
یک کارشناس اقتصادی:

خروج برخی نهادها از اقتصاد یکی از راه های مهار تورم است

یک کارشناس بازار مسکن گفت: علت افزایش 
تقاضای  اسفندماه  در  تهران  شهر  مسکن  قیمت 
انباشته ای بود که به قصد ارزانی یک سال منتظر 
و  تورم ۳۰ درصدی کاالها  احتمال  به  با توجه  و  بود  مانده 

خدمات، کسانی که خرید کردند برنده شدند.
سعید آسویار اظهار کرد: مردم از آن جا که دیدند برجام 

فعال به نتیجه نرسیده و قیمت دالر کاهش چشمگیری نیافته، 
مقداری نگران شدند و برای مصون ماندن از تورم احتمالی 
سال بعد اقدام به خرید مسکن کردند. اصلی ترین دلیل رشد 
انجام  اسفندماه،  در  تهران  شهر  مسکن  قیمت  درصدی   ۶
خریدهایی بود که طی یک سال به امید ارزانی جمع شده بود.
صفحه اول

یک متخصص زنان و زایمان مطرح کرد؛

باید و نبایدهای روزه داری 
برای مادران باردار و شیرده 

دنیای جدید؛ دنیای فروش در فضای مجازی
رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی، 
در  فعالیت  و  فروش  دنیای  را  جدید  دنیای 
فضای مجازی دانست و به روز کردن قوانین و 
مقررات مربوط به مشاغل اینترنتی و ترویج و فرهنگ سازی 
در حوزه کسب و کارهای اینترنتی را از جمله برنامه های 
مهم برای ساماندهی و تسهیل شرایط فعالیت این نوع 
کسب و کارها عنوان کرد. رحیم سرهنگی در خصوص 
ساماندهی و گسترش قانونمند مشاغل اینترنتی و کسب 
و کارهایی که در بستر فضای مجازی فعالیت دارند، اظهار 
کرد: دنیای جدید، دنیای فروش و فعالیت در فضای مجازی 
است؛ بنابر این با توجه به ماموریتی که موسسه کار و تامین 
اجتماعی دارد، می توانیم شرایط فعالیت این نوع کسب و 

کارها را تسهیل کنیم.
صفحه ۳

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛

راه اندازی شورای حل اختالف صنعت
 در مراکز استان ها

4
هوای تهران در وضعیت خطرناک!

صفحه 3

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
امین حیایي: 

ساخت ایران براي 
مردم ایران است

6ورزش
در پورتو نام 
طارمی بر سر 
زبان ها است

له 5مقا

امین حیایی بازیگر محبوب و البته سیمرغ دار سینمای ایران 
است، فیلم های او همیشه مورد توجه مخاطبان قرار گرفتند 
از  حاال  آن  سوم  فصل  که  نیز  او  ایران،  ساخت  مجموعه  و 
فیلیمو در حال پخش است از همان ابتدا طرفداران را جمع 

کرده است.

مربی والیبال زنان پورتو با تمجید از عملکرد طارمی در تیم 
فوتبال این باشگاه گفت: در شهر پورتو معموال از ایرانی ها 
درباره طارمی پرسیده می شود و فلسفه حجاب ایرانی نیز 

موجب کنجکاوی ورزشکاران اروپایی شده است.

الگوهاي  بیشتر هدف شناخت  الکترونیک  تجارت  بحث  در 
جدید تجارت و ارتباطات موجود در محیط الکترونیکی است. 
بازرگانی  امور  انجام  در  الکترونیکی  فناوري  از  استفاده 

پیشینه اي نسبتاً طوالنی دارد. 

تأثیر تجارت 
الکترونیک بر تسهیل 

صادرات کاال و 
خدمات

تورم همواره در اقتصاد ایران وجود دارد  توسعه صنعت نفت
 لزوم توسعه اقتصاد کشور

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: از نظر میزان ذخایر و مسائل 
فنی هیچ دلیلی وجود ندارد که ما نتوانیم ظرفیت تولید را از آنچه که هست 
تا بیش از دو برابر افزایش دهیم، به عبارتی اگر امروز می گوییم که ظرفیت 
تولید حدود ۳.۵ میلیون بشکه است تا حدود ۶ تا ۷ میلیون بشکه می توانیم افزایش 

ظرفیت داشته باشیم.
صفحه ۳

یک کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به شعار 
سال که »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« است، 
گفت: مقام معظم رهبری در یک دهه گذشته بیشترین 
تاکید را روی بحث تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی داشتند و بار 
دیگر توجه به »تولید« را به عنوان شاه کلید حل مسایل اقتصادی 
کشور مورد تاکید قرار دادند.  »تولید«، »اقتصاد« و »اشتغال« جزو 

کلیدواژه هایی هستند که در سال های اخیر همواره مورد تاکید 
رهبر معظم انقالب قرار گرفته است و ایشان در انتخاب شعار 
سال همیشه این موضوعات را درنظر داشته اند؛ چرا که یکی از 
مشکالت کشور، بخش تولید و چالش هایی است که فعاالن این 

عرصه و تولیدکنندگان با آن  دست و پنجه نرم می کنند.
صفحه ۳

رونق تولید، شاه کلید حل مسایل اقتصادی کشور است
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معـاون حفاظـت و پیشـگیری از 
حریق سـازمان آتش نشـانی و خدمات 
ایمنـی شـهرداری تهران ضمـن تاکید 
بـر نـا ایمـن بـودن مـدارس پایتخـت 
گفـت: بـر اسـاس بررسـی کـه انجـام 
شـد بـه ترتیـب بدترین شـرایط ایمنی 
مربـوط به مـدارس منطقـه ۱۵، ۳، ۲۰ 

و منطقـه ۴ اسـت. 
خصـوص  در  عبدولـی  کامـران 
بازدیدهایـی که سـازمان آتش نشـانی 
تهـران قبـل و پـس از شـیوع کرونا از 
مـدارس انجام داده اسـت اظهـار کرد: 
سـازمان آتـش نشـانی تهران نـه فقط 
مـدارس، بلکـه بـه صـورت مسـتمر از 
سـاختمان هـای ناایمـن شـهر تهـران 

بازدیـد مـی کند. 
شناسایی ۹30 مدرسه نا ایمن 

در تهران 
معـاون حفاظـت و پیشـگیری از 
حریق سـازمان آتش نشـانی و خدمات 
داد:  ادامـه  تهـران  ایمنـی شـهرداری 
متاسـفانه مـی تـوان گفت کـه مدارس 
تهـران در شـرایط ناایمنـی قـرار دارند. 
براسـاس آماری که از سازمان نوسازی 
مـدارس شـهر تهـران دریافـت کـرده 
ایم، تاکنون حدود ۲۰۰۰ مدرسـه به ما 
معرفـی شـده البته تعداد مـدارس بیش 
از ایـن اسـت و حـدود ۲۵۰۰ مدرسـه 
وجـود دارد کـه مابقی آن ۵۰۰ مدرسـه 
در وضعیـت ناپایدار و تخریب هسـتند. 
چندین بار  آمار و آدرس ۲۰۰۰ مدرسه 
را بـه صـورت کامل درخواسـت کردیم 
امـا هنوز برای ما ارسـال نشـده اسـت؛ 
بـا ایـن حـال سـازمان آتش نشـانی به 
صـورت خودجـوش و میدانی در شـهر 
حضـور پیدا کـرده و درقالب طرح های 
متفـاوت از جملـه طـرح هـای نظـام 
حـدود  محـوری  ایسـتگاه   و  بازرسـی 
۹۳۰ مدرسـه ناایمن را شناسـایی کرده 
اسـت. بـرای تمامـی این ۹۳۰ مدرسـه 
دسـتورالعمل ایمنی و اخطارهای متعدد 

ارسـال شـده است.
آمار وحشتناک ناایمنی در 

مدارس تهران 
وی بـا بیـان اینکـه عمـده ۹۳۰ 
مدرسـه شناسایی شـده دولتی هستند، 
گفت: از این مدارس درخواسـت کردیم 
کـه بـه آتـش نشـانی مراجعـه کننـد و 
پرونـده تشـکیل بدهنـد امـا متاسـفانه 
از ایـن تعـداد فقـط ۱۱ مدرسـه بـرای 
انـد  کـرده  مراجعـه  پرونـده  تشـکیل 
نداشـته  ای  مراجعـه  مـوارد  سـایر  و 
انـد. ۱۱ مدرسـه ای هـم کـه مراجعـه 

کردنـد هیـچ کدام بـه مرحلـه دریافت 
تاییدیـه ایمنـی نرسـیده انـد یعنی می 
تـوان گفت که متاسـفانه هیـچ کدام از 
مـدارس تهـران تاییدیـه ایمنی و آتش 
نشـانی ندارنـد. از نظـر آتـش نشـانی 
سـاختمانی کـه تاییدیـه ایمنـی  ندارد، 
ناایمـن محسـوب می شـود و این آمار 

واقعا وحشـتناک اسـت.
۷۹ درصد حوادث مدارس 

تهران به دلیل فرسودگی است
طـی  اینکـه  بیـان  بـا  عبدولـی 
ر  بسـیا یط  شـرا گذشـته  سـال  دو 
بـط  ضوا کـه  بـود  هـم  فرا خوبـی 
نشـانی در مـدارس  آتـش  و  ایمنـی 
ز  ا فرصـت  یـن  ا مـا  ا شـود  اجـرا 
براسـاس  اظهارکـرد:  رفـت،  دسـت 
آمـار واحـد عملیـات سـازمان آتـش 
نشـانی تهـران ۵۰ درصـد حریـق در 
ناایمنـی  از  ناشـی  آموزشـی  مراکـز 
در تاسیسـات برقـی و گازی اسـت. 
در خصـوص سـایر حوادث نیـز دلیل 
۷۹ درصـد از وقـوع حوادث در مراکز 
آموزشـی مربـوط به عدم نگهداشـت 
و فرسـودگی سـاختمان است. سقوط 
درخت، سـقوط اجسـام معلق، سقوط 
از پرتـگاه ، نشـت گاز، آب گرفتگـی،  
ریـزش چاه، سـقوط افـراد در گودال 
از جملـه دالیـل حـوادث بوده اسـت 
هـای  سـال  آمـار  طبـق  همچنیـن 
ر  د دث  ا حـو درصـد   ۵۰ گذشـته 
رخ   ) اول  )دوره  ابتدایـی  مـدارس 

اسـت.  داده 
مدارس کدام منطقه شرایط 

ایمنی بدتری دارند؟  
وی ادامـه داد: بر اسـاس بررسـی 
بدتریـن  ترتیـب  بـه  انجـام شـد  کـه 
بـه  مربـوط  ایمنـی  نظـر  از  شـرایط 
مـدارس منطقـه ۱۵، ۳، ۲۰ و منطقـه 

۴ اسـت. 
پیشـگیری  و  حفاظـت  معـاون 
حریـق آتـش نشـانی تهـران در ادامـه 
اظهـار کـرد: مراکـز آموزشـی بایـد در 
مرحلـه سـاخت از نظـر ضوابـط ایمنی 
و آتـش نشـانی کنتـرل می شـدند کـه 
نشـده انـد و فاقـد حداقل هـای ایمنی 
هسـتند. بـا توجـه بـه ایـن موضـوع تا 
زمـان ایمـن سـازی بهتریـن راهـکار 
فراگیـری مهارت های چگونگی مقابله 
بـا حریق و حـوادث به مربیان، معلمان، 
سـرایدار و نگهبـان این مدارس اسـت. 
سـازمان آتـش نشـانی آمادگـی خـود 
را جهـت بازدیـد، صـدور دسـتورالعمل 
متناسـب با شـرایط مدرسـه و مشـاوره 

الزم جهـت اجـرای ضوابـط ایمنـی را 
اعـالم مـی کند.

بـه گفتـه وی با توجـه به تجمعی 
ایمـن  بـرای  همتـی  اینکـه  و  بـودن 
سـازی مراکـز آموزشـی وجـود نـدارد، 
ایـن مراکـز در دسـته اماکـن پرخطـر 

طبقـه بنـدی می شـوند. 
وی بـا بیـان اینکه شـاخص خطر 
پذیـری یک سـاختمان بـا تعـداد افراد 
شـود،  مـی  تعییـن  افـراد  توانایـی  و 
گفـت: در خصـوص مـدارس،  بـا توجه 
بـه تراکـم جمعیـت و اینکـه بچـه هـا 
قـدرت تصمیـم گیری در زمـان حریق 
حادثـه  ریسـک  ندارنـد،  را  حادثـه  و 
باالسـت پـس الزم اسـت کـه حتمـا 
اقدامـات پیشـگیرانه بـرای جلوگیـری 
از وقـوع حریـق و حـوادث در ایـن نوع 

اسـاختمان هـا انجـام شـود. 
عدم اجرای مقررات در 
خصوص استعالم ایمنی 

مدارس 
وی گفت: بر اسـاس پیوست یک 
نظامـات اداری مبحـث سـه مقـررات 
ملـی سـاختمان، سـاختمان هـای غیر 
مسـکونی بایـد در مرحله صـدور پروانه 
نشـانی  آتـش  از  نیـز  کار  پایـان  و 
اسـتعالم شـود امـا واقعیـت این اسـت 
کـه در مـورد مدارس مطابـق ضوابط و 
مقـررات عمـل نمی شـود و مـا در این 

خصـوص نگران هسـتیم.
عبدولـی بـا بیـان اینکـه برخـی 
سـاختمان هـا کـه کاربـری مسـکونی 
دارنـد یکبـاره تغییر کاربـری می دهند 
و تبدیـل بـه سـاختمان های آموزشـی 
مـی شـوند، اظهارکـرد: معمـاری یـک 
مرکـز  مناسـب  مسـکونی  سـاختمان 
آموزشـی نیسـت و بایـد قبـل از تغییـر 
کاربـری حتما شـرایط ایمنی آن کنترل 
بـا  بررسـی و در صـورت مطابقـت  و 
کاربـری جدیـد مجـوز کاربـری جدید 
صـادر شـود. آتش نشـانی تهـران این 
آمادگـی را دارد تـا در مـورد مـدارس 
قدیمـی، موجـود و تـازه احـداث ایـن 
اسـتعالم و کنتـرل هـای الزم را انجام 

. هد د
عمده ترین ناایمنی در مدارس 

چیست؟ 
بـه گفته وی عمـده ترین ناایمنی 
هـا در مدارس راه های خروج و مسـیر 
هـای فـرار، ناایمنی برق، عـدم اجرای 
سیسـتم اعـالم و اطفـای حریق اسـت 
همچنیـن سـازه آن هـا در برابر حریق 
مقـاوم سـازی نشـده و منطقـه بنـدی 

حریق برای جلوگیری از توسـعه حریق 
و انتقـال دود صورت نگرفته اسـت. 

عبدولـی بـا اشـاره بـه فضاهای 
پرخطـر موجـود در مـدارس گفت: در 
برخـی از مـوارد مشـاهده مـی شـود 
کالس  یـک  کنـار  موتورخانـه  کـه 
درس قـرار دارد یا مثال آزمایشـگاهی 
کـه دارای مـواد شـیمیایی اسـت در 
واقـع  آمـوزان  دانـش  مسـیر خـروج 
فضاهـا  ایـن  جانمایـی  اسـت.  شـده 
نیـز بایـد بـه صـورت دقیـق بررسـی 

و اصـالح شـود. 
مـدارس  از  برخـی  افـزود:  وی 
در معابـر باریـک واقـع شـده انـد کـه 
زمـان  در  نشـانی  آتـش  خودروهـای 
حریـق و حـوادث نمی تواننـد به آن ها 

دسترسـی پیـدا کننـد.
لزوم ارتقای ایمنی مدارس 

استثنایی به دلیل شرایط ویژه 
اظهـار کـرد:  ادامـه  در  عبدولـی 
جلسـات مختلفی با سـازمان نوسـازی 
وزارت آمـوزش و پرورش برگزار شـده 
ارتقـا  را  مـدارس  ایمنـی  بتوانیـم  تـا 
اسـتثنایی  مـدارس  مـورد  در  دهیـم. 
چراکـه  شـده  انجـام  مکاتباتـی  نیـز 
ایـن مـدارس شـرایط ویـژه ای دارنـد. 
درخواسـت کردیـم که این مـدارس را 
در اولویـت قـرار دهنـد چراکه شـرایط 

ویـژه ای دارنـد.
وی بـا بیـان اینکـه خوشـبختانه 
مـدارس  در  پرخطـری  حادثـه  هنـوز 
تهـران رخ نـداده اسـت امـا اگـر ایـن 
اتفـاق بیفتـد احتمال وقـوع یک فاجعه 
انسـانی وجـود دارد، گفـت: حوادثی که 
تبعـات  افتـد  اتفـاق مـی  در مـدارس 
روحـی،  روانـی و اجتماعـی بسـیاری 
بـه دنبـال دارد کـه حتـی قابـل تصور 

 . نیست
معـاون حفاظـت و پیشـگیری از 
حریق سـازمان آتش نشـانی تهران در 
پایـان اظهار کـرد: طبق مقـررات ملی 
سـاختمان و بر اساس قوانین باالدستی 
کالس های درس دانش آموزان کالس 
اول، مهـد کـودک و پیـش دبسـتانی 
ابتدایـی صرفـا در تـراز طبقـه همکـف 
برگـزار شـود امـا مـی بینیم کـه با بی 
توجهـی بـه ایـن مهـم در بسـیاری از 
ایـن کالس هـا در طبقـات  مـدارس 
باال یـا پایین طبقه همکـف برگزار می 
شـود کـه ایـن وضعیت در زمـان وقوع 
حریـق و حادثه بسـیار خطرناک اسـت 
و بچـه هـا نمـی توانند جان خـود را در 

زمان بحـران نجـات دهند.

رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد
گام مجلس در سال ۱۴۰۱ برای تعیین 

تکلیف مالکیت اراضی در اختیار مردم است
کرد:مجلـس  تاکیـد  اسـالمی،  شـورای  مجلـس  رئیـس 
ریل گـذاری قانونـی الزم برای حل اصلی ترین معضل سراسـری 
و دامنـه دار بافت هـای ناکارآمد شـهری و حاشیه نشـینی که همانا 
تعییـن تکلیـف مالکیـت اراضی در اختیار مردم اسـت را در بودجه 

۱۴۰۱ فراهـم کرده اسـت. 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شـورای اسـالمی در رشـته 

توئیتی در صفحه شـخصی خود در توئیتر، نوشـت:
 »یکـی از مهم تریـن تصمیمات مجلس کـه فرصتی بزرگ و 
تاریخـی برای حل مشـکالت حاشیه نشـینی بـرای دولت محترم 

فراهم کرده اسـت، در  بودجه۱۴۰۱ محقق شـده اسـت.
فعـاالن حوزه هـای محرومیت زدایـی و کنش گـران عرصـه 
آسـیب های اجتماعـی بـه خوبی مطلعنـد که موانع قانونی بر سـر 
راه تغییـر وضعیـت سـکونت گاه های غیـر رسـمی چـه نقشـی در 
تبدیـل شـدن حاشیه نشـینان و سـاکنان بافت های مسـئله دار به 
شـهروندان درجه دو و بی اثر شـدن اقدامات حمایتی داشته است.

راه  وزارت  بـه  الـف/  بودجـه ۱۴۰۱،  در  یازدهـم  مجلـس 
و شهرسـازی نسـبت بـه واگـذاری اراضـی در اختیـار خـود بـا 
قیمت هـای نـازل منطقـه ای بـه اقشـار ضعیـف کـه از سـالهای 
دور سـاکن سـکونتگاه های غیررسـمی هسـتند،مجوز داده است. 
برایـن اسـاس مشـکل اخـذ پروانـهٔ سـاخت)با رعایـت طرح های 
توسـعه شـهری(، بهره مندی ازامکانات عمومی وبازشـدن دسـت 
باحـل  وهمچنیـن  شـده  حـل  خدمـات،  درارائـهٔ  شـهرداری ها 
مشـکل اسـناد مالکیـت، امـکان اخـذ وام بـرای این شـهروندان 

فراهـم خواهدشـد. 
ب/ ۲۳ هـزار میلیـارد تومـان اعتبـار برای اجـرای طرح های 

بازآفرینـی اختصاص یافته اسـت.
ج/ و همچنیـن وزارت راه و شهرسـازی مکلـف بـه واگذاری 
۲۰ درصـد از زمین هـای در اختیار خـود برای بازآفرینی بافت های 

فرسوده و حاشـیه ای شهر است.
  تحقـق ایـن هدف در چارچوب قانون، ضمن رفع مشـکالت 
چندیـن سـالهٔ اقشـار ضعیـف جامعـه و سـاماندهی بافت هـای 
ناکارآمد و فرسـوده، امکان صدور پروانهٔ مقاوم سـازی و نوسـازی 
واقـع در ایـن محدوده هـا را فراهم نمـوده، امکان ایجـاد تعریض 
شـبکهٔ ارتباطـی و دسـترس پذیـری بیشـتر ایـن بافت هـا را در 
راسـتای ارتقـای کیفیـت زندگی و بهبـود ایمنی و توانمندسـازی 
سـاکنین ایـن سـکونت گاه ها فراهـم می کنـد و بـه محدودیـت 
دسـتگاه هـای عمومـی بـرای ارائـه خدمـات عمومـی در ایـن 

مناطـق پایـان خواهد داد
مجلـس ریل گـذاری قانونـی الزم بـرای حـل اصلی تریـن 
و  ناکارآمـد شـهری  بافت هـای  دامنـه دار  و  معضـل سراسـری 
حاشیه نشـینی کـه همانا تعییـن تکلیف مالکیت اراضـی در اختیار 

مـردم اسـت را فراهـم نموده اسـت. 
بـا توجـه بـه تجربـه  و شـناختی که از ایـن موضـوع دارم و 
بـا توجـه بـه گسـتردگی آن در سراسـر کشـور، انتظار مـی رود با 
اهتمـام دولـت محتـرم در میان مـدت، تحولـی شـگرف در بحث 
زندگـی  کیفیـت  افزایـش  و  توانمندسـازی  محرومیت زدایـی، 
میلیون هـا هموطـن آسـیب پذیر و کمتـر برخـوردار پدیـد آیـد.«

معاونت سازمان آتش نشانی:

مدارس تهران تاییدیه ایمنی ندارند

صفحه ۳

یک کارشناس بازار مسکن گفت: علت افزایش قیمت مسکن 
شهر تهران در اسفندماه تقاضای انباشته ای بود که به قصد ارزانی 
یک سال منتظر مانده بود و با توجه به احتمال تورم ۳۰ درصدی 

کاالها و خدمات، کسانی که خرید کردند برنده شدند.
سعید آسویار اظهار کرد: مردم از آن جا که دیدند برجام فعال 
به نتیجه نرسیده و قیمت دالر کاهش چشمگیری نیافته، مقداری 
نگران شدند و برای مصون ماندن از تورم احتمالی سال بعد اقدام 
به خرید مسکن کردند. اصلی ترین دلیل رشد ۶ درصدی قیمت 
مسکن شهر تهران در اسفندماه، انجام خریدهایی بود که طی یک 

سال به امید ارزانی جمع شده بود.
وجود  ایران  اقتصاد  در  همواره  تورمی  انتظارات  افزود:  وی 
دارد که اواخر سال بروز پیدا می کند. تصور عمومی این بود که 
در سال ۱۴۰۱ قیمت  کاالها و خدمات حدود ۳۰ درصد به طور 

میانگین افزایش می یابد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به رشد تا ۵۰ درصدی 
قیمت مصالح ساختمانی در یک سال گذشته تاکید کرد: کسانی 
به نظر  اقدام به خرید مسکن کردند  اواخر سال گذشته  که در 
من برنده شدند؛ چرا که قیمت تمام شده ساخت در سال جاری 

افزایش می یابد.
آسویار بیان کرد: قیمت مصالح ساختمانی ۵۰ درصد و عوارض 
شهرداری ۴۰ درصد افزایش یافته است. زمین شهری قابل ساخت 
دستمزد  نرخ  می رود.  باال  زمین  قیمت  بنابراین  ندارد.  وجود  نیز 
نیروی  وارد  اما عمال وقتی  هم در ظاهر ۵۷ درصد رشد داشته 
کار می شود به ۷۰ تا ۱۰۰ درصد می رسد؛ زیرا سازنده ای که به 
طور مثال ۱۰۰ نفر پرسنل در پروژه خود دارد در مواقع بیکاری و 

بارندگی باید دستمزد بدهد.
وی در تشریح وضعیت بازار ساخت و ساز در اواخر سال گذشته 
گفت: از نیمه دوم اسفندماه، دالالن آهن، کاشی،  سرامیک و به 
زیرا  از فروش خودداری می کردند؛  طور کلی مصالح ساختمانی 
با قیمت های باالتری همان  باید در اردیبهشت  اگر می فروختند 

کاالها را می خریدند.
کردن  فروکش  با  کرد:  اظهار  مسکن  بازار  کارشناس  این 
هیجانات، مردم مقداری نسبت به اتفاقات مثبت در اقتصاد ناامید 
شده اند. البته شخصا به انجام کارهای مهم در این دولت اعتماد 
دارم و معتقدم این نیروهایی که صورت جهادی در وزارت راه و 
شهرسازی حضور یافته اند توانایی افزایش ساخت و ساز را دارند.

کارشناس بازار مسکن:
تورم همواره در اقتصاد ایران وجود دارد 
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امیرعبداللهیان به کمیسیون امنیت ملی فراخوانده شد
وزیـر امـور خارجه را برای پاسـخگویی به سـواالت تعدادی از 

نماینـدگان به کمیسـیون امنیـت ملی می رود.
برنامـه کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس 
تـا  یکشـنبه  روزهـای  از  جـاری  هفتـه  بـرای  اسـالمی  شـورای 
چهارشـنبه)۲۱ تـا ۲۴ فروردیـن مـاه( مشـخص شـده که به شـرح 

اسـت: زیر 
یکشنبه، ۲۱ فروردین ماه:

انتخـاب و معرفـی یـک نفـر از اعضای کمیسـیون بـه منظور 
حضور در کمیسـیون مشـترک طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود 

اختیـارات و صالحیـت مراجع وضع قوانیـن و مقررات
دعـوت از وزیـر امور خارجه به منظور پاسـخگویی به سـواالت 
محمدحسـین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد، جالل محمودزاده 
نماینـده مهابـاد، کمـال حسـین پـر نماینده پیرانشـهر و سردشـت، 
ابراهیـم رضایـی نماینده دشتسـتان، سـیدجلیل میرمحمدی میبدی 
نماینـده تفـت و میبـد، محمدحسـن آصفری نماینـده اراک، خنداب 
و کمیجـان، حبیـب اهلل دهمـرده نماینـده زابل، علیرضـا ورناصری 
نماینـده مسجدسـلیمان، ابوالفضـل ابوترابـی نماینـده نجـف آباد و 

سـارا فالحی نماینـده ایالم.
بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کمیسیون

بررسـی الیحـه ارجـاع اختـالف بیـن بانک توسـعه صـادرات 
ایـران و شـرکت اسـپیتمن اویـل تاجیکسـتان بـه داوری در امنیت 

ملـی و سیاسـت خارجـی در کمیتـه روابـط خارجی 
بررسـی طـرح جامـع داوری در امنیت ملی و سیاسـت خارجی 

در کمیتـه روابط خارجی
بررسـی الیحـه الحـاق دوت جمهـوری اسـالمی ایـران بـه 
موافقتنامـه ویـن دربـاره تأسـیس طبقـه بنـدی بین المللـی عناصر 
تصویـری عالیـم و موافقتنامه استراسـبورگ درباره طبقه بندی بین 

المللـی اختراعـات در امنیـت ملـی و سیاسـت خارجی.
بررسـی الیحـه الحـاق دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران به 
سـند ژنـو موافقتنامـه لیسـبون دربـاره اسـامی مبدأ و نشـانه های 
جغرافیایـی در امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی در کمیتـه روابـط 

جی ر خا
بررسـی الیحه تصویب اصالحیه مورخ ۲۰۱۶ )۱۳۹۵( پیوست 
های کنوانسـیون مدارک شناسـایی دریانوردان مورخ ۲۰۰۳)۱۳۸۲( 

در امنیـت ملی و سیاسـت خارجـی در کمیته روابط خارجی
دوشنبه، ۲۲ فروردین ماه:

بازدیـد کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی از یکی از 
مربوطه نهادهـای 

سه شنبه، ۲۳ فروردین ماه:
بررسی آخرین اخبار و تحوالت

بحـث و تبـادل نظـر پیرامـون حـوادث اخیـر در کشـورهای 
همسـایه بـا حضـور مسـئوالن ذیربـط

بررسـی طـرح اصـالح مـواد ۱۵ و ۱۶ قانـون راجع بـه ورود و 
اقامـت اتبـاع خارجـه در ایـران در امنیـت ملـی و سیاسـت خارجی 

در کمیتـه امنیت
بررسـی طرح تشـکیل پیمـان دفاعی امنیتی گـروه مقاومت در 

امنیـت ملی و سیاسـت خارجـی در کمیته امنیت
بررسـی طـرح حمایـت همه جانبـه از مراکـز علمی-تحقیقاتی 
ضـد اسـتکباری و اشـخاص زیـان دیـده از اقدامـات دولـت آمریکا 

در امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی در کمیتـه امنیت
بررسـی الیحـه اعطـای تابعیـت بـه اتبـاع خارجـی در امنیت 

ملـی و سیاسـت خارجـی در کمیتـه امنیـت
چهارشنبه، ۲۴ فروردین ماه:

نشسـت اعضای هیأت رئیسـه کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی

 کنترل ترافیک با استفاده از پهبادها
انتظامی  پهبادی  یگان  درباره  کشور  انتظامی  فرماندهی  سخنگوی 
کشور  انتظامی  اقدامات  از  بخشی  پهبادی  یگان  اندازی  راه  گفت:  کشور 
امنیت  ارتقای  را در بحث  پلیس  در مسیر هوشمندسازی است و ظرفیت 

عمومی باال می برد.
»سردار مهدی حاجیان« سخنگو و معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی 
انتظامی کشور درباره یگان پهبادی ناجا گفت: یگان پهبادی انتظامی کشور 

با اهداف مختلفی ایجاد شد. 
وی با بیان اینکه این یگان با اهداف مختلفی راه اندازی شد، ادامه داد: 
یکی از این اهداف اشرافیت در مرزها بود و در واقع کنترل تردد در مرزها 

از طریق پهبادها یکی از اهداف ما بود. 
بحث  در  همچنین  کرد:  تصریح  کشور  انتظامی  فرماندهی  سخنگو 
امنیت  از تجهیزات پهبادی برای کنترل ترافیک و برای  ترافیک استفاده 

شهرها و مرزها استفاده می شود. 
سردار حاجیان با بیان اینکه این یگان راه اندازی شده است، گفت: راه 
اندازی این یگان از ضرورت های ما بود و در سال گذشته نیز این یگان 
افتتاح شد و در کنترل ترافیک از یگان پهبادی استفاده شد، امسال هم از 

یگان پهبادی برای کنترل ترافیک استفاده شد.
وی ادامه داد: این یگان در حال توسعه است و یک یگان مستقلی 
است و در ساختار جدید هم این یگان جایگاه مشخصی دارد و به دنبال 

توسعه آن نیز هستیم
معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی کشور خاطرنشان کرد: راه 
اندازی یگان پهبادی بخشی از اقدامات انتظامی کشور در مسیر هوشمندسازی 

است و ظرفیت پلیس را در بحث ارتقای امنیت عمومی باال می برد.

آغاز نام نویسی در آزمون وکالت سال ۱۴۰۱ از ۲۰ فروردین 
زمان نام نویسی برای شرکت در آزمون وکالت سال ۱۴۰۱ از ۲۰ تا 

۲۶ فروردین ماه اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران 
خانواده قوه قضائیه، داوطلبان »آزمون فوق العاده وکالت« باید از ۲۰ تا ۲۶ 
http://www. نشانی  به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  به سایت  ماه  فروردین 
azmoon.org مراجعه و ضمن مطالعه دقیق آگهی »آزمون وکالت« 

سال ۱۴۰۱ نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.
آزمون وکالت در روز جمعه مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

داوطلبان برای کسب آخرین اخبار و اطالعات تکمیلی در خصوص 
.۲۳۰۵۵.www آزمون وکالت« می توانند به سایت مرکز وکال به نشانی«

ir مراجعه کنند.

از تردد غیرضروری خودداری کنید؛

هوای تهران در وضعیت خطرناک!

در حالی میانگین کیفیت 
هم اکنون هوای پایتخت ۴۷۵ 
و در شرایط خطرناک است که 
هوای هیچ یک از ایستگاه های سنجش 
قابل  شرایط  در  تهران  هوای  کیفیت 

قبول قرار ندارد.
بر اساس آخرین اطالعات شرکت 
کیفیت  تهران  هوای  کیفیت  کنترل 
در  )منطقه۲(  شریف  ایستگاه  در  هوا 
ایستگاه های   در  و  خطرناک  وضعیت 
تربیت مدرس )منطقه۶ (، ستاد بحران 
)منطقه۷(، شهرداری منطقه۲۲، میدان 
پیروزی  ایستگاه های  و  )منطقه۹(  فتح 
ناسالم  بسیار  وضعیت  در   )۱۳ )منطقه 

قرار دارد.
ی  ه ها یستگا ا ی  ا هو کیفیت 

)منطقه۸  گلبرگ   ،۲ منطقه  شهرداری 
باد  شادآ  ،)۱۵ )منطقه  مسعودیه   ،)
 ،۱۹ منطقه ری  شهردا  ، )۱۸ )منطقه
شهرداری   ،  ،)۲۰ شهرداری)منطقه 
منطقه۲۱ در وضعیت  ناسالم برای همه 

گروه ها گزارش شده است.
ه های  یستگا ا ر  د ا  هو کیفیت 
ی  ر ا د شهر  ، )۱ منطقه ( نک  ها سو
 ، )۲۰ منطقه  ( شهرری   ،۱۶ منطقه
چشمه  شهرک  و  منطقه۲۱  شهرداری 
برای  ناسالم  شرایط  در  )منطقه۲۲( 

گروه های حساس قرار دارد.
با   )۲ منطقه ( شریف  ه  یستگا ا
ایستگاه  آلوده ترین    ۳۹۹ شاخص 
سنجش کیفیت هوای تهران بوده است.
سیه  قد ا ی  ه ها یستگا ا ر  د

)منطقه۱(،دانشگاه شهید بهشتی )منطقه 
پاسداران   ،۴ منطقه  شهرداری   ،)۱
صنعت  و  علم  دانشگاه   ،)۳ )منطقه 
  ،)۶ )منطقه  ژئوفیزیک   ،)۴ )منطقه 
شهرداری   ،)۶ )منطقه  تهران  دانشگاه 
 ،۱۱ منطقه  شهرداری   ،۱۰ منطقه 
محالتی  اتوبان   ،۱۲ منطقه  شهرداری 
رازی  پارک  پونک،  و   )۱۴ )منطقه
)منطقه ۱۱(، پارک شکوفه )منطقه ۱۴(، 
پارک سالمت    ،۱۵ منطقه  شهرداری 
)منطقه ۱۸(،  قائم  پارک  )منطقه ۱۷(، 
فرمانداری شهر ری )منطقه ۲۰( ذرات 
عنوان  به  میکرون   ۱۰ از  کمتر  معلق 
آالینده شاخص ثبت نشده و در بیشتر 
از  کمتر  ذرات  آالینده  ایستگاه ها  این 
ناسالم  شرایط  در  را  هوا  میکرون   ۲.۵

قرار داده است.
ین  ا ر  د سی  شنا ا هو ن  ما ز سا
شرایط جوی نسبت به اجتناب از تردد 

غیرضروری توصیه کرده است.
گفتنی است که شاخص کیفیت 
اصلی  دسته  پنج  به   )AQI ( ا  هو
این  اساس  بر  می شود.  تقسیم بندی 
هوا   ۵۰ تا  صفر  عدد  از  تقسیم بندی 
»قابل  هوا   ۱۰۰ تا   ۵۱ از  »پاک«، 
تا   ۱۰۱ از  متوسط«،  یا  قبول)سالم( 
گروه های  برای  »ناسالم  هوا   ۱۵۰
ا  هو  ۲۰۰ تا   ۱۵۱ ز  ا حساس«، 
از   ،» گروه ها همه  برای  »ناسالم 
ناسالم«  »بسیار  هوا   ۳۰۰ تا   ۲۰۱
هوا  کیفی  شرایط   ۵۰۰ تا   ۳۰۱ از  و 

است. »خطرناک« 
ث

واد
ح

زیر نظر: علی هوشمند

آغاز ثبت نام مجدد آزمون دستیاری از امروز
دستیاری  آزمون  دوره  نهمین  و  چهل  در  داوطلبان  مجدد  نام  ثبت 

پزشکی از امروز ۲۰ فروردین آغاز می شود.
مهلت ثبت نام جاماندگان چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی 
از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی تمدید شد. بر این اساس متقاضیان 
از امروز شنبه ۲۰ فروردین تا روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه جاری می توانند 
با مراجعه به سایت این مرکز نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

شورای آموزش پزشکی در آخرین تصمیم خود اعالم کرد: با توجه به 
مشکالت داوطلبان و شلوغی های اسفند ماه، چهل و نهمین دوره آزمون 

دستیاری پزشکی ۲۲ اردیبهشت ماه برگزار می شود.
این شورا درباره قدیمی بودن برخی منابع آزمون دستیاری پزشکی و 
رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر این منابع نیز تاکید کرد: دیوان 
عدالت اداری بر اساس مصوبات قبلی وزارت بهداشت مبنی بر این که منابع 
آزمون دستیاری هر ۲ تا ۵ سال یکبار باید تغییر کند، رأی به تغییر منابع 
آزمون داده بود که با حذف شرط سال و رفع نقص مصوبات، مشکل قدیمی 

بودن منابع حل شد و منابع آزمون دوره ۴۹ تغییری نمی کند.
همچنین معاونت آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: به منظور سهولت 
داوطلبان، منابع آزمون دستیاری مشابه آزمون پیش کارورزی خواهد بود و 
منابع آزمون را هیات بورد، تعیین و وزارت بهداشت این منابع را اعالم می کند.

ثبت نام برای شرکت در چهل و نهمین دوره آزمون دستیار تخصصی 
پزشکی از روز یکشنبه، اول اسفند ماه گذشته آغاز شده بود.

 ۱۴۰۱ ورودی های  برای  مدرس  تربیت  دانشگاه  تسهیالت 
اعالم شد

شرایط و تسهیالت دانشگاه تربیت مدرس برای دانشجویان مقطع 
کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۴۰۱ اعالم شد.

بر این اساس به دانشجویان رتبه های برتر دوره روزانه )در رشته هایی 
که در سال ۱۴۰۱ حداقل ۴ دانشگاه دولتی در آنها پذیرش دانشجو دارند( 
شامل دانشجویان رتبه اول آزمون سراسری ۳ میلیون تومان، دانشجویان 
رتبه دوم آزمون سراسری ۲ میلیون تومان و دانشجویان رتبه سوم آزمون 

سراسری ۵/۱ میلیون تومان پرداخت می گردد. 
در رشته هایی که دو یا سه دانشگاه دولتی در آنها پذیرش دارند ، تنها 
رتبه اول هر رشته، با ترتیب مبلغ ۵/۱ و ۲ میلیون تومان هدیه پرداخت 

می شود. 
همچنین دانشگاه تربیت مدرس به دانشجویان رتبه اول مبلغ ۵ میلیون 
تومان وام قرض الحسنه بلند مدت با شرایط و ضوابط معاونت دانشجویی 

این دانشگاه پرداخت می کند. 
با اعالم دانشگاه تربیت مدرس، این دانشگاه امکان تامین خوابگاه برای 
دوره های نوبت دوم، آموزش مجازی، پردیس دانشگاهی، دانشجویان روزانه 
شاغل و بورسیه را ندارد.  همچنین، دانشگاه تربیت مدرس فاقد خوابگاه 
متاهلی است و متقاضیان واجد شرایط دریافت کمک ودیعه مسکن، صرفا 
بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مجاز به درخواست 

مذکور هستند.

فرار زن جوان از دخمه ۳ سارق مخوف
آدم ربایان در پوشش مسافرکش زن جوانی را ربوده و ۳روز او را در دخمه مخوف 
خود زندانی کردند تا اینکه گروگانشان با نقشه ای زیرکانه موفق به فرار از دست آنها شد.
اواخر سال گذشته زن جوانی برای خرید آخر سال از خانه خارج شد. اما بعد از آن 
ناپدید شد و دیگر به خانه برنگشت. ناپدید شدن زن جوان، همسر او را به اداره یازدهم 
پلیس آگاهی پایتخت کشاند و وی از کارآگاهان برای پیدا کردن او کمک خواست. تیمی 
از کارآگاهان برای یافتن ردی از زن گمشده وارد عمل شدند تا اینکه ۳روز بعد همسر وی 
با پلیس تماس گرفت و از بازگشت او به خانه خبر داد و گفت که همسرش در این مدت 
گروگان ۳سارق مخوف بوده است.با اظهارات این مرد، مأموران به تحقیق از زن جوان 
پرداختند و او گفت: روز حادثه برای خرید پایان سال از خانه خارج شدم و هنگام برگشت، 

سوار پرایدی شدم که راننده اش وانمود می کرد مسافرکش است.
وی ادامه داد: عالوه بر راننده مرد دیگری هم سوار ماشین بود که تصور کردم مثل 
من مسافر است اما تصورم اشتباه بود. هنوز مسافتی طی نشده بود که سرنشین پراید که 
تصور می کردم مسافر است چاقویی زیر گلویم گذاشت و با تهدید سرم را به زیر صندلی 
برد. او و راننده مرا تهدید به مرگ کردند و از ترس جانم هیچ حرکتی نمی توانستم بکنم، 
آنها گوشی تلفن همراه، طالها و وسایل با ارزشم را سرقت کردند، اما بعد از سرقت، در 
حوالی میدان شوش خودرو توقف کرد و مرد جوانی به آنها محلق شد. بعد مرا به داخل 
خانه ای بردند، خانه ای که بعدا متوجه شدم پاتوق معتادان و مواد فروشان است و در آنجا 
به زور قرص هایی به من می دادند که با خوردن آن، اصال نمی فهمیدم که چه خبر است. 
آنها در این مدت مرا قربانی نقشه شوم خود کردند. تا اینکه موفق شدم اعتماد یکی از 
آدم ربایان را جلب کنم و به او قول دادم که اگر به من کمک کند تا بتوانم فرار کنم پول 
خوبی به او می دهم. با کمک پسر جوان، در نهایت موفق شدم از دخمه آدم ربایان رها 

شوم و به خانه برگردم.
سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران با بیان 
این خبر گفت: پس از گفته های این زن، کارآگاهان اداره یازدهم پلیس اگاهی پایتخت 
موفق به دستگیری مردان خشن شدند و آنها به جرم خود یعنی ربودن و زندانی کردن زن 

جوان اعتراف کردند. به گفته وی، برای متهمان قرار قانونی صادر شده و تحقیقات برای 
کشف جرائم احتمالی دیگر آنها ادامه دارد.

اهدای اعضای پرستار دچار مرگ مغزی به ۳ بیمار
راضیه مروتی، پرستار نمونه بیمارستان مدرس ساوه که در بخش کرونا فعالیت می کرد، 
در سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شد و دو کلیه و کبد او به سه بیمار نیازمند پیوند شد.
راضیه مروتی یک پسر ۸ ساله به نام ابوالفضل دارد. وی باردار بود و روز ۱۵ فروردین 
برای پیگیری مراقبت های دوران بارداری از ساوه به تهران آمده بود که در راه بازگشت 
در بزرگراه تهران- ساوه با یک کامیون در کنار جاده تصادف کرد و دچار مرگ مغزی شد. 

در این حادثه، مادر این پرستار نیز که همراه وی بود، درگذشت.
راضیه مروتی پرستار نمونه استان مرکزی مدتها در بخش کرونا مشغول خدمت 
به بیماران بود و با حس مسئولیت مثال زدنی برای کمک به بیماران و اطرافیان خود 

تالش می کرد.
پرستاران در ایام کرونا با حضور دلسوزانه بر بالین بیماران، تالش کردند تا التیام 

بخش دردهای آنها باشند.
در این روزهای سخت بسیاری از پرستاران در راه خدمت به بیماران مبتال به کرونا به 
مقام شهادت نائل آمدند و بسیاری نیز متحمل درد و رنج ناشی از ابتال به این ویروس شدند.
راضیه مروتی، پرستار بخش کرونای بیمارستان شهید مدرس ساوه، یکی از همین 
پرستارهایی بود که از ابتدای شیوع این ویروس، قدم در راه خدمت رسانی به بیماران کرونایی 
گذاشت و نجات بخش جان بسیاری از این بیماران شد اما متاسفانه چند روز پیش بر اثر 
سانحه تصادف، راهی بیمارستان شد و متاسفانه دچار مرگ مغزی شد و جان خود را از 

دست داد؛ با این وجود، این پرستار فداکار حتی پس از فوتش نیز به کمک بیماران آمد.
عموی راضیه درباره او می گوید: راضیه تنها ۳۲ سال داشت و با وجود آن که باردار 
بود و یک فرزند ۹ ساله  دارد، خودش عالقه به خدمت رسانی به بیماران داشت و دلش 
نمی خواست عرصه مقابله با کرونا را خالی بگذارد. او چند بار به عنوان پرستار نمونه انتخاب 

شده بود و به این شغل عالقه بسیاری داشت.
به  برای مراجعه  به همراه مادرش  ادامه می دهد: چند روز پیش هنگامی که  وی 
پزشک برای بررسی وضعیت جنین سه ماهه اش راهی تهران شده بود، اتومبیلش در جاده 
تهران - ساوه، از مسیر منحرف شد و پس از برخورد با یک دستگاه تریلی، دچار سانحه شد و 
متاسفانه مادر راضیه به همراه خودش و جنینی که انتظار تولدش را می کشیدیم، فوت کردند.
این پرستار فداکار، حتی پس از مرگش نیز نجات بخش جان بیماران شد؛ پدر راضیه 
مروتی می گوید: او پیش از مرگش کارت اهدای عضو دریافت کرده بود و بنابراین با تایید 
مرگ مغزی او پس از سانحه تصادف، خانواده تصمیم به اهدای اعضای بدن او گرفتند و 

رضایت دادند تا تمام اعضای قابل پیوند او اهدا شود.
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متا احتماالً در حال توسعه ارز دیجیتالی زاک 
باکس است

ارزی  )فیسبوک سابق( در حال توسعه ی  متا  ادعا می کند  تایمز  فایننشال 
دیجیتالی به نام »زاک باکس« است که احتمااًل در دسته ی رمزارزها جای نمی گیرد.
کند،  متوقف  را   Diem بحث برانگیز  رمزارز  توسعه ی  گرفت  تصمیم  متا 
سرویس های  روی  کار  حال  در  همچنان  شرکت  این  می رسد  به نظر  بااین حال 
مالی است تا به شکل جدی در این حوزه ورود کند. ورج به نقل از فایننشال تایمز 
می نویسد شرکت مادر فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ به صورت فعال روی چند 
پروژه کار می کند و یکی از آن ها ارزی مجازی است که ظاهراً کارمندان متا آن 

را »زاک باکس« )Zuck Bucks( خطاب می کنند.
این ارز مجازی جدید که مشخصاً نامش را از نام بنیان گذار، رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل متا یعنی مارک زاکربرگ گرفته است، احتمااًل قرار نیست در دسته ی 

ارزهای رمزنگاری شده قرار بگیرد.
فایننشال تایمز می گوید متا به دنبال معرفی توکن های درون برنامه ای است 
که به صورت مرکزی توسط این شرکت کنترل می شوند؛ مشابه توکن هایی که در 
بازی های ویدئویی مورد استفاده قرار می گیرند که از بین آن ها می توانیم به ارز 

Robux در بازی محبوب Roblox اشاره کنیم.
شرکت Roblox در بازی خود توانسته کسب و کار عظیمی براساس ارز 
Robux تشکیل دهد و احتمااًل متا به دنبال این است که روش مشابهی برای 

پلتفرم های اختصاصی خود در پیش بگیرد.
متا به طور کامل خودش را از سرویس های مبتنی بر بالک چین جدا نکرده 
NFT است. این شرکت پیش تر گفته قصد دارد پست کردن و به اشتراک گذاری

ها را در فیسبوک ممکن کند. به ادعای منابع ناشناس فایننشال تایمز که یادداشتی 
محرمانه را دیده اند، متا در اواسط ماه می ۲۰۲۲ )اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱( این 

قابلیت را به صورت آزمایشی دردسترس قرار می دهد.
آزمایشی  به صورت  متا  آن،  از  پس  مدتی  که  شده  گفته  همچنین 
 »NFT عضویت در گروه های فیسبوک را براساس مالکیت و مینت کردن«
با محوریت  را  متا  برنامه های  از  بخشی  پیش تر  تایمز  فایننشال  آغاز می کند. 
اینستاگرام فاش کرده بود. مدت زیادی  NFT در فیسبوک و  از  بهره گیری 
به   NFT کرد  اعالم  رسمی  به صورت  زاکربرگ  مارک  که  بود  نگذشته 

می شود. اضافه  اینستاگرام 
در کنار این ها گفته می شود متا به دنبال توسعه ی »توکن  اجتماعی« یا »توکن  
شهرت« )Reputation Token( است تا از آن ها برای اهداف مختلف نظیر 
»پاداش برای مشارکت معنادار در گروه های فیسبوک« استفاده کند. متا همچنین 
به دنبال ارائه ی سرویس های مالی سنتی نظیر اعطای وام به مشاغل کوچک است.

فردی به نمایندگی از متا در گفت و گو با ورج اعالم کرده که این شرکت در 
حال حاضر نمی تواند هیچ جزئیاتی را به صورت رسمی دردسترس رسانه ها قرار 
دهد. این فرد می گوید متا به طور مداوم به دنبال خلق نوآوری های جدید برای مردم، 

کسب و کارها و خالقان محتوا است.
گفتنی است جک دورسی، مدیرعامل پیشین توییتر، از ایده ی توسعه ی زاک 

باکس حمایت کرده است.
باید صبر کنیم و ببینیم که زاک باکس و دیگر پروژه های فعلی متا در نهایت 
به چه شکلی ارائه می شوند و آیا این شرکت می تواند ازطریق پروژه های جدیدش 
مشکالت اخیر را به فراموشی بسپارد یا خیر. در کنار این ها گفته می شود متا به دنبال 
توسعه ی »توکن  اجتماعی« یا »توکن  شهرت« )Reputation Token( است 
تا از آن ها برای اهداف مختلف نظیر »پاداش برای مشارکت معنادار در گروه های 
مالی سنتی  ارائه ی سرویس های  به دنبال  متا همچنین  استفاده کند.  فیسبوک« 

نظیر اعطای وام به مشاغل کوچک است.
فردی به نمایندگی از متا در گفت و گو با ورج اعالم کرده که این شرکت در 
حال حاضر نمی تواند هیچ جزئیاتی را به صورت رسمی دردسترس رسانه ها قرار 
دهد. این فرد می گوید متا به طور مداوم به دنبال خلق نوآوری های جدید برای مردم، 

کسب و کارها و خالقان محتوا است.
گفتنی است جک دورسی، مدیرعامل پیشین توییتر، از ایده ی توسعه ی زاک 

باکس حمایت کرده است.
باید صبر کنیم و ببینیم که زاک باکس و دیگر پروژه های فعلی متا در نهایت 
به چه شکلی ارائه می شوند و آیا این شرکت می تواند ازطریق پروژه های جدیدش 

مشکالت اخیر را به فراموشی بسپارد یا خیر.

نجمن  ا عضو 
زایمان  و  زنان  متخصصین 
ضرورت  بر  تاکید  با  کشور 
برای  شیرده  و  باردار  زنان  مشورت 
برخی  در  گفت:  پزشک  با  روزه داری 
از دوره های بارداری همچون سه ماهه 
جنین  و  مادر  برای  روزه داری  نخست، 

خطرساز خواهد بود.
خصوص  این  در  پیروان  سوزان 
برای  روزه داری  اسالم  منظر  از  افزود: 
اشخاص سالم واجب است. برای زنان 
به  باتوجه  نیز  شیرده  مادران  و  باردار 
شرایط موجود و نظر متخصصین زنان 

و زایمان تصمیم گیری می شود.
وی تصریح کرد: بارداری در زنان 
سه  نخست،  ماهه  )سه  مرحله  سه  به 
بارداری(  سوم  ماهه  سه  و  دوم  ماهه 
این  اول  ماهه  در سه  تقسیم می شود. 
حاملگی  هورمون های  با  زنان  دوران، 
دچار  را  مادران  امر  این  و  مواجه شده 
تهوع، استفراغ، بی اشتهایی و گاه کاهش 

وزن می کند.
طبیعتا  زنان  این  افزود:  پیروان 
روزه داری  برای  مساعدی  وضعیت 
ری  روزه دا برای  داشت.  هند  نخوا
در  غذایی  مواد  کافی  میزان  به  باید 
شده  مصرف  افطار  و  سحر  وعده  دو 
و  »بدحال  روزه دار  فاصله  این  در  و 

نشود. بیمار« 
باتوجه  بنابراین  وی تصریح کرد: 
نخست  ماهه  سه  در  شرایط  این  به 
اغلب  برای  عمدتا  روزه داری  بارداری، 
زنان به جهت مشکالت گوارشی ناشی 

از حاملگی امکان پذیر نخواهد بود.
و  زنان  انجمن متخصصین  عضو 
زایمان ادامه داد: پس از این دوره، )سه 
معمول  طور  به  بارداری(  سوم  ماهه 
اضافه  کالری   ۳۰۰ تا   ۲۰۰ به  زنان 

رشد  دلیل  به  و  کرده  پیدا  نیاز  روز  در 
وعده  یک  باید  عمال  رحم  در  جنین 
بیش ترمصرف کنند. بر این اساس، سه 
مناسبی  زمان  هم  بارداری  سوم  ماهه 
طی  گرسنگی  با  )که  روزه داری  برای 
همراه  بدن  کم آبی  و  طوالنی  ساعات 

است( نخواهد بود.
براساس  کرد:  اضافه  پیروان 
این  در  اسالمی  کشورهای  مطالعات 
زمینه که با هدف حفظ سالمت جنین 
مادر  تاثیر روزه داری  انجام شده است، 
نیست؛  شده  اثبات  جنین  هوش  بر 
تولد  همانند  مخرب  تبعات  برخی  اما 
مساله  این  از  ناشی  وزن  کم  نوزادان 

عنوان شده است.
وضعیت  کل  طور  به  افزود:  وی 
تمام زنان باردار یکسان نبوده و بنابراین 
با  باید  روزه داری  برای  مادران  همه 
متخصص زنان و زایمان مشورت کنند. 
بارداری  ماهه نخست  از سه  همچنین 
تهوع  گوارشی،  و مشکالت  گذر کرده 
باشد.جنین  شده  برطرف  استفراغ  و 
نیز به رشد موردنیاز برای تغذیه اضافه 

مادر نرسیده باشد. در این دوران تحت 
نظر و مشورت پزشک معالج می توانند 

روز بگیرند.
و  زنان  انجمن متخصصین  عضو 
شرایط  صورت  در  شد:  یادآور  زایمان 
رژیم  یک  باید  همچنین  روزه داری 
غذایی متعادل داشته باشند. به عبارت 
دیگر، از همه گروه های غذایی به میزان 
متعادل در برنامه غذایی گنجانده روزانه 
و ویتامین و مواد معدنی به میزان کافی 

مصرف کنند.
ه  دور ین  ا ر  د گفت:  ن  ا پیرو
 ، پاستا نظیر  یی  غذا د  موا برخی  ز  ا
را  انرژی  که  نان  و  برنج  ماکارونی، 
در  و  کرده  آزاد  بدن  در  آرامی  به 
می گیرند  قرار  کربوهیدرات ها  گروه 
مواد  از  دسته  این  شود.  استفاده  نیز 
غذایی باید وارد روند هضم شده و به 
نوشابه های  همچون  مصرف  محض 
قنددار به سرعت سبب افزایش و افت 

نمی شوند. احساس گرسنگی  و  قند 
مصرف  پزشک،  ین  ا گفته  به 
غالت، حبوبات و دانه های روغنی فاقد 

نمک نظیر بادام و گردو و مواد غذایی 
حاوی پروتئین نظیر تخم مرغ نیز در این 

دوران بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: در ماه مبارک رمضان از 
مصرف برخی مواد غذایی همانند کافئین 
نیز باید پرهیز شود. کافئین آب بدن را 
با کم آبی  را  روزه دار  بدن  و  کرده  دفع 

مواجه می سازد.
بر  کید  تا با  همچنین  ن  ا پیرو
دوران  این  در  استراحت  ضرورت 
دوران  در  باردار  زنان  شد:  یادآور 
روزه داری از مواد غذایی چرب، اسیدی 
حاوی  قند  کنند.  خودداری  ترش  و 
هم  شیرین  نوشیدنی های  و  نوشابه 
زنان  نمی شود.  توصیه  دوران  این  در 
باردار همچنین طی روزه داری انرژی 
کافی  میزان  به  و  داشته  نگه  را  بدن 

کنند. استراحت 
وی با تاکید بر ضرورت پیشگیری 
از کم آبی نیز اضافه کرد: مادران باردار 
با مشاهده عالئم کم آبی اعم از ضعف، 
از  نیز  سردرد  و  سرگیجه  خستگی، 

روزه داری پرهیز کنند.

یک متخصص زنان و زایمان مطرح کرد؛

باید و نبایدهای روزه داری برای مادران باردار و شیرده 
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دانشگاه  اقتصاد  استاد 
عوامل  داشت:  اظهار  الزهرا 
نرخ  افزایش  علت  متعددی 
تورم هستند و یکی از آنها موادی است 
که در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است به 
عنوان مثال در بودجه آمده بخش قابل 
نهادهای  به  نفت  فروش  از  توجهی 
این  که  شود  واگذار  نظامی  و  دولتی 
پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور 
خواهد داشت و انتظار چنین موضوعی 

در دولت یکپارچه نمی رفت.
و  پیش بینی  درباره  راغفر  حسین 
بر  مبنی  کارشناسان  از  برخی  تحلیل 
اظهار  جاری  سال  در  رقمی  سه  تورم 
امسال  تورم  نرخ  قطع  طور  به  داشت: 
پیدا  افزایش  گذشته  سال  به  نسبت 
خواهد کرد اما باید توجه داشته باشیم 
از روند نرخ تورم  که آماری که دولت 
ارایه می دهد با واقعیت های زندگی مردم 

بسیار فاصله دارد.
افزایش  دالیل  به  اشاره  با  وی 
نرخ تورم در سال جاری گفت: عوامل 
متعددی علت افزایش نرخ تورم هستند 
یکی از آنها موادی است که در بودجه 
در  مثال  عنوان  به  شده  دیده   ۱۴۰۱
از  توجهی  قابل  بخش  آمده  بودجه 
و  دولتی  نهادهای  به  نفت  فروش 
پیامدهای  این  که  شود  واگذار  نظامی 
خواهد  کشور  اقتصاد  برای  سنگینی 
بودجه  در  آن  و در حالی شاهد  داشت 
در  موضوعی  چنین  انتظار  که  هستیم 

دولت یکپارچه نمی رفت.       
بیان  با  اقتصادی  کارشناس  این 
واقع  در  نفت  فروش  واگذاری  اینکه 
هزینه داد و ستد در اقتصاد را به شدت 
باال می برد، تاکید کرد: این اقدام باعث 
این  تمام  و  شد  خواهد  گسترده  فساد 
اقتصاد کالن  بی ثباتی  بر روی  عوامل 
می شود  باعث  نهایت  در  و  دارد  تاثیر 

سرمایه گذاری در کشور کاهش یابد.
در  ینکه  ا ضمن  فزود:  ا راغفر 
حالت  خوشبینانه ترین  در  که  صورتی 
بتوانیم نفت را با قیمت های مناسب و 

بدون شرایط تحریمی به فروش برسانیم 
و ارز در همین قیمت باقی بماند، با این 
باال  سرمایه گذاری  میزان  ارز،  قیمت 

نخواهد بود.  
شرایط  این  با  داد:  ادامه  وی 
می توان گفت، رکود تورمی که در تمام 
دهه ۹۰ بر اقتصاد حاکم بوده، کماکان 

ادامه خواهد کرد.
درباره  اقتصادی  کارشناس  این 
اظهار  ارز  نرخ  تورم  مهار  راهکارهای 
راهکارها مساله خروج  از  داشت: یکی 
وگرنه  است  اقتصاد  از  نهادها  برخی 
به  کشور  در  گذاری  سرمایه  فرصت 
وجود نخواهد آمد و اگر  سرمایه گذاری 
صورت نگیرد به طور قطع مشکل کنونی 
درباره تورم ادامه و حتی بدتر می شود. 
سرمایه گذاری  صورتی که  در  چراکه 
افزایش نیابد، تولید رشد نخواهد داشت 
به  نابرابری و فساد  این وضعیت  در  و 

شدت افزایش پیدا می کند.    
مذاکرات وین  تاثیر  درباره  راغفر 
تورم،  نرخ  و  ارز  نرخ  نوسانات  بر 
گفت:معتقدم اگر مسائل اقتصاد خارجی 
حذف هم شوند نتایج چندانی بر روی 

اقتصاد کشور در این چارچوب موجود 
شاید  آن  وجود  با  داشت.  نخواهند 
درآمدهایی حاصل  شود اما این درآمد 
و  گذاری  سرمایه   افزایش  موجب 
اشتغال در جامعه نخواهد شد. هر چند 
که در حال حاضر بر روی مسائل داللی 
و سفته بازی مانند واردات خودرو و ... 
این حوزه ها  فعال  تمرکز شده چراکه  
نهادهای  برای  را  بازدهی  بیشترین 
قدرت دارند و منابع را معطوف چنین 
فعالیت های  تا  کنند  هایی می  فعالیت 

مولد و اشغالزا.
دلیل  به  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
از  گذاری  سرمایه  باالی  هزینه های 
دیگر  سوی  از  و  ارز  باالی  نرخ  جمله 
سوددهی باالیی که در حوزه های نامولد  
در دست نهادهای قدرت وجود دارد بعید 
می دانم از این مشکالت اقتصادی عبور 
کنند و چشم اندازی هم درباره رفع این 
دیده  دولت  برنامه های  در  مشکالت 

نشده است.
درباره  اقتصادی  کارشناس  این 
 ۴۲۰۰ ارز  حذف  از  ناشی  تورم  ایجاد 
اظهار داشت: دولت اگر پرداخت یارانه 

های کنونی را به ۱۰ برابر هم برساند، 
در  تورم  افزایش  جز  این  اقدام   این 
جامعه چیزی به دنبال نخواهد داشت 
هم  را  یارانه بگیران  اقتصادی  وضع  و 
در  که  تورمی  معتقدم   می کند.  بدتر 
اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر زندگی 
زنشسته،  با طبقات  ویژه  به  مردم 
دارو  به  نیاز  که  افرادی  و  سالمند 
و  است  بیشتر  یشان  ده ها نوا خا در 
هزینه های رقم معناداری درسبد خانوار 
و  ارایه  قطعا  و  است  بیشتر  دارد،  آنها 
پرداخت یارانه دارو به این خانوار و این 

اقشار کمکی نخواهد کرد.
وی گفت: در برنامه های این دولت 
اقدامات موثر برای رفع یا کاهش این 
که  حالی  در  نمی شود.  دیده  مشکالت 
خودروها  شدن  برقی  سمت  به  دنیا 
توزیع  دنبال  به  ایران  دولت  می روند، 
بین مردم است که  یارانه آن  بنزین و 
این عامل افزایش فساد می شود و باعث 
دامن زدن و اقتصاد داللی و سفته بازی 
خواهد شد و هیچ یک از این برنامه ها 
مردم  بهبود وضع  به  دولت  اقدامات  و 

کمکی نمی کنند.

دکتر رضا همدانچی به عنوان رئیس اداره کل روابط عمومی 
و مدیریت برند بانک سپه معرفی شد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ دکتر 
رضا همدانچی با حکم دکتر آیت اله ابراهیمی مدیر عامل 
بانک سپه به عنوان رئیس اداره کل روابط عمومی و 

مدیریت برند بانک سپه معرفی شد.
دکتر رضا همدانچی رئیس جدید اداره کل روابط 
عمومی بانک سپه، دانش آموخته رشته جامعه شناسی 

و سابقه دبیر سرویس خبرگزاری فارس، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد 
اسالمی و مدیرعاملی خبرگزاری آنا و مدیر کل سیاسی خبرگزاری تسنیم را 

در کارنامه کاری خود دارد.
* روابط عمومی نقش مهم و اثرگذاری در یکپارچگی و پیشبرد اهداف 

بانک سپه دارد
دکترمصطفی پرتو افکنان عضو هیئت مدیره بانک سپه در مراسم تکریم 
و معارفه که صبح امروز برگزار شد اداره کل روابط عمومی را اداره ای مهم و 

حساس و عامل همدلی و یکپارچگی مجموعه بانک سپه دانست.
دکتر پرتو افکنان در مراسم تکریم جناب آقای محمود نکونام سرپرست 
سابق اداره کل روابط عمومی و معارفه دکتر رضا همدانچی رئیس جدید این 
اداره که با حضور جناب آقای سید علیرضا هاشمی مدیر امور حوزه مدیریت و 
روابط عمومی و جناب آقای محمدرضا سراجی پور رئیس اداره کل حوزه مدیریت 
عامل و هیئت مدیره و کارشناسان اداره کل روابط عمومی برگزار شد، گفت: 
بانک سپه خصوصًا پس از طرح ملی ادغام از شرایط خاصی برخوردار است و 
نقش اداره کل روابط عمومی به عنوان اداره ای مهم و اثرگذار در یکپارچگی و 

پیشبرد اهداف بانک غیر قابل انکار است.
عضو هیئت مدیره جابه جایی های مدیریتی را امری بدیهی در سازمان ها 
عمومی  روابط  کل  اداره  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  مدیران  رشد  عامل  و 
اداره ای پرتالش و دارای نقش پر رنگ در فعالیت های بانک است که با تکیه 
از عهده مسئولیت های  به خوبی  و متخصص خود  توانمند  انسانی  نیروی  بر 

محوله برآمده است.
دکتر پرتو افکنان با اشاره به اهمیت ابزارهای در اختیار این اداره کل اظهار 
داشت: تهیه و تنظیم اخبار ماهنامه و هفته نامه و قلم اعضای هیئت تحریریه در 
ایجاد حس تعاملی و کارآمدی و ایجاد امید و نشاط در سازمان با اهمیت است.
وی به کارشناسان اداره کل روابط عمومی توصیه کرد که با خالقیت، 
نوآوری و پویایی، عامل ارتقای جایگاه اداره کل روابط عمومی را فراهم آورند.
عضو هیئت مدیره با اشاره به فعالیت های ارزشمند صورت گرفته توسط 
آقای محمود نکونام سرپرست سابق اداره کل روابط عمومی، وی را از نیروهای 
خوشنام بانک برشمرد که همواره با پاکی و صداقت در مسئولیت های خویش 

موفق بوده است.
دکتر پرتو افکنان سابقه فعالیت در حوزه رسانه و مطبوعات را وجه مشترک 
سرپرست سابق اداره کل روابط عمومی و رئیس جدید این اداره دانست و گفت: 
دکتر همدانچی مانند آقای نکونام از سوابق ارزشمندی در حوزه رسانه برخوردار 

است و این مهم از ویژگی های بارز وی در پیشبرد اهداف این اداره است.
جناب آقای سید علیرضا هاشمی مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی 
نیز در این مراسم ضمن تشکر از توجه دکتر ابراهیمی مدیر عامل بانک و دکتر 
پرتو افکنان عضو هیئت مدیره به حوزه روابط عمومی، خاطرنشان کرد: اقدامات 
مهمی در دوران سرپرستی آقای نکونام در اداره کل روابط عمومی انجام شده 

که شایسته تقدیر و تشکر است.
برای وی در مسئولیت  به دکتر همدانچی،  آمدگویی  وی ضمن خوش 

جدید آرزوی موفقیت کرد.
جناب آقای محمدرضا سراجی پور رئیس اداره کل حوزه مدیریت عامل و 
هیئت مدیره نیز در سخنان کوتاهی ضمن خیر مقدم به رئیس جدید اداره کل 
روابط عمومی، برای دکتر همدانچی آرزوی توفیق و از زحمات آقای محمود 
نکونام در دوران تصدی مسئولیت سرپرستی اداره کل روابط عمومی قدردانی کرد.
آقای محمود نکونام سرپرست سابق اداره کل روابط عمومی نیز در این 
مراسم ضمن تشکر از اعتماد دکتر ابراهیمی مدیر عامل بانک سپه به وی در 
دوران سرپرستی اداره کل روابط عمومی اظهار داشت: اداره کل روابط عمومی 
دارای بهترین نیروی انسانی از نظر تخصص و تعهد است و مطمئنًا با وحدت و 
همدلی این اداره همچون گذشته به موفقیت های درخشان خود ادامه خواهد داد.
اداره کل روابط عمومی، برای  از زحمات کارکنان  آقای نکونام باتشکر 

دکتر همدانچی در مسئولیت جدید آرزوی توفیق کرد.
دکتر همدانچی رئیس اداره کل روابط عمومی نیز در این مراسم با تشکر 
از حسن اعتماد دکتر ابراهیمی مدیر عامل بانک سپه گفت: امیدوارم با همکاری 
کارکنان اداره کل روابط عمومی و استفاده از تجارب موجود بتوانم با ایجاد فضایی 
تعاملی در پیشبرد اهداف بانک و ایجاد وحدت و همدلی در انجام رسالت های 

اداره کل روابط عمومی موفق باشم.

تا سال  بانک کشاورزی  انداز  بازنگری سند راهبردی و چشم 
۱۴۰۴

همه  باالتر  زندگی  سطح  و  بیشتر  درآمد  رشد 
نظام  بنیادی  اهداف  از  کشاورزان  ویژه  به  مشتریان 
راهبردی بانک کشاورزی است و همسو با آن اهداف و 
فعالیت های راهبردی همچون تامین مالی و حمایت از 
طرح های اولویت دار بخش کشاورزی ، مدرن سازی 
کشاورزی و ایجاد افق های جدید در این بخش،حرکت 

در مسیر بانکداری دیجیتال و استفاده از فناوری های نوین،و ...  تدوین شده است.
به گزارش  روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی،روز 
دوشنبه پانزدهم فروردین ماه سال جاری، جلسه بازنگری سند راهبردی و چشم 

انداز این بانک در افق سال ۱۴۰۴ برگزار شد.
مهدی رضایی سرپرست بانک کشاورزی در این جلسه با اشاره تشکیل 
حمایت  درمحورهای  سال  شعار  تحقق  هدف  با  بانک  این  در  ویژه  کارگروه 
از مهم ترین شاخص  بنیان و اشتغال آفرین، یکی  وتامین مالی تولید دانش 
های تدوین سند راهبردی را تداوم حمایت از تولید دانش بنیان واشتغال آفرین 

در بخش کشاورزی دانست.
وی با بیان اینکه سند راهبردی بانک کشاورزی تا پایان فروردین ماه سال 
جاری تدوین خواهد شد خاطرنشان کرد: امسال حرکت همه حوزه ها بر اساس 

برنامه های تدوین شده و در چارچوب این چشم انداز صورت خواهد گرفت.
رضایی اضافه کرد: سند راهبردی و چشم انداز این بانک در افق سال 

۱۴۰۴ پس از بازنگری،اصالح و تأیید به واحدهای تابعه ابالغ خواهد شد.

پست بانک ایران حامی و همکار اقتصاد دانش بنیان 
بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران و علی 
وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی عصر امروز؛ 
چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ با هدف تقویت و گسترش 
تعامالت فی مابین، لزوم برنامه ریزی برای تحقق اهداف 
مشترک و حمایت از شرکت های دانش بنیان نشست 

مشترک برگزار کردند.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران، در این نشست که اعضای 
مدیره بانک نیز حضور داشتند، دو طرف ضمن بررسی و هماهنگی های الزم 
نسبت به تخصیص سهم بیشتر بر افزایش سرمایه در گردش شرکت های دانش 

بنیان تاکید و توافق کردند.
برای مشارکت در طرح  توافق کردند  این جلسه همچنین دو طرف  در 
های ایجادی و توسعه ای شرکت های دانش بنیان، نسبت به تعیین حد صدور 

ضمانت نامه برای آنها اقدام و همکاری کنند.
این دیدار با توجه به نام گذاری سال جاری به عنوان سال تولید، دانش 
بنیان و اشتغال آفرین از سوی مقام معظم رهبری و با هدف گسترش تعامالت 
فی مابین و ضرورت برنامه ریزی برای حمایت و مشارکت دو نهاد در تامین 
مالی شرکت های دانش بنیان برگزار شد.بر اساس این گزارش، مطابق توافقات 
انجام شده، دفتر نوآوری و شکوفایی پست بانک ایران از سال گذشته در صندوق 

نوآوری و شکوفایی مستقر شده است .

کارشناس ارشد حوزه انرژی مطرح کرد؛
توسعه صنعت نفت، لزوم توسعه اقتصاد کشور

و مسائل  میزان ذخایر  نظر  از  انرژی گفت:  ارشد حوزه  یک کارشناس 
فنی هیچ دلیلی وجود ندارد که ما نتوانیم ظرفیت تولید را از آنچه که هست تا 
بیش از دو برابر افزایش دهیم، به عبارتی اگر امروز می گوییم که ظرفیت تولید 
حدود ۳.۵ میلیون بشکه است تا حدود ۶ تا ۷ میلیون بشکه می توانیم افزایش 

ظرفیت داشته باشیم.
مهدی حسینی، با بیان اینکه میزان نیاز صنعت نفت به سرمایه گذاری 
بستگی به این دارد که اولویت های توسعه روی چه پارامترهایی استوار باشد، 
اظهار کرد: مهم برنامه ای است که در این راستا تدوین می شود، سرمایه گذاری 
که در صنعت نفت صورت می گیرد می بایست بر اساس ضرورت هایی که بازار 

تعیین می کند باشد.
وی با تاکید بر اینکه نگاه به نیازهای بازار نفت باید در چشم اندازهای 
کوتاه مدت، میان مدت، درازمدت و تهدیدها و فرصت هایی که بازار ممکن است 
وجود داشته باشد تبیین شود، تصریح کرد: عالوه بر این موارد باید سیاست ها و 
برنامه های کشورهای همسایه را زیر ذره بین قرار داد و باتوجه به مجموعه این 

موارد برنامه ای تدوین شود.
توسعه صنعت نفت، لزوم توسعه اقتصاد کشور

رئیس سابق کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران افزود: صنعت نفت به 
چند بخش باالدستی، پایین دستی که خود شامل پاالیش و پخش و پتروشیمی 
می شود تقسیم شده که هرکدام از بخش ها برنامه ها و سیاستگذاری  خاص 
موارد  این  بوده،  اقتصادی کشور  توسعه  از ضرورت های  را می طلبد که  خود 
چارچوب ها و المان های اصلی است که باید تمام این شرایط را در نظر بگیریم 

و به جلو پیش برویم.
امکان افزایش ذخایر قابل استحصال تا ۲۰۰ میلیارد بشکه

وی با اشاره به لزوم توسعه در صنایع باالدستی صنعت نفت، گفت: در 
شرایط کنونی متوسط ضریب بازیافت ذخایر نفت در کشور ما حدود ۲۳ تا ۲۴ 
درصد و ذخایر قابل استحصال باالی ۱۵۰ میلیارد بشکه نفت است. در همین حال 
دیگر کشورها مثل عربستان دارای ضریب بازیافت ۵۰ درصد و به باال هستند، 
عمان ۴۰ درصد و نروژ ۶۰ درصد را هدف گرفته است. قطعا ما هم می توانیم با 
استفاده از فناوری های نوین راه آن ها را رفته و حتی اگر محافظه کارانه بگویند 
نیز بازهم دلیلی ندارد و  می توانیم به ۳۵ درصد ضریب بازیافت برسیم که در 

این صورت ذخایر قابل استحصال ما به بیش از ۲۰۰ میلیارد بشکه می رسد.
به گفته این کارشناس ارشد این در حالی است که روسیه که تنها حدود 
۱۰۰ میلیارد بشکه ذخیره دارد به تولید ۱۱ میلیون بشکه هم دست یافته است 
بنابر این برای ما که هم اکنون ۵۰ درصد بیشتر از آن ها ذخیره قابل استحصال 
داریم که می تواند به دو برابر هم برسد دلیلی ندارد که به ظرفیت تولید ۶ یا 

۷ میلیون بشکه نرسیم.
حسینی با بیان اینکه با توجه به پتانسیل های موجود دلیلی ندارد که از نظر 
فنی نتوانیم به افزایش تولید دست یابیم، گفت: گروهی در کشور وجود دارند که به 
دالیلی مخالف توسعه صنعت نفت هستند و زمانی که باین بحث ها مطرح شود 
اعالم می کنند که معنای این مساله جلوگیری از صیانت از مخزن است، اما باید 

توجه داشت که صیانت از مخزن به هیچ عنوان به معنای کاهش تولید نیست.
 جایگزین های نفت پیدا شدند

وی ادامه داد: در شرایط کنونی نفت آهسته آهسته رنگ خود را در بازار با 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر و برقی شدن حوزه حمل و نقل از دست می دهد، 
ممکن است یک  روزی دیگر دنیا نیاز به نفت نداشته باشد لذا باید حداکثر تولید 

را داشته باشیم و بپذیریم که کاهش تولید به معنای صیانت نیست.
چقدر سرمایه الزم ست؟

اینکه  بر  تاکید  با  ایران  نفتی  قراردادهای  بازنگری  رئیس سابق کمیته 
باید ظرفیت ها را مورد بررسی قرار دهیم، در شرایطی که ظرفیت تولید ۲۰۰ 
میلیارد بشکه نفت باشد، دلیلی ندارد که به ظرفت ۶ تا ۷ میلیون بشکه نرسیم، 
گفت: سرمایه گذاری های الزم برای رسیدن به این اعداد بدین شرح است که 
به ازای هر بشکه ظرفیت سازی بسته به نوع میدان بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دالر 

سرمایه الزم داریم.
حسینی با بیان اینکه به طور مثال اگر دولت بخواهد ظرف چهار سال آینده 
یک میلیون بشکه توسعه دهد، ۲۵ میلیارد دالر سرمایه می خواهد اگر بخواهد دو 

میلیون بشکه توسعه دهد این عدد ۵۰ میلیارد دالر خواهد شد.

یک کارشناس اقتصادی:

خروج برخی نهادها از اقتصاد یکی از راه های مهار تورم است

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظر: سمیرا امامی

ت
نف

زیر نظر: بهراد مومنی

سیاست های غلط برای مقابله با خام فروشی
باید سعی کنیم  باشد  منافع خوب  با  بازار  فراورده یک  بازار  در شرایطی که 
بیشترین فراورده را صادر کنیم اما سوال من این است که آیا در تمام دنیا، کشورهای 
تولید کننده نفت که صادر کننده هم هستند، فقط فراورده صادر می کنند؟ عربستان، 
عراق، عمارات، کویت، روسیه و امریکا همزمان سعی می کنند فراورده صادر کنند و 
در بازار رقابت نفت خام نیز حضور داشته باشند. برای اینکه خام فروشی نکنیم جلوی 
توسعه میدان های نفتی را بگیریم اقدام بسیار غلطی است، ما باید حداکثر تولید نفت 

را داشته باشیم و شروع به سرمایه گذاری در این حوزه کنیم.
۶۰ میلیارد دالر برای افزایش تولید دو میلیون بشکه

به گفته این کارشناسان اگر قرار باشد فقط دو میلیون بشکه به ظرفیت تولید 
اضافه کنیم به ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دالر سرمایه نیاز داریم، عالوه بر این اگر بخواهیم 
پاالیشگاه بسازیم باتوجه به اینکه هزینه ها روزانه بافزایش می یابد به سرمایه باالیی 
نیاز داریم، به طور مثال برای یک پاالیشگاه ۲۰۰ هزار بشکه ای به رقمی حدود ۱۰ 

میلیارد دالر نیاز است.
نباید از کشورهای همسایه عقب تر باشیم

اما  شود  نگاه  الویت ها  و  بازار  به  باید  نفت  صنعت  سرمایه گذاری  حوزه  در 
یکسری  باالدستی  بخش  در  است،  نشده  توجه  بازار  نیاز  به  پروژه ها  از  خیلی  در 
الویت هایی داریم که فقط مربوط به بحث ظرفیت سازی می شود، در کنار ما کشور 
عراق توانسته به پنح میلیون بشکه دست یابد و این درحالی است که در گذشته 

تولید این کشور نصف ایران بود.
درست نیست که همسایه ما که سابقه خوبی نیز با آن نداشتیم و شاهد جنگ 
بودیم و ممکن است بازهم شرایط تغییر کند قدرت اقتصادی باالتری داشته باشد،   
لذا باید به این مسائل توجه کرد و باید سعی کنیم تا از عراق عقب نمانیم، زمانی 
در داخل اوپک قدرت دوم بودیم اما اکنون چنبن جایگاهی نداریم و باید خودمان 

را به جایگاه سابق برسانیم.
آغاز حفاری در میدان آرش باید در اولویت باشد

همچنین رئیس سابق کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران با تاکید بر اهمیت 
توجه و توسعه میدان های مشترک، گفت: اخیرا صحبتی مطرح شد در مورد میدان 
مشترک الدورا و آرش، این میدان در منطقه بی طرف بین عربستان و کویت و البته 
ایران قرار گرفته اما مزر آن مشخص نشده است. درواقع در خلیج فارس به جز در 
دو منطقه یکی با عراق و یکی هم همین منطقه بیطرف بین عربستان و کویت 

مرزها تعیین شده است.
حسینی با بیان اینکه تا سال ۱۳۴۹ نیز این مساله مطرح بود اما عربستان و 
کویت پای میز مذاکره نیامدند و خط مرزی تعیین نشد، گفت: سال ۱۳۷۹ با اقداماتی 
که انجام شد کویت پای میز مذاکره آمد، طرح ها آماده شد اما متاسفانه این فرصت 
را از دست دادیم و اکنون که ۲۴ سال از آن گذشته نیز هنوز به نتیجه نرسیده است.
به گفته وی باتوجه به اینکه مرز مشخص نشده اولویت اول ما باید توسعه 
این میدان باشد و برای اینکه عربستان و کویت یکجانبه بهربرداری از این میدان 
را آغاز نکنند و خط مرزی تعیین شود و وادار شوند پای میز مذاکره برای تعیین خط 
بنشینند، باید عملیات حفاری میدان را با اعزام دکل با الویت آغاز کنیم وبه دلیل 

اینکه درآنجا دکل داریم آغاز کار ما تاثیر خود را خواهد داشت.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه اگر قرار باشد آن ها بهره برداری 
کنند ما هم می توانیم به موازات عملیات را آغاز کنیم، گفت: این کار یکی از الویت های 
مهم صنعت نفت در بخش باالدستی است که باید با جدیت مورد توجه قرار بگیرد.

راضیه بخشنده
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

رونق تولید، شاه کلید حل مسایل اقتصادی 
کشور است

یک کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به شعار سال که »تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین« است، گفت: مقام معظم رهبری در یک دهه گذشته بیشترین 
تاکید را روی بحث تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی داشتند و بار دیگر توجه به 
»تولید« را به عنوان شاه کلید حل مسایل اقتصادی کشور مورد تاکید قرار دادند.
 »تولید«، »اقتصاد« و »اشتغال« جزو کلیدواژه هایی هستند که در سال های 
اخیر همواره مورد تاکید رهبر معظم انقالب قرار گرفته است و ایشان در انتخاب 
شعار سال همیشه این موضوعات را درنظر داشته اند؛ چرا که یکی از مشکالت 
کشور، بخش تولید و چالش هایی است که فعاالن این عرصه و تولیدکنندگان 

با آن  دست و پنجه نرم می کنند.
رهبر انقالب اسالمی سال ها روی حمایت از تولید ملی و رفع موانع تولید 
تاکید داشتند؛ چنانچه در دوره های گذشته بر روی واژه ها و توصیه های مورد 
وضعیت  اکنون  می شد،  توجه  داخلی  ظرفیت های  به  و  متمرکز  رهبری  نظر 
اقتصادی و معیشتی مردم به مراتب بهتر بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، 
بار دیگر روحیه  خودباوری و اتکا به ظرفیت های داخلی به کشور تزریق و بارقه 
امید در میان اقشار مختلف مردم روشن شد که وضعیت اقتصادی کشور رو 
به بهبودی خواهد رفت که در این چند ماه گذشته این موضوع خودش را در 

وضعیت اقتصادی و ایجاد ثبات نشان داده است.
»فرشید ایالتی« کارشناس مسایل اقتصادی در این ارتباط  گفت: رهبر 
بیانگر  که  می دانند  اقتصادی  مشکالت  حل  اکسیر  را  تولید  اسالمی  انقالب 
اهمیت این واژه در وضعیت فعلی اقتصاد کشور است. بنابراین قبل از پرداختن 
به بحث دانش بنیان و اشتغال آفرین، باید بحث تولید را به عنوان کلید واژه 
مهم مورد تاکید رهبری، مورد توجه ویژه قرار دهیم و روی تولیداتی که در 
باید همه تولیداتی که در  آیا  اینکه  بازنگری داشته باشیم؛  کشور داریم، یک 
کشور وجود دارد، به این سمت ببریم یا بخشی از تولیدات را به سمت دانش 

بنیان و اشتغال آفرین سوق دهیم.
تولید باید به سمت دانش بنیان شدن حرکت کند

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: یکسری صنایع داریم که صنایع هایتک 

هستند، صنایعی که تکنولوژی باال و لب مرز دانش را به خود اختصاص داده اند، 
اما یکسری تولیدات از سطح پیچیدگی و سطح دانش کمتری برخوردارند که 
عمده تولیداتی که کشور، در قالب این بخش است. بنابراین باید مسیر اقتصاد 
مقاومتی از تولیدات ابتدایی و ساده شروع شود و به محصوالت هایتک و دانش 
بنیان برسد؛ به عبارت ساده تر باید همه هسته تولیدات را به سمت دانش بنیان 
حرکت دهیم، به عنون مثال در تولید کفش که شاید ده ها واحد تولیدی کوچک 
و متوسط در کشور وجود دارد را دانش بنیان کنیم، یعنی از طراحی گرفته تا 
مواد اولیه و فرآیند تولید محصول را با استفاده از روش های جدید دانش بنیان 

برای تولید استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه تک تک اجزای تولید کفش، باید دانش بنیان شود، افزود: 
اگر این تعریف را به سایر بخش ها تسری دهیم، می توان موضوع دانش بنیان شدن 
تولید را هدفگذاری کرد، اما این کار به نحوه تعامل و مدل مشارکتی شرکت های 
دانش بنیان با بخش ها تولیدی یک کشور بستگی دارد؛ اینکه چطور می توان 
یک کارگاه سنتنی تولید کفش را با یک شرکت دانش بنیان هایتک در حوزه 
فناوری های تولید مواد اولیه که مرتبط با تولید کفش باشد، تلفیق کرد. برای 
تلفیق دانش و تجربه نیازمند یک هسته و حلقه میانی هستیم که بتواند ارتباط بین 
بخش های دانش بنیان کشور را با شرکت های تولیدی برقرار کند.ایالتی ادامه 
داد: اگر این حلقه های میانی بتوانند موضوع انتقال دانش از شرکت های دانش 
بنیان به شرکت های تولیدی که بیشتر متوسط و کوچک هستند، را فراهم کنند، 
به بخش اشتغال آفرینی نیز خواهیم رشد، اما چنانچه به سمت صنایع سنگین و 
بزرگ برویم و بخواهیم موضوع دانش بنیان را در این صنایع پیاده کنیم، بخش 

اشتغال آفرینی را در سطح مطلوبی نخواهیم داشت.
وی در خصوص ناچیز بودن سهم صنایع سنگین در اشتغال آفرینی، گفت: 
به خاطر  اما  دارند،  ارزشی  با  تولیدات  پتروشیمی ها، گرچه  با  رابطه  در  فرضا 
حجم باالی سرمایه گذاری، اشتغال باالیی ایجاد نمی کنند به همین دلیل باید 
تمرکز روی بخش تولیدات کوچک و متوسط باشد و با سیاست گذاری روی این 
بخش، خود به خود اشتغال آفرینی محقق خواهد شد؛ از طرفی، شرکت هایی که 
بتوانند از طریق شرکت های دانش بنیان تولیدات ارزان تر، باکیفت تر و از سطح 
دانش باالتری تولید کنند، می توانند فروش بیشتری داشته باشند و اشتغال 
بیشتری را رقم بزنند.رهبر انقالب اسالمی در پیام نوروزی سال ۱۴۰۱، سال 
جدید را سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« نام گذاری کردند و فرمودند: 
در این چند ساله شعار سال را »تولید« محور قرار دادیم چرا که تولید کلید 
حل مشکالت اقتصادی و راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های کشور 
است.تولید، رشد اقتصادی را افزایش می دهد، اشتغال ایجاد می کند، تورم را 
کاهش می دهد، درآمد سرانه را افزایش می دهد، رفاه عمومی ایجاد می کند 
و عالوه بر اینها دارای تاثیرات روانی است که اعتماد به نفس ملی را باال می 
برد و احساس عزتمندی را در ملت تقویت می  کند، به همین دلیل چند سال 

روی اکسیر تولید تکیه کردیم.

ــن  ــه کار و تامی ــس موسس رئی
ــای  ــد را دنی ــای جدی اجتماعــی، دنی
فــروش و فعالیــت در فضــای مجازی 
ــن  ــردن قوانی ــه روز ک ــت و ب دانس
و مقــررات مربــوط بــه مشــاغل 
اینترنتــی و ترویــج و فرهنگ ســازی 
در حــوزه کســب و کارهــای اینترنتی 
را از جملــه برنامــه هــای مهــم 
بــرای ســاماندهی و تســهیل شــرایط 
فعالیــت ایــن نــوع کســب و کارهــا 

ــوان کــرد. عن
ــم ســرهنگی در خصــوص  رحی
ســاماندهی و گســترش قانونمنــد 
و  کســب  و  اینترنتــی  مشــاغل 
کارهایــی کــه در بســتر فضــای 
مجــازی فعالیــت دارنــد، اظهــار کــرد: 
دنیــای جدیــد، دنیــای فــروش و 
ــت در فضــای مجــازی اســت؛  فعالی
بنابــر ایــن بــا توجــه بــه ماموریتی که 
موسســه کار و تامیــن اجتماعــی دارد، 
می توانیــم شــرایط فعالیــت ایــن نــوع 
ــم. ــهیل کنی ــا را تس ــب و کاره کس
وی افــزود: در حــوزه کســب و 

کارهــای اینترنتــی یکــی از مهمترین 
اقداماتــی کــه در دســتور کار داریــم 
ایــن اســت کــه قوانیــن و مقــررات 
را بــه روز کنیــم تــا پاســخگوی 
ــب و  ــاغل و کس ــوع از مش ــن ن ای
کارهــای جدیــد باشــند و اقــدام 
دیگــر ترویــج و فرهنــگ ســازی در 
ــه  ــت.رئیس موسس ــش اس ــن بخ ای
تصریــح  اجتماعــی  تامیــن  و  کار 
تقریبــا  کار  وزارت  در  مــا  کــرد: 

ــم؛ در  ــا را داری ــن حلقه ه ــام ای تم
بخــش روابــط کار قوانیــن و مقررات 
کار، در بخــش تامیــن اجتماعــی 
قوانیــن و حمایت هــای اجتماعــی از 
مشــاغل جدیــد و در بخــش اشــتغال 
و کارآفرینــی، رویکردهــای جدیــدی 

ــد. ــود دارن ــوزه وج ــن ح ــه در ای ک
ــازمان  ــزود: در س ــرهنگی اف س
ــز از  ــه ای نی ــی و حرف ــوزش فن آم
جهــت بــه روز کــردن نوع آموزشــها 

ــای  ــه دنی ــی ک ــارت های ــوع مه و ن
آینــده کار نیــاز دارد، آمادگــی کامــل 
ــا  ــوزه ه ــن ح ــه ای ــم و هم را داری
نــخ تســبیحی بــه نــام موسســه کار 
و تامیــن اجتماعــی دارنــد بــرای این 
کــه بتواننــد بــه طــور هماهنــگ بــا 
هــم فعالیــت و سیاســتگذاری کننــد.
وی تاکیــد کــرد: دنیــای آینــده 
جدیــد  مشــاغل  ظهــور  شــاهد 
ــوزه  ــد در ح ــاغل جدی ــت و مش اس
هــای جدیــد مثــل گیــگ اکونومــی 
)اقتصــاد دیتــا( یــا حــوزه هــای 
مجــازی هســتند کــه مــا ایــن حــوزه 
هــا را شناســایی کردیــم تــا هــم در 
حــوزه قوانیــن و مقرراتشــان و هــم 

ــم. ــدام کنی ــا اق ــوزش آنه آم
ــن  ــه کار و تامی ــس موسس رئی
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــی گف اجتماع
شــغل هــای جدیدی مثل فریلنســرها 
)آزادکارها( هســتند کــه در تعریف کار 
مــا نمــی گنجنــد و بایــد بــرای آنهــا 
فکــر کــرد چــون تعدادشــان روز بــه 

روز بیشــتر مــی شــود.

دنیای جدید؛ دنیای فروش در فضای مجازی
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پیران  پیر  رضا  حمید 
توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
تبریک  از  برق اصفهان پس 
:در  گفت  همکاران  تمام  به  نو  سال 
نقشه  به  زیادی  حد  تا  گذشته  سال 
شدیم  نزدیک  شرکت  واستراتژی  راه 
وامسال نیز برای رسیدن به افق ۱۴۰۵ 
صورت  منسجم  های  ریزی  برنامه 

گرفته است .
وی پس از اشاره به ۷ محور چشم 
عنوان  به  گذشته  سالهای  از  که  انداز 
رضایتمندی  در  شرکت  اصلی  مسبر 
:کاهش  گفت  بوده  موثر  مردم  بیشتر 
خاموشی ها به عنوان یکی از شاخص 
باشد  می  راه  نقشه  این  مهم  های 
برنامه  با  مطابق   ۱۳۹۳ سال  از  که 
از آن حرکت کرده وبه  و حتی جلوتر 
از  را  ها  خاموشی  توانستیم  ا...  حمد 
هر  ازا  به  دقیقه   ۱۳۰ به  دقیقه   ۸۵۰
مشترک برسانیم و قرار است در سال 
ازا  به  ۱۴۰۱این میزان به ۱۰۰ دقیقه 

هر مشترک برسد .
خصوص  در  پیرپیران  مهندس 
ایجاد زیر ساختها برای کاهش خاموشی 
ها در سال جاری ابراز داشت :۷۰۰ نقطه 
و  کنترل  قابلیت  ولت  کیلو   ۲۰ شبکه 
مدیریت شبکه از راه دور را دارد و می 
و  معیوب  و وصل شبکه  قطع  با  توان 
رفع  جهت  در  سرعت  به  دیده  اسیب 

آن براییم .
این مقام مسئول به دیگر شاخص 
ها در  کاهش خاموشی ها اشاره کرد 

خطا  تشخیص  :افزایش  داشت  واظهار 
گرم  )خط  دار  برق  خط  از  استفاده  و 
حال  در  که  ژنراتورها  دیزل  (،توسعه 
حاضر به صورت برخط باشد می تواند 

در این امر موثر باشد 
مدیر عامل و رییس هیات مدیره 
که  بعدی  :محور  کرد  تاکید  شرکت 
ارائه  است  موثر  مردم  در رضایتمندی 
۱۰۰ درصدی خدمات غیر حضوری به 
مردم بوده است به طوری که درسال 
گذشته با توجه به شرایط کرونا و سویه 
خدمات  درصد   ۹۶ از  بیش  آن  جدید 
غیر  صورت  به  مردم  تقاضاهای  و 
است  امید  و  گرفت  صورت  حضوری 
 ۱۰۰ به  عدد  این   ۱۴۰۵ درسال  که 

اندازی  راه  قطع  طور  به  برسد  درصد 
اپ برق من نیز این مسیر را هموارتر 

نموده است .
وی تاکید کرد :همشهریان عزیز 
اصفهانی می توانند با شماره تلفن ۱۵۲۱ 
تماس حاصل کنند واز کلیه فرایندها و 
سواالت خود در حوزه برق مطلع شوند 
و در صورت حوادث و اتفاقات با شماره 

۱۲۱ تماس حاصل کنند .
وی به محور سوم استراتژی اشاره 
برق  توزیع  شرکت  در   : گفت  و  کرد 
کاهش  برای  زیادی  پتانسیل  اصفهان 
تلفات شبکه وجود دارد. از طرفی کاهش 
تلفات به ویژه در دوره زمانی اوج بار از 
اهمیت بیشتری برخوردار است، چراکه 

در این دوره زمانی تلفات سیستم انتقال 
و توزیع در باالترین حد خود قرار داشته 
و نیز محدودیت تولید و ظرفیت شبکه 
را  مصرف کنندگان  نیاز  تامین  اهمیت 

دوچندان می کند. 
چهارم  محور  پیران  پیر  مهندس 
 ۱۴۰۵ دراستراتژی  محور  مهمترین  را 
:تفاوت  داشت  اظهار  و  کرد  عنوان 
باری  ،میان  باری  کم  بین  فاحشی 
پیک  ایام  در  خصوص  به  پرباری  و 
بین  زمان  این  در  تفاوت  و  دارد  وجود 
میان باری و کم باری ۳۵ درصد وبین 
پرباری و کم باری ۴۵ درصد می باشد 
این  کردن  برطرف  و  حذف  برای  که 
باید سرمایه گذاری  تابستان  فرایند در 

های کالنی صورت گیرد.
کرد  اشاره  پنجم  محور  به  وی 
تعریف شده  پروژه های  :تمام  و گفت 
برای اجرا بر اساس اصول مهندسی بوده 
تا کنون ۹۰ درصد آن محقق  است و 
آوری  فن  از  استفاده  با  و  است  شده 
نوین و رویت پذیری وکنترل شبکه ها 
شرکت  توزیع برق اصفهان در این محور 
نیز  پیشتاز بوده است وپیش بینی می 
شود که درسال ۱۴۰۱ این عدد به ۹۳ 

درصد برسد .
وی در بخش وصول مطالبات به 
عنوان محور ششم درسال ۱۴۰۵ تاکید 
کرد : وصول مطالبات  در نقشه راه  ۱۰۰ 
درصد دیده شده و در سالی که گذشت 
این عدد ۹۷ درصد بود که شرایط نسبتا 

خوبی را محقق نمود .

کار آمدی فرایندها وعملکرد شرکت توزیع برق اصفهان در سال گدشته 
هم راستا با استراتژی۱۴۰5

معاون شرکت توزیع برق:
تهیه بیش از چهار هزار طرح عمرانی برق رسانی در 

استان سمنان

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: 
تهیه چهار هزار و ۷۳۷ فقره طرح عمرانی برق رسانی، یک دستاورد ارزشمند 

در عرصه خدمات دهی به متقاضیان و مشترکان برق است.
رضا علی اصغری بیان کرد: آماده نمودن این تعداد طرح در شرکت 
توزیع برق استان، برای احداث ۱۰۳ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت هوایی و 
از ۴۶۸  برداری  بهره  و  نصب  فشارضعیف،  شبکه  متر  هزار  زمینی، ۲۴۶ 
ایستگاه توزیع برق هوایی و زمینی و موارد مرتبط با شبکه روشنایی معابر 
است که از سوی واحدهای مهندسی و کنترل پروژه تهیه و توسط مدیریت 

های توزیع برق، در شهرستان های استان به اجرا درآمده است.
وی اظهار کرد: کنترل و نظارت بر هفت هزار و ۵۷۶ فقره ردیف کنترل 
پروژه از دیگر اقدامات صورت گرفته محسوب می شود که در مقایسه با مدت 

متناظر سال ۹۹، قریب ۲۸ درصد رشد را به همراه داشته است.
وی با اشاره به این که اطالعات مکانی و توصیفی تمام پست های 
هوایی و زمینی، خطوط فشار متوسط و مشترکین زیرپستی کل استان در 
افزار سیستم اطالعات جغرافیایی ) GIS( کنترل و اصالح گردیده  نرم 
یادآور شد: فرآیند به روزرسانی شبکه فشار متوسط در واحدهای طراحی و 
بهره برداری کل مدیریت های توزیع برق اجرایی شده و برداشت و ورود 
اطالعات فشار ضعیف گرمسار، ایوانکی، آرادان، دامغان، بسطام و شاهرود 
اتمام یافته و برداشت و ورود اطالعات مکانی و توصیفی شبکه فشار ضعیف 

میامی، شاهرود و دامغان آغاز شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی خبر داد؛
برای  خصوصی  بخش  سرمایه گذار   ۴ آمادگی 

سرمایه گذاری در ایالم
اعالم  از  ایالم  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
استان  در  سرمایه گذاری  برای  خصوصی  بخش  سرمایه گذار   ۴ آمادگی 

ایالم خبر داد.
بعبدالمالک شنبه زاده با اعالم این خبر اظهار داشت: تعطیالت نوروزی و 
حضور گردشگران در ایالم، فرصتی مناسب برای معرفی استان به مسافران 
و افراد مایل به سرمایه گذاری بود که در این راستا ۴ سرمایه گذار بومی و 

غیربومی برای حضور در استان اعالم آمادگی کردند.
وی افزود: این سرمایه گذاران با توجه به بررسی قابلیت ها و ظرفیت های 
گردشگری در استان ایالم راغب و مایل به ایجاد سرمایه گذاری در حوزه های 

گردشگری و صنایع دستی هستند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایالم یادآور شد: 
در ایام تعطیالت نوروزی سال جاری که گردشگران غیربومی زیادی ایالم 
را مقصد مسافرت خود قرار داده بودند، چهار سرمایه گذار بخش خصوصی 
مایل به سرمایه گذاری شدند تا در صورت همکاری و مساعدت دستگاه های 

مرتبط در استان حضور پیدا کنند.
شنبه زاده تاکید کرد: در صورتی که مشوق های الزم از سوی مسئوالن 
این  یابد  یا کاهش  اداری رفع  از بروکراسی های  نیز برخی  فراهم شود و 
را  گردشگری  طرح های  ایجاد  و  استان  در  حضور  امکان  سرمایه گذاران 

خواهند یافت.

با ساخت ۸۸۵۸  و بازسازی ۲۷۵0قطعه در سال 1400
 نیروگاه رامین اهواز ، پیشرو در ساخت و بازسازی 

نیروگاهی قطعات 
مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز از رشد ۲۹ درصدی در ساخت و رشد 
۸۷ درصدی در بازسازی قطعات طی سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ خبر داد.

 این نیروگاه با ساخت ۸۸۵۸ و بازسازی ۲۷۵۰ قطعه در سال ۱۴۰۰ 
توانست ضمن رفع بخش عمده ای از نیازهای خود، گامهای مهمی در گذر 

از تحریم ها و صرفه جویی های ارزی بردارد.
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: خلیل محمدی مدیرعامل 
نیروگاه رامین با اعالم این خبر گفت: تجهیزات و قطعات این نیروگاه بخاری از  
ساختار و متریال های خاصی برخوردار است و در معرض فشارها و حرارت های 
زیادی قرار دارند که این موضوع باعث خستگی و فرسودگی قطعات می شود.

محمدی با اشاره به عمر باال و فعالیت بیش از ۴۰ ساله  این نیروگاه  
گفت: نیروگاه های بخاری برخالف اکثر نیروگاهها، بطور مستمر و بصورت 
شبانه روزی در مدار تولید قرار دارند و نقش قطعات و تجهیزات رزرو و قابل 

دسترس جهت پایداری واحد های تولیدی نقشی مهم و حیاتی است.
وی گفت : بر همین اساس همواره سعی نمودیم با تکیه بر دانش و 
تجربه ارزشمند متخصصان خود اقدام به طراحی و ساخت قطعات مورد نیاز 

خود در کارگاههای مستقر در نیروگاه نماییم.
محمدی اظهار داشت: با همین رویکرد توانستیم در سال ۱۴۰۰ اقدام به 
ساخت تعداد ۸۸۵۸ قطعه با تنوع ۷۵۸ نوع نموده که این اقدام ضمن کاهش 
زمان تعمیرات واحدها، صرفه جویی های ارزی و ریالی و همچنین رفع بخشی 
از چالشهای اقتصادی، باعث پایداری بیشتر واحد های تولید برق نیروگاه و 
پشتیبانی از شبکه سراسری برق کشور شده است. محمدی همچنین بازسازی 
۲۷۵۰ قطعه با تنوع ۸۷۱ قطعه را از دیگر اقدامات این نیروگاه در استفاده 
مجدد از قطعات و تجهیزات نیروگاهی  عنوان نمود.وی رشد ۲۹ درصدی در 
ساخت قطعات و رشد ۸۷ درصدی در بازسازی قطعات نسبت به سال ۱۳۹۹ 

را ، از دستاوردهای این نیروگاه در سال ۱۴۰۰ دانست.
مدیرعامل نیروگاه رامین تکیه بر دانش و تجربه کارکنان ، تمرکز بر 
کار گروهی، شناسایی و بکارگیری حداکثری از دانش فنی نیروی انسانی 
متخصص ، طراحی و استفاده از نقشه های ساخت قطعات ، تالش شبانه روزی 
، ساخت و بازسازی قطعات تعمیرات اساسی واحد ۳ ، بهره وری حداکثری از 
زمان ، بکارگیری شاخصه های مدیریت دانش در کارگاه تراشکاری و تالش 
حداکثری در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی را مهمترین عوامل افزایش 

تعداد قطعات بازسازی و ساخته شده نیروگاه رامین در سال ۱۴۰۰ برشمرد.
حمداله ممبینی سرپرست اداره کارگاههای عمومی نیروگاه نیز مهمترین 
قطعات ساخته شده در نیروگاه را شامل :)شافت و بوش آستینی اجکتور پمپ  ، 
بوش پکینگ خور اجکتور پمپ، شافت بوسترپمپ ، بوش آستینی  بوسترپمپ 
،بوش پکینگ  بوستر پمپ ، ویرینگ بوستر پمپ ،شافت کندانسیت پمپ ، 
شافت اصلی گیربگس برج های خنک کن ،درپوش محدبی فیدپمپ، دیسک 
باالنس فید پمپ، بوش تنظیم روغن اسکوپ تیوپ هیدروکوپلینگ فیدپمپ، 
سیلندر _ پیستون وگلند پمپ ضربه ای اسید ، پیچ های بشکه فید پمپ ، 

شافت و بوش فانوسی پمپ مازوت خانه ( عنوان نمود.
وی همچنین پالیش کاری کنس ها و رول های ۴ عدد بیرینگ ایرهیتر، 
تراشکاری و عملیات سنگ کاری نازل باکس LPوIP  توربین ،تراش و اصالح 
محل بیرینگ روتورالکتروموتور کولینگ تاور،تراش و پولیش کاری محل 
یاتاقان روتور پمپ PTH، اصالح محل بیرینگ پوسته گیربکس فن های 
برج های خنک کن  ،تراش و شیار زدن اسلیپ رینگ روتور ژنراتور، تراش 
دیافراگم های توربین ،کف تراشی و سایز نمودن محل ویرینگ پوسته پایین 
و باالی بوستر پمپها را مهمترین اقدامات این نیروگاه در عرصه بازسازی 

قطعات و تجهیزات برشمرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایالم:
۳۲۰هزار مسافر نوروزی زائر اماکن مذهبی ایالم شدند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه ایالم گفت: بیش از ۳۲۰ هزار زائر تعطیالت 
نوروزی امسال از اماکن زیارتی این استان بازدید کرده اند.

 حجت االسالم مرتضی عزیزی اظهار داشت: این افراد از زیارتگاه های 
)ع(،  امامزاده سید حسن  )ع(،  امامزاده علی صالح  بویژه  استان  این  مختلف 
امامزاده ابراهیم قتال )ع(، امامزاده شاه احمد )ع(، امامزاده باباسیف الدین)ع(، 

امامزاده سید صالح الدین)ع( و امامزاده سید عبداهلل)ع( بازدید کرده اند.
وی افزود: همچنین در این مدت ۶۰ هزار زائر در جوار این اماکن متبرکه 
اسکان یافتند که از این تعداد ۵۰ هزار نفر در زائرسراها، مهمانسرا و سوئیت 
های امامزادگان و ۱۰ هزار نفر نیز در قالب کمپ های چادری اسکان موقت 

داده شدند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه ایالم در ادامه به برنامه های این اداره کل 
در نوروز امسال اشاره و بیان داشت: مهمترین این برنامه ها طرح آرامش بهاری 

در بقاع متبرکه شاخص استان به تعداد ۱۲ زیارتگاه بوده است.
وی یادآور شد: ۱۲ مبلغ روحانی اعزامی از قم در قالب این طرح در کنار 
مبلغان بومی به عنوان کارشناس مذهبی، مشاور خانواده، اقامه نماز جماعت، 
پرسش و پاسخ سوواالت مذهبی و دیگر برنامه ها در اماکن زیارتی استان 

حضور داشتند.
حجت االسالم عزیزی افزود: طرح آرامش بهاری از ۲۸ اسفندماه پارسال 

تا ۱۳ فروردین ماه جاری در بقاع متبرکه شاخص استان اجرا شد.

مدیر مخابرات منطقه مرکزی با سرپرست اداره کل راه آهن 
منطقه اراک دیدار و گفتگو کرد

مدیر مخابرات منطقه مرکزی به منظور تداوم همکاری های فیمابین از 
اداره کل راه آهن منطقه اراک بازدید کرد.

به گزارش اداره  روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی ،مهندس لطفی 
نزدیک  تعامل  به  اشاره  با  دیدار  این  در  مرکزی  منطقه  مخابرات  ،مدیریت 
مخابرات با اداره کل راه آهن منطقه اراک ،بر تداوم همکاری های فیمابین 
در خصوص  اجازه مکان های نصب بی تی اس همراه اول تاکید کرد و بیان 
کرد :مخابرات نهایت همکاری و مساعدت الزم را در جهت تامین نیازهای 

ارتباطی آن اداره کل به عمل خواهد آورد.
بر اساس این گزارش سعید ترکی سرپرست اداره کل راه آهن منطقه اراک 

در این دیدار بر تعامل و تداوم همکاری های دو طرفه تاکید کرد .

سعیدی رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی،اجتماعی،هنروجوانان 
شورای اسالمي مرکزاستان البرز:

تالش شورای شهر برای دانش بنیان کردن اقتصاد فرهنگ و 
هنر در عرصه مدیریت شهری 

رئیس کمیسیون فرهنگی،ورزشی،اجتماعی،هنروجوانان شورای اسالمی 
مرکزاستان البرزگفت:در جهت تحقق شعار سال رهبری بدنبال طراحی یک 
نظام منطقی برای دانش بنیان کردن اقتصاد فرهنگ و هنر در عرصه مدیریت 

شهری هستیم.
حجت االسالم علیرضا سعیدی با اشاره به شعار سال از سوی رهبری 
و نقش شورای اسالمی در تحقق آن اظهارکرد:در طر احی این نظام تالش 
هنر  و  فرهنگ  در حوزه  اقتصاد  مساله  توسعه  و  تقویت  خواهیم کرد ضمن 
همه مولفه ها وشاخصه های توسعه را به سمت دانش بنیان کردن مباحث 

پیش ببریم.
 رئیس کمیسیون فرهنگی،ورزشی،اجتماعی،هنروجوانان شورای اسالمی 
مرکزاستان البرز تصریح کرد:اگرچه خیلی از فعالیت ها و برنامه های اقتصادی 
حوزه فرهنگ اساسًا دانش بنیان است چرا که یک هنر و هنرمند خود خالق 
اثری است که منحصر به فرد و مبتنی بر دانش است و همه مولفه ها یک 

کار تولید دانش بنیان را دارد و ما باید به سمت توسعه این محصول برویم.
وی بیان کرد:در سال جاری امید داریم مساعدت های مجموعه مدیریت 
شهری از جامعه فرهنگی و هنری به سمت خرید محصول اثرگذار یا خدمت 
موثر در جامعه با در نظر گرفتن نظام مسائل استان البرز که سابقًا احصا شده 

است،شود.
عضو شورای اسالمی کالنشهر کرج تاکید کرد: مدیریت شهری تالش 
کند تا محصوالت را از نوعی انتخاب کند که با نظام دانش بنیان طراحی شده 
و همچنین برخی از خدمات و محصوالت را با کمک اندیشمندان و متفکران 
به سمت حوزه اقتصاد دانش بنیان و ایجاد یک نظام علمی - منطقی برای 

درآمد پایدار شدن آنها سوق دهد.
سعیدی درپایان به تولید مراکز فرهنگی و هنری در سطح شهر و تغییر 
کاربری برخی از مراکزی که مشخصًا نزدیک به حوزه فرهنگ است را تاکید 
کرد و یادآور شد: برخی از مراکز فرهنگی  شهرداری که معطل هستند و کار 
خاصی در آن مراکز انجام نمی شود به مباحث فرهنگی اختصاص داده شود و با 
برنامه  ریزی مناسب، شهرداری  را به یک نهاد فرهنگی و اجتماعی تبدیل کرد.

رشد ۲۱ درصدی تخلیه و بارگیری کاال و ۱۰ درصدی کانتینر 
در بندر بوشهر

محمد شکیبی نسب سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
گفت: در سال ۱۴۰۰ و در مقایسه با سال ۹۹، بندر بوشهر در تخلیه و بارگیری 
کاال رشد ۲۱ درصدی و در قسمت کانتینری نیز رشد ۱۰ درصدی را داشته است.

به گزارش روابط عمومی، محمد شکیبی نسب سرپرست اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان بوشهر در اینباره افزود: سال ۱۴۰۰ با وجود تحریم های 
ظالمانه و شرایط کرونایی، با رعایت شیوه نامه های بهداشتی میزان تخلیه و 
بارگیری کاال نسبت به مدت مشابه سال قبل آن ۲۱ درصد افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: در تخلیه و بارگیری کاال کانتینری نیز بندر بوشهر در 
سال ۱۴۰۰   نسبت به سال ۹۹ افزایش ۱۰ درصدی را به ثبت  رسانده است.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در خصوص افزایش 
صادرات از بنادر استان بوشهر تصریح کرد: با توجه به برگزاری مسابقات جام 
جهانی فوتبال در کشور قطر ، بنادر استان بوشهر از جایگاه و نقش ویژه ای 
اینرو مواد  از  در فعالیت های اقتصادی از جمله صادرات برخوردار می باشند 
معدنی و مصالح ساختمانی بیشتر محموله های صادراتی در سال ۱۴۰۰ بوده 

که ۸۵ درصد آن از بندر بوشهر به ۲ کشور قطر و کویت صادر شده است.
وی بیان کرد: بخشی از محموله های وارداتی نیزدر سال گذشته کاال 
اساسی از جمله برنج بود که در بندر بوشهر تخلیه شد.و انشاهلل در سال جدید 

نیز این روند ادامه خواهد داشت.
محمد شکیبی نسب ضمن اشاره به طرح توسعه بندر بوشهر در مجتمع 
بندری نگین ،خاطر نشان کرد: اکنون ۲ طرح مهم در این مجتمع بندری در حال 
اجرا است که با تحقق آن تحول مهمی در فعالیت های بندری ایجاد می شود.

تأسیسات زیربنایی در مجتمع  ایجاد  به جاده دسترسی و  اشاره  با  وی 
بندری نگین گفت : با تکمیل این طرح ها زمینه و بستر مناسب برای جذب 
سرمایه گذار داخلی و خارجی فراهم می شوداز این رو امید داریم تا با تحقق 
این ۲ پروژه شاهد افزایش تخلیه و بارگیری کاال در بندر بوشهر و همچنین 

رونق اقتصادی در استان باشیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایالم: 
۳۲۰هزار مسافر نوروزی زائر اماکن مذهبی ایالم شدند 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه ایالم گفت: بیش از ۳۲۰ هزار زائر تعطیالت 
نوروزی امسال از اماکن زیارتی این استان بازدید کرده اند.

 حجت االسالم مرتضی عزیزی اظهار داشت: این افراد از زیارتگاه های 
)ع(،  امامزاده سید حسن  )ع(،  امامزاده علی صالح  بویژه  استان  این  مختلف 
امامزاده ابراهیم قتال )ع(، امامزاده شاه احمد )ع(، امامزاده باباسیف الدین)ع(، 

امامزاده سید صالح الدین)ع( و امامزاده سید عبداهلل)ع( بازدید کرده اند.
وی افزود: همچنین در این مدت ۶۰ هزار زائر در جوار این اماکن متبرکه 
اسکان یافتند که از این تعداد ۵۰ هزار نفر در زائرسراها، مهمانسرا و سوئیت 
های امامزادگان و ۱۰ هزار نفر نیز در قالب کمپ های چادری اسکان موقت 
داده شدند.مدیرکل اوقاف و امور خیریه ایالم در ادامه به برنامه های این اداره 
کل در نوروز امسال اشاره و بیان داشت: مهمترین این برنامه ها طرح آرامش 

بهاری در بقاع متبرکه شاخص استان به تعداد ۱۲ زیارتگاه بوده است.
وی یادآور شد: ۱۲ مبلغ روحانی اعزامی از قم در قالب این طرح در کنار 
مبلغان بومی به عنوان کارشناس مذهبی، مشاور خانواده، اقامه نماز جماعت، 
پرسش و پاسخ سوواالت مذهبی و دیگر برنامه ها در اماکن زیارتی استان 
حضور داشتند.حجت االسالم عزیزی افزود: طرح آرامش بهاری از ۲۸ اسفندماه 

پارسال تا ۱۳ فروردین ماه جاری در بقاع متبرکه شاخص استان اجرا شد.

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
پاطالیی  مرغ  کشتارگاه  گفت:  ایالم 
میلیارد   ۹ بر  بالغ  اعتباری  با  کارزان 
تومان کلنگ زنی و در حال حاضر ۸۵ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
آذرنوش عموزاده در جریان بازدید 
استاندار ایالم از کشتارگاه مرغ پاطالیی 
کارزان اظهار داشت: با افتتاح این طرح 
صنعتی زمینه اشتغالزایی ۵۰ نفر بطور 

مستقیم را فراهم می اورد.
وی افزود: کشتارگاه مرغ پاطالیی 
کارزان بامدیریت آقای محبعلی بشیری 
 ۹ بر  بالغ  اعتباری  با   ۱۳۹۵ سال  در 
نموده  فعالیت  به  شروع  تومان  میلیارد 

که تاکنون بیش از ۸۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است.

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
 ۲۰ را  کشتارگاه  ظرفیت  داد:  ادامه 
این  افزود؛  و  دانست  درسال  هزارتن 
طرح صنعتی زمینه اشتغالزایی ۵۰ نفر 

بطور مستقیم را فراهم می اورد.
مرغ  کشتارگاه  افزود:  عموزاده 
خدمات  راستای  در  کارزان  پاطالیی 
ران  مرغدا ز  ا واحد   ۴۰ به  رسانی 
قطعه  ۷۵۰هزار  باظرفیت  شهرستان 
تامین مرغ گرم  ، زمینه  در هر دوره 
ازاستان  وبخشی  منطقه  روز  کشتار 

را دارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی ایالم خبر داد :

پیشرفت ۸۵ درصدی کشتارگاه مرغ پاطالیی کارزان

نشست پایان سال کمیته راهبردی 
بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز و 
با   ،۱۴۰۰ سال  عملکرد  گزارش  ارائه 
حضور رئیس بهداشت و درمان صنعت 

نفت اهواز برگزار شد.
بازتاب  خبری  پایگاه  گزارش  به 
کمیته  سال  پایان  نشست  در  جنوب 
راهبردی بهداشت و درمان صنعت نفت 
اهواز، اعضای این کمیته گرد هم آمدند 
عملکرد  گزارش  واحدها  مسئولین  و 
انجام شده در یک سال اخیر  اقدامات 

را ارائه نمودند.
بهرام  دکتر  ابتدا  نشست  این  در 
درمان  و  بهداشت  رئیس  دهقان، 
زوی  ر آ ضمن  ز  ا هو ا نفت  صنعت 
سالمتی و توفیق برای همگان گفت: 
پروردگار متعال را شاکریم که در سال 
لی  متوا پیک  سه  رغم  علی   ۱۴۰۰
اومیکرون،  و  دلتا  انگلیسی،  کرونای 
به  و  صحیح  مدیریت  با  نستیم  توا
بحرانهای  این  از  بیماری  این  موقع 
به لطف  و  آییم  بیرون  سخت سربلند 
خدا همه ی همکاران ما در بهداشت 
و سالمتی  در صحت  اهواز  درمان  و 

به سر می برند.
وی با اشاره به تالش کادر درمان 
طی  گفت:  کرونا  بیماری  مدیریت  در 
بزرگ  کار  با  همزمان   ۱۴۰۰ سال 
بخش  و  تنفسی  اورژانس  در  جهادی 
روزانه  تزریق   ، کووید  بستری  های 
رمدسیویر  داروی  مورد   ۲۰۰ از  بیش 
در پیک کرونا و افزایش ظرفیت تخت 
دیگر  همزمان  طور  به   ، ویژه  های 
واحدهای بیمارستان از جمله اورژانس 
حاد ، کلینیک های تخصصی ، بخش 
های  اتاق  و  کووید  غیر  بستری  های 
همچنان  قلب  جراحی  و  جنرال  عمل 
فعال بوده و خدمات روتین نیز همواره 

در حال انجام بوده است.
صنعت  درمان  و  بهداشت  رئیس 
مجموعه  بزرگ  کار  از  ز  اهوا نفت 
بهداشت و طب صنعتی در سال ۱۴۰۰ 
یاد کرد و گفت: واکسیناسیون جمعیت 
اوایل  از  نفت  صنعت  پوشش  تحت 
امسال به صورت بسیار منظم ، دقیق و 
با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی 
آغاز شد و همکاران مجموعه بهداشت 
و طب صنعتی با تالش شبانه روزی خود 
توانسته اند تاکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار 
دوز واکسن تزریق نمایند که البته نیمی 
از آن مربوط به جمعیت سطح شهر اهواز 

بوده است.

اینکه  به  اشاره  با  دهقان  دکتر 
برای  پرتالش  و  کار  پر  سالی  امسال 
بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز بوده 
است گفت: موفقیت های کسب شده در 
حوزه ی درمان و واکسیناسیون و ادامه 
و ارتقا خدمات درمانی جاری ، با تالش 
از  پشتیبانی  حوزه  همکاران  پشتکار  و 
جمله تدارکات و کاال ، امور مالی ، امور 
قراردادها ، فنی مهندسی و خدمات بوده 
است و این مجموعه همه ی تالش خود 
را بکار گرفته اند تا پشتیبانی مجموعه 
ممکن  شکل  بهترین  به  درمانی  های 

انجام گیرد.
همکاران  همت  به   : افزود  وی 
 ۱۴۰۰ سال  در  پشتیبانی  مجموعه 
توانسته ایم بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال 
برای  ای  سرمایه  پزشکی  تجهیزات 
اهواز  نفت  صنعت  درمان  و  بهداشت 
های  کلینیک  در  نماییم.  خریداری 
رستان  بیما ه  یشگا ما ز آ و  تخصصی 
بروز  کامال  تجهیزات  اعظم  بخش 
استانداردها  بهترین  با  مطابق  و  شده 

. هستند
فعالیت  ادامه  به  اشاره  با  وی 
گفت  بیمارستان  در  نی  عمرا های 
کرونا  های  پیک  وجود  رغم  علی   :
یمان  ا ز و  زنان  بخش  بازسازی   ،
ی  ها د ر ا ند ستا ا بق  مطا ن  ستا ر بیما
است  انجام  در حال  بهداشت  وزارت 
این  جدید  سال  اول  ماهه  سه  در  و 
ه  ژ و پر  . شد هد  ا خو ح  فتتا ا بخش 
نیز  بیمارستان  دیالیز  بخش  بازسازی 
از اوایل سال آینده آغاز می گردد و 
با  دیالیز  تالش می کنیم یک بخش 
کامل  رعایت  با  و  تخت   ۲۵ ظرفیت 
و  بهداشتی  استانداردهای  ی  همه 

نماییم. اندازی  راه  درمانی 
وی از خرید یک دستگاه اکسیژن 
ساز با ظرفیت تولید ۶۰۰ لیتر اکسیژن 

ین  ا  : گفت  و  د  دا خبر  دقیقه  در 
اندازی  راه  با  و  شده  نصب  دستگاه 
آن ، بیمارستان بزرگ نفت دارای سه 
مخزن  یک  و  ساز  اکسیژن  دستگاه 
هزار   ۱۰ ظرفیت  با  اکسیژن  ذخیره 

لیتر خواهد بود.
وی همچنین از پیگیری جهت اخذ 
مجوز خرید دو دستگاه سی تی اسکن 
بیمارستان  برای  اسالیس   ۲۵۶ و   ۱۶

نفت اهواز خبر داد.
صنعت  درمان  و  بهداشت  رئیس 
نفت اهواز با اشاره به عملکرد کلینیک 
طی  بیمارستان  این  تخصصی  های 
امسال گفت : در سال ۱۴۰۰ با توسعه 
زمانی و مکانی کلینیک های تخصصی 
توانسته ایم رضایتمندی بیشتری را در 
این بخش ایجاد نماییم. افزایش تعداد 
تخصصی  گروه  سه  در  متخصصین 
پرمراجعه از جمله چشم ، قلب و ارتوپدی 
، افزایش تعداد کلینیک ها جهت حفظ 
فاصله گذاری اجتماعی و توسعه کلینیک 
کلینیک  پلی  دو  در  تخصصی  های 
شهدای نفت و کارون از جمله اقدامات 
صورت گرفته جهت افزایش رضایتمندی 

مراجعین بوده است.
نیز  آینده  سال  در   : افزود  وی 
های  کلینیک  نوبت  اخذ  های  شیوه 
تخصصی را ارتقا خواهیم داد و سیستم 
نوبت گیری اینترنتی و استندهای نوبت 
فعال  سنتر  کال  بر  عالوه  نیز  دهی 

خواهند شد.
مناسب  عملکرد  از  دهقان  دکتر 
واحد خدمات دارویی بهداشت و درمان 
صنعت نفت یاد کرد و گفت : با وجود 
تومان خریدهای  میلیارد  از ۱۳۶  بیش 
در  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  حوزه 
بهداشت و درمان اهواز در سال ۱۴۰۰ 
و  دارو  همیشگی  و  موقع  به  تامین   ،
مالی  شفافیت   ، نیاز  مورد  تجهیزات 

تاریخ  داروی  درصد   ۰٫۰۱ از  کمتر  و 
گذشته ، نشان از زحمات ویژه همکاران 

این حوزه دارد.
وی همچنین از عملکرد تیم های 
 : گفت  و  کرد  تقدیر  خانواده  سالمت 
سالمت  تیم  روتین  اقدامات  بر  عالوه 
خانواده و پزشکان این مراکز ، با ظرفیت 
کلینیک  پلی  دو  در  که  هایی  سازی 
شهدای نفت و کارون طی سال ۱۴۰۰ 
ایجاد شد بخش های متعددی در پلی 
کلینیک ها فعال شد از جمله کلینیک 
های تخصصی ، آزمایشگاه ، رادیولوژی 
، سونوگرافی و … که باعث شده هر 
به  خود  ها  کلینیک  پلی  این  از  کدام 
یک بیمارستان کوچک تبدیل شوند تا 
مراجعین ساکن در اطراف این دو پلی 
کلینیک نیازی به مراجعه به بیمارستان 

نداشته باشند.
کلینیک  شدن  ل  فعا ز  ا وی 
غلین  شا صی  ختصا ا شکی  نپز ا ند د
صنعت نفت یاد کرد و اظهار داشت : 
جهت رفاه حال شاغلین محترم صنعت 
اختصاصی  دندانپزشکی  کلینیک  نفت 
بهداشت  معاونت  محل  در  شاغلین 
فعال  عصر  شیفت  در  صنعتی  طب  و 

شده است.
وی افزود : بیمارستان بزرگ نفت 
اهواز در حال حاضر عالوه بر متخصص 
طب اورژانس ۲۴ ساعته، در گروه های 
و  بیهوشی   ، زایمان  و  زنان  تخصصی 
مقیم ۲۴ ساعته  رادیولوژی متخصص 
دارد و تمام قد آماده خدمت رسانی به 

جامعه بزرگ صنعت نفت است.
خصوص  در  دهقان  بهرام  دکتر 
و  بهداشت  اجتماعی  های  مسئولیت 
درمان صنعت نفت اهواز گفت : در سال 
۱۴۰۰ به همت پایگاه مقاومت بسیج و 
تالش و پیگیری همکاران ، ۱۴ اردوی 
جهادی در مناطق کمتر برخوردار شهر 
واکسیناسیون  است.  شده  انجام  اهواز 
سیار این بهداشت و درمان نیز همچنان 
در مناطق مختلف حاشیه شهر اهواز در 

حال انجام است.
واحدهای  مسئولین  مه  دا ا در 
عملکرد  گزارش  ارائه  به  نیز  مختلف 
سال  در  خود  سرپرستی  تحت  واحد 

۱۴۰۰ پرداختند.
با سعادت  تبریک میالد  با  جلسه 
حضرت ولی عصر )عج( و آرزوی ظهور 
سربلندی  و  عزت   ، سالمتی  و  ایشان 
به  جدید  سال  در  ایرانیان  همه  برای 

پایان یافت.

از سوی رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز تشریح داده شد؛

گزارش عملکرد جهادی کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز
 در سال 1400 و دوران سخت کر ونا
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ابراهیم  برون-  رسول  نویسندگان: 
آلبونعیمی- کاظم بهردینی

که  است  واژه اي  الکترونیک  تجارت 
امروزه در مقاالت و ادبیات بازرگانی و تجارت 
و رسانه هاي عمومی بسیار به گوش می رسد. 
این پدیده نوین هم به علت نوپا بودن و هم 
متنوع  بسیار  زمینه هاي  و  کاربردها  علت  به 
فعالیت، نزد مراجع گوناگون تعاریف مختلفی 
و  اطالعات  فناوري  روزافزون  پیشرفت  دارد 
در  سازمان ها  بین  تجاري  رقابت  ارتباطات، 
منبع  که  مشتریان  حفظ  و  نگهداري  جذب، 
اصلی مزیت رقابتی براي سازمان ها محسوب 
می شوند را به شدت افزایش داده است در این 
راستا یکی از استراتژي هاي اصلی سازمان ها در 
جهت بقا در بازار رقابتی و پویاي امروزي روي 
آوردن آنها به سوي تجارت الکترونیک است. 
تجارت الکترونیکی این امکان را به وجود آورده 
به  را  است که صادرکنندگان، کاالهاي خود 
تمام نقاط دنیا صادر کنند. تجارت الکترونیکی 
مصرف کنندگان  تا  است  شده  باعث  تنها  نه 
کاالهاي  و  محصوالت  رقابت  افزایش  از 
صادراتی منتفع شوند، بلکه صادرکنندگان نیز 
بازار  در  مشارکت  براي  بیشتري  فرصت هاي 
جهانی پیدا کرده اند. در حیطه تجارت بین الملل 
نیز تجارت الکترونیکی سهم فزاینده اي را به 
خود اختصاص خواهد داد. براي آنکه بتوانیم 
از تجارت الکترونیکی به عنوان یک ابزار مؤثر 
در توسعه و جهش صادرات استفاده کنیم، باید 

بیشتر با تجارت الکترونیکی آشنا شویم.

در بحث تجارت الکترونیک بیشتر هدف 
ارتباطات  و  تجارت  جدید  الگوهاي  شناخت 
استفاده  است.  الکترونیکی  محیط  در  موجود 
از فناوري الکترونیکی در انجام امور بازرگانی 
پیشینه اي نسبتاً طوالنی دارد. در حقیقت نیاز 
به تجارت الکترونیکی از تقاضاي بخش هاي 
خصوصی و عمومی براي استفاده از تکنولوژي 
اطالعات به منظور کسب رضایت مشتري و 
نشأت گرفته  مؤثر درون سازمانی  هماهنگی 
است. در مدت کوتاهی که از آغاز عمر تجارت 
این  می گذرد،  معاصر  جهان  در  الکترونیک 
کشورهاي  در  را  بی سابقه اي  رشد  فعالیت 
پیشرفته داشته است و پیش بینی می شود در 
در  شگفت انگیزي  سرعت  با  نزدیک  آینده 
سطح جهان توسعه یابد. )کاتلر، فیلیپ و گري 
تمام  در  صادرات  توسعه   )۱۳۸۲( آمسترانگ 
اقتصادي  استراتژي  یک  عنوان  به  کشورها، 
نسبی  سهم  بین  تعادل  به  که  است  مطرح 
آن کشور از جمعیت جهان و سهم نسبی آن 
از تجارت جهانی می انجامد. در کشور ما نیز 
این استراتژي اقتصادي مورد توجه کارشناسان 
افزایش  بر  همواره  و  داشته  قرار  اقتصادي 
صادرات عمدتاً صادرات غیرنفتی تأکید شده 
است. اما باید توجه داشت که موفقیت در اجراي 
راهبرد جهش و توسعه صادراتی و دستیابی به 
اهداف آن مستلزم حرکت هاي مختلفی است 
که از آن جمله می توان به تسهیل تجاري و 
بهبود روابط بین الملل اشاره کرد. برنامه ریزي 
در راستاي اجراي تاکتیک هاي فوق، حرکتی 
است که می تواند دستیابی به جهش و توسعه 
صادرات غیرنفتی را تا حد زیادي تضمین کند. 
عنوان  به  الکترونیکی  تجارت  راستا،  این  در 
حد  تا  که  است  ابزارهایی  مهمترین  از  یکی 
کارآیی  افزایش  نظیر  شاخص هایی  زیادي 
اطالعات  شفاف سازي  و  آزادسازي  تجاري، 
و توسعه روابط علمی، فرهنگی و تجاري در 
سطح بین الملل را در راستاي جهش و توسعه 
صادراتی براي کشور تأمین می کند و مزایاي 
قرار  کشورمان  اختیار  در  را  وسیعی  رقابتی 

می دهد. )ابطحی ۱۳۷۶(.
مفهوم تجارت الکترونیک

دیر  تکنولوژي  و  تجارت  بین  ارتباط 
دارد.  ادامه  و  داشته  وجود  که  است  زمانی 
تجارت الکترونیک نیز واژه اي است که امروزه 
و  تجارت  و  بازرگانی  ادبیات  و  مقاالت  در 
رسانه هاي عمومی بسیار به گوش می رسد. این 
پدیده نوین هم به علت نوپابودن و هم به علت 
کاربردها و زمینه هاي بسیار متنوع فعالیت، نزد 
مراجع گوناگون تعاریف مختلفی دارد. همچنین 
تجارت الکترونیک پدیدهاي چندرشته اي است 
که از طرفی با پیشرفته ترین مفاهیم فناوري 
مثل  مباحثی  با  دیگر  سوي  از  و  اطالعات 
بازاریابی و فروش، مباحث مالی و اقتصادي و 
حقوقی پیوستگی دارد. از این رو تعابیر گوناگونی 

از آن پدید آمده است )حیدرآبادي، ۱۳۸۹(.
برخی فکر می کنند تجارت الکترونیک به 
معنی انجام امور تجاري بدون استفاده از اسناد 
و مدارک کاغذي است. برخی دیگر تبلیغات بر 
روي اینترنت و حتی خود اینترنت را مترادف با 
تجارت الکترونیک می دانند. برخی دیگر تصور 
می کنند تجارت الکترونیک یعنی سفارش دادن 
کاالها و خدمات و خرید آنها به وسیله رایانه. 
همه دیدگاه هاي باال بخشی از مفهوم تجارت 
الکترونیک را پوشش می دهند، اما کامل نیستند. 

)آقازاده، ۱۳۸۳(
تجارت  لیندکوئیست:  و  لینچ  تعریف 
و  محصوالت  مبادله  معناي  به  الکترونیک 
خدمات در مقابل پول با استفاده از توانایی هاي 

اینترنت است.
کاالکوتا و وینسون دو پژوهشگر مشهور 
نام  به  خود  کتاب  در  الکترونیک  تجارت 
این طور  را  الکترونیک آن  >مرزهاي تجارت 
واژه  الکترونیک  تجارت  می کنند.  تعریف 
معادلی است براي خریدوفروش محصوالت، 
زیرساختارهاي  به وسیله  اطالعات  و  خدمات 
معنی سهیم  به  الکترونیک  تجارت  شبکه اي 
شدن در اطالعات، حفظ ارتباطات تجاري و 

هدایت مبادالت بازرگانی به وسیله شبکه هاي 
ارتباطی است.

بتوان  شاید  فوق  تعاریف  به  توجه  با 
کرد  تعریف  این طور  را  الکترونیک  تجارت 
که: تجارت الکترونیک به معنی اطالع رسانی، 
خدمات  و  کاالها  خریدوفروش  و  تبلیغات 
طریق  از  تجاري  روابط  برقراري  و  حفظ  و 
پردازش  ابزارهاي  و  مخابراتی  سیستم هاي 
داده ها است ویژگی اصلی همه این فعالیت ها 
تسهیل فرآیندهاي تجاري، حذف فرآیندهاي 
غیرضروري در انجام امور بازرگانی و کاهش 
هزینه ها ازطریق بهبود و افزایش هماهنگی، 
کاهش هزینه هاي اداري به ویژه هزینه مکاتبات 
و کاغذبازي و بهبود دسترسی به بازار و افزایش 
تنوع براي مشتریان به معناي عام است. نکته 
مهمی که باید به آن توجه داشت این است که 
موضوع تجارت الکترونیک، موضوع فناوري و 
دانش فنی نیست. در بحث تجارت الکترونیک 
تجارت  جدید  الگوهاي  شناخت  بیشتر هدف 
الکترونیکی  محیط  در  موجود  ارتباطات  و 
باید توجه داشت که تجارت  است. همچنین 
فناوری هاي  از  است  مجموعه اي  الکترونیک 
مخابراتی، پردازش و ذخیره داده ها در ارتباط 
و  واسطه ها  مشتریان،  سازمان ها،  بازارها،  با 
)وارن جی  الکترونیکی.  سیستم هاي پرداخت 

.)۱۳۸۰
پیدایش تجارت الکترونیک

استفاده از فناوري الکترونیکی در انجام 
امور بازرگانی پیشینه اي نسبتاً طوالنی دارد در 
حقیقت نیاز به تجارت الکترونیکی از تقاضاهاي 
بخش هاي خصوصی و عمومی براي استفاده از 
تکنولوژي اطالعات به منظور کسب رضایت 
سازمانی  درون  مؤثر  هماهنگی  و  مشتري 
به  الکترونیک  تجارت  است.  گرفته  نشأت 
 )EDI( شیوه امروزي در دهه ۱۹۶۰ برمبناي
شکل گرفت. در واقع مبادله الکترونیک داده ها 
را می توان پدر تجارت الکترونیک امروزي به 
آمدن  پدید  و  زمان  گذشت  با  آورد.  حساب 
ابزارهاي ذخیره و بازاریابی و پردازش داده ها و 
دسترسی عامه مردم و سازمان ها و همچنین 
پیشرفت فناوري هاي مخابراتی و شبکه هاي 
رایانه اي گسترده، فرصتی پدید آمد که بازیگران 
یافتند.  سودمند  بسیار  را  آن  تجارت  صحنه 

)صفري، ۱۳۸۳(.
در  پیش  قرن  نیم  الکترونیک  تجارت 
این  گرفت.  ریشه   BERLIN AIRLIFT
بدل  داده ها  الکترونیک  مبادله  به  فعالیت 
شده  استاندارد  اسناد  تبادل  یعنی  گردید 
الکترونیکی مربوط به مبادالت از یک رایانه 
به رایانه دیگر. اگرچه، آنچه هم اکنون می توان 
نهاد  آن  بر  سنتی  الکترونیک  تجارت  نام 
تنها به EDI محدود نمی شده است و دامنه 
گسترده اي از شکل هاي گوناگون پیام، رمزینه 
)BARCODE( و پرونده ها را در حاشیه ارسال 

رایانه اي اسناد، دربرمی گیرد.
از  پنج سال گذشته یکی  و  بیست  طی 
روندهاي عمده در گسترش تجارت الکترونیک، 
کاهش قیمت سخت افزارهاي رایانه اي و مهمتر 
از آن ایجاد استانداردهاي جهانی براي توسعه 

سخت افزارها بوده است.
 ۱۹۶۰ دهه  در  شبکه ها  این  مهمترین 
میان  تحقیقاتی  همکاري هاي  انجام  جهت 
دفاع  وزارت  در  گوناگون  نظامی  واحدهاي 
این شبکه که “رپانت”  آمریکا شکل گرفت. 
امروزي  اینترنت  اولیه  مبناي  داشت  نام 
کاهش  لطف  به  امروزه  می رود.  به شمار 
چشمگیر قیمت سخت افزارها و انعطاف پذیري 
امکان  نرم افزاري،  استانداردهاي  سازگاري  و 
مبادله اطالعات در سطح جهان با هزینه هاي 
است.  شده  فراهم  مردم  عامه  براي  اندک 
الکترونیک  تجارت  بنیادي  و  اصلی  مبناي 

اطالعات  به  آسان  و  ارزان  سریع،  دسترسی 
است )زارع، ۱۳۸۲(.

سطوح تجارت الکترونیک
چارچوب تجارت الکترونیک از سه سطح 

عالی تشکیل شده است:
نرم افزار،  سخت افزار،  زیرساختار:   -۱
شامل  را  ارتباطاتی  و  داده اي  پایگاه هاي 
می شود که براي انجام وظیفه در قالب خدمات 
 EDI بر روي اینترنت یا پشتیبانی WWW
و سایر اشکال پیام گذاري و پیام گیري بر روي 
اینترنت یا سایر شبکه هاي ایجاد ارزش افزوده 

)۴( به کار می روند.
و  پیام گیري  و  پیام گذاري  خدمات:   -۲

پیدا  توانایی  که  خدمات  از  گسترده اي  دامنه 
کردن و ارائه اطالعات )در صورت نیاز در قالب 
تجاري آن( را فراهم می آورند و شامل جستجو 
براي شرکاي تجاري بالقوه و همچنین مذاکره و 

توافق در مورد مبادالت تجاري هستند.
تجارت  ساختارهاي  و  محصوالت   -۳
الکترونیک: پیشبینی و تدارک مستقیم کاالها 
براي  اطالعات  به  وابسته  تجاري  خدمات  و 
مشتریان و شرکاي تجاري، همکاري و سهیم 
و  سازمان  خارج  و  داخل  اطالعات  در  شدن 
سازماندهی محیط بازاري الکترونیکی و زنجیره 

تهیه و پشتیبانی. )فتحی، ۱۳۸۳(.
تجارت  فزون  روزا گسترش  دالیل 

الکترونیک
اساسی  و  اصلی  تفاوت  از هر چیز  قبل 
میان تجارت الکترونیک و تجارت سنتی در این 
است که در تجارت سنتی، تجارت به صورت 
چهره به چهره و مبادالت پول از طریق شبکه 
بانکی و یا به صورت نقدي صورت می گیرد و 
در تجارت الکترونیک کلیه فرآیندهاي تجاري 
از طریق بستر اینترنت انجام می پذیرد. با این 
حال مزایاي تجارت الکترونیک را می توان به 

۷ دسته اصلی تقسیم کرد.
* بستر مناسب و قدرتمند تبادل اطالعات

با استفاده از بستر اینترنت اطالعات کاملی 
از محصول و خدمات با سرعت بسیار باال در 
میان فروشنده و خریدار قابل انتقال است. به 
راحتی از طریق ابزارهاي مختلفی مثل پست 
الکترونیک، گفت وگو آنالین و سایر ابزارهاي 

مشابه می توان به تبادل اطالعات پرداخت.
* حذف واسطه ها در بازار

یکی از مهمترین دستاوردها در تجارت 
الکترونیک حذف واسطه هاست. با حذف این 
واسطه ها قیمت ها بین ۱۵ تا ۵۰ درصد کاهش 
می یابد و در نتیجه رقابت به شکل شدیدتري 

باال می گیرد.
* باال رفتن قدرت خرید خریداران

با توجه به عواملی از قبیل حذف واسطه ها 
قدرت  بازار،  در  قیمت ها  کاهش  نتیجه  در  و 
خرید خریداران تا مقدار زیادي افزایش می یابد.
براي  بیشتر  رهاي  ا ز با یش  پیدا  *

تولیدکنندگان و فروشندگان
بستر اینترنت به فروشندگان این امکان را 
می دهد که بتوانند محصول و یا خدمات خود 
را با هزینه هایی بسیار اندک نسبت به تجارت 
در  نمایند.  در وسعت جهانی عرضه  و  سنتی 
نتیجه تعداد مشتریان یا خریداران بسیار بیشتر 

از خریداران سنتی است.
* سفارشی بودن محصوالت

مشتریان  الکترونیک  تجارت  بستر  در 
به راحتی می توانند محصوالت مورد نظر خود 

را با استفاده از کسب اطالعات دقیق نسبت به 
آن محصول و یا مقایسه آن با سایر محصوالت 
مشابه پیدا کنند و آن را با هزینه و صرف وقت 

کمتر سفارش دهند.
* خدمات پشتیبانی بهتر

در تجارت الکترونیک با توجه به وجود 
شرکت هاي  قدرتمند،  پشتیبانی  نرم افزارهاي 
عرضه کننده محصول و یا خدمات به شکلی 
سریع تر و ارزان تر با مشتریان خود در ارتباط 
هستند. مشتریان نیز به راحتی مشکالت خود 
را مطرح کرده و شرکت هاي عرضه کننده نیز 

پشتیبانی قوي تري ارائه می دهند.
به  نوپا  و  جدید  شرکت هاي  ورود   *

عرصه رقابت
بستر  از  استفاده  با  الکترونیک  تجارت 
اینترنت به ورود شرکت هاي جدید و کم بنیه 
اجازه می دهد که بتوانند با شرکت هاي باسابقه 
بیشتر رقابت کنند. در بسیاري موارد دیده شده 
است که شرکت هاي نوپا با استفاده از اتخاذ 
تصمیم ها و سیاست هاي درست تجاري گوي 

سبقت را از شرکت هاي کهنه کار ربوده اند.
ریابی  ا ز با در  موفقیت  شاخص هاي 

الکترونیکی
بازاریابی  در  موفقیت  براي  عامل  چهار 
بر  فاکتورها  این  دارد.  وجود  الکترونیکی 
دیدگاه شرکت و مشتري تأثیر داشته و همه 
آنها براي تضمین موفقیت نیاز به مواجه شدن 

با یکدیگر را دارند.
الف( سود براي مشتري؛

ب( توانایی برقراري ارتباط آنالین براي 
جلب رضایت مشتري؛

ج( اداره وب سایت ها؛
د( ادغام فرآیندهاي تجاري فعلی. )زارع، 

.)۱۳۸۲
ترکیبات بازاریابی الکترونیکی

۱( محصول الکترونیکی
از  دسته  آن  به  الکترونیکی  محصوالت 
در  ارائه  قابل  که  می شود  گفته  محصوالت 
به طور  آنها   ،WEB در  و  بوده  وب سایت ها 
کامل تعریف شده و تصویر آنها موجود می باشد. 
ابعاد، اندازه، رنگ، انواع و نوع کاربرد و حتی 
 WEB فرد به کار برنده این محصوالت در
محصوالت  این  می شود.  مشخص  و  تعیین 
داراي بسته بندي و مارک گذاري بوده و در تمام 
وقت شبانه روز در اختیار مشتري قرار می گیرد. 

۲۰۰۳ ,Coviello E.Nicole et al
۲( قیمت گذاري الکترونیکی

قیمت گذاري در بازاریابی الکترونیکی، پویا 
بوده و قابل تغییر است. یک سیاست مناسب 
جهت تغییر قیمت توسط فروشنده باید اعمال 
گردد تا مشتري در اسرع وقت و با قیمت مناسب 
به محصول دسترسی داشته باشد. قیمت گذاري 
باید به گونه اي انجام شود که هوشمند عمل 
و  عرضه  تغییرات  به  پاسخگویی  در  و  نماید 

تقاضا واکنش مناسب را نشان دهد.
۳( مکان الکترونیکی

و  جدید  بازاریابی  شامل  قسمت  این 
کانال هاي توزیع جدید است که در آن از طریق 
به محصوالت  بتوان  بدون واسطه  یا  واسطه 
به  دستیابی  و  بازار  حفظ  یافت.  دسترسی 
بازارهاي جدید، فقط از طریق مناسب کردن 
ویترین هاي الکترونیکی و نیز ارسال اطالعات 
صحیح و سریع امکان پذیر است. در بازارهاي 
مجازي فرد از مکان خاص و قابل لمس بازدید 

نمی کند، بلکه از طریق سایت هاي معرفی شده، 
وارد بازار گردیده و محصول خود را جست وجو 
طور  به  محصوالت  باید  بنابراین  می نماید. 
صحیحی نمایش داده شوند تا امکان انتخاب 
مانند  تقریباً  مشتري  براي  و صحیح  مناسب 

بازارهاي فیزیکی فراهم باشد.
۴( پیشبرد فروش الکترونیکی

از  مشتري  کردن  آگاه  نیز  و  تحقیقات 
نیز  و  جدید  تخفیفات  و  جدید  محصوالت 
طرح ها و سایر مواردي که در ارتقاي فروش 
در  دارد.  وجود  بخش  این  در  می رود،  به کار 
این قسمت، قبض هاي تخفیف آنالین صادر 
می گیرد.  قرار  مشتري  اختیار  در  و  می شود 

فروش هاي فصلی و دوره اي با تخفیفات ویژه 
به منظور فروش بیشتر طراحی شده و از طریق 
پست الکترونیکی به آگاهی مشتري می رسد. 

)نوروزي، ۱۳۸۱(.
تجارت الکترونیک و توسعه صادرات

صادرات در تمام کشورها، به عنوان یک 
استراتژي اقتصادي مطرح است که به تعادل 
بین سهم نسبی آن کشور از جمعیت جهان و 
سهم نسبی آن از تجارت جهانی می انجامد. 
در کشور ما نیز این استراتژي اقتصادي مورد 
توجه کارشناسان اقتصادي قرار داشته و همواره 
غیرنفتی  صادرات  افزایش صادرات عمدتاً  بر 

تأکید شده است.
اما باید توجه داشت که موفقیت در اجراي 
راهبرد جهش و توسعه صادراتی و دستیابی به 
اهداف آن مستلزم حرکت هاي مختلفی است 
که از آن جمله می توان به تسهیل تجاري و 
بهبود روابط بین الملل اشاره کرد. برنامه ریزي 
در راستاي اجراي تاکتیک هاي فوق، حرکتی 
است که می تواند دستیابی به جهش و توسعه 
صادرات غیرنفتی را تا حد زیادي تضمین کند 

)صباغی، ۱۳۸۲(.
به  الکترونیکی  تجارت  راستا،  این  در 
عنوان یکی از مهمترین ابزارهایی است که تا 
حد زیادي شاخص هایی نظیر افزایش کارآیی 
تجاري، آزادسازي و شفاف سازي اطالعات و 
در  تجاري  و  فرهنگی  علمی،  روابط  توسعه 
سطح بین الملل را در راستاي جهش و توسعه 
صادراتی براي کشور تأمین می کند و مزایاي 
قرار  کشورمان  اختیار  در  را  وسیعی  رقابتی 

می دهد. )فرحزاد، ۱۳۸۳(.
از  یکی  عنوان  به  الکترونیکی  تجارت 
زیادي  حد  تا  که  است  ابزارهایی  مهمترین 
تجاري،  کارآیی  افزایش  نظیر  شاخص هایی 
توسعه  و  اطالعات  شفاف سازي  و  آزادسازي 
سطح  در  تجاري  و  فرهنگی  علمی،  روابط 
بین الملل را در راستاي جهش و توسعه صادراتی 
رقابتی  مزایاي  و  می کند  تأمین  کشور  براي 
می دهد  قرار  کشورمان  اختیار  در  را  وسیعی 

)نوروزي، ۱۳۸۱(.
موانع استفاده از تجارت الکترونیکی در 

صادرات
دو دلیل اصلی باعث می شود تا مدیران 
تجارت  از  صادراتی  و  تجاري  شرکت هاي 

الکترونیکی در صادرات استفاده نکنند:
۱( عدم آشنایی مدیران شرکت با فناوري 

و منافع حاصل از آن
با  تجاري  شرکت هاي  مدیران  بیشتر 
نقش  به  و  نبوده  آشنا  الکترونیکی  تجارت 
راه حل  نیستند.  واقف  صادرات  در  اینترنت 
این مانع، این است که شرکت هاي تجاري و 

صادراتی باید در راستاي شناسایی توان بالقوه 
اینترنت گام برداشته و براي تقویت فعالیت هاي 
صادراتی، مشتریان صادراتی جدید خود را از 
طریق اینترنت پیدا کنند. مدیران این شرکت ها 
می توانند از اشخاصی که با اینترنت آشنا بوده، 
کمک گرفته و فعالیت هاي صادراتی و بازاریابی 

خود را از طریق اینترنت انجام دهند.
۲( مالحظات هزینه و امنیت

تجاري  شرکت هاي  مدیران  از  برخی 
و دالیل  به مالحظات هزینه  بنا  و صادراتی 
امنیتی نمی خواهند از تجارت الکترونیکی در 

توسعه صادرات استفاده کنند.
ذکر  که  اول  مانع  دلیل  به  دوم،  مانع 

شد، به وجود می آید، یعنی زمانی که مدیران 
آشنایی کافی با تجارت الکترونیکی )اینترنت(، 
نداشته باشند، در محاسبات خود درباره تجارت 
الکترونیکی دچار اشتباه شده و نتیجه خواهند 
صادرات  در  اینترنت  از  استفاده  که  گرفت 
همچنین  و  دارد  همراه  به  زیاد  هزینه هاي 
نخواهد  کافی  امنیت  نیز  صادراتی  شرکت 
داشت. در صورتی که عماًل این چنین نیست.

راه حل مانع دوم، این است که مدیران این 
شرکت هاي صادراتی، با نحوه کار شرکت هاي 
بزرگ صادراتی آشنا شوند و از نزدیک نقش 
صادرات  توسعه  در  را  الکترونیکی  تجارت 
مشاهده کنند تا آنها نیز به قدرت و توان بالقوه 
تجارت الکترونیکی در توسعه و ترفیع صادرات 

وافق شوند. )دهقان، ۱۳۸۳(.
تسهیل  بر  لکترونیک  ا تجارت  تأثیر 

صادرات کاال و خدمات
الکترونیک  سه بخش تأثیرگذار تجارت 
بر صادرات کاال و خدمات عبارتند از تأثیرات 
صادرات،  تسهیل  بر  الکترونیکی  بانکداري 
تأثیرات بیمه الکترونیکی بر تسهیل صادرات 
تسهیل  بر  الکترونیکی  گمرکات  شناسایی  و 

صادرات.
جهانی شدن بازارها، یکپارچگی اقتصاد 
جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان و ناپایداري 
محیط تجارت در سطح جهان الزامات نوینی را 
براي کشورهایی که عالقه مند به بقا و رقابت 
در این محیط پیچیده و ناپایدار هستند، پدید 
مواردي  دربرگیرنده  الزامات،  این  آورده اند. 
و  تکنولوژي ها  ابزارها،  از  استفاده  همچون 
فعالیت هاي  انجام  براي  جدید  روش هاي 
و  )هاشمی  است.  صادرات  جمله  از  تجاري 

باستانی، ۱۳۷۷(.
از  برخی  زعم  به  اینکه  به  توجه  با 
شبکه  اقتصاد  آینده  اقتصاد  صاحب نظران، 
محور خواهد بود، برخورداري از توانمندي هایی 
الکترونیکی  به روش  توان صادرات  همچون 
براي حضور موفق در چنین اقتصادي ضرورت 
از  یکی  ایران  کشور  دیگر  سوي  از  دارد. 
حال  در  که  است  توسعه  حال  در  کشورهاي 
وابسته  نفتی  بیثبات  درآمدهاي  به  حاضر 
است، ولی در برنامه ها و استراتژي هاي توسعه 
کشور بر توسعه تجارت خارجی به ویژه توسعه 
است  شده  فراوانی  تأکید  غیرنفتی  صادرات 

)وارن جی، ۱۳۸۰(.
استراتژي  اهداف  تحقق  براي  بنابراین 
جهش صادراتی، کشور باید با توانمندي ها و 
قابلیت هاي الزم براي رقابت در محیط پویا و 
رقابتی تجارت در سطح جهان مجهز شود. یکی 
از مهمترین توانمندي هایی که می تواند کشور 
را به سوي کسب یک مزیت رقابتی عمده و 
توسعه پایدار رهنمون سازد، استفاده از ابزارها، 
روش ها و فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطاتی 

نوین است.
نتیجه گیري

ارزش مبادالت الکترونیکی در جهان طی 
سال هاي اخیر به سرعت در حال افزایش بوده 
است. گرچه در مورد سرعت گسترش این شیوه 
از مبادله برآوردهاي بسیار متفاوتی ارائه گردیده 
عمل  به  پیش بینی هاي  کلیه  در  لکن  است، 
آمده گفته شده است که تجارت الکترونیکی 
روبه رو  فزاینده اي  رشد  با  آینده  سال هاي  در 
و  چالش ها  الکترونیکی،  تجارت  بود.  خواهد 
فرصت هاي رقابتی زیادي را براي شرکت هاي 
کمتر  امروزه  و  است  آورده  به وجود  تجاري 
شرکت تجاري را می توان یافت که با تجارت 

الکترونیکی روبه رو نشده باشد.
در این میان شرکت هایی نیز هستند که 
الکترونیکی را به خدمت گرفته و به  تجارت 
به  عنایت  با  می کنند  کمک  صادرات  توسعه 
گسترش سریع و شتابان تجارت الکترونیکی در 
جهان، تأثیر این امر بر افزایش کارایی تجاري و 
حفظ و تقویت موقعیت رقابتی کشورها، ناگزیر 
بودن استفاده از این شیوه در مبادالت در آینده 
و توجیه قوي اقتصادي این امر، ضرورت دارد. 
برآوردهاي موجود حاکی از آن است که تا سال 
۲۰۰۳، بین ۱۰ تا ۲۵ درصد از تجارت از طریق 
الکترونیکی صورت گرفته است، یعنی با فرض 
بسیار محافظه کارانه ۱۳۰۰۰ میلیارد دالر براي 
جمع صادرات و واردات کاالیی جهان در سال 
۲۰۰۳ )این رقم در سال ۱۹۹۹ حدود ۱۱۵۰۰ 
تا ۳۲۵۰  به ۱۳۰۰  است(،  بوده  دالر  میلیارد 
هیچ  امروزه  گردید.  خواهد  بالغ  دالر  میلیارد 
کشوري در جدایی کامل از کشورهاي دیگر 
زندگی نمی کند. منابع اقتصادي، تکنولوژي و 
سطح زندگی افراد یک کشور، بستگی نسبی 
به اقتصاد کشورهاي دیگر دارد که به وسیله 
جریان پیچیده اي از کاالها، خدمات، سرمایه و 

تکنولوژي، به هم مربوط می شوند. کشورها از 
طریق مبادالت بین المللی، سطح تولید خود را 
باال برده و سود بیشتري کسب می کنند. آنها 
از طریق واردات، کاالهایی را که قادر به تولید 
آنها نیستند، به دست آورده و از طریق صادرات، 
به  را  بر مصرف خود  مازاد  تولیدي  کاالهاي 
راستا  همین  در  می فرستند.  دیگر  کشورهاي 
صنعتی،  سرمایه گذاری هاي  ادامه  به  تمایل 
ضرورت رشد اقتصادي، انگیزه کسب برتري 
و شهرت در صحنه بازرگانی، تأکید بر ارتقاي 
داخلی،  بازارهاي  اشباع  سودآوري،  و  کارایی 
سیاست تولید انبوه و نیاز به درآمدهاي ارزي، 
از جمله عواملی هستند که ضرورت و اهمیت 
بازاریابی بین المللی را بیشتر آشکار می سازند.

به  کشورها  تمام  در  صادرات  توسعه 
است  مطرح  اقتصادي  استراتژي  یک  عنوان 
از  کشور  آن  نسبی  سهم  بین  تعادل  به  که 
تجارت  از  آن  نسبی  سهم  و  جهان  جمعیت 
راهبرد  اجراي  جهانی می انجامد. موفقیت در 
جهش و توسعه صادراتی و دستیابی به اهداف 
از  آن مستلزم حرکت هاي مختلفی است که 
آن جمله می توان به تسهیل تجاري و بهبود 
روابط بین المللی اشاره کرد. در همین رابطه، 
تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین 
ابزارهایی است که تا حد زیادي شاخص هایی 
و  آزادسازي  تجاري،  کارآیی  افزایش  نظیر 
شفاف سازي اطالعات و توسعه روابط علمی، 
در  را  بین الملل  در سطح  تجاري  و  فرهنگی 
راستاي بازاریابی بین المللی و همچنین جهش 

و توسعه صادراتی براي کشور تأمین می کند.
منابع

۱( سید ابراهیم ابطحی، ۱۳۷۶ متن شناسی 
ساخت یافته فناوري بزرگراه هاي اطالعاتی در 
زبان فارسی، ص ۶۶، تهران، وزارت کشاورزي، 

اداره کل آمار واطالعات.
میرلوحی،  فرحناز  و  علی  صنایعی   )۲
تجارت  و  تجارت  نوین  روش هاي   ،)۱۳۸۲(
دستباف، مجموعه چکیده  الکترونیکی فرش 
مقاالت سـمینار مـلی تحقیقات فرش دستباف، 
وزارت  ایران،  دستباف  فرش  تحقیقات  مرکز 

بازرگانی.
۳( مالحسینی، شعبانعلی )۱۳۶۵(، علل 
رکود صادرات فرش ایران، پایان نامه کارشناسی 
ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس.

باستانی،  مالیري،  بیژن،  هاشمی،   )۴
وسیع  و شبکه  اینترنت  بر  مقدمه اي   ، فریده 
جهانی، بخش اول، مجله علوم پزشکی تربیت 

مدرس، تابستان ۷۷ شماره ۱، ص ۱۱۱.
آنالین،  تجارت  کاوه،  حیدرآبادي،   )۵

انتشارات رسام،. ۱۳۸۹.
تجارت  و  بازاریابی  علی،  صنایعی،   )۶
نشگاهی  دا جهاد  نتشارات  ا لکترونیکی،  ا

اصفهان، ۱۳۸۰
آمسترانگ  گري  و  فیلیپ  کاتلر:   )۷
علی  ترجمه  ریابی،  بازا اصول   ،)۱۹۹۹ (

پارسائیان، انتشارات ادبستان، تهران
آقازاده  هاشم  و  سلیمان  فرحزاد،   )۸
)۱۳۸۳(، طراحی مراحل الزم براي پیاده سازي 
تجارت الکترونیکی به منظور توسعه صـادرات 
کاال و خدمات، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي 

بازرگانی
طراحی  جی)۱۳۸۰(،  وارن  کیگان،   )۹
تجارت  پیاده سازي  براي  الزم  مراحل 
کاال  صادرات  توسعه  منظور  به  الکترونیکی 
.پژوهش هاي  و  و خدمات، مؤسسه مطالعات 

بازرگانی
۱۰( کیگان، وارن جی )۱۳۸۰(، مدیریت 
بازاریابی جهانی، ترجمه عبدالحمید ابراهیمی، 

دفتر پژوهش هاي فرهنگی
مدل هاي  حسین)۱۳۸۳(،  صفري،   )۱۱
الکترونیکی  تجارت  الکترونیکی،  کسب وکار 
و  مطالعات  مؤسسه  کاربردها،  و  مفاهیم 

پژوهش هاي بازرگانی
عوامل  محمد)۱۳۸۲(،  صـباغی،   )۱۲
مؤثر بر روند به کارگیري تجارت الکترونیکی 
در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده 

مدیریت دانشگاه تهران.
تجارت   ، )۱۳۸۳ سعید) فتحی،   )۱۳
الکترونیکی و کسب وکار الکترونیکی: مفاهیم و 
تعاریف، تجارت الکترونیکی مفاهیم و کاربردها، 

مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگانی
 ، )۱۳۸۲ مهدي) محمد  ع،  ر ا  )۱۴
به کارگیري روش  هاي نوین تجارت الکترونیکی 
دانشگاه  مدیریت  دانشکده  فرش،  در صنعت 

تهران )پایان نامه کارشناسی ارشد(
تجارت   ،)۱۳۸۲ علی) صنایعی،   )۱۵
الکترونیکی در هـزاره سـوم، مجموعه مقاالت 
همایش تجارت الکترونیکی، مؤسسه مطالعات 

و پژوهش هاي بازرگانی
ي  گر و  فیلیپ   ، تلر کا  )۱ ۶
آمسترانگ)۱۳۸۲(، مدیریت بازاریابی، ترجمه 

بهمن فروزنده، نشر آتروپات
بررسی  حسین)۱۳۸۱(،  نوروزي،   )۱۷
اسـتان  دست باف  فرش  مشکالت  و  موانع 
خراسان طی پنج سال گذشته )۱۳۷۵-۱۳۸۰( 
دولت،  صادراتی  سیاست هاي  به  توجه  با 
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بـازرگانی، 

دانشگاه تهران
بررسی  نبی اله)۱۳۸۳(،  دهقان،   )۱۸
تغییرات مورد نیاز در فرآیند بازاریابی شرکت هاي 
به کارگیري  در جهت  غذایی  مواد  تولیدکننده 
مناسب  مدلی  ارائه  و  الکترونیکی  بازاریابی 
براي صنایع غذایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، 

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 ، )۱۳۸۲ مهدي) محمد  رع،  ا ز  )۱۹
به کارگیري روش هاي نوین تجارت الکترونیکی 
دانشگاه  مدیریت  دانشکده  فرش،  در صنعت 

تهران )پایان نامه کارشناسی ارشد(

تأثیر تجارت الکترونیک بر تسهیل صادرات کاال و خدمات
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مربی ایرانی تیم والیبال زنان پورتو:
در پورتو نام طارمی بر سر زبان ها است

مربی والیبال زنان پورتو با تمجید از عملکرد طارمی در تیم فوتبال این 
ایرانی ها درباره طارمی پرسیده می شود  از  باشگاه گفت: در شهر پورتو معموال 

و فلسفه حجاب ایرانی نیز موجب کنجکاوی ورزشکاران اروپایی شده است.
سال ۱۴۰۰ برای ورزش زنان ایران موفقیت های زیادی به همراه داشت 
این  در  بود.  مربیگری  در بخش  و هم  قهرمانی  در بخش  موفقیت ها هم  این 
سال دختران ایرانی با حجاب اسالمی توانستند در آوردگاه های بزرگ المپیک، 

پارالمپیک، جهانی و آسیایی افتخارات زیادی کسب کنند.
و  جوانمردی  ساره  نعمتی،  زهرا  توسط  پارالمپیک  طالی  مدال  کسب 
هاشمیه متقیان، حضور زهرا مشکات الصفی در تور جهانی تنیس، کسب مدال 
جهانی وزنه برداری توسط یکتا جمالی و غزاله حسینی، کسب سهمیه المپیک 
توسط پریسا جهانفکریان در وزنه برداری و حضور ثریا آقایی بدمینتون باز ایرانی 
به عنوان نخستین دختر ایران این رشته در المپیک توکیو از مهمترین افتخارات 

ورزشکاران ایران در سال ۱۴۰۰ بود. 
در کنار ورزشکاران نام یک مربی ایرانی به خاطر لژیونر شدن در سال ۱۴۰۰ 
بیش از گذشته در خروجی رسانه ها قرار گرفت. سمیرا ایمانی مربی سابق تیم ملی 
والیبال زنان ایران به عنوان مربی تیم والیبال زنان پورتو انتخاب شد و عنوان 
نخستین لژیونر تاریخ والیبال ایران در بخش مربیگری زنان لقب گرفت. مربی 
که اکنون در اروپا چالش جدیدی را تجربه می کند و زهرا مغانی یکی از شاگردان 

۲۰ ساله خود را نیز به تیم پایه این باشگاه پرتغالی برده است.
وی به بررسی چالش های زندگی قهرمانی خود پرداخت. ایمانی در این گفت 
وگو با بیان اینکه حس مادر بودن در ورزش یکی از زیباترین اتفاقات زندگی 
است گفت: یکسال بعد از تولد فرزندم وی را به سالن های ورزشی بردم و در بین 
نیمه او را بغل کردم این زیباترین خاطره من از تمام دوران ورزش می تواند باشد. 
مادر بودن منافاتی با قهرمانی ندارد بلکه مادر برای فرزندش همواره می تواند 

یک قهرمان و الگو باشد.
در اردو تیم ملی جشن نوروز داشتیم

من هم در سطح باشگاهی و هم در سطح ملی به عنوان بازیکن و مربی 
به میدان رفتم. لیگ در گذشته ۱۴ تیمی بود و برخی مواقع تا اردیبهشت ادامه 
داشت. همچنین اردوهای تیم ملی در تعطیالت نوروز بود و من دوست داشتم 
در لحظه سال تحویل کنار خانواده باشم اما نظم تیمی و دستور مربیان ارجح بر 
عالیق شخصی بود. در اردوها بعد سال تحویل هیجان وجود داشت اما سال نو 
در کنار خانواده مزیت های زیادی دارد که برخی از مواقع به خاطر اردو ورزشی 
از آن بی بهره بودم. نوروز برای ایرانیان همیشه یک جشن خاص بوده و خواهد 
بود. از دیگر خاطرات ماندگار من در ورزش نگهداری فرزندم در طول تمرینات 
بود. من بچه یکساله را به محل تمرین بردم و بعد از پایان تمرینات بچه را بغل 

کردم این حس زیبای مادر بودن را هیچ وقت فراموش نمی کنم.
بچه من ۲۸ بهمن سال ۱۳۹۲ به دنیا آمد و سال بعد نیز با وجود این کودک 
شیرخواره بازیکن - مربی باریج اسانس بودم. سال بعد از آن نیز به تیم شهرداری 
اراک پیوستم و دور از خانه بودم. اما اکنون وقتی خاطرات آن سال ها را یادآور 
می شوم خیلی برایم شیرین است چون در کنار زندگی قهرمانی حس زیبای مادر 
بودن را تجربه کردم. همسرم نیز یک فرد ورزشی و اهل فوتبال است اما به 
خاطر من به والیبال عالقمند شد. امیر عطابخش اکنون مدیرعامل باشگاه پیکان 

است و در ورزش فعالیت خوبی دارد.
حضور در پورتو سقف آرزویم نیست

در ورزش همیشه به دنبال بهترین ها بودم و اکنون نیز آن را در دل اروپا 
خواهم جست. باور دارم همه انسان ها برابرند و کسی موفق خواهد شد که تالش 
بیشتری داشته باشد. شاید یک سری محدودیت ها در کشورهای اسالمی برای 
ورزش وجود داشته باشد اما با حفظ کرامت زن می شود تمام قله ها را فتح  کرد. 
اگر تالش کنیم می توانیم باالتر از دختران سایر کشورها قرار گیریم و دختران 
ایران این مهم در میادین بزرگ جهانی و المپیک ثابت کردند. برای برتر بودن 
از لحظه ها بهترین استفاده را داشته باشیم و با استفاده از علم روز می توانیم در 

بهترین سطح قرار گیریم.
از دوران شروع زندگی ورزشی همواره به دنبال بهترین ها بودم و اکنون 
هم سقف آرزویم حضور در پورتو نیست زیرا اهداف بزرگتری دارم و به آن نیز 
دست پیدا خواهم کرد. شاید موانع در مسیر باشد اما با تالش از سختی ها عبور 
می کنیم. در پورتو دستیار مربی هستم که ۲۰ سال عضو تیم ملی بوده و سابقه 

مربیگری اسپانیا را دارد. اوایل کار راحتی نبود اما خودم را با شرایط وفق دادم.
مربیان به سختی من را پذیرفتند

اوایل حضورم در تیم والیبال زنان پورتو کمی سخت بود. البته سرمربی تیم 
به راحتی من را پذیرفت چون حرفه ای بود و به همکار اعتقاد داشت اما ۲ دستیار 
وی سخت با قضیه کنار آمدند. به نظرم احساس خطر کرده بودند. در اوایل به 
دنبال آن بودم که به آنان بفهمانم که همکاریم، اما راحت نبود. در نهایت و بعد 
از گذشت زمان آنان نیز حضورم را قبول کردند. به عنوان یک مربی زن اکنون 
جایگاهی در تیم دارم و در بحث های فنی نیز نظرات خود را اعالم می کنم که 
مورد قبول سرمربی است و این برایم خیلی مهم است. در بحث فنی نگاتی می 

گویم که مورد توجه آنان قرار می گیرد.
والیبال ایران در جهان شناخته شده است

در تیم والیبال زنان پورتو چالش جدیدی را تجربه می کنم و دوست دارم 
از این فرصت استفاده کنم. البته سطح والیبال ایران برای جهانیان آشنا است و 
پیشرفت والیبال مردان بر روی الیبال زنان نیز تاثیر گذاشته است. اینکه تاثیر 
حضور در کادر فنی پورتو بر روی من چقدر است به سطح دانش روز من بر خواهد 
گشت. در تمام این سال ها تالش کردم که خود را به روز کنم و دانش جدید 
والیبال را بیاموزم به خاطر این است که در تصمیم های سرمربی تیم در پورتو 

نقش دارم. در تیم پورتو با بازیکنان و مربیان خوبی سرکار دارم.
نام طارمی بر سر زبان است

در شهر  پورتو زمانی که ایرانیان با لوگوی این باشگاه می بینند نخستین 
سوال درباره مهدی طارمی است. او عملکرد بسیار خوبی دارد. من و زهرا مغانی 
در تیم والیبال زنان هستیم. مغانی از نابغه های والیبال ایران به شمار می رود. 
درخشش طارمی نام وی را در این شهر بر سر زبان انداخته است. من و مغانی نیز 
تالش داریم تا نماینده خوبی برای زنان ایران باشیم. در اروپا هم توانمندی زنان 
ایران و هم حجاب آنان را به نمایش خواهیم گذاشت. حجاب ایرانی و پوشش 
اسالمی برای بسیاری از ورزشکاران اروپایی کنجکاوی ایجاد کرده و حتی بسیاری 

از بازیکنان درباره فلسفه حجاب از من سوال می کنند.
از من مقاله درباره اسالم می خواهند

در تیم پورتو بازیکنانی از کشورهای مختلف به ویژه آمریکا جنوبی حضور 
اکنون در کشور  به من می گویند  آنان سوال است.  برای  دارند و حجاب من 
ایران نیستی حجاب نداشته باشی چه خواهد شد؟ گفتم حجاب اجبار نیست بلکه 
اعتقاد است و یک کار قلبی و ما هیچ وقت آن را به خاطر خروج از کشور کنار 
نخواهیم گذاشت. حجاب حریم زن است و توصیه اسالم. با حجاب ارزش زن 
بیش از پیش حفظ خواهد شد. این سوالت و سواالتی در باره فلسفه اسالم و 

نماز موجب شده تا آنان مقاالتی از من بخواهند.
دوست دارم به ورزشگاه بروم

در شهر پورتو همیشه درباره حضور در ورزشگاه برای دیدن فوتبال سوال 
می شود و من هم گفتم دوست دارم بروم اما تمرکزم بر روی تمرینات والیبال 
است و هدف دیگری در پرتغال دارم. اگر فرصت باشد برای دیدن بازی پورتو 
به ورزشگاه خواهم رفت. تا کنون این فرصت ایجاد نشده چون من در کادر فنی 

وظیفه خاص خود را دارم و باید بر روی آن تمرکز کنم.

افتخارات تیم ملی فوتبال هلند
یک بار قهرمانی در جام ملت های اروپا در سال ۱۹۸۸
چهار بار مقام سومی در رقابت های جام ملت های اروپا

سه بار نایب قهرمانی جام جهانی در سال های ۱۹۷۴ ، ۱۹۷۸ و ۲۰۱۰
یک بار چهارمی جهان در جام جهانی در سال ۱۹۹۸

قرار  دهم  رتبه  در  امتیاز   ۱۶۵۸.۶۶ با  فیفا  رنکینگ  آخرین  در  هلند  تیم 
گرفته است.

 G الله های  نارنجی در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی قاره اروپا در گروه
این مسابقات با تیم های )ترکیه، نروژ، مونته نگرو، لتونی و جبل الطارق( هم گروه 
بود. آن ها توانستند با کسب ۲۳ امتیاز ۷ برد و ۲ مساوی و یک شکست به عنوان 
تیم اول از این گروه به جام جهانی ۲۰۲۲ صعود کنند. سرمربیگری این تیم به 

عهده لوئیس فن خان ۷۱ ساله هلندی است.
بهترین بازیکن هلند در مقدماتی جام جهانی اروپا ممفیس دپای نام دارد که 
در مجموع نمره ۸.۷ را در ۱۰ بازی کسب کرد. این مهاجم در ۱۰ بازی گروهی 
توانست ۱۲ گل و ۶ پاس گل را در کارنامه خود ثبت کند و نقش پر رنگی در 
صعود این تیم به جام جهانی داشته باشد. دیگر بازیکن تاثیر گذار این تیم ویرجیل 
فن دایک مدافع ۳۰ ساله و سرشناس باشگاه لیورپول انگلیس است که با یک 
گل و نمره ۷.۵ در ۶ بازی عملکرد خوبی از خود به جا گذاشته است. فرنکی دی 
یونگ ۲۴ ساله نیز دیگر بازیکن تاثیرگذار این تیم است. او در ۱۰ بازی نمره ۷.۳ 

را بدست آورده است.
سنگال ملقب به شیرهای ترانگا

ملی  تیم  مقابل  در سال ۱۹۶۱  را  ملی خود  بازی  اولین  ملی سنگال  تیم 
بنین انجام داد و با نتیجه ۴ بر سه مغلوب شد اما دست تقدیر، آنان را به فینال 
جام ملت های آفریقا در سال ۲۰۲۱ رساند و پس از پیروزی برابر مصر، قهرمانی 

این تیم مسجل شد.
این تیم سابقه یک حضور در جام جهانی)۲۰۰۲( را دارد که در همان سال 

به عنوان تیم شگفتی ساز توانست تا مرحله نیمه نهایی مسابقات پیشروی کند.
 ۲۰ رتبه  در  امتیاز  با ۱۵۸۴.۱۶  فیفا  رنکینگ  آخرین  در  ملی سنگال  تیم 

قرار گرفته است.
الیو سیسه ۴۶ ساله سنگالی از سال ۲۰۱۵ هدایت تیم ملی سنگال را بر 

عهده دارد.
تیم ملی سنگال در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در گروه H مسابقات 
با تیم های )توگو، نامیبیا و کنگو( هم گروه بود و توانست با کسب ۱۶ امتیاز ۵ برد 
یک تساوی و بدون شکست از ۶ بازی خود، مقتدرانه از گروه خود صعود کرده 
و در مرحله حذفی در مجموع دو بازی رفت و برگشت مقابل تیم ملی مصر به 
تساوی یک بر یک دست یابد. در ضربات پنالتی ۳-۱ در زمین خود که حاشیه 
و جنجال زیادی نیز داشت، به برتری دست یافت و جواز حضور در جام جهانی 

۲۰۲۲ قطر را کسب کرد.
بهترین بازیکن سنگال در مرحله مقدماتی جام جهانی ادریسا گی هافبک ۳۲ 
سال باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه بود که با نمره ۷.۹ در ۸ بازی، یک گل و دقت 
پاس ۸۶% نقش پر رنگی در صعود تیم سنگال ایفا کرد. دیگر بازیکن تاثیرگذار 
این تیم سادیو مانه مهاجم ۲۹ ساله و سرشانس باشگاه لیورپول انگلیس است که 
با نمره ۷.۴ در ۷ بازی و به ثمر رساندن ۳ گل دومین گلزن برتر تیم ملی سنگال 
لقب گرفته است. برترین گلزن تیم ملی سنگال در مرحله مقدماتی فامارا دیدیو 
۲۹ ساله نام دارد که در ۵ بازی توانست ۴ گل برای شیرهای ترانگا به ثمر رسانده 
و نمره ۶.۸ را کسب کند. این بازیکن در باشگاه آالنیا اسپور ترکیه عضویت دارد.

اکوادور ملقب به زردها 
فدراسیون فوتبال اکوادور در سال ۱۹۲۵ تاسیس شد و در سال ۱۹۲۶ به 

عضویت فیفا در آمد.
نخستین بازی ملی اکوادور در سال ۱۹۳۸ در مقابل بولیوی برگزار شد که 
به تساوی یک بر یک انجامید. تیم ملی فوتبال اکوادور تا به حال ۳ بار به جام 
جهانی راه پیدا کرد که نخستین بار در سال ۲۰۰۲ و سپس در سال های )۲۰۰۴ 

و ۲۰۱۴( بوده است.
بهترین نتیجه این تیم در جام جهانی ۲۰۰۶  آلمان رقم خورد که توانست 

به مرحله یک شانزدهم نهایی صعود کند.
زردها در مجموع ۲۴ بار در کوپا آمریکا حضور داشتند که بهترین عنوان آنها 

مقام چهارمی در سال های ۱۹۵۹ و ۱۹۹۳ بوده است.
رتبه ۴۶  در  امتیاز  با ۱۴۵۲.۶۳  فیفا  رنکینگ  آخرین  در  اکوادور  ملی  تیم 

قرار گرفته است.
گوستاوو آلفارو ۵۹ ساله آرژانتینی از سال ۲۰۲۰ هدایت تیم ملی اکوادور 

را بر عهده دارد.

گروه A جام جهانی قطر را بیشتر بشناسید؛ 
جدال لیورپولی ها در گروه میزبان

مشخص شدن گروه بندی  جام جهانی قطر، شرایط را برای بررسی اجمالی 
تیم های حاضر در گروه A این رقابت ها فراهم آورد.

قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۲ در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار شد و در آن 
تیم های قطر، بلژیک، سنگال و اکوادور در گروه یک این مسابقات هم گروه شدند. 

در ادامه این گزارش تیم های گروه A را مورد بررسی قرار می دهیم.
قطر، ملقب به عنابی ها

تیم قطر پس از انتقادها و جنجال های فراوان توانست میزبانی جام جهانی 
آمریکا، کره جنوبی و قطر  ژاپن،  استرالیا،  از آن خود کند. کشورهای  را   ۲۰۲۲
نامزدهای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ بودند که در نهایت آمریکا و قطر به مرحله 

نهایی رسیدند و قطر به عنوان گزینه نهایی معرفی شد.
تیم قطر از سال ۱۹۷۰ میالدی عضو فیفا بوده است. این تیم در ۱۰ دوره 
از جام ملت های آسیا حضور داشته و در هفدهمین دوره این مسابقات با شکست 
دادن ژاپن قهرمان شد. همچنین در این دوره از مسابقات سعدالشعیب رکورددار 
کلین شیت با ۶۰۹ دقیقه بوده و المعز علی رکورد گلزنی در یک دوره جام ملت ها 

با ۹ گل را به نام خود ثبت کرد.
این اولین حضور قطر در جام جهانی به لطف میزبانی پر سر صدای خود 
است. عنابی ها در آخرین رده بندی فیفا با ۱۴۴۱.۴۱ امتیاز در رتبه ۵۱ جهان و 
پنجم آسیا قرار گرفته اند.سرمربی این تیم فلیکس سانچز اسپانیایی است که از 
سال ۲۰۱۳ کار خود را با تیم زیر ۱۹ سال قطر آغاز کرد و در سال ۲۰۱۷ سکان 

هدایت تیم ملی فوتبال این کشور را برعهده گرفت.
فدراسیون قطر در این سال ها با سرمایه گذاری و هزینه های هنگفتی که 
انجام داده، توانسته از بازیکنان چند ملیتی در تیم خود استفاده کند که ستاره های 

تاثیرگذار این تیم به شرح زیر هستند: 
امین لکومته )بازیکن مراکشی فرانسوی تبار(، احمد یاسر محمدی)مصر(، 
لوییس مارتین )برزیل(، محمد عبداهلل تریسور )جمهوری کنگو(، محمد مونتاری 
)غنا(، کریم بوضیاف )فرانسه(، علی اسد )بحرین(، محمد کسوال )غنا(، پدرو میگل 
)ساحل عاج(، سبستیان سوریا)اروگوئه(، عمر باری )جمهوری غنا( و رودریگو تاباتا 
خوخی  بوعالم  )سنگال(،  ابوبکر  خلیفه   ،) )عربستان  أبکر  عبدالرحمن  )برزیل(  
)الجزایر( و اکرم عفیف )پدر اکرم عفیف بازیکن تیم ملی قطر برای هر دو کشور 
تانزانیا و سومالی به میدان رفته و برای الغرافه به عنوان آخرین تیم باشگاهی نیز 

بازی کرده است. مادر عفیف هم اصلیتی بحرینی دارد(.
باید دید سرمربی اسپانیایی قطر نام کدام یک از این بازیکنان را در فهرست 

نهایی خود برای جام جهانی اعالم می کند.
گروه A جام جهانی قطر را بیشتر بشناسید؛ جدال لیورپولی ها در گروه میزبان

هلند ملقب به الله های نارنجی
فدراسیون فوتبال هلند فعالیت خود را از سال ۱۹۰۵ آغاز کرد. تیم فوتبال 
این کشور در مجموع ۱۰ بار توانسته جواز حضور در جام جهانی را کسب کند که 

نخستین بار آن در سال ۱۹۳۴ در کشور ایتالیا بوده است.
تیم ملی هلند به تسلط بر بازی فوتبال مدرسه ای معروف است. الله های 
نارنجی تا به حال سه بار در سال های ۱۹۷۴، ۱۹۷۸، ۲۰۱۰ به فینال جام جهانی 

رسیده  اما همواره در فتح جام ناکام بوده اند.

لیگ برتر در فاصله شش 
مسابقات  پایان  به  مانده  هفته 
به  شرایط  حساس ترین  در  و 
باید  مدعی  تیم  دو  حاال  و  رفت  تعطیالت 

آماده دیدارهای حساس پایانی شوند.
هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ 
برتر با انجام ۳ دیدار به پایان رسید و تکلیف 
تیم ها در جدول رده بندی لیگ برتر در فاصله 
۶ هفته مانده به پایان مسابقات مشخص شد. 
در این میان با توجه به تساوی پرسپولیس 
با  استقالل  به نظر می رسید  مقابل هوادار، 
شکست پیکان فاصله را به ۸ امتیاز رسانده 
و یک گام بلند دیگر به قهرمانی نزدیک شود 
نشان  حسینی  شاگردان  برابر  تساوی  ولی 
داد هنوز می توان شاهد تغییراتی در فاصله 
و حساسیت  بود  آتی  هفته های  در  تیم  دو 
مسابقات لیگ همچنان در کورس قهرمانی 

به قوت خود باقی است.
امتیازی  با توجه به ۴۵  در این میان 
بودن سپاهان رتبه سوم عماًل باید این تیم 
و سایر تیم ها را جدا از کورس قهرمانی در 

نظر گرفت.
اگرچه اختالف ۶ امتیازی بین استقالل 
و پرسپولیس در صدر هنوز پابرجاست ولی 
از حساسیت دیدارهای  این موضوع چیزی 

پایانی باقی مانده کم نمی کند.
به همین جهت به بررسی دیدارهای 
باقی مانده دو تیم و وضعیت آنها در جدول 

پرداختیم:
تعیین  و  جدول  در  تیم  دو  وضعیت 

قهرمانی با تفاضل
 استقالل با ۵۶ امتیاز در صدر جدول 
دارد.  کمتر  امتیاز   ۶ پرسپولیس  و  ایستاده 
نظر می رسد  به  فاصله مطمئن  این  اگرچه 
هفته های  در  آبی ها  کرد  دقت  باید  ولی 
اخیر اقتدار پیشین را در کسب نتایج ندارند 
و ۳ تساوی در ۵ بازی اخیر نشان می دهد 
آتی  هفته های  در  آنها  دادن  امتیاز  احتمال 
هم وجود دارد. برای مثال باید توجه کنید 
اگر پرسپولیس مقابل هوادار و صنعت نفت 
نتیجه گرفته بود االن در فاصله یک امتیازی 
با استقالل ایستاده بود و می شود گفت حفظ 
این فاصله بیشتر به دلیل لغزش پرسپولیس 
و استفاده نکردن از موقعیت هایی است که 
استقالل برای نزدیک شدن به این تیم داده، 
نه عملکرد فوق العاده استقالل. با این تفسیر 

به بررسی بازی های آینده می پردازیم.
الزم به ذکر است با وجود اینکه قانون 
رتبه  تعیین  برای  امسال  از  رو  رو در  بازی 
تیم ها اولویت دارد ولی تساوی در دو دربی 
حریف  خانه  در  زده  )گل  برگشت  و  رفت 
محاسبه نمی شود( این پوئن را از سرنوشت 
استقالل و  تیم  قهرمانی حذف کرده و دو 
پرسپولیس با تفاضل گل جایگاهشان را در 
صورت تساوی امتیازها تعیین می کنند. جایی 
که فعاًل استقالل شرایط به مراتب بهتری 
دارد و جبران فاصله ۸ تفاضل گل هم کار 

راحتی نیست.
دیدار   ۶ در  پرسپولیس  و  استقالل 

پایانی
به  فصل  دامه  ا در  باید  استقالل 
آلومینیوم،  فوالد،  پدیده،  سپاهان،  مصاف 
مس رفسنجان و نفت مسجد سلیمان برود.

با پیکان، ذوب آهن،  پرسپولیس هم 
سپاهان، تراکتور، پدیده و فجر بازی دارد.

هفته ۲۵
سپاهان، حریف هفته بیست و پنجم 
استقالل در حال حاضر چند هفته ای است 
که به روزهای اوجش برگشته است و نتایج 
به  گل   ۴ زدن  اش  نمونه  می گیرد.  خوبی 
صنعت نفت اوج گرفته ای است که به تازگی 
پرسپولیس را شکست داده و استقالل را هم 
حسابی اذیت کرده است. برای همین آبی ها 
کار راحتی مقابل شاگردان نویدکیا ندارند و 
نمایش متزلزلی که مقابل پیکان از آنها دیده 
شد این نگرانی را ایجاد می کند که مقابل 
سپاهان هم به نتیجه دلخواه نرسند. اگرچه 
نیاز استقالل به ۳ امتیاز به مراتب بیشتر از 
سپاهان است ولی آبی ها کار سختی در این 

دیدار دارند.
پرسپولیس باید در این هفته به مصاف 
حسابی  را  استقالل  که  تیمی  برود.  پیکان 
پرسپولیس  برای  می تواند  و  کرد  اذیت 
هم دردسرساز شود ولی به نسبت سپاهان 
حریف آسان تری روی کاغذ به نظر می رسد. 
شناخت خوب گل محمدی و مجتبی حسینی 
از یکدیگر می تواند عامل تعیین کننده این 
محمدی  گل  یحیی  اگر  ولی  باشد  بازی 
دوست دارد فاصله اش با صدر کم شود در 
صورتی که نویدکیا موفق به گرفتن امتیاز 
از مجیدی شود او باید از این فرصت این بار 

استفاده کند تا فاصله با استقالل کم شود.
هفته ۲۶

بعد از آن مجیدی باید شاگردانش را 
به مصاف پدیده بفرستد. تیمی که این روزها 
برای نیافتادن می جنگد و نتایج قابل قبولی 
هم کسب کرده است. بعد از اینکه شاگردان 
سیدعباسی پرسپولیس را با تساوی زمین گیر 
کردند، در هفته های اخیر هم مقابل نساجی، 
تراکتور و گل گهر موفق شدند تساوی بگیرند 
و فجر را شکست دهند و حریف خطرناکی 
خواهند بود و باید دید مقابل استقالل کاری 

از پیش می برند یا نه.
بازی  هم  پرسپولیس  دیگر  سوی  از 
تارتار  مهدی  و  دارد  آهن  ذوب  با  سختی 
یک بار دیگر در کورس قهرمانی پرسپولیس 
بار  این  باید دید  این تیم برخورد دارد و  با 
بازی  نه. می توان  یا  از پیش می برد  کاری 
دو تیم در این هفته را تقریبًا در یک سطح 
دانست. ذوب آهن روی کاغذ تیم قوی تری 
است ولی پدیده انگیزه های بیشتری دارد.

هفته ۲۷
یک بازی سخت دیگر برای استقالل 
در این هفته از رقابت ها. فوالد این روزها تیم 
جانداری است و حسابی روی فرم آمده و با 
جواد نکونام نتایج خیلی خوبی کسب می کند 
و شانس باالیی هم برای کسب سهمیه دارد. 
انگیزه های باالی نکونام مقابل مجیدی را 
اینکه آخرین  نباید دست کم گرفت و  هم 
تقابل این دو تیم هم در شرایطی که توپ 
و میدان دست فوالد بود شوت مهارنشدنی 
مهدی پور برتری استقالل را رقم زد و پیش 
از آن هم این دو در فینال جام حذفی به هم 
برخورد کردند که فوالد موفق به شکست 
استقالل  جهت  هر  به  شد.  استقالل  دادن 
بازی سختی مقابل فوالد در این هفته دارد.
دیدار  یک  هفته  این  هم  پرسپولیس 
که  داشت  خواهد  سپاهان  مقابل  دشوار 
زمین  در  نضباطی  ا کمیته  حکم  طبق 
باید برای  انجام می شود. سپاهان  بی طرف 
این در  و  حفظ جایگاه سومی خود بجنگد 
سهمیه آسیایی تیم هم موثر است و نویدکیا 
و  محمدی  گل  برای  سختی  روز  می تواند 

شاگردانش رقم بزند.
هفته ۲۸

استقالل این هفته با آلومینیوم بازی 
دارد. تیمی که به تازگی هدایتش بر عهده 
رحمتی قرار گرفته و البته هنوز برای قضاوت 
در مورد کیفیت این همکاری زود است ولی 
تا آن زمان می توان عیار سنجی درستی از 
تیم اراکی با هدایت سرمربی جدید خودش 
داشت. رحمتی هم از استقاللی های سابق 
است که بدون شک انگیزه های زیادی برای 

تقابل با فرهاد مجیدی دارد.
تراکتوِر  مصاف  به  هم  پرسپولیس 
ساغالم خواهد رفت. کیفیت این بازی ارتباط 
زیادی به وضعیت پایین جدول و حساسیت 
بازی برای تراکتور در آن مقطع دارد. هرچند 
این دیدار به شکل سنتی خود همیشه جذاب 

و حساس است.
هفته ۲۹

استقالل در این دیدار به مصاف مس 
دور  در  که  تیمی  رفت.  خواهد  رفسنجان 
رفت آبی ها را خیلی آزار داد ولی در نهایت 
حاال  و  شود  پیروز   ۲-۳ توانست  استقالل 
روز  یک  دارند  قصد  شاگردانش  و  ربیعی 
سخت دیگر برای استقالل رقم بزنند. مس 

این هفته با شکست مقابل تراکتور متزلزل 
خوب  تیم های  از  همچنان  ولی  داد  نشان 

لیگ است.
به  شرایط  این  در  هم  پرسپولیس 
مصاف پدیده می رود. تیمی که کیفیتش در 
این بازی بستگی به شرایطش در آن مقطع 
باشد  شده  مسجل  پدیده  سقوط  اگر  دارد. 
برابر شاگردان گل  انگیزه چندانی  این تیم 
محمدی ندارد و بقای آنها هم بعید است آن 
زمان قطعی شده باشد ولی اگر برای ماندن 

بجنگند اوضاع به مراتب متفاوت است.
هفته ۳۰

به هفته  باید دید سرنوشت قهرمانی 
آخر می رسد یا نه. اگر استقالل تا آن مقطع 
قهرمانی خود را مسجل کرده باشد دیدارهای 
این هفته و رقابت با پرسپولیس دیگر معنایی 
ندارد ولی اگر نبرد قهرمانی به ایستگاه پایانی 
برسد بسته به شرایط امتیازی آنها حساسیت 
بازی ها هم متفاوت است. استقالل در این 
هفته به مصاف نفت مسجد سلیمان می رود 
که سرنوشت سقوط این تیم هم تاثیر زیادی 
در اهمیت و کیفیت بازی دارد. اگر نفتی ها 
برای بقا بجنگند انگیزه زیادی خواهند داشت 
و در غیر این صورت بازی اهمیت چندانی از 

لحاظ جدولی برای آنها ندارد.
پرسپولیس هم در شرایط مشابه باید به 
مصاف فجر برود و باید دید سقوط یا بقای 
این تیم در آن مقطع مشخص است یا نه 
پایانی  تقابل هفته  برای  تیم  این  انگیزه  تا 

معلوم شود.
جمع بندی

ز  ا تر  ر ا دشو ستقالل  ا رهای  دیدا
اگر گل محمدی  و شاید  است  پرسپولیس 
و شاگردانش در شرایط مطلوبی بودند امید 
قرعه  این  از  استفاده  با  که  داشتند  زیادی 
بهتر شانس خود را برای قهرمانی باال ببرند 
نه  اوضاع روحی  و  تزلزل سرخپوشان  ولی 
چندان خوب دراردوی این تیم که در نتایج 
و عملکرد تیم هم تاثیر خودش را گذاشته 
باعث شده کار برای سرخپوشان سخت شود.
در  الزم  اقتدار  اگرچه  هم  استقالل 
نتیجه گیری را مثل گذشته ندارد ولی فاصله 
۶ امتیازی و تفاضل خوب شانس باالیی برای 
آنها در مسیر قهرمانی شکل داده است. در هر 
صورت هرچه جلو برویم سرنوشت قهرمانی 

بیشتر قابل پیش بینی است.

6هفته و 6 امتیاز فاصله؛

سرنوشت قهرمانی لیگ در روزهای پایانی مشخص می شود

جهانی  جام  تاریخ  در  حال  به  تا 
فوتبال چهار تیم کره جنوبی، کره شمالی، 
دور  از  شده اند  موفق  عربستان  و  ژاپن 
ایران به  گروهی صعود کنند. تیم ملی 
این  از  تیم  پنجمین  تا  است  آن  دنبال 

حیث باشد.
تاریخ  در  کهن  قاره  نمایندگان 
نه  حضوری  حال  به  تا  جهانی  جام 
چندان پررنگ داشته اند. قطر، جدیدترین 
نماینده آسیا به حساب می آید که به لطف 
توانست  دوم  و  بیست  جام  در  میزبانی 
برای نخستین مرتبه به مهمترین رویداد 

فوتبالی جهان وارد شود.
به  کشور   ۱۲ ین  ا ز  ا *پیش 
جهانی  جام  در  آسیا  قاره  از  نمایندگی 
حضور داشتند. کره جنوبی با ۱۱ حضور 
از این حیث بهترین آمار را از آن خود 
در  حضور  هفت  با  ژاپن  است.  کرده 
عربستان  و  ایران  دارد.  قرار  دوم  رده 
با ۶ حضور در جایگاه سوم ایستاده اند. 
کویت،  اندونزی،  کره شمالی،  استرالیا، 
نمایندگان  دیگر  و چین  امارات  عراق، 

آسیا در تاریخ جام جهانی بودند.
*کره جنوبی با ۱۰ حضور متوالی و 
ژاپن با هفت حضور متوالی به میهمانان 
ند.  شده ا تبدیل  نی  جها جام  ثابت 
 ۱۹۸۲ سال  از  تائه گوک  جنگجویان 
ادوار جام جهانی حاضر بودند.  در تمام 
ژاپن نیز اولین حضورش در سال ۱۹۹۸ 
جزو  ادوار  تمام  در  آن  از  پس  و  بود 

شرکت کنندگان بوده اند.
بهترین  همچنین  *کره جنوبی 
جام  در  آسیایی  تیم های  بین  را  عنوان 
جهانی به خود اختصاص داده است. آنها 
در جام جهانی ۲۰۰۲ که به همراه ژاپن 
یکی از ۲ میزبان بودند به عنوان چهارمی 
نائل شدند. کره ای ها همچنین در سال 
۲۰۱۰ موفق به صعود از گروه خود شدند 
اما در یک هشتم نهایی به اروگوئه باختند 

و از گردونه رقابت ها کنار رفتند.
صعود  تعداد  لحاظ  ز  ا پن  *ژا
بار  اینجا سه  تا به  آنها  رکورددار است. 
موفق به صعود از گروه خود شده اند ولی 
هر سه بار در مرحله یک هشتم نهایی 
فرمول  آبی ها  شدند.  پذیرا  را  شکست 
از جام  ترتیب  به  آنها  دارند.  نیز  جالبی 
جهانی ۹۸ یک در میان در دور گروهی 

راه  دوم  دور  به  و سپس  حذف شده اند 
آنها  پیدا کرده اند. طبق همین سازوکار 
در سال های ۲۰۰۲، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸ به 
دور دوم راه یافته اند و به ترتیب مقابل 
ترکیه، پاراگوئه و بلژیک حذف شده اند. 
باید دید مطابق با این وضعیت، آنها امسال 
در دور گروهی حذفی می شوند یا خرق 

عادتی در راه خواهد بود.
*کره شمالی در جام جهانی ۱۹۶۶ 
لقب طوفان زرد را برای خود دست و پا 
کرد. آنها موفق شدند ضمن حذف ایتالیا 
به یک چهارم نهایی برسند اما پیروزی 
آنها مقابل پرتغال با درخشش اوزه بیو از 
بین رفت و در جمع هشت تیم پایانی با 
جام وداع کردند. دومین حضور کره ای ها 
دور  در  تلخ  حذفی  به   ۲۰۱۰ سال  در 

گروهی منتج شد.
سال  در  بار  یک  نیز  *عربستان 
۱۹۹۴ موفق شد از گروه خود کوالیفای 
شود و به مرحله بعدی برسد. آنها بعد از 
با هلند موفق شدند  در جدال  شکست 
مراکش و بلژیک را شکست دهند و به 
دور دوم صعود کنند. آنها در این مرحله 
با حساب سه بر یک مقابل سوئد مغلوب 

شدند و به خانه بازگشتند.
*صعود استرالیا در سال ۲۰۰۶ نیز 
نماینده  آنها  در شرایطی رقم خورد که 
آسیا نبودند و به عنوان یک تیم از قاره 
اقیانوسیه جواز حضور در دور دوم را کسب 
کردند. جایی که به سختی برابر ایتالیا تن 

به شکست دادند.
در ۶  اما  ایران  فوتبال  ملی  *تیم 
حال  به  تا  جهانی  جام  در  خود  حضور 
صعودی را تجربه نکرده است. تیم ملی 
در سال های ۱۹۷۸، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۴ 
و ۲۰۱۸ به ترتیب با یک، سه، یک، یک 
و چهار امتیاز نتوانسته ایم مجوز حضور در 

دور دوم را به دست بیاوریم.
بیست  جام  در  آسیایی ها  وضعیت 

و دوم:
قطر: میزبان در گروه ساده ای قرار 
با  باید  سانچز  فلیکس  شاگردان  ندارد. 
داشته  رقابت  اکوادور  و  هلند  سنگال، 
بلند  اردوی  یک  عنابی پوشان  باشند. 
خود  روی  پیش  را  ماهه  چند  و  مدت 
خواهند داشت. آنها مدتهاست دیدارهای 
و  داده اند  ترتیب  را  زیادی  دوستانه ی 
می خواهند با آمادگی کامل، اولین حضور 
خود را تجربه کنند. با این اوصاف به نظر 
می رسد آنها کمترین شانس را در گروه 
هشتم  یک  دور  به  رسیدن  برای  یک 

نهایی داشته باشند.
ه  هرو با  ن  عربستا ن:  عربستا
رنارد توانست به دومین صعود متوالی 
برسد. آنها در گروه آرژانتین، مکزیک 
طبیعتا  و  ند  گرفته ا جای  لهستان  و 
دور  به  صعود  برای  را  بخت  کمترین 
دوم دارند. رنارد در جام جهانی ۲۰۱۸ 
جهانی  جام  به  مراکش  ملی  تیم  با 
باکیفیت  بازی های  علی رغم  اما  آمد 
نتوانست به دور بعدی برسد. حاال این 
سرمربی باتجربه به دنبال این است تا 
هم عربستان را بعد از ۲۸ سال به دور 
دوم برساند و هم خودش به این افتخار 
نائل شود. البته که هر سه رقیب نسبت 

به آنها برتری محسوسی دارند.
قاره  نماینده  بدشانس ترین  ژاپن: 
کهن بدون شک ژاپن است. تیمی که 
با فوتبالی جذاب توانست به جام جهانی 
۲۰۲۲ راه پیدا کند باید در گروه مرگ با 
تیم های اسپانیا، آلمان و همچنین برنده 
داشته  پیکار  نیوزیلند/کاستاریکا  پلی آف 
باشد. سامورایی ها احتماال مشکلی برای 
نخواهند  پلی آف  برنده  با  شدن  روبرو 

بعدی،  دور  به  صعود  کلید  اما  داشت، 
یا  اسپانیا و  تیم  از ۲  از سد یکی  عبور 
تیم چهار سال  با  آلمان است. ژرمن ها 
قبل تفاوت دارند و هانسی فلیک نتایج 
است. الروخا  کرده  را کسب  درخشانی 
نیز با هدایت انریکه پوست اندازی را به 
بهترین شکل پشت سر گذاشته و آماده 
است تا برای رسیدن به دومین قهرمانی 

ماموریتش را آغاز کند.
کره جنوبی: تیم پائولو بنتو به خودی 
خود تیم مقتدری در انتخابی جام جهانی 
نبود. آنها حاال باید با تیم های اروگوئه، 
باشند.  داشته  مصاف  پرتغال  و  غنا 
گروهی نسبتا دشوار برای تیمی که نشان 
داده طراوت سابق را ندارد. کره در جام 
جهانی ۲۰۱۸ با شکست آلمان کارش را 
باال  از گروهش  نتوانست  اما  تمام کرد 
بیاید. باید دید آنها این بار چه نمایشی 

خواهند داشت.
استرالیا یا امارات: برنده این دیدار 
به  قدم  پرو  دادن  شکست  صورت  در 
فرانسه،  که  گذاشت  خواهد  گروهی 
دارند.  جای  آن  در  تونس  و  دانمارک 
بردن تونس می تواند در دسترس باشد 
اما ایجاد مشکل برای فرانسه و دانمارک 
دشوار خواهد بود. خروس ها مدافع عنوان 
قهرمانی هستند و با ۲ جین ستاره اصال 
به سندورم حذف مدافع  ندارند  دوست 
دچار  گروهی  دور  در  قهرمانی  عنوان 
شوند. در سوی دیگر ماجرا، دانمارکی 
حضور دارد که در یورو نشان داد چه تیم 

باصالبتی است.
بارها  ایران  گروه  درباره  ایران: 
ما هم روی کاغذ  است.  صحبت شده 
شانس کمتری نسبت به آمریکا و حتی 
برنده پلی آف اروپا و صد البته انگلیس 
اما  داریم،  دوم  دور  به  راهیابی  برای 
گروه مان گروهی استاندارد است و امکان 
صعود وجود دارد. شاید بتوان این ادعا را 
داشت که گروه ایران نسبت به الباقی 
تیم های آسیایی متعادل تر است. باید دید 
در نهایت کدام تیم ها در آسیا بهترین 

عملکرد را خواهند داشت.
در جام جهانی ۲۰۱۸ تنها ژاپن بود 
که موفق شد به مرحله بعدی صعود کند. 
در جام جهانی ۲۰۱۴ نیز هر چهار تیم در 

دور گروهی حذف شدند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

بررسی عملکرد نمایندگان آسیا در تاریخ جام جهانی؛

 تیم ملی ایران می خواهد پنجمین تیم باشد!
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آگهی فقدان سند مالکیت 
سند مالکیت دفترچه ای مقدار یک سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت ۲۰/۷۰ متر مربع قطعه ۸۶۶ تفکیکی تحت پالک ۵۱/۷۶/۸۱۵ 
عثمان  آقای  نام  به  به شماره چاپی ۷۲۸۱۹۹  مهاباد  در بخش ۱۴  واقع  اصلی 
خانی فرزند عبداله صادر و تسلیم گردیده نامبرده برابر درخواست وارده به شماره 
۱۰۹/۱۱۰/۱۴۰۱/۴۰ – ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ با ارائه دو برگ فرم تکمیل شده استشهادیه 
– ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۳  مصدق وارده به شماره ۱۸۴۷۷۰ 
اسباب کشی گردیده  به علت  مالکیت صادره فوق  سردشت مدعی فقدان سند 
و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی به نام خود نموده ملک سابقه بازداشتی و 
رهنی و ممنوع المعامله ندارد. لذا مراتب به استناد تبصره ۱ ماده ۱۲۰ 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 این 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 
ثتب المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود 

تاریخ انتشار: روز شنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سردشت 

سمند  سواری  خودرو  سبز  وبرگ  کمپانی  برگ  مالکیت  اسناد 
موتور۱۲۴۸۸۱۲۶۷۸۵  روغنی  سفید  رنگ  به   ۱۳۸۸ مدل  سورن 
وشاسیNAACCICF۸۹F۴۲۱۴۲۷پالک ۱۹- ۱۶۳ ج ۶۸ وشناسه 
اعتبار  درجه  از  گردیده  مفقود   IRFC۸۸۱V۰RX۴۲۱۴۲۷ وسیله 

ساقط است. مریوان

آگهی اختصاصی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

تعیین  قانون  موضوع  هیات  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۲۲۲۶   برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۶۲۵  تقاضای آقای 
محمدرضا ریاحی به شماره شناسنامه ۸۱۶۱ و کدملی ۲۱۲۲۷۳۷۶۱۱  صادره از 
گرگان فرزند جعفر در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
به مساحت ۱۹۹/۲۷ متر مربع از پالک شماره ۱۲۶ اصلی واقع در اراضی گلند 
بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی 
بی بی خازنین به متقاضی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به 

مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان 

م / الف ۱۰۶۷۷

آگهی اختصاصی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

تعیین  قانون  موضوع  هیات  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۲۸۶۱   برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۹۸  تقاضای خانم 
فاطمه گل محمدی زیارتی به شماره شناسنامه ۱۴۴۸ و کدملی ۲۱۲۰۸۳۴۲۳۷ 
صادره از گرگان فرزند علی در یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
به مساحت ۱۰۵/۷۵ متر مربع از پالک شماره یک اصلی واقع در اراضی زیارت 
بخش چهار حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی 

به متقاضی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع 

ذیصالح قضایی تقدیم نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان 

م / الف ۱۰۶۶۷

آگهی مزایده اتومبیل موضوع پرونده اجرایی کالسه ۱۴۰۰۰۲۱۲۹
یوسفی  میثم  سید  آقای   ۱۴۰۰۰۲۱۲۹ کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
فرزند سید علیرضا به شماره ملی ۲۵۸۰۵۴۴۹۸۴ به استناد سند ازدواج ۷۰۴۷-
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ دفترخانه ازدواج شماره ۱۰۴ شهر رشت تعداد ۱۰۰ عدد سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید بابت اصل به خانم صفورا حقیقی فرزند مهدی به شماره 
ملی ۲۵۸۰۱۴۴۶۹۲ و پنج درصد نیمعشر آن به دولت مدیون بوده که برابر مقررات 
تمامت ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری کار نیسان رونیز رنگ نقره ای متالیک 
مدل ۱۳۸۳ به شماره ایران۷۸-۶۵۶ ج ۲۱ به شماره موتور ۲۴۸۲۷۴۵۷ به شماره 
شاسی ۲۲۳۰۳۹۴۸ که سواری مذکور به لحاظ اتاق از قسمت درب موتور و پهلو 
با  بازدید  راست رنگ دار به نظر می رسد و به لحاظ فنی و موتوری در زمان 
از ۴ حلقه  استارت روشن شده و قابلیت کارایی وبهره برداری را دارا می باشد 
الستیک مطلوب و کارآمد به رینگ اسپرت و زاپاس و رادیو پخش مانیتور دار و 
باربند وبیمه شخص ثالث را برخودار است )کیلومتر کارکرد زمان بازدید ۲۵۹۸۵۵ 
می باشد( اصالت خودرو برابر سوابق شماره گذاری تائید شده است و لیکن قبل از 
هرگونه نقل و انتقال اتی داللت خودرو به نمایندگی مجاز و مرکز تعویض پالک 
به جهت بررسی سال ساخت و اصالت و سالمت اتاق و موتور الزامی است خودرو 
مذکور متعلق به مدیون طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰/۰۱-۱۴۰۰۰۴۹۱۸۰۶۷۰۰۷۶۸۶ 
شماره  نظریه  طبق  مزبور  خودرو  تمامت  و  توقیف  بستانکار  درخواست  حسب 
۱۴۰۰۰۵۰۱۸۰۶۷۰۱۵۵۰۵-۱۴۰۰/۱۲/۰۲ هیات کارشناسان رسمی دادگستری 
ارزیابی  ریال(  میلیون  و چهارصد  )چهارمیلیارد  ریال  مبلغ ۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰  به 
و بهای ان قطعیت یافته و از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز یکشنبه مورخه 
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ در رشت پارکینگ توسن به نشانی رشت بلوار امام رضا از طریق 
مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ پایه ۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)چهارمیلیارد 
و چهارصد میلیون ریال ( شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می 
شود و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت ومکان 
مقرر برگزار خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد مبلغ 
پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی او 
درجلسه مزایده الزامیست و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی 
که ظرف مهلت مقرر مانده فروش رابه حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد و دراینصورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد . تاریخ انتشار:۱۴۰۱,۰۱,۲۰

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت-شهرام دریا

آگهی مزایده اتومبیل موضوع پرونده اجرایی کالسه ۱۴۰۰۰۱۵۹۹
قربانی هلل وجه  امید  آقای  اجرایی کالسه ۱۴۰۰۰۱۵۹۹  پرونده  به موجب 
سری فرزند خسرو به شماره ملی ۲۷۳۹۷۷۸۲۲۸ به استناد سند ازدواج ۲۵۶۴-
ازدواج شماره ۱۲۷ شهر کیاشهر تعداد ۵۰۰ عدد سکه  ۱۳۸۱/۰۵/۱۸ دفترخانه 
تمام بهارآزادی بابت اصل به خانم فاطمه یاری لیچائی فرزند منصور به شماره 
ملی ۲۷۳۹۱۱۵۷۱۷ و پنج درصد نیمعشر آن به دولت مدیون بوده که برابر مقررات 
تمامت ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری سیستم پراید ۱۴۱ مدل ۱۳۸۶ به رنگ 
نوک مدادی به شماره انتظامی ۸۹۶ م ۲۲-ایران ۴۶ به شماره موتور ۱۸۵۴۱۵۹ 
شماره شاسی ۱۴۸۲۲۸۶۱۹۸۰۶۹ طبق بازدید کارشناسی رسمی دادگستری خودرو 

مذکور به لحاظ اتاق سالمت و لیکن از قسمت درب عقب راست رنگ دار است 
دارا  را  برداری  بهره  قابلیت  استارت روشن شده و  با  به لحاظ فنی وموتوری  و 
می باشد واز چهار حلقه الستیک مطلوب و یک حلقه زاپاس نیز برخوردار است 
و فاقد آچار جک می باشد بیمه شخص ثالث نامشخص می باشد خودرو مذکور 
 ۱۴۰۰۰۴۹۱۸۵۸۴۰۰۰۵۹۳-۱۴۰۰/۰۸/۰۵ شماره  نامه  طی  مدیون  به  متعلق 
حسب درخواست بستانکار توقیف و تمامت خودرو مزبور طبق نظریه اصالحیه 
شماره ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ – ۱۴۰۰۰۵۰۱۸۰۶۷۰۱۲۵۵۸ کارشناس رسمی دادگستری 
قطعیت  ان  بهای  و  ارزیابی  ریال(  )پانصدمیلیون  ریال   ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به 
یافته و از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز پنجشنبه مورخه  ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ در 
رشت پارکینگ توسن به نشانی رشت بلوار امام رضا از طریق مزایده به فروش 
می رسد مزایده از مبلغ پایه ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )پانصد میلیون ریال ( شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد شرکت در 
جلسه مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده 
ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی او درجلسه مزایده الزامیست و برنده 
مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش 
رابه حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه دولت واریز خواهد شد و دراینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط 

و مزایده تجدید می گردد . تاریخ انتشار:۱۴۰۱,۰۱,۲۰
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت-شهرام دریا

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری پراید تیپ جی تی ایکس ای به رنگ نقره ای 
موتور  به شماره   ۵۶ ایران  به شماره پالک ۷۱۹ ب ۷۱-  مدل ۱۳۸۷  متالیک 
گرد  بیابان  جعفر  به  متعلق   S۱۴۱۲۲۸۷۸۰۵۵۰۴ شاسی  شماره  به   ۲۵۱۳۰۰۶

جوان مفقود و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت امالک 
آقای حسین صمدیان مالک یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ پالک 
ثبتی ۲۷۹۳ بخش ۳ مهدیشهر به استناد درخواست وارده به شماره ۸۴۴۲ مورخ 
به شماره سند  به شماره دفتر ۸۱ صفحه ۵۸  ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ذیل ثبت ۱۱۸۸۸ 
نموده است که سند  ادعا  ایشان صادر و تسلیم شده  نام  به  ۴۷۰/۲۱۹۶۷۸ که 
مذکور به علت جابجایی مفقود گردیده و چنون در نظر است سند مالکیت المثنی 
نسبت به پالک فوق صادر گردد لذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس 
که مدعی انجام معامله با پالک صر االشاره می باشد با مدعی وجود سند مالکیت 
شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  روز  ده  مدت  است ظرف  خود  نزد  در 
مهدیشهر مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر سند مالکیت المثنی برابر 

مقررات صادر خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مهدی شهر 

آگهی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت امالک 
ثبتی  پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  مالک  صمدیان  حسین  آقای 
۲۸۵۰/۱۳۰  بخش ۳ مهدیشهر به استناد درخواست وارده به شماره ۸۴۴۹ مورخ 
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ذیل ثبت ۱۱۱۵۱ به شماره دفتر ۲۵  صفحه ۲۲۲  به شماره سند 
۳۲۹۸۰ که به نام ایشان صادر و تسلیم شده ادعا نموده است که سند مذکور به 
علت جابجایی مفقود گردیده و چنون در نظر است سند مالکیت المثنی نسبت به 
پالک فوق صادر گردد لذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس که مدعی 
انجام معامله با پالک صر االشاره می باشد با مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود 
است ظرف مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدیشهر مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مقرر سند مالکیت المثنی برابر مقررات صادر خواهد شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مهدی شهر 

شناسه آگهی ۱۲۹۸۳۷۳

آگهی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت امالک 
آقای حسین صمدیان مالک سه پنجم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۲۷۴۴ 
بخش ۳ مهدیشهر به استناد درخواست وارده به شماره ۸۴۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ 
ذیل ثبت ۱۰۴۹  به شماره دفتر ۱۰  صفحه ۳۷۴ به شماره سند ۰۹۴۰۲۳ که به 
نام ایشان صادر و تسلیم شده ادعا نموده است که سند مذکور به علت جابجایی 
مفقود گردیده و چنون در نظر است سند مالکیت المثنی نسبت به پالک فوق صادر 
گردد لذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس که مدعی انجام معامله با 
پالک صر االشاره می باشد با مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود است ظرف 
مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدیشهر مراجعه و اعتراض 
نماید بدیهی است  یا سند معامله تسلیم  ارائه اصل سند مالکیت  خود را ضمن 

پس از انقضای مهلت مقرر سند مالکیت المثنی برابر مقررات صادر خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مهدی شهر 

شناسه آگهی ۱۲۹۸۳۷۳

آگهی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت امالک 
پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  پنجم  سه  مالک  صمدیان  حسین  آقای 
ثبتی ۲۷۳۶  بخش ۳ مهدیشهر به استناد درخواست وارده به شماره ۸۴۴۴ مورخ 
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ذیل ثبت ۱۰۴۷  به شماره دفتر ۱۰  صفحه ۳۷۸ به شماره سند 
۰۹۲۰۲۷  که به نام ایشان صادر و تسلیم شده ادعا نموده است که سند مذکور به 
علت جابجایی مفقود گردیده و چنون در نظر است سند مالکیت المثنی نسبت به 
پالک فوق صادر گردد لذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس که مدعی 
انجام معامله با پالک صر االشاره می باشد با مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود 
است ظرف مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدیشهر مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مقرر سند مالکیت المثنی برابر مقررات صادر خواهد شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مهدی شهر 
شناسه آگهی ۱۲۹۸۳۷۳

متن آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۰۰۱۸۴۰آقای محمدلطفی فرزنداسماعیل 
استنادسندازدواج  ۳۷۲۰۰۹۸۱۶۸وکدملی۳۷۲۰۰۹۸۱۶۸به  شناسنامه  شماره  به 
شماره ۲۵۷۱مورخ۱۳۹۹/۸/۴دفترخانه ازدواج شماره۱۷۳وطالق شماره۳۴شهرقروه 
به  جالل  فرزند  لطفی  روژان  خانم  به  طال  مبلغ۱۹/۵مثقال  کردستان  استان 
دستگاه  شناسنامه۳۷۲۱۳۳۱۶۹۹وکدملی ۳۷۲۱۳۳۱۶۹۹بدهکاربوده یک  شماره 
اتومبیل سواری پیکان مدل سال ۱۳۸۱به شماره انتظامی ۹۸ د۸۷۷- ۵۱ وشماره 
تعداد   i سفید،تیپ۱۶۰۰  شاسی۸۱۵۴۲۸۳۴،رنگ  موتور۱۱۱۵۸۱۴۱۳۷۴وشماره 
جلوچپ  ودرب  چپ  خودرومذکورگلگیرجلو  وتعدادسیلندر۴  چرغ۴  ۲تعداد  محور 
خوردگی داردوبدنه دورنگ می باشدوآج الستیک های آن ۵۰ درصداست ودارای 
است  موتور)کاپوت(تصادفی  ودرب  است  ورادیوپخش  وآچارچرخ  وجک  زاپاس 
این وسیله فاقدخالفی است،متعلق به آقای میکائیل کریمی بازداشت که طبق 
نظرکارشناسی رسمی به مبلغ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی شده است،خودرومذکو

رازساعت۹الی۱۲مورخ۱۴۰۱/۲/۶توسط اداره اجرای اسنادرسمی سنندج ودرمحل 
سنندج-پارکینگ قدس ازطریق مزایده به فروش می رسدشرکت درمزایده منوط 
به پرداخت ده درصدازمبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وحضورخریداریا 
التفاوت  مابه  است  مکلف  مزایده  است.برنده  مزایده  اودرجلسه  قانونی  نماینده 
تودیع  ثبت  صندوق  حساب  به  مزایده  ازتاریخ  مدت۵روز  راظرف  فروش  مبلغ 
ثبت  سپرده  حساب  رابه  فروش  مقرر،مانده  مهلت  ظرف  که  ودرصورتی  نماید 
این  واریزخواهدشد.در  وبه حساب خزانه  استردادنبوده  واریزنکندمبلغ مذکورقابل 
از  گردد.مزایده  می  تجدید  ومزایده  اعتبارساقط  ازدرجه  فروش  عملیات  صورت 
مبلغ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا"فروخته می 
شودوکلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است ونیم عشروحق مزایده 

نقدا"وصول خواهد شد. م الف۱۴۴۱
تاریخ نشرآگهی مزایده:۱۴۰۱/۱/۲۰

امسال، سال تحول بیمه آسماری است
همزمان با فرارسیدن سال نو، مدیرعامل شرکت بیمه آسماری پیامی 

صادر کرد.
همزمان با فرارسیدن سال نو، مدیرعامل شرکت بیمه آسماری پیامی 

صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه آسماری، متن پیام علیرضا یزدان 

دوست به این شرح است:
“به نام خداوند بخشنده و بسیار مهربان”

نوروز، پیوند دیرین آدمی است با طبیعت که هر ساله با آغاز بهار جشن 
گرفته می شود. اما امسال، سومین سالی است که بهار و نوروز برای ایرانیان 

معنای دیگری دارد.
ویروسی کوچک، آشوبی بزرگ در دل جهان انداخت و همه ابعاد زندگی 
بشر را متاثر کرد. تعامالت اجتماعی انسانها بسیار محدود شد، کسب و کارهای 
زیادی آسیب دید، اقتصادهای بزرگ دنیا رکودی بزرگ را تجربه کردند و 

بسیاری بر اثر ابتال به این بیماری، جان خود را از دست دادند.
سال ۱۴۰۰ را با تمام فراز و نشیب ها، غم ها و شادی ها و به خصوص 

با وجود بیماری کرونا پشت سرگذاشتیم.
در سالی که گذشت با وجود شرایط پیچیده برای صنعت بیمه و همچنین 
کال اقتصاد با لطف پروردگار، تالش و ایستادگی مدیران، کارشناسان، صداقت 
و عشق تمامی همکاران چه در شعب و چه در نمایندگیها، با تکیه بر تجربه 
گذشته و افق پیش رو ضمن تداوم گام برداشتن در مسیر رشد و پویایی ، 
تهدیدها را به فرصت هایی بی نظیر مبدل ساختیم و به اهداف از پیش تعیین 
شده دست یافتیم. با اجرای پروژه های جدید، بار دیگر، پرتوان در عرصه رقابت 
از اهداف  برای سازندگی صنعت بیمه کشور عزیزمان حاضر شدیم و حتی 

تعیین شده نیز پیشتر رفتیم و نتایج درخشانی را رقم زدیم.
شرکت بیمه آسماری با پرتفوی مناسب و تمرکز بر روی نرخ های فنی، 
از رقابت های  ارائه کند و خود را  توانست خدمات خوبی به مشتریان خود 

ناسالم بازار به دور نگه دارد.
قدم  با سرعت  پویا،  و  جوان  سازمانی  مثابه  به  آسماری  بیمه  شرکت 
برداشت و همه تالش خود را به کار گرفت تا نه تنها پس از وقوع حادثه، 
دغدغه جبران خسارت را از بیمه شدگان و بیمه گزاران سلب کند، بلکه آنها 
را با آرامش به شرایط پیش از وقوع حادثه بازگرداند. بیمه آسماری تالش 
کرد حقوق بیمه گزاران و بیمه شدگان خود را در کمال احترام به آنها بپردازد. 
و همچنین موفق شد پر توان تر از همیشه، قله های توسعه و پیشرفت را 

یکی پس از دیگری فتح کند.
شرکت بیمه آسماری که یکی از مهمترین عوامل رشد پرتفوی صنعت 
بیمه را همراهی و همسویی با نیاز مشتریان در طراحی محصوالت می داند، 
حوزه  در  کمبودها  و  دریافت  فروش  از طریق شبکه  را  مشتریان  اطالعات 
قوانین،  اساس  بر  ای  بیمه  تا خدمات  است  نموده  برطرف  را  آنها  نیازهای 
مقررات و آیین نامه های شورای عالی بیمه، به بهترین شکل برای آنها در 

دسترس باشد.
رشدهای پیاپی پرتفوی شرکت، دسترسی به بازارهای ناشناخته و نیز 
طراحی محصوالت منحصر به فرد، تا به امروز تنها به کمک بیمه شدگان 

عزیزمان محقق شده است.
اکنون بیمه آسماری به برندی معتبر و شناخته شده در بازار بیمه ای کشور 
تبدیل شده و خدمات با کیفیت آن بر همه بیمه شدگان آشکار است. بدیهی 
است تجربیات و رهنمودهای هیات مدیره پرتجربه و دانشمند بیمه آسماری 

در این موفقیت های روزافزون، همواره چراغ راه بوده است.
در آستانه ورود به سال جدید، برنامه تحول شرکت طراحی شده و اقدامات 

جهشی به منظور توسعه بازار در نظر گرفته شده است.
از همه کسانی که کشتی بیمه آسماری را در دریای متالطم بازار بیمه 

کشور به کمک یکدیگر هدایت می کنند، قدردانی می کنم.
بدون شک سال آینده و شروع قرن جدید، با توجه به زیرساخت های 
فراهم شده، سال تحول بیمه آسماری خواهد بود، به طوری که نه تنها در 
حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بلکه در سرزمین اصلی نیز اقدامات بسیار 

جدید و متنوعی پیاده سازی خواهد شد.
و  هموطنان سالمت  همه  برای  متعال  خداوند  از  نو،  سال  آستانه  در 

بهروزی طلب می کنم و آرزو دارم روزهای خوبی پیش روی همه ما باشد.

اولین جلسه بررسی عملکرد شعب و تشریح برنامه های سال ۱۴۰۱
اولین جلسه بررسی عملکرد شعب 
و تشریح برنامه های سال ۱۴۰۱ بیمه 

آرمان برگزار شد.
این جلسه در روز سه شنبه مورخ 
با  مرکزی،  ستاد  در  ماه  فروردین   ۱۶

حضور دکتر مجید قلی پور مدیر عامل، دکتر الماسی عضو هیئت مدیره، 
آقایان حبیبی و رئیس الذاکرین، معاونین فنی و بازاریابی، مدیران ستادی 

و روسای شعب به صورت آنالین در سالن کنفرانس شرکت برگزار شد .
بنابر این گزارش ، دکتر قلی پور ضمن تبریک بمناسبت سال نو و 
همچنین فرا رسیدن ماه مبارک رمضان عملکرد شرکت بیمه آرمان در سال 
گذشته را مطلوب ارزیابی کرد و تالش کلیه مدیران و کارکنان مجموعه 

را مورد ستایش قرار داد .
در ادامه بررسی عملکرد شعب در سال ۱۴۰۰، تشریح اهداف و برنامه 
موضوعات  جمله  از  شعب  مشکالت  و  مسائل  بررسی  و   ۱۴۰۱ سال  ها 

پرداخته شده در این جلسه بود.

پرداخت ۳5۶ میلیارد ریال تسهیالت ازدواج در اسفند ماه
اسفندماه  طول  در  سامان  بانک 
سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۵۶ میلیارد ریال 

تسهیالت ازدواج پرداخت کرده است.
به گزارش سامان رسانه، بر اساس 
اسفندماه سال  بانک سامان، طی  اعالم 
گذشته بانک سامان ۴۵۱ فقره تسهیالت 
ریال  میلیون   ۳۵۵۹۰۰ مبلغ  به  ازدواج 

پرداخت کرده است.
بر همین اساس، با احتساب پرداختی های اسفند ماه، بانک سامان از 
ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان اسفندماه ۵۰۲۶ فقره تسهیالت ازدواج به مبلغ 

۳۹۴۶۹۱۰ میلیون ریال پرداخت کرده است.
پایان  تا   ۱۴۰۰ سال  ابتدای  از  گزارش،  همین  اساس  بر  همچنین 
اسفندماه، ۳۴۰۱ نفر در انتظار اخذ وام ازدواج از بانک سامان هستند که 
از این تعداد ۲۸۴۲ نفر در انتظار تعیین شعبه، ۴۹۱ نفر در انتظار تکمیل 

مدارک و ۶۸ نفر در انتظار اخذ وام هستند.

پاسخگویی بانک قرض الحسنه مهر ایران به همه مطالبات ثبت شده 
در سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، سامانه نظارت 
مردمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور دریافت و پیگیری مطالبات 
در  احتمالی  تخلفات  یا  سوءجریان ها  به  نسبت  وارده  شکایات  و  مردمی 
مجموعه سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به وزارت امور اقتصادی و 
دارایی طراحی شده و بر اساس ضوابط ابالغی آن وزارتخانه، حوزه های تابعه 
موظفند در مهلت های تعیین شده به هر یک از این شکایات یا درخواست ها 
پاسخ دهند. در حوزه بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز این سامانه با دقت 
کامل تحت کنترل و رصد دائمی و روزانه بوده است. خوشبختانه هیچ گونه 
شکایتی دال بر فساد یا تخلف در عملکرد کارکنان بانک در سراسر کشور، در 
این سامانه ثبت و مشاهده نشد.گفتنی است اکثریت مطلق موارد ثبت شده 
صرفًا محدود به نحوه دریافت تسهیالت و فرآیندهای مربوطه بوده که به 
همه این مطالبات در موعد مقرر پاسخ داده شده و در سامانه ثبت شده است

در نشست مشترک هیات بلند پایه 
ارمنی با مدیرعامل و هیات مدیره بانک 
های  چالش  ایران،  صادرات  توسعه 
انتقال  پروژه  تکمیل  مسیر  در  موجود 

برق ارمنستان به ایران بررسی شد.
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
سید  دکتر  یران،  ا صادرات  توسعه 
بانک،  این  مدیرعامل  حسینی  علی 
پروژه  تکمیل  اهمیت  بر  تاکید  ضمن 
یاد شده، اظهار داشت: انتظار می رود 
پیمانکاران خوب ایرانی و طرف ارمنی 
با  را  موجود  مشکالت  اندک  بتوانند 
را  آن  و  کرده  رفع  یکدیگر  همکاری 

به پایان برسانند.
وی با ذکر این نکته که ارمنستان 
کشور مورد اعتماد ماست؛ گفت: اتمام 
تواند  می   ، پروژه  این  آمیز  موفقیت 
زمینه را برای همکاری های آتی بین 

دو کشور، فراهم کند.
تکمیل  کرد:  نشان  خاطر  وی 
سریع پروژه یادشده از اهمیت ویژه ای 
برای دو کشور برخوردار بوده و ضروری 
است دو طرف بر مشکالت موجود در 

مسیر اجرای این پروژه غلبه کنند.

هاکوپ  نشست،  این  ادامه  در 
و  زیرساختها  وزیر  معاون  وارتانیان 
مدیریت سرزمینی جمهوری ارمنستان، 
ضمن تشکر از مدیر عامل بانک توسعه 
نشستپ  این  برگزاری  برای  صادرات 
نشست،  این  از  پس  امیدواریم  گفت: 
مشکالت این پروژه، رفع شود و شاهد 
دو  دوستی  تداوم  و  تعامالت  توسعه 

کشور، باشیم.

مالی  تامین  قرارداد  است  گفتنی 
برق  انتقال  سوم  خط  احداث  پروژه 
 ۲۰۱۱ سال  در  ایران  به  ارمنستان 
فیمابین بانک توسعه صادرات ایران و 
طرف ارمنی به امضا رسید؛ بر اساس 
این قرارداد فاینانس، ۸۵ درصد ارزش 
صادرات  توسعه  بانک  توسط  پروژه 
این  بر  شد.  خواهد  مالی  تامین  ایران 
توسط  یورو  میلیون   ۸۸ مبلغ  اساس، 

بانک توسعه صادرات برای اجرای این 
پروژه تخصیص یافته که تا کنون ۶۵ 
پرداخت  را  مبلغ  این  از  یورو  میلیون 

کرده است.
برق  انتقال  ظرفیت  اکنون  هم 
میان دو کشور نزدیک به ۳۰۰ مگاوات 
است که با راه اندازی خط سوم انتقال 
برق تا ۱۲۰۰ مگاوات افزایش خواهد 

یافت.

بررسی چالش های پروژه خط سوم انتقال برق ارمنستان به ایران

دکتر اخالقی و دکتر علی عسگری 
مدیران عامل بانک تجارت و هلدینگ 
پتروشیمی خلیج فارس راهکارهای توسعه 
همکاری در سال ۱۴۰۱ را مورد بحث و 

بررسی قرار دادند.
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرا  مناسبت  به  اخالقی  دکتر  تجارت، 
رسیدن سال جدید با حضور در هلدینگ 
علی  دکتر  با  فارس  خلیج  پتروشیمی 
عسگری مدیرعامل این مجموعه دیدار 

و گفت وگو کرد.
ضمن  تجارت  بانک  مدیرعامل 
تبریک سال نو و فرا رسیدن ماه مبارک 
از  را  فارس  خلیج  پتروشیمی  رمضان 
بانک  مشتریان  مهمترین  و  بزرگترین 
بانک  این  آمادگی  بر  تجارت دانست و 
برای توسعه همکاری با این مجموعه از 
طریق ارائه بهترین خدمات مالی و بانکی 
در راستای فعال سازی طرح های هلدینگ 

پتروشیمی خلیج فارس تاکید کرد.
دکتر اخالقی در این دیدار با اشاره 
با  تجارت  بانک  همکاری های  روند  به 
فارس  خلیج  پتروشیمی  صنایع  شرکت 
گفت: شرکت های زیرمجموعه پتروشیمی 
خلیج فارس را در مجموع بزرگترین و 
مهمترین مشتری بانک تجارت می دانیم 
و  تهران  در  تجارت  بانک  شعب  و 

پتروشیمی های  فعالیت  همچنین محل 
تحت هدایت این هلدینگ همواره آماده 
ارائه بهترین و سریع ترین خدمات مالی 
این  آتی  نیازهای  با  متناسب  بانکی  و 

شرکت ها هستند.
اشاره  با  تجارت  بانک  مدیرعامل 
به سابقه دیرینه همکاری بانک تجارت 
با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور 
تعهدات  و  تسهیالت  طرح های  گفت: 
مالی  تامین  هدف  با  تجارت  بانک 
پتروشیمی  شرکت های  تولید  زنجیره 
در  کارآمد  و  نوین  روش های  از طریق 
راستای تکمیل پروژه ها و تامین خوراک 
هلدینگ  پوشش  تحت  شرکت های 
آماده  ما  و  شده  آماده سازی  و  طراحی 
به کارگیری حداکثر توان بانک تجارت 
در حوزه ارزی و ریالی برای توسعه این 

حمایت ها هستیم.
دکتر اخالقی همچنین به رویدادها 
سومین  در  شده  طرح  تصمیمات  و 
نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از 
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی اشاره 
همایش  و  نمایشگاه  این  گفت:  و  کرد 
بانک تجارت  تا  بود  تخصصی فرصتی 
با برقراری ارتباط نزدیک با شرکت های 
دانش بنیان و اشتغال زا خدمات خود را به 
این شرکت ها معرفی کرده و نقش خود را 
در جهت توسعه پایدار این صنعت ایفا کند.
علی عسگری مدیرعامل هلدینگ 
به  اشاره  با  فارس  خلیج  پتروشیمی 
شرکت  این  راهبردی  همکاری  سابقه 
حرفه ای  تعامل  گفت:  تجارت  بانک  با 
هلدینگ  شرکت های  و  تجارت  بانک 
پتروشیمی خلیج فارس همواره در مسیر 

توسعه صنعت پتروشیمی کارگشا بوده و 
امیدواریم شاهد همکاری عمیق تر بین 

دو مجموعه باشیم.
بانک  مدیرعامل  معاون  شریفیان 
و  شرکتی  مشتریان  امور  در  تجارت 
همکاری  روند  به  اشاره  با  نیز  تجاری 
صنعت  و  نفت  وزارت  با  تجارت  بانک 
گفت:  گذشته  دهه های  در  پتروشیمی 
با حضور  مجموعه شعب بانک تجارت 
نیازهای  از  آگاه  و  متخصص  کارکنان 
اندیشه  در  پتروشیمی  شرکت های  روز 
ایجاد رابطه استراتژیک و مستحکم بین 
دومجموعه هستند و امیدواریم در سال 
جدید نیز این روند به صورت افزایشی در 
راستای توسعه اقتصاد کشور تداوم یابد.

اخذ رتبه اول باالترین رتبه فروش، 
رتبه  افزوده،  ارزش  باالترین  اول  رتبه 
اول  رتبه  سودآوری،  بیشترین  اول 
دستاوردهای  جمله  از  پتروشیمی  گروه 
فارس  خلیج  پتروشیمی  صنایع  شرکت 
می رود.  شمار  به  اخیر  سال های  در 
شرکت های پتروشیمی بندر امام، ارومیه، 
تندگویان،  شهید  اروند،  کارون،  ایالم، 
پارس  و  نوری  سینا،  بوعلی  خوزستان، 
و شرکت های مبین انرژی خلیج فارس 
جمله  از  فارس  خلیج  انرژی  فجر  و 
هلدینگ  یرمجموعه  ز شرکت های 

در دیدار مدیران عامل بانک تجارت و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تاکید شد؛ 

ارائه خدمات متناسب با نیاز هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس
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نسیم ادبي و یک نمایش ویژه در ماه رمضان

و  حال  رمضان  ماه  در  تهران 
هوای دیگری دارد. شب که می شود، 
و  می گیرد  جان  شهر  زندگی  تازه 
مردم بدون نگرانی از بابت ترافیک و 
پیدا کردن محلی برای پارک ماشین 
در آرامش و امنیت می توانند رفت و 

نگاه است که سهراب  با همین  کنند.  آمد 
حسینی، کارگردان تئاتر، نمایش خونین زار را برای چندمین بار و این بار 
در ماه رمضان روی صحنه می برد، او پیش از این همین نمایش را در 
چند مقطع زمانی گوناگون اجرا کرده و حاال قصد دارد اجرا در ماه رمضان 
را هم تجربه کند. قرار است این اثر نمایشی از امشب تا پایان ماه رمضان 
ساعت ۲۳ در تئاتر شهرزاد روی صحنه برود. نمایش خونین زار، داستان 
دختری است که به قصد مهاجرت به تهران می آید و با مشکالت گوناگونی 

روبرو می شود. نسیم ادبی تنها بازیگر این اثر نمایشی است.

گالره عباسي سریال جیران را توضیج دار کرد

همکاری  با  سوینا  هنري  گروه 
فیلیمو نسخه ویژه نابینایان سریال جیران، 
به کارگردانی حسن فتحی را با صدای 
گالره عباسی منتشر می کند. این نسخه 
توضیح دار از امروز در دسترس مخاطبان 

کارگردانی  به  جیران،  سریال  می گیرد.  قرار 
حسن فتحی و تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه و 
با همکاری احسان جوانمرد و حسن فتحی به عنوان فیلنامه نویس به صورت 
اختصاصی از پلتفرم فیلیمو جمعه ها منتشر می شود. بازیگرانی چون بهرام رادان، 
پریناز ایزدیار، مریال زارعی، امیرحسین فتحی، امیر جعفری، رویا تیموریان، مهدی 
پاکدل، رعنا آزادی ور، ستاره پسیانی، غزل شاکری، مرتضی اسماعیل کاشی، هومن 
برق نورد، مهدی کوشکی، سمیرا حسن پور، غالمرضا نیکخواه، سیاوش چراغی پور، 
محمد شیری، حمیدرضا نعیمی، نهال دشتی، سینا رازانی، بهنام شرفی و ... در 

این سریال ایفای نقش کرده اند.

ادامه فیلمبرداري سریال مسعود ده نمکي

با اضافه شدن ۲ بازیگر جدید به 
کارگرداني  به  مشروط،  آزادی  سریال 
اواخر  از  سریال  این  ده نمکی،  مسعود 
خواهد  دوربین  جلوی  ماه  فروردین 
رفت. سیدمهرداد ضیایی و رامین راستاد 

جمع  به  تازگی  به  که  هستند  بازیگرانی  از 
بازیگران »آزادی مشروط« پیوستند. در سریال 
طنز آزادی مشروط بازیگرانی چون شهاب عباسی، عباس محبی، محمدرضا 
رهبری، بهنوش بختیاری، پوراندخت مهیمن، هلیا امامی، کاوه سماک باشی، 
مهران رجبی، علیرضا استادی، منوچهر آذری، افشین سنگ چاپ، علیرضا 
مسعودی، سیروس همتی، محمود مقامی و رضا توکلی حضور دارند. این سریال 
۳۰ قسمتی با محوریت طنز درباره فعالیت  گروه های جهادی، کادر درمان و 
پرستاران در ایام کرونا و مصائب و شیرینی های این دوران به تهیه کنندگی و 

کارگردانی مسعود ده نمکی در مرکز سیمافیلم ساخته می شود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  43/1۵

علي مالقلي پور و سریالي که پخش نشد!

علی مالقلی پور، کارگردان جوان 
نتشار  ا با  زرنگی،  کتونی  سریال 
اثر  این  اینکه  به  اشاره  ضمن  متنی 
مدت هاست آماده است، خواستار اعالم 

زمان پخش آن شد.
فرزند  که  جوان  فیلمساز  این   

زنده یاد رسول مالقلي پور مي باشد در اولین 
کارگرداني خود در سینما هم براي فیلم سینمایي قندون جهیزیه دچار 
حواشي زیادي شده بود و حاال با اینکه به گفته خودش ۲ سال است 
صداوسیما  مدیران  هنوز  ولي  شده،  سپري  سریال  این  ساخت  زا  که 
زماني را براي پخش این سریال مشخص نکرده اند. او با انتشار متني 
از مدیران صداوسیما خواست که به وضعیت این سریال رسیدگي کنند 
و نگذارند بودجه اي را که از بیت المال براي ساخت این سریال صرف 

شده، هدر برود.
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با افتخار، ساخت ایران!

امین حیایي: ساخت ایران براي مردم ایران است

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 10۸- واحد۹ 
تلفن: ۲630۵۸۲4- فکس: ۲630۵۸۲4 صندوق پستی: 11۵- 1۹۵۵۸ 

سازمان شهرستان ها:  0۹1۲۲۷۵۲1۹0
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

محبوب  بازیگر  حیایی  امین 
ایران  سینمای  سیمرغ دار  البته  و 
مورد  همیشه  او  فیلم های  است، 
و  گرفتند  ر  قرا مخاطبان  توجه 
که  نیز  او  ایران،  ساخت  مجموعه 
در  فیلیمو  از  حاال  آن  سوم  فصل 
ابتدا  همان  از  است  پخش  حال 
طرفداران را جمع کرده است. او و 
محمدرضا گلزار که در برهه ای یکی 
از زوج های پرطرفدار سینمای ایران 
فصل های  در  می شدند،  محسوب 
قبلی این مجموعه در کنار هم حضور 
داشتند اما حاال امین حیایي در فصل 
سوم با مجید صالحی همبازی شده 
با  را  متفاوت  و  جدید  تجربه ای  تا 
مخاطبان به اشتراک بگذارد. هرچند 
که حیایي و صالجي پیش از این چند 
تجربه مشترک سینمایي و موفق در 
آنها  آخرین  که  داشته اند  هم  کنار 
فیلم سینمایي برف آخر، بود که در 
جشنواره سال گذشته فجر براي امین 
حیایي سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
مرد را به ارمغان آورد. امین حیایی در 
گفتگویی مفصل از تجربیات حضور 
در مجموعه ساخت ایران، فصل های 
قبلی این سریال و همبازی شدن با 

بازیگران جدید گفته است.

صلی ترین  ا ز  ا یکی  -شما 
ساخت  سریال  فصل   ۳ بازیگران 
تنها  بگویم  است  بهتر  یا  و  ایران 
 ۳ هر  در  این سریال  اصلي  بازیگر 
دوستانی  از  برخی  هستید...  فصل 
مجموعه  این  جدید  فصل  به  که 
شما  حضور  می گویند  شدند  اضافه 
بی  سریال  این  به  پیوستن شان  در 
در  چقدر  شما  حضور  نبوده!  تاثیر 
دور هم جمع کردن این تیم نقش 

داشته است؟
با  را  کردم  تالشم  همه  *من 
دوم  و  اول  فصل  در  که  دوستانی 
ولی  دهیم،  ادامه  کردیم  شروع 
با  دوستان  برنامه های  متاسفانه 
برنامه ریزی این مجموعه جور نبود 
در  که  نداشتیم  را  فرصت  این  و 
با  همکاری  از  و  باشیم  خدمتشان 
آنها لذت ببریم. اما در نهایت به این 
این  که فصل سوم  رسیدیم  نتیجه 
پروژه باید ساخته شود و با مشورت 
و همفکری با دوستان به نتایج خیلی 
در  اتفاقات خوبی  و  خوبی رسیدیم 
حضور  افتاد.  بازیگران  تیم  انتخاب 
مجید صالحی عزیز که در این فصل 

به ما پیوست اتفاق خوبی بود، حسین 
امیدی، خانم آناهیتا درگاهی، هومن 
برق نورد، آقای رضا نیکخواه، آقای 
خیلی  و  عزیز  امیرسلیمانی  سعید 
سریال  طول  در  دیگر  دوستان  از 
نتیجه کارشان را می بینید نیز حتما 
اتفاق های خوبی را رقم خواهد زد. 
ما  همه  تالش  نتیجه  که  امیدوارم 
مورد توجه مردم عزیز قرار بگیرد و 

سریال را دوست داشته باشند.

-از همکاری با مجید صالحی 
و تجربه  بازی با او برایمان بگویید؟

ایران،  ساخت  سوم  *فصل 
مجید  با  من  همکاری  چهارمین 
با  همکاری  لذت  که  است  عزیز 
او را بردم. ما ۲ کار طنز با هم کار 
کردیم اما فیلم سینمایی برف آخر، 
که در جشنواره فجر سال ۱۴۰۰ به 
نمایش درآمد اولین تجربه جدی ما 
بود که ۲ ماه را در برف و سرمای 
تجربه سختی  و  کردیم  کار  واقعی 
هم بود. اما رفاقت و دوستی ها کار 
را برایمان شیرین تر و آسان تر کرده 
به  به خوبی  را  توانستیم کار  و  بود 
برف  فیلم  از  بعد  برسانیم.  پایان 
این  مجید صالحی سر  و  من  آخر، 
فوق العاده  تجربه  آمدیم که  سریال 
جذاب و دوست داشتنی شده است. 
شکل  خوبی  به  همه  شخصیت ها 
گرفتند و سکانس های مشترک مان 
بی نظیر شدند. خودمان واقعا هیجان 
تماشای سریال را داریم. با تماشای 
تاثیر همراهی  این سریال مخاطب 
اینکه  می بیند،  را  همدل  تیم  یک 
یک  تا  کردند  تالش  همه  چطور 
کار به بهترین نحو به نتیجه برسد.

-فصل های قبلی ساخت ایران، 
را هر کدام یک کارگردان ساختند، 
این مجوعه  کارگردانی فصل سوم 
از  رسیده،  گودرزی  بهمن  به  هم 
برایمان  هم  متفاوت  تجربه  این 
می گویید؟ بهمن گودرزی کارگردان 
جوانی است که سابقه  ساخت کمدی 

هم دارد، نگرانی از بابت همکاری با 
این کارگردان داشتید؟

با  چون  شتم  ندا نی  ا *نگر
پیش  سال  چند  گودرزی  بهمن 
فیلم سینمایی شیش و بش را کار 
برابر  با سند  ثبت  فیلم  بودم.  کرده 
دیگر  مشترک  تجربه  هم  است، 
داشتم  اعتماد  کامال  او  به  بود.  ما 
با  ما  همکاری  نتیجه  می دانستم  و 
بهمن  درمی آید.  آب  از  خوب  هم 
همین  و  می شناسد  خوب  را  طنز 
شناخت در طول کار به شکل گرفتن 
همه  می کند.  کمک  طنز صحنه ها 
اعضای تیم در این سریال همدالنه 
کار می کردند، نه فقط بازیگران حتی 
مدیر فیلمبرداری ما آقای گل سفیدی 
ایده  های خوبی در طول کار می دادند 
که کمک کننده بود. متن این فصل 
داستان  و  است  جذابی  بسیار  متن 
جالبی را روایت می کند، همه اینها 
دست به دست هم داده تا کلیت کار 

دلچسب شود.

 ۳ در  بازیگر  عنوان  به  -شما 
فصل از این سریال حضور داشتید، 
را  تجربه چه چالش هایی  این  خود 
برایتان به همراه داشت؟ حفظ راکورد 
یا همکاری با تیم جدید، اینها برایتان 

چالش برانگیز است یا جذاب؟
ر  د ما  که  مهمی  *بحث 
داشتیم  مجموعه  این  پیش تولید 
با  تباطش  ر ا و  مه  فیلمنا بحث 
بازیگرانی  قبل و حضور  فصل های 
که در فصل های قبل بودند و حاال 
به دالیلی حضور ندارند بود. تالش 
داستان  در  را  آنها  نبود  تا  کردیم 
نیستند  اینکه  علت  و  کنیم  توجیه 
اینها  همه  البته  دهیم.  توضیح  را 
اگر  تا  افتاد  اتفاق  داستان  قالب  در 
ساخته  خواست  هم  بعدی  فصل 
شود و شرایطی برای حضور دوستان 
بازیکر فصل های قبل فراهم شد، جا 
برای حضورشان باشد و بتوانیم همه 
را دوباره در کنار هم داشته باشیم. 
نکته مهم جای خالی دوستان بود، 

اما به هر حال کار جلو رفت و قبل 
شویم  تولید  مرحله  وارد  اینکه  از 
و  کارگردان  و  فیلمنامه نویس  با 
این  همه  درباره  اصلی  بازیگران 
قول  به  و  کردیم  صحبت  مسائل 
وا  هم  با  را  سنگ هایمان  معروف 
کندیم. من در برخی سکانس ها در 
کردم  سعی  دارم  که  دیالوگ هایی 
فلش بک هایی از فصل اول و دوم نیز 
داشته باشم. به نظرم همه اینها باعث 
تسبیح  نخ  آن  تماشاگر  تا  می شود 
شخصیت ها  بداند  و  نکند  گم  را 
این  به  حاال  و  آمدند  گذشته ای  از 
به  سوم  فصل  در  رسیدند.  نقطه 
باعث  خانواده غالم می پردازیم که 
خلق لحظات دوست داشتنی شده و 

مخاطبان در آینده خواهند دید.

گلزار  محمدرضا  برای  -دلتان 
در این فصل تنگ نشده است!؟

یادش  خیلی  د،  زیا *خیلی 
کردیم و همان اوایل کار هم وقتی 
او تماس گرفتم و مطمئن شدم  با 
که نمی آید به این فکر افتادیم که 
در داستان هم به نحوی نبودش را 
گوشزد کنیم و در قصه به دنبالش 
برایش  جالبی هم  داستان  بگردیم. 
را  نبودنش  علت  که  شده  طراحی 
توضیح می دهد. شاید رضا گلزار در 

انتهای این فصل به ما ملحق شد.

سوم  فصل  می کنید  -فکر 
ساخت ایران به اندازه ۲ فصل قبلی 
را  مخاطب  بتواند  و  باشد  جذاب 

جذب کند؟
*ما همه تالش مان را کردیم 
باشد.  جذاب  اندازه  همان  به  که 
مسلما هر کاری ویژگی های خودش 
را دارد، ما فصل یک را با یکسری 
فصل  در  که  کردیم  شروع  عوامل 
را  دوم  فصل  نداشتند،  حضور   ۲
در  دادیم،  ادامه  جدید  بازیگران 
و  افتاده  اتفاق  همین  هم   ۳ فصل 

و  ندارند  حضور  بازیگران  از  برخی 
کار  به  هم  جدید  بازیگر  تعدادی 
کم  کار  در  ما  است.  شده  اضافه 
نتیجه  که  امیدوارم  و  نگذاشتیم 
تالش  و زحمات مان رضایت خاطر 
این  ما  کند.  جلب  را  مخاطبان 
پیش  سختی  شرایط  در  را  سریال 
بردیم، لوکیشن های متفاوتی داشتیم 
بازیگر  تنوع  و  فراوانی  همین  که 
اما  می کرد  بیشتر  را  کار  دشواری 
همه سختی ها را با رفاقت و همدلی 

پشت سر گذاشتیم.

-داستان فصل سوم به گونه ای 
هست که اگر مخاطبی فصل یک و 
دو را ندیده باشد بتواند از قصه سر 
دربیاورد و نکته ای را از دست ندهد 
قبلی  فصل های  به  قصه  ادامه  یا 
وابسته است و بیننده حتما باید آنها 

را نیز تماشا کند؟
*مخاطبی که از فصل اول با 
شخصیت  مسلما  آمده  جلو  سریال 
این  با  و  نمی رود  یادش  از  غالم 
شخصیت و دکتر افشار جم که آقای 
بهنام تشکر نقشش را بازی کردند 
خاطره دارند. حضور این ۲ شخصیت 
در فصل دوم هم ادامه پیدا کرد و 
کرده  عادت  آنها  به  هم  مخاطب 
است. ما در فصل سوم سعی کردیم 
در قصه علت نبود برخی شخصیت ها 
را عنوان کنیم تا نکته مبهمی برای 
تماشاگر باقی نماند. ولی به نظر من 
بیننده ای که از فصل سوم شروع به 
تماشای سریال می کند شخصیت ها 
و  نامفهموم  برایش  است  ممکن 
برخی  دلیل  حتی  و  باشد  گنگ 
را  رفتار شخصیت غالم  و  حرکات 
هم متوجه نشود، اما اگر فصل های 
قبلی را دنبال کند همه سوال های 
من  شد.  خواهد  برطرف  ذهنی اش 
سعی کردم ویژگی های غالم را در 
این فصل هم حفظ کنم اما با اینکه 
را  خودش  بازی های  زرنگ  هنوز 

غالم  است.  شده  افتاده تر  جا  دارد 
در این فصل هم کودک درونش را 
از دست نداده و آن بازیگوشی را در 

وجودش دارد.

که  گلزار  محمدرضا  -برای 
این  انتهای  در  است  ممکن  گفتید 

فصل به کار بپیوندد پیامی ندارید؟
*ما چندی پیش با هم قراری 
داشتیم و درباره کار صحبت کردیم 
به رضا گفتم جایت بسیار خالی  و 
است. با تعریف هایی که من از کار 
و  بیاید  که  بود  مایل  خیلی  کردم 
فصل چهارم را با هم شروع کنیم، 

محسن  آقای  است  قرار  انشاهلل 
کیایی و خانم سحر دولتشاهی هم 
خود  کنیم.  شروع  را  کار  و  باشند 
همه  بودند  مایل  هم  گلزار  آقای 
عوامل فصل ۲ حضور داشته باشند 
که دور هم حتما اتفاق جذاب تری 

خواهد افتاد.

صالحی  مجید  با  -همکاری 
محمدرضا  یا  بود  جذاب تر  برایتان 

گلزار؟
*من کار کردن با همه دوستان 
و بازیگرانی که تا به حال با آنها کار 
تک تک  با  و  دارم  دوست  را  کردم 
را  زیبایی  و  خوش  خاطرات  آنها 
دارم. من همه کارهایی که در آنها 
با  و  دارم  دوست  را  داشتم  حضور 
همه عوامل ارتباط صمیمانه و خوبی 
داشتم و دارم. همه این عزیزان برای 
احترام  قابل  و  دوست داشتنی  من 
کارهایی  هم  باز  امیدوارم  هستند. 
پیش بیاید که بتوانم در خدمت این 

عزیزان باشم.

-یک خاطره از مرحوم عزت اهلل 
مهرآوران برایمان می گویید؟

*من آقای مهرآوران را از خیلی 
سیب  فیلم  سر  می شناختم،  قدیم 
سرخ حوا، در اصفهان با ایشان آشنا 
طنز  روحیه  از  هم  همانجا  و  شدم 
ایشان لذت می بردم. در این سریال 
هم خاطرات خوش آن روزها در حال 
عمر  متاسفانه  اما  بود  شدن  تکرار 
ایشان به دنیا نبود و از بین ما رفتند. 
جایشان بسیار خالی است و ما نیز 
یادبودی را در سریال برای شان در 
نظر گرفتیم که در آینده خواهید دید. 
ایشان در میانه کار از بین ما رفتند 
اما داستان را جوری پیش بردیم که 
نبودنشان در قصه حس نشود و از 
طرفی بتوانیم سکانس هایی که بازی 

کردند را نیز داشته باشیم.

-سکانسی هست که در فصل 
منتظر  خیلی  و  کردید  بازی   ۳

تماشایش باشید؟
*بله، سکانس های خیلی زیادی 
هست، نمی توانم دقیق بگویم کدام 
سکانس، فقط می گویم سریال را از 
ببینید. من خودم مشتاق بودم  اول 
تا پخش سریال زودتر شروع شود و 
امیدوارم مخاطبان هم  تماشا کنم، 

این فصل را دوست داشته باشند.

هم  مخاطب  می کنید  -فکر 
سریال  خودتان  که  اندازه ای  به 
را دوست دارید از آن لذت ببرد و 

استقبال کند؟
باشد،  اینطور  می کنم  *فکر 
ما  چون  پشت صحنه  در  بچه ها 
و  می زدیم  رج  فیلمبرداری  برای 
کار تکمیل نبود همه کار را دوست 
داشتند و هر چه جلوتر رفتیم پشت 
صحنه واقعا قابل کنترل نبود. وقتی 
دوستان پشت صحنه با شخصیت ها 
بیشتر آشنا شدند تا ما حرف می زنیم 
یا حرکتی می کنیم آنها تا ته قصه 
را می خوانند و می خندند. خوشبختانه 
به  ید  با شخصیت ها  که  طنزی 
وجود می آوردند درآمده و این جای 

امیدواری دارد.

شعار  یک  باشد  ر  قرا -اگر 
 ۳ یران  ا ساخت  برای  تبلیغاتی 

پیشنهاد دهید چه می گویید؟
مردم  برای  ایران  *ساخت 

ایران.

-و اگر بخواهید مخاطبان را به 
قانونی دیدن سریال ساخت ایران ۳ 

دعوت کنید چه می گویید؟
ما  سر  باالی  همیشه  *خدا 
فراموش  را  خدا  دوربین  هست، 
نکنید. از شما تقاضا می کنم قانونی، 

انسانی و درست تماشا کنید.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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چاپ: گل آذین
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