز دوشنبه برآورد کرد اعضای اتحادیه 
اروپا و اقتصادهای پیشرفته شامل ژاپن و کره جنوبی ممکن است گریدهای 
مشابه را جایگزین حدود ۶۵۰ هزار بشکه در روز نفت روسیه کنند. این نفت 
احتماال از خاورمیانه می آید که معموال خریداران اصلی آن چین و هند هستند.

شرکت دولتی پاالیشگاه و پتروشیمی مانگالور هند در اقدامی کم سابقه 
از تخفیف چشمگیر نفت روسیه استفاده کرد و یک میلیون بشکه نفت اورال 

روسیه را برای بارگیری در ماه مه خریداری کرد.
الکس سان، مدیر مشاوره وود مک کنزی با اشاره به این که تخفیف 
چشمگیر نفت اورال روسیه، فرصت خرید جدید برای چین ایجاد کرده تا 
ذخایر خود را پر کند، در این باره گفت: تجارت جهانی نفت خام با سواپ نفت 
بین اقتصادهای توسعه یافته ای که به تحریم خودخواسته نفت روسیه دست 
زده اند و بازارهای در حال توسعه که متقاضی نفت ارزان این کشور هستند، 

متعادل خواهد شد.
در این بین، عربستان سعودی قیمت فروش نفت خود برای همه مناطق 
را افزایش داد و قیمت فروش نفت این کشور به آسیا به باالترین رکورد همه 
زمان ها صعود کرد. آرامکوی سعودی قیمت فروش رسمی ماه مه به آسیا را 
برای نفت سبک خود ۹ دالر و 3۵ سنت در هر بشکه باالتر از قیمت پایه نفت 

عمان/دوبی تعیین کرد که باالترین نرخ اضافه تاکنون محسوب می شود.
بر اساس گزارش رویترز، بزرگترین افزایش قیمت فروش نفت عربستان 
برای آسیا و پس از آن برای شمال غربی اروپا، مدیترانه و آمریکا بود. این افزایش 
قیمت همزمان با مختل شدن صادرات نفت روسیه تحت تاثیر تحریم های 
دولتهای غربی و تحریم های خودخواسته خریداران دیگر صورت گرفته است. 
آژانس بین المللی انرژی برآورد کرده که بازارهای نفت از آوریل ممکن است 

سه میلیون بشکه در روز نفت و فرآورده های نفتی روسیه را از دست دهند.

مسئول عراقی:
فعال به گاز ایران نیاز داریم

سرپرست وزارت برق عراق گفت که گاز ایران برای نیروگاه های عراق 
مناسب است و قیمت آن هم قابل قبول است و تا سال های آینده نیز عراق 

به آن نیاز خواهد داشت.
به گزارش الفرات نیوز، عادل کریم، سرپرست وزارت برق عراق، تأکید 
کرد که این وزارتخانه برای آمادگی در فصل تابستان پیش رو فعالیت های خود 

را افزایش داده و افزود که اولویت اصلی افزایش تولید برق است.
کریم تأکید کرد که به شرط تأمین سوخت الزم برای نیروگاه ها، وضعیت 
تأمین برق در کشور بهتر خواهد بود و ۴ هزار مگاوات به تولید برق کشور 

افزوده خواهد شد.
او گفت که عراق در حال حاضر به 3۵ هزار مگاوات برق نیاز دارد که هر 
سال ۱۵۰۰ مگاوات به آن افزوده می شود و افزود که در صورت تأمین بودجه 

الزم تا سال 2۰2۶ تولید برق عراق مازاد بر مصرف خواهد بود.
در تابستان سال گذشته وزارت برق عراق اعالم کرد که برای اولین بار 

به رکورد تولید 2۱ هزار مگاوات برق رسیده است.
سرپرست وزارت برق عراق گفت که گاز ایران برای نیروگاه های عراق 
مناسب است و قیمت آن هم قابل قبول است و تا سال های آینده نیز عراق 

به آن نیاز خواهد داشت.
وی تأکید کرد که هدف از اتصال برق عراق به ترکیه تأمین برق برای 
موصل است و افزود که الزم است قراردادهای اتصال برق با همه کشورهای 

همسایه وجود داشته باشد.
عادل کریم همچنین گفت که عراق قراردادهایی برای تولید 7۵۰۰ مگاوات 

برق از انرژی های تجدیدپذیر امضا کرده است

برای اولین بار صورت می گیرد؛

فروش 2 محصول تغییر یافته ایران خودرو در نخستین فروش فوق العاده 1401
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ایران برای صادرات گاز به اروپا
 شرط گذاشت!

به  برای صادرات گاز  ایران گفت:  مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز 
اروپا نیازمند شروطی هستیم که اگر محقق شود، می توانیم بازارهای اروپا 

را به دست آوریم.
حمیدرضا عراقی، با بیان اینکه در حال حاضر ایران امکان صادرات گاز 
را ندارد، اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی گاز ایران نمی تواند جایگزین 
روسیه شود اما اگر  در درازمدت صرفه جویی صورت بگیرد و توسعه مخازن 
انجام شود، ایران می تواند از فرصت ها استفاده کند و این مساله تنها منوط 
به شرایط کنونی نمی شود و درصورت فراهم شدن شرایط کال می تواند از 

مزایای توسعه صادرات بهره ببرد.
وی با تاکید بر اینک تحقق این مساله مستلزم شروطی است، گفت: 
مصرف بهینه باید اتفاق بیفتد و در کنار آن نیز توسعه مخازن صورت بگیرد؛ 
عالوه بر این حفظ و پایداری شرایط موجود و توسعه سرمایه گذاری نیز از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است که اگر محقق شود، آینده خوبی را برای صنعت 

گاز می توانیم ترسیم کنیم.
مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه هر زمانی ایران 
گاز مازاد داشته باشد این فرصت برایش وجود دارد که به بازاهای اروپایی 
راه پیدا کند، گفت: امکان صادرات گاز ایران به اروپا وجود دارد اما باید به 
بحث مدیریت مصرف، توسعه انرژی های تجدیدپذیر، توسعه و پایداری تولید 

گاز، سرمایه گذاری در مخازن جدید توجه شود.
عراقی افزود: باید روی این مساله فکر شود و اگر با روش فعلی پیش 
برویم، امکان صادرات گاز به اروپا وجود نخواهد داشت، در شرایط کنونی 

طبق اعالم مسووالن صنعت گاز به ۱۵۰ میلیارد دالر سرمایه نیاز داریم.
اگر  گفت:  اروپا  به  گاز  صادرات  پتانسیل های  به  اشاره  با  وی 
سیاستگذاری ها به درستی انجام شود، می توانیم تا 2۰۰ میلیارد مترمکعب 

در سال صادرات گاز به اروپا داشته باشیم.
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زیر نظر: صمد جعفری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
استیضاح وزیر صمت با قدرت انجام می شود!

عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلس، گفت: اسـتیضاح را با قدرت 
پیگیـری می کنـم، مـا قبال در رابطه با عملکرد وزیر نمی خواسـتیم اسـتیضاح 
کنیـم؛ امـا مـن االن می خواهم اسـتیضاح را اصالح کنم چون مـن در رابطه 
بـا قیمـت خـودرو به ایشـان انتقاد داشـتم، االن عملکرد وزیر نشـان می دهد 

آقـای فاطمی امیـن از خیلی موضوعات بیگانه و دور اسـت.
لطـف اهلل سـیاهکلی عضـو کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای 
اسـالمی، درخصـوص بحـث واردات خـودرو و اعمال نظر مجمع تشـخیص 
مصلحـت نظـام در مصوبه نمایندگان مجلس، گفت: اسـتنباط ما این اسـت 
کـه ایـن مسـاله در اختیـار دولـت اسـت و دولـت می توانـد واردات داشـته 

باشـد، کاری که مجمع تشـخیص 
ایـن  داد  انجـام  نظـام  مصلحـت 
بـود کـه گزارشـی را بـه شـورای 
نگهبـان  شـورای  و  داد  نگهبـان 
هـم با هیات رئیسـه کـه مجوزی 
از صحـن داشـتند، بـا هـم کنـار 
آمدنـد و نظـر مجمـع تشـخیص 
مصلحـت نظـام مبنـی بـر حـذف 

اعمال شـده اسـت.
وی ادامـه داد: امـا اسـتنباط 
طـرح  ایـن  کـه  اسـت  ایـن  مـا 
توسـط دولـت قابـل اجراسـت به 
ایـن خاطـر کـه چنـد مـاه دیگـر 

قانـون ممنوعیـت واردات بـه کلـی برداشـته می شـود بـه ایـن جهـت کـه 
زمانـش تمـام شـده اسـت. بنابرایـن دولـت می تواند بـه این موضـوع وارد 

شـود و عمـل کنـد.
عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلس با اشـاره به نقـش و اهمیت 
خـودرو در زندگـی روزمـره مـردم، بیـان داشـت: بحـث خـودرو را نبایـد بـه 
عنـوان یـک کاالی لوکـس و کاالیـی در کنـار زندگـی مردم تعریـف کنیم، 
بلکـه امـروز خـودرو کاالی اساسـی زندگی محسـوب می شـود. یـک زمانی 
تلویزیـون، یخچـال و حتـی تلفـن کاالی لوکـس محسـوب می شـدند که از 
هـر چنـد خانـواده تعداد محـدودی از آن ها برخـوردار بودند، امـروز می توانیم 

بگوییـم این هـا کاالی لوکس هسـتند؟
وی اضافـه کـرد: مـا امـروز داریـم در یـک دوران مـدرن زندگـی 
می کنیـم و کـف رفـاه مردم امروز نسـبت به دهه هـای گذشـته باالتر رفته 
و بسـیاری از کاالهـا کـه ممکـن اسـت به ذهـن بعضی ها لوکس باشـد، از 
جنبـه لوکـس خـارج شـده و بـه کاالی اساسـی زندگی تبدیل شـده اسـت. 

بـه نظـر مـن خـودرو جـزو کاالهـای اساسـی الینفـک زندگـی اسـت و هر 
خانـواری تقریبـا بایـد حداقـل دو خودرو داشـته باشـند چون هم زن شـاغل 
اسـت و هـم مـرد؛ در دنیـا هـم به ایـن سـمت رفتنـد و اکنـون میانگین در 
دنیـا هـر ۴ نفـر دو خـودرو اسـت ولـی مـا در ایـران هنـوز یـک خـودرو و 

کمتـر از یـک خـودرو داریم.
نماینـده مـردم قزوین در مجلس همچنین ابراز داشـت: بنابراین این نگاه 
را بایـد اصـالح کنیم و بدانیم که خودرو کاالی اساسـی اسـت، همان فرمولی 
کـه نسـبت بـه کاالهای اساسـی داریـم باید با همـان فرمول بـه این موضوع 
نـگاه کنیـم، حتی خودرو در یک سـری امور باالتر از کاالهای اساسـی اسـت 
چـون جـان مردم را به خطر می اندازد. شـما در همین روزهـای عید تصادفات 
و مـرگ و میـر را دیدیـد، در طـول سـال هم این آمـار را نگاه کنیـد. بنابراین 
اگـر بخواهیـم بـه خـودرو از زاویه کاالی اساسـی نـگاه کنیم کارهـای زیادی 
بایـد انجـام دهیـم کـه انجـام نداده ایـم؛ یکـی از آن کارهـا »ایجـاد رقابت و 
شکسـتن انحصـار بـازار« و »واردات بـرای تنظیم بازار« اسـت کـه این موارد 

بـه نظـر من جـزو ابزار این کار اسـت.
سـیاهکلی در رابطـه بـا موضـوع اسـتیضاح وزیـر صمـت کـه از سـال 
اعـالم وصـول  تاکنـون  و  داده شـده  تحویـل  رئیسـه  هیـات  بـه  گذشـته 
نشـده اسـت، گفـت: بـه تازگـی یـک مطلـب جدیـد پیـش آمـده که رسـانه 
این هایـی کـه  دولـت اصـال ماهـا را منفعت طلـب خطـاب کـرده و گفتـه 
دنبال اسـتیضاح هسـتند مفعت طلب 
هسـتند. جالب اسـت بـه عنوان یک 
رسـانه دولتـی کـه از بیت المال پول 
میلیـارد   ۱۵۰۰ بـاالی  می گیـرد، 
از  بیـش  بودجـه می گیـرد،  تومـان 
۱۰۰۰ کارمنـد دارد، در کشـورهای 
بایـد  و  دارنـد  نمایندگـی  مختلفـی 
مدافـع واقعـی دولت و مردم باشـد و 
ایـن رویـه خیلی وحشـتناک اسـت.
وی ادامـه داد: از نظـر بنـده ای 
از  بیـش  و  هسـتم  رسـانه ای  کـه 
37-3۸ سـال بـا رسـانه کار کـردم 
ایـن اقـدام را نه اخالقـی می دانم نه 
حرفـه ای بلکـه داللـی می دانم. با این وضعیت مجلس بـا آن ها برخورد خواهد 
کرد و من حتما شـکایت خواهم کرد، امروز هم از هیات رئیسـه و کمیسـیون 

اصـل نـود و از وزیـر خواسـتم کـه سـریعًا بـه این موضـوع رسـیدگی کنند.
عضـو کمیسـیون صنایـع همچنین در رابطه بـا ادامه پیگیری اسـتیضاح 
خاطرنشـان کـرد: اسـتیضاح را بـا قـدرت پیگیـری مـی کنـم، ما قبـال که در 
رابطـه بـا فعالیـت وزیـر نمی خواسـتیم اسـتیضاح کنیـم؛ مـن االن می خواهم 
اسـتیضاح را اصـالح کنـم چـون مـن در رابطـه با قیمـت خودرو می خواسـتم 
ایشـان را اسـتیضاح کنـم امـا االن عملکـرد وزیـر نشـان می دهد آقـای وزیر 

از خیلـی موضوعـات بیگانه و دور اسـت.
وی گفت: در چارت اخیری که ما آن را افشـا کردیم و ابالغ شـده اسـت 
اصـال »معـدن« وجـود نداشـت، نمی دانـم آقـای وزیـر دارد چـه کار می کند. 
بنابرایـن اگـر تـا دیـروز از مـن می پرسـیدند، می گفتـم نمی خواهـم عملکـرد 
وزیـر را  اسـتیضاح کنـم امـا از ایـن بـه بعـد عملکرد وزیـر را هـم می خواهم 

اسـتیضاح کنم.

موسسات  و  بانک ها  کانون  دبیر 
ینکه  ا اعالم  با  خصوصی  عتباری  ا
 ۱2۰ تسهیالت  پرداخت  بخشنامه 
میلیونی تومانی ازدواج به شبکه بانکی 
است، گفت: سیستم  ابالغ شده  کشور 
که  است  گونه ای  به  مرکزی  بانک 
محض  به  بانک  این  بخشنامه های 
ابالغ به تمامی بانک ها ارسال می شود.

 » ی جمشید ضا  ر محمد «
تسهیالت  بخشنامه  ابالغ  درخصوص 
اظهار  کشور،  بانکی  شبکه  به  ازدواج 
مرکزی،  بانک  سیستم  در  داشت: 
بخشنامه ها پس از ابالغ در اختیار تمام 

بانک ها قرار می گیرد.
وی افزود: تسهیالت وام ازدواج در 
قانون بودجه امسال از 7۰ میلیون تومان 
به ۱2۰ میلیون تومان افزایش یافته و 
براساس اعالم بانک های خصوصی این 
بخشنامه به تمامی بانک های خصوصی 

ابالغ شده است.
موسسات  و  بانک ها  کانون  دبیر 
براساس  گفت:  خصوصی  عتباری  ا
بخشنامه جدید پرداخت وام ازدواج ۱2۰ 
میلیون تومانی در قانون جدید الزامی و 
الزم االجراست و بانک ها مکلف هستند 

با منابعی که در اختیار دارند، تسهیالت 
مربوطه را پرداخت کنند.

وی با اشاره به مشکل تامین اعتبار 
بانک ها در پرداخت وام ازواج، بیان کرد: 
وام ازدواج از محل سپرده گذاری قرض 
بعالوه  بانک ها  نزد  مشتریان  الحسنه 
بخشی از سپرده گذاری جاری افراد است 
متقاضیان  به  ساله   ۱۰ صورت  به  که 
پرداخت می شود. این یکی از مشکالت 
بانک ها در تسهیالت ازدواج است، اما 
این  هستند  ملزم  بانک ها  حال  این  با 

تسهیالت را پرداخت کنند.

فروردین   ۱۰ در  مرکزی  بانک 
ماه امسال بخشنامه اعطای تسهیالت 

ازدواج را به شبکه بانکی ابالغ کرد.
مرکزی  بانک  اساس  ین  ا بر 
مکلف است از محل صد در صد مانده 
درصد   ۵۰ و  قرض الحسنه  سپرده های 
سپرده های قرض الحسنه جاری شبکه 
را  بند  این  موضوع  تسهیالت  بانکی، 
بانک های  طریق  از  نخست  اولویت  با 

عامل تأمین کند.
بر  مبتنی  مکلفند  نیز  بانک ها 
با  کثر  حدا متقاضیان،  عتبارسنجی  ا

اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن 
معتبر نسبت به پرداخت این تسهیالت 

اقدام کنند.
 ،۱۴۰۱ بودجه  قانون  براساس 
در  ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت 
سال جاری برای هر یک از زوج هایی 
که تاریخ ازدواج آنها بعد از تاریخ یکم 
فروردین ماه ۱3۹7 بوده، ۱2۰ میلیون 
تومان و برای زوج های زیر 2۵ سال و 
میلیون   ۱۵۰ سال   23 زیر  زوجه های 
تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است.

این وام حداکثر با سفته و یا یک ضامن 
معتبر پرداخت می شود.

مسئولیت حسن اجرای حکم این 
بند به عهده بانک مرکزی و بانک های 
ذی  کارکنان  و  مدیران  کلیه  و  عامل 
ربط است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت 
تسهیالت تخلف محسوب شده و قابل 

پیگیری در مراجع ذی صالح است.
مرکزی  بانک  بخشنامه  راساس 
صورت  به  موظفند  بانک ها  تمامی 
ماهانه، تعداد تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت 
صورت  به  را  تسهیالت  این  دریافت 

عمومی اعالم کنند.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی:

بانک ها ملزم به پرداخت وام ازداوج هستند
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آبفا  شرکت  مدیرعامل 
سازنده  تعامل  گفت:  ایالم 
بین دستگاهای اجرایی سبب 

پیشرفت و توسعه استان می شود.
پرویز ناصری در راستای تعامل و 
همفکری در خصوص تامین آب بخشی 
با  دوشنبه  امروز  چوار  های  روستا  از 
و  ایالم دیدار  پایشگاه گاز  مدیر عامل 

گفتگو کرد.
از  تعدادی  اینکه  بیان  با  وی 
روستاهای شهرستان چوار با تنش آبی 
مواجه است، افزود: طی سنوات گذشته 
هایی  برنامه  مشکل،  این  رفع  جهت 

انجام ولی کافی نبود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
ایالم گفت: با توجه به بحران خشکسالی 

و عدم بارش کافی، تالش می شود با 
مسوالن  و  مردم  همراهی  و  همکاری 

کمترین  با  را  امسال  تابستان  استانی 
مشکل در زمینه تامین آب سپری کرد.

وی در ادامه با اشاره به اختصاصی 
خواستار  گاز،  پایشگاه  آب  تامین  خط 
همکاری این شرکت جهت تامین آب 

بخشی از روستاهای چوار شد.
در  ایالم  گاز  پایشگاه  مدیرعامل 
فی مابین  تعامالت  گفت:  دیدار  این 
می تواند تأثیری چشمگیر بر سرعت و 
کیفیت خدمت رسانی به مردم چوار شود.
روح اهلل نوریان افزود: در راستای 
مسئولیت های اجتماعی شرکت پاالیش 
گاز،  تمام تالش خود را جهت همکاری 

با ابفای استان انجام خواهد داد.
وی یادآور شد: در راستای آبرسانی 
به روستاهای کم آب چوار ، یک دستگاه 
تانکر به این موضوع اختصاص خواهد 

یافت.

مدیرعامل شرکت آبفا ایالم عنوان کرد :

تعامل سازنده بین دستگاهای اجرایی سبب توسعه ایالم می شود
بازدید مدیر مخابرات منطقه مرکزی از دهکده گل 

و گیاهان زینتی محالت
در راستای توسعه شبکه های مخابراتی دردهکده گل وگیاه زینتی 
شهر محالت ، مهندس لطفی، مدیر مخابرات منطقه مرکزی با  ابراهیم 
علیپور ،مدیر عامل تعاونی گل وگیاه شهرستان محالت دیار وگفتگو کرد .

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی در این دیدار 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  مرکزی  منطقه  مخابرات  مدیر  لطفی،  مهندس 
اینکه شبکه فیبر نوری تا ابتدای ورودی این مجموعه ایجاد شده است ، به 
منظور توسعه شبکه های مخابراتی وایجاد شبکه فیبرنوری در محوطه داخلی 
،مخابرات نهایت همکاری ومساعدت الزم را با این مجموعه انجام می دهد. 
در ادامه  این دیدار ،علیپور، مدیر عامل تعاونی گل وگیاه شهرستان 
محالت از حسن توجه و وتعامل مخابرات با این مجموعه تشکر وقدردانی 
کرد ومقرر شد با همکاری سایر دستگاه های اجرایی  شهرستان  محالت 
عملیات اجرایی  ایجاد شبکه فیبر نوری در  محوطه داخلی دهکده گل و 

گیاهان زینتی محالت آغاز گردد .
 گفتنی است دهکده گل و گیاهان زینتی محالت دارای وسعتی ۱۱۰ 
کشور  کل  در  گل  پرورش  دهکده  بزرگ ترین  به عنوان  و  است  هکتاری 

شناخته می شود.

فرمانده انتظامی ایالم خبر داد :
100 رأس گوسفند قاچاق در ملکشاهی کشف شد

فرمانده انتظامی استان ایالم از کشف ۱۰۰ رأس گوسفند به ارزش 3 
میلیارد ریال در شهرستان ملکشاهی خبر داد.

مأموران  داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  مهر  القاصی  دالور  سردار 
کنترل  و  زنی  گشت  هنگام  ملکشاهی  شهرستان  مرکزی  کالنتری 
بررسی  را جهت  نیسان  دستگاه   2 این شهرستان،  مواصالتی  محورهای 

بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروهای توقیف شده، ۱۰۰ 
را  بودند  دامپزشکی  اداره  از  مجوز  هرگونه  فاقد  که  گوسفند  رأس 

کردند. کشف 
با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی  انتظامی استان ایالم  فرمانده 
این محموله قاچاق را 3 میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان داشت: در این 
رابطه 2 نفر دستگیر که برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی 

و خودروهای متهمان نیز به پارکینگ انتقال داده شد.

فرمانده مرزبانی استان ایالم خبر داد:
کشف و مهار 1۶۳ رأس احشام قاچاق در دهلران

فرمانده مرزبانی استان ایالم از کشف و مهار ۱۶3 رأس احشام قاچاق 
در حوزه سرزمیني هنگ مرزی دهلران خبر داد.

به گزارش از پایگاه اطالع رساني فرماندهي مرزباني ایالم، سرهنگ 
ستاد»فرج رستمی« در تشریح این خبر گفت: مرزبانان دهلرانی با اشرافیت 
اطالعاتي و عملیاتي، از قصد افرادي براي قاچاق احشام در نوار مرز آگاه و 
بالفاصله با آمادگي و تجهیزات کامل، به تشدید پوشش کامل نوار مرزي 

مورد ظن پرداختند.
وی اظهار داشت: با اتخاذ تدابیر، عوامل اطالعاتي گروهان دهلران به 
همراه عوامل پشتیاني کننده با هدایت اطالعاتي، عملیاتي فرمانده هنگ 
مرزی دهلران، در اقدامي نسبت به تعقیب و مراقبت پرداخته و احشام قاچاق 

قبل از خروج از مرز را کشف و ضبط کردند.
این عملیات موفق  افزود: مرزبانان در  ایالم  استان  فرمانده مرزبانی 
شدند تعداد۱۶3راس احشام از نوع  گوسفند به ارزش تقریبي سه میلیارد و 

پانصد میلیون ریال را کشف و ضبط کنند.
سرهنگ ستاد»رستمی« تصریح کرد: قاچاق ریشه در بسیاري از جرائم 

دارد و به نوعي مادر آسیب ها و جرائم است.
هرگونه  چنانچه  خواست  مرزنشینان  و  شهروندان  از  پایان  در  وی 
اطالعات و اخبار در خصوص  قاچاق و این پدیده شوم را دارند از طریق 

مرکز فوریت هاي ۱۱۰ و مقرهاي مرزباني، مراتب را گزارش کنند.

در  دور  راه  از  کنترل  ماژول  به  روشنایی  پایه   125
خیابان آتشگاه مجهز شدند

هوشمندسازی روشنایی معابر یک انتخاب مقرون به صرفه نسبت به 
روش های سنتی برای شهر های بزرگ از جمله کالن شهر ها و شهرهای 
توریسیتی است. با استفاده از این سیستم می توان کنترل دقیق و نظارتی 

موثر بر روی مصرف برق داشته باشیم
برداری شرکت  بهره  بر  افالکیان مدیر دفتر نظارت  مهندس سعید 
توزیع برق اصفهان در این باره گفت : بنای تاریخی آتشگاه یکی از چندین 
باستانی  در شهر  گذشته  دوره های  از  مانده  باقی  یادگار  به  بنای  چند  و 
درخشد  می  اصفهان  شهر  کابین  بر  نگینی  مانند  که  باشد  می  اصفهان 
باید توجه کنیم که روشنایی معابر آن با مدیریت هوشمندانه نه تنها می 
تواند زیبایی آن را دو چندان کند بلکه می تواند باعث صرفه جویی در 

مصرف انرژی شود .
وی تصریح کرد : معابرعمومی یکی از ضروری ترین سیستم ها از 
لحاظ امنیت اجتماعی و فردی می باشدکه می توان با استفاده و مدیریت 
هوشمندانه روشنایی به تمام اهداف در این حوزه دست یافت در پروژه 
هوشمند سازی روشنایی اتوبان خرم خیام تا خیابان بهشت که در حوزه 
آثار تاریخی آتشگاه می باشد برای ۱2۵ پایه روشنایی و 2۵۰ چراغ ۱۵۰ 
وات بخار سدیم ماژول های کنترل از راه دور نصب شد که با سیستم 
اینترنت اشیا )IOT( فاز اول این پروژه با هزینه ای بالغ بر ۴۰۰ میلیون 

تومان اجرایی شد.
وی خاطر نشان کرد :با توجه به اینکه تابستان ۱۴۰۱ را در پیش رو 
داریم و مانند سال گذشته باید برای مدیریت مصرف انرژی اقدام به یک 
در میان نمودن چراغ های معابر کنیم این پروژه می تواند ما را به هدفمان 

نزدیک کند.
به  اصفهان  برق  توزیع  شرکت  برداری  بهره  بر  نظارت  دفتر  مدیر 
دیگراهداف این پروژه اشاره کرد وگفت : کاهش نارضایتی مردم؛ حذف 
شدن مشکل فاصله مکان جغرافیایی انجام پروژه از مرکز فرمان و شناسایی 

چراغ های سوخته و ......از دیگر اهداف این پروژه بوده است .

معاون شرکت توزیع برق:
اجرای طرح تست و بازرسی 7۶ هزار اشتراک برق 

در استان سمنان
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان سمنان 
از اجرای طرح تست و بازرسی 7۶ هزار و ۶۹۱ دستگاه لوازم اندازه گیری 

اشتراک های برق به صورت هدفمند در سطح استان خبر داد.
سال  در طی  تست  تعداد  این  مجموع  از  گفت:  لشکری  محمدرضا 
 ۱۶۰ و  هزار  هفت  و  عادی  بخش  در  اشتراک   ۵3۱ و  هزار   ۶۹ گذشته، 

اشتراک در بخش دیماندی، مورد بازرسی قرار گرفته است.
انشعاب غـیرمجاز در  این که 3۵۰ اشـتراک دارای  با اشاره به  وی 
مشترکان  افزود:  اند  گردیده  تکلیف  تعیین  و  آوری  جمع  کشف،  اسـتان 
مجاز استخراج رمزارز، به تجهیزات قطع جریان از راه دور مجهز شده اند.

وی اظهار کرد: از سوی همکاران این شرکت و با همکاری عوامل 
انتظامی، ۱22 مزرعه با یک هزار و 23۱ دستگاه که به صورت غیرمجاز در 
حال استخراج رمز ارز بوده اند شناسایی و با هماهنگی نهادهای نظارتی، 

جمع آوری شده است.
لشکری خاطرنشان ساخت: برنامه ریزی جهت توسعه رویت پذیری و 
کنترل پذیری مصرف مشترکان برق استان، تست و بازرسی مستمر انشعابات 
برق، اجرای رزمایش های تست و بازرسی در راستای کشف انشعاب های 
غیرمجاز، افزایش سطح هوشمندسازی شبکه با نصب کنتورهای هوشمند، 
توسعه کنتورهای مرجع، هوشمندسازی چاه های کشاورزی برای مشارکت 
در طرح های مدیریت مصرف و توسعه نرم افزارهای اندرویدی در حوزه 
تست و بازرسی لوازم اندازه گیری، از جمله برنامه های در دست اقدام برای 

سال جاری به شمار می رود.

در بازدید مدیرعامل شرکت ملی مهندسی ساختمان نفت ایران از 
فوالد اکسین مطرح شد؛

خارجی  های  نمونه  از  اکسین  محصوالت  استاندارد   
باالتر است 

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد اکسین چهارشنبه ۱۰ فروردین 
۱۴۰۱ مدیرعامل شرکت ملی مهندسی ساختمان نفت ایران از فوالد اکسین 
و خط تولید آن با هدف توسعه همکاری و انعقاد تفاهم نامه های دو طرفه 
 API در خصوص رفع نیازهای ان شرکت با استفاده از ورق های خاص

بازدید کرد.
مهندس احمدی مدیر عامل شرکت ملی مهندسی ساختمان نفت ایران 
ضمن تبریک عید نوروز و آغاز ماه رمضان گفت: حضور امروز ما در فوالد 
اکسین به دلیل نیازی که برای ورق های API و ورق های ترش داریم 
بوده، تا از کم و کیف تولید این ورقهای خاص مطلع باشیم و اقداماتی که 

برای تولید انها صورت می گیرد را از نزدیک شاهد باشیم.
احمدی افزود: قاعدتا هیئت مدیره و مدیر عامل و پرسنل و کارگران 
این شرکت  پیشرفته  تولید  تا خط  اند  فوالداکسین زحمات زیادی کشیده 
با اقتدار سرپا باشد بنابراین خیالمان راحت است جنس و محصولی که به 
دست ما میرسد از استاندارد باالیی برخوردار است و حتی از نمونه خارجی 

بهتر و با کیفیت تر می باشد.
وی تصریح کرد: به عنوان صنعتگر با روئیت فضای تولیدی اکسین 
نفت  صنعت  بدنه  از  بخشی  عنوان  به  تا  شدیم  تر  دلگرم  جدید  سال  در 
کشور به دنبال داخلی سازی و بومی سازی نیازهای خود با استفاده از تولید 

محصوالت ایرانی باشیم.
این مدیر نفتی در پایان اشاره کرد: در سال ۱۴۰۱ ما پروژه های بسیار 
بزرگی داریم و ۱۹۰ هزار تن ورق API برای این پروژها نیاز داریم عالوه 
بر این ۱۶ و نیم میلیارد یورو پروژه پاالیشگاهی تعریف کردیم که این نوید 
همکاری خوبی در بلندمدت با مجموعه فوالد اکسین و استفاده از محصوالت 

متنوع آن خواهد بود.
در بخش دیگری از این بازدید مهندس آسیابان مدیرعامل فوالد اکسین 
ضمن تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان و خوش آمد گویی به صنعتگران 
حوزه نفت گفت: خوشبختانه در ریلی که از دو سال پیش در فوالد اکسین 
ایجاد شده روند رو به رشدی را در بحث تولید و تنوع محصوالت شاهد 
هستیم به طوری که در آغاز سال ۱۴۰۱ اماده ی همکاری همه جانبه با 
شرکتهای بزرگی از جمله شرکت ملی مهندسی ساختمان نفت ایران هستیم 
زیرا فلسفه وجودی فوالد اکسین رفع نیاز از صنعت نفت و گاز بوده بنابراین 
اکسین وظیفه خود می داند در پشت سر لوله سازها با تولید ورقهای استراتژیک 

حمایت خود را در راستای توسعه صنایع کشور اعالم دارد.
ماست  مهم  های  اولویت  از  محصوالت  کیفیت  ارتقای  افزود:  وی 
و مسیری را که در پیش گرفته ایم فراتر از رقابت و اصاًل قابل قیاس با 

محصوالت خارجی نخواهند بود.

نخستین نشست تبیین و تدوین زیست بوم ملی اشتغال 
در استان خوزستان برگزار شد

استان  در  اشتغال  ملی  بوم  تدوین زیست  و  تبیین  نخستین نشست 
خوزستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  میزبانی  به  خوزستان 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان، 
صبح امروز دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱؛ نخستین نشست تبیین و تدوین 
زیست بوم ملی اشتغال در استان خوزستان با حضور »مهرداد نیکو« رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، »ارسالن غمگین« مدیر کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خوزستان، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
و  ارتباطات  استان، مدیر کل  کارآفرینی  استان، مدیر صندوق  گردشگری 
فناوری اطالعات استان، مدیر کل بنیاد شهید استان، مدیر کل ورزش و 
جوانان استان و جمع دیگری از مدیران و معاونین دستگاه های اجرایی استان 
در محل سالن جلسات شهید دقایقی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 

خوزستان برگزار شد.
 مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان در ابتدای این جلسه 
با بیان اینکه، اولین قرارگاه زیست بوم اشتغال کشور در وزارت تعاون کار 
و رفاه اجتماعی در حال انجام است، گفت: در اواخر اسفند سال گذشته با 
حضور دکتر »کریمی بیرانوند« معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال 
که  برگزار شد  محترم  استاندار  خلیلیان«  »دکتر  با  دیداری  متبوع  وزارت 
ایشان موافقت خود را با اجرای طرح زیست بوم اشتغال به صورت پایلوت 

در استان خوزستان اعالم کردند.
 “ارسالن غمگین« افزود: در همین راستا نخستین جلسه طرح زیست 
بوم اشتغال ملی به منظور آشنایی با طرح مذکور با حضور جناب آقای دکتر 

اسدی دبیر اجرایی طرح زیست بوم اشتغال کشور برگزار شده است.
در ادامه؛ »رامین اسدی« مدیر پروژه های اشتغال روستایی و فراگیر 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ضمن تبیین و تشریح طرح زیست بوم 
ملی اشتغال در استان، گفت: زیست بوم ملی اشتغال، هماهنگی، تعامل و 

مشارکت کلیه عوامل موثر در ایجاد توسعه اشتغال است.

سرپرست شرکت گاز در دیدار با فرمانده سپاه قائم آل محمد )عج( 
استان سمنان:

سپاه در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، امنیتی 
و ... نقش آفرین است

به گزارش روابط عمومی؛ سرپرست شرکت گاز استان سمنان در اولین 
روز ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۱ با حضور در سپاه استان با سردار دامغانی 

دیدار و گفتگو کرد.
سید جواد حقیقت حسینی با قدردانی از نقش مؤثر سپاه در عرصه 
... در استان گفت: همراهی  های مختلف فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و 
این  قدردان  و  بوده  خوب  بسیار  استان  گاز  مجموعه  با  سپاه  همدلی  و 

هستیم. همراهی 
وی به تقویت تعامالت دوجانبه اشاره نمود و افزود: رسالت اصلی سپاه 
عالوه بر پاسداری از اسالم و انقالب اسالمی، محرومیت زدایی و اشتغال 
زایی است؛ شرکت گاز استان سمنان آماده هر نوع همکاری با آن مجموعه 
باالخص شعار  و  مقام معظم رهبری  فرمایشات  اجرایی شدن  راستای  در 

سال)تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین( می باشد.
در ادامه سردار دامغانی ضمن گرامیداشت ماه مبارک رمضان و تبریک 
به سیدجواد حقیقت حسینی به عنوان سرپرست جدید شرکت گاز استان 
سمنان، اعالم داشت: باعث خرسندی است که جوانی مؤمن و انقالبی در 
این شرکت در کسوت مدیرعاملی انجام وظیفه می نماید؛ امیدوارم حضور 

شما مایه خیر و برکت در استان باشد.
سردار دامغانی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۱ که از سوی مقام معظم 
رهبری به عنوان نقشه راه اعالم شد، افزود: رهبر معظم انقالب، امسال به 
صورت ویژه به بحث افزایش تولید پرداختند، تولیدی که بر مبنای دانش، 
به رونق  ایجاد کند و منجر  اشتغال حداکثری  باشد و  فناوری  خالقیت و 

اقتصادی شود.

حضور  با  کریم  قرآن  خوانی  ترتیل  محفل  برگزاری 
قاریان برتر کشوری و استانی

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک خبر 
داد: برگزاری محفل ترتیل خوانی قرآن کریم با حضور قاریان برتر کشوری 

و استانی 
شعبانی از برگزاری محفل ترتیل خوانی قرآن کریم با حضور قاریان 

برتر کشوری و استانی در اراک خبر داد.
»علیرضا شعبانی« ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک 
رمضان به خبرنگار خبرگزاری شبستان در اراک گفت: محفل ترتیل خوانی 
قرآن کریم همچون سال های گذشته با حضور قاریان برجسته کشوری و 

استانی برگزار خواهد شد.
سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک افزود: 
از ساعت ۱7:3۰ در  نوروانی در  روزهای ماه مبارک رمضان  این محفل 

مصالی بیت المقدس اراک برگزار می شود.

با هزینه ای بالغ بر 3۴ میلیارد ریال 
بیش از ۱2 کیلومتر از شبکه توزیع آب 
در ۹ روستای شهرستان تیران و کرون

اصالح و بازسازی شد.
و  تیران  شهرستان  آبفای  مدیر 
کرون خاطرنشان کرد: در این عملیات 
از شبکه فرسوده  ۱2 هزار و ۶۰۰ متر 
جاجا،  میرآباد،  روستاهای  به  آبرسانی 
آباد،  تقی  گنهران،  بودان،  آباد،  علی 
و  اصالح  آباد  حسین  و  هومان  الور، 

بازسازی شد.
سعید عابدینی با اشاره به این که 
عملیات  این  در  نیز  آب  انشعاب   ۵۹۹
اجرای  افزود:  شد،  بازسازی  و  اصالح 
این طرح بالغ بر 3۴ میلیارد ریال هزینه 
در بر داشت که با مشارکت دهیاری های 

این ۹ روستا تامین شد.
وی گفت: با اجرای این طرح آب 
شرب پایدار 2۹7۶ خانوار ساکن در روستا 
بالغ بر ۹۵۰۰  های یادشده با جمعیتی 

نفر تامین شد

مدیر آبفای شهرستان تیران و کرون خبر داد؛
اصالح و بازسازی بیش از 1۲ کیلومتر از شبکه آبرسانی 9 روستای شهرستان تیران و کرون

یی  روستا تعاون  ره  ا د ا رئیس 
با  گفتگویی  در  شوشتر  شهرستان 
خبرنگار روابط عمومی از اولویت های 
کاری این اداره در سال جاری خبر داد.

تعاون  عمومی  روابط  گزارش  به 
جمشیدی  اسد  خوزستان  روستایی 
شکوفایی  سال   ۱۴۰۱ سال  گفت: 
شهرستان  روستایی  تعاون  فعالیتهای 
شوشتر در صنایع جانبی و تبدیلی و راه 
زمینه  در  مختلف  های  بخش  اندازی 

کشاورزی است.
وی گفت: شهرستان شوشتر یکی 
استان  در  کشاورزی  مهم  از شهرهای 
تولید  به  توجه  با  و  است  خوزستان 
محصوالت متنوع کشاورزی و همچنین 
وجود دامداران این نیاز احساس می شود 
این  در  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  که 
شهرستان به سرعت احداث و در اختیار 

بخش کشاورزی قرار گیرد.
شوشتر  روستایی  تعاون  رئیس 
بیان داشت: در نشستی که با فرماندار 
مجلس  در  شهرستان  مردم  نماینده  و 
رایزنی  با  و  داشتیم  اسالمی  شورای 
تا  تالشیم  در  گرفته  صورت  های 
سردخانه ۱۰۰ تنی در شهرستان احداث 
و بخشی از مشکالت تعاون روستایی در 

این زمینه را مرتفع سازیم، خوشبختانه 
و  تامین  این سردخانه  نیاز  زمین مورد 
به  نیاز  اکنون  سردخانه  احداث  برای 
تومان  میلیارد   ۶ تا   ۵ بر  بالغ  اعتباری 
مراحل  زودی  به  امیدواریم  که  است 
احداث آن به سرانجام و خدمتی بزرگ 

به شهرستان شوشتر شود.
جمشیدی ادامه داد: یکی دیگر از 
فعالیت های ما در سال جاری عالوه بر 
خرید محصوالت کشاورزی به صورت 
تضمینی و توافقی، کاشت گندم بذری 
است، زیرا شهرستان شوشتر ساالنه به 
بیش از 2 هزار تن گندم بذری نیاز دارد 

شهرستان  خارج  از  محصول  این  که 
می  قرار  کشاورزان  اختیار  در  و  تامین 
گیرد و بنا داریم در سال جاری خودمان 
در  و  تامین  و  کشت  را  محصول  این 
برای  که  دهیم  قرار  کشاورزان  اختیار 
این مهم به اعتباری بالغ بر 2۵ میلیارد 

تومان نیاز است.
وی تصریح کرد: از دیگر فعالیت 
های مد نظر تعاون روستایی شوشتر در 
سال جاری راه اندازی خط تولید شالی 
به  نیاز  که  است  آب  میان  در  کوبی 
انجام  مهم  این  اگر  و  دارد  بروزرسانی 
و  شالی  خرید  فاز  در  توانیم  می  شود 

اسمی  ظرفیت  شویم،  وارد  برنج  تولید 
این کارخانه در ساعت بین 2.۵ تا 3 تن 
می باشد و نیاز به اعتباری بالغ بر یک 

میلیارد تومان دارد.
شوشتر  روستایی  تعاون  رئیس 
مد  های  فعالیت  از  دیگر  یکی  گفت: 
نمودن  فعال  جاری  سال  در  ما  نظر 
شرکت تعاونی دامداران شهرستان است 
که خوشبختانه با اقدامات اولیه ای که 
از  بعد  توانسته  این شرکت  انجام شده 
پرداخت بدهی های خود به سرعت به 
سود برسد و بیش از ۵۰۰ میلیون تومان 
سود داشته باشد، از این رو برای رفع نیاز 
دامداران یکی دیگر از فعالیت های ما 
راه اندازی دستگاه تولید کنسانتره می 
باشد که ظرف ماه های آینده خط تولید 
آن فعال می شود و روزانه ۱۰ تا ۱۵ تن 
خوراک دام را تولید و در اختیار دامداران 
قرار می دهیم که این مهم نیاز به اعتبار 

2۰ میلیارد تومانی دارد.
 : گفت ن  یا پا ر  د ی  جمشید
در  ما  های  اولویت  ز  ا دیگر  یکی 
صورت  به  ذرت  خرید  جاری  سال 
اقدامی  مهم  این  و  است  ای  علوفه 
ن  ا ر ا مد ا د ز  نیا مین  تا ستای  ا ر ر  د

باشد. می  شوشتر  شهرستان 

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان شوشتر خبر داد:

1401 سال شکوفایی فعالیتهای تعاون روستایی شوشتر است

جانشینان مدیریت منابع انساني و 
ریاست اداره کارگزیني مخابرات منطقه 
گزارش  به  شدند.   معرفي  گلستان 
منطقه  مخابرات  عمومي  روابط  اداره 
دکتر  سوي  از  حکمي  طي   ، گلستان 
غالمعلي شهمرادي جانشینان مدیریت 
منابع انساني و ریاست اداره کارگزیني 

معرفي شدند. 
گلستان  منطقه  مخابرات  مدیر   
ن  نشینا جا فه   ر معا جلسه  ر  د که 
اداره  انساني و ریاست  مدیریت منابع 
کارگزیني سخن مي گفت : با اشاره به 
اهمیت حوزه منابع انساني و مدیریت 
آن ، تدبیر ، هوشمندي و خیرخواهي 

را از ویژگیهاي مدیریت آن دانست . 
وي حوزه منابع انساني را از بخشهاي 
بر  و  نست  ا د زمان  سا تژیک  ا ستر ا
دانش  و  ارزنده  تجربیات  از  استفاده 
مدیریتي پیشکسوتان این حوزه تاکید 
کرد. در ادامه این جلسه از تالشهاي 
سیدیعقوب  رز  با خدمات  و  رزنده  ا

کتولي  دیلم  علي  محمد  و  مفیدي 
قاسمي  حمیدرضا  آقایان  و  قدرداني 
سمت  حفظ  با  مالي  مور  ا مدیریت 
انساني  منابع  مدیر  جانشین  بعنوان 
جانشین  بعنوان  باباکردي  شعبان  و  
و  معرفي  رگزیني  کا ره  دا ا ریاست 

شدند. منصوب 

انتصاب جدید در شرکت  مخابرات منطقه گلستان

سرپرست شهرداری ایالم گفت: 
طرح احداث کارخانه بازیافت پسماند 
از سوی مسووالن شهرداری و استان 

در دست پیگیری است.
حمداهلل نصرت پور با اعالم این 
خبر اظهار داشت: برای جلوگیری از 
مشکالت زیست محیطی، شهرداری 
از  زمین  درخواست  به  اقدام  ایالم 
منابع طبیعی نمود که در ابتدای کار 

کارخانه  احداث  برای  هکتار   23 با 
پسماند موافقت شد.

و  بررسی  از  پس  افزود:  وی 
و  سازی  مستند  کمیسیون  بازدید 
شهرداری ها  منقول  اموال  تامین 
 2 با  تنها  پسماند  موضوع  برای 
هکتار موافقت شد که با رایزنی های 
مسئوالن استانداری این میزان به 7 

هکتار افزایش یافت.

یالم  ا ری  شهردا سرپرست 
عنوان کرد: مجوز های اداری برای 
احداث این کارخانه اخذ شده و این 
طرح به یکی از پروژه های اولویت 

دار استان تبدیل شده است.
وی ادامه داد: با توجه به قول 
چندماه  در  است  قرار  مسئوالن 
آینده مبلغی حدود 3 میلیارد تومان 
برای  اولیه  اعتبار  تامین  عنوان  به 

تسطیح و خاکبرداری در این زمین 
انجام شود.

نصرت پور تصریح کرد: مسایل 
زیست محیطی، پراکنش نقاط آلوده 
در سطح استان، حفظ منابع طبیعی 
سازی  رها  و  دفن  از  جلوگیری  و 
پسماند در طبیعت استان از جمله ی 
بازیافت  کارخانه  احداث  ضروریات 

زباله در ایالم است.

سرپرست شهرداری؛

احداث کارخانه پسماند ایالم در حال پیگیری است
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بازدید مدیرعامل بیمه کوثر از استان کردستان

استان  در  کوثر  بیمه  سرپرستی  جدید  مدیر  انتصاب 
زنجان

: کامبیز صالح با حکم رسمی مدیرعامل بیمه کوثر به عنوان مدیر جدید 
سرپرستی بیمه کوثر در استان زنجان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر، مدیرعامل شرکت در مراسم تکریم 
و معارفه ای که با حضور مدیران ارشد استان و جمعی از معاونان و مدیران 
ستاد برگزار شد در آغاز این مراسم با تبریک اعیاد شعبانیه و قدردانی از 
زحمات علیرضا بابانژاد، مدیر سابق سرپرستی بیمه کوثر در استان زنجان، 
بیان کرد: انتظار داریم با مدیریت آقای صالح که تجربه ۱۰سال فعالیت در 
سرپرستی های گیالن  و قزوین شرکت بیمه کوثر را در کارنامه خود دارد 
شاهد بهبود عملکرد، افزایش رضایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و سودآوری 
مناسب در استان باشیم.ابوالفضل آقادادی در دیدار با نمایندگان و کارکنان 
شرکت گفت: باید تحقق دو هدف اصلی رضایت مشتریان و سودآوری را در 
سرپرستی استان زنجان با همکاری و همدلی شبکه نمایندگان و کارکنان و 
برنامه محوری و مدیریت ریسک مناسب دنبال کرد.وی تاکید کرد: استفاده 
حداکثری از ظرفیت های استان، استمرار در اصالح ترکیب پرتفوی به ویژه 
در رشته های درمان و ثالث، جذب بازارهای جدید و سودده موجب بهبود 

عملیات بیمه گری و افزایش پرتفوی شرکت در استان می شود.
مدیرعامل بیمه کوثر در پایان با تاکید بر اینکه نگاه ما در بیمه کوثر 
باید انسجام تیمی و همراهی برای رسیدن به دستاوردها باشد، خاطرنشان 
کرد: فرهنگ ما کوثری و شعار ما خیر کثیر است و این یعنی همه اعضای 
خانواده بزرگ و متحد بیمه کوثر می کوشند در راه بهتر انجام دادن وظایف 
کمک کنند و در تعامل با مشتریان نیز بهترین خدمات را به آنان ارائه دهند 

و ان شاء ا… این سفر نیز مایه خیر و برکت برای بیمه کوثر زنجان باشد.

تقدیر از پرسنل پرتالش بیمه حافظ

 در مراسمی از تالشهای شایسته شعبه ماکو و کارشناس واحد فنآوری 
اطالعات این شرکت تقدیر شد .

به گزارش روابط عمومی بیمه حافظ ، در این مراسم که با حضور رئیس 
هیات مدیره ، مدیرعامل و معاونین بیمه حافظ در محل سالن جلسات این 
شرکت برگزار شد ، از تالشهای شایسته و قابل تحسین پرسنل شعبه ماکو 
در نیل به اهداف و سیاستهای ترسیم شده بیمه حافظ تقدیر و قدردانی شد .

بر اساس این گزارش ، هادی گوزل زاده سرپرست شعب شمالغرب 
و رئیس شعبه ماکو بیمه حافظ به نمایندگی از پرسنل آن شعبه ، به دلیل 
تالش مستمر برای تحقق بودجه مصوب سال ۱۴۰۰هیات مدیره تنها در 
۸ ماه ، و جذب پرتفوی آرمانی این شرکت قبل از پایان سال ، تقدیرنامه 
خود را از دکتر سلطانی مدیرعامل بیمه حافظ و دکتر دودانگه رییس هیات 

مدیره دریافت کرد .
احمد  آقای  و خدمات  از تالشها   ، مراسم  این  ادامه  در  است  گفتنی 
تاجبخش ، کارشناس واحد فنآوری اطالعات بیمه حافظ به دلیل راه اندازی 
سامانه ویژه سهامداران این شرکت و دیگر خدمات ارزنده ایشان در طول 

یکسال گذشته تقدیر ویژه بعمل آمد.

بیمه پارسیان ساختمان جدید شعبه رشت را افتتاح کرد
در راستای ارایه هرچه بهتر خدمات 
و تحقق شعار مشتری مداری و توسعه 
بیمه ای، ساختمان جدید شعبه  خدمات 

رشت به بهره برداری رسید.
بر اساس این گزارش؛ در مراسمی 
هیأت  ییس  ر یب  نا ر  حضو با  که 
به  پارسیان  بیمه  مدیرعامل  و  مدیره 
کارشناسان  مدیران،  معاونین،  همراه 
مسئولین  و  رشت  شعبه  نمایندگان  و 

استانی برگزار شد، هادی اویارحسین، از لزوم حضور موثر در مراکز استان 
ها، هم از لحاظ سهولت خدمات صدور به بیمه گزاران و مشتریان و هم از 
جنبه اهمیت خدمات پرداخت خسارت سخنانی را ایراد و توسعه این خدمات 
را از برنامه های اساسی بیمه پارسیان برشمرد. ایشان همچنین با اشاره به 
پیشرفت های تکنولوژیکی در همه زمینه ها افزود: با تالش و توسعه هرچه 
بیشتر خدمات و فرآیندهای بیمه ای و گسترش دسترسی و سهولت خدمات 
به مشتریان و بیمه گزاران، می توانیم پیشرفت های مهمی را برای شرکت 
رقم بزنیم و اتصال به دانش روز دنیا و همراهی با روش های جدید بازاریابی 
و خدمات همواره در دستور کار بیمه پارسیان و برنامه ریزی های شرکت قرار 
دارد. همچنین با دستور نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه پارسیان، 
بیمه نامه آتش سوزی رایگان به تمامی همسایگان شعبه جدید رشت به 
به همسایگان  احداث شعبه  پروژه  پاس جبران زحمت هایی که در طول 

مجاور وارد گردید، اهدا شد.
ارتقا و حفظ جایگاه  اخیر همواره جهت  پارسیان در سال های  بیمه 
ارزشمند بیمه پارسیان در صنعت بیمه کشور با اتکا به تقویت شبکه فروش 
برای رسیدن به اهداف عالی در تالش بوده است و با افتتاح و بهره برداری 

از ساختمان جدید شعبه رشت گامی دیگر در این مسیر برداشته است.

استان  سرپرستی  از  هیات  همراه  و  کوثر  بیمه  مدیرعامل   
کردستان بازدید و با کارکنان و نمایندگان گفت  و گو کردند.

در  شرکت  مدیرعامل  کوثر،  بیمه  روابط عمومی  گزارش  به 
دیداری صمیمانه با کارشناسان و نمایندگان ضمن تبریک اعیاد 
شعبانیه و تاکید بر برنامه محوری و اجرای سیاست های شرکت، 
گفت: هم افزایی با ذی نفعان و ارتباط مستمر با آن ها و نیز ارائه 

خدمات متمایز و خرسندساز، موفقیت شرکت را به دنبال دارد.
و  مشتریان  رضایت  کرد:  خاطرنشان  آقادادی  ابوالفضل 
سودآوری دو هدف اصلی بیمه کوثر است و انتظار داریم سرپرستی 
استان کردستان با تحقق اهداف و ارتقای شاخص های عملکردی 

از طریق تالش بیشتر و انسجام تیمی به رتبه های باالتر در شرکت 
دست پیدا کند.

ابوالفضل آقادادی با تاکید بر تنوع بیمه گذاران و گستردگی 
جامعه هدف، خدمت رسانی به موقع و درست در سراسر کشور را 
از افتخارات بیمه کوثر دانست و افزود: این موضوع به ویژه در 
بالیای طبیعی مانند سیل و زلزله که در اقصی نقاط کشور روی 

می دهد اهمیت ویژه ای می یابد.
مستمر  برگزاری  بر  عالوه  حتما  شد  مقرر  جلسه  این  در 
بیمه های  سهم  افزایش  درخصوص  باالخص  آموزشی  جلسات 
زندگی، جلسات ماهیانه بررسی عملکرد سرپرستی نیز برگزار شود.

بیمه دی برنده تندیس زرین جشنواره ملی نوآوری برتر 
ایرانی سال 1400 شد

بیمه زندگی خود  ارائه محصول  و  به سبب طراحی  بیمه دی  شرکت 
با عنوان »بیمه نامه مستمری مانا« حائز دریافت تندیس زرین از ششمین 

جشنواره ملی نو آوری برتر ایرانی شد.

ارزیابی،  فرآیند  در  جشنواره  این  داوران  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
محصول »مستمری مانا« شرکت بیمه دی را به عنوان نوآوری برتر ملی 
انتخاب نمودند. این محصول که در سبد بیمه های زندگی  جای دارد، با 
کسب امتیاز الزم از ارزیابی های صورت گرفته حائز دریافت تندیس برتر 
شد و زهرا فخاری نژاد مدیر بیمه های زندگی شرکت بیمه دی در آیین 
اختتامیه این جشنواره این تندیس را دریافت کرد. بیمه نامه مستمری مانا 
با در نظر گرفتن شرایط مشتری، امکان پرداخت مستمری آنی به صورت 
روابط  است.  نموده  فراهم  ایشان  برای  را  معین  مدت  یا طی  العمر  مادام 
عمومی شرکت بیمه دی این موفقیت را به خانواده بزرگ خانه فیروزه ای 

دی تبریک می گوید.

دعوت بیمه سرمد از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره

این  مدیره  هیأت  در  عضویت  داوطلبان  از  دعوت  آگهی  سرمد،  بیمه 
شرکت را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، در متن این آگهی آمده است:
مدیره  هیات  از  سهامداران  درصد   2۰ از  بیش  درخواست  به  توجه  با 
شرکت، جهت برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای هیات مدیره، 
طبق مفاد ماده ۹۶ اصالحیه قانون تجارت، به اطالع کلیه سهامداران محترم 
شرکت بیمه سرمد می رساند، با عنایت به اینکه انتخاب اعضای هیات مدیره 
در انطباق با اساسنامه شرکت در دستور کار قرار دارد، در اجرای مفاد 2۹ 
اساسنامه، اعضای هیات مدیره باید از بین اشخاص حقیقی سهامدار انتخاب 
شوند و اسامی داوطلبان عضویت در هیات مدیره برای تایید صالحیت به 
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم و پس از تایید برای رای گیری 

به مجمع عمومی عادی شرکت ارائه گردد.
از این رو، از کلیه سهامداران داوطلب عضویت در هیات مدیره که دارای 
شرایط یاد شده در ماده 2۹ اساسنامه شرکت هستند، دعوت به عمل می آید 
با همراه داشتن مدارک زیر در روزهای  تاریخ 2۶ اسفند ۱۴۰۰  تا  حداکثر 
شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱7 به دفتر مرکزی بیمه سرمد، واحد منابع 
انسانی به نشانی خیابان بلوارآفریقا، تقاطع اسفندیار، نبش آرش غربی، پالک 

۱۱3، طبقه اول مراجعه نمایند.

مدارک الزم جهت ثبت نام:
ارائه تایید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام شرکت بیمه سرمد مبنی 

بر حمایت از داوطلبان متقاضی عضویت در هیات مدیره
و تصاویر شناسنامه و کارت ملی به همراه اصل آن ها

از داوطلبان محترم تقاضا می شود برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت 
شرکت بیمه سرمد )سهامی عام( به نشانی زیر مراجعه نمایند.

بیمه حافظ از دریچه آمار

شرکت بیمه حافظ با عملکرد مطلوبی که در چند سال اخیر داشته 
است،توانسته است در شاخصهای مهم بیمه گری ،آمار قابل توجهی 

از خود به جای بگذارد
شرکت بیمه حافظ با عملکرد مطلوبی که در چند سال اخیر داشته 
است، با افزایش ۵2 درصدی سطح توانگری مالی خود، توانسته به 
سطح یک توانگری مالی صنعت بیمه دست یابد. نسبت توانگری این 
شرکت در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۱۰ درصد است که نشان از روند رو به 
اطمینان برای جبران خسارات دارد. همانطور که مشخص است پس 
از کسب نسبت ۵2 در سال ۱3۹۸و 72 در سال ۱3۹۹، این شرکت 
موفق به کسب نسبت ۱۱۰ در سال ۱۴۰۰ شده است که روند صعودی 

در نسبت توانگری این مجموعه را نشان می دهد.
نکته قابل توجهی که باید به آن دقت کرد این است که از منظر 
درصد رشد نسبت توانگری در سال ۱۴۰۰، شرکت بیمه حافظ جزء 
شش شرکت برتر صنعت بیمه می باشد . شرکت بیمه حافظ با درصد 
رشد نسبت توانگری ۵2/۸ درصدی، بیش از دو برابر متوسط صنعت 

بیمه در این حوزه افزایش نسبت توانگری داشته است.

ابتدای  از  پارسیان  بیمه  شرکت   
امسال تا پایان بهمن ماه بیش از ۴ هزار 
و ۵۰ میلیارد تومان در رشته های مختلف 

بیمه نامه صادر کرده و فروخته است.
شده  منتشر  مالی  صورت های 
بیمه پارسیان در سامانه کدال مربوط 
پایان  تا   ۱۴۰۰ ابتدای  مالی  دوره  به 
بهمن ماه نشان می دهد که این شرکت 
میلیون   2۴۵ و  میلیارد   ۵۰ و  هزار   ۴
تومان حق بیمه در رشته های مختلف 
حق  درصد   ۴2 است. کرده  تولید 
نماد  با  که  شرکت  این  تولیدی  بیمه 
»پارسیان« در بورس تهران در حال 
اجباری  ثالث  رشته  در  است،  فعالیت 
صادر شده و ۱۴ درصد دیگر هم در 
این  است.  شده  تولید  درمان  رشته 
شرکت همچنین ۱۰ درصد از حق بیمه 
خود را در رشته زندگی غیراندوخته دار 

تولید کرده است.
در  پارسیان  بیمه  حال  این  با 

رشته های ثالث-مازاد و دیه، پول و اعتبار 
حق بیمه ای تولید نکرده است.

میلیارد   32۴ و  2هزار  پرداخت 
تومان خسارت

بیمه پارسیان همچنین در ۱۱ ماهه 

و  2هزار  معادل  رقمی  امسال  نخست 
تومان  میلیون   ۴۹۰ و  میلیارد   32۴
خسارت در رشته های مختلف پرداخت 

کرده است.
شده  پرداخت  خسارت  بیشترین 
توسط این شرکت در رشته ثالث اجباری 

با سهم 3۸ درصدی بوده است.
باالترین سهم  رشته،  این  از  بعد 
 33 سهم  با  درمان  رشته  به  مربوط 
به  مربوط  هم  آن  از  بعد  و  درصدی 
رشته بدنه خودرو با سهم ۱۱ درصدی 

بوده است.
براساس صورت های مالی ۹ ماهه 
بیمه پارسیان، سود پایه هر سهم این 
است.  بوده  ریال  با 373  برابر  شرکت 
این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل 

2 ریال افزایش یافته است.
تاریخ  پارسیان همچنین در  بیمه 
دوزادهم بهمن ماه اعالم کرد که سازمان 
شرکت  این  به  بهادار  اوراق  و  بورس 
و  داده  مجوز  سرمایه  افزایش  برای 
می تواند سرمایه خود را با هدف اصالح 
از محل مطالبات حال  ساختار مالی و 
شده سهامداران و آورده نقدی از ۵۰۰ 
میلیارد تومان فعلی به یک هزار و 3۰۰ 

میلیارد تومان افزایش دهد.

حق بیمه تولیدی بیمه پارسیان از 4 هزار میلیارد تومان فراتر رفت

اقدامی  در  نوین  بیمه  شرکت   
نوآورانه و به منظور رفاه حال مشتریان 
به  را  نوین”  بهاران  بیمه ای  “بسته 
آغاز  و  جدید  سال  شروع  مناسبت 

سفرهای نوروزی ارائه می دهد.
اسفند   2۱ تاریخ  از  شرکت  این 
ماه سال جاری الی 2۱ فروردین سال 
نوین”  بهاران  بیمه ای  “بسته   ،۱۴۰۱
خود را مشتمل بر بیمه های آتش سوزی 
منازل مسکونی و حوادث انفرادی ارائه 

می دهد.
این بسته بیمه ای، با در نظر گرفتن 
نیاز بیمه گذاران و اطمینان خاطر ایشان 
از سالمت خود و امنیت منازل مسکونی 
نوروز  ایام  و  سال  پایانی  روزهای  در 

طراحی شده است.
“بسته   گزارش،  این  اساس  بر 
بیمه ای بهاران نوین” شامل بیمه های 
حوادث  و  مسکونی  منازل  آتش سوزی 
انفرادی حداکثر ۴ نفر از اعضای خانواده 
)به تمایل بیمه گذار( بوده و با اعتبار یک 

ماهه صادر می شود.
منازل  بیمه ای،  بسته  این  در 

مسکونی در قبال خطرات آتش سوزی، 
طوفان،  زلزله،  سیل،  انفجار،  صاعقه، 
اثر  بر  سقف  ریزش  تندباد،  گردباد، 
ذوب  از  ناشی  برف، ضایعات  سنگینی 
برف و باران، سقوط هواپیما، بالگرد و 

قطعات منفصله به آن، هزینه پاکسازی، 
و  اثاثه  برای  حرز  شکست  با  سرقت 
لوازم منزل )با سقف سرمایه مشخص( 
و مسئولیت مدنی ناشی از وقوع حادثه 
ساختمان های  قبال  در  آتش سوزی 

مجاور و همسایه تحت پوشش بوده و 
عالوه بر آن خسارات وارد به اتومبیل 
در  نیز  بیمه گذار  پارکینگ  در  مستقر 
پوشش  تحت  شده  یاد  خطرات  قبال 
قرار گرفته است. در این بسته بیمه ای 
خانواده  اعضای  از  نفر   ۴ تا  همچنین 
انفرادی  حوادث  بیمه  پوشش  تحت 

قرار می گیرند.
رفاه حال  اساس، جهت  بر همین 
بیمه گذاران گرامی، خرید این بسته  بیمه ای 
از طریق  و  الکترونیکی  به صورت  تنها 
سامانه فروش آنالین “ای نوین پالس” به 
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امکان پذیر است.
همچنین این بسته بیمه ای ویژه در 
دو طرح، با حق بیمه و سقف تعهدات 
مختلف ارائه شده که مشتریان محترم 
طرح  خود  نیاز  اساس  بر  می توانند 
“ای نوین پالس”  سامانه  در  را  دلخواه 

خریداری کنند.
عالقه مندان جهت کسب اطالعات 
شماره ۰2۱23۰۴7  با  می توانند  بیشتر 

تماس حاصل نمایند.

بسته بیمه ای بهاران نوین ویژه ایام تعطیالت نوروز

بسیاری از ما هر ساله در تعطیالت 
سال جدید و عید نوروز و البته به طور 
واکسیناسیون  از  بعد  و  امسال  ویژه 
عمومی و فروکش کردن پاندمی کووید 
خاطره انگیز  مسافرت  یک  برای   ،۱۹

برنامه ریزی می کنیم.
خاطره انگیز  مسافرت  یک  البته 
به ویژه اگر مقصد آن خارج از کشور 
باشد، عالوه بر برنامه  ریزی، به امنیت و 
آرامش خاطر هم نیاز دارد. اگر در طول 
غیرمنتظره ای  اتفاق  شما  برای  سفر، 
رفتن  دست  از  حادثه،  و  بیماری  مثل 
مدارک یا گم کردن چمدان رخ دهد؛ 

در چنین مواقعی چه باید کرد؟
بیمه سرمد با ارائه بیمه مسافرتی، 
تکیه گاه مطئمن شما در سفر است تا 
شما با آرامش و امنیت خاطر از سفرتان 

لذت ببرید.
دچار  سفر،  مدت  طول  در  اگر 
درمان  یا حادثه شوید، هزینه  بیماری 
ارز،  باالی  قیمت  به  توجه  با  بیماری 
برای شما بسیار گران تمام می شود و 
ممکن است یک سرماخوردگی ساده، 

شما  دست  روی  سنگینی  هزینه های 
بگذارد. با داشتن بیمه مسافرتی سرمد، 
ما هزینه های درمان شما را بر اساس 
قرارداد تا سقف ۵۰٫۰۰۰ یورو، پرداخت 

خواهیم کرد.
که  باشید  داشته  یاد  به  را  این 
بیمه مسافرتی برای سفرهای خارج از 
کشور است و یکی از مدارک موردنیاز 
برای اخذ ویزا از سفارت خانه کشورها 
تهیه  برای  الزامی  اگر  اما حتی  است، 
آن وجود نداشته باشد، توصیه می شود 
برای جلوگیری از هزینه های سرسام آور 
در خارج از کشور، حتما این بیمه نامه 

را تهیه کنید.
موارد  سرمد،  مسافرتی  بیمه  با 
اورژانسی درمانی پزشکی و بستری و 
فوریت های دندانپزشکی مثل دندان درد، 
درمان عفونت و کشیدن دندان و البته 
فوت  مثل  ناگواری  اتفاقات  غرامت 
مسافر هم تحت پوشش قرار می گیرد.

از دیگر اتفاقاتی که در سفرهای 
خارجی بسیار اتفاق می افتد؛ گم کردن 
یا به سرقت رفتن مدارک شناسایی یا 

بیمه  از  برخورداری  با  است،  گذرنامه 
مسافرتی سرمد، شما می توانید غرامت 
مانند  خود  مدارک  یا سرقت  مفقودی 
گواهینامه،  ملی،  کارت  شناسنامه، 

گذرنامه را نیز دریافت کنید.
ز  ا م  هرکدا بروز  صورت  در 
بیمه گذار  است  کافی  حوادث،  این 
تماس  سرمد  بیمه  با  او  همراهان  یا 
بگیرند و موضوع را گزارش کنند، بیمه 
روز  حداکثر3۰  را طی  خسارت  سرمد 

پرداخت می کند.
بیمه  مه  نا یین  آ س  سا ا بر 
در  گذاران  بیمه  و  مسافران  مرکزی، 

متوالی،  روز   ۹2 از  کمتر  سفرهای 
امکان بهره مندی از پوشش های بیمه 
مورد طرح های  در  دارند.  را  مسافرتی 
۶ ماهه و یک ساله نیز اگر بیمه گذار 
روز   ۹2 از  کمتر  در  سفر  تعدادی  به 
از  آنها می تواند  تمام  در  برود،  متوالی 
پوشش های بیمه مسافرتی خود استفاده 
کند که البته مدت بیمه نامه مسافرتی 
نیز از زمان درج مهر خروج در پاسپورت 

آغاز می شود.
و  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
خرید بیمه مسافرتی سرمد، کافی است 
با مرکز تماس2۴ ساعته بیمه سرمد با 
تماس   ۱۵۱۶ سراسری  تلفن  شماره 
بگیرید تا در هر ساعت از شبانه روز و 
به صورت آنی، بیمه نامه مسافرتی برای 

شما صادر شود.
در نگاه اول شاید بیمه مسافرتی 
بر  که  برسد  نظر  به  اضافی  هزینه ای 
مسافر تحمیل می شود، اما برخالف این 
تصور، بیمه مسافرتی ضمانِت آرامش 

شما در سفر است.

بیمه مسافرتی سرمد؛ ضمانت آرامش شما

پایانی  توانست در روزهای  بیمه سرمد  شرکت 
سال ۱۴۰۰، 2 مشتری بزرگ را به جمع بیمه گذاران 
خود اضافه کند و همچنین برای چهارمین سال پیاپی 
را  صداوسیما  بازنشستگی  صندوق  بیمه ای  خدمات 

برعهده بگیرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، این شرکت 
در 2 مناقصه بیمه ای کشور برنده شد و توانست شرکت 
سیمان هرمزگان و کفش ملی را به جمع بیمه گذاران 

خود اضافه کند.
این شرکت، برنده مناقصه خدمات بیمه ای کفش 
ملی شد تا تمام خدمات بیمه ای این مجموعه بزرگ 

اقتصادی کشور به بیمه سرمد سپرده شود.
کلیه  نیز  هرمزگان  سیمان  شرکت  مناقصه  در 
خدمات بیمه ای این مجموعه به بیمه سرمد سپرده 
شد تا هفتمین شرکت سیمانی بورسی کشور به جمع 

بیمه گذاران بزرگ این شرکت بپیوندد.
سیمان هرمزگان یکی از صادرکنندگان سیمان 
کشور است که سال گذشته 277 هزار تن صادرات 

سیمان و کلینکر در کشورهای حاشیه خلیج فارس، 
جنوب آسیا و آفریقا به فروش رسانده است.

صندوق  بیمه  خدمات  د  ا د ر ا قر همچنین 
نیز  سرمد  بیمه  شرکت  با  صداوسیما  بازنشستگی 

برای چهارمین سال تمدید شد.

مجموعه  سه  این  بیمه ای  خدمات  تمامی 
سپرده  سرمد  بیمه  شرکت  به  تجمیعی  صورت  به 
این  برای  مطمئنی  تکیه گاه  سرمد  تا  است،  شده 

مجموعه های بزرگ کشوری باشد.

با موفقیت در آخرین مناقصات سال 1400؛ 
اعتماد 3 مجموعه بزرگ کشور به بیمه سرمد

گزیده ها

زیر نظر: ولی اله مومنی

گزیده ها

زیر نظر: میثم پیراینده
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تکلیف جدید برای وزارت ورزش؛
 چالش واگذاری اماکن ورزشی در 1401!

بر اساس »سند تحول دولت مردمی« اولویت دهی واگذاری مدیریت 
اماکن ورزشی به فدراسیون ها و هیات های ورزشی، شهرداری ها، دهیاری ها 
جوانان  و  ورزش  وزارت  برای  تکلیف  یک  عنوان  به  مردمی  نهادهای  و 

تعیین شده است.
»سند تحول دولت مردمی« از سوی حجت االسالم و المسلمین ابراهیم 
رئیسی رییس جمهوری ایران در ۸ اسفندماه سال جاری به اعضای هیات 
اجرای وعده داده شده در  آمده است: »در  این سند  ابالغ شد. در  دولت 
ابتدای تشکیل دولت سیزدهم و در راستای تحقق اهداف مندرج در قانون 
اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست های 
کلی نظام و با اتکا و بهره مندی از بیانات امام خمینی )ره( و مقام معظم 
رهبری، رفع نیازهای مردم، حل مسائل اساسی کشور و در اجرای اصل 
۱3۴ قانون اساسی »سند تحول دولت مردمی« به عنوان برنامه و خط مشی 
دولت و مبنای عمل قوه مجریه، وزا و دستگاه های اجرایی ابالغ می شود.«

بر اساس این سند چالش اول ورزش ایران، ضعف نظام ورزشی حرفه ای 
و ملی است که دارای عوامل چهارگانه تصدی گری دولت در ورزش، چرخه 
ناقص نظام مدیریت به ویژه در ورزش قهرمانی، ضعف نظارتی در ورزش و 

ضعف دیپلماسی ورزشی است.
در بخش تصدی گری دولت در ورزش به عنوان عامل در ضعف نظام 
ورزشی حرفه ای و ملی،   مردمی سازی نظام مدیریت ورزش به عنوان اولین 
راهبرد تعریف شده و ۶ اقدام مهم در این راستا باید انجام شود که یکی 
از آن ها؛ واگذاری اماکن، زیرساخت های ورزشی دولتی و طرح های نیمه 
تمام با ثبت اطالعات کلیه اماکن و فضاهای ورزشی شامل مالک، بهره 
بردار، مدیر مجموعه، زمان و بهای پیمان، رشته های مشمول فعالیت، رتبه 
و سطح مربی و باشگاه در سامانه الکترونیکی یکپارچه شفافیت اطالعات 
نظارت  و  ارزشیابی  به منظور  پیش بینی شناسه مکان ورزشی،  با  ورزشی 
عمومی مردم از طریق سامانه برخط نظارتی و اولویت دهی واگذاری مدیریت 
اماکن ورزشی به فدراسیون ها و هیات های ورزشی، شهرداری ها، دهیاری ها 
و نهادهای مردمی )میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسی 

ویژه ریاست جمهوری( است.
بخش دوم این راهکار تحت عنوان »اولویت دهی واگذاری مدیریت 
اماکن ورزشی به فدراسیون ها و هیات های ورزشی، شهرداری ها، دهیاری ها 
و نهادهای مردمی که به عنوان برنامه میان مدت باید از سوی وزارت ورزش 
و جوانان و دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری مدنظر قرار گیرد« نکات 

مهمی  وجود دارد که باید به آن توجه ویژه داشت.
مشکل چیست؟

قانون   ۴۴ اصل  کلی  سیاست های  اجرای  قانون   ۸ ماده  اساس  بر 
اقتصادی گروه  با فعالیت  بنگاه های دولتی  امتیازی که برای  اساسی؛ هر 
یک و دو ماده )2( این قانون مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا 
فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی 

باید در نظر گرفته شود.
ادارات کل ورزش و جوانان استانی عالقه مند هستند که اماکن ورزشی 
را به بخش خصوصی واگذار کنند چرا که از این طریق می توانند درآمدزایی 
داشته و منابع مالی تامین کنند چرا که عموما فدراسیون ها و هیات های 
ورزشی و حتی شهرداری ها به راحتی هزینه مربوطه را پرداخت نمی کنند 
و باید ترک تشریفات کنند و این مسئله همواره به عنوان یک تعارض در 

سطح استان ها مطرح است.
آیا  نیست که  اساسی مشخص  قانون  به اصل ۴۴  با توجه  اما  حال 
بر اساس »سند تحول  یا  با بخش خصوصی است  واگذاری  اولویت دهی 
دولت مردمی« فدراسیون ها و هیات های ورزشی، شهرداری ها، دهیاری ها 
و نهادهای مردمی به عنوان اولویت اصلی واگذاری اماکن ورزشی مدنظر 

قرار گیرند.
توسعه  شرکت  ورزشی،  فدراسیون های  حساب  طرف  حال  عین  در 
و نگهداری اماکن ورزشی است طی مدت اخیر مسائل مختلفی با برخی 

فدراسیون های ورزشی در این رابطه به وجود آمده است.
فدراسیون تنیس

به طور مثال داود عزیزی رییس فدراسیون تنیس، سال گذشته عنوان 
کرد که علی رغم دستورات مکرر وزیر ورزش و جوانان )مسعود سلطانی فر(، 
دادن  پس  برای  اقدامی  هیچ  ورزشی  اماکن  نگهداری  و  توسعه  شرکت 
امکانات سخت  فدراسیونی  اگر  طبیعتا  و  است  نداده  انجام  ما  زمین های 

افزاری الزم را نداشته باشد نباید از آن انتظار قهرمانی داشت.
فدراسیون چوگان

در عین حال فدراسیون چوگان دیگر موردی است که می توان به آن 
اشاره کرد. ابراهیم نوزایی، رییس فدراسیون چوگان از حمید سجادی وزیر 
با وضعیت مبهم مجموعه  رابطه  در  ورزش و جوانان درخواست کرد که 
چوگان و سوارکاری شهدا )قصر فیروزه(، تعیین تکلیف کند. وی در توضیحات 
بیشتر به ایسنا، اعالم کرد که در رابطه با تعیین تکلیف این مجموعه 2 
بار با وزیر ورزش و جوانان صحبت کردیم و به شرکت توسعه و نگهداری 
اماکن ورزشی دستور داده شد اما عمال از سوی این شرکت اقدامی صورت 
نگرفت و مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا )قصر فیروزه( روی هوا است!

نوزایی همچنین با بیان اینکه اوضاع مجموعه چوگان و سوارکاری 
شهدا )قصر فیروزه(، مبهم است، اظهار کرد که ظاهرا قرار است شرکت 
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی این مجموعه را در اختیار بخش خصوصی 
قرار دهد و مقوله درآمدزایی از آن مدنظر است. فدراسیون چوگان و شرکت 
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت 
های خود را پیش می برند و در رابطه با چالش به وجود آمده وزارت ورزش 

باید تعیین تکلیف کند.
فدراسیون گلف

مورد دیگر نیز به فدراسیون گلف باز می گردد و اواخر سال گذشته 
بود که حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان از این فدراسیون بازدید کرد 
و مطالبات جامعه گلف کشور از سوی حمید عزیزی به وزیر ارائه و از وی 
نیز  و  واگذاری زمین اصلی گلف  راستای درخواست  تا در  درخواست شد 
درخواست استفاده فدراسیون گلف از ظرفیت بخش خصوصی حال حاضر 
مجموعه ورزشی انقالب اقدام کند. رییس سازمان اداری و امور استخدامی 
که  بود  کرده  تاکید  دولت،  رسانی  اطالع  پایگاه  با  گفت وگویی  در  کشور 
دستگاه های های اجرایی در سال ۱۴۰۱ بر اساس »سند تحول دولت مردمی« 
ارزیابی خواهند شد.اکنون باید منتظر بود و دید که آیا در راستای اجرای 
سند تحول دولت مردمی، اولویت دهی واگذاری مدیریت اماکن ورزشی به 
فدراسیون ها و هیات های ورزشی، شهرداری ها، دهیاری ها و نهادهای مردمی 
از سوی وزارت ورزش و جوانان مدنظر قرار می گیرد یا همچنان اولویت با 

بخش خصوصی به منظور کسب درآمدزایی بیشتر است؟

سرمربی یونایتد:
انگلیس شانس اول قهرمانی در جام جهانی است

سرمربی منچستریونایتد از تیم 
اول  بخت  عنوان  به  انگلیس  ملی 

قهرمانی در جام جهانی یاد کرد.
اسپورت،  اسکای  گزارش  به 
موقت  سرمربی  رانگنیک،  رالف 
منچستریونایتد قهرمان جام جهانی 
این  کرد.  پیش بینی  را  قطر   2۰22
مربی آلمانی معتقد است که کشورش 
آلمان و انگلیس مدعیان کسب این 

جام در اواخر امسال هستند و شانس انگلیس در این راه بیش تر است. او 
هم چنین کریستیانو رونالدو و کشورش پرتغال را نادیده گرفت.

قرعه کشی مرحله گروهی بزرگ ترین رویداد فوتبال روز جمعه در دوحه 
قطر برگزار شد و انگلیس یکی از مدعیان قهرمانی در این مسابقات، برابر 
ایاالت متحده، ایران و اسکاتلند، ولز یا اوکراین قرار گرفت. رونالدو و پرتغال نیز 
در گروه H قرار دارند که غنا، اروگوئه و کره جنوبی نیز در این گروه قرار دارند.
رالف رانگنیک، سرمربی منچستریونایتد که به صورت موقت تا پایان 
فصل هدایت این تیم را بر عهده دارد درباره شانس قهرمانی تیم ها در جام 
جهانی گفت: گفتنش سخت است. من فکر می کنم انگلیس تیم خوبی دارد، 
آن ها قطعا تیمی هستند که می توانند به قهرمانی برسند. من هم چنین فکر 
می کنم آلمان با هدایت هانسی فلیک اکنون در موقعیت خوبی قرار دارد. 
من فکر می کنم یک مزیت برای انگلیس در راه رسیدن به قهرمانی می تواند 
حتی این باشد که جام جهانی در پاییز برگزار می شود. یعنی رقابت های لیگ 
برتر ادامه دارد و بازیکنان در کوران آمادگی در جام جهانی حاضر می شوند. 
او افزود: آخرین باری که انگلیس قهرمان جام جهانی شد به سال 
۱۹۶۶ برمی گردد. یادم می آید این اولین جام جهانی بود که من آن را تماشا 

کردم، هنوز هم به یاد دارم.
سرمربی منچستریونایتد که برای حضور در لیگ قهرمانان فصل آینده 
مبارزه می کند، گفت که او هشت ساله بود که بازی فینال در ومبلی بین 
آلمان غربی و انگلیس را دید که با برتری ۴ بر 2 انگلیسی ها به پایان رسید.

انگلیس در دوره قبل جام جهانی توانست به جمع چهار تیم پایانی 
راه یابد ولی با شکست برابر کرواسی به دیدار رده بندی رفت و در دیدار 
رده بندی نیز مغلوب بلژیک شد تا در رده چهارم قرار گیرد. این تیم هم چنین 
در دوره قبل یورو 2۰2۰ به فینال رسید ولی با شکست در ضربات پنالتی 

برابر ایتالیا نایب قهرمان شد.

سیمئونه: از دیدن بازی سیتی لذت می برم
تلتیکو  ا نتینی  ا رژ آ سرمربی 
مادرید قبل از رویارویی با منچستر 
گواردیوال  تیم  از  ستایش  به  سیتی 

پرداخت.
اتلتیکو  اسپورت،  گزارش  به 
مادرید در یکی از حساس ترین بازی 
های دور رفت یک چهارم نهایی لیگ 
منچستر  مصاف  به  اروپا  قهرمانان 

سیتی خواهد رفت.
دیگو سیمئونه قبل از این بازی به ستایش از سبک بازی منچستر 

سیتی پرداخت.
او گفت: بدون شک بازی سختی پیش رو خواهیم داشت. من از دیدن 
بازی های سیتی بسیار لذت می برم. آنچه که من را درباره این تیم به وجد 
می آورد تالش زیاد آنها برای بازپس گیری توپ و توانایی زیاد در حفظ توپ 

است. واقعا از دیدن بازی های این تیم لذت می برم.
سیمئونه ادامه داد: ما در مرحله قبل برابر منچستر یونایتد به پیروزی 
رسیدیم اما باید اعتراف کرد که سبک بازی دو تیم بسیار متفاوت است. تیم 
گواردیوال توانایی مالکیت توپ باالیی دارد. اگر می خواهیم راهی دور بعد 

شویم باید بهترین بازی را به نمایش گذاریم.

کورتوا: رئال فراتر از رویاهایم است
سنگربان بلژیکی رئال مادرید از وضعیت خود در این باشگاه بسیار 
راضی است. او همچنین ابراز امیدواری کرد که بتواند با رئال قهرمانی در 

لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد.
به گزارش اسپورت، تیبو کورتوا در رئال مادرید کامال جا افتاده است و 

همان سنگربانی شده است که هواداران انتظار آن را دارند.
این دروازه بان بلژیکی هم از وضعیت خود در رئال کامال راضی است. 
او گفت: من جام های زیادی به دست آورده ام اما متاسفانه هنوز قهرمانی 
در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه نکرده ام و امیدوارم با رئال به این جام هم 
برسم. بدون شک قهرمانی در این رقابت اتفاق خاصی برای من خواهد بود. 

برای رسیدن به این رویا نهایت تالشم را به کار خواهم گرفت.
او درباره دیدار برابر چلسی گفت: من سابقه بازی در چلسی را دارم و 
بازگشت به استمفوردبریج اتفاقی خاص خواهد بود. من انتظار تشویق شدن 
را ندارم. آماده ام تا هر برخوردی را قبول کنم. ما اکنون از مدعیان قهرمانی 
هستیم و با تمام توان به میدان می رویم. او درباره احساسش از حضور در 
رئال گفت: وقتی به مرکز تمرین تیم می روم و لوگوی رئال را مشاهده می 
کنم گاهی به هم تیمی هایم می گویم که به من بگویند که در رویا نیستم. 
رئال برای من فراتر از رویاهایم است.من همواره رویای حضور در رئال را 
داشتم و بسیار خوشحالم که در نهایت به رویای خود رسیدم. امیدوارم که 

بتوانم قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کنم.

ادعای خبرنگاری که کوچ مسی به پاریس را پیش بینی کرد؛
»کسی حرف من را باور نمی کند اما امباپه در پی اس جی  

می ماند«
داستان دنباله دار »کیلین امباپه« 
در روزهای اخیر تحوالت تازه ای را 
حتی  فرانسوی  مرد  و  کرده  تجربه 
با  جدید  قرارداد  امضای  احتمال 
پاری سن ژرمن را نیز رد نکرده است.

امباپه پس از پیروزی پنج بر یک 
پی اس جی برابر لوریان، در گفت وگویی 
تایید کرد که هنوز در مورد آینده اش 
تصمیمی نگرفته است. امباپه گفته بود: 

هنوز تصمیمم را نگرفته ام اما عوامل و مولفه های تازه ای به ماجرا اضافه شده که 
برای تصمیم گیری باید آنها را لحاظ کنم. مرد 23 ساله فرانسوی در واکنش به 
پرسشی در مورد مولفه های تاثیرگذاری که به آن اشاره کرده بود، گفت: در آرامش 
هستم و می خواهم با کسانی که دوستشان دارم، بهترین تصمیم ممکن را بگیرم.

آیا امباپه در پی اس جی  می ماند؟
و حاال »دنیله ریولو« خبرنگاری که انتقال »لیونل مسی« به پی اس جی 
را به درستی پیش بینی کرده بود، در گفت وگو با RMC Sport گفت که 

امباپه با باشگاه پاریسی قرارداد تازه ای را امضا خواهد کرد.
وی در این باره گفت: تنها دغدغه الخلیفی)مالک باشگاه( این است 
که امباپه چه تصمیمی می گیرد. هیچکس حرف مرا باور نمی کند اما قرارداد 
جدید او در ماه مه علنی خواهد شد و او در پاریس می ماند. با وجود تمام 
شایعات و گمانه زنی ها در مورد آینده امباپه، باشگاه رئال مادرید اطمینان دارد 
که مرد فرانسوی در تابستان سال جاری راهی سانتیاگو برنابئو خواهد شد.

پرسپولیس این فصل به 
صالبت فصول قبل نبود؛ این 
عبارت را بسیاری از هواداران 

این تیم نیز قبول دارند.
می  که  روزی  در  پرسپولیس 
البته  و  کند  مغلوب  را  هوادار  توانست 
بود  ممکن  هم  مسابقه  از  دقایقی  در 
یک  به  ببیند،  باز شده  را  خود  دروازه 
امتیاز این دیدار بسنده کرد تا خود را 
دورتر و دورتر به تکرار عنوان قهرمانی 
ببیند. حاال و در هفته بیست و چهارم، 
است  ممکن  محمدی  گل  یحیی  تیم 
صدر  با  متیازی  ا هشت  فاصله  به 
وداع  تقریبا  یعنی  این  و  برسد  جدول 
و  شدن  دوم  البته  ششم.  قهرمانی  با 
ناکامی  اصال  حذفی  جام  در  موفقیت 
محسوب نمی شود و پرسپولیس هنوز 
فرصت دارد فصل را در شرایطی قابل 
برساند.  اتمام  به  خوب  حتی  و  قبول 
داد  رخ  اتفاقاتی  فصل  طول  در  اما 
از  توجهی  قابل  بخش  حتی  شاید  که 
معتقد  نیز  پرسپولیس  هواداران  جامعه 
بودند این تیم از صالبت فصول گذشته 
برخوردار نبوده و دچار افت شده است. 
شاید این »شش کلمه« بود که باعث 
شد پرسپولیس در این مقطع از فصل 
نداشته  قهرمانی  برای  چندانی  شانس 
و مانند فصول قبل دست باال نداشته 

باشد.
انتخاب

سرنوشت  از  توجهی  قابل  بخش 
آن  های  انتخاب  را  ای  مجموعه  هر 
گروه رقم می زند. آمار نشان می دهد 
حتی  پرسپولیس  تابستانی  خریدهای 
مورد پسند خود کادر فنی این تیم نیز 
قرار نگرفته و ستاره های جدید این تیم 
معموال جایی در انتخاب های اول یحیی 
و  قبل  فصل  با  کنید  مقایسه  نداشتند. 
لحظات تاثیرگذار عیسی آل کثیر و حامد 
لک و میالد سرلک و ... در طول فصل. 
در فصل جاری به ندرت بازیکنان جدید 
پرسپولیس توانستند در دقایق دشوار به 

داد این تیم برسند.
تنوع 

پرسپولیس در این فصل با توجه به 
سبک یارگیری خود چاره ای جز اصرار 
مداوم به حرکت از جناحین نداشت. در 
طول فصل پرسپولیس برای رسیدن به 
دروازه حریف تنها یک راه حل را امتحان 
برتری عددی در  تیم یحیی  می کرد؛ 
جناحین ایجاد کرده و به خوبی مدافعان 
بازی عرض  به  زد،  دور می  را  حریف 

می داد و با خلق مثلث )بیشتر در سمت 
راست( بارها خلق موقعیت کرده و به گل 
هم می رسید. اما اجرای سیستم های 
متنوع مثل سه دفاعه یا ارسال از عمق 
و پاس های عمودی از میانه میدان به 
علت فقر بازیکن کارساز در این موارد 
اندیشه های تاکتیکی سرمربی  البته  و 
اما  رقیب  تیم  نبود.  پرسپولیس، شدنی 
توجه  با  را  خود  بازی  سیستم  بارها 
داد.  می  تغییر  حریف  بازی  سبک  به 
همین دیروز پرسپولیس بازی صبورانه 
و  کرده  رها  را  خود  معمول  مالکانه  و 
تنها به دنبال ارسال تقریبا از همه جای 
زمین برای رها شدن از استرس رسیدن 
به سه امتیاز بود که اصوال این برنامه 

اثربخش نیست.
خالقیت

در فوتبال و در طول یک فصل 
به  ز  نیا موفقیت  کسب  برای  شما 
تاثیرگذار  و  مهم  لحظات  در  برتری 
برانکو  تیم  دارید. مثال  مسابقات خود 
در دربی فروردین ۹۸ در دقایق مهم 
کرده  عمل  تر  عاقالنه  و  بهتر  فصل 
دربی  در  استقالل  مقابل  برتری  با  و 
را  خود  رقیب  ترین  جدی  نور،  احمد 
در  پرسپولیس  کرد.  خارج  کورس  از 
این فصل به عنوان مثال در دربی با 
بی دقتی و شاید بی مسئولیتی برخی 
نزدیک  شانس  بهترین  خود  بازیکنان 
در  داد،  دست  از  را  رقیب  به  شدن 
جدال با گل گهر دروازه خود را راحت 
به  خودرو  شهر  برابر  و  دید  شده  باز 
راحتی هر چه تمام تر امتیاز از دست 

راحتی سرنوشت  به  این جزئیات  داد؛ 
واقع  در  زنند.  می  رقم  را  فصل  یک 
تیم یحیی از عناصر الزم برای کسب 
پیروزی در روزهای بد )تخصص این 
ر  ا د برخور گذشته(  فصول  در  تیم 
که  ندارد  اختیار  در  بازیکنی  و  نبوده 

به اصطالح کار را در بیاورد.
استحکام

بر خالف فصول قبل، پرسپولیس 
گلزنی  های  موقعیت  بارها  امسال 
خوب خود را از دست داده و اصال به 
دفاعی  امور  در  اخیر  فصل  پنج  اندازه 
مستحکم ظاهر نشده است. در حقیقت 
این تیم فراموش کرد که در دوره پنج 
ساله درخشش خود اصال به اندازه این 
فصل درون دروازه در خط دفاع دچار 
و  بود  نشده  ویرانگر  فردی  اشتباهات 
اینقدر راحت فرصت های گلزنی خود 
را از دست نمی داد. پرسپولیسی که در 
سال های گذشته بهترین خط دفاعی 
امسال  بود،  کرده  خود  آن  از  را  لیگ 
البته  و  فردی  اشتباهات  قربانی  بارها 
تاکتیکی شده و هرگز از استحکام این 
خصوص  به  موفقیت  ساله  پنج  دوره 
سید  نبود.  برخوردار  دفاعی  خط  در 
جالل شرایط 3۰ بازی قرار گرفتن در 
فرجی،  ابراهیمی،  و  نداشته  را  ترکیب 
نعمتی و ... گزینه های مناسبی برای 
پر کردن کامل این خالء نبودند. ژوزه 
مورینیو بارها تاکید کرده با گلزنی در 
با گل  اما  بازی پیروز می شوی،  یک 
نخوردن قهرمان فصل خواهی شد، اما 
پرسپولیس این اصل را فراموش کرد.

شانس
بی تردید خوش شانسی در لحظات 
مهم فصل یکی از عوامل مهم موفقیت 
یک تیم محسوب می شود. همین دیروز 
گلزنی  مسلم  های  فرصت  پرسپولیس 
فراوانی را از دست داد. در دیدار دو هفته 
قبل مقابل نفت بارها به در بسته زد و 
مقابل شهر خودرو، استقالل، گل گهر 
و ... می توانست در روز خوش شانسی 
به برتری دست یابد )اتفاقی که گاهی 
در سال های گذشته نیز رخ داد و اتفاقات 
جریان مسابقه به سود قرمزپوشان پیش 

می رفت(.
آرامش

گذشته  سال  پنج  در  چقدر  هر 
با  پرسپولیس  بازیکنان  و  فنی  کادر 
آرامش مزاحم اشتباه کردن رقبا نشده 
با  مدعی  های  تیم  دادند  می  اجازه  و 
به  کور  اعتراضات  و  آتشین  جمالت 
زمین و زمان، فضای رختکن و جامعه 
هواداری خود را مغشوش کرده و فشار 
را روی تیم خود افزایش دهند، امسال 
کرد.  عمل  برعکس  دقیقا  فرمول  این 
فصل  ابتدای  از  پرسپولیس  مجموعه 
رقبای  اشتباهات  روند  مطابق  دقیقا 
و  کرده  اخیر عمل  در سال های  خود 
تمامی عوامل به جز اشتباهات خودی 
را مقصر نتایج می دانستند. این میراث 
در پرسپولیس به دشواری حاصل شده 
و حیف است به خاطر یک فصل اول 
واقعا  شدن  دوم  ناکامی،  )نه  نشدن 
راحتی  به  نمی شود(  ناکامی محسوب 

از دست برود.

وقتی که زود دیر می شود؛

پرسپولیس دورتر و دورتر از تکرار عنوان قهرمانی

سرمربیان تیم های لیگ برتری که 
سابقه بازی در استقالل را دارند، تاکنون 

۱۶ امتیاز از پرسپولیس گرفته اند.
خبر  بدترین  هوادار  برابر  توقف 
ممکن برای پرسپولیس بود. در روزی 
دست  بودند  امیدوار  سرخپوشان  که 
در  و  شوند  خارج  مسابقه  زمین  از  پر 
صورت توقف احتمالی استقالل، اختالف 
امتیازی با این تیم را جبران کنند، اما این 
تیم برابر هوادار متوقف شد تا بهترین 
فرصت برای تیم مجیدی آماده شود و 
آنها در پی افزایش اختالف امتیازی خود 

با رقیب دیرینه باشند.
رضا عنایتی که امسال هوادار را از 
دسته یک به لیگ برتر رساند، در هر دو 
بازی رفت و برگشت توانست شاگردان 
و  کند  متوقف  را  محمدی  گل  یحیی 
هوادار  برابر  پیروزی  هیچ  پرسپولیس 
کسب نکرد. مسئله ای که در جا ماندن 
با  امتیازی  فاصله  افزایش  و  تیم  این 

استقالل تأثیر فراوانی داشت.
بیشتری  نمود  زمانی  مسئله  این 
پیدا می کند که بفهمیم استقالل برابر 
هوادار توانست هر ۶ امتیاز کامل را از 
آن خود کند ولی پرسپولیس مقابل تیم 
که  داد  دست  از  امتیاز   ۴ عنایتی  رضا 
شاید توقف روز گذشته این تیم، منجر 
به از دست رفتن عنوان قهرمانی برای 

پرسپولیس شود.
رضا عنایتی که در ابتدای فصل با 
هوادار نتایج خوبی نمی گرفت، تیمش 
رفته رفته شرایط بسیار خوبی را در پیش 
تبدیل  پرتالش  تیم  یک  به  و  گرفت 
برابر پرسپولیس  بازی رفت  او در  شد. 
به تساوی 2 - 2 رسید و روز گذشته 
نتیجه  به  محمدی  گل  تیم  مقابل  نیز 
مساوی بدون گل دست یافت تا کاپیتان 

امتیاز  از پرسپولیس، ۴  سابق استقالل 
گرفته باشد.

بی  مر سر تنها  یتی  عنا لبته  ا
در  است  توانسته  که  نیست  استقاللی 
لیگ بیست و یکم از پرسپولیس امتیاز 
بگیرد. امیر قلعه نویی که پرافتخارترین 
سرمربی ایرانی تاریخ لیگ برتر به شمار 
با  استقالل  قهرمانی   3 و هر  رود  می 
پوشان  آبی  نیمکت  روی  او  حضور 
مشابه  سرنوشتی  امسال  شده،  حاصل 
عنایتی داشت. او هر دو بازی رفت و 
اما  باخت  مجیدی  تیم  به  را  برگشت 
تساوی  نتیجه  دو  به  پرسپولیس  برابر 
رسید تا او نیز از یحیی گل محمدی ۴ 

امتیاز گرفته باشد.
با  را  رفت  بازی  نویی  قلعه  امیر 
حکم کمیته انضباطی و بازی برگشت 
را با نتیجه 2 بر یک به استقالل باخت 
اما برابر پرسپولیس به دو تساوی رسید. 
او در آزادی و سیرجان مقابل شاگردان 
گل محمدی به نتیجه مساوی یک - 
یک رسید تا یکی از موانع مهم در راه 
صدرنشینی این تیم بوده باشد. کسب ۴ 
امتیاز از سرخپوشان تهرانی، نتیجه تقابل 

های ژنرال و پرسپولیس بوده است.

علیرضا منصوریان دیگر سرمربی 
سد  از  توانست  که  است  استقاللی 
او  که  چند  هر  کند.  عبور  پرسپولیس 
دیدار رفت را به سرخپوشان واگذار کرد 
اما در آبادان دست به کار بزرگی زد و 
با 2 گل توانست پرسپولیس را شکست 
از  امتیاز  نیز 3  آبی ها  تا داشعلی  دهد 
رقیب مستقیم آبی ها برای کسب عنوان 

قهرمانی گرفته باشد.
علیرضا منصوریان در بازی رفت و 
در تهران، بازی را به پرسپولیس واگذار 
کسی  کمتر  برگشت  دیدار  در  اما  کرد 
بر   2 نتیجه  با  او  تیم  تا  داشت  انتظار 
عبور  پایتخت  سرخپوشان  سد  از  صفر 
کند. او تنها کاپیتان سابق استقالل است 
که توانسته است امسال پرسپولیس را 

شکست دهد.
چنانچه رسول خطیبی را به دلیل 
و  استقالل  در  مدت  کوتاه  حضور 
زمره  در  تیم  این  پیراهن  پوشیدن 
بیاوریم،  حساب  به  استقاللی  مربیان 
او نیز امسال توانست نخستین شکست 
پرسپولیس در لیگ برتر را رقم بزند و به 
همراه آلومینیوم در بازی رفت از سد تیم 

یحیی گل محمدی عبور کرد.

رسول خطیبی رسالت سال گذشته 
اش را در لیگ امسال نیز تکرار کرد. او 
باز هم اولین شکست فصل پرسپولیس 
را در اراک رقم زد و توانست از سد تیم 
یحیی گل محمدی عبور کند. البته نیم 
فصل دوم برای او خوب پیش نرفت و 
به  تیم تن  این  برابر  برگشت  بازی  در 
شکست داد و سهم او از تقابل هایش 

با پرسپولیس، 3 امتیاز بود.
و باالخره اینکه داوود سیدعباسی 
دیگر بازیکن سابق استقالل به همراه 
ز  ا یکی  شهرخودرو،  قعرنشین  تیم 
غیرمنتظره ترین نتایج لیگ را رقم زد 
نتیجه  به  برابر پرسپولیس  و در مشهد 
که  اتفاقی  رسید.  – یک  یک  تساوی 
سبب شد تا گل محمدی 2 امتیاز را نیز 

در مشهد به جا بگذارد.
انتظار  مشهد،  در  راحت  پیروزی 
در  تیم  این  از  پرسپولیس  هواداران 
دیدار برابر شهرخودرو بود. اما تیم داوود 
سیدعباسی که بدون پیروزی و در قعر 
ترین  غیرمنتظره  از  یکی  بود،  جدول 
زد و  رقم  را  و یکم  بیست  لیگ  نتایج 
یک تساوی ارزشمند برابر سرخپوشان به 
دست آورد و 2 امتیاز از این تیم گرفت.
به هر شکل پرسپولیس در حالی 
افتاده  امروز ۵ امتیاز از استقالل عقب 
که آبی پوشان با شکست پیکان ، این 
اختالف به عدد ۸ می رسد. سرمربیان 
لیگ برتری که سابقه بازی در استقالل 
در  و  یکم  و  بیست  لیگ  در  دارند،  را 
مجموع ۱۶ امتیاز از پرسپولیس گرفتند 
 ۹ این  در  محمدی  گل  یحیی  تیم  و 
آورد  دست  به  امتیاز   ۱۱ تنها  تقابل، 
اصلی  دالیل  از  یکی  مسئله  این  که 
فرهاد  تیم  به  جدول  صدر  واگذاری 

مجیدی بوده است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

از دست رفتن شانزده امتیاز در تقابل با آبی های سابق؛

اتحاد بی سابقه مربیان استقاللی علیه گل محمدی!

شنیده می شود اصرار در جراحی نکردن رباط صلیبی 
موجب شده تا »عیسی آل کثیر« در فهرست خروج پرسپولیس 

قرار بگیرد.
»عیسی آل کثیر« مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس ابتدای 
فصل قبل با قراردادی به مدت دو سال به این تیم پیوست. او 
از همان ابتدا در ترکیب پرسپولیس درخشان ظاهر شد و مرد 
اول سرخپوشان در رسیدن پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا 2۰2۰ بود. او در آن دوره از مسابقات چندین گل حساس 
به السد، پاختاکور و الشارجه زد تا در موفقیت تیمش در آن 
تورنمنت نقش اول را ایفا کرده باشد اما بدشانسی های او همان 
زمان آغاز شد. جایی که به خاطر خوشحالی گلش بعد از بازی 

با پاختاکور با ۶ ماه محرومیت مواجه شد.
وی در بازگشت هم چند گل حساس از جمله در دربی 
را  آمادگی اش  تا  به ثمر رساند  برای پرسپولیس  فصل قبل 
نشان دهد اما مصدومیت های گاه و بیگاه موجب شد تا یحیی 

گل محمدی هرگز نتواند روی او به عنوان یک بازیکن آماده 
حساب باز کند. آل کثیر در این فصل هم چهار برای پرسپولیس 
به ثمر رساند اما با اصلی ترین بدشانسی خود یعنی پاره شدن 
رباط صلیبی در نیمه دوم دی ماه و بازی با پدیده مواجه شد 

تا فصل را از دست بدهد.
زمانی که وی تمرینات آماده سازی را برای پیش از عمل 
انجام می داد خبر جالبی منتشر شد؛ »رباط پای آل کثیر پاره 
نشده است«. این خبری بود که در فضای مجازی پخش شد 
اما ماجرا از آن قرار بود که او به خاطر قوی بودن عضله هایش 
مشکلی در تمرینات نداشت و به همین خاطر از کادر فنی 

درخواست می کند که به تمرینات تیمی اضافه شود.
مواجه  فنی  کادر  مخالفت  با  کثیر  آل  درخواست  این 
نمی شود اما مشخص است که این بازیکن با رباط پاره نمی تواند 

در مسابقات پرسپولیس را همراهی کند.
از طرفی این بازیکن از انجام عمل هم سر باز زد تا عمال 

بیش از چهار ماه زمان را از دست بدهد. آنطور که مشخص 
است شماره 72 پرسپولیس قصد ندارد جراحی کند و به همین 
خاطر او عمال قسمتی از فصل آتی را هم از دست داده است.
این در حالی است که در جهان فوتبال فوق ستاره هایی 
زالتان  فالکائو،  رادامل  توتی،  فرانچسکو  ژاوی،  مانند 
مارکو آسنسیو و خیلی  باجو،  روبرتو  پیرو،  ابراهیموویچ، دل 
خیلی سریع  اما  مواجه شدند  این مصدومیت  با  دیگر  های 
عمل و ریکاوری های پس از آن را انجام دادند تا به تیمشان 

کمک کنند.
نگاری  هایی  نامه  قبل  مدت ها  از  پرسپولیس  باشگاه 
برای تمدید قرارداد نفراتی که قراردادشان در پایان فصل به 
اتمام می رسد را انجام داد اما تاکنون این اقدامات برای تمدید 
قرارداد آل کثیر انجام نشده و به همین خاطر به نظر می رسد 
که لجبازی در انجام جراحی، کار دست این مهاجم داده تا او 

را در پایان فصل اولین جدا شده از پرسپولیس دانست.

عیسی اولین خروجی پرسپولیس!
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آگهی تحدیدحدوداختصاصی
تحدیدحدودششدانگ عرصه یک قطعه رمین پالک 227فرعی از۶۱ اصلی 
بخش ۸ به مساحت ۱2۵۰۰ متر مربع واقع درقریه چقابراله که درتصرف آقای 
غالمحسین رفیعی کیا فرزندهمت بوده که در اجرای قانون تعیین تکلیف تقاضای 
ثبت نموده وکارشناسان منتخب بشرح گزارش وارده بشماره ۱۴۰۰/۶/۱۵-2۰7۱ 
وگزارش اصالحی شماره 32-۱۴۰۱/۱/۱۰ تصرفات بالمعارض نامبرده را گواهی 
وتایید وهیات طبق شماره ۱۴۰۰/۶/22۸۰27و۰۰۰2-۱۴۰۱/۱/۱۱ اقدام به صدور 
رای ورای اصالحی نموده است.علهذا به استناد تبصره ذیل ماده ۱3 قانون تعیین 
تکلیف وماده ۱3 آیین نامه قانون مرقوم ومستفاد به ماده ۱۴و۱۵ قانون ثبت در 
مورخه۱۴۰۱/2/7راس ساعت ۱۰ صبح تحدید حدود پالک مرقوم بعمل خواهد 
آمد.لذابدینوسیله از مجاورین وصاحبان حقوق دعوت میشود که در روز وساعت 
تعیین شده فوق در محل حاضرودرصورتیکه اعتراض به حدود ویا حقوق ارتقاقی 
دارند میتوانند از تاریخ انجام تحدید لغایت 3۰ روز اعتراض خود را کتبا"به اداره ثبت 
اسناد ایین شهرستان تسلیم دارند ضمنا"برابر ماده ۸۶ آئین نامه اصالحی قانون 
ثبت اعتراض باید کتبی ومستقیما"به اداره ثبت کامیاران تسلیم شود ومعترض 
می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به ثبت محل نسبت به 
تقدیم دادخواست به مرجع صالحه قضایی اقدام وگواهی مرجع مذکوررا مبنی 
بر تقدیم دادخواست اعتراض به ثبت محل ارائه نماید در غیر این صورت اداره 

ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۱/۱7

علی محمد براتی رئیس ثبت کامیاران م الف 3

داریوش     ۱3۹2 مدل  ۱2۵ سی سی   سیکلت شهاب  موتور  سبز  برگ 
عزیز پوریان     

شماره شهربانی ۴۸۸73-۴۹۹
۱2۴NE۱۱3۱27۶شماره موتور

۱2۵D۹2۱۱23۴***NE۱شماره شاسی
مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی فقدان سند مالکیت 
سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۵۴/۰۱ متر مربع قطعه 2۶۵ 
تفکیکی تحت پالک ۱2۰/27۶ اصلی واقع در بخش 2۱ مهاباد به شماره چاپی 
۶۴۱۸37 به نام آقای ابراهیم فالحی فرزند علی صادر و تسلیم گردیده نامبرده 
برابر درخواست وارده به شماره ۱۰۹/۱۱۰/۱۴۰۱/3۶ – ۱۴۰۱/۰۱/۰7 با ارائه دو 
برگ فرم تکمیل شده استشهادیه مصدق وارده به شماره 3۵۸۴2۸ – ۱۴۰۱/۰۱/۰7 
دفتر اسناد رسمی شماره ۱ سردشت مدعی فقدان سند مالکیت صادره فوق به 
علت اسباب کشی گردیده و تقاضای صدورسند مالکیت المثنی به نام خود نموده 
و ملک سابقه بازداشتی و رهنی و ممنوع المعامله ندارد لذا مراتب به استناد تبصره 
۱ ماده ۱2۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم می گردد تا هر کسی به نحوی 
از انحاء نسبت به ملک مذکور اعتراضی دارد و یا معامالتی به نفع او شده و یا 
مدعی وجود سند نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز به 
اداره مراجعه و اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد نمود. 
تاریخ انتشار: سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سردشت 

تعیین  قانون  موضوع  هیئت  طرف  از  صادره  رای  مفاد  ابالغ  آگهی 
اراضی امالک وساختمان های فاقد سند رسمی مصوب  تکلیف وضعیت ثبتی 

سال۱3۹۰/۹/2۰
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۱۰۵7۰۰۸۶7۸مورخ۱۴۰۰/۱۱/2۵صادره ازهیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک وساختمانهای فاقد سند 

رسمی مصوب۱3۹۰/۹/2۰مستقردراداره ثبت اسناد وامالک شهریارتصرفات مالکانه 
آقای مجید رمضانی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت۸۵/۸۰مترمربع 
قسمتی ازپالک3۹۵فرعی از۱2اصلی واقع درشهریارمحرزگردیده وبرابرمحتویات 
مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مربوطه  ودفترامالک  ثبتی  پرونده 
۵23/۵۰مترمربع پالک  ثبتی3۹۵ فرعی از۱2اصلی قطعه7۹تفکیکی مفروز از 
پالک ۱۰3فرعی ازاصلی مذکورصفحه23۵دفترامالک جلد27ثبت اسناد کرج بنام 
آقای رضا علی جانی ثبت وسند مالکیت  صادروتسلیم گردیده .همچنین دراجرای 
رای هیات قانون تعیین تکلیف مقداری مفروزا از مورد ثبت منتزع وبه غیر واگذار 
گردیده که منجر به صدور سند مالکیت گردیده است مورد ثبت ازمالکیت آقای 
رضا علی جانی میباشد نامبرده درهیات حضور نیافته وهیات مقرر نموده با اعمال 
ماده3قانون مذکور وماده ۱3آئین نامه اجرائی آن مصوب۱3۹۱/۴/2۵ نسبت به 
صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای 
صادره به نامبرده وبه اشخاص ذینفع جهت اطالع در دو نوبت با فاصله پانزده 
روزآگهی می گردد که چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را 
ظرف مدت 2ماه ازتاریخ انتشاراولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریارتسلیم 
ورسید دریافت دارند و درصورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرراین اداره نسبت 
به صدورسند مالکیت برابرمقررات اقدام خواهد نمود.ضمنا صدورسند مالکیت مانع 

مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م.الف:۹۴3۴
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار-مهدی ناصری

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۱/۱7
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۱/۰2/۰۱

آگهی اصالحی
مورخه  وشروع  جوانان  دنیای  روزنامه  در  منتشره  آگهی  احتراما«پیرو 
۱۴۰۰/7/27 ردیف 2۸ که قبال« مساحت آن ۱2۱۰3 متر مربع چاپ ومنتشر 
گردیده مبنی بر اشتباه بوده وپالک 227 فرعی از ۶۱ اصلی بخش ۸ قریه چقابراله 

بنام آقای غالمحسین رفیعی کیا بمساحت ۱2۵۰۰ متر مربع صحیح می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت 
که  شده  مصدق  استشهادیه  برگ  دو  باستناد  عسگری  آمنه  سیده  خانم 
به شماره۱3۹۹۰2۱۵۶۱۹۸۰۰۰۴73و۱3۹۹۰ یکتا  آن ذیل شناسه  امضا شهود 
2۱۵۶۱۹۸۰۰۰۴7۴رمزتصدیق2۵7۰2۸و۶۸۶۸۴۵مورخ۱3۹۹/۹/22دفترخانه 
۹3۹تهران مدعی فقدان سند مالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان مسکونی به شماره پالک۴72۵۹فرعی از۴7اصلی قطعه 2۵۹تفکیکی 
بلوک۱۱مفروز ومجزی شده ازپالک 37۴۱7فرعی ازاصلی بمساحت7۶/۵۸مترمربع 
واقع درسمت جنوبشرقی طبقه۴که مقدار۴/3۸مترمربع آن بالکن است بانضمام 
غربی  درسمت  واقع  بلوک۱۱بمساحت۱۱مترمربع  قطعه2۵۱تفکیکی  پارکینگ 
زیرزمین وانباری قطعه 23۸تفکیکی بلوک۱۱بمساحت۴/۵۴مترمربع واقع درسمت 
شمال غربی زیرزمین ذیل دفترالکترونیکی ۱3۹72۰3۰۱۰۵7۰۱73۵3بنام سیده 
آمنه عسگری ثبت وسند مالکیت به شماره چاپی۰۱۶2۶2الف/۹7صادروتسلیم 
شده است وبحکایت ثبت دفترامالک دررهن نمی باشد بعلت اسباب کشی مفقود 
گردیده است لذا مراتب به استناد تبصره ذیل ماده۱2۰قانون ثبت دریک نوبت 
آگهی میگردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد ازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت ده روزاعتراض 
نماید  دریافت  ورسید  تسلیم  اداره  این  به  معامله  سند  به ضمیمه  کتبا  را  خود 
ودرغیراینصورت این اداره پس ازانقضای مدت مذکور ونرسیدن واخواهی نسبت 

به صدورسند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد نمود.م.الف:۹۴32
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار-بشیرنعیم زاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای سید مجتبی مهاجر باستناد دو برگ استشهادیه مصدق شده که امضا 
شهود آن ذیل شناسه یکتا به شماره۱3۹۹۰2۱۵۶۱۹۸۰۰۰۴7۵و۱3۹۹۰2۱۵۶۱
۹۸۰۰۰۴7۶رمزتصدیق۶۴۶۴7۹و2۱۶۶۶3دفترخانه ۹3۹تهران مدعی فقدان سند 

مالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره 
پالک۴72۵۹فرعی از۴7اصلی قطعه 2۵۹تفکیکی بلوک۱۱مفروز ومجزی شده 
ازپالک 37۴۱7فرعی ازاصلی بمساحت7۶/۵۸مترمربع واقع درسمت جنوبشرقی 
طبقه۴که مقدار۴/3۸مترمربع آن بالکن است بانضمام پارکینگ قطعه2۵۱تفکیکی 
قطعه  وانباری  زیرزمین  غربی  درسمت  واقع  بلوک۱۱بمساحت۱۱مترمربع 
23۸تفکیکی بلوک۱۱بمساحت۴/۵۴مترمربع واقع درسمت شمال غربی زیرزمین 
ذیل دفترالکترونیکی ۱3۹72۰3۰۱۰۵7۰۱73۵۱بنام سید مجتبی مهاجرثبت وسند 
مالکیت به شماره چاپی۰۱۶2۶۱الف/۹7صادروتسلیم شده است وبحکایت ثبت 
دفترامالک دررهن نمی باشد بعلت اسباب کشی مفقود گردیده است لذا مراتب 
به استناد تبصره ذیل ماده۱2۰قانون ثبت دریک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد ازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت ده روزاعتراض خود را کتبا به ضمیمه 
سند معامله به این اداره تسلیم ورسید دریافت نماید ودرغیراینصورت این اداره 
پس ازانقضای مدت مذکور ونرسیدن واخواهی نسبت به صدورسند المثنی طبق 

مقررات اقدام خواهد نمود.م.الف:۹۴33
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار-بشیرنعیم زاده

نظریه کارشناسی
امیری  اله  2-ولی  عبدالرضا   فرزند  فر  سعیدی  ۱-پرویز  کننده:  ارائه 
حق  افزایش  و  کارشناسی  نظریه  ۱-تسلیم  موضوع:  یداله  فرزند  آبدبوچالی 
الزحمه کارشناسی . منضمات: ۱-عکس به شماره ۹۹2۶7 مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰3 
تاریخ   ۹۹۱۰۱۰۵2۸۵2۰2۴۹۵ مدرک:  شماره  ابالغیه  مدرک:  ۱-نوع  مدارک: 
مدنی  احکام  اجرای  دوم  شعبه  محترم  -دادورز    ۱3۹۹/۰۹/2۴ مدرک:  صدور 
دادگستری رشت. موضوع:پرونده اجرایی کالسه بایگانی ۹۸۱۵۵۵ احتراما عطف 
به ابالغیه کارشناسی باینجانبان در پرونده کالسه فوق الذکر در خصوص دعوی 
آقای علی طالبی چرمچی بطرفیت راضیه-بیژن-عباس –منصور –ملیحا-پوران 
دخت-محمدتقی –محمدمهدی- ثریا –ایران و ابراهیم جملگی ندافی مبنی بر 
دستور فروش ملک مشاع باستحضار حضرتعالی می رساند پس از حضور در دفتر 
شعبه و مطالعه پرونده ضمن هماهنگی جهت بازدید از ملک بنشانی رشت خیابان 
۱7 شهریور چهلتن کوچه نائب اعتمادپالک 32 کدپستی۴۱3۹73۶۵۸۴ مراجعه 
و نسبت به اجرای قرار کارشناسی اقدام گردید شرح مستندات و اقدامات انجام 
شده :برابر تصویر وضعیت ثبتی مضبوط در پرونده پیرو درخواست صورت گرفته 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت اعالم داشته برابر پرونده ثبتی 
سند مالکیت ۱2 سهم مشاع از ۴۰ سهم ششدانگ یکبابخانه به شماره 22۶ واقع 
در بخش 2 رشت ذیل ثبت 3۵۸۵ صفحه۹3 دفتر۵۴/2 بنام آقای محمد طاالئی 
صادر و تسلیم گردیده است و سند مالکیت ۸سهم مشاع از ۴۰ سهم ششدانگ 
ندافی  آقای احود  نام  به  پالک مزبور ذیل ثبت ۱۹۹۸ صفحه 2۸۴ دفتر۱۹/2 
صادر و تسلیم گردیده است و برابر دادنامه حصروراثت شماره ۵2۶-2۱/۸/۵7 
دادگاه رشت نامبرده فوت نموده وراث وی سه دختر  دو پسر و یک عیال به 
اسامی حاجیه و مرضیه و صغری و نقی و حسین ندافی و فاطمه ندافی معرفی 
 2 حقوقی  دادگاه   ۵ شعبه   ۱77-۱۱/2/۶۹ شماره  برابر حصروراثت  و  اند  شده 
رشت آقای حسین ندافی احد از ورثه نیز فوت نموده و وراث وی یک مادر و یک 
همسر ویک پسر به اسامی فاطمه ندافی و بتول کنوتی و علیرضا ندافی تعیین 
شده اند که تاکنون سند مالکیت بنام وراث صادر نشده است و اسناد مالکیت 
۱2 سهم مشاع  از ۴۰ سهم از ششدانگ پالک مزبورذیل ثبت  ۱۹۹۸ صفحات 
بنام محمدمهدی و  و ۱۹/2  متمم  دفاتر 2  2و۱۰و3۰و2۶و22و۱۸و2۸۴و۶و۱۴ 
منصور و عباس هریک دو سهم مشاع از ۱2 سهم بکسر ثمن اعیان و بانو ایران 
ندائی نسبت به دو سهم مشاع از ۱2 سهم بکسر ثمن اعیان صادر و تسلیم گردیده 
است و سند مالکیت ۱۶ سهم مشاع بکسر ثمن اعیان از ۴۰ سهم از 2۰۰ سهم از 
ششدانگ ذیل ثبت 7۵۸7 صفحه ۱2۶ دفتر 77/2 بنام آقای محمدحسین ندافی و 
سند مالکیت ۸  سهم مشاع بکسر ثمن اعیان از ۴۰ سهم از 2۰ سهم از ششدانگ 
ذیل ثبت 2۵۸7 صفحه ۱3۰ دفتر 77/2 متر به نام حاجیه صدیقه ندافی و سند 
مالکیت ۱۶ سهم مشاع بکسر ثمن اعیان از ۴۰ سهم از 2۰۰ سهم از ششدانگ 

ذیل ثبت 7۵۸7 صفحه ۱22 دفتر 77/2 بنام محمد ندافی وسند مالکیت ثمن 
اعیان ۴۰ سهم مشاع از 2۰۰ سهم از ششدانگ ذیل ثبت ۱۹۹۸ صفحه 2۸۰ 
دفتر ۱۹/2 بنام خانم رقیه نویدی آبکنار صادر و تسلیم گردیده است این پالک 
مزبور در رهن و بازداشت قرار ندارد و حسب درخواست وکیل آقای طائی برابر 
وکالت نامه  ۱۸/۱/۸2-22۸۸۶7  دفتر 3 رشت عملیات افراز  در اداره ثبت مراحل 
قانونی خود را طی نموده و به متقاضی افراز نیز عدم افراز ابالغ گردیده است 
مطابق مندرجات تصویر دفترچه مالکیت به شماره چاپی ۵۴7۰۱۰ –الف /۸۱ که 
توسط محکوم له  ارایه شده حدود اربعه ملک به شماره 22۶ ذیل ثبت 3۵۸۵ 
صفحه ۹3 دفتر 2/۵۴ عبارتست از شماال به دیوار خانه شماره 22۵ شرقا اول 
دیواری است دوم به دیوارخانه 237 جنوبا به کوچه عام درب ورودی در این حد 
است غربا به کوچه بن بست بوده و در ان مساحت ملک قید نگردیده است برابر 
نامه شماره 23۴2۵۴ مورخ ۱3۹۹/۱۱/27 شهرداری منطقه 2 رشت در پاسخ به 
استعالم شعبه دو اجرای احکام مدنی رشت اعالم داشته در خصوص پالک ثبتی  
22۶ و کد نوسازی جدید 2-2-۱۰۰۵۰-۱۸2 واقع در سبزه میدان کوچه ضیاء 
العلماء برابر طرح تفصیلی موقعیت مکانی پالک مرقوم در پهنه G۱۱3پارکهای 
متقاضی  و  است  گردیده  واقع  ای(  محله  و  ای  )ناحیه  ای  منطقه  زیر  عمومی 
تصویری از مکاتیه شهرداری مبنی بر اعالم عدم اختصاص بودجه جهت تملک 
ملک و برخورداری مالک از کلیه حقوق مالکانه خویش در صورت عدم اجرای 
از شهرداری رشت  این گزارش  ارایه  تا زمان  لیکن  ارائه نموده  برنامه عمرائی 
مدرکی دال بر وضعیت انجام طرح و اختصاص بودجه و یا تمایل جهت تملک 
ملک مذکور و مقدار دقیق عقب نشینی زمین واصل نگردید لذا ملک براساس 
بافت موجود امالک  مندرجات تصویر سند مالکیت و حقوق مالکانه مالکین و 
قرب همجوار مد نظر قرار گرفته است ملک تعرفه شده از سوی آقای علی طالبی 
 ۴۱2۶2۸۹=Y  37۴33۱=X برابر UTM با مختصات جغرافیایی در سیستم
عبارتست از یک قطعه زمین محصور در سه طرف که در حد شرقی فاقد دیوار 
است زمین موصوف پوشیده از درخت و گیاهان خود رو بوده ویک درب چوبی 
قدیمی بسمت معبر اصلی ورودی ملک می باشد مطابق تصویر مدارک ارایه شده 
عرصه ملک طبق سند دارای عقب نشینی می باشد در تصویر رای عدم افراز 
مورخ ۱3۸3/۴/۱۰ اداره ثبت رشت قید گردیده که مساحت تقریبی ملک ۱۹۹/۴2 
مترمربع بوه و بعلت کمی مساحت وتعداد مالکین مشاع ملک قابل افراز نمی باشد 
برابر تصویر نقشه برداری ارائه شده که توسط آقای مهندس حسین یگانه نقشه 
بردار عضو سازمان نظام مهندسی گیالن تهیه گردیده مساحت موجود عرصه 
ملک 2۰3/۵2 مترمربع می باشد کارشناس محترم امور ثبتی ضمن معاینه ملک 
موصوف نسبت به بررسیهای الزم جهت تطبیق ثبتی ملک اقدام نموده و اعالم 
داشته که با توجه به بررسیها و اقدامات انجام شده انطباق نقشه ثبتی با خیابان 
و کوچه و پالک های مجاور و عکس هوایی  ملک تعرفه شده توسط آقای علی 
طالبی از پالک ثبتی 22۶ بخش 2 رشت می باشد ارزش ششدانگ عرصه و اعیان 
ملک تعرفه شده با توجه به موقعیت مکانی و ابعاد هندسی و ارزش امالک قرب 
همجوار با انشعابات منصوبه و احتساب کلیه موارد مطروحه به شرح فوق االشاره 
به قیمت روز کارشناسی جمعا به مبلغ ریال 3۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بعنوان 
قیمت پایه ارزیابی و اعالم می گردد . حق الزحمه کارشناسی برابر تعرفه مصوب 
ریاست محترم قوه قضائیه جهت هیات کارشناسان با اعمال ضریب سی درصد 
جمعا مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان می باشد با توجه به واریزی متقاضی )۵۰۰/۰۰۰ 
تومان( در صورت موافقت دستور فرمایید تتمه حق الزحمه هیات کارشناسان به 

حساب کانون کارشناسان دادگستری استان گیالن واریز گردد .با احترام مجدد
هیات کارشناسان رسمی دادگستری-۱-ولی اله امیری 2-پرویز سعیدی فر

مفقودی
رنگ  به  لوگان   L۹۰ رنو  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 
 7۶ یران 7۹-ا ج   ۱۹۶ نتظامی  ا ره  شما به   ۱3۹۵ مدل  روغنی  سفید 
سی  شا ه  ر شما به   R ۱ 3۹ 3۸ 3 -K ۴MA ۶ ۹ ۰ ر  تو مو ه  ر شما به 
محله  الله  رضانژاد  مهوش  به  متعلق   NAPLSRALDG۱277۹۶۰

میباشد. اعتبار ساقط  وازدرجه  مفقود 

مشتریان  دیجیتال  بانکداری  در 
صورت  به  خود  مالی  مدیریت  توانایی 
آنالین از طریق رایانه، تبلت یا گوشی 
بانک  که  دهند  می  رتقا  ا هوشمند 
جدید  شرایط  درک  زمین ضمن  ایران 
برای  را  نوین  بانکداری  بسترهای 

مشتریان نسل جدید فراهم می کند.
فضای  بورس:  رصد  گزارش   به 
در حال  به سرعت  دیجیتال  بانکداری 
است.  تغییر  حال  در  دائما  و  پیشرفت 
آخرین  مورد  در  تحقیق  دنبال  به  ما 
داده ها در مورد بانک های سراسر جهان 
برای یافتن بانک بزرگ موفق در زمینه 
آمار  هستیم.این  دیجیتال  بانکداری 
سرمایه های  کل  ارزیابی ها،  اساس  بر 
جمع آوری شده و تعداد مشتریانی به روز 

بدست آمده است. 
در  منابع  از  تحقیق  های  داده 
دسترس ، مانند موسسات مالی، ارگان 
های دولتی، بیانیه های مطبوعاتی، وب 
سایت های فین تک و مجالت گرفته 
دهد  می  نشان  تا جوالی 2۰2۱  شده 
از  سالم  ترکیبی  برتر،  دیجیتال  بانک 
از چهار قاره  استارت آپ ها و شرکت ها 
مختلف ارزش 72 میلیارد دالر هستند.
جهان  در  دیجیتال  بانک  بزرگترین 
متعلق به سائوپائولو، برزیل است و این 
پتانسیل را دارد که بزرگتر شود، زیرا بازار 
برزیل هنوز با کمبود یک سوم جمعیت 
فاقد حساب بانکی است. در کشورمان 
ایران نیز سیستم بانکداری دیجیتال در 
حال رشد و پیشرفت است و مشتریان 
پس از سالیان متمادی در حال اعتماد 
از  یکی  میان  این  در  هستند  آن  و 

بانکهای برتر با زیرساخت های موفق 
خدمات  به  توجه  راستای  در  دیجیتال 
بهتر مشتریان بانک ایران زمین است. 
دیجیتال  بانکداری  خدمات  ارائه   **
بانکداری  در  مداری  مشتری  هدف  با 
مدیریت  توانایی  مشتریان  دیجیتال 
از طریق  آنالین  به صورت  خود  مالی 
رایانه، تبلت یا گوشی هوشمند ارتقا می 
دهند. بانک ها معمواًل خدمات بانکداری 
دیجیتالی را ارائه می دهند که عبارتند از: 
بانکداری آنالین، موبایل و تبلت واریز 
بیانیه  متنی  هشدارهای  موبایل  چک 
های الکترونیکی پرداخت آنالین قبض 
اما با توجه به زیرساخت های بانکداری 
دیجیتال در بانک ایران زمین مشتریان 
صورت  به  را  خدمات  این  توانند  می 

برخط متمایز دریافت کنند. 
همچنین ارائه تسهیالت به عنوان 
یک خدمت بانکی رایج است که ارائه می 
شود و در اشکال و اندازه های مختلف 
وجود دارد. برخی از انواع رایج وام هایی 
که بانک ها ارائه می دهند عبارتند از: 
خطوط  خودرو  وام  شخصی  های  وام 
وام  مسکن  وام  خانه  سهام،  اعتباری 
های تجاری همه این تسهیالت می تواند 

از طریق بانکداری دیجیتال ایران زمین 
به مشتریان ارائه شود. بر همین اساس 
ایران  بانک  مزیت  مهمترین  از  یکی 
بانکداری  بسترهای  از  استفاده  زمین 
خدمات  رائه  ا محوریت  با  دیجیتال 
**تحول  است.  مشتریان  به  بهتر 
بانک ایران زمین برای مشتریان نسل 
جدید مهم ترین بسترهای بانک داری 
زمین  ایران  بانک  توسط  که  دیجیتال 
بهره  افزایش،  شامل  شود  می  محقق 
استقالل  انطباق،  دقت،  سرعت  وری، 
است.  مشتریان  خاطر  آرامش  مالی، 
نظرسنجی جهانی بانکداری، روابط مالی 
اولیه مشتریان بانکی را بررسی کرد و 
دریافت که فین تک ها و نئوبانک ها 

در حال افزایش هستند.
که  ندارند  انتظار  دیگر  مشتریان 
تمام  نکی  با یا  لی  ما موسسه  یک 
نیازهای آنها را برآورده کند بلکه انتظار 
دارند تجربیات مستقل، یکپارچه توسط 
به  باشد.  داشته  دیجیتالی  بسترهای 
تحقیق  این  یافته های  خاص،  طور 
نشان می دهد چگونه روندهای کنونی 
زمین بازی رقابتی را به سمت بانکداری 
دیجیتال که از مزایایی بسیاری برخوردار 

آنها همچنین  هستند، متمایل می کند. 
یک تغییر نسلی را در ادراکات مشتریان 
برای  قوی  ترجیح  و  اعتماد  از  بانکی 
یکپارچگی خدمات نشان می دهند. در 
نهایت، نتایج نظرسنجی تأیید می کند که 
چرا قابلیت های شخصی سازی قوی تر و 
مدل های تجاری دیجیتالی بانک ها برای 
حفظ روابط با مشتری و ترسیم مسیری 
از  است.  ضروری  رشد  برای  مناسب 
این  تحقیقات  اصلی  های  یافته  جمله 
از  درصد   27 دهد  می  نشان  گزارش 
مشتریان بانکی در جهان با نئوبانک ها 
یا بانک داری دیجیتال ارتباط دارند که 
تا 3۴  بین ۱۸  این میان 37 درصد  از 
از  جوانی  جمعیت  که  دارند  سن  سال 
مشتریان بانکی را تشکیل می دهند. از 
آنجایی که پرداخت های بانکی متمرکز 
تر می شود، زمین بازی رقابتی به نفع 
متمایل  دیجیتال  یا  جدید  های  بانک 
چندین  ادغام  به  نیاز  اما  شود،  می 
مالی یک فرصت  ارائه دهنده خدمات 
مهم برای بانک های فعلی است.قابل 
اعتماد بودن و استقالل مالی، دو حوزه 
قدرت برای مشتریان هستند که باعث 
می شوند  دیجیتال  بانکداری  به  اعتماد 
که دست برتر را در اختیار دارند. ظهور 
ترجیح  و  لعاده«  فوق ا »برنامه های 
خدمات  شخصی سازی  برای  مشتریان 
تولید  برای  قوی  انگیزه ای  بانکی، 
توسعه  و  جدید  دیجیتالی  برنامه های 
ایجاد  فعلی  بانک های  در  اکوسیستم 
درک  با  زمین  ایران  بانک  که  می کند 
این مهم به دنبال توسعه فعالیت های 

بانکداری دیجیتال در کشور است.

تحول بانک ایران زمین برای مشتریان نسل جدید زیر چتر حمایت  تهران  بزرگ گردشگری  ایران مال؛ قطب 
بیمه رازی

ایران-  بزرگ  بازار  چندمنظوره  مجموعه 
میزبان  روزانه  عید  تعطیالت  در  که  ایران مال 
ابتدای  از  بازدیدکننده است،  بیش از ۱۵۰ هزار 
ساخت تا به امروز تحت انواع پوشش های بیمه ای 

بیمه رازی قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
بیمه رازی، با آغاز سفرهای نوروزی، بازار بزرگ 
ایران به یکی از مهم ترین قطب های گردشگری 

کشور تبدیل شده است؛ به گونه ای که روزانه بیش از ۱۵۰ هزار نفر از این جاذبه 
گردشگری تهران بزرگ دیدن می کنند. ایران مال عالوه برداشتن جاذبه های 
منحصربه فرد گردشگری همچون آب نمای موزیکال، باغ های ماهان و دیدار، 
پردیس سینمایی، ایوان الماس و اشراق، کتابخانه جندی شاپور و بازار سنتی 
و ۱۰ها مکان دیدنی دیگر در نوروز ۱۴۰۱ ویژه برنامه های متعددی نظیر 
اجرای موسیقی سنتی و پاپ، نمایش چهره های تاریخی و علمی ایران زمین، 

آتش بازی و رقص نور را اجرا کرده است.
این برنامه ها که از شبکه های اجتماعی و تلویزیونی متعددی به شکل 
زنده پخش می شود، حضور مردم در ایران مال را افزایش بیشتری داده است.

 ۵۰ تا  تخفیف   ۱۴۰۱ نوروز  در  هم  ایران  بزرگ  بازار  فروشگاه های 
درصدی بر اجناس خود اعمال کرده اند که این موضوع هم موجب استقبال 

بیشتر افراد شده است.
وجود پارکینگ مسقف و فضای باز، تردد بیش از ۱۵۰ هزار بازدیدکننده 
درروز را بدون کمترین ازدحام و اشکال ترافیکی و با سهولت هرچه تمام تر 

ممکن ساخته است.
بر اساس این گزارش پروژه چندمنظوره بازار بزرگ ایران – ایران مال 
از زمان آغاز فرآیند ساخت تا به امروز تحت پوشش های متنوع بیمه ای بیمه 
برای  بیمه حوادث  به  آن می توان  پوشش های مختلف  از  که  است  رازی 
سازه ایران مال، اموال، اثاثیه و کارکنان فروشگاه در کنار بیمه آتش سوزی 

و مسئولیت در قبال بازدیدکنندگان اشاره کرد.

بیمه نوین برگزار می کند 
همایش علمی-پژوهشی شرکت های گروه مالی اقتصاد نوین

ایجاد  هدف  با  را  خود  علمی-پژوهشی  همایش  نوین  بیمه  شرکت 
هم افزایی و استفاده حداکثری از ظرفیت  نیروهای علمی گروه  مالی اقتصاد 

نوین برگزار می کند.
علمی- نوین؛ همایش  بیمه  بین الملل  و  روابط عمومی  گزارش   به 

کارکنان شرکت های  ویژه  نوین  اقتصاد  مالی  گروه  پژوهشی شرکت های 
زیر مجموعه این گروه مالی و نیز نمایندگان و کارگزاران متعامل با بیمه 

نوین برگزار می شود.
بر همین اساس محورهای این همایش شامل؛ »مدیریت ریسک در 
بانک ، بورس و بیمه«، »طراحی محصوالت و خدمات مالی جدید در بازار 
ایران«، »بازاریابی و فروش محصوالت مالی در بازار ایران«، »آینده پژوهی 
مالی«،  گروه های  در  انسانی  منابع  »توسعه  مالی«،  و  پولی  حوزه های  در 
نوین«،  اقتصاد  مالی  گروه  در  هم افزایی  ایجاد  راهکارهای  و  »فرصت ها 
»حاکمیت شرکتی درگروه های مالی«، »کسب و کارهای نوپا در حوزه های 
پولی و مالی«، »نقش گروه های مالی در توسعه اقتصادی کشور« و »کاربرد 

فناوری اطالعات در گروه های مالی« می شوند.
مهلت ارسال مقاالت برای همایش علمی-پژوهشی شرکت های گروه 
مالی اقتصاد نوین تا ۱۵ اردیبهشت ماه و زمان برگزاری این همایش و اعالم 
نتایج تیرماه سال جاری بوده و به پنج اثر برگزیده در این همایش جوایز 

نقدی تعلق خواهد گرفت.
ایمیل  آدرس  به  را  مقاالت خود  واجد شرایط می توانند  عالقه مندان 
conference@novininsurance.com ارسال و نیز جهت کسب 
اطالعات بیشتر در خصوص شرایط مقاالت به سایت شرکت بیمه نوین به 

آدرس www.novininsurance.com مراجعه کنند.

معاون مدیرعامل در امور بانکی بانک کارآفرین گفت: 
بازاریابی و تعامل گسترده و دوسویه با مشتریان حائز اهمیت 
بسیار است. باید محصوالت متنوعی را به آنان معرفی کنیم تا 
مشتریان بتوانند از میان محصوالت و خدمات ما انتخاب کنند.

سهراب  کارآفرین،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
کارآفرین  بانک  بانکی  امور  در  مدیرعامل  معاون  صادقی 
در  جدیدی  دارویی  شرکت های  اخیر  سال  چند  در  گفت: 
زمره مشتریان ما قرار گرفتند. به دلیل تحریم های اعمال شده 
علیه صنعت بانکداری کشور این مشتریان ترجیح دادند با 
بانک هایی با سایز کوچک تر و چابک تر کار کنند و خوشبختانه 
بانک کارآفرین در خصوص ارائه خدمات ارزی و بین المللی 
بانکی کشور است و به نحوی  از بهترین های شبکه  یکی 
عمل کرده که رضایت حداکثری مشتریان ارزی و ریالی را 

در پی داشته است.
سهراب صادقی معاون مدیرعامل در امور بانکی با اشاره 
تبیین خطوط کسب وکار بانک تصریح کرد: خوشبختانه در 
حال حاضر بخشی از پرتفوی بانک در چند سال اخیر به حوزه 
سالمت اختصاص پیداکرده است و باسیاست گذاری جدید 
بانک باید در بخش سالمت، غذا و کاالهای اساسی بسیار 

فعال تر از گذشته عمل کنیم.
اخیر شرکت های  سال  چند  در  کرد:  خاطرنشان  وی 

دارویی جدیدی در زمره مشتریان ما قرار گرفتند. به دلیل 
این  کشور  بانکداری  صنعت  علیه  اعمال شده  تحریم های 
و  کوچک تر  سایز  با  بانک هایی  با  دادند  ترجیح  مشتریان 
چابک تر کار کنند و خوشبختانه بانک کارآفرین در خصوص 
ارائه خدمات ارزی و بین المللی یکی از بهترین های شبکه 
رضایت  که  کرده  عمل  نحوی  به  و  است  کشور  بانکی 

حداکثری مشتریان ارزی و ریالی را در پی داشته است.
گسترده  تحریم های  از  قبل  البته  افزود:  صادقی 
بیشتر تبادالت ارزی مشتریان و شرکت ها در زمینه دارو با 
کشورهای اروپایی بود که در صورت رفع تحریم ها مطمئنًا 
مجدداً تقاضا برای تهیه دارو از کشورهایی همچون هند و 
چین به سمت اروپا متمرکز خواهد شد که باید آمادگی این 

مسئله را داشته باشیم.
کارآفرین  بانک  بانکی  امور  در  مدیرعامل  معاون 
شرکتی،  بانکداری  مدیریت های  کرد:  تأکید  همچنین 
تجاری- شخصی و سرمایه گذاری باید آمادگی های الزم را 
داشته باشند تا با چابکی زیاد خدمات مالی تخصصی شده را به 
مشتریان بزرگ خود ارائه دهند. باید مشتریان خود را به دقت 
بررسی و طبقه بندی کنیم، و درخواست ها و انتظارات آنان را 
از بانک رصد کنیم و محصوالت و خدمات جدید را متناسب 

با نیازهای آنان طراحی کرده و در اختیار آنان قرار دهیم.

صادقی همچنین افزود: بازاریابی و تعامل گسترده و 
دوسویه با مشتریان حائز اهمیت بسیار است. باید محصوالت 
متنوعی را به آنان معرفی کنیم تا مشتریان بتوانند از میان 

محصوالت و خدمات ما انتخاب کنند.
ضرورت  بر  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
و  اشاره  بانک  شعب  توسط  مشتریان  دقیق  اعتبارسنجی 
تصریح کرد: عدم توجه به این مسئله بانک را با مشکالت 
عدیده ای مواجه می کند. بنابراین شعب باید با رعایت بهداشت 
اعتباری و اعتبار سنجی دقیق مشتریان کمک کنند تا بانک در 
تحقق اهداف و برنامه هایش با مشکالت کمتری روبرو شود.
بانک کارآفرین در  بانکی  امور  معاون مدیرعامل در 
ادامه به ضرورت تشریک مساعی تمامی ارکان بانک برای 
همکاران  تمامی  کرد:  تصریح  و  تأکید  برنامه ها  تحقق 
می شویم  شناخته  کارآفرین  بانک  نام  به  شعب  و  ستادی 
و همه ما اطمینان داریم که بانک قائم به شخص نیست 
رقم  را  سودآور  و  موفق  بانکی  همکاران  همه  تالش  و 
و  صف  همکاران  یکایک  مدیریت ها،  تمامی  زد.  خواهد 
تالش  باید  منسجم  و  هماهنگ  جمعی،  به صورت  ستاد 
کنند تا با تبیین سیاست های جدید کسب وکار بانک توسط 
مدیرعامل محترم برنامه ها بانکی سرآمد و درخور نام بلند 

بانک کارآفرین داشته باشیم.

رصد و نیازسنجی دقیق مشتریان برنامه 1401 بانک کارآفرین

برگزیدگان پویش روز جوان مشخص شدند

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

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

قرعه کشی آن برگزار شد.
احمدرضا عصاری با اشاره به استقبال خوب مشتریان از این ابتکار، 
گفت: هزارو۵۴۰ نفر از اعضای الماسی و طالیی باشگاه مشتریان شرکت 
که در خانواده خود یک عضو جوان در بازه سنی ۱۵ تا 2۵ 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 خواهد شد.
وی از ارسال جوایز برگزیدگان این پویش در هفته آینده خبر داد و 
گفت: زهرا مرادی، ساالر بایرام زاده، پرویز مصدق، مهدی صادقی، محمد 
شفیعی، ریحانه خواجه زاده قادرآبادی، مهدیه کرمی، مهدی اختری، سعید 
آقا احمدی، نفیسه بانج شفیعی، احمدرضا وحیدی نسب، جعفر رضائی مقدم، 
فاطمه رسولی، محمد مهدی نادی شورابی و مینا اکبر زاده برگزیدگان این 

پویش هستند.

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

معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با اشاره به استقبال گسترده 
شهروندان از خدمات پیشخوان های شهرنت این بانک در ماه پایانی سال 
گذشته و هفته ابتدای سال جاری، گفت: پیشخوان های شهرنت تهران، 
مشهد و شیراز؛ طی هفته های اخیر پیشتاز ارائه خدمات و صدور کارت 

هدیه برای شهروندان بوده اند.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر، بهبود ساسانیان با بیان اینکه در 
شهرهای کرج، اصفهان و قزوین نیز شهروندان و مشتریان شبکه بانکی 
از خدمات 2۴ ساعته پیشخوان های شهرنت استقبال قابل توجهی داشته 
اقبال هموطنان برای استفاده از خدمات  باید اذعان کنیم که  اند، افزود: 
شهرنت ها در بسیاری از شهرها نیز به نسبت مشابه سال قبل بیش ۱۰۰ 
درصد بوده است.وی با تاکید بر اینکه توجه به ارائه خدمات برتر و به روز 
در پیشخوان های شهرنت را به صورت جدی در سال جاری دنبال می 
کنیم، تصریح کرد: خوشبختانه طی ماه های گذشته با همکاری تمامی 
ارکان بانک، توانستیم بخش گسترده ای از خدمات شعب را در شهرنت ها 

با همکاری شعبه مجازی به مشتریان ارائه کنیم.
ساسانیان گفت: تمامی کارکنان بانک شهر در شعب کشیک و شهرنت 
ها تالش داشتند تا کامل ترین خدمات بانکی را به مراجعان در نوروز امسال 

ارائه دهند که خوشبختانه در این مهم موفق بودند.
معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر درپایان، افزود: خوشحالیم 
که سامانه های بانکداری الکترونیک بانک شهر توانستند در اسفند ماه و 
هفته ابتدایی سال ۱۴۰۱ مشتریان را از مراجعه حضوری به شعب بی نیاز 

ساخته و در جلب رضایت بیش از پیش آنها تاثیرگذار باشند.
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قادر آشنا از تئاتر به سازمان سینمایي رفت

رئیس  سوی  از  حکمی  طی 
سازمان سینمایی، قادر آشنا به عنوان 
مطالعات  و  فناوری  توسعه  معاون 
قادر  شد.  منصوب  سینمایی  سازمان 
اندیشه  دکترای  مدرک  دارای  آشنا 
از دانشگاه عالمه طباطبایی  سیاسی 

است و عالوه بر سوابق علمی و دانشگاهی 
به عنوان مدیرکل هنرهای نمایشی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کهگیلویه و بویر احمد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز، رئیس 
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر و مدیرعامل موسسه 
نمایشگاه های فرهنگی ایران، فعالیت داشته است. او همچنین چندي پیش 
رئیس خانه تئاتر بود و یکي از مدیران موفق این عرصه به شمار مي رود و 
درنهایت حاال از تئاتر به سازمان سینمایي کوچ کرده تا مسئولیت جدیدي 

را عهده دار شود.

مازیار میري، مخالفي که حاال همراه شده!

 ۴ به  نزدیک  گذشت  از  پس 
هنرمند  محمدرضا  انصراف  از  ماه 
سازمان  ساخت  پروانه  شورای  از 
او  جایگزین  میری  مازیار  سینمایی، 
این  در  کارگردانان  کانون  نماینده  و 

شورا شده است.
محمدرضا  که  بود  دی ماه  اوایل   
اعالم  ساخت  پروانه  شورای  در  عضویت  از  را  خود  انصراف  هنرمند 
کرد و در جلسه اي از این شورا کنار کشید و در نهایت مازیار میری 
جایگزین  بود،  شورا  در  حضور  مخالفان  از  یکی  جلسه  همان  در  که 
این است که عضویت  از  محمدرضا هنرمند شده و پیگیری ها حاکی 
میری در شورا با دعوت سازمان سینمایی و خواست کانون کارگردانان 
سرانجام پس از 3 ماه که خودش با کلیت این موضوع مخالف بود، 

انجام شده است.

تابلوي موزیکال فرهاد ُکش در حافظیه شیراز

تازه ترین  در  تاریخ،  و  تار  پروژه 
گام خود، تابلوي موزیکال فرهادُکش 
قطعه  کرد.  اجرا  شیراز  حافظیه  در  را 
فرهادُکش، اثری از میدیا فرج نژاد در 
قالب پروژه تار و تاریخ است. آواز این 

کریم  خوانده،  ذاکرحسین  محمد  را  قطعه 
تنبک و علیرضا نصیری فرد هم  ابراهیمی 
دف نواخته است. فرج نژاد این آهنگ را روی شعری از حافظ و به صورت 

تابلو موزیکال ساخته است.
این آهنگ برعهده احمد میرمعصومی بوده   میکس و مسترینگ 
و کارگردان و تدوینگِر آن مرتضی حاج محمدی است. تابلو موزیکال در 
پروژه های مختلف تعاریف متفاوتی دارد. اما در پروژه  تار و تاریخ براساس 
پدیده ای مانند یک بنا، یا تاریِخ یک منطقه در نقطه ای مشخص، موسیقی 

ساخته می شود تا روایتگِر آن بنا باشد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  43/15

زاالوا و حضور در جشنواره هاي بین المللي

ماه   در  زاالوا،  سینمایی  فیلم 
جشنواره  چند  در  حضور  با  گذشته 
مسیر  به  آمریکایی،  و  اروپایی  فیلم 
و  داده  ادامه  جهانی  در عرصه  خود 
فیلم هاي  پرافتخارترین  از  یکي  به 
بین الملل  عرصه  در  کشور  سینماي 

تبدیل شده است.
 این فیلم به کارگردانی ارسالن امیری و تهیه کنندگی سمیرا برادري 
و روح اهلل برادری از 2۵ فوریه تا ۱3 مارس در جشنواره بین المللی فیلم 

یک جهان ولز به نمایش درآمد.
 همچنین انجمن فیلم آمریکا AFI در روزهای ۸ و ۱۰ مارس با 2 
نمایش اختصاصی میزبان فیلم زاالوا بود و در ماه پیش رو نیز در جشنواره 
بین المللی فیلم استانبول از ۸ تا ۱۹ آوریل در بخش منطقه مین گذاری 

شده به نمایش در می آید.
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نجات یک هنرمند با حضور در آثار هنري...
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محمد حسین زاده

ــروری  ــا م ــی ب ــک کریم باب
بــر روزهــای ســخت 2 ســال 
را  او  کار  اینکــه  و  گذشــته اش 
تفاق هــای  ا ز  ا  ، ده ا د نجــات 
امیدبخــش در ســینمای ایــران 
ز  ا کــه  ســینمایی  می گویــد، 
ــتمی و  ــار کیارس ــردن آث ــی  ک کپ
او  می گیــرد.  فاصلــه  فرهــادی 
ــه  ــد ک ــاداوری می کن ــن ی همچنی
تــا ســال گذشــته، پیش بینــی 
ــا  ــد از کرون ــده بع ــری از آین دیگ
ــز  ــگار همــه چی ــی ان داشــتیم، ول
عقــب  بــه  برگشــت  حــال  در 
اســت. ایــن بازیگــر که در 2 ســال 
کرونایــی گذشــته مشــغول بــازی 
بــوده،  مختلــف  پروژه هــای  در 
ــینمایی  ــم س ــا 2 فیل ــن روزه ای
کارگردانــی  بــه  بازنــده  مــرد 
محمدحســین مهدویــان و جنایــت 
بی دقــت ســاخته شــهرام مکــری 
را بــه ترتیــب روی پــرده ســینماها 
در  اینترنتــی  پلتفرم هــای  در  و 
در چنــد  او  دارد.  اکــران  حــال 
فیلم هــای  در  گذشــته  ســال 
ــه  ــرده ک ــازی ک ــم ب ــری ه دیگ
فعــال خبــری از نمایــش عمومــی 
ــل ســینما شــهر  آنهــا نیســت، مث
قصــه ســاخته کیــوان علیمحمدی 
ــه  ــد ب ــدری، احم ــر حی و علی اکب
ــکام  ــین مه ــاخته حس ــی س تنهای
و فقــر آهــن بــه کارگردانــي آزاده 
ــال  ــدود 2 س ــه ح ــور. او ک آبادپ
ــی  ــی زندگ ــم ایتالیای ــل در فیل قب
پیــش رو بــا ســوفیا لــورن همبازی 
ــوان  ــه عن ــم ب ــرا ه ــود و اخی ب
ــهر  ــم ش ــران فیل ــی از بازیگ یک
ــی  ــد بهرام ــاخته احم ــوش س خام
گفتگویــی  در  شــده،  معرفــی 
از جدیدتریــن فیلمــش کــه در 
جشــنواره فجــر نمایش داده شــده 
و االن روی پــرده سینماهاســت و 
ــراز  ــا ف ــه ب ــاره ســالی ک ــز درب نی
ــر  ــت س ــاد پش ــیب های زی و نش

ــرد. ــت ک ــته، صحب گذاش

ابتــدا  در  کریمــی  بابــک 
دربــاره بــازی در مــرد بازنــده، کــه 
فیلمــی در ژانــر پلیســی کاراگاهــی 
اســت و در ســینمای ایــران خیلــی 
کــم چنیــن فیلم هایــی ســاخته 
می شــود، گفــت: کال در ســینمای 
ایــران بــه ژانر خیلــی کــم پرداخته 
شــده اســت. پــس از انقــالب، 
واقــع  بیشــتر  ایــران  ســینمای 
ــر،  ــود و ژان ــاعرانه ب ــه و ش گرایان
خیلــی در ایــن هنــر جــا نداشــت. 
هــم  فیلم هایــی  تک وتــوک  در 
کــه از ایــن جنــس )ژانــر پلیســی( 
ــی کاری  ــاخته شــده ، بیشــتر کپ س
اتفــاق  فرنگــی  فیلم هــای  از 
افتــاده و فیلم هــا اتمســفر فرنگــی 
داشــتند در حالــی کــه فیلم هــا 
ــوال  ــد و اص ــی می بودن ــد ایرون بای
ــم ســاختن  ــرای فیل ــه مهــم ب نکت
ــی  ــه کپ ــن اســت ک ــر همی در ژان
ســاخته  ایرانــی  ورژن  و  نشــود 
ــرد  ــن در م ــه م ــزی ک ــود. چی ش
ــن  ــتم همی ــت داش ــده، دوس بازن
ایرونــی بــودن فیلــم اســت، یعنــی 
کاراکترهــا کامــال ملموس هســتند 
شــخصیت های  ادای  اصــال  و 
مشــابه  تصویــری  یــا  فرنگــی 
فرنگــی  خیابان هــای  و  کوچــه  

دیــده نمی شــود.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
ــی از  ــان یک ــین مهدوی محمدحس
ــینما  ــن س ــوب ای ــتعدادهای خ اس
ایــن  از  جــدا  افــزود:  اســت، 
ــم  ــم، نقش ــه گفت ــی ک ویژگی های
را در »مــرد بازنــده« خیلی دوســت 
ــی  ــل کل دانای ــک عق ــتم، ی داش
بــود کــه همــه چیــز را می دانســت! 
ــا  ضمــن اینکــه دوســت داشــتم ب
جــواد عزتــی هــم تجربه ای داشــته 
باشــم و ایــن اولیــن همــکاری مــا 
ــاق  ــه اتف ــود ک ــده ب ــرد بازن در م
افتــاد. در مجمــوع فیلــم را دوســت 
داشــتم و گــروه خوبــی داشــتیم و 
ــتیم  ــرعتی در کار می داش ــد س بای
تــا فیلــم بــه جشــنواره برســد کــه 
ــا از  ــا ب ــن مســئله بچه ه ــرای ای ب

خــود گذشــتگی و ایثــار کار کردند.
اینکــه  بــه  پاســخ  در  وی 
فیلم هــا  فــروش  آمــار  وقتــی 
نشــان می دهــد کــه مــردم فــارغ 
از هــر کیفیتــی، بیشــتر ســراغ 
می رونــد،  کمــدی  فیلم هــای 
بایــد چــه کــرد تــا بــه گونه هــای 
دیگــر از ســینما مثــل همیــن 
پلیســی عالقمنــدی  فیلم هــای 
ایجــاد شــود؟ بیــان کــرد: بــه هــر 
حــال هــر فیلمــی مخاطــب خاص 
خــود را دارد ولــی بــه نظــرم اینکه 
فکــر کنیــم اکــران در نــوروز بــه 
ایــن دلیــل کــه مــردم وقــت 
ــاال  ــی ب ــد و فروش ــری دارن آزادت
نــد  می توا می شــود،  تضمیــن 
یــک پیش بینــی اشــتباه باشــد 
ــا  ــای دنی ــه ج ــه در هم ــه البت ک
همیــن اتفــاق می افتــد، یعنــی 
در ایتالیــا هــم همیــن تمایــل 
ــالت  ــه اکــران فیلم هــا در تعطی ب
ســال جدیــد بیشــتر اســت، امــا در 
کشــور مــا بایــد توجــه کــرد که در 

نــوروز مــردم خانوادگــی به ســینما 
می رونــد پــس بایــد فیلمــی اکران 
شــود کــه خانوادگــی باشــد چــون 
ــینما  ــه س ــح ب ــرای تفری ــا ب آنه
می رونــد و بــه دنبــال گــذران 
ــتند.  ــود هس ــت خ ــاعت فراغ س
ــل  ــوروزی ســینما مث تماشــاچی ن
تماشــاچی کریســمس در اروپــا 
بــرای ایــن مقطــع فیلم هایــی 
از جنــس تفریــح را می خواهــد 
ــران  ــن اســاس شــاید اک و برهمی
ــوروز اساســا  ــا در ن بعضــی فیلم ه
ــن  ــه ممک ــرا ک ــد چ ــتباه باش اش
آن  اصلــی  تماشــاچیان  اســت 
ــه  ــفر رفت ــه س ــتر ب ــا بیش فیلم ه
ــا اصــال فرصــت ســینما  باشــند ی
رفتــن در نــوروز را نداشــته باشــد. 
ــیاری از  ــرای بس ــوع ب ــن موض ای
فیلم هــای اکــران نوروزی امســال 
و حتــی فیلــم المینــور، آقــای 
ــران  ــه متقاضــی اک ــی ک مهرجوی
نــوروز بــود صــدق می کنــد. اکران 
آنهــا در زمانــی دیگــری بهتــر 

از نــوروز بــود چــون یکســری 
فیلم هــا بــرای تفریــح نیســتند 
و اکرانشــان در ایــن مقطــع مثــل 

می مانــد. خودکشــی 
ــش  ــریال های نمای ــر س بازیگ
ــم  ــده بمان ــم زن ــی می خواه خانگ
و خاتــون، ادامــه داد: بــا ایــن 
حــال معتقــدم ســاخت فیلم هایــی 
ــد  ــده می توان ــرد بازن ــس م از جن
ــردم  ــلیقه م ــه و س ــر ذائق در تغیی
مهــم  نکتــه  و  باشــد  اثرگــذار 
ایــن اســت کــه حتمــا ایرانــی 
و  شــخصیت ها  یعنــی  باشــند، 
روایــت بــرای مــردم ملمــوس 
باشــد و داســتان از کوچــه و بــازار 
خودمــان بیــرون آیــد. یــک مثــال 
ــد  ــن حــرف می توان ــرای ای ــارز ب ب
ــی  ــش خانگ ــبکه نمای ــریال ش س
می خواهــم زنــده بمانــم، باشــد 
ــاختار،  ــت و س ــارج از کیفی ــه خ ک
بــه دلیــل آنکــه داســتانش ایرانــی 
ــت. ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــود م ب

بخــش  در  بابــک کریمــی 

ــاره  ــو درب ــن گفتگ ــری از ای دیگ
نقش هــای  کــه   ۱۴۰۰ ســال 
ــن  ــوی دوربی ــی را از او جل متفاوت
دیدیــم گفــت: واقعیــت ایــن اســت 
کــه مــن در 2 ســال گذشــته خیلی 
ــون اول  ــتم، چ ــن داش ــاال و پایی ب
از  را  کریمــی(  )نصــرت  پــدرم 
ــدید  ــی ش ــد خیل ــت دادم، بع دس
بــه کرونــا مبتــال شــدم، بعــد 
مــادرم را از دســت دادم، دچــار 
ــریک  ــد ش ــدم، بع ــردگی ش افس
زندگــی ام مــن را تــرک کــرد، 
و  پــا شــدم  دچــار شکســتگی 
تقریبــا هیــچ کــم و کســری در این 
فهرســت نداشــتم، امــا ایــن بیــن، 
ــادم هســت  کار مــرا نجــات داد. ی
ــون  ــه ای داغ ــا روحی ــی ب روزهای
ســر ســریال می خواهــم زنــده 
بمانــم، می رفتــم و می رقصیــدم 
ــنگی  ــی قش ــای عاطف و صحنه ه
ــوب  ــودم آش ــی دل خ ــتیم ول داش
ــد  ــه کنی ــا اضاف ــه این ه ــود، ب ب
ــم در  ــه ه ــادی را ک ــتان زی دوس

ــت  ــا از دس ــم در ایتالی ــران و ه ای
و  اکســتریم  دوقطــب  کال  دادم. 
دردناکــی را در 2 ســال گذشــته 

ــتم. ــر گذاش ــت س پش
بازیگــر فیلم هــای جدایــی 
فروشــنده،  و  ســیمین  از  نــادر 
ــام  ــا ن ــدش ب ــم جدی ــاره فیل درب
شــهر خامــوش هــم گفــت: مــن 
بهرامــی  احمــد  قبلــی  فیلــم 
دوســت  را  خامــوش(  )دشــت 
داشــتم و ایــن فیلــم هــم تجربــه 
خوبــی بــود. درواقــع بعــد از مدتی 
کــه از ســینمای ایــران ناامیــد 
مــی  احســاس  و  بــودم  شــده 
کــردم همــه در حــال کپــی کردن 
ــرایط  ــم ش ــس می کن ــتند ح هس
ــی  ــک زمان ــت. ی ــده اس ــر ش بهت
همــه دنبــال ایــن بودنــد کــه ادای 
کیارســتمی را درآورنــد، بعــد یــک 
ــادی  ــه رو فره ــه دنبال ــی هم زمان
بودنــد و فکــر می کردنــد اگــر 
فیلمــی بســازند کــه زن و شــوهر 
باهم مشــکل داشــته باشــند و یک 
ســاعت و نیــم ســر هــم داد بزنند، 
می شــوند فرهــادی! از یــک جایی 
بــه بعــد وضعیــت واقعــا غم انگیــز 
ــک  ــرم ی ــه نظ ــا ب ــود ام ــده ب ش
ــر و  ــی س ــی ب ــازه خیل ــل ت نس
صــدا در حــال رشــد کــردن اســت 
و خیلــی جالــب اســت کــه در 
ــم  ــران می توانی ــه در ای ــن زمان ای
را  مکــری  شــهرام  فیلم هــای 
ببینیــم، از مرتضــی فرشــباف و 
و  ببینیــم  فیلــم  ارک  بــرادران 
این هــا همــه نویــد اتفاق هــای 
ــد.  االن  ــوب را می دهن ــی خ خیل
چنــد فیلمســاز درجــه یــک داریــم 
کــه متفــاوت کار می کننــد و تــاچ 
خــود را دارنــد. دنبــال مــد نیســتند 
و هــر کــدام در مســیر خــود پیــش 
ــر  ــم در هن ــئله مه ــد. مس می رون
فقــط ایــن نیســت کــه بلــد باشــی 
مثــاًل بــا دوربیــن، فیلــم بســازی؛ 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــئله اصل مس
راه  فلســفی  و  فکــری  نظــر  از 
ــی  ــراد کم ــروی و اف ــودت را ب خ

ــی ای  ــن ویژگ ــه چنی ــتند ک هس
دارنــد. مــا االن شــاهد چنــد پدیده 
ــرم  ــه نظ ــتیم و ب ــان هس درخش
ــینمایی در دوران  ــر س االن از نظ
خیلــی خوبــی هســتیم. اینکــه مــا 
ــوز  ــی ســخت هن ــا شــرایط خیل ب
ــه  ــتیم ک ــی هس ــاهد فیلم های ش
ــو  ــدم جل ــک ق ــینما را ی ــر س هن
ــده  ــدوار کنن ــیار امی ــد بس می برن

اســت.
پایــان  در  کریمــی  بابــک 
دربــاره دورانــی کــه پــس از کرونا 
پیش بینــی  بهبــود شــرایط  بــا 
می کنــد، هــم گفــت:  در روزهــای 
ابتدایــی کرونــا الیوهــای زیــادی 
در اینســتاگرام بــود کــه مــن خیلی 
ایتالیــا  و  ایــران  در  را  آنهــا  از 
ــود  ــب ب ــردم و جال ــال می ک دنب
ــف  ــرادی مختل ــدم اف ــه می دی ک
از بازیگــر و کارگــردان گرفتــه تــا 
فیلســوف کــه بــه نــدرت می تــوان 
بــا آنهــا صحبت کــرد یــا در جایی 
حاضــر می شــوند، الیوهــای چنــد 
ســاعتی در اینســتاگرام داشــتند 
ــه  ــا ک ــدل گفتگوه ــن م ــی ای یعن
بــا  تلویزیونــی  گفتگوهــای  از 
ــه  ــودش فاصل ــاص خ ــرایط خ ش
ــه در  ــا هم ــود و این ه ــه ب گرفت
خیلــی  می افتــاد  اتفــاق  خانــه 
ــس  ــن ح ــود. م ــی ب ــاق جالب اتف
دوبــاره  این هــا  بــا  می کــردم 
یــک ریتــم انســانی را بــه دســت 
ــتند  ــعاری نیس ــه ش ــم ک می آوری
بُــدو ســاعت ها  بُــدو  بــدون  و 
ــت.  ــث اس ــرف و بح ــت ح فرص
امــا بعــد از اینکــه قرنطینه هــا 
تمــام شــد و همــه جــا بــاز شــدند 
دوبــاره بــه همــان ســرعت قبلــی 
ــک  ــا در آن دوران ی برگشــتیم. م
آینــده  از  دیگــری  پیش بینــی 
بعــد از کرونــا داشــتیم ولــی انــگار 
آنطــور کــه فکــر می کردیــم نشــد 
ــوز همــه  ــه نظــرم اگرچــه هن و ب
ــته،  ــادی برنگش ــه روال ع ــز ب چی
ــه  ــگار در حــال برگشــت ب ــا ان ام

ــتیم. ــب هس عق
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هرچنــد جعفــر والــی قبــال هــم نمایشــنامه 
در گــوش ســالمم زمزمــه  کــن، را اجــرا کــرده 
بــود ولــی ایــن متــن جاذبــه ای بــرای او داشــت 
کــه می خواســت بــرای ســومین بــار آن را روی 
ــا ایــن حــال فرشــته مــرگ،  صحنــه بیــاورد. ب
ــرج  ــا حــاال ای ــت. ام ــن فرصــت را از او گرف ای
ــه  ــام را ب ــروژه نیمه تم ــن پ ــد دارد ای راد قص

ســرانجام برســاند.
ــاخص  ــه کار و ش ــره کهن ــرج راد، چه ای
ــوان  ــه عن ــت ب ــه سالهاس ــر ک ــه تئات عرص
یکــي از برتریــن هنرمنــدان ایــن عرصــه و از 
اســاتید شــاخص آن بــه شــمار مــي رود، بعــد 
ــر  ــی تئات ــه کارگردان ــی دوری از عرص از مدت
ــش در  ــرای نمای ــا اج ــر دارد ب ــاال در نظ ح
گــوش ســالمم زمزمــه کــن، پــروژه نیمــه کاره 
ــاند.  ــه نتیجــه برس ــی را ب ــر وال ــاد جعف زنده ی
ایــن بازیگــر تئاتــر کــه در زمینــه کارگردانــی 
ــش  ــال ها پی ــت، س ــه اس ــب تجرب ــم صاح ه
قــرار بــود در نمایــش در گــوش ســالمم 
ــاد جعفــر  ــی زنده ی ــه کارگردان زمزمــه کــن، ب
ــد  ــازی کن ــر ب ــابقه تئات ــد باس ــی، هنرمن وال
ــی  ــی در مقطــع تمریــن ایــن نمایــش، وال ول

دچــار بیمــاری شــد و بــا درگذشــت او، اجــرای 
ایــن اثــر نمایشــی میســر نشــد. بــا ایــن حــال 
ــد و  ــام نش ــرج راد تم ــرای ای ــروژه ب ــن پ ای
ســال گذشــته بــه انگیــزه ســالروز درگذشــت 
ــن  ــاه همی ــا 3۰ آذر م ــی از 27 ت ــر وال جعف
نمایشــنامه خوانی  جلســات  در  را  نمایــش 
خانــه تئاتــر روخوانــی کــرد. در اجــرای ایــن 
ــر  ــلیمانی دیگ ــعید امیرس ــنامه خوانی س نمایش
بازیگــر پیشکســوت تئاتــر نیــز راد را همراهــی 
کــرد. حــاال قــرار اســت ایــن نمایــش بــا بازی 
راد و امیرســلیمانی در قالــب اجــرای عمومــی 

ــرود. ــه ب روی صحن
ایــرح راد کــه بــه تازگــی متــن ایــن نمایش 
ــورای  ــه ش ــرا ب ــوز اج ــت مج ــرای دریاف را ب
نظــارت و ارزشــیابی اداره کل هنرهای نمایشــی 
ارایــه کــرده، امیــدوار اســت ایــن اثــر نمایشــی 
ــاورد.  ــه بی ــان روی صحن ــاه رمض ــد از م را بع
ــرای  ــه اج ــت دغدغ ــی اس ــه مدت ــرج راد ک ای
ایــن نمایــش را دارد، پیــش از ایــن هــم گفتــه 
اســت کــه ایــن نمایــش را بــا همــان نگاهی که 
والــی در تمرین هــا داشــت، اجــرا خواهــد کــرد.  
ــن،  ــه ک ــالمم زمزم ــوش س ــش در گ نمای

معاصــر  نویســنده  هنلــی،  ویلیــام  نوشــته 
انگلیســی و موضــوع آن دربــاره 2 پیرمرد مهاجر 
اســت کــه قصــد دارنــد خودکشــی کننــد، امــا 
ــان  ــن روز زندگی ش ــد از آخری ــم می گیرن تصمی
کامــال لــذت ببرنــد. زنــده یــاد جعفــر والــی ایــن 
ــزه  ــاس و  ایرانی ــرای اجــرا اقتب نمایشــنامه را ب

کــرده بــود.
ــن  ــار ای ــال دوب ــی قب ــر وال ــاد جعف زنده ی
نمایشــنامه را بــه صحنــه بــرده بــود کــه در هــر 
2 اجــرا خــودش بــه عنــوان یکــی از 2 پیرمــرد 
نمایــش بــازی می کــرد و بازیگــران دیگــر هــم 
یــک بــار عــزت اهلل انتظامــی و بار دیگر جمشــید 
ــد  ــرای جدی ــن اج ــا در ای ــد، ام ــایخی بودن مش
قصــد داشــت، تغییراتــی را نســبت بــه گذشــته 
ــال ۹۵ در  ــاه س ــر آبان م ــد. او اواخ ــته باش داش
یکــی از روزهایــی کــه جعــف بــه دلیــل آلودگی 
هــوای تهــران و ناراحتــی قلبــی چندان ســرحال 
ــه قصــد دارد نمایشــی را در  ــر داد ک ــود، خب نب
جشــنواره تئاتــر فجــر بــه صحنــه ببرد.ایــن اجرا 
ــه نتیجــه نرســید و حــاال ایــرج  البتــه هرگــز ب
ــی را  ــام وال ــروژه نیمه تم ــد پ ــالش می کن راد ت

بــه ســرانجام برســاند.

پایان یک اثر نیمه کاره...
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