
کارشناس صنعت خودرو:

با شرایط فعلی امکان حذف قرعه کشی خودرو وجود ندارد

مدیر گروه مطالعات انرژی وین گفت: در کوتاه مدت، 
لیبی می توانند  و  نروژ  تا حدی  و  امریکا  الجزایر،  قطر، 
بهترین گزینه  ایران  اما در میان مدت،  جایگزین شوند، 

برای تامین گاز اروپا خواهد بود.
تاثیر  و  نفت  بازار  کنونی  اوضاع  درباره  برکشلی،  فریدون 
داشت:  اظهار  اوکراین  و  روسیه  جنگ  جمله  از  مختلف  عوامل 
در  کرونا  گسترده  و  گزارشات جدی  اولین  که   ۲۰۱۹ دسامبر  از 

نظر  از  کمبودی  هیچ  با  نفت  جهانی  بازار  کرد،  پیدا  انتشار  دنیا 
طول  در  است.  نبوده  مواجه  تاثیرگذار،  سورپریزهای  و  اخبار 
مواجه  متناقض  و  گسترده  نوسانات  با  دائما  قیمت ها  مدت،  این 
بوده اند. حمله روسیه به اوکراین سناریوی شرایط آونگی بازار را 
تکمیل کرد، اما آن طور که حاال طول موج آن، ممکن است از 

کووید هم فراتر برود.
صفحه 3

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

تیم مذاکره کننده 
در برابر قدرت های جهانی ایستاده است

اردبیل؛ دشت هایی وسیع، ییالق هایی در دامنه سبالن
اردبیل، سرزمین سرسبز و جذاب شمال 
غرب کشور، در نیمه اول سال، یکی از باور 
نکردنی ترین طبیعت های ایران را دارد که به 
همین خاطر می تواند در فهرست اولویت های 

سفر بوم گردها و طبیعت دوستان ایران قرار بگیرد.
منطقه  در  اردبیل  مرکزیت شهر  به  اردبیل  استان 
از  یکی  قبال  اردبیل  استان  دارد.  قرار  آذربایجان 
که  بود  شرقی  آذربایجان  استان  بزرگ  شهرستان های 
 ۲3/۱/۱3۷۱ تاریخ  در  اردبیل  مردم  درخواست  به علت 
شد.  تبدیل  استان  به  و  شده  جدا  شرقی  آذربایجان  از 
این استان از ۱۰ شهرستان، ۲۵ بخش، ۲۱ شهر و ۶۶ 
دهستان تشکیل یافته است. اردبیل، بیله سوار، پارس آباد، 
خلخال، سرعین، کوثر، گرمی، مشگین شهر، نمین و نیر 

از شهرستان های استان هستند.
صفحه ۵

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خبر داد:

ارتقای کیفیت راه ها در استان مرکزی 
با اولویت محورهای شریانی

4
اسماعیل حاللی: پرسپولیس محل آزمون و خطا نیست!

صفحه 6

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1993- یکشنبه 28 فروردین 1401- قیمت 3000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
وقتي یك فیلمساز 
خانه اش را صرف 

ساخت فیلم 
مي كند...

6ورزش
فدراسیون فوتبال 

متعلق به آجرلو نیست 
كه بخواهد در آن 

كارگروه تشکیل دهد!

د قتصا 3ا

همه  بی گمان  می آید  میان  به  هاشمی  سیدجواد  نام  وقتی 
مخاطبان سینما، حضور متعدد او را در نقش همیشگی رزمنده 
به عضوی  را  او  که  یاد می آورند  به  دفاع مقدسی  فیلم های 
جدایی ناپذیر از تاریخ سینمای دفاع مقدس ایران بدل کرده 

است.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال نسبت به اظهارات 
مدیرعامل استقالل واکنش نشان داد و مدعی شد آنها به 
طور جدی شرایط لیگ را دنبال خواهند کرد و نیازمند توصیه 

کسی نیستند.

وزارتخانه  این  اقدام  نتایج  درباره  خاندوزی  احسان  سید 
برای افشای اسامی ابربدهکاران بانکی گفت: تعدادی از این 
بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی شان به بانک ها و خروج 

از لیست بدهکاران مراجعه کرده اند.

افشای اطالعات 
ابربدهکاران بانکی 

كامل تر خواهد شد! 

همه می دانند ایران جایگزین روسیه است حضور ۹0 درصدی دانش آموزان 
در مدارس

معاون وزیر آموزش وپرورش اعالم کرد که آمار تجمیعی از کل مدارس کشور 
مبین آن است که حدود۹۰ درصد دانش آموزان و بالغ بر ۹۸ درصد همکاران در مدارس 
حضور دارند. احمد محمودزاده ، درباره آخرین وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی 
و میزان حضور دانش آموزان در مدارس به ویژه مدارس غیردولتی اظهار کرد: بازدیدهای میدانی از 

مدارس غیردولتی به طور مرتب در حال انجام و الزام بر آموزش حضوری است.
صفحه ۲

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم 
دادستان کل کشور از ابالغ اشکاالت و اقداماتی که 
باید برای رفع نارسایی های صنعت خودرو ملی انجام 
شود، خبر داد و گفت: وجود اشکاالت ساختاری متعدد، تعارض 
منافع خودروسازان و قطعه سازان و نگاه های غیرکارشناسی مانع از 
اتخاذ تصمیمات صحیح می شود.»غالمعباس ترکی« اظهارداشت: 

خودروسازی از صنایع پیشران اقتصادی محسوب می شود و نقش 
عمده ای در نظام مالی و تولیدی کشور ایفا می کند. موضوع صنعت 
خودروسازی از دو منظر باید مورد توجه قرار گیرد یکی حمایت از 
تولید ملی و ارتقای کیفیت محصوالت داخلی و دوم چالش هایی 

که امروز صنعت خودروسازی با آن مواجه است.
صفحه ۲

افزایش قیمت خودرو از جیب مردم می رود

DONYAYEJAVANANMAG.IR

فراخوان 
 مناقصه عمومی

نوبت دوم 
توجه: اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفًا بصورت الکترونیکي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/۰۰/۰3۹۱مربوط به  مرمت و بهسازي جاده و محوطه چاه ۱33 مارون 
الف- شرح مختصر خدمات

عملیات تخریب ، عملیات خاکی ،تسطیح و رگالژ ،اجرای شن مخلوط ، تثبیت ، پی ریزی دستگاه حفاری ، سنگ کاری ، ساخت و نصب مهارهای لوله سوخت ، احداث سپتیک و گودال
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در محوطه چاه ۱33 مارون و مدت انجام آن ۲مـاه  می باشد.
ج   -برآورد کارفرما

برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/۱۹,44۲,44۰,۸۹۱ریال  وتعدیل پذیر می باشد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 
 -مناقصه گران داراي حداقل پایه ۵  رشته راه و ترابري از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري 

 -در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد.
-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي

 -توانایي ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/۹۷۲,۱۲۲,۰4۵ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد: 
الف:  ارائـه رسیـد وجـه صـادره از سـوي حسابداري کارفـرما مبني بـر واریـز مبلـغ فـوق الـذکربه شماره حساب  IR۹4۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱۱۶۰4۰۲۲۰۶۷ نزد بانک  مرکزي جمهوري اسالمي ایران شعبه مرکزي جمهوري 

اسالمي ایران - اهوازکد ۰ حساب - بنام  شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب
ب: ارائه ضمانتنامه بانکي به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا براي مدت )۹۰روز( معتبر بوده  وپس از آن نیز با اعالم کارفرما براي مدت )۹۰ روز( دیگر قابل تمدید باشد.

 -توانایي ارائه ۵% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات
مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع 

در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
  هـ-محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت بعمل مي آید ظرف مهلت مقرر دراین فراخوان جهت دریافت اسنادو اعالم آمادگی از طریق سامانه ستادو به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق 
آیین نامه اجرایي بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات)ارزیابي ساده(بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آید.

۱- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت ۸:۰۰ تاریخ  ۱4۰۱/۰۱/3۰ لغایت  ساعت ۱۹:۰۰  تاریخ   ۱4۰۱/۰۲/۱۰
www.setadIran.ir ۲- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  4,۰4۶,۰۰۰ریال  از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی

محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 
متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱4:۰۰ روز  یکشنبه مورخ  ۱4۰۱/۰۲/۲۵به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت  ۰۸:۰۰روز دوشنبه مورخ  ۱4۰۱/۰۲/۲۶ 

گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار درسامانه تا ساعت ۱4:۰۰روزیکشنبه مورخ ۱4۰۱/۰۲/۲۵ اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به کمیسیون 

مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.

تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها، آگهي تاسیس، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 
امور حقوقي و قراردادها - شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کيفی )فشرده( دومرحله ایی 

پاالیشگاه دهم )فاز 19(- نوبت دوم
پاالیشگاه دهم پارس جنوبی  فاز ۱۹ درنظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( شماره   R۱۰-۱4۰۱-۰3۲تقاضای :4۱۰3۹۰۰۲۷۲ به شماره فراخوان 
در سامانه ستاد ایران:   ۲۰۰۱۰۹34۹۸۰۰۰۰4۶ به شرح : تجهیزات مورد نیاز کلینیک تغذیه-واحد بهداشت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .جدول زمان بندی به شرح ذیل می باشد.
برآورد مناقصه :  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال  و  تضمین فرآیند ارجاع کار : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده و  تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول 

وفق آیین نامه تضمین شماره ۱۲34۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹4/۰۹/۲۲ هیات وزیران قابل قبول  مي باشد.
جدول زمان بندی :

تاریخاقدام ردیف

1401/01/27تاریخ انتشار مناقصه درسامانه1

1401/02/06مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه 2

1401/02/20مهلت زمانی ارسال پیشنهادات3

1401/02/20زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی مناقصه گران 4
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار )پاکت الف( :

آدرس: استان بوشهر -شهرستان کنگان -کیلومتر ۲۰ جاده کنگان به عسلویه -سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس -پاالیشگاه دهم -فاز ۱۹ ، تلفن : اداره خدمات 
کاالی پاالیشگاه دهم : ۰۷۷3۱4۶۶۲۸3-۰۷۷3۱4۶۶۲۸۷ 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس : 4۱۹34 - ۰۲۱

دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷3۷ و ۸۵۱۹3۷۶۸
 www.setadiran.ir اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه

شناسه اگهی ۱3۰۱۵34
روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی

  

شناسه آگهی  ۱۲۹۸۲۲۰

صفحه 3

     مراتـع از سـرمایه هـای بـزرگ ملـی و 
نعمـات الهـی و حفاظـت،  احیـا،  توسـعه و بهـر 
ه بـرداری پایـدار از آن وظیـف ه ای همگانـی 
اسـت.  هـدف برنامـه مدیریـت و کنتـرل کـوچ 
پیشـگیری ا ز ورود  و خروج و چرای زود هنگام 
دام و مـازاد بـر ظرفیـت در مراتع اسـت و رعایت 
زمـان مناسـب بهـره بـرداری نقـش موثـری در 
حفاظت از این منابع و بهبود معیشـت مرتعداران 

سـختکوش دارد. 
بنابرایـن بـه منظـور ایجـاد نظـم و رعایـت 
مقررات در آسـتانه خـرو ج و کوچ بهاره دامداران 

از مراتـع اسـتان، مـوارد زیـر را بـه اطـالع بهر ه 
بـرداران می رسـاند:    

• تاریـخ خـروج دام از مراتـع روسـتایی و 
عشـایری اسـتان ۱4۰۱/۱/3۰ تعییـن گردیـده و 
اکیـپ هـای  ثابـت و سـیار در مبـادی خروجـی 
اسـتان از خـروج دام قبـل از تاریـخ مقـرر اکیـداً 

جلوگیـری م ی نماینـد .  
• دامـداران کوچـرو هنگام خـروج از مراتع 
قشـالقی اسـتان و ورود بـه مراتـع اسـتان های 
همجـوار بایـد دارای پروانـه چـرای تمدید شـده 

معتبـر و یـا کتابچه طـرح مرتعداری باشـند.  

نقـل  و  حمـل  هـای  شـرکت  کلیـه  از   •
درخواسـت م ی شـود قبـل از صـدور هرگونـه 
ادارات منابـع طبیعـی  و  بـا  مجـوز حمـل دام 
  . نماینـد  هماهنگـی  شهرسـتان  آبخیـزداری 

   ۱3۹ و   ۱۵۰4 رایـگان  تلفـن  شـماره    •
بصورت شـبانه روزی آماده پاسخگویی و دریافت 
گـزار ش هـای عموم مـردم و مـرت ع داران در 
مـورد تخلفـات احتمالـی از مقـررات کـوچ بهاره 

در سـطح اسـتان است.      
روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی و 

آبخیـزداري اس تـان بوشـهر  

اطالعیه مدیریت کوچ بهاره مراتع استان بوشهر در سال 1401 
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عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
تيم مذاکره کننده در برابر قدرت های جهانی ایستاده است

گفت:  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
جمهوری اسالمی با کشورهای قدرتمند دنیا درحال مذاکره است و در برابر 

آن ها ایستاده است.
شهریار حیدری، در خصوص تعامل دستگاه دیپلماسی با نهاد های نظارتی 
از جمله مجلس گفت: تیم مذاکره کننده بعد از هر دور مذاکرات گزارش دقیقی 
به کمیسیون امنیت ملی ارائه می دهد و وزارت امور خارجه نیز در این زمینه 
تعامل خوبی با کمیسیون امنیت ملی دارد. به صورت مستمر در این زمینه جلسه 
و نشست مشترک برگزار می شود، در نشست اخیر با وزیر امور خارجه هم آخرین 

تحوالت و تصمیمات در موضوع برجام را بررسی کردیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت: روند 
مذاکرات برجامی در مسیر رو به جلو حرکت می کند، اما حاشیه هایی هم دارد 
که این حاشیه ها از سوی آمریکا درست شده است. تحوالت اوکراین هم تا 

حدودی در روند مذاکرات تأثیرگذار بوده است.
نماینده مردم قصر شیرین با بیان اینکه هدف اصلی از مذاکرات تامین 
منافع ملت ایران است، گفت: امیدواریم این روند تا رسیدن به نتیجه نهایی که 

تامین کننده منافع ملت ایران است، استمرار پیدا کند.
 وی  با بیان اینکه تیم مذاکره کننده خطوط قرمز نظام را رعایت کرده 
کلیه  لغو  دنبال  به  مذاکرات  از  دور  این  در  اسالمی  جمهوری  گفت:  است، 

تحریم های اقتصادی است.
حیدری خاطر نشان کرد: در مذاکرات برخی از مسائل تا حدودی حل شده 
و برخی هنوز جای بحث دارد، اما نتیجه نهایی  این توافق باید تامین منافع 
ملی ایران باشد، نگرانی برای بازگشت به برجام نداریم، روند مذاکرات طوالنی 

شده اما امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.
تیم  تخریب  فضای  به شکل گیری  اشاره  با  شیرین  قصر  مردم  نماینده 
مذاکره کننده هسته ای،گفت: رسانه های داخلی باید به دنبال نقد عملکرد باشند 
نباید تحت تاثیر رسانه های خارجی قرار گیرند  نه تخریب. رسانه های داخلی 
چراکه آن ها تکلیف شان مشخص است و دوست ندارند که برجام به نتیجه برسد.
امنیت ملی و سیاست خارجی به رسانه ها توصیه کرد،  عضو کمیسیون 
واقعیت های این دور از مذاکرات را دقیقا رصد کنندو گفت: جمهوری اسالمی 
با کشورهای قدرتمند دنیا در حال مذاکره است، منطق جمهوری اسالمی برای 
طرفین مذاکره کننده قابل قبول است و از این جهت  موفق عمل کرده است.
وی در مورد عملکرد تیم مذاکره کننده و مقاومت آنها در برابر قدرت های 
جهانی گفت: مقاومت، منطق جمهوری اسالمی است و در این راه هم با جدیت 

مطالبات بحق ملت ایران را دنبال می کنیم.
لغو  برای  راهبردی  اقدام  قانون  به  اشاره  با  نماینده مردم قصر شیرین 
و  است  کننده  مذاکره  تیم  برای  خوبی  پشتوانه  قانون  این  گفت:  تحریم ها 
را  خود  نظر  مورد  اهداف  قدرت  با  مردم  و  مجلس  حمایت  با  هم  تیم  این 

دنبال می کند.
وی افزود:طرف مقابل ایران در این مذاکرات کشورهای هستند که  دغدغه 
ها و نگرانی هایی  خود را دارند که این  مسائل در مذاکرات قابل حل و فصل 
هستند اما منطق  و راهبرد جمهوری اسالمی قوی و ثابت شده  و مورد پذیرش 
کشورهاست در نطقه مقابل آمریکا  هیچ گونه ثبات سیاسی در رفتار خود ندارد.
وی یکی از مشکالت مذاکرات را  فعالیت البی  صهیونیستی –عربی عنوان 
کرد و گفت: این البی تا به حال موفق نشده در مذاکرات به اهدف خود برسند 
چون جمهوری اسالمی با قدرت مطالبات و منافع ملت  ایران را پیگیری می کند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
نماز عيد فطر برگزار می شود

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد: مرجع رسمی اعالم موج های 
کرونا وزارت بهداشت است و نظرات کارشناسی در این خصوص نباید به گونه ای 

باشد که مردم را نگران کند.
کرونا  بیماران  تعداد  در  افزایش مختصری  عباس شیراوژن گفت: شاهد   

هستیم که الزامًا پیش بینی کننده موج جدید بیماری نیست. 
 وی افزود: مرجع رسمی اعالم موج جدید بیماری، ستاد ملی کرونا و وزارت 

بهداشت است. اظهار نظرهای کارشناسی مردم را نگران نکند. 
 سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: آموزش در همه مدارس و 
دانشگاه ها بدون هیچ استثنایی باید حضوری باشد. مردم و خانواده ها به حضوری 

شدن آموزش مدارس و دانشگاه ها نگرش و استقبال نسبتًا مثبتی داشته اند. 
 شیراوژن بیان داشت: ایران در مطالعات و تحقیقات با موضوع کرونا  رتبه 
دوازدهم دنیا را کسب کرده و کشورمان در مدیریت موج اخیر بیماری در مقایسه 
کوتاه تر،  زمانی  دوره  و  ها  فوتی  کمتر  تعداد  نظر  از  دنیا  پیشرفته  با کشورهای 

موفق عمل کرده است. 
 وی امکان صادرات واکسن مازاد بر نیاز فعلی و واکسن های تولید کنندگان 
داخلی را مورد اشاره قرار داد و گفت: آمادگی اعزام نیروهای درمانی و ارسال 

واکسن به کشور چین در صورت اعالم نیاز آنها را داریم. 
 سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: امکان برگزاری مراسم شب های 
قدر، راهپیمایی روز قدس و نماز عید فطر در اماکن باز و غیر مسقف با رعایت 

فاصله گذاری و شیوه نامه های بهداشتی وجود دارد. 
 شیراوژن اضافه کرد: برگزاری این مراسم در اماکن مسقف، در شهر های 
قرمز 3۰ با درصد ظرفیت، شهرهای نارنجی با ۵۰ درصد و شهرهای زرد با ۷۰ 
درصد ظرفیت و شهرهای آبی بدون محدودیت ظرفیت و رعایت فاصله گذاری 

و شیوه نامه های بهداشتی، بالمانع است.
 وی در پایان از مردم خواست نسبت به تزریق نوبت سوم واکسن اقدام کنند 
و گفت: در آینده نزدیک کلیه خدمات  مشروط به استعالم از سامانه ایران من، 
مانند تهیه بلیط و تردد بین شهری منوط به تزریق سه نوبت واکسن خواهد شد.

حضور 9۰ درصدی دانش آموزان در مدارس
معاون وزیر آموزش وپرورش اعالم کرد که آمار تجمیعی از کل مدارس کشور 
مبین آن است که حدود۹۰ درصد دانش آموزان و بالغ بر ۹۸ درصد همکاران در 

مدارس حضور دارند.
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  وضعیت  آخرین  درباره   ، محمودزاده  احمد 
کرد:  اظهار  غیردولتی  مدارس  به ویژه  مدارس  در  دانش آموزان  میزان حضور  و 
بازدیدهای میدانی از مدارس غیردولتی به طور مرتب در حال انجام و الزام بر 

آموزش حضوری است.
وی افزود: از ۱4 فروردین به این سو، میزان حضور دانش آموزان روزبه روز 

افزایش یافته است.
سرپرست سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با 
اعالم اینکه بر اساس آخرین آمار تجمیعی از کل مدارس کشور، حدود۹۰ درصد 
دانش آموزان و بالغ بر ۹۸ درصد همکاران در مدارس حضور دارند گفت: بخشی از 
این افراد به علت بیماری های زمینه ای و بخشی به علت کرونا و طی دوره نقاهت 
کرونا در مدرسه حضور ندارند که حدود شش تا هفت درصد غایبان را در برمی گیرد.
محمودزاده افزود: علت غیبت گروهی دیگری از دانش آموزان نیز این است 
اکید  ما توصیه  اجازه حضور نمی دهند.  دارند  نگرانی که  به دلیل  که خانواده ها 
می کنیم این خانواده ها فرزندانشان را به مدرسه بفرستند، شرایط الزم از سوی 
وزارت آموزش وپرورش مهیا شده و واکسیناسیون تا حدود خوبی در سطح کشور 

و همچنین مدارس انجام و ایمنی جمعی حاصل شده است.
وی ادامه داد: فرصت کمی هم تا پایان سال تحصیلی باقی مانده است و 
ما در صددیم بخشی از آسیب های ناشی از کرونا بر دانش آموزان را جبران کرده 
و برای سال تحصیلی آینده آماده شویم. در دوران کرونا آسیب های جدی رخ 
داد که از جمله آنها می توان به فقر یادگیری، کاهش پوشش تحصیلی، افزایش 
نابرابری آموزشی و مشکالت جدی روحی، روانی و اجتماعی و دوری از گروه 

همساالن اشاره کرد.

معاون دادستان كل كشور:

افزایش قيمت خودرو از جيب مردم می رود
مه  عا ق  حقو ن  و معا
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و 
ابالغ  از  کشور  کل  دادستان 
برای  باید  که  اقداماتی  و  اشکاالت 
ملی  خودرو  صنعت  نارسایی های  رفع 
وجود  گفت:  و  داد  خبر  شود،  انجام 
اشکاالت ساختاری متعدد، تعارض منافع 
خودروسازان و قطعه سازان و نگاه های 
غیرکارشناسی مانع از اتخاذ تصمیمات 

صحیح می شود.
»غالمعباس ترکی« اظهارداشت: 
خودروسازی از صنایع پیشران اقتصادی 
در  نقش عمده ای  و  محسوب می شود 
نظام مالی و تولیدی کشور ایفا می کند. 
موضوع صنعت خودروسازی از دو منظر 
باید مورد توجه قرار گیرد یکی حمایت از 
تولید ملی و ارتقای کیفیت محصوالت 
امروز  که  چالش هایی  دوم  و  داخلی 
صنعت خودروسازی با آن مواجه است.

وی به برخی اشکاالت ساختاری و 
مدیریتی موجود در صنعت خودروسازی 
دولتی اشاره کرد و افزود: اکنون ساختار 
نحوی  به  قطعه سازان  و  خودروسازان 
است که ساختار معیوب و تعارض منافع 
مانع از اتخاذ تصمیمات صحیح می شود 
و این موضوع به نداشتن نگاه کارشناسی 
به  تصمیم گیران  جامع  و  مشترک 
مساله، مداخالت غیرکارشناسی، ساختار 
سهامداری معیوب و روش های ناکارآمد 
در شرکت های خوروسازی مربوط است 

که باید اصالح شود.
ترکی تصریح کرد: هر سیاستگذاری 
و تصمیم گیری که نتواند با ایجاد تحول 
اساسی و اصالحات ساختاری، وضعیت 
سوی  به  را  شرکت ها  این  عملیات 
دهد،  حرکت  تولید  شدن  اقتصادی 
طبیعتا نمی تواند در درازمدت مفید باشد.

و  ر  ختا سا ح  صال ا ت  ر و ضر
صنعت  در  مالی  تامین  روش های 

خودروسازی
ساختار  زمینه  در  داد:  ادامه  وی 
صنعت  در  مالی  تامین  روش های  و 
صورت  اصالحاتی  باید  خودروسازی 
اصالحات  که  زمانی  تا  زیرا  گیرد، 
و  اقتصادی  خودرو  تولید  نشود،  انجام 
مقرون به صرفه نیست و نظام معیوب 
قیمت گذاری دستوری، بدون اصالحات 
اساسی در شاکله مدیریت این صنعت، 
له  مسا حل  برای  مناسبی  حل  راه 
با  وضعیت،  این  شود.  نمی  محسوب 
تفاوت فاحش قیمت کارخانه  به  توجه 
و  تخلفات  برخی  بروز  زمینه  بازار  و 
رانت خواری عده ای دالل را فراهم آورده 
است از اینرو خودروسازان از قسمت های 

مختلف خودرو کم می گذارند.
ترکی اظهارداشت: وقتی با شرکت 
کنیم  می  صحبت  خودروساز  های 
سهل ترین  و  راهکار  ترین  عمده  آنها 
برای  کارخانه  قیمت  افزایش  را  اقدام 
اقتصادی شدن تولید می دانند در حالی 
که اعتقاد داریم اکنون قیمت خودرو از 
حد نصاب های عادی هم فراتر رفته و 
با  مقایسه  در  ایران  در  خودرو  قیمت 
کشورهای دیگر فراتر از حد عادی است. 
ر  کشو کل  ن  ستا د ا د ن  و معا
فراروی  مشکالت  عمده ترین  افزود: 
خودروسازان، کمبود نقدینگی و سرمایه 
در گردش، بدهی های کالن به قطعه 
وجود  بدهی ها،  شدن  معوق  و  سازان 
زیان های انباشته، اخذ تسهیالت بانکی 
بانکی،  از شبکه  نامتعارف  با سودهای 
مواردی  در  و  نامتعارف  هزینه های 

د  تعدا کالن،  حقوق های  پرداخت 
استخدام های  و  نیاز  از  بیش  کارکنان 
دی،  قتصا ا توجیه  بدون  رشی  سفا
مدیریت ناکارآمد و سنتی، بهره گیری از 
روش های سنتی مدیریتی به خصوص 
البته  است  مالی  تامین  روش های  در 
شرایط خاص تحریمی، بحران جهانی 
قطعات  برخی  و  شه ها  ا تر د  کمبو
مشکالت  به  باید  نیز  را  الکترونیکی 
در  این  کنیم.  اضافه  صنعت  موجود 
حالی است که وزارت صمت به وظایف 
خود به خصوص در مورد تدوین و به 
انجام  تحول صنعت،  سند  رسانی  روز 
تنظیم  وظیفه  و  ساختاری  اصالحات 
گری خود به خوبی عمل نکرده است.
از  رفت  برون  راه  درباره  ترکی 
این چالش ها گفت: وزارت صمت باید 
ضمن انجام وظیفه تنظیم گری به دور 
تعارض  و  غیرکارشناسی  مالحظات  از 
منافع اشخاص، سند جامع تحول صنعت 
انجام اصالحات ساختاری  و  تدوین  را 
در شاکله صنعت را در دستور کار فوری 
قرار دهد همچنین خودروسازان باید از 
روش های نوین و علمی تامین مالی و 

فروش محصوالت استفاده کنند.
معاون دادستان کل کشور افزود: 
کیفیت  ارتقاء  ضمن  باید  خودروسازان 
کاهش  را  خود  هزینه های  مدیریت، 
دهند و از روش های نوین تامین مالی 
استفاده کنند و به جای اینکه تسهیالت 
دریافت  بانک ها  از  باال  سود  با  کالن 
افزایش  به  منجر  اقدام  این  که  کنند 
هزینه ها می شود، بخشی از دارایی های 
به  و  کنند  نقد  را  و غیر ضروری  راکد 

گردش درآورند. 
توجه  باید  کرد:  خاطرنشان  وی 
داشته باشیم که عالوه بر مواردی که 
گفتیم نوسانات ارزی و افزایش قیمت 
قطعات  خصوص  به  تولید  نهاده های 
نظام  کنار  در  فوالدی  و  الکترونیکی 
نادرست  نگاه  و  قیمت گذاری  معیوب 
کاالی  عنوان  به  خودرو  به  مردم 
سرمایه ای و برخی دالل بازی ها نیز در 
بازار  التهاب  و  کاذب  تقاضای  افزایش 
اتخاذ  نیازمند  که  دارد  مستقیم  تاثیر 

تدابیر کارشناسی و دقیق است.
ر  کشو کل  ن  ستا د ا د ن  و معا
می توانند  خودروسازان  اظهارداشت: 
بورسی  از روش های  اقتضا  در صورت 
کنند  استفاده  قرضه  اوراق  فروش  یا 
در  اکنون  که  سنتی  روش های  زیرا 
تامین  برای  خودروسازی  شرکت های 
مالی وجود دارد، غیراقتصادی و تورمی 
است و هزینه ها را افزایش داده و این 

هزینه ها از جیب مردم می رود.
ضرورت اصالح نظام قیمت گذاری 

خودرو
دستوری  م  نظا گفت:  ترکی 
و  است  معیوب  فعلی  قیمت گذاری 
اصالح آن ضرورت دارد که این اصالح 
یک  صورت  به  قیمت گذاری  نظام 
با  همزمان  باید  جامع  سیاستی  بسته 
اصالحی  سیاست هایی  و  تدابیر  اتخاذ 
کیفیت  و  ساختارها  در  ویژه  به  که 
و  استخدام ها  شرکت ها،  سهامداری 
پیش  روش های  اصالح  پرداختی ها، 
فروش محصوالت و سایر تدابیر الزم 

باشد.
این  ما  اعتقاد  به  داد:  ادامه  وی 
به  که  باشد  نحوی  به  باید  اصالحات 
بیشتر  اعتمادزایی  و  شفافیت  ایجاد 
بخش  کنشگری  و  نقش  افزایش  و 

خصوصی در صنعت منتهی شود.
راه  تبلیغاتی  و  شعارگونه  برخورد 

حل مشکل نیست 
معاون دادستان کل کشور با بیان 
با  تبلیغاتی  و  شعارگونه  برخورد  اینکه 
افزود:  نیست،  راه حل مشکل  موضوع 
کیفیت  و  کمیت  خودروسازی  صنعت 
از  را  مردم  نیازهای  و  ندارد  را  الزم 
جهت کیفیت و تنوع به طور کامل پاسخ 
نمی دهد، همچنین با توجه به تراز مالی 
شرکت های خودرو ساز، تولید خودرو با 
شرایط کنونی هم اقتصادی نیست اما 
نیازمند  که  دارد  متعددی  دالیل  اینها 

واکاوی است.
موضوعات  کرد:  اضافه  ترکی 
صنعت خودرو کامال کارشناسی است و 
در سازمان بازرسی کل کشور و اکنون 
در دادستانی کل این موضوع با تشکیل 
کارگروه های تخصصی تحت بررسی و 

رصد قرار دارد. 
ضرورت تحقق پنجره واحد دانش 
صنایع  در  مشترک  پلتفرم  و  فنی 

خودروسازی 
ر  کشو کل  ن  ستا د ا د ن  و معا
با  باید  خودروسازی  صنعت  در  گفت: 
همکاری  و  وزارت صمت  تنظیم گری 
ص  خصو به  ز  سا و ر د خو یع  صنا
خودروسازان دولتی و عمده به دور از 
موازی کاری و  رقابت ناسالم از طریق 
تجمیع ظرفیت ها، قابلیت ها و امکانات 
به ایجاد زنجیره ارزش در تولید، پنجره 
واحد دانش فنی و پلتفرم مشترک در 
ضمن  تا  برسیم  خودروسازی  صنایع 
تقاضای  به  پاسخ  برای  بیشتر  تولید 
و  بد  یا کاهش  هزینه ها  هم  ر،  زا با
موارد  این  و  یابد  ارتقاء  کیفیت  هم 

و  وزارت صمت  مدیریت علمی  بدون 
خودروساز  شرکت های  موثر  همکاری 
بخش  موثر  مشارکت  با  و  یکدیگر  با 
بنیان  دانش  شرکت های  و  خصوصی 

در این عرصه محقق نمی شود. 
گفته  اینکه  کرد:  تصریح  ترکی 
ایمنی  داخلی  خودرو  صنعت  می شود 
اینکه  است؛  درست  ندارد  را  الزم 
ارتقا  باید  خودروها  کیفیت  و  وضعیت 
باید  همه  و  است  درست  هم  یابد 
کنند  حمایت  موجود  وضع  تغییر  برای 
توجه  بدون  و  سیاه نمایی  با  اینکه  اما 
صنعت  تحسین  قابل  پیشرفت های  به 
مطالب  یکسری  کشور،  در  خودرو 
غیرکارشناسی و شعارگونه مطرح شود 
ببرد،  و صرفا تولید داخلی را زیرسوال 

صحیح و منصفانه نیست.
وی خاطرنشان کرد: تصور می کنم 
که  ادبیاتی  و  صحبت ها  از  بخشی 
از  فراتر  می برند،  کار  به  افراد  برخی 
بررسی های کارشناسی است و البته که 
این  و  دارد  ضعف هایی  خودرو  صنعت 
و  شود  رفع  و  شناسایی  باید  ضعف ها 
در این موضوع هیچ شکی وجود ندارد 
اما مساله این است که با درک درست 
مساله ببینیم چه راهکارهای کارشناسی 

وجود دارد. 
بازرسی  و  نظارت  سابق  معاون 
امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور 
از سوی  کارشناسی  راهکارهای  گفت: 
این  برای  کشور  کل  بازرسی  سازمان 
ابالغ  وزارت صمت  به  و  احصا  منظور 
شده است، همچنین در دادستانی کل 
وزارت  به  و  احصا  مواردی  نیز  کشور 

صمت ابالغ شد.
جلسه ای  اخیرا  شد:  یادآور  ترکی 
وزیر  و  کشور  کل  دادستان  حضور  با 
از  باید  که  مواردی  و  برگزار  صمت 
ها  گذاری  در سیاست  کارشناسی  نظر 
و برنامه های صنعت خودرو جهت رفع 

مشکالت توجه شود، مطرح شد.
معاون دادستان کل کشور افزود: 
موارد کلی را اعالم کردیم و به صورت 
باید  که  اقداماتی  و  اشکاالت  خاص 
خودرو  صنعت  نارسایی های  رفع  برای 

ملی انجام شود در دست ابالغ داریم.
با  هم  جلساتی  کرد:  اضافه  وی 
خودروسازی  صنایع  مدیران  برخی 
داشتیم و اعتقاد داریم برای حل مشکل 
باید مشکالت صنایع را هم ببینیم و نگاه 
و  باشیم  داشته  منصفانه  و  کارشناسی 
صمت  وزارت  که  است  این  ما  انتظار 
موثرتری  بسیار  نقش  زمینه  این  در 

داشته باشد.
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زیر نظر: علی هوشمند

آتش سوزی در آزمایشگاه پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
پردیس  در  آزمایشگاه  کارشناس  یک  و  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  یک 

ابوریحان دانشگاه تهران بر اثر آتش سوزی دچار سوختگی شدند.
پردیس  تجدیدپذیر  انرژی های  دانشکده  دانشجویان  اظهارات  اساس  بر 
ابوریحان دانشگاه تهران، »یاسین اکبری« دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی 
مکانیک بیوسیستم در گرایش انرژی های تجدیدپذیر و »رسول سهرابی« کارشناس 
آزمایشگاه تراشکاری، ماشین ابزار و ریخته گری در روز ۲3 فروردین ماه حدود ساعت 
۱3 در حالی که مشغول کار روی پروژه خشک کننده الکل بودند، گرفتار حریق شده 
و هر دو مصدوم با ۱۸ و ۱۵ درصد سوختگی ابتدا به بیمارستان شهدای پاکدشت و 
بعد از آن به کلینیک سوختگی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری منتقل شدند.
برای کسب جزئیات بیشتر در مورد این حادثه و ادعای دانشجویان مبنی بر 
آزمایشگاه دانشکده برای چنین شرایطی  امکانات کافی در  ایمنی و  لباس  اینکه 
وجود ندارد، با »علی ایزدی دربندی« ریاست پردیس ابوریحان گفت وگو کردیم. 
ایزدی ضمن شرح حادثه گفت: متاسفانه یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد ما در 
حین کار روی دستگاه اتوکالب و طرح پایان نامه خود، همراه با کارشناس آزمایشگاه 
دچار حریق شدند و به نظر می رسد، انفجار در قسمت دِر دستگاه ایجاد شده که 

موجب سوختگی دانشجو و کارشناس آزمایشگاه دانشکده شد.
او در پاسخ به این سوال که آیا تا امروز کارشناس بیمه یا آتش نشانی برای 
تشخیص علت حادثه به دانشکده آمده است یا خیر؟ توضیح داد: کارشناس بیمه 
تامین اجتماعی که هنوز به دانشکده نیامده، اما ما پیگیری کرده ایم تا هرچه زودتر 
این اتفاق بیفتد ضمن اینکه گزارش علمی مدیرگروه دانشکده نشان می دهد، اصول 

ایمنی در حین کار توسط دانشجو و کارشناس رعایت نشده است.
این  ایمنی  تجهیزات  ضعف  بر  مبنی  دانشجویان  گفته های  درباره  ایزدی 
آزمایشگاه اذعان کرد: اینطور نیست که تجهیزات ایمنی در آزمایشگاه نباشد. در 
واقع دانشجو در استفاده از دستگاه اتوکالب، اصول ایمنی را رعایت نکرده است. 
کپسول اطفای حریق و… هم وجود داشت و به کمک بلنکت و پتو برای اطفای 
حریق مصدومان تالش شد. ضمن اینکه دستگاه اتوکالب هم دچار اشکال فنی 
نبوده است. متاسفانه به این دلیل که ابتدای حادثه کسی نزدیک آزمایشگاه نبود 
این  زمان گذشت که موجب سوختگی  مقدار  کند، یک  به مصدومان کمک  که 

دو نفر شد. هرچند دانشجو و کارشناس آزمایشگاه هردو دوره ایمنی دیده بودند.

تازه ترین آمار انتخاب رشته داوطلبان دکتری
امروز، آخرین مهلت انتخاب رشته مجازین

از 34  انتخاب رشته بیش  از  مشاور رییس سازمان سنجش آموزش کشور 
هزار داوطلب در آزمون دکتری سال ۱4۰۱ خبر داد و گفت: مهلت انتخاب رشته 

داوطلبان امروز یک شنبه ۲۸ فروردین ماه پایان می یابد.
 دکتر علیرضا کریمیان ضمن با بیان اینکه تاکنون 34 هزار و ۲۰۰ نفر داوطلب 
در آزمون دکتری سال ۱4۰۱ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور انتخاب رشته 
کرده اند، گفت: در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری سال ۱4۰۱ شرایط، 
ضوابط و مسیر انتخاب رشته به روشنی ترسیم شده است و داوطلبان مجاز به انتخاب 
رشته با مطالعه دقیق دفترچه می توانند به سهولت در مهلت تعیین شده انتخاب 
رشته کنند.وی افزود: انتخاب رشته آزمون مذکور از روز پنج شنبه ۲۵ فروردین آغاز 

شده است و تا پایان روز یک شنبه ۲۸ فروردین ماه ادامه دارد.
کریمیان تاکید کرد: هر داوطلب باید با توجه به کارنامه اولیه منتشر شده و 
وضعیت علمی خود در سهمیه، رشته امتحانی و مجاز بودن در دوره های مختلف 
نور، غیردولتی و  پیام  تحصیلی )روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان، مشترک، 
غیرانتفاعی( حداکثر تا ۵۰ کدرشته محل )در صورت وجود( را در سایت سازمان 

سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انتخاب نمایند.
مشاور رییس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: در مورد انتخاب کدرشته 
محل های دانشگاه آزاد اسالمی تأکید کرد: داوطلبان عالقه مند به انتخاب کدرشته 
محل های دانشگاه های آزاد اسالمی در صورت مجاز بودن در این دوره ها باید به 
درگاه اطالع رسانی این دانشگاه به آدرس www.azmoon.org مراجعه و بر 

اساس اطالعیه های مندرج در درگاه مذکور اقدام به انتخاب رشته کنند.

باند زورگيران شمال تهران منهدم شد
سر کالنتر یکم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری چهار نفر که با 

استفاده از دو دستگاه خودروی سواری زورگیری می کردند، خبر داد.
سرهنگ »محمد باقر قدم زاده« در تشریح جزییات این خبر بیان داشت: در پی 
اعالم یک فقره زورگیری توسط راننده و سرنشینان دو دستگاه  خودروی سواری در 
محدوده بلوار »اندرزگو« ماموران گشت انتظامی کالنتری تجریش سریعا به نشانی 

اعالمی اعزام شدند.
وی گفت: با حضور به موقع ماموران در محل، چهار متهم که  با در دست 
داشتن سالح سرد در حال زورگیری از راننده یک دستگاه خودرو سواری بودند، 
مشاهده و بالفاصله طرح مهار سارقان انجام و مشخصات ظاهری آنها به دست آمد.
سرکالنتریکم پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: متهمان به محض مشاهده 
ماموران سوار بر خودروشان شده و از محل گریختند و مال باخته که از قسمت های 

مختلف بدن مصدوم شده بود به نزدیکترین مرکز درمانی انتقال یافت.
این مقام انتظامی ابراز داشت: بنابر حساسیت موضوع، تیم عملیات کالنتری 
وارد عمل شدند و با رصدهای گسترده اطالعاتی مخفیگاه سارقان را شناسایی و 
پس از هماهنگی های قضائی اعضای این باند چهار نفره در سه عملیات منسجم 

و هماهنگ دستگیر شدند.
سرهنگ قدم زاده با اشاره به اینکه متهمان در پیجویی های انتظامی به جرم 
ارتکابی معترف شدند، افزود: تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی ادامه دارد.

زورگير محور عبوری بازداشت شد
رییس پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری فردی که با سد کردن 

تردد خودرویی، زورگیری کرده بود خبر داد.
سرهنگ »سید قاسم موسوی فر« در این باره بیان داشت: هفتم دی ماه سال 
گذشته پرونده ای با موضوع سرقت به عنف در کالنتری ۱۲۸ تهران نو تشکیل و با 
دستور قضائی برای کشف و پی جویی به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران ارجاع شد.
وی عنوان کرد: شاکی اظهار داشت، ساعت ۱۵ پنجم دی ماه حین تردد با 
خودرو در اتوبان شهید »یاسینی«، روبروی درب غربی پارک سرخه حصار فردی با 

یک دستگاه خودرو پراید با انحراف و پیچیدن جلوی اتومبیلم، راه را سد کرده و با 
توجه به خلوت بودن محل، با تهدید چاقو تمامی لوازم همراه وی از قبیل ساعت 
مچی، انگشتر طال، یک دستگاه گوشی تلفن همراه و مقادیری وجه نقد به ارزش 

تقریبی 4۰۰ میلیون ریال سرقت و از محل متواری شد.
و  اهمیت  لحاظ  به  کرد:  تصریح  تهران  آگاهی  پلیس  پایگاه ششم  رییس 
حساسیت موضوع مطروحه و لزوم شناسایی سارق، مراتب به صورت ویژه در دستور 
کار کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت زورگیری پایگاه قرار گرفت که در این راستا ضمن 
بهره گیری از شیوه های نوین و علمی کشف جرم و بررسی ابعاد مختلف قضیه، 
کارآگاهان به محل وقوع حادثه عزیمت کرده و موفق می شوند اولین مظنون به 

اسم »سلمان« را شناسایی کنند.
این مقام انتظامی ابراز داشت: با شناسایی مخفیگاه متهم، سلمان در یک 
عملیات ضربتی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آن تعدادی لوازم متعلق به شاکی 

کشف و توقیف شد.
سرهنگ کارآگاه موسوی فر افزود: پس از انتقال متهم به پایگاه ششم با توجه به 
دالیل و قرائن متقن متهم چاره ای جز بیان حقیقت نداشته و ضمن اعتراف به جرم 
انتسابی اظهار کرد، به تنهایی و به خاطر اعتیاد و نیاز مالی سرقت را مرتکب شدم.

وی گفت: نتیجه تحقیقات به دادسرا منعکس و با دستور قضائی متهم روانه 
زندان شد.

مرگ سرنشين خودروی ۲۰۶ در پی واژگونی در بزرگراه شهيد کاظمی
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از فوت یک نفر به دلیل واژگونی 

خودروی پژو ۲۰۶ در بزرگراه شهید کاظمی خبر داد.
جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران درباره جزییات این 
حادثه گفت: در ساعت ۹:4۵ صبح روزشنبه یک مورد حادثه واژگونی یک دستگاه 
سواری در بزرگراه شهید کاظمی مسیر شمال به جنوب بعد از خیابان شقایق به 

سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اطالع داده می شود.
وی با بیان اینکه بالفاصله دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شد، ادامه داد: 
یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ با یک سرنشین مرد به دلیل نامشخصی واژگون 

شده بود. آتش نشانان به سرعت ایمن سازی اولیه را انجام دادند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطرنشان کرد: آتش نشانان به سرعت عملیات 
را آغاز کردند و این فرد را که از ناحیه سر به شدت آسیب دیده بود از خودرو خارج 
کرده و به عوامل اورژانس تحویل دادند و بعد از بررسی توسط نیروهای اورژانس 

مشخص شد این فرد جان خود را از دست داده است.
وی ادامه داد: آتش نشانان خودرو را به حالت اولیه بازگرداند و بعد از ایمن سازی 

محل را به عوامل پلیس راهور تحویل دادند.
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نسل بعدی پردازنده های اینتل احتماالً دارای 
حداکثر فرکانس ۵٫٨ گیگاهرتز خواهند بود

پردازنده ی پرچم دار نسل سیزدهمی سری Raptor Lake اینتل احتمااًل به فرکانس 
از  بیشتر  مگاهرتز   3۰۰ حدوداً  یعنی  کرد،  خواهد  پیدا  دست  گیگاهرتز   ۵٫۸ بوست 

پرچم دار نسل دوازدهم.
پردازنده ی پرچم دار نسل بعد اینتل یعنی ۱3۹۰۰K-Intel Core i۹ احتمااًل 
رکورد سرعت کالک پردازنده های کالس دسکتاپ را جابه جا خواهد کرد. شایعه ی 
توربو به سرعت کالک  اشاره می تواند در حالت  CPU مورد  ادعا می کند  جدیدی 

برسد. ۵٫۸ گیگاهرتز  فک انداز 
 Raptor هرچه زمان می گذرد به جزئیات بیشتری درباره ی پردازنده های سری
Lake دست پیدا می کنیم و با کنار هم گذاشتن جزئیات مختلف به تصوری کلی از 

محصوالت جدیدی می رسیم که اینتل در پی عرضه ی آن ها به بازار است.
آن طور که Digital Trends گزارش می دهد، پردازنده های نسل سیزدهمی 
سری  پردازنده های  سوکت  همان  به  مجهز  است  قرار   Raptor Lake سری 
Alder Lake باشند؛ بااین حال تراشه های نسل جدید از تقریبًا تمامی جوانب قرار 
پردازنده های نسل سیزدهمی  تا عرضه ی رسمی  ماه ها  پیدا کنند. هنوز  بهبود  است 
فاصله داریم و اطالعات زیادی درباره ی آن ها ارائه نشده، اما اینتل چند بار به صورت 

جزئی به خانواده ی جدید پردازنده هایش اشاره کرده است.
معماری  مبتنی بر   Alder Lake همچون  سیزدهمی  نسل  پردازنده های 
ترکیبی خواهند بود و به جای استفاده از یک نوع هسته سراغ دو نوع هسته )هسته های 

پرقدرت در کنار هسته های کم مصرف( خواهند رفت.
هردو پردازنده های نسل دوازدهمی و نسل سیزدهمی تیم آبی برای هسته های 
 Alder می روند، بااین حال در شرایطی که Gracemont Atom کم مصرف سراغ
پردازنده های  می کند،  استفاده   Golden Cove قدرتمند  هسته های  از   Lake
Raptor Lake مجهز به هسته های جدیدی به نام Raptor Cove به عنوان 

بود. پرقدرت خود خواهند  هسته های 
هشت  از  کم مصرف  هسته های  تعداد  اینتل  سیزدهمی  نسل  پردازنده های  در 
به ۱۶ عدد می رسد تا مجموع هسته ها به ۲4 و مجموع تردها به 3۲ عدد افزایش 
پیدا کند. در مقایسه، پردازنده های Alder Lake هسته های بسیار کمتری دارند. 
ترد   ۲4 و  هسته   ۱۶ از   ۱۲۹۰۰KS-Core i۹ پرچم دار  پردازنده ی  مثال  برای 

می کند. استفاده 
بسیاری از شایعه ها می گویند اینتل قصد دارد در نسل جدید حافظه ی کش را 
نیز به شدت افزایش دهد. انتظار می رود تراشه ی پرچم دار Raptor Lake مجهز 
به ۶۸ مگابایت کش باشد که اینتل از آن به عنوان Game Cache یاد می کند. 
روی  به سزایی  تأثیر  می تواند  کش  حافظه ی  ظرفیت  افزایش  که  دیده ایم  پیش تر 
 AMD عملکرد گیمینگ بگذارد، اما نه در پردازنده های اینتل، بلکه در پردازنده ی
۵۸۰۰X3D ۷ Ryzen. پردازنده ی یادشده ی AMD هنوز به بازار عرضه نشده، 
اما بررسی ها نشان می دهد عملکرد بسیار خوبی در اجرای بازی های ویدئویی دارد.
تغییر  به  جدید  شایعه ی  کش،  ظرفیت  و  هسته  تعداد  فزایش  ا افزون بر 
کاربری  حساب  می کند.  اشاره  اینتل  جدید  نسل  پردازنده های  در  دیگری  مهم 
 Raptor Lake پردازنده ی  قوی ترین مدل  توییتر می گوید  در   OneRaichu
احتمااًل به میزان ۲۰۰ تا 3۰۰ مگاهرتز فرکانس باالتری نسبت  به پردازنده ی پرچم دار 

نسل دوازدهمی یعنی ۱۲۹۰۰KS-Core i۹ خواهد داشت.
سیزدهمی  نسل  پردازنده ی  که  نگفته  مشخص  به طور   OneRaichu
 Core ۱3۹۰۰. پردازنده یKS-Core i۹ ۱3۹۰۰ است یاK-Core i۹ مدنظرش
و  می کند  پیدا  دست  گیگاهرتز   ۵٫۵ فرکانس  به  توربو  حالت  در   ۱۲۹۰۰KS-i۹
Raptor Lake توانایی  دستیابی به 3۰۰ مگاهرتز فرکانس باالتر یعنی پرچم دار 
رسیدن به فرکانس ۵٫۸ گیگاهرتز را خواهد داشت. با فرض این که تعداد هسته های 
کالک  سرعت  افزایش  نکند،  تغییر  فعلی  نسل  به  نسبت   سیزدهمی  نسل  پرقدرت 

می شود. محسوب  منطقی  تصمیمی 
است  قرار   Raptor Lake پردازنده های  می گویند  وضوح  به  شایعه ها 
تراشه های  قدرت  افزایش  اما  باشند،  دوازدهمی  نسل  پردازنده های  از  بهتر  بسیار 
انرژی آن ها می برد.  Raptor Lake ذهن ما را به سمت افزایش مصرف  سری 
-Core i۹ نمونه  برای  پرمصرفند.  بسیار  نیز  حاال  همین  اینتل  پردازنده های 
۱۲۹۰۰KS برای پردازش وظایف در قوی ترین حالتش به ۲۶۰ وات توان نیاز پیدا 
 Raptor می کند. دور از انتظار نیست که توان موردنیاز تراشه های قدرتمند سری

Lake به 3۰۰ وات هم برسد.
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تنظیم: مجتبی کاشی
به دنبال حاشیه های اخیر 
ایران خودرو  شروط  بر  مبنی 
موضوع  این  قرعه کشی،  حذف  برای 
توسط معاون بازاریابی و فروش این گروه 
ضمن  وی  و  شد  شفاف سازی  صنعتی 
تاکید بر اینکه قیمت گذاری هر کاالیی زیر 
قیمت تمام شده منجر به ایجاد تقاضای 
اعالم  شد،  خواهد  آن  برای  سوداگرانه 
برای خودروهای  تقاضا  افزایش  کرد که 
زیادی  قیمتی  فاصله  که  است  پرتیراژی 
بازار  تا قیمت  از قیمت کارخانه ای آن ها 
دارند اما با افزایش عرضه به میزان کافی، 

تقاضاهای سوداگرانه کم خواهد شد.
خبری  برنامه  یک  اقتصادی  میز 
تلویزیونی با حضور بابک رحمانی )معاون 
بازاریابی و فروش ایران خودرو(، ابوالفضل 
دانشگده  علمی   هیات  )عضو  خلخالی 
خودرو دانشگاه علم وصنعت( و در ارتباط 
تصویری با فربد زاوه )کارشناس صنعت 
قرعه کشی  حذف  موضوع  به  خودرو( 
خودرو، افزایش تولید و عرضه و همچنین 
موضوعات پیرامون قیمت گذاری و تامین 

قطعات در داخل اختصاص یافت.
حذف  برای  ایران خودرو  برنامه 

قرعه کشی، افزایش تولید و عرضه است
در ابتدای این برنامه بابک رحمانی، 
پیرامون  اخیر  حاشیه های  با  رابطه  در 
خودرو  حذف  برای  »ایران خودرو  اینکه 
طی  کرد:  اظهار  است«  گذاشته  شرط 
روزهای اخیر پس از مصاحبه با یکی از 
خبرگزاری ها، متاسفانه برداشت اشتباهی 
صورت گرفت که مطرح شد ایران خودرو 
شرطی برای حذف قرعه کشی تعیین کرده 
است؛ این در حالیست که موضوع درست 
نیست. آنچه که مطرح است این است که 
گروه صنعتی ایران خودرو برنامه ای برای 

افزایش عرضه خودرو دارد.
وی افزود: این برنامه بدین صورت 
شده،  انجام  مطالعات  به  توجه  با  که 
تقاضای واقعی بازار در ایران برای ساالنه 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون 
است؛  شده  برآورد  دستگاه  هزار   4۰۰ و 
براین اساس ایران خودرو عرضه ۷۵۰ هزار 
دستگاه شامل ۲۵ هزار دستگاه خودروی 
خودروی  دستگاه  هزار   ۷۲۵ و  تجاری 
سواری را در برنامه کاری خود قرار داده 
که محقق خواهد شد. سایپا و همچنین 
برنامه ریزی های  نیز  خودروسازان  سایر 
به  انجام داشته اند.  زمینه  این  را در  خود 
عرضه  تیراژ،  این  تحقق  با  می رسد  نظر 
به میزانی که بازار نیاز واقعی دارد، انجام 
خواهد شد؛ قاعدتا زمانیکه عرضه به میزان 
کم شدن  به  گیرد، کمک  کافی صورت 

تقاضاهای سوداگرانه خواهد کرد.  
بازار،  تا  کارخانه  قیمت  اختالف 

انگیزه افزایش تقاضا
افزود: بطور مثال در خودروی  وی 
پرتقاضاست،  خودروهای  از  که  پارس 
فروش  ظرفیت  دستگاه  هزار   ۱۰ برای 
نفر  اما حدود پنج میلیون  اعالم می شود 
سال  پنج  یعنی  این  و  می کنند  نام  ثبت 
این خودروست  نیاز کل کشور، متقاضی 
که مسلما نیاز و تقاضای واقعی خودرویی 
نیست. اختالف قیمت باعث انگیزه شرکت 
در قرعه کشی می شود. باید مراحلی طی 
نیاز  شود که ما عرضه را به تعدادی که 
واقعی بازار است، افزایش دهیم، به تدریج 
که  شد  خواهد  کم  قیمت  اختالف  این 
می تواند منجر به حذف قرعه کشی شود.

رحمانی در پاسخ به این سوال که 
با احتساب قیمت های  تیراژ  افزایش  این 
فعلی خواهد بود یا با افزایش قیمت ها این 
افزایش تیراژ محقق خواهد شد، در رابطه 
قیمت،  بحث  در  ایران خودرو  موضع  با 
اظهار کرد: موضع ما در مورد قیمت این 
است که قیمت گذاری بایستی شفاف و 
عادالنه باشد. خودرو به عنوان یک کاالی 
صنعتی پیچیده، نبایست زیر قیمت تمام 
افزایش عرضه  برای  شده عرضه شود.  
و دستیابی به اهداف تعیین شده، برنامه 
مدون در وزارت صمت و با نظارت مستقیم 
هفتگی  صورت  به  که  دارد  وجود  وزیر 

پایش می شود.
این مقام مسئول در ایران خودرو در 
برای  قیمتی  دقیق  الزام  اینکه  با  رابطه 
جهت  به  شده  تعیین  هدف  به  رسیدن 

گفت:  خیر،  یا  دارد  وجود  تیراژ  افزایش 
را  خودش  سازوکار  خودرو  قیمت  تعیین 
دارد، که بر اساس آن ما مستندات خود 
بررسی  مستندات  این  کرده ایم؛  ارائه  را 
می شود و چنانچه نیازی به اصالح قیمت 
وجود داشته باشد، با توجه به عوامل موثر 
خواهد  صورت  قیمت  اصالح  تولید،  بر 
اتفاق  این  گرفت؛ کمااینکه سال گذشته 
تعداد  حاضر  حال  در  ما  نظر  به  افتاد. 
کمی  به  نیاز  ما  خودروهای  از  معدودی 

اصالح قیمت دارند.
گروه  فروش  و  بازاریابی  معاون 
اظهار  ادامه  در  یران خودرو  ا صنعتی 
و  پیچیده  صنعتی  خودرو  صنعت  کرد: 
هیچ  است.  جهانی  آن،  تامین  زنجیره 
قطعات  تمام  که  نیست  خودروسازی 
همین  به  کند؛  تامین  خودش  بتواند  را 
چیپست های  مشکالت  که  است  علت 
که  و...  پاندمی  به سبب  که  الکترونیکی 
متاثر  را  خودروسازان  تمام  آمدها،  پیش 
کرد. قطعات هایتک همچون چیپست های 
الکترونیکی در قطعه سازی های معدودی 
تولید و توسط همه خودروسازان استفاده 
می شود. خودروسازی ما نیز متاثر از کمبود 
چنین قطعاتی تحت تاثیر قرار گرفت، اما 
بصورت کلی زنجیره تامین خودرو کار خود 

را انجام می دهد.
ی  ا بر لید  تو یش  ا فز ا مه  نا بر

خودروهایی با پلتفرم های نسبتًا جدیدتر
که  همانطور  داد:  ادامه  رحمانی 
نیز  وی  معاون  و  وزیر  صحبت های  در 
تدریج  به  قرعه کشی  حذف  شد،  اشاره 
در خودروهایی که عرضه بیشتری وجود 
افزایش  برنامه  افتاد.  اتفاق خواهد  دارد، 
تولید بر روی خودروهایی با پلت فرم های 
نسبتا جدیدتر برنامه ریزی شده، همانطور 
که اعالم شده است در سال جاری 4۰۵ 
کرد.  خواهیم  خارج  رده  از  را  سمند  و 
 4۰۵ برای  که  است  چندی  نیز  اکنون 
و  نشده  ایجاد  جدیدی  تعهد  سمند  و 
این  فروش  برنامه های  از  یک  هیچ  در 
خودروها عرضه نشده اند؛ در عوض برای 
خودروهای جدید مثل تارا برنامه افزایش 
چالشی خواهیم داشت. پروژه های جدید 
تعریف شده اند که  تارا  پلت فرم  بر روی 
تولید  عرصه  به  آن ها  از  یکی  امسال 
سال  برای  بعدی  نمونه  و  رسید  خواهد 

آینده هدف گذاری شده است.
که  خودروهایی  برای  افزود:  وی 
گیرند،  قرار  حذف  برنامه  در  می توانند 
برنامه ریزی  الزم صورت گرفته است. 
ضمن اینکه در حال حاضر هایما بدون 
نظر  در  می شوند.  عرضه  قرعه کشی 
همچون  خودرویی  مثال  بطور  داریم 
مه  نا بر هم  که  تیک  ما تو ا پالس  نا د
به  هم  و  دارد  وجود  آن  تولید  افزایش 
سبب اختالف قیمت کم با بازار می تواند 
قرعه کشی  حذف  پروسه  این  در  زودتر 
در  امیدواریم  کلی  بطور  گیرد.  ر  قرا
بسیاری  بتوانیم  جاری  سال  دوم  نیمه 
از برنامه های فروش یا پیش فروش را 

بدون قرعه کشی برگزار کنیم.
شرکت  فروش  و  بازاریابی  معاون 
 ۷۵۰ تولید  گفت:  ادامه  در  خودرو  ایران 
در  است.  ما  امسال  برنامه  خودرو،  هزار 
حقیقت از خرداد ماه برای ۶۰ هزار دستگاه 
در ماه برنامه ریزی شده که تولید و عرضه 

وجود داشته باشد.
کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  رحمانی 
اکنون خودرو رایانه ای است که بر روی 
چیپست های  می کند.  چهار چرخ حرکت 
صنعت  تامین  زنجیره  در  الکترونیکی 
خودرو نیست و در بسیاری از صنایع مورد 
استفاده است؛ بنابراین اگر می خواهیم در 
این  شویم،  تولید  بحث  وارد  زمینه  این 

نیست،  خودروساز  تصمیم  دیگر  موضوع 
لکترونیک  ا صنعت  آن،  متولی  بلکه 

کشور است.
معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو 
این  عرضه  میزان  با  رابطه  در  پایان  در 
گروه صنعتی گفت: از ابتدای سال جاری 
43 هزار خودرو عرضه شده که تقریبا در 
بوده است. ۲۰  سنوات گذشته، بی سابقه 
هزار خودرو تنها در ایام نوروز عرضه شد 
که در ۱۵ سال گذشته ایران خودرو چنین 
هفته  روز  آخرین  و  بود  نیفتاده  اتفاقی 
گذشته ۶۰۲۰ دستگاه تجاری سازی شد. 
به عنوان عرضه مطرح  بازار  آنچه که در 
است، تنها بخشی، عرضه خودروساز است 
و بخش دیگر آن عرضه توسط دارندگان 
خودرو است. به نظر می رسد که در حال 
حاضر دارندگان خودرو، به سبب نامعلوم 
نگه  دست  عرضه  برای  آینده،  از  بودن 
داشته اند اما عرضه خودروسازان کاهشی 

نداشته است.
روی  بر  برنامه ریزی  در  ضعف 
ین  تکو و  حی  ا طر ی  ی ها نمند ا تو

محصوالت داخلی
بوالفضل  ا برنامه،  این  ادامه  در 
دانشکده  علمی  هیات  عضو  خلخالی- 
در  نیز  علم وصنعت-  دانشگاه  خودرو 
تامین  در  خودروسازان  ناتوانی  با  رابطه 
در  بسیاری  عوامل  کرد:  اظهار  بازار، 
طی  بود؛  خواهند  تاثیرگذار  موضوع  این 
بر  ما  برنامه ریزی  گذشته،  سال   ۲۰
تکوین  و  طراحی  توانمندی های  روی 
محصوالت داخلی ضعیف بوده است، در 
مشکالتی  به  تحریم ها  اعمال  با  نتیجه 
برخوردیم و نتوانستیم در شرایط تحریمی 
برخی قطعات و مواداولیه را تامین کنیم.

موضوع  این  اینکه  بیان  با  وی 
شرایط  در  که  است  عاملی  مهمترین 
تحریم به وجود آمده است، گفت: در حال 
حاضر برای اینکه بتوانیم تیراژ را افزایش 
باید توجه کرد  نکته  این  به  ابتدا  دهیم، 
افزایش  محصوالتی  چه  در  را  تیراژ  که 
دهیم؟ اگر قرار است مجددا محصوالتی 
با کیفیت و ایمنی پایین، افزایش دهیم، 
همان آفت ها و آسیب هایی که در مسائل 
مجدد  دارد،  وجود  و...  جاده ای  تلفات 
پیش خواهد آمد. از همین روی پیشنهاد 
طراحی  که  ا  ر محصوالتی  می کنیم 
کیفیت  آن ها  مواداولیه  یا  دارند  قدیمی 
پایین  نیز  آن ها  ایمنی  و  دارند  پایین 
است، از برنامه افزایش تیراژ حذف کنیم 
و  بر روی خودروهایی با پلت فرم جدید 
پلت فرم های  که  شاهین  و  تارا  همچون 
بهتر به روزتری داشته و از کیفیت بهتری 
تیراژ  افزایش  برنامه  در  برخوردارند،  نیز 

کنیم. سرمایه گذاری 
این کارشناس صنعت خودرو کشور 
تیراژ  افزایش  گلوگاه های  با  رابطه  در 
گلوگاه ها  این  از  بخشی  گفت:  خودرو، 
در  البته  است؛  مربوط  قطعات  تامین  به 
مشکلی  زمینه  این  در  خودروسازی ها 
نیست و در زنجیره تامین مشکل وجود 
به  نیاز  تامین  زنجیره  از  بخشی  دارد. 
که  دارد  قطعات  و  مواداولیه  واردات 
ارز  بتوانیم  بخش  این  برای  است  الزم 
که  واردات  بحث  در  دهیم.  تخصیص 
کنیم،  وارد  خودرو  بتوانیم  است  مطرح 
خودرو  واردات  در  می توان  که  ارزی 
زنجیره  وارد  است  بهتر  کرد،  استفاده 
اختیار  در  نوعی  به  و  شده  پایین دست 
نند  بتوا تا  دهیم  ر  قرا تامین  زنجیره 

مواداولیه خود را وارد کنند.
عضو هیات علمی دانشکده خودرو 
دانشگاه علم وصنعت با بیان اینکه بصورت 
کلی درست است که ما در حوزه قطعات 
بایستی  بین المللی  تامین  زنجیره  از یک 

اما دنیا به این سمت  ببریم، گفت:  بهره 
ابزار  یک  به  اقتصاد  که  می کند  حرکت 
جنگ تبدیل می شود. کره ای ها بسیاری 
تولید  خودشان  را  نیاز  مورد  قطعات  از 
می کنند و بحث صادرات هم وجود دارد. 
در چین هم بسیاری از قطعات خودرو را 

تولید می کنند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح 
خودرو،  تیراژ  گلوگاه های  از  یکی  کرد: 
قطعه است. قطعه ساز می تواند بطور مثال 
به  خودرو  تیراژ  تا  دارد  نگه  را  قطعه ای 
آن مقدار نرسد؛ بنابراین اگر شفافیتی در 
با  باشد، دیگر  تامین قطعات  سامانه های 
چنین چالش هایی مواجه نخواهیم شد. یک 
ارزیابی هایی عبور کند  از  نباید  قطعه ساز 
که در آن امضاهای طالیی وجود دارد. در 
زنجیره تامین، ساماندهی و ایجاد شفافیت 

نیز ضروری است.
خلخالی در پایان با اشاره به اینکه 
دارند  وجود  در کشور  مادر  برخی صنایع 
اما  ندارد  که خودروسازی در آن دخالتی 
ما بایستی بصورت کالن در کشور آن ها را 
در نظر بگیریم گفت:  فوالدی که توسعه 
نیست.  خودرو  صنعت  مناسب  می دهیم 
می شود  استفاده  که  نرم  فوالد  واقع  در 
به  خودرو  در  ایمنی  می شود  باعث  این 
صورت قابل توجهی پایین بیاید. زمانیکه 
بحث ایمنی مطرح است باید از فوالدساز 
هم دعوت شود. همین موضوع در مورد 
دنیا  آینده  دارد  وجود  هم  چیپ ست ها 
آینده الکترونیک است. اگر اکنون از چیپ 
ست ها غافل شویم در آینده به مشکل بر 

خواهیم خورد.
به حذف قرعه کشی خوشبین نیستم
در ادامه فربد زاوه- دیگر کارشناس 
صنعت خودرو - نیز، با بیان اینکه زمانیکه 
صحبت از میزان تقاضا بازار می شود، این 
یک میلیون و 4۰۰ هزار دستگاه، فاکتوری 
قدرت  میزان  اساس  بر  کالن  اقتصاد  از 
خرید مردم و قیمت کاالست که بایستی 
خودرو  خرید  بتوانند  مردم  از  میزان  این 
فاکتورهای  کرد:  اظهار  باشند،  داشته 
طی  که  می دهد  نشان  ما  کالن  اقتصاد 
اوج  و  شده  سوم  یک  گذشته  سال   ۱۰
آن یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه بوده 
تقاضای  میزان  این  دید  باید  است. حال 
براورد شده بر مبنای چه محاسبه قیمت 
تعیین  فروش محصولی  چه  مبنای  بر  و 
بایستی  قرعه کشی  حذف  با  است؟  شده 
مشخص شود بطور مثال ۲۰۶، چه قیمتی 
)۱4۰، 3۰۰ یا 4۵۰ میلیون تومان( داشته 
میزان  شود،  تعیین  که  قیمتی  هر  باشد، 

تقاضای خاص خود را دارد.  
وی با بیان اینکه به حذف قرعه کشی 
چند  مثال  بطور  گفت:  نیستم،  خوشبین 
شب گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت دستور برگشت قیمت ها را صادر 
کرد؛ در چنین وضعیتی، آزادسازی قیمت ها 
است،  قرعه کشی  حذف  شرط  پیش  که 
قابل پذیرش نیست؛ چراکه حتی با حذف 
قرعه کشی، راه حلی جایگزین می شود که 

چندان عاقالنه نخواهد بود.
از  کار  اشکال  شد:  یادآور  زاوه 
اینجاست که ما تصور می کنیم همه نیاز 
داخل را بایستی از داخل تامین شود و در 
اختیار یک نفر هم نباشد تا انحصار ایجاد 
نشود. این در حالیست که صنعت خودرو 
صنعت تیراژ است. کل تیراژ دو خودروساز 
دستگاه  هزار   ۸۰۰ گذشت  که  درسالی 
یک  در  خودرو  مدل  دو  برای  که  بوده 
پلت فرم، باز عدد پایینی است. در چنین 
فضایی صحبت از ساخت داخل چیپست 
اقتصادی فعلی  ECU و... به وضعیت  و 

ایران خواهد رسید.
این کارشناس صنعت خودرو ضمن 
کشور  خودرو  صنعت  ینکه  برا تاکید 
بهتر(  وضعیت  با  صنایع  سایر  )همچون 
بایستی سعی کند تمرکز تولید را خود بر 
روی یک یا دو مدل گذاشته و صادرکننده 
نیز باشد و در ازای آن مردم آزادانه بتوانند 
هر خودرویی می خواهند، خریداری کنند. 
به  ملزم  مردم  زمانیکه  تا  کرد:  تصریح 
استفاده از محصوالت داخلی باشند، نتیجه 
می شود که بطور مثال 4۰۵ از رده خارج 
و پژو پارس جایگزین می شود؛ آیا مشکل 
کیفیت پژو پارس حل می شود؟ این فضا 

دید غلطی است که وجود دارد.

از مسابقه تعاملی نرم افزار فام رونمایی شد.
در ادامه کمپین 3۶۰ نرم افزار فام با عنوان » با فام سخن بگو« مسابقه تعاملی 

این نرم افزار در برنامه یکصد شبکه ورزش صدا و سیما راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فام، این مسابقه که در راستای مسابقه انتخاب 
قهرمانان قرن ورزش ایران طراحی شده است، ابزاری برای افزایش تعامل مخاطبان 
فام با این نرم افزار است. کاربران فام می توانند هر روز از ساعت ۱۹:۱۵ به صورت 
زنده از شبکه ورزش سواالت مسابقه را مشاهده و از طریق نرم افزار فام به آن 
پاسخ دهند. برای سهولت کاربران بنری با عنوان »مسابقه فام کیو« در داخل نرم 
افزار فام قرار گرفته که کاربران با کلیک بر روی آن هر روز می توانند در مسابقه 
شرکت کنند. هر روز به تمامی کاربرانی که به هر ده سوال این مسابقه پاسخ درست 

دهند بدون قرعه کشی جایزه ۵۰ میلیون ریالی بین تمام آنها تقسیم خواهد شد.
شایان ذکر است کمپیین نرم افزار فام به عنوان تنها نرم افزار سخنگوی پرداخت 
در ایران از ۱۵ اسفند ماه سال گذشته شروع شده و کاربران می توانند عالوه بر 
جوایز متعدد این کمپین، با هر تراکنش یک شانس جوایز بزرگ ۸۰۰ میلیون ریالی 
فام را که همزمان با فرخنده ایام میالد امام رضا )ع( برگزار خواهد شد کسب کنند. 
شانس کاربرانی که از طریق فرمان صوتی با روبات سخنگوی این نرم افزار سخن 

بگویند دو برابر بیشتر است.
گفتنی است که فام تنها اسپانسر برنامه یکصد که به انتخاب قهرمانان قرن ورزش 
ایران می پردازد بوده و در راستای حمایت از افتخارآفرینی های یکصد سال اخیر 

ورزش ایران به حمایت از قهرمانان ملی ورزش ایران پرداخته است. 

از مسابقه تعاملی نرم افزار فام رونمایی شد
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسابقه  راستای  در  که  مسابقه  این  فام، 
ایران  ورزش  قرن  قهرمانان  انتخاب 
طراحی شده است، ابزاری برای افزایش 
افزار  نرم  این  با  فام  مخاطبان  تعامل 
از  روز  توانند هر  فام می  کاربران  است. 
از شبکه  زنده  به صورت  ساعت ۱۹:۱۵ 

ورزش سواالت مسابقه را مشاهده و از طریق نرم افزار فام به آن پاسخ دهند. برای 
سهولت کاربران بنری با عنوان “مسابقه فام کیو” در داخل نرم افزار فام قرار گرفته 
که کاربران با کلیک بر روی آن هر روز می توانند در مسابقه شرکت کنند. هر روز 
به تمامی کاربرانی که به هر ده سوال این مسابقه پاسخ درست دهند بدون قرعه 

کشی جایزه ۵۰ میلیون ریالی بین تمام آنها تقسیم خواهد شد.
شایان ذکر است کمپیین نرم افزار فام به عنوان تنها نرم افزار سخنگوی پرداخت 
در ایران از ۱۵ اسفند ماه سال گذشته شروع شده و کاربران می توانند عالوه بر 
جوایز متعدد این کمپین، با هر تراکنش یک شانس جوایز بزرگ ۸۰۰ میلیون ریالی 
فام را که همزمان با فرخنده ایام میالد امام رضا )ع( برگزار خواهد شد کسب کنند. 
شانس کاربرانی که از طریق فرمان صوتی با روبات سخنگوی این نرم افزار سخن 

بگویند دو برابر بیشتر است.
گفتنی است که فام تنها اسپانسر برنامه یکصد که به انتخاب قهرمانان قرن 
ورزش ایران می پردازد بوده و در راستای حمایت از افتخارآفرینی های یکصد سال 

اخیر ورزش ایران به حمایت از قهرمانان ملی ورزش ایران پرداخته است.

اینوتکس پيچ ۲۰۲۲ سمنان با حمایت و مشارکت پست بانک 
ایران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پست بانک 
ایران ، در این رویداد سرپرست فرمانداری 
فناوری  و  ارتباطات  مدیر کل  و  شاهرود 
اطالعات استان سمنان از عملکرد پست 
بانک ایران در زمینه حمایت از برگزاری 
اینوتکس پیچ استان سمنان و ارائه خدمات 

مناسب در روستاها تقدیر کردند .
اینوتکس پیچ ۲۰۲۲ سمنان ۹ شرکت استارتاپی به  : در  این گزارش  بنابر 
رقابت پرداختند که در پایان و با نظر گروه داوری ؛ تیم وب متریک رتبه اول و تیم 
افاق پردازش رتبه دوم را کسب کردند که لوح تقدیر و جایزه نقدی از سوی مدیریت 

شعب پست بانک استان به آنها اهدا شد .
مدیر کل  ارتباطات و فناوری اطالعات استان سمنان:

عملکرد پست بانک ایران در سطح استان سمنان قابل تقدیر است
حسن پور مدیر کل ارتباطات و فناوری اطاعات استان سمنان ، در مراسم 
افتتاحیه ششمین اینوتکس پیچ ۲۰۲۲ استان سمنان ، عملکرد پست بانک ایران را 

به لحاظ ارانه خدمات بانکی به بخش روستایی خوب و قابل تقدیر خواند.
وزارت  بانک تخصصی  ؛  ایران  بانک  پست  کرد:  تاکید  ادامه  در  پور  حسن 
ارتباطات و فناوری اطالعات می باشد و امروز شاهد ارائه خدمات بانکی در اکثر 

روستاهای استان ، از سوی این بانک هستیم.
وی افزود: البته بایستی تاکید کنم که خدمات بانکی ، خدمات متنوعی است 

که این مهم توسط پست بانک با کیفیت خوبی ارانه می شود .
های  باجه  توسعه  در خصوص  سمنان  استان  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
بانکی روستایی گفت :در هر جای این استان که پهنای باند اجازه دهد ؛ حتما باجه 
بانکی روستائی افتتاح خواهد شد ؛ زیرا هم اشتغالزائی می کند و هم ارتقاء ظرفیت 

اقتصادی در روستا ها را موجب خواهد شد.
سرپرست فرمانداریرشاهرودرضمن تقدیر از پست بانک : استفاده از شرکتهای 

دانش بنیان تنها راه تحقق رشد اقتصادی است
دکتر جاللی سرپرست فرمانداری شاهرود؛ ضمن تقدیر از حمایت پست بانک 
ایران و سایر دست اندر کاران در برگزاری اینوتکس پیچ ۲۰۲۲ استان سمنان گفت 

:استفاده شرکتهای دانش بنیان تنهاراه تحقق رشد اقتصادی است .
اینوتکس پیچ ۲۰۲۲  دکترجاللی طی سخنانی در مراسم اختتامیه ششمین 
سمنان در پارک علم و فناوری شاهرود افزود: استفاده از ظرفیت های شرکت های 

دانش بنیان اقدامی در خور تقدیر و شایسته است.
وی در ادامه افزود ظرفیتهایی برای توسعه در این سالها ایجاد شده که پیش 
بینی می شود تا پایان سال رشد ۵/۸ درصدی را در بخشهای مختلف تخصصی 

تحقق یابد .
دکتر جاللی اظهار داشت :استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش کشاورزی ، 
صنعت و خدمات و رشد امکان پذیر نیست ، جز با تکیه بر شرکت های دانش بنیان.

سرپرست فرمانداری شاهرود ضمن تاکید برحمایت از این شرکتها افزود : این 
شرکتها دارای چالش هایی چون بیمه ، مالی ، مالیات و کمبود نیروی کار متخصص 

می باشند که می بایست توسط دستگاه های مربوطه رفع گردد .
از  به جهت حمایت  استان سمنان  مدیریت شعب  از  پایان  در  دکتر جاللی 

برگزاری رویداد اینوتکس تقدیر و تشکر کرد  .

با همکاری  هيرمند  در  خورشيدی  پنل  نصب  پروژه  افتتاح 
بانک قرض الحسنه رسالت

پروژه نصب پنل خورشیدی در سیستان و بلوچستان با تسهیالت بانک قرض 
الحسنه رسالت افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، این 
پروژه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( روستای مالعلی هیرمند و با 
حضور رئیس جمهور، رییس کمیته امداد، دبیر نهاد مردمی رسالت استان سیستان و 

بلوچستان، استاندار و مدیران استانی به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.
در این طرح کمیته امداد به عنوان سازمان حامی، نهاد مردمی رسالت به عنوان 
تامین کننده زیرساخت فرآیند خرید اقساطی صفحات خورشیدی از طریق سامانه بازار 
اعضاء برای مددجویان ، شرکت پارس تکنولوژی سداد تامین کننده و نصب صفحات 
خورشیدی در منزل مددجویان و شرکت توزیع برق وظیفه نظارت بر فرآیند نصب 
صفحات و خرید تضمینی تولید برق خانگی از مددجویان، را برعهده خواهند داشت.

این طرح با ۱۱۸ نصب پنل خورشیدی آغاز و در ادامه با هدف جذب درآمد 
پایدار برای مددجویان در استان توسعه خواهد یافت.

براساس این گزارش بانک قرض الحسنه رسالت تاکنون ۱۰۰فقره تسهیالت 
قرض الحسنه ۸۰۰میلیون ریالی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( هیرمند 

پرداخت کرده است.

یک کارشناس انرژی:
همه می دانند ایران جایگزین روسيه است

مدیر گروه مطالعات انرژی وین گفت: در کوتاه مدت، قطر، الجزایر، امریکا 
و تا حدی نروژ و لیبی می توانند جایگزین شوند، اما در میان مدت، ایران بهترین 

گزینه برای تامین گاز اروپا خواهد بود.
فریدون برکشلی، درباره اوضاع کنونی بازار نفت و تاثیر عوامل مختلف از 
جمله جنگ روسیه و اوکراین اظهار داشت: از دسامبر ۲۰۱۹ که اولین گزارشات 
جدی و گسترده کرونا در دنیا انتشار پیدا کرد، بازار جهانی نفت با هیچ کمبودی از 
نظر اخبار و سورپریزهای تاثیرگذار، مواجه نبوده است. در طول این مدت، قیمت ها 
دائما با نوسانات گسترده و متناقض مواجه بوده اند. حمله روسیه به اوکراین سناریوی 
شرایط آونگی بازار را تکمیل کرد، اما آن طور که حاال طول موج آن، ممکن است 

از کووید هم فراتر برود.
وی ادامه داد: اما نکته قابل توجه اینجاست که مقاومت بازار در شرایط بحرانی 
گاهی تحلیلگران را واقعا به دام می اندازد. هنگام حمله صدام به کویت، اجالس 
وزرای نفت اوپک در وین در جریان بود، طی ساعاتی 4.۵ میلیون بشکه نفت خام 
کویت و عراق، از بازار خارج شده بود. سطح ذخیره سازی های مصرف کنندگان، 3۵ 
درصد از متوسط ۵ سال پایین تر بود. قیمت ها به سرعت افزایش پیدا کرد و به 3۸ 
دالر در بشکه رسید. سخنان زکی یمانی در مورد قیمت نفت ۱۰۰ دالری همه را 
شگفت زده کرده بود. طی 3 هفته قیمت ها در سطح ۲۶ دالر در بشکه آرام گرفت 

در حالی که قبل از بحران قیمت جهانی نفت ۲۲-۲3 دالر بود. 
رفتار تحریمی با محموله های روس

مدیر گروه مطالعات انرژی وین تصریح کرد: حاال جنگ اوکراین هم، در همین 
حدود نفت خام و حدود 3 میلیون بشکه فراورده روسیه را از بازار خارج کرده است. 
البته تحریم نیست، اما خریداران مانند شرایط تحریم با محموله های روسیه رفتار 
می کنند. قیمت نفت، جهش مورد انتظار را ندارد. بیشتر تحلیلگران در هر دوسوی 
بازار از اعدادی حداقل ۲۰ درصد باالتر از قیمت های امروز صحبت می کردند ولی 

در حول و حوش ۱۰۰ دالر و به روش آزمون و خطا، شرایط را رصد می کنند.
نفت به وقایع ژئوپلیتیک حساس است

وی با بیان اینکه بازیگران و بازیگرسازان، به روند تحوالت با دقت نظارت 
می کنند، گفت: بازار جهانی نفت در اصول بر پایه عرضه و تقاضا عمل می کند، 
وقایع  به تحوالت غیرساختاری و بخصوص  بسیار هم نسبت  اما در عین حال 
ژئوپلیتیک حساس است. هر دالر افزایش یا کاهش قیمت های جهانی چند صد 

میلیارد دالر را از یک طرف به طرف دیگر هدایت می کند.
برکشلی بیان داشت: بازیگران اصلی، بستر را فراهم می کنند و بر روی آن، 
انگاره سازی می کنند. بنابراین بازار بر پایه واقعیات ساختار یعنی عرضه و تقاضا و 
البته تصورات معامله گران حرکت می کند. تصورات در بازارهای غیرفیزیکی ساخته 
و پرداخته می شود. بورس ها و معامله گران مالی تاثیرات مهمی بر تعیین قیمت های 
جهانی نفت دارند. تحلیلگران دلمشغول، نقصان عرضه نسبت به تقاضا هستند، 

معامله گران نسبت به نرخ رشد تورم و عملکرد فدرال رزرو حساسند.
جریمه های سنگین امریکا از کانال سوئیفت و هراس اروپا

مدیر گروه مطالعات انرژی وین با اشاره به به انتخابات آلمان و فرانسه گفت: 
مردم این کشورها مخالف پیروی تمام و کمال از سیاست های انرژی امریکا هستند. 
اصال نمی دانند که سیاست های انرژی امریکا چیست. امریکا، خودکفاست، اما اروپا 
اینگونه نیست. سیاست های انرژی اروپا با امریکا تفاوت های اصولی دارد. اینکه آیا 
اروپا حاضر است که اوکراین را فدای ایران کند و تحریم ایران را نادیده بگیرد هم 
کافی نیست. اکنون هم روسیه تحریم نفت و گاز نیست، اما جریمه های سنگین 
امریکا از کانال سوئیفت، شرکت های اروپایی را برای خرید از روسیه و کشورهای 

تحت تحریم می هراساند.
وی تاکید کرد: اروپا باید گاز روسیه را داشته باشد. این زمستان را پشت سر 
گذارد. زمستان بعدی کمتر از ۹ ماه دیگر است. ربع اول و دوم ۲۰۲3 زیاد هم 
دور نیست. روسیه تا به حال در مورد قطع عرضه نفت  و گاز به اروپا، حتی تهدید 
هم نکرده است. روس ها، دیپلماسی گاز را خوب می دانند. اما اگر قرار باشد که 
صادرات گاز و نفت داشته باشند و پول هم نگیرند، آن وقت شرایط فرق خواهد کرد. 

همه می دانند ایران جایگزین روسیه است
برکشلی خاطرنشان کرد: چنانچه اتحادیه اروپا انرژی روسیه را از دست بدهد، 
حداقل جایگزینی ایران است. این را تمام بازیگران می دانند. اما باید قدری منتظر 
ماند و دید که اروپایی ها بین روسیه و ایران، کدامیک را ترجیح می دهند. هند و 
چین یعنی مصرف کنندگان اصلی دنیا، تصمیم خود را گرفته اند و خرید ارزان از 

روسیه و ایران را در دستور قرار داده اند. 
 قاره پیر نگران است

اوکراین  از زمان جنگ  نگران است.  اروپا سخت  اکنون  بیان داشت:  وی 
تاکنون، قیمت انرژی تقریبا دو برابر شده است. تولید برخی از محصوالت انرژی طلب 
مانند کودهای شیمیایی با دشواری همراه است. اروپا در مجموع قاره ای، پیر، خسته 
و پرمصرف است، تقریبا ۵۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را وارد می کند. به شدت به 
گاز، نفت و زغال سنگ روسیه وابسته است. روسیه هم باقیمت های استثنایی، اروپا 
را سخت به خود وابسته نگاه داشته است. جملگی از اهمیت انرژی واقفند. خطوط 
لوله گاز روسیه، از اوکراین، لهستان، مجارستان عبور می کند. همه این کشورها به 
نحوی با روسیه و روسیه با آنها در جنگ و مناقشه اند، اما تمام این کشورها با تمام 
توان، خطوط انتقال انرژی را حفظ کرده اند و امنیت آن را در اولویت قرار داده اند. 

خاطرات اولین کلنگ پارس جنوبی زنده شد
مدیر گروه مطالعات انرژی وین درباره نقش آفرینی ایران در بازار انرژی اروپا 
گفت: در اولین روزهای جنگ اوکراین شادی در کریدورهای شرکت ملی نفت 
دیده می شد. نفت و گاز، بارقه هایی از امید در بازپس گیری یا شاید بهتر بگویم در 
کسب بازارهای گاز اروپا که ایران با امید به آن اولین کلنگ های پارس جنوبی را 

با قدرت به زمین می زد، دیده می شد. 
شانس گاز ایران در اروپا چقدر است؟

اقتدار ملی و مالی، استخراج  را برای صادرات و کسب  افزود: ما گاز  وی 
رای  برای کسب  و  داخلی  پروژه  به یک  تبدیل  اساسا  که  نمی دانستیم  کردیم. 
درصندوق های کاندیداها می شود. در هر صورت، اکنون گازی نیست. گازی برای 
صادرات نداریم. اما پتانسیل داریم. گاز هم مقوله کوتاه مدتی نیست، با نفت فرق 
دارد. پروژه های گازی باالی ۲۰ سال هستند. اتحادیه اروپا هم، متقاعد شده که 
به روسیه به عنوان یک عرضه کننده انحصاری نباید اتکا کند. بنابراین به صورت 
از انرژی اروپا توسط جمهوری اسالمی ایران میسر  بالقوه امکان تامین بخشی 

است. البته به سرمایه گذاران صاحب نام بین المللی نیاز داریم.
برکشلی درباره حذف کامل گاز روسیه عنوان کرد: حذف کامل روسیه در 
کوتاه مدت ناممکن است. برخالف نفت، امکانات ذخیره سازی گاز محدود است. حتی 
گاز طبیعی مایع شده )ال.ان.جی( هم امکان ذخیره سازی محدودی دارد. بنابراین 
علیرغم فضای خبری موجود، در کوتاه مدت در بهترین شرایط، اروپا می تواند فقط 
۵۰ درصد از گاز مورد نیاز خود را از مبادی دیگر با قیمت های باالتر و با ایجاد 
زیرساخت های پرهزینه فراهم کند. اما گاز و نفت دو مقوله جداگانه هستند. یک 
مشکل همین است که ما نفتی ها، بر اساس تجارب و تخصص های نفتی در مورد 

گاز هم تصمیم گیری و اعمال سیاست می کنیم. 
ایران بهترین گزینه

وی با اشاره به آلترناتیوهای گاز روسیه گفت: در کوتاه مدت، قطر، الجزایر، 
امریکا و تا حدی نروژ و لیبی می توانند جایگزین شوند، اما در میان مدت، ایران 
بهترین گزینه برای تامین گاز اروپا خواهد بود. البته اکنون هم قطر باید با موافقت 
از میادین مشترک میدان پارس برداشت کند و به صورت ال.ان.جی به  ایران، 
اروپا صادر کند. چنانچه قیمت ها رشد باالتر از امروز داشته باشند و اتحادیه اروپا 

آمادگی پرداخت داشته باشد، باید با خریداران امریکایی رقابت کند. 
گذار از فسیلی به تجدیدپذیر سرعت گرفت؟

مدیر گروه مطالعات انرژی وین در پاسخ به اینکه آیا این دوران را می توان 
دانست؟  تجدیدپذیر  به  فسیلی  انرژی های  از  گذار  در  تسریع  دوران  نوعی  به 
توضیح داد: اینکه آیا جنگ اوکراین و مسئله نفت، گاز و زغال سنگ روسیه، به 
تولید و عرضه تجاری انرژی های نو، حرکت به سوی دوره گذار به انرژی های نو 
را سرعت می بخشد، از موضوعات مهمی است که الزم است به آن توجه شود. 
انرژی خورشیدی در قیمت ۶۵-۷۰ دالر در بشکه مقرون به صرفه است. این یک 
خبر خوب است، اما حاال چند سوال مطرح است. در اروپا به طور متوسط ۶۵ روز 
آفتابی هست و در برخی مناطق تا ۱۰۰ روز. در ایران متوسط تابش خورشید ۲۸۵ 
روز است. در کشورهای حاشیه خلیج فارس بیش از 3۰۰ روز تابش نور خورشید 
داریم. این نکته مهم هست. ذخیره سازی انرژی حاصل از نور خورشید دشوار و 
پانل های  نهایت  در  است.  برق  تولید  برای  فقط  حاصله  انرژی  است.  پرهزینه 
هر  در  زیست هم هستند،  محیط  خود مخرب  مرتبط،  سلول های  و  خورشیدی 

صورت، انرژی های نو، بر پایه قیمت های پرنوسان نمی توانند برنامه ریزی کنند.
وی در خصوص تحقق طرح بریتانیا برای انرژی سبز نیز گفت: طرح های انرژی 
نو، آمیزه ای از بلندپروازی، ایده آل گرایی و ستیز جناح های سیاسی است. فکر می کنم 

که تا ۲۰۵۰ تقریبا یک چهارم انرژی برقی از منابع غیرفسیلی تامین خواهد شد.

کارشناس صنعت خودرو:

با شرایط فعلی امکان حذف قرعه کشی خودرو وجود ندارد

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظر: سوگند رام

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

وزیر اقتصاد:
افشای اطالعات ابربدهکاران بانکی کامل تر 

خواهد شد! 
سید احسان خاندوزی درباره نتایج اقدام این وزارتخانه برای افشای اسامی 
ابربدهکاران بانکی گفت: تعدادی از این بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی شان 

به بانک ها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره گفت: مسئله افشای ابربدهکاران 
بانکی کشور که سال ها در اقتصاد ایران تنها حرفش زده می شد، هفته گذشته 

با فشار وزارت اقتصاد بحمداهلل در بانک های دولتی انجام شد.
دسترسی  عدم  موجب  بانکی  کالن  بدهی های  معضل  افزود:  خاندوزی 
بخش زیادی از مردم به تسهیالتی بود که سال ها و سال ها منجمد دست چند 
بدهکار بزرگ بدحساب باقی مانده بود و اجازه دسترسی به آن حجم از تسهیالت 

به بقیه مردم داده نمی شد.
وی با انتقاد از اینکه از این مسئله در گذشته به عنوان یک حربه سیاسی 
استفاده می شد و لیست بدهکاران در جیب برخی از افراد بود که از آن علیه جریان 
رقیب استفاده می کردند گفت: ما در وزارت اقتصاد کاماًل علمی و کارشناسی و 

به نفع مردم حرکت خواهیم کرد. در هفته های آینده هم این افشای اطالعات و 
شفافیت کامل تر خواهد شد. در دیدار نوروزی که با مدیران عامل بانک ها داشتم، 
حرف ها و حدیث ها و مقاومت هایی در این زمینه وجود داشت اما از آنان خواستیم 
اگر همه هم زمان این سیاست را پیاده کنند هیچ مسئله ای به جهت اینکه منابع 

و سپرده ها از یک بانک خارج شود و وارد بانک دیگری گردد رخ نخواهد داد.
خاندوزی ادامه داد: از مدیران بانک ها خواستیم که روزهای بیستم و بیست 
و یکم فروردین ماه آخرین زمانی باشد که این سیاست اجرا می شود و الحمداهلل 
این سیاست در کشور پیاده شد و برای آینده هم نظر ما این است که این روند 

را ادامه دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اجرای این سیاست منابع را به 
بانک ها بر خواهد گرداند و خوش حسابی را تقویت خواهد کرد و انشاهلل این جریان 

موقت نخواهد بود و ادامه خواهد داشت.
خاندوزی تاکید کرد: در هفته جاری انشااهلل یک خبر بزرگ و امیدوارکننده 
دیگر راجع به شفافیت اطالعات اقتصادی خواهیم داشت که آن را هم خدمت 

مردم عزیز ایران اعالم خواهم کرد.
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دوم  دهه  با  هم زمان 
با  و  رمضان  مبارک  ه  ما
قدس،  آستان  تولیت  دستور 
رضوی  مطهر  حرم  افطار  سفره های 
از  بیشتری  جمعیت  از  پذیرایی  برای 
زائران و مجاوران روزه دار امام رضا)ع(، 

گسترده تر شد.
معاون خدمات زائران حرم مطهر 
مبارک  ماه  ابتدای  از  گفت:  رضوی 
با  رضوی  اطعام  سفرهای  رمضان، 
باب  در  رضا)ع(  امام  مواکب  همکاری 
که  شده  برپا  الکاظم  باب  و  الهادی 
از ۲ هزار ۵۰۰  این سفره ها روزانه  در 
و  پذیرایی  رضوی  حرم  مجاور  و  زائر 
دعوت نامه های آن نیز همه روزه در حرم 

مطهر توزیع می شود.
آن  بر  عالوه  افزود:  بهنام  امین 
با  رمضان  مبارک  ماه  دوم  دهه  از 
پذیرایی  قدس،  آستان  تولیت  دستور 
از مجاوران در سفره های اطعام رضوی 
آغاز  مجتبی)ع(  حسن  امام  صحن  در 
 3 از  روزانه  سفره ها  این  در  که  شده 
در  وی  می شود.  پذیرایی  مجاور  هزار 
دعوت نامه های  توزیع  نحوه  خصوص 
اطعام رضوی در میان مجاوران  سفره 
توضیح داد: توزیع دعوت نامه های سفره  
مجتبی)ع(  حسن  امام  صحن  افطاری 
ویژه مجاوران، از ۲4 فروردین مصادف 
و  آغاز شده  مبارک رمضان  ماه  با ۱۱ 
خادمان رضوی با حضور در نقاط مختلف 
شهر مشهد، این دعوت نامه ها را در درب 

منازل توزیع می کنند.
هر  همچنین  کرد:  عنوان  وی   
شب 3 هزار زائر روزه دار مهمان خوان 
پربرکت رضوی در مهمانسرای حضرت 
از  آن  دعوت نامه  که  می شوند  رضا)ع( 
و  رضوان«  »نعیم  نرم افزارهای  طریق 
»نسیم رضوان« به زائران ارائه می شود.

معاون خدمات زائران حرم مطهر 
رضوی تصریح کرد: عالوه بر سفره های 
در  روزانه  مطهر،  حرم  داخل  افطاری 
حریم حرم مطهر نیز از ۷ هزار زائر و 
گرم  غذای  با  رضا)ع(  حضرت  مجاور 

با مشارکت  افطاری ساده  بسته های  و 
مواکب حسینی)ع( پذیرایی می شود.

افطاري  توزیع  از  همچنین  بهنام 
مناطق  در  رضا)ع(  حضرت  متبرک 
گفت:  و  داد  خبر  مشهد  شهر  حاشیه 
متبرک  غذای   ۵۰۰ و  هزار   ۲ روزانه 
مهمانسرای حضرت رضا)ع( در مناطق 
بارگاه  حاشیه شهر مشهد توسط خدام 

منور رضوی توزیع می شود.
بسته های  توزیع  به  اشاره  با  وی 
مغرب  نماز  بین صفوف  ساده  افطاری 
و عشا در حرم مطهر، گفت: از ابتدای 

ماه مبارک رمضان هر شب حدود ۵۰ 
میان  در  نیز  ساده  افطاری  بسته  هزار 
مطهر  حرم  در  نمازگزاران  صفوف 
رضوی توزیع می شود که پذیرایی از ۲ 
میلیون نمازگزار تا پایان این ماه مبارک 

پیش بینی شده است.
معاون خدمات زائران حرم مطهر 
این  اجرای  زمانی  بازه  درباره  رضوی 
سنت حسنه گفت: با توجه به شرایط آب 
و هوایی و فراهم بودن امکان میزبانی از 
زائران در صحن ها، این طرح ها تا پایان 
ماه پربرکت رمضان ادامه خواهد داشت.

با دستور تولیت آستان قدس رضوی؛

سفره های افطار رضوی گسترده تر شد
به مناسبت گراميداشت روز ملی عطار نيشابوری

در  نیشابور  آزاد اسالمی  دانشگاه  فر رییس  دکتر سید مجتبی موحدی 
و چهارم  بیست  در  نیشابوری که  ملی عطار  روز  گرامیداشت  علمی  نشست 
فروردین ماه در آمفی تاتر عطار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی 
امام  یعقوبی  االسالم  حجه  ازجمله  مسئولین  از  جمعی  حضور  با  نیشابور 
جمعه،جوان فرماندار،شهردار،ریاست و اعضای شورای اسالمی،روسای ارشاد 
روسا  و  عالی  آموزش  موسسات  و  دانشگاهها  و  فرهنگی  میراث  و  اسالمی 
ومسئولین سایر ادارات اساتید،دانشجویان،مهمانان و صاحب نظرانی در زمینه 
شعر وعرفان از سایر شهرها و عطار شناسان و مردم نیشابور که به اذعان حضار 

با نظم و برنامه ربزی درخور وشایسته ای برگزار گردید گفت:
ارادت عطار به خاندان عصمت و طهارت سبب تالیف تذکره الولیا شد و 
این عارف بزرگ از میراث داران و مشعل داران اندیشه های متعالی عرفانی است.

دکتر موحدی فر همچنین  اظهار کرد: بسیاری از بزرگان عرصه ادب و 
عرفان همچون موالنا به این موضوع اذعان کرده اند که هفت شهر عشق را 

عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم.
وی افزود: بزرگداشت این عارف بزرگ در نخستین روزهای بهار نشانه ای 
است از رویش اندیشه های نوین در عرصه  ادب و عرفان است و این برنامه ها 
در راستای شناخت این بزرگان باعث هویت بخشی هرچه بیشتر به فرهنگ و 
ادبیات این دیار می شود. الزم به ذکراست دراین مراسم اساتید دانشگاه بشرح 

ذیل مطالب خود را ارائه دادند:
-سخنرانی دکتر مهدی نوروز استادیار دانشگاه با عنوان

“تجلی آیات قرآن در آثار عطار نیشابوری »  در آثار فریدالدین عطار “
 -سخنرانی  دکتر سراج دانشیار دانشگاه نیشابور با عنوان« تاثیر پذیری 

انسان مدرنیسم از آثار عطار نیشابوری”
 -شعر خوانی خانم دکتر اکرامی از فارغ التحصیالن  دکتری دانشگاه 

آزاد اسالمی نیشابور
- اجرای شعر خوانی وضرب سنتی توسط استاد حسین غالث در نشست 

علمی گرامیداشت روز ملی عطار نیشابوری.

مدیرعامل شرکت گاز ایالم:
۲ هزار اشتراک رایگان گاز به مددجویان نهادهای حمایتی 

در ایالم واگذار شذ
   مدیرعامل شرکت گاز ایالم از واگذاری یک هزار و ۹۲۸ مورد اشتراک 
رایگان گاز به مددجویان تحت پوشش کمیته  امداد، بهزیستی، خانواده های معظم 
شهدا، جانبازان، مساجد و اماکن مذهبی در نقاط مختلف شهری و روستایی 

این استان در سال ۱4۰۰ خبر داد.
عباس شمس اللهی با اعالم این خبر اظهار داشت: این اقدام در راستای 
مسئولیت های اجتماعی و کمک به نیازمندان در اقصی نقاط شهری و روستایی 

ایالم انجام شده است.
وی افزود: در طول سال گذشته واگذاری اشتراک به یکهزارو ۱4۷ خانوار 
تحت پوشش کمیته امداد، 3۱۱ خانوار تحت حمایت بهزیستی، 443 ایثارگران و 
خانواده های معظم شهدا، ۲۷ مسجد و اماکن مذهبی در نقاط شهری و روستایی 

استان به صورت رایگان واگذار شده است.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم تصریح کرد: برای واگذاری اشتراک رایگان به 
خانواده های تحت حمایت کمیته امداد حضرت امام )ره(، بهزیستی، خانواده های 
معظم شهدا و جانبازان، مساجد و اماکن مذهبی از ابتدای سال جاری تاکنون 
هزینه  پرداخت  از  ریال   ۲۵۰ هزارو   ۶۰۶ و  میلیون   ۱۶۵ و  میلیارد   4 مبلغ 

اشتراک پذیری معاف و دارای اشتراک رایگان شده اند.
نهادهای  پوشش  تحت  مشترکان  گازبهای  پرداخت  از  معافیت  به  وی 
حمایتی اشاره کرد و گفت: مبلغ 3 میلیارد و ۹۸ میلیون و 3۰۸ هزارو 3۲۰ ریال 
بخشودگی هزینه گازبها برای مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 

استان در سال  ۱4۰۰ منظور شده  است.
شمس اللهی اظهار داشت: در طول سال گذشته برای ایثارگران، مساجد 
مبلغ یک  نیز،  قانونی  معافیت  دارای  قانونی  مراکز  سایر  و  مذهبی  اماکن  و 
میلیارد و ۸۵ میلیون و ۲۹۷ هزارو ۹۰3 ریال معافیت از پرداخت هزینه گازبها 

اعمال شده است.
و  قانونی  وظایف  انجام  راستای  در  شرکت  این  کرد:  تصریح  وی 
مسئولیت های اجتماعی و کمک به رفع محرومیت  های استان و طبق مواد 
۸۰/ج/۲ و ۸۸/ث/۵ قانون برنامه ششم توسعه کشور، این مهم را در دستور 

کار خود قرار داده است.

محمدرضا سمیعی مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت:
نقش پر رنگ گاز طبيعی در سبد انرژی قابل توجه و چشمگير 

است
درسال  مرکزی  استان  در  صنعتی  و  تولیدی  واحد   3۵4 به  گازرسانی 

۱4۰۰ انجام شد
به  اشاره  با  مرکزی  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  سمیعی  محمدرضا 
اینکه در راستای شعارسال گذشته تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، تعداد 
3۵4 واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی  در سال ۱4۰۰ گازرسانی شده 
است، گفت: بی هیچ تردیدی نقش پر رنگ گاز طبیعی در سبد انرژی قابل 

توجه و چشمگیر است.
 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی محمدرضا سمیعی 
گفت : جهت کاهش آلودگی محیط زیست و همچنین کاهش موانع تولید وکمک 
به اقتصاد کشور، این تعداد واحد تولیدی وصنعتی به جمع تولیدکنندگانی که از 
نعمت گاز طبیعی برخوردار بودند، افزوده شد و تالش می شود به جهت افزایش 
تولید وکمک به رشد صنایع و حمایت از آن ها و همچنین حفظ محیط زیست 
نسبت به جایگزینی گاز طبیعی با سوخت مایع در صنایع و واحدهای تولیدی 
3۵4واحد  تعداد   ۱4۰۰ درسال  آنها  ازجمله  که  پذیرد  صورت  الزم  اقدامات 
تولیدی و صنعتی با حجم جایگزینی هفتاد و سه  هزار و 3۱3 مترمکعب گاز 
طبیعی با سوخت مایع گازرسانی شده که ازاین مقدار تعداد ۸۵ واحد جزء مصوبه 

شورای اقتصاد می باشد.

و  قرآن  معارف  دانشگاه  همت  به  بهارقرآن  طرح  اجرای 
عترت)ع( اصفهان

رییس دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع( اصفهان از اجرای طرح بهارقرآن 
در ماه مبارک رمضان خبر داد.

دکتر محسن حاج کاظمیان ضمن عرض تبریک ماه مبارک رمضان اظهار 
داشت: ماه رمضان ماه عبادت و بندگی می باشد.

وی افزود: رمضان ماهی است که درهای آسمان به روی بندگان گشوده 
می شود و فرصتی است برای سفر انسان به درون خود و زدودن اخالق  ها و 
رفتار هایی که فرصت بندگی را در طول سال از فرد سلب می کند و مانع این 
می  شود که انسان به قرب الهی و جایگاه اصلی  اش در نظام خلقت دست پیدا 

کند و برای مسلمانان بسیار فرخنده و با برکت است.
رئیس دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع( ادامه داد: باتوجه به اهمیت قرآن 
در این ماه مبارک و خط مشی این دانشگاه در عرصه انس بیشتر با قرآن طرح 
بزرگ بهار قرآن را با استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی با حضور عالقه 

مندان به قرآن اجرا کند.
وی افزود: باتوجه به حضور گسترده دانشجویان و عالقه مندان در این 
طرح و گستره فراوان و ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی در این دوران، ارسال 
محتوا های قرآنی به سهولت امکان پذیر است، بنابراین ما با استفاده از این 

فضا به تبلیغ قرآن می پردازیم.

کارمند اداره گاز گرگان ، کارمند نمونه صنعت نفت
 مجید مجیدی فر یکی از کارکنان اداره گاز منطقه یک گرگان ، به عنوان 
کارمند نمونه صنعت نفت درسال ۹۹ انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان گلستان ، این همکارگرامی بعنوان یکی از کارکنان  خدوم و 
پرتالش  اداره گاز منطقه یک مرکز استان گلستان بوده که در فرآیند انتخاب 
کارمندان نمونه درون دستگاهی صنعت نفت به این افتخار مهم و ارزشمند 
نائل شده است .   در همین رابطه  از سوی مهدی علی مددی معاون وزیر 
نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  و رئیس جشنواره شهید رجایی  با 
اهداء لوح سپاس از کوشش های خستگی ناپذیر ،اعتماد به نفس و اراده  ایشان 
در توسعه و ارتقای صنعت نفت تقدیر بعمل آمد .  در مراسمی نیز علی طالبی 
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان ضمن تبریک کسب این افتخار شایسته 
و ارزشمند، لوح تقدیر صادر شده معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی را به ایشان اهداء نموده و از خداوند متعال توفیقات روز افزون ایشان 

را در عرصه های مختلف زندگی مسآلت نمود .

بررسی پروژه های توسعه ارتباطات سيار در استان گلستان
با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان جلسه بررسی پروژه های ارتباطات 

سیار  در استان برگزار شد . 
به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان، دکتر غالمعلی 
شهمرادی که در جلسه بررسی پروژه های ارتباطات سیار سخن میگفت با 
اشاره به اینکه  درخواست خدمات و سرویسهای همراه اول در استان رو به 
فزونی است ، بر توسعه بیش از پیش شبکه همرا اول  در سال ۱4۰۱ تاکید 
کرد. وی از اجرای پروژه های توسعه سیار در سال گذشته و پیشرفت قابل 
توجه آنها سخن گفت و افزود: برنامه ریزی در خصوص بهینه سازی شبکه 
و سایت های همراه اول می تواند در بسیاری از موارد موجب ارتقاء سطح 
خدمات و سرویسها شود. مدیر مخابرات منطقه گلستان بر پیگیری جدی در 
و  تاکید کرد  اول  اندازی سایت همراه  راه  به جهت  زمین  تملیک  خصوص 
گفت: همکاری مردم استان در این زمینه موثر بوده و خاطر نشان کرد با رفع 
    4G 3 وG موانع پیش رو بتوان شبکه سازی و  واگذاری اینترنت پرسرعت
در تمام استان با کیفیت بیشتری انجام شود. در پایان این جلسه گزارشی از 
عملکرد مدیریت ارتباطات سیار در سال گذشته ارائه و از سوی مدیر مخابرات 
منطقه بر طرح ریزی برنامه زمان بندی شده در سال ۱4۰۱ و اولویت پروژه 
های فاز ۸ و +۸ تا زمان ابالغ برنامه های اولویت دار از سوی همراه اول در 

سال جدید  تاکید شد.

عامالن  دستگيری  خبرداد؛  گلستان  نتظامی  ا فرمانده 
کالهبرداری ۲۵ ميلياردی در گلستان

فرمانده انتظامی گلستان از دستگیری عامالن کالهبرداری ۲۵ میلیاردی 
خبرنگاران  با  گفتگو  در  دادگر  فاضل  محمدسعید  سردار  خبرداد.  استان  در 
اظهارکرد: به دنبال شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کالهبرداری از آنها، 
رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت. 
فرمانده انتظامی گلستان افزود: طی بررسی های تخصصی ماموران مشخص 
شد، متهمان با درج تبلیغ دستگاه استخراج ارز دیجیتال با سودآوری کالن 
در فضای مجازی، شاکیان را به کارگاه خود دعوت و پس از نمایش دستگاه 
های مورد نظر، اعتماد آنها را جلب و مبالغ هنگفتی هم دریافت کرده اند. وی 
بیان کرد: مالباختگان پس از گذشت مدتی از نصب و راه اندازی دستگاه های 
ارز دیجیتال پی بردند این دستگاه ها هیچ سوددهی نداشته و به  استخراج 
صورت صوری کار می کنند و متهمان هم به مکانی نامعلوم متواری شده اند

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:
تحقق برنامه های توسعه ای صنعت نفت در سال جاری مستلزم 

کار جهادی و تالش مضاعف  است
 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران گفت: تحقق 
افزایش  و  نگهداشت  راستای حفظ،  در  نفت  ای صنعت  توسعه  برنامه های 
تولید در سال جاری مستلزم کار جهادی و تالش مضاعف در حوزه حفاری 

چاه های نفت و گاز است.
رضا  حمید  دکتر  ایران  حفاری  ملی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
گلپایگانی در نخستین نشست نمایندگان کارکنان پیمانکاری در سال جاری 
جمعی  خرد  و  هماهنگی  افزایی،  هم  همگرایی،  همدلی،  نتیجه  در  افزود: 
برای  آمیزی  موفقیت  کارکنان، سال گذشته، سال  و  مجموعه  مدیریت ها 

سازمان رقم خورد.
وی اظهار کرد: این توفیقات در بخش های عملیاتی، فنی، ستادی و 
پشتیبانی ملموس بود و تالش شد که عالوه بر پاسخگویی به برنامه های 
شرکت ملی نفت ایران و بکارگیری ناوگان حفاری، در جهت رضایتمندی شغلی، 
ایجاد انگیزش و بهبود فرآیندها، راندمان کار و بهره وری، مدیریت درآمدها و 

هزینه های شرکت اقدامات موثری صورت پذیرد.
گلپایگانی در این جلسه که پنجمین نشست هم اندیشی در این ارتباط 
است، گفت: برنامه ریزی و   ساماندهی نیروی انسانی در  بخش های عملیاتی، 
فنی، پشتیبانی و ستادی شرکت امسال در اولویت قرار دارد و اجرای برنامه 
ها بر اساس قوانین وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و حمایت صنعت نفت 

دنبال می شود.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در این نشست که مشاور مدیرعامل، 
مدیر منابع انسانی، رؤسای حراست، خدمات کارکنان، روابط عمومی و خدمات 
کارکنان  نمایندگان  و  مالی  های  روش  و  ساختار  کارشناسان  پیمانکاری، 
پیمانکاری حضور داشتند، با بیان اینکه کار حفاری پیچیده، فنی، تخصصی، 
سخت و طاقت فرسا است، افزود: اصالح ساختار فرآیندها خاصه در قرارداد ها و 
برگزاری مناقصات، ارائه راهکارها، افزایش درآمد ، تقویت نیروی انسانی، توسعه 
برنامه های آموزشی به ویژه برگزاری آزمون های تخصصی  جهت ارتقا شغلی 

در سال ۱4۰۱  در دستور کار مدیران و برنامه  ریزان مدیریت ها قرار دارد .

سرپرست شرکت گاز در دیدار با مدیرکل بازرسی استان سمنان:
مجموعه  بر  دقيق  نظارت  مستلزم  سازمان  هر  ارتقاء  و  رشد 

کارکنان است
روابط عمومی؛ سیدجواد حقیقت حسینی سرپرست شرکت  به گزارش 
گاز استان سمنان با حضور در اداره کل بازرسی با حجت االسالم والمسلمین 

رشیدزاده دیدار و گفتگو کرد.
حقیقت حسینی در ابتدای این دیدار ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شرکت 
گاز، خواستار تداوم همکاری و افزایش تعامالت دو جانبه شد و افزود: برای 
پیشبرد اهداف سازمانی و داشتن محیط اداری سالم نیازمند تداوم همکاری ها 
و رهنمودهای اداره کل بازرسی هستیم؛ شرکت گاز استان سمنان تعامالت 
با سازمان بازرسي داشته و همکاري هاي في مابین موجب عملکرد  خوبي 

بدون نقص و در چارچوب قانوني این شرکت مي گردد.
سرپرست شرکت گاز استان سمنان با اشاره به تالش کارکنان شرکت 
ارتقاء هر سازمان مستلزم نظارت دقیق  افزود:  گاز همراه با صداقت در کار 
بر مجموعه کارکنان است؛ نظارت و بازرسی اگر جنبه ارشادی داشته باشد، 
موجب رشد هر سازمان مي گردد.در ادامه حجت االسالم و المسلمین رشیدزاده، 
مدیرکل بازرسی استان سمنان نیز ضمن خوش آمدگویی و آرزوی موفقیت 
برای سرپرست گاز استان، بکارگیری صفت حلیم را برای اجرای امور بسیار 
پرکاربرد دانست و افزود: برای رسیدن به درجات عالی صفت بردباری را سرلوحه 
کار خود قرار دهید و هر کاری را با نیت خیر به سرانجام رسانید و الزم است 

در همه اوقات همراه با روی گشاده برخورد مناسبی با مردم داشته باشید.
مدیرکل سازمان بازرسی استان سمنان با اشاره به شرح وظایف سازمان 
بازرسی گفت: سازمان بازرسي یک سازمان برنامه محور است و وظیفه نظارتي 
آن تنها بر اساس گزارشات دریافتي نمي باشد؛ در حوزه نظارت هدف اصالح 
فرایندهای معیوب است و بازرسی و نظارت عالوه بر پیشگیری از یک رخداد، 

زمینه ای برای رشد و بالندگی دستگاه ایجاد می کند.

با حضور نماینده مردم درمجلس شورای اسالمی، فرماندار 
مسئولين  و  استان  وفاضالب  آب  شرکت  سرپرست  و  بوشهر 
محلی مسائل و مشکالت آب و فاضالب جزیره خارگ بررسی 

گردید
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس با تاکید بر استقرار دفتر شرکت 
آب و فاضالب استان در جزیره خارگ برای خدمات رسانی به ساکنان این جزیره 
گفت: وضعیت آبرسانی و جمع آوری فاضالب در جزیره خارگ ساماندهی شود.

عبدالکریم جمیری در نشست بررسی ساماندهی خدمات رسانی در عرصه 
توزیع آب و جمع آوری فاضالب جزیره خارگ اظهار داشت: ضرورت دارد هرچه 
سریعتر نمایندگی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در جزیره خارگ مستقر 
شود و خدمات الزم ارائه کند. وی جزیره خارگ در اقتصاد ملی را مهم دانست 
و بیان کرد: جزیره استراتژیک خارگ در صادرات نفت خام جایگاه ویژه ای 
در کشور دارد و مردم ساکن در این جزیره استراتژیک امنیت بخش و نقش 

اقتصادی آن تضمین کرده اند.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی بر خدمات رسانی 
مطلوب برای آسایش و آرامش جزیره خارگ تأکید کرد و گفت: مدت ها است 
حل مشکالت ساکنان جزیره خارگ در عرصه آبرسانی و جمع آوری فاضالب 
دست به دست می شود که امید می رود این وضعیت به زودی ساماندهی شود.

جمیری با بیان اینکه تاکنون طرح های مهم در خارگ اجرا شده است 
خاطر نشان کرد: در این زمینه اعتبارات ویژه ای در اجرا طرح های آبرسانی 
در خارگ تخصیص و هزینه شده ولی به سبب مستقر نبودن نمایندگی آب 
و فاضالب در خارگ، این طرح ها و هزینه ها ثمری در حل مشکالت مردم 

خارگ نداشته است.

ایالم  آبفا  شرکت  ایالم_مدیرعامل   
گفت: میزان برداشت آب از سد برای شهر 
ایالم و ملکشاهی حدود ۶3۰ لیتر ثانیه است.
پرویز ناصری در جریان بازدید استاندار 
اظهار  ملکشاهی  آبرسانی  پروژه  از  ایالم 
داشت: متأسفانه خشکسالی های پی در پی 
باعث کاهش منابع آبی و کاهش ذخیر آب 

سد ایالم شده است.
پروژه  تکمیل  ینکه  ا بیان  با  وی 
 ۲۰۰ نیازمند  ملکشاهی  شهر  به  آبرسانی 
امید  افزود:  است،  اعتبار  تومان  میلیارد 
است در نیمه دوم سال ۱4۰۲ در صورت 
برداری  بهره  به  الزم  اعتبارات  تخصیص 

برسد.
تصریح  ایالم  آبفا  شرکت  مدیرعامل 

کرد: در حال حاضر طرح آبرسانی اضطراری 
بهره  مدار  در  ثانیه  بر  لیتر   ۵۰ ظرفیت  با 
شهر  آب  کمبود  میزان  و  بوده  برداری 
تامین  را  مسیر  روستاهای  و  ملکشاهی 

می کند.
وی ضمن تاکید بر استفاده بهینه در 
مصرف آب، یاد آور شد: جهت صرفه جویی 
و ذخیره آب پشت سد برداشت آب از سطح 
دریاچه توسط بارژ شناور وهمچنین برداشت 
از  پایاب سد در جهت صرفه جویی  از  آب 
طرفیت  به  ایالم  سد  ذخیره  آب  هدررفت 
شرکت  کار  دستور  در  ثانیه  در  لیتر   4۰۰
در  شاهلل  ان  و  دارد  قرار  فاصالب  و  آب 
اوایل اردیبهشت ماه وارد مدار بهره برداری 

می گردد.

مدیرعامل شرکت آبفا؛

میزان برداشت آب از سد برای شهر ایالم ۶30 لیتر ثانیه است

و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل 
سیزدهم  دولت  گفت:  کشور  جاده ای 
راه های  به  ویژه  رسیدگی  و  توجه 
و  شریانی  مسیرهای  خصوصا  کشور 

اصلی دارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان 
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری 
روزه  یک  سفر  در  امانی«  »داریوش 
به استان مرکزی و در حاشیه بازدید از 
محورهای مواصالتی شهرستان شازند 
گفت: اولویت نگهداری راه ها و مبنای 
اساس  بر  مریوطه  اعتبار  تخصیص 
قرار  استان ها،  ترافیکی  شاخص های 
اهمیت  کشور،  کریدورهای  در  گرفتن 
محورهای ترانزیتی و حجم تردد ناوگان 

حمل و نقل جاده ای تعیین می شود.
کمبود  اساس  بر  کرد:  بیان  وی 
وجود  گذشته  سنوات  در  که  اعتباری 
استان  از جمله  استان ها  ، همه  داشت 

مرکزی درگیر این موضوع بوده اند.

سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 
ادامه داد: با تمهیدات اندیشیده شده و 
نوید  این  سیزدهم  دولت  رخدادهای 
راه ها  کیفیت  ارتقای  که  می شود  داده 
 ، جدی تر  صورت  به  جاری  سال  در 
اصلی  شریان های  و  کریدورها  بویژه 

مورد توجه قرار گیرد.
مانی  ا گزارش  ین  ا اساس  بر 

ضمن بازدید از محور اراک-بروجرد و 
اظهار  آن  به  منتهی  روستایی  راه های 
داشت: دلیل بازدید از راه های ارتباطی 
استان مرکزی اهمیت ویژه آن در میزان 
ترددهای عبوری از آن است و نسبت 
به کاهش سوانح جاده ای با توجه به 
ارتقای ایمنی در سطح این محور اظهار 

امیدواری کرد
بیشترین  اینکه  بر  تاکید  با  وی 

اعتبار در بحث کریدور اصلی به استان 
است،  شده  داده  اختصاص  مرکزی 
گفت: برای ساخت و نگهداری راه های 
اعتباری  بر  عالوه  همچنین  روستایی 
که در اختیار استان ها قرار دارد سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز در 
حد بضاعت و برای تامین رفاه کاربران 
قابل توجهی در نظر  اقدامات  جاده ای 

گرفته است.
وی یادآور شد: از دیگر برنامه های 
روستایی  راه های  توسعه  سازمان،  این 
در قالب طرح ابرار است که با استفاده 
ماشین آالت  و  تجهیزات  پتانسیل  از 

راهداری به قوت خود باقی می باشد.
مصوبه  طبق  کرد:  عنوان  امانی 
سال  در  اسالمی،  شورای  مجلس 
قیری  میزان  از  بهره گیری  با  جاری 
شهرسازی  و  راه  وزارت  اختیار  در  که 
قرار گرفت، طی ۶ ماهه اول سالجاری 
تحول چشمگیری در عرصه نگهداری 

راه های کشور حاصل خواهد شد.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خبر داد:

ارتقای کیفیت راه ها در استان مرکزی با اولویت محورهای شریانی

مدیر بهره برداری شرکت گاز استان گفت: در 
سال گذشته ۲3۶ هزار مورد تماس مردمی با فوریت 
های امداد گاز ۱۹4 شرکت گاز خراسان رضوی به 
ثبت رسید که 4۵ درصد این تماس ها عملیاتی بود.

کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  دشتی  فرشید 
سامانه تلفنی امداد و پیام۱۹4 شرکت گاز خراسان 
های  تماس  به  فوری  پاسخگویی  هدف  با  رضوی 

اضطراری مردم در حوزه گازطبیعی راه اندازی شده 
و تماس های شهروندان بر اساس طبقه بندی خیلی 
فوری، فوری و عادی در کوتاه ترین زمان پیگیری 

و انجام می شود.
وی افزود : در سال ۱4۰۰ تعداد ۲3۶ هزار تماس 
هزار   ۱۰۱ تعداد  این  از  که  شد  ثبت  سامانه  این  با 
و 3۲۵ مورد معادل 4۵ درصد عملیاتی و ۱34 هزار 

و ۶۹۱ تماس )۵۵ درصد( راهنمایی و مشاوره بود.
پیام های عملیاتی سامانه  بندی  دشتی، دسته 
۱۹4 شرکت گاز را شامل حادثه، نشست گاز، بازدید 
صدای  و  فشار  افت  قطع،  پیام  نا ایمن،  حفاری، 
میانگین  افزود:  و  کرد  عنوان  رگوالتور  و  کنتور 
اولویت خیلی فوری  با  پیام های  خدمت رسانی در 

۱۵ دقیقه است.

ثبت 23۶000 تماس با سامانه 1۹4 شرکت گاز خراسان رضوی در سال 1400

اســماعیل قربانــی مدیــر مخابــرات منطقــه اصفهــان بــا رضــا علــی 
معصومــی خلجــی فرمانــدار جدیــد بوئیــن میاندشــت دیــدار و گفتگــو کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه اصفهــان، اســماعیل 
قربانــی در ایــن دیــدار در ســتاد مخابــرات منطقــه  اصفهــان برگــزار شــد؛ 
ــاز  ــورد نی ــل م ــن عوام ــی از بزرگتری ــت را یک ــت دول ــکاری و حمای هم
بــرای توســعه زیرســاختهای مخابراتــی در ســطح شهرســتان هــا دانســت 
و بــر آمادگــی مجموعــه مخابــرات در راســتای توســعه خدمــات ارتباطــی 

در ســطح ایــن شهرســتان تاکیــد کــرد.
ــان  ــه بی ــدار ب ــن دی ــز در ای ــت نی ــن میاندش ــد بوئی ــدار جدی  فرمان
ــیار در ســطح  ــت و س ــبکه ثاب ــای ارتباطــی ش ــه ه مشــکالت و  دغدغ

ــت. ــتان پرداخ ــن شهرس ای

دیدار مدیر مخابرات اصفهان 
با فرماندار بوئین میاندشت

  مدیرکل امور عشایر ایالم گفت: در سال جاری 
مبلغ سه میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت به عشایر 

ایالم پرداخت می شود.
فرشاد یاسمی در جلسه شورای اداری شهرستان 
ملکشاهی اظهار داشت: از هفته آینده هیأتی برای بررسی 
و برنامه ریزی خرید دام مازاد به استان ایالم سفر می کنند.

وی افزود: با موافقت وزارت جهادکشاورزی و سازمان 

امور عشایری 4 هزار تن نهاده اختصاص و پس از دریافت 
بین عشایر توزیع می شود.

موجود  شرایط  گفت:  ایالم  عشایر  امور  مدیرکل 
با مشکل  را  ایالم  درآمد عشایر  و  زندگی  خشکسالی، 

مواجهه و نیازمند توجه است.
وی ادامه داد: در این راستا مبلغ سه میلیارد تومان 
تسهیالت ارزان قیمت در سال جاری به عشایر ایالم 

پرداخت می شود.
یاسمی یاداور شد: در دیدار اخیر با رییس سازمان 
امور عشایری مقرر گردید دام مازاد عشایر ایالم خریداری 

و به کشورهای همسایه صادر شود.
وی خاطرنشان کرد: از مهمترین مطالبه عشایر ایالم 
ایجاد شبکه های ثابت آبرسانی در مناطق عشایری است 

که می طلبداین مهم توجه ویژه قرار گیرد.

مدیرکل امور عشایر؛ سه میلیارد تومان تسهیالت به عشایر ایالم پرداخت می شود
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اردبيل؛ دشت هایی وسيع، یيالق هایی در دامنه سبالن
اردبیل، سرزمین سرسبز و جذاب 
شمال غرب کشور، در نیمه اول سال، 
طبیعت  ترین  نکردنی  باور  از  یکی 
های ایران را دارد که به همین خاطر 
اولویت های سفر  در فهرست  می تواند 
ایران  دوستان  طبیعت  و  بوم گردها 

قرار بگیرد.
شهر  مرکزیت  به  اردبیل  استان 
ر  قرا آذربایجان  منطقه  در  ردبیل  ا
ز  ا یکی  قبال  ردبیل  ا استان  رد.  دا
شهرستان های بزرگ استان آذربایجان 
درخواست  به علت  که  بود  شرقی 
 ۲3/۱/۱3۷۱ تاریخ  در  اردبیل  مردم 
به  و  شده  جدا  شرقی  آذربایجان  از 
 ۱۰ از  استان  این  شد.  تبدیل  استان 
شهرستان، ۲۵ بخش، ۲۱ شهر و ۶۶ 
اردبیل،  است.  یافته  تشکیل  دهستان 
سرعین،  خلخال،  پارس آباد،  بیله سوار، 
کوثر، گرمی، مشگین شهر، نمین و نیر 

از شهرستان های استان هستند.
ین  ا یبای  ز و  سرسبز  طبیعت 
استان را در فصل های بهار و تابستان 
برد.  لذت  و  کرد  مشاهده  می توان 
بیشترین تعداد هتل و هتل آپارتمان ها 
با جمعیت نسبتا کم ساکن در خود در 
گردشگری  مناطق  سایر  با  مقایسه 
می توان  سرعین  شهر  در  را  ایران 

پیدا کرد.
کوه های  و  فراوان  رودخانه های 
استان  مختلف  بخش های  در  مرتفع 
وجود دارد. سبالن سومین قله مرتفع و 
آتش فشانی ایران دارای چشمه های آب 
گرم طبیعی در استان است و گرم ترین 
این  در  چشمه آب گرم طبیعی جهان 

منطقه قرار دارد.

اقتصاد
ییالق های  طبیعی  ظرفیت های 
دامنه سبالن و دشت های وسیع اردبیل، 
مغان و مشگین شهر، این استان را در 
مستعد  دامپروری  و  کشاورزی  زمینه 
سیب زمینی،  جو،  گندم،  است.  ساخته 
پیاز، بذر چغندر قند، حبوبات، دانه های 
مانند  میوه جات  انواع  ذرت،  روغنی 
هلو  و  زردآلو  آلبالو،  گالبی،  سیب، 
استان  این  کشاورزی  محصوالت  از 
ماهی،  پرورش  پروتئین،  تولید  است. 
تولیدات  از  عسل  تولید  و  زنبورداری 
در  مصرف  بر  عالوه  که  است  دامی 
داخل کشور، بخشی از آن جزو اقالم 
صادراتی کشور نیز محسوب می شود.

 ۸ دارای  اردبیل  استان  همچنین 
بزرگ  کارخانه های  صنعتی،  شهرک 
کشت  و  آهن  ذوب  سیمان،  نساجی، 

و صنعت است. 

وجه تسمیه
از  اردبیل  کهن  نام  »آرتاویل« 
اوستایی است. ترکیب دو کلمه  ریشه 
آرتا و ویل این نام را تشکیل داده است. 
آرتا به معنی مقدس است که در فارسی 
میانه به »ارد« تبدیل شده  و ویل نیز 

به معنی شهر است.
لملک«،  ا ر »دا راالرشاد«،  »دا
»شهر  و  »داراالمان«  »دارالعرفان«، 
اردبیل  قدیمی  نام های  از  مقدس« 

است.

تاریخچه
که  اخیری  کشفیات  به  توجه  با 
تاریخ  شده،  انجام  مرادلو  منطقه  در 
4۰ هزار ساله اردبیل اثبات شده است. 
به  مزین  سنگ  تخته  یکصد  از  بیش 
نقوش صخره ای در این منطقه وجود 
زندگی  و  سکونت  چگونگی  و  دارد 
پیدا  می توان  را  منطقه  این  در  بشر 
کارشناسان  از  یکی  عقیده  به  کرد. 
باستان شناسی اردبیل، نقوش خمره ای 
قدمت  که  ره ها  سنگ نگا همان  یا 
قبل  هزار سال   4۰ به  آن ها  از  برخی 
بر  هنری  آثار  کهن ترین  برمی گردد، 

جای مانده از بشر هستند.
بقه  سا باستان شناسی،  نظر  ز  ا
به  حداقل  سرزمین  این  در  سکونت 
هزاره ششم قبل از میالد بازمی گردد. 
را  منطقه  جای  همه  باستانی  تپه های 
پوشش داده است. کاوش های مقدماتی 
در  به ویژه  اردبیل  نواحی  از  برخی  در 
حاکی  شرقی  و  شمالی  قسمت های 
کانون های  از  اردبیل  که  است  آن  از 
سنگ  یا  تیک  مگالی  فرهنگ  مهم 
مگالی  اثر  ده ها  است.  بوده  افراشتی 
تیک پر ارزش از مردم مگالی برجای 

مانده است.
شهر  باستانی  محوطه  همچنین 
یئریمشکین شهر پرتو تازه ای به تمدن 
و فرهنگ هشت هزارساله اقوام ساکن 
در اردبیل و اطراف آن افکنده است. 

جغرافیا و اقلیم
حدود  مساحت  با  ستان  ا ین  ا
ارتفاع 3۷۰۰  ۱۷۹۵3 کیلومتر مربع و 
غربی  شمال  در  دریا،  سطح  از  متر 

ایران قرار دارد.
شمال  از  استان  این  همسایگان 
غرب  سمت  از  آذربایجان،  جمهوری 
استان آذربایجان شرقی، از سمت شرق 
استان گیالن و از سمت جنوب استان 

زنجان هستند.

قله سبالن بلندترین نقطه استان 
است که حدود 4۸۱۱ متر ارتفاع دارد، 
پست ترین نقطه آن نیز با ارتفاع ۱۰۰ 
بیله سوار  و  پارس آباد  شهر  در  متر 

قرار دارد.
در  قوشه داغ  و  طالش  کوه های 
غرب کوه سبالن و بزغوش در جنوب 
شده اند  واقع  سبالن  غربی  جنوب  و 
هستند،  بلندی  متر   ۲۲۰۰ دارای  که 
حوالی  در  پلنگان  رشته کوه  همچنین 
دریاچه نئور و قله آق داغ با ارتفاع 33۲۲ 

متر در استان واقع شده اند.
شمار  در  را  استان  بلندی ها  این 
کشور  استان های  سردترین  از  یکی 
افزایش  باعث  همچنین  داده،  قرار 

میزان بارندگی شده است.
چشمه های معدنی آبگرم سرعین 
کوه  جاری  آب های  حاصل  سردابه  و 
مناطق  زیباترین  از  یکی  و  سبالن 

جهانگردی استان اردبیل است.
یی  ا هو و  ب  آ ن  یا جر سه 
جریان  معتدل،  ماهیت  با  مدیترانه ای 
با  مرکزی  سیای  آ سیبری  هوای 

ماهیتی بری و سرد و جریان شمالی با 
ماهیتی سرد اقلیم استان را تحت تاثیر 

قرار داده است.
در  هوا  دمای  ساالنه  میانگین 
سانتی گراد  درجه   ۲٫۱۵ تا   ۹٫۷ بازه 

قرار دارد.

مردم شناسی
بنا به سرشماری سال ۱3۹۰ یک 
میلیون و ۲4۹ هزار نفر در این استان 
اردبیل  استان  مردم  می کنند.  زندگی 
مذهب  بیشترشان  و  بوده  مسلمان 
شیعه دارند. بیشتر مردم به زبان ترکی 
آذربایجانی سخن می گویند. اما تات ها 
بخش  روستاهای  در  و  کلور  شهر  در 
از شهرستان  شاهرود و خورش رستم 
عنبران  بخش  در  تالشی ها  و  خلخال، 
می کنند.  زندگی  نمین  شهرستان  از 
عده ای از کردها در شهرستان خلخال 

سکونت دارند.

غذاهای سنتی
مرغ،  چیغیرتمای  قیمه،  پیچاق 
پلو،  سوتی  میوه،  آش  دوغ،  آش 
یلدی،  با م  ما ا  ، پلو ستر با  ، ه کوکوما
قطاب،  اردبیل،  سنتی  فطیر  پلوقیسی، 
گیلدیک آشی )نسترن وحشی(، چندین 
مدل آش سنتی آذری )اوماج، اون بش، 
تورشولو، تندیر آشی و...(، تره اسفناج، 
چورکگی،  چای  خینگل،  دسر خشیل، 
تل تل و هلوای سیاه از جمله غذاهای 
است  الزم  که  است  اردبیل  خوشمزه 

حتما امتحان شود.

لباس محلی
و  محلی  لباس های  از  استفاده 
از  ایران  نقاط  از  بسیاری  در  سنتی 
ندارد،  رواج  دیگر  اردبیل  استان  جمله 
استان  این  مناطق  از  برخی  مردم  اما 
و  ارسباران  و  مغان  منطقه  همچون 
عشایر کوچ نشین و روستاییان همچنان 
می کنند.  استفاده  محلی  لباس های  از 
آخرین  اردبیل  شاهسون  عشایر  لباس 
بازمانده های پوشاک بومی محلی این 

استان است.
مردان ایل شاهسون فاقد پوشاک 
ن  ا مرد پوشاک  ست؛  ا ختصاصی  ا
کاله  و  شلوار  و  کت  را  شاهسون 
کاله  یا   )kepi ( ِکپی  به  )معروف 
ترک داری که نظیر کاله مردان گیالن 
از  گوشه ای  می دهد.  تشکیل  است( 
پوشش مردم سایر مناطق ایران زمین 
شاهسون  ایل  بانوان  لباس  به وسیله 

تداعی می شود.
شلیته،  پیراهن،  گلداری،  چارقد 
پوشش  دست دوز  کفش های  و  جلیقه 

محلی زنان شاهسونی است.
و  سنت ها   ، ی ر جا هنگ  فر
لباس  به وسیله  یل  ا ین  ا باورهای 

محلی زنان نمایان می شود.

سوغات و صنایع دستی
و  باقلوا  کره،  و  سرشیر  عسل، 
حلوا از مهم ترین سوغات استان اردبیل 

محسوب می شود.
اردبیل  و جاجیم های  گلیم  قالی، 
از  و  داشته  فراوان  شهرت  گذشته  از 
بایجان  ذر آ منطقه  نفیس  کاالهای 

صنایع  این  درصد   ۸۰ حدود  است، 
دستان  حاصل  معموال  که  دستی 
زحمتکش روستاها و اطراف شهر است، 

به کشورهای خارجی صادر می شود.

دیدنی ها
استان اردبیل مملو از آثار ارزشمند 
تاریخی، دیدنی های طبیعی و منزلگاه 
مردمی با فرهنگ اصیل و غنی است 
آن  محبوبیت  دالیل  از  یکی  خود  که 
به  گردشگران  و  مسافران  بین  در 

شمار می رود.
شیخ  بقعه   ، ها سو چه  یا ر د
شورابیل  دریاچه  اردبیلی،  صفی الدین 
اردبیل، دریاچه نئور در 4۸ کیلومتری 
قدیمی  بازار  اردبیل،  شرقی  جنوب 
 ، مشگین شهر معلق  پل   ، بیل د ر ا
اسکی  پیست  مشگین شهر،  کهنه قلعه 
آلوارس سرعین که بزرگ ترین پیست 
در  فندقلو  جنگل  است،  ایران  اسکی 
نمین، پیست اسکی روی چمن جنگل 
فندقلوی نمین، آب گرم شابیل و دریاچه 
در مشگین شهر،  دره  آت گولو شیروان 

سید  بقعه  خلخال،  بهشتی  طبیعت 
مقبره  اردبیل،  در  جبراییل  امین الدین 
ی  کلیسا  ، مشگین شهر ر  حید شیخ 
مریم مقدس اردبیل، موزه مردم شناسی 
اردبیل،  مسجد جامع اردبیل، سبالن، 
اردبیل،  در  اردبیلی  آقازاده  عمارت 
و  شهر  مشگین  آبگرم  مجتمع های 
نی  درما آب  مجتمع  نند  ما سرعین 
سبالن سرعین و دهکده سنگی ویند 
کلخوران سرعین از جمله این دیدنی ها 

به شمار می روند.
آرامگاه  جاذبه ها  این  میان  از 
شیخ صفی   الدین اردبیلی، بازار قدیمی 
اردبیل، کهنه قلعه، مقبره تاریخی شیخ 
عمارت  و  اردبیل  جامع  مسجد  حیدر، 
ثبت  به  ملی  آثار  فهرست  در  آقازاده 

رسیده است.
همچنین آرامگاه شیخ صفی   الدین 

اردبیلی در یونسکو ثبت شده است.
با  شما  که  گفت  باید  ادامه  در 
اتومبیل نیز مي توانید وارد این استان 

بشوید مهمترین مسیرها
از شرق از گیالن از مسیر اسالم-

خلخال و آستارا -نمین
از  شرقي  آذربایجان  از  غرب  از 
مسیر اهر- مشکین شهر و سراب -نیر 

و میانه -گیوي )کوثر(راه وجود دارد
آذربایجان  جمهوري  از  شمال  از 

از مسیر شورسولو-بیله سوار
 ۵۹۱ حدود  اردبیل  تا  تهران  از 

کیلومتر راه است

نقاط دیدني استان اردبيل
مساجد تاریخي استان

بنا در شمال  این   : مسجد جمعه 
شرقي شهر ، بین محله هاي پیرشمس 
الدین و عبداهلل شاه بر روي تپه مرتفعي 
ترین  قدیمي  از  یکي  و  گردیده  واقع 
با  است.  ایران  غربي  شمال  مساجد 

توجه به حفاریهاي باستان شناسي که 
در محوطه اطراف این مسجد صورت 
ستوندار  هاي  شبستان  بقایاي  گرفته 
در بخش شرقي و شمالي و هم چنین 
قرن  به  متعلق  هاي  کتیبه  از  آثاري 
گردیده  کشف  ه.ق.  چهارم  و  سوم 
مسجد  کنوني  بناي  اصل   . است 

بقایاي  روي  بر  سلجوقیان  دوره  در 
درنتیجه  که  شده  ساخته  تري  کهن 
هجري   ۶۲۰ سال  حدود  مغول  حمله 
هجري   ۶۵۰ سال  درحدود  و  ویران 
این  در  است  گشته  سازي  باز  مجدداً 
بازسازي ،گنبد به طور کامل بازسازي 
و  گچبري  مختلف  تزیینات  و  شده 
نقاشي در شبستان ومحراب آن انجام 

گردیده است 
 : مجتهد  اکبر  علي  میرزا  مسجد 
مسجد مجهز و مجلل میرزا علي اکبر 
در مرکز اردبیل نزدیک بازار واقع شده 
جاذبه هاي  از   . است  در  دو  داراي  و 

این بنا ، دو منبر است که یکي مشبک 
صندلي  صورت  به  دیگري  و  چوبي 

بازودار و چرخدار است . 
مسجد اعظم اردبیل : این مسجد 
، با سبک نو و در  اندازه اي نوساز  تا 
ابعاد قابل توجه که از گنبد اهلل اهلل شیخ 
صفي تقلید شده ، ساخته شده است . 

به  و  قاجاریه  زمان  در  مسجد  مؤذنه 
سبک آن دوره ساخته شد ولي در سال 
هاي اخیر دوباره بازآفریني شده است .
و  معتمدین   : نمین  جامع  مسجد 
جامع  مسجد  بناي  مورد  در  پیرمردان 
شاهزاده  مسجد  باني  کنند  مي  نقل 
اسکندر  بن  طاهرمیرزا  خانم  عصمت 
السلطنه  نایب  میرزا  عباس  بن  میرزا 
محل  در   . است  قاجار  شاه  فتحعلي 
وجود  کهنه  مسجدي   ، مسجد  فعلي 
داشته به دستور شاهزاده خانم مسجد 
کهنه تخریب نموده و بر روي پي آن 

مسجد فعلي را ساخته اند 
نم  خا ده  ا میرز حسینیه  مسجد 
اردبیل : این مسجد در نزدیکي میدان 
در  میرزاده خانم  داخل کوچه  در  قیام 
پنجاه متري خیابان جمهوري اسالمي 
مسجد  باب  یک  شامل   ، شده  واقع 
و  فاطمیه  سالن  باب  یک   ، بزرگ 
شریف  بقعه  که  باشد  مي  شبستان 
ابعاد  با  خانم  میرزاده  بنام  خانم  سیده 
آینه کاري و  با سقف  حدود 3×3 متر 
دیوار و کف مرمریت در قسمت غربي 
مسجد جاي گرفته ، داراي ضریح فلزي 
با روکش استیلي مي باشد . آرامگاه او 
مورد توجه و زیارت اکثر اهالي محل و 
در بعضي موارد مورد توجه مردم سایر 

محالت نیز میباشد 
)ع(  ابوالفضل  حضرت  سقاخانه 
نه  خا سقا  : ردبیل  ا سلیمان  مسجد 
خیابان  درکنار  )ع(  ابوالفضل  حضرت 
شیخ صفي و در جنب مجموعه تاریخي 
شیخ صفي الدین در کنج جنوبي غربي 
قدیم  سالیان  از  که  دارد  قرار  مسجد 
مي  منطقه  مسلمان  مردم  توجه  مورد 
 ۷4 سال  در  مسجد  ساختمان   . باشد 
با  سال  پنج  مدت  در  که  شد  تخریب 
 ۵۵۰ زیربناي  با  باالیي  بسیار  کیفیت 
متر مربع با یک گنبد و دو مناره بسیار 
جالب ساخته شده است. این سقاخانه 

داراي مسجد ، زیر زمین براي برگزاري 
باشد  مي  شبستان  و  خانمها  مراسم 
داخلي  و  بیروني  قسمتهاي  اکثر  که 
و  خشتي  سنتي  کاشي  از  ساختمان 

معرق و سنگ کار شده است .
مسجد جنت سرا : این بنا در ضلع 
بقعه شیخ صفي  اصلي  شمالي صحن 
ساخته  از  و  است  واقع  اردبیلي  الدین 
هاي شاه طهماسب اول به شمار مي 
بنا  واقعي  عملکرد  درخصوص  آید. 
اطالع دقیقي در دسترس نیست و به 
نظر مي رسد که براي مراسم صوفیانه 
اصلي  نماي   . است  شده  مي  استفاده 
ایوان ، با کاشیکاري زیبا و کتیبه هاي 
پنجره  به  آن  وجلوي  تزیین  قرآني 
بزرگ مشبک گره چیني از جنس فلز 

مسدود شده است. 
مسجد  این   : کلخوران  مسجد 
اردبیل  کیلومتري  سه   ، کلخوران  در 
واقع گردیده است. پوشش این مسجد 
بر روي ستونهاي ساده اي قرار دارد. 
نماي بیروني بنا با طاق نماهاي آجري 
و پنجره هاي مشبک و تزیینات آجري 
ورودي  در  سر  است.  شده  نماسازي 

مسجد داراي طاق نماهاي کم عرض 
و مرتفع با نیم ستون هاي آجري بوده و 
بناي مسجد متعلق به دوره قاجار است

بقعه هاي استان اردبیل
بقعه شیخ سید امین الدین جبرائیل 
صفي  شیخ  پدر  کلخوران:  روستاي 
سالطین  جد  اردبیلي،  اسحق  الدین 
روستاي  در  که  باشد  مي  صفوي 
کلخوران در 3 کیلومتري اردبیل قرار 
دارد که مقبره شیخ امین الدین جبرائیل 
به صورت یک هشت ضلعي در وسط 

بنا در  از  قرار گرفته است. سمتي  باغ 
اجرا شده  منتظم  هاي  از سنگ  پاکار 
که بر روي آنها دیوارهاي جانبي بقعه از 
آجر ساخته شده است. در نماي بیروني 
بقعه از تزئینات کاشي بصورت تلفیقي 

استفاده شده است.
اردبیلي:  صفي الدین  شیخ  بقعه 
کشور  مهم  باستاني  اثر  ده  از  یکي 
سال  در  بنا  ین  ا مي رود.  ر  به شما
در طول  و  بنا شده است  ۷۶۵ هجري 
صفوي  پادشاهان  احترام  مورد  زمان 
بوده است. بناي کنوني این بقعه شامل 
و  شاهان  گورهاي  ز  ا مجموعه اي 
ساختمان  چند  و  صفوي  شاهزادگان 
نه،  چیني خا مسجد،  زجمله  ا ( دیگر 
سال  در  مي شود.   )... و  حرم خانه 
اثر  این  ثبت  براي  ۱3۸۶ تالش هایي 
آغاز  یونسکو  جهاني  آثار  فهرست  در 

شده است
بقعه شیخ حیدر مشگین شهر:در 
در  امامزاده  به  موسوم  اي  محوطه 
است  واقع  بلندي  برج  شهر  مشگین 
که تقریبًا از تمام نقاط شهر و همچنین 
ورودي هاي اصلي شهر بخش هایي از 
آن دیده مي شود که بنام مقبره شیخ 
حیدر تحت شماره ۱۸4 در فهرست آثار 
تاریخ ساخت  است.  ثبت گردیده  ملي 

این بنا به دوره ایلخاني باز مي گردد
جاذبه هاي طبیعي استان اردبیل
آبشار آقبالغ: این آبشار در خلخال 
و در کوه آق داغ )سفیدکوه( قرار دارد. 
در دامنه این رشته کوه چشمه سارهاي 
فراواني وجود دارد که تأمین کننده آب 
جریانهاي چون میانرودان، گلبند رود، 
رودخانه زال و ... مي باشد. مهمترین 
قابل  آبدهي  که  ناحیه  ین  ا چشمه 

توجهي دارد، چشمه آقبالغ است
در  ر  بشا آ ین  ا به:  سردا بشار  آ
 ۲4 ( سردابه  معدني  آبگرم  نزدیکي 
دامنه  در  اردبیل(  غرب  کیلومتري 
ارتفاع  است.  واقع  سبالن  کوه  شرقي 
آن حدود ۲۰-۱۵ متر و حجم جریان 
آن نسبتًا کم و محدود به خروجي چند 
چشمه باالدست مي باشد. شایان ذکر 
است حجم جریان این آبشار در مواقع 
سطحي  جریانهاي  پیوستن  و  بارش 
این  یابد.  مي  افزایش  آبخیز  حوزه 
آبشار از محلهاي دیدني مجتمع آبگرم 
سردابه که از نقاط گردشگري اردبیل 

است، مي باشد
چشمه  آلوارس:  گورگور  آبشار 
مشهور  هاي  چشمه  ازجمله  گورگور 
چشمه  این  باشد.  مي  سبالن  منطقه 
در دره آلوارس یا قزل گوللر که یکي 
از عریض ترین و باصفاترین دره هاي 
متري   ۲4۲۰ ارتفاع  در  است،  سبالن 
است.آبدهي  شده  واقع  دریا  سطح  از 

از  آب  و  بوده  باال  بسیار  چشمه  این 
خلل و فرج دیواره صخره اي مشرف 
به دره با فشار بیرون مي آید. نظر به 
شیب تند مسیر تا رسیدن به رودخانه 
آبشار مانندي را طي مي کند و  بستر 
باتوجه به موقعیت تفریحي و تفرجي و 
ورزشي دره قزل گوللر و احداث پیست 
اسکي روي برف آلوارس در آن چشمه 
و آبشار گور گور نیز با دارا بودن آب و 
چشم انداز و فضاي سبز جالب از نظر 

گردشگري را دارد 
آبشار گورگور خیاوچاي: این آبشار 
در مسیر رودخانه خیاو )خیوچاي( بوده 
و بلندي آبشار حدود ۱۰-۱۲ متر مي 
باشد و از نظر حجم جریان قابل توجه 
مي باشد . حوضچه اي دایره اي شکل 
است.  شده  ایجاد  آب  ریزش  درمحل 
جالب  منظره  علت  به  گورگور  آبشار 
طبیعي و وجود ماهي قزل آالي قرمز 
برخورداري  و  حوضچه  و  رودخانه  در 
سوئي  ملک  معدني  آبگرم  موهبت  از 
سبالن  کوهستان  از  اندازي  چشم  و 
و  هرم  آیتار،  آلي،  دلي  )ارتفاعات 

کسري( جذاب و دیدني است
جنگل فندقلو : بعلت نزدیکي به 
شهر نمین و سهولت دسترسي از جاده 
همواره  آستارا   – اردبیل  شهري  بین 
به عنوان یک منبع تفرجگاهي مطرح 
اراضي  از  یکي  این جنگل  است  بوده 
تفریحي جنگلي است که به فاصله ۱۰ 
کیلومتر از شهر نمین و 3۰ کیلومتر از 
این   . است  گرفته  قرار  اردبیل  شهر 
ک  پار  مشابه  زیبا  بسیار  انبوه  جنگل 

به نظر میرسد
پیست اسکي آلوارس: این پیست 
اسکي در فاصله ۱۲کیلومتري روستاي 
قرار  آلوارس و ۲4 کیلومتري سرعین 
پیست  که  آنجائي  از  و  است  گرفته 
سطح  از  3۲۰۰متري  ارتفاع  در  فوق 
برف  بارندگي  به سبب  دارد  قرار  دریا 
به  و  زمستان  و  پائیز  در طول  فراوان 
این  برفهاي  شدن  ذوب  دیر  جهت 
الي  شش  حدود  در  تواند  مي  منطقه 
قرار  استفاده  مورد  سال  از  ماه  هشت 
گیرد. از ویژگیهاي بارز منطقه اي که 
مجتمع ورزشهاي زمستاني آلوارس در 

آن واقع شده است
یکي  معدني:  آب  هاي  چشمه   
گردشگري  جاذبه هاي  مهم ترین  از 
این  آبگرم  اردبیل، چشمه هاي  استان 
 3۰ در  سرعین  شهر  در  واقع  استان 
این  در  است.  اردبیل  کیلومتري شهر 
وجود  معدني  آبگرم  چشمه   ۸ شهر، 
آب  چشمه    ۱4 این،  بر  عالوه  دارد. 
معدني دیگر در شهرهاي دیگر استان 
مشگین شهر  و  خلخال  نیر،  جمله  از 

وجود دارد
دریاچه شورابیل: در ۲ کیلومتري 
واقع شده است و  اردبیل  جنوب شهر 
مساحت آن ۱۲۰ هکتار است.  آب این 
دریاچه شور و براي مصارف کشاورزي 
حال  در  اما  است.  استفاده  غیرقابل 
حاضر نوعي ماهي در آن پرورش داده 
مي شود.شورابیل در زبان تالشي یعني 

دریاچه شور

 سایر جاذبه هاي تاریخي
قلعه قهقهه: در دهستان یافت از 
نزدیک  اهر،  شهرستان  هوراند  بخش 
روستاي گنجویه و قره آغاجلو بوده و 
در فاصله ۷۵ کیلومتري شمال مشکین 
این  دارد.  قرار  اردبیل  استان  در  شهر 
زنداني شدن  اینکه محل  دلیل  به  دژ 
افراد سیاسي مهمي، مانند شاهزادگان 
در  بوده،  گذشته  زمان  در  صفوي 
زمان  در  دارد.  بسیاري  شهرت  تاریخ 
خزاین  عثماني  و  ایراني  جنگ هاي 
نگهداري  قلعه  این  در  شاهان صفوي 
از  آن  اهمیت  و  مي شده  حفاظت  و 
شده  کمتر  بتدریج  دوره صفویه  اواخر 
متروکه  یکباره  به  قاجاریه  دوره  در  و 
شده است. این قلعه در تپه سنگي به 
زمین هاي  متراز  هزار  تقریبي  ارتفاع 
را  آن  اطراف  و  داشته  قرار  اطراف 
نفوذ  قابل  غیر  و  مستحکم  حصار  با 
با گذشت سالیان  نموده اند که  احداث 
دراز هم اکنون نیز ورود به آن تقریبًا 
غیر ممکن بوده و فقط در شرایط جوي 
قهقهه  قلعه  است.  امکان پذیر  مناسب 
ارتفاع تقریبي  با  در منطقه قره داغ و 
۲۵۰۰ متر از سطح دریا، دیوارهاي بلند 
طبیعي و در میان صخره ها واقع شده 
است و دور تا دور قلعه پرتگاه خطرناک 

و عمودي شکلي وجود دارد

بازار تاریخي اردبیل
اردبیلي- رضازاده  تاریخي  خانه 

محله اوچ دکان
خانه تاریخي ارشادي

پل یئدي گوز

 شهرهاي استان اردبیل :
 آبي بیگلو – اردبیل – اصالندوز 
– بیله سوار – پارس آباد – تازه کند 
انگوت – جعفرآباد – خلخال – رضي 
– سرعین – عنبران – کلور – گرمي 
– گیوي – الهرود – مشگین شهر – 

نمین – نیر – هشتجین – هیر
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سرمربی سابق تیم ملی بوکس ایران:
به بوکس خيانت نکنيد!

سـرمربی سـابق تیـم ملی بوکـس ایران گفـت: برخـی تصمیم های 
حسـین ثـوری اشـتباه اسـت و برطـرف نکـردن ایـن موضوعـات خیانت 

بـه بوکس اسـت.
اکبـر احـدی، درباره حواشـی پیش آمده برای فدراسـیون و تیم ملی 
بوکـس توضیـح داد: همانطـور کـه می دانید ایـن موضوعات بـرای پیش 
از انتخابـات اسـت. مـا در انتخابـات دو کاندیـدا داشـتیم کـه یکـی آقای 
حسـین ثـوری بـود و دیگـری آقـای روح اهلل حسـینی. قبـل از مجمع نیز 
همـه می خواسـتند نماینـده خودشـان انتخاب شـود و دیگـری را تخریب 
می کردنـد امـا اکنـون دیگـر شـرایط فـرق کـرده و بوکـس یـک رئیس 

دارد. فدراسیون 
او افـزود: در مجمـع جامعـه بوکـس و کسـانی که حق رای داشـتند 
درسـت یـا غلـط بـه ایـن فـرد رای داده انـد و اکنـون رئیس اسـت. همه 
بایـد 4 سـال زیـر نظر ایشـان باشـند و برنامه هـای او را پیـش ببرند. اگر 
بخواهیـم حقیقـت را بگوییـم در چهـار سـال گذشـته نیـز تیـم ملـی که 
ویترین فدراسـیون اسـت نتایج بدی به دسـت نیاورد و ما توانسـتیم بعد 
از چندین سـال مدال جهانی کسـب کنیم و در آسـیا نیز مدال هایی را به 
دسـت آوردیـم. البتـه ایـن مدال ها بـه آن معنا نیسـت که در فدراسـیون 
مشـکل نیسـت. بـه جـز تیم های ملـی در بحـث مدیریت، اسـتان ها و ... 

مشـکالت زیـادی داریم کـه باید برطرف شـود.
کارشـناس بوکس ایران ادامه داد: من اکنون به مشـکالت پایه ای، 
زیـر سـاخت ها، مدیریـت و ... کاری نـدارم، امـا در مجمـوع بایـد جامعـه 
بوکـس بـه ایـن افتخـار کننـد کـه ما در یک سـال آخر ریاسـت حسـین 
ثـوری پـس از چندین سـال نخسـتین مـدال جهانی را به دسـت آوردیم. 
البتـه حواشـی هـم مبنـی بر خریـدن این مدال وجـود دارد کـه من قبال 
هـم گفتـم امیـدوارم صحـت نداشـته باشـد. همـه ما بایـد از ایـن اتفاق 

خوشـحال باشـیم و از ایجاد حواشـی خـودداری کنیم.
سـرمربی سـابق تیـم ملـی بوکـس، درباره کسـب کرسـی آسـیایی 
توسـط حسـین ثوری نیز توضیح داد: کسـب این کرسـی ها تاثیرات خود 
را در آینده می تواند نشـان دهد. ما در گذشـته نیز کرسـی های زیادی از 
جمله در بخش داوری، نایب رئیسـی جوانان آسـیا توسـط آقای همایون 
اردالن و حـاج ناطق نـوری داشـته ایم امـا مهـم ایـن اسـت کـه بتوانیـم 
از ایـن کرسـی ها بـه نفـع بوکـس اسـتفاده کنیـم نـه بـه نفـع خودمـان. 
همچنیـن بایـد ببینیـم آیـا ثـوری می توانـد افراد دیگـری از ایـران را به 
کرسـی های بین المللـی برسـاند تـا در آینـده کمـک حـال بوکـس ایران 
شـوند یـا خیـر. اگـر دوباره حـق ایـران را در میادیـن بین المللـی بخورند 

ایـن کرسـی ها بـه هیـچ دردی نمی خورد.
احـدی در پاسـخ بـه این سـوال کـه آیا فدراسـیون بـرای حضور او 
در کمیتـه فنـی یـا انتخـاب بـه عنـوان مدیـر تیم هـای ملی پیشـنهادی 
داده اسـت یـا خیـر؟ توضیح داد: خوشـبختانه ثـوری جوانگرایـی کرده و 
از کسـانی اسـتفاده می کنـد که اصـال در بوکس جایگاهـی ندارند و حتی 
قهرمانـی کشـور هـم نداشـته اند. مـن شـخصا خـودم را نمی گویـم امـا 
ثـوری نبایـد همـه قهرمانـان بوکـس کـه خاک ایـن رشـته را خورده اند، 
در آسـیا و بازی هـای آسـیایی مـدال کسـب کرده انـد کنـار بگـذارد. کار 
درسـتی نیسـت و خیانـت به شـمار مـی رود. اتفاقـی کـه االن در بوکس 
رخ داده تاثیـرات خـود را در آینـده نشـان خواهـد داد کـه قطعـًا نبود این 
قهرمانـان تاثیـر منفـی خواهـد گذاشـت. بـه عنـوان یـک یـک فـرد از 
خانـواده بوکـس بـه ثـوری می گویـم کـه بهتـر اسـت از قهرمانـان نامی 

بوکـس اسـتفاده کند.
او دربـاره شـرایط نفـرات حاضـر در اردوی تیـم ملـی نیـز توضیـح 
داد: اسـتارت ایـن نفـرات قبـل از بازی هـای آسـیایی جاکارتا خـورد و ما 
بـرای قهرمانی آسـیا آماده می شـدیم، زمانـی که بنده سـرمربی تیم ملی 
بـودم می خواسـتیم یـک تیم جـوان و آینده دار عـازم مسـابقات کنیم که 
خوشـبختانه االن نیـز دسـتاورد اعتماد ما را مشـاهده می کنیـد. همه این 
نفـرات بوکسـورهای بسـیار فنـی با آمادگی ذهنی بسـیار باال هسـتند که 
امیـدوارم در آینـده نیـز همانند االن موفق باشـند. البته نیاز اسـت باز هم 
تاکیـد کنـم کـه کمیتـه و وزارت ورزش اگـر مـدال المپیـک می خواهنـد 

بایـد بیـش از این هـا بـه بوکس کمـک کنند.
احـدی دربـاره شـرایط تیم هـای پایه بوکـس ایران نیـز گفت: برای 
صحبـت کـردن در ایـن مـورد بایـد نتایج به دسـت آمده را بررسـی کرد. 
ما در مسـابقات قهرمانی آسـیای امسـال تنها دو مدال در نوجوانان و دو 
مـدال در جوانان کسـب کردیم کـه یک عملکرد ضعیف بـود. در حقیقت 
بزرگسـاالن مـا خیلـی جلوتـر از رده هـای پایه هسـتند و به قولـی با هم 
همـراه و یکسـان پیـش نمی رونـد. مـا ۱4 بوکسـور را در قهرمانـی آسـیا 
داشـتیم و تنهـا چهـار مـدال کسـب کردیـم که خـوب نیسـت. باید یک 
فکـر مناسـب بـرای رده هـای پایـه داشـت تا تیم هـای رده های سـنی ما 
قوی تـر از بزرگسـاالن باشـد. بهتـر اسـت کادرفنـی و فدراسـیون تجدید 
نظـری دربـاره برنامه های خود داشـته باشـند. من در مسـابقات قهرمانی 
آسـیایی نوجوانان و جوانان مسـابقات را دیدم، بجز دو بوکسـور ما سـایر 
نفـرات تیـم در رانـد سـوم افت بدنی داشـتند و حتـی گاها نمی توانسـتند 

مسـابقات خـود را بـه پایان برسـانند که خوب نیسـت.
سـرمربی سـابق تیـم ملی بوکـس درباره تاثیـرات کمیته هـای فنی 
بـر عملکـرد فدراسـیون نیـز گفـت: در حقیقـت کمیته ها خیلـی می توانند 
رونـد کاری و راندمـان یـک فدراسـیون را باالتـر ببرند. اینکـه ۲ یا 3 نفر 
بخواهنـد همـه تصمیمـات را بگیرند قطعًا کار سـخت می شـود. همانطور 
کـه یـک سـرمربی نمی تواند کارهـای فیزیوتراپـی، بدنسـازی، فنی و ... 
را باهـم انجـام دهـد، در یـک فدراسـیون نیـز دو یـا سـه نفـر نمی توانند 
تصمیـم گیرنـده بـرای همـه امـور باشـند. وجـود کمیته هـای خـوب و 

توانمنـد قطعـًا تاثیـرات مثبتـی بر فدراسـیون خواهد داشـت.
او در پایـان راجـع بـه برنامه هـای فعلـی خـود نیـز توضیـح داد: 
در حـال حاضـر بـا تیـم جوجیتسـو مشـغول هسـتم و تمرینـات خـود 
را پیگیـری می کنیـم، امـا دوسـت دارم در پایـان بگویـم کـه بعضـی از 
ایـن آقایـان شـاید 4 تـا ۶ سـال بـه بوکـس بیاینـد و سـپس برونـد، اما 
فدراسـیون بوکـس خانـه مـن اسـت. از ۱۶ سـالگی آنجا هسـتم و بزرگ 
شـدم، امیـدوارم تصمیمـات مناسـبی بـرای آینده این رشـته گرفته شـود 

تـا شـاهد پیشـرفت آن باشـیم.

ماتئوس: دایی، رفيق من و یک شخصيت بزرگ است

این دومین باری بود که لوتار ماتئوس به تهران می آمد اما شاید اولین 
باری که به سئواالت یک خبرنگار پاسخ داد.

جمعه غروب، ستاره های بزرگ فوتبال جهان در مراسم افتتاحیه یک 
باشگاه فیتنس در تهران حاضر شدند و کادر تیم ملی شامل دراگان اسکوچیچ 
و حمید استیلی نیز در بین مدعوین پرتعداد و مشهور این رویداد دیده می 
شدند. مصاحبه گرفتن در چنین مراسم شلوغی کار آسانی نیست و سلبریتی 
ها به ندرت حاضر به صحبت می شوند، اما در نهایت این فرصت فراهم شد 

تا با هر کدام برای لحظات کوتاهی مصاحبه کنیم.

*از روی بدشانسی یا شاید هم خوش شانسی، ابتدا به سراغ پیر لوییجی 
کولینا، داور سابق و مشهور ایتالیایی رفتیم. دقیقا همانند روزهای قضاوت در 
زمین، با همان اتوریته و جذبه سرشاخ شدن با مهم ترین ستاره های دنیای 
فوتبال، با نهایت جدیت به درخواستم برای مصاحبه پاسخ منفی داد. تکرار 

! NO:درخواست اما با یک عبارت محکم و با صدای بلندتر همراه بود
گفتم خوش شانسی. زیرا این اتفاق دقیقا در مقابل همسر آندریاس برمه، 
ستاره سابق فوتبال آلمان و زننده گل قهرمانی این تیم در جام جهانی ۹۰ رخ 
داد و به نظر می رسید او بابت برخورد کمی تند کولینا دلش سوخته است. 
پس او همانجا وعده داد شرایط را برای مصاحبه با آندریاس فراهم خواهد کرد.

* مرک: در جام جهانی بودن افتخار بزرگی است
*در همان لحظات و پیش از شروع مراسم اصلی باالخره موقعیت صحبت 
با مارکوس مرک، دیگر داور بزرگ حاضر در مراسم فراهم شد. هر چقدر کولینا 
عصبانی و بی حوصله بود، دندان پزشک آلمانی با نهایت انرژی و آرامش و سر 
حوصله به همه سواالت پاسخ داد. اگرچه مارکوس مرک درخواست ابتدایی 
من در مورد مصاحبه به زبان انگلیسی را با تردید و به زبان آلمانی جواب داد، 
اما در ادامه با تسلط کامل در مقابل دوربین حاضر شده و با نهایت خوش 

مشربی و آرامش، با ما صحبت کرد.
اولین سوال در مورد اولین سفر مارکوس مرک به ایران در اواخر سال ۷۸ 
و برای قضاوت دیدار استقالل و پرسپولیس بود. داور سابق و مشهور فوتبال 
آلمان اعتراف کرد خیلی از جزئیات آن دیدار در خاطرش نیست، اما سفر به 
ایران و فضا و اتمسفر مسابقه و استادیوم برایش جالب و خاطره انگیز بوده 
است. وقتی از او در مورد اخراج یک بازیکن استقالل )ستار همدانی( در دقایق 
ابتدایی سوال کردیم، کم کم خاطرات قضاوت در دربی برای او زنده شد و 

یادش آمد یک بازیکن را در نیمه اول از زمین اخراج کرده است.
مراسم اصلی در حال آغاز شدن بود و مکررا از مارکوس مرک درخواست 
می شد به سمت سالن برود، اما داور خوش برخورد و جنتلمن آلمانی سر فرصت 
پاسخ تمامی سواالت را داد. در نهایت از او در مورد احتمال قضاوت علیرضا 
فغانی در دیدار فینال جام جهانی سوال کردیم و او مدعی شد در بین هزاران 
داور، همین حضور در مرحله نهایی جام جهانی نیز به خودی خود افتخار بزرگی 

برای یک داور به شمار می آید.
*برمه: آلمان کار راحتی ندارد

در پایان مراسم اما مهمان های آلمانی و ستاره های سابق فوتبال 
مانشافت برای پذیرای به طبقات باال هدایت شدند. به سختی در نهایت 
همسر  سراغ  به  سرعت  به  و  کرده  پیدا  را  طبقه  آن  در  حضور  مجوز 
قبل  ساعت  یک  بود  نکرده  فراموش  خوشبختانه  رفتم.  برمه  آندریاس 
با  و  داده  را  آلمان  فوتبال  بزرگ  و  مشهور  مدافع چپ  با  مصاحبه  قول 
صدا کردن آندریاس، فضا برای مصاحبه ای کوتاه در یک گوشه شلوغ 

کرد.  فراهم  را  پرهمهمه  و 
همان اول به آرامی گفت برمه به زبان انگلیسی تسلط ندارد و قرار شد 
او نقش مترجم را ایفا کرده و از انگلیسی به آلمانی برای او ترجمه کند. ستاره 
سابق فوتبال آلمان که به نظر از شلوغی و همهمه محل پذیرای مراسم به 
ستوه آمده بود، شرایط آلمان برای موفقیت در جام جهانی را دشوار توصیف 
کرده و مدعی شد این تیم در گروه خود نیز با توجه به حضور اسپانیا و ژاپن 
 ”I GO“ کار دشواری دارد. در نهایت آندریاس برمه در پایان مصاحبه با جمله
ترجیح داد سریع تر آن محل را به مقصد هتل ترک کرده و برای بازگشت 

به آلمان آماده شود.
*ماتئوس: لبخند بزنید

اما دشوارترین بخش کار پیدا کردن لوتار ماتئوس بود. ستاره محبوب و 
بزرگ فوتبال آلمان که از نظر نشریه ورلدساکر در بین ۱۰ ستاره برتر تاریخ 
فوتبال جای دارد، در میان خیل بادیگاردهای خود بیشتر در حال سلفی گرفتن 
و امضا دادن به افراد مختلف حاضر در مراسم بود. به قدری صف آسانسور شلوغ 
بود که دو بار ۹ طبقه آن مرکز خرید را با پله باال و پایین کردیم تا در نهایت 

بتوانیم یک جا ماتئوس را برای مصاحبه ای کوتاه پیدا کنیم.
لحظه آخر اما بادیگاردهای حاضر در اطراف این بازیکن دور و بر او جمع 
شده و قویا تاکید کردند امکان مصاحبه با این ستاره محبوب وجود ندارد. پس 
به دشواری دست روی شانه کاپیتان افسانه ای آلمان گذاشته و از او درخواست 
کردم برای یک دقیقه به سواالتم پاسخ دهد. این ستاره خوش تیپ و بزرگ 
به نظر اول کمی شوکه شده بود، در ثانیه هایی که انتظار برخوردی مشابه 
کولینا را داشتم، او در ادامه با روی خوش دم در آسانسور قبول کرد برای 

لحظاتی با دوربین ما صحبت کند. 
در صف سه ردیفی برای سوار شدن به آسانسور، آنقدر شلوغی و همهمه 
بود که لوتار ماتئوس به دشواری سواالتم را می شنید و یکی دو بار مجبور به 

تکرار هر سوالی بودم. )متن کامل مصاحبه را جدا منتشر می کنیم(
ماتئوس در خالل مراسم دو هفته قبل قرعه کشی جام جهانی، ویدئویی 
از علی دایی منتشر کرد که او در گوشه ای به خواب رفته و خستگی بیش از 
حد باعث شده اسطوره فوتبال ایران لحظاتی را به استراحت اختصاص دهد. 
ستاره های حاضر در مراسم اما اطراف علی دایی جمع شده و در شرایطی که 

او حتی از این سر و صدا هم بیدار نشده بود، با او شوخی کردند.
در مورد داستان آن ویدئو از لوتار ماتئوس سوال کردیم و مانند همیشه 
به تمجید از هم تیمی سابقش پرداخت. او اسطوره فوتبال ایران را شخصیتی 
بزرگ و دوست خود توصیف کرده و تاکید کرد قصدش از انتشار این ویدئو 

تنها شوخی بود: »هر کسی این ویدئو را ببیند فقط لبخند می زند”.
اصرار  که  بود  بادیگاردهایی  میان  در  ماتئوس  لوتار  جمله  آخرین  این 
داشتند او را به داخل آسانسور و در ادامه پارکینگ برده و شرایط خروج او از 
مراسم را فراهم کنند. او که صبح و در یک ویدئوی دیگر برای دایی پیغام 
فرستاده بود که کجاست و چرا همدیگر را ندیده اند، در نهایت بدون دیدار با 

هم تیمی سابقش در بایرن ایران را ترک کرد.

کاسانو: بنزما دليل همه درخشش رونالدو در رئال بود
مهاجم پیشین رئال مادرید به ستایش از کریم بنزما پرداخت و او را دلیل 

اصلی درخشش رونالدو در کهکشانی ها دانست.
بنزما بهترین فصل فوتبالی خود را تجربه  به گزارش مدیاست، کریم 

می کند و در اوج دوران بازیگریش به سر می برد.
این مهاجم فرانسوی یک تنه رئال را به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
رسانده است و در رقابت های اللیگا هم بهترین آمار گلزنی و پاس گل را در 

فصل جاری به ثبت رسانده است.
کاسانو، مهاجم ایتالیایی پیشین رئال مادرید به ستایش از بنزما پرداخت 
و گفت: بنزما نشان داده است که چه بازیکن بزرگی است. به نظرم رونالدو 

باید برای بنزما دعا کند چرا که او دلیل همه درخشش در رئال بود.

سرمربی اسبق تیم ملی 
حریف هایی  گفت:  کشورمان 
دوستانه  بازی های  برای  که 
انتخاب شده، تطابق سبک با حریف های 

گروه ما در جام جهانی را ندارند.
خصوص  در  ر  غپو ا چر جالل 
مقابل  ملی  تیم  تدارکاتی  بازی های 
برزیل و آرژانتین برای آماده سازی قبل 
از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اظهار داشت: 
حریف هایی که برای بازی های دوستانه 
انتخاب شده، تطابق سبک با حریف های 
گروه ما در جام جهانی را ندارند. شاید 
برنامه در صورتی باشد که باید دید با 
توجه به بودجه و شرایط چه چیزهایی 
جریان  در  بنده  که  داریم  دسترس  در 

آن ها نیستم.
ملی  تیم  برنامه  داد:  ادامه  وی 
بازی  تا  دو  قالب  در  فقط  نمی تواند 
تدارکاتی باشد. برنامه فکری باید جوری 
جانبه  چهار  جهانی  جام  یک  که  باشد 
تیم های  از سه سبک مختلف  کوچک 
گروه خودمان برگزار کنیم. تیم انگلیس 
و آمریکا که دو سبک متفاوت دارند و از 
طرفی اسکاتلند و ولز تقریبا به انگلیس 
شبیه هستند اما اوکراین سبک متفاوتی 
با دو تیم دیگر پلی آف دارد. در نتیجه 
جام  در  متفاوت  سبک  سه  با  ما  تیم 

جهانی روبرو است.
سرمربی اسبق تیم ملی کشورمان 

شبیه سازی  را  ها  تیم  این  باید  افزود: 
می خواهد  نفر  یک  وقتی  کنیم. چطور 
خلبانی کند، باید یک مدتی شبیه سازی 
از آن به سراغ  انجام دهد و بعد  پرواز 
بازی های  دقیقا  برود،  ز  پروا اصل 
تدارکاتی ما هم باید شبیه سازی شده 
از تیم های گروه خودمان باشد. بازی 
اول با انگلیس اهمیت خیلی زیادی دارد 
آنالیز  خوبی  به  را  انگلیس  تیم  باید  و 
کرده و تیم هایی که شباهت تاکتیکی 
انتخاب  را  دارند  انگلیس  با  وترکیبی 
های  تیم  هم  آمریکا  تیم  برای  کنیم. 
منطقه آمریکا و کونکاکاف هستند که 
شباهت زیادی به این تیم دارند. برای 
تیمی مانند اوکراین نیز، تیم های اروپای 
شرقی مثل رومانی و لهستان می توانند 

گزینه شبیه ساز خیلی خوبی باشند.
*بازی با برزیل و آرژانتین ربطی 

به حریفان ما در جام جهانی ندارد
چراغپور تصریح کرد: باید ۶ بازی 
بازی  سه  شامل  که  شده  سازی  شبیه 
سه  و  نزدیک  شباهت  با  تیم هایی  با 
شباهت  به  شباهت  تیم های  با  بازی 
نزدیک تیم های گروهمان انجام دهیم. 
اراده  که  می فهمیم  کار  این  انجام  با 
صعود از گروه خود را داریم. البته این 
کار هزینه های خود را دارد و وقت کافی 
می خواهد که ما وقت را داریم، البته اگر 

از االن به فکر باشیم. 
کارشناس فوتبال کشورمان ادامه 
داد: مسئولین باید به این فکر باشند که 
از االن برای هماهنگی های این بازی ها 
با  فقط  اینکه  نه  کنند،  کار  به  شروع 
حرف زدن بخواهند این موضوع را حل 
کنند. در دوره های قبل هم نام تیم های 
بزرگ را آوردند اما بعد از ۲۰ روز گفتند 

نام  ابتدا  این کار شدنی نیست. در  که 
به  سپس  و  نیاید  ایتالیا  مثل  تیم هایی 
تیم هایی مثل غنا، نیجریه و بچه های 
محل برسیم. در آخر همان تیم ها هم 

در فرودگاه بگویند پول ما را نداده اند.
وی در خصوص عملکرد دراگان 
فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  اسکوچیچ 
کشورمان گفت: کامال واضح است که 
این مربی چقدر موفق بوده است. شما 
ببینید این مربی در زمانی هدایت تیم 
ملی را بر عهده گرفته که تیم ما توسط 
بود  شده  نابود  کامال  ویلموتس  مارک 
اول  مرحله  از  صعود  شانس  حتی  و 
مقدماتی هم بسیار کم بود. این مربی 
ریسک بزرگی انجام داد که در آن زمان 
خیلی از کسانی که االن انتقاد می کنند، 
جرات بر عهده گرفتن هدایت تیم ملی 
را  کار  این  اسکوچیچ  اما  نداشتند  را 
انجام داد و بهترین نتایج را کسب کرد. 
جابجایی  که  می آید  نظر  به  طرفی  از 
منافع خیلی کالنی  ملی  تیم  در  مربی 

برای برخی نفرات دارد. 
چراغپور عنوان کرد: درست است 
رقابت های  در  باید  مربی  این  که 
تیم  نتایج  و  بخورد  محک  سخت تری 
ملی با لژیونرهای با کیفیت ایران امری 
عادی بوده اما همین برخورد با بازیکنان 
لژیونر هم خیلی مهم است که این مربی 
از پس این کار به خوبی بر آمده است.

کارشناس فوتبال ایران:

تغيير سرمربی تيم ملی منافع زیادی برای برخی دارد

در حالی که در لیگ های اروپایی 
درجه یک مانند انگلیس، آلمان و اسپانیا 
مربیان حدود ۶ تا ۱۰ سال روی نیمکت 
تیم های خود حضور دارند، این مدت در 

ایران به 3 سال نمی رسد!
ایران  فوتبال  در  مربیگری  ثبات 
طی دو دهه اخیر تا حد بسیاری زیادی 
را  یافته و کمتر مربی  و تیمی  کاهش 
با  از سه سال  یافت که بیش  می توان 
این  باشند.  داشته  همکاری  همدیگر 
فوتبال  در  که  است  حالی  در  اتفاق 
یافت  می توان  را  تیم هایی  دنیا،  روز 
با مربیان خود  نیز  که حدود یک دهه 

همکاری کرده اند.
یکی از مربیان باسابقه در فوتبال 
انگلیس، شان دایچ سرمربی برنلی بود 
که پس از ۹ سال و ۱۶۶ روز )یک دهه( 
از هدایت این تیم کنار گذاشته شد. با 
این اتفاق، اکنون یورگن کلوپ سرمربی 
لیورپول با ۶ سال و ۱۸۹ روز رکورددار 
تیم  یک  مربیگری  دوره  طوالنی ترین 
برتر  لیگ  حاضر  حال  سرمربیان  بین 
انگلیس است. پس از او پپ گواردیوال 
با ۵ سال ۲۸۸ روز در رتبه سوم قرار دارد.
بیش  سیمئونه  دیگو  اللیگا،  در 

نیمکت  روی  که  است  دهه  یک  از 
دارد.  حضور  مادرید  اتلتیکو  مربیگری 
سرمربی آرژانتینی ۱۰ سال و ۱۲۶ روز 
قبل به عنوان سرمربی اتلتیکو انتخاب 
شد. پس از او جاگوبا آراساته در اوساسونا 
و امانوئل آلگوسیل در رئال سوسیداد از 
حدود سه سال و نیم پیش تیم های خود 

را هدایت می کنند.
 ۵ با  آتاالنتا  سرمربی  گاسپرینی، 
سال و ۱۰ ماه در سری A ایتالیا پرچمدار 
میهایلوویچ،  سینیشا  او  از  بعد  است. 
سرمربی بولونیا با 3 سال و ۷۹ روز در 

رتبه دوم قرار دارد.
در بوندس لیگا عنوان باثبات ترین 
استریچ،  کریستین  به  متعلق  همکاری 
سرمربی مونشن گالدباخ است که با ۱۰ 
سال و ۱۱۸ روز با سابقه ترین مربی حال 
حاضر در یک تیم است. پس از او فیشر، 
سرمربی یونیون برلین با 3 سال و ۹ ماه 

در رتبه دوم دیده می شود.
بی  مر سر  ، ستین گا ل  سکا پا
 ۵ با  فرانسه   ۱ لیگ  در  هم  کلرمونت 
سال و ۷ ماه، بیشترین دوره مربیگری 
را در یک تیم داراست. در اکثر لیگ های 

ارقامی  و  اعداد  چنین  اروپا  یک  درجه 
دیده می شود.

باسابقه ترین  ایران،  برتر  لیگ  در 
مربی در یک تیم، محمد ربیعی، سرمربی 
 ۹۸ سال  در  که  است  رفسنجان  مس 
هدایت این تیم را برعهده گرفت و به 
لیگ برتر صعود کرد. او با ۲ سال و ۸ ماه 
در رتبه نخست قرار دارد. رضا عنایتی، 
سرمربی تیم هوادار با ۲ سال و 3 ماه 
و ۲۵ روز دوم و گل محمدی، سرمربی 
پرسپولیس با ۲ سال و 3 ماه و 3 روز در 

رتبه سوم با ثبات ترین ها هستند.
مربیان  سایر  نفر،  این سه  جز  به 
تیم های  از دو سال قبل هدایت  کمتر 
طوری  به  گرفته اند.  اختیار  در  را  خود 
انتخاب  فصل  همین  در  مربی   ۹ که 
کمتر  نفر  دو  مربیگری  عمر  و  شده اند 

از یک ماه است!
مشخص  بررسی ها  کمترین  با 
برنامه  ایران  فوتبال  در  که  می شود 
ندارد  باالیی  چندان  جایگاه  مدت  بلند 
و تیم ها صرفا بر اساس نتایج خود در 
کوتاه مدت، برنامه شان را پیش می برند 
که حاصل آن روزمرگی و در جا زدن 

فوتبال ایران است.
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گزارش دنیای جوانان؛

3 سال، عمر مربیگری در فوتبال ایران! 

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال 
استقالل  مدیرعامل  اظهارات  به  نسبت 
واکنش نشان داد و مدعی شد آنها به طور 
جدی شرایط لیگ را دنبال خواهند کرد و 

نیازمند توصیه کسی نیستند.
خداداد افشاریان رییس کمیته داوران 
در خصوص اینکه آجرلو مدیرعامل استقالل 
اعالم کرده در هفته های آخر لیگ کارگروه 
نشود  ظایع  تیمی  از  حقی  تا  شود  تشکیل 
به  متعلق  فوتبال  فدراسیون  داشت:  اظهار 
کارگروه  آن  در  بخواهد  که  نیست  آجرلو 
تشکیل دهد. آخر لیگ است و ما خودمان 
نظر  هست.  داوران  قضاوت  به  حواس مان 
نمی شود   دلیل  این  اما  است  محترم  شما 
بخواهیم بعد از صحبت های ایشان تصمیم 
جدیدتری بگیریم. وی ادامه داد: ما دوست 
داریم آبروی مان حفظ شود و به همین دلیل 
از بهترین داورهای مان برای مسابقات لیگ 
استفاده  فوتسال  حتی  و  یک  لیگ  برتر، 
می کنیم و تالش می کنیم که حق به حقدار 
برسد. در این خصوص تیم ها هم باید به ما 

کمک کنند.
خصوص  در  داوران  کمیته  رییس 
اینکه بیانیه نوشتن تیم ها چقدر روی کمیته 
کرد:  تصریح  است  گذاشته  تاثیر  داوران 
بیانیه ها خیلی کمیته داوران را اذیت کرده 

است. صحبت هایی که قبل از بازی توسط 
تیم ها بیان می شود سبب می شود که انگار 
بازی شروع شده است  از دقیقه ۲۰  بازی 
که  البته  می برد.  بین  از  را  تمرکز  کمی  و 
کمیته داوران در این خصوص ورود کرده 
است. این مسایل در هیچ جای دنیا اتفاق 
نمی افتد. ما به آنها توصیه می کنیم که ما 
کنند.  بازی  زمین  در  آنها  و  کنیم  داوری 
تیم ها  ارنج  و  تاکتیک  به  ما  همانگونه که 
داوران  به  نسبت  هم  آنها  نداریم  کاری 

موضع نگیرند.
از  آیا  اینکه  خصوص  در  افشاریان 

مجیدی درباره اظهاراتی که داشته، شکایتی 
صورت گرفته است یا خیر گفت: هر مربی 
حضور  که  تیمی  هر  در  و  حوزه ای  هر  در 
به مجموعه داوری  اگر نسبت  باشد  داشته 
صحبتی را انجام دهد لینک مصاحبه اش به 
کمیته انضباطی ارسال می شود. صحبت های 
ایشان حرفه ای نبود رفتار ایشان باید در حوزه 
تیمی خودشان باشد. ما حتی اگر خود آجرلو 
هم نمی گفتند و به ما توصیه نمی کردند در 
هفته های پایانی از داوران باتجربه استفاده 
می کردیم و با وسواس و تمرکز بیشتری کار 
را دنبال می کردیم و هیچ جای نگرانی وجود 

ندارد که تمام داوران به دنبال این هستند تا 
بهترین قضاوت خودشان را داشته باشند.

وی در خصوص عملکرد عرب براقی 
در دیدار استقالل و نساجی بیان داشت: در 
بسیار  داوری  نشد.  ناحق  حقی  دیدار  این 
عالی بود و حتی ناظر داوری به ایشان نمره 
گلی  صحنه  آن  در  حتی  داد.  خوب  بسیار 
که استقاللی ها معتقدند سالم بوده ما بارها 
از  ثانیه قبل  بازبینی کردیم. پنج  صحنه را 
به ثمر رسیدن گل همان مهاجمی که گل 
انجام داد و صد  را  زد روی مدافع شارژی 

در صد خطا بود.
علی  رات  اظها خصوص  در  وی 
در  داوران  کمیته  عنوان عضو  به  خسروی 
صفحه شخصی اش علیه فرهاد مجیدی و 
عملکرد  روی  خللی  موضوع  این  آیا  اینکه 
این کمیته خواهد داشت یا خیر گفت: من 
دیروز با وی )علی خسروی( صحبت کردم 
و از او خواستم که این مسایل را به پایان 
در صفحه  ایشان  که  است  برساند. درست 
شخصی اش مسایلی را عنوان کرده اما بار 
حقوقی کمیته داوران بر عهده بنده است. در 
این چند وقت به وی بی محابا حمله شد اما 
ما نمی گذاریم آرامش از جامعه داوری برود 
و هر کسی که هم رعایت نکند طبق قانون 

با وی برخورد می کنیم.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال:

فدراسیون فوتبال متعلق به آجرلو نیست که بخواهد در آن کارگروه تشکیل دهد!

 ۱۸ پای  هنوز  گفت:  پرسپولیس  فوتبال  پیشکسوت 
چه  دیگران  که  نیست  این  مساله  است.  میان  در  امتیاز 
کرد.  خواهد  چه  پرسپولیس  که  است  این  سوال  می کنند، 
باید از کادر فنی و تیم حمایت کنیم. همه باید روی هدفی 

که داریم متمرکز شویم.
اسماعیل حاللی در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس، 
اظهار داشت: فوتبال آن طور که بعضی فکر می کنند، نیست. 
اصال نمی توان پیش بینی کرد. همه چیز می تواند به سرعت 
تغییر کند. چه در جریان یک مسابقه باشد و چه در یک دوره 
لیگ. اگر االن شرایط لیگ برعکس وضعیت کنونی و به 
نفع ما بود هم غیر از این نمی گفتم. اصال نمی شود گفت چه 
می شود. همان طور که قابل قبول نبود تیمی مثل بایرن مونیخ 
برابر ویا رئال حذف شود و به مرحله بعد لیگ قهرمانان نرود.

وی ادامه داد: هنوز پای ۱۸ امتیاز در میان است. همین 
هفته پیش لیگ می توانست فاصله را به 4 امتیاز برساند. واقعا 
هر اتفاقی را می توان متصور بود. االن مساله این نیست که 
دیگران چه می کنند، سوال این است که پرسپولیس چه خواهد 
کرد؟ تمام تمرکز باید روی کار خودمان باشد. ما باید کار 
درست را انجام بدهیم. حمایت همه جانبه هم کار درستی 
است که ما به عنوان هوادار و پیشکسوت باید انجام بدهیم. 

نباید اجازه داد شک و تردید به وجود بیاید.
البته  کرد:  خاطرنشان  پرسپولیس  امید  تیم  سرمربی 
تیم هم امسال بد نتیجه نگرفته است. با توجه به مشکالتی 

فقط سه  تیم  ایجاد شد، خوب عمل کردند.  تیم  برای  که 
مدیرعامل را در یک فصل به خود دیده است. این مساله 
کار را برای خود باشگاه هم سخت می کند. از سوی دیگر 
نفراتی را از دست داده ایم که در تیم ملی فیکس هستند. 
نفراتی که جای آن ها می آیند، از روز اول در باالترین سطح 
نیستند. بازیکنی که از تیم های پایین تر آمده است، زمان 
الزم دارد تا خود را با این شرایط وفق بدهد و به سطح فنی 
و روانی باالتر ارتقاء پیدا کند. در جریان آزمون و خطا جا 
میفتد. البته این حرف هم درست است که این جا محل آزمون 
و خطا نیست ولی به هر حال این شرایط وجود دارد و این 
بازیکنان هم حاال پخته تر شده اند. آن ها از اشتباهات شان یاد 

می گیرند و به نظر من می توانند با تمرکز و حمایت شرایط 
بهتری را رقم بزنند.

حاللی در ارتباط با موضع گیری باشگاه در حمایت از 
کادر فنی با توجه به انتشار اخبار نادرست، خاطر نشان کرد: 
همه باید از کادر فنی حمایت کنیم. االن وقتی بعضی حرف ها 
از جمله نفرات جدید نیست. االن وقت شک کردن نیست 
و نباید به شکلی عمل کرد که چنین اخباری بخواهد منتشر 
شود.  پرسپولیس باید در تمام ابعاد با تمام توانش روی هدف 
خود در این فصل متمرکز شود. بازیکنان هم مطمئن باشند 

که قدرت تغییر شرایط را دارند.
وی در پایان با اشاره به تیم امید پرسپولیس، اضافه 
کرد: سال قبل، کار بزرگی انجام شد. خیلی از مسایل که 
همیشه مشکالت حل نشدنی به نظر می رسیدند تا حد زیادی 
رفع شدند. البته شروع دیرهنگام کار را برای ما از نظر نفرات 
سخت کرده بود. من با ۱۵ بازیکن از تیم جوانان فصل قبل تر 
که در آخرین هفته ها به سختی در دسته برتر ماندنی شد 
کار کردم و تیم امید به یک تیم مدعی بدل شد. قهرمان 
نیم فصل شدیم و تا ۲4 هفته نباخته بودیم. از نظر فنی هم 
هیچ تیمی در بازی رو در رو برتر از ما نبود. امیدوارم کاری 
که شروع شده است، ادامه پیدا کند و فعالیت  رده های پایه 
برای فصل جدید، هم هر چه زودتر شروع شود. در مورد تیم 
امید می توانم بگویم االن بازیکنان خوبی ساخته و پرداخته 

شده اند که حیف است به تیم های دیگر بروند.

هنوز پای 1٨ امتیاز در میان است؛

اسماعیل حاللی: پرسپولیس محل آزمون و خطا نیست!
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مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پیکان تیپ ۱۶۰۰ به 
رنگ سفید روغنی مدل ۱3۷۷ به شماره انتظامی 4۸۲ ل ۲۵-ایران4۶ 
به شماره موتور ۱۱۱۲۷۷۰۰۵۷۸  به شماره شاسی ۷۷4۰۱۰۲3 متعلق 

به کامران مرادی نیا مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

وانت  خودرو  سبز  برگ  و  کمپانی  برگ  مالکیت  اسناد 
موتور  ۱3۶۹شماره  مدل  روغنی  سفید  رنگ  به  پاترول  نیسان 
د ۵۷ شناسه   ۲۷4 – ۰۰۱۸33 شاسی۹۰3۷4۷ شماره پالک ۶۱ 
IRJ۶۹۱X۱۱N۹۰3۷4۷  مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است 

. مریوان 

آگهی مفقودی نورآباد
 4۰۵GLX پژو   خودرو  مالک  گیسوئی    بن  نادی  نظر  مراد  اینجانب 

مدل۱3۹۷به شماره شهربانی ۶۵ص ۵۱۹  ایران 4۱وشماره بدنه
NAAM۰۱CE۱JK3۸۲۱۵۰شماره موتور۱۲4K۱۲3۹۶۰۲بعلت فقدان 

اسناد فروش ) شناسنامه(تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.
به  روز  ده  داردظرف  در مورد خودروی مذکور  ادعایی  لذا چنانچه هرکس 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. 

آگهی مفقودی نورآباد
اینجانب محمد نظری گلباغی  مالک خودروپژو  پارس مدل۱3۹۶به شماره 

NAAN۱۱FEXHH۰433۹۱شهربانی 3۸ایران ۵43 ه 4۶ وشماره بدنه
شماره موتور۱۶4B۰۱۶۱۲۵۰بعلت فقدان اسناد فروش ) شناسنامه و سند  (

تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.
لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده روز به 

دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. 

آگهی مفقودی نورآباد
اینجانب جعفر رشیدیان دهنو  مالک خودرو تیبا دو هاچ پک    مدل۱3۹۵به 

شماره شهربانی 4۱ ایران ۷۶۸ص44وشماره بدنه
فقدان  موتو|M۱۵/۸3۵3۲۵۲بعلت  NAS۸۲۱۱۰۰G۱۰۶۷۰۷۶شماره 
اسناد فروش ) شناسنامه  یا برگ سبز   (تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور 

را نموده است.
به  روز  ده  داردظرف  در مورد خودروی مذکور  ادعایی  لذا چنانچه هرکس 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱4۰۰۶۰3۱۹۰۱3۰۰۰۷۲۷ مورخ ۱4۰۰/۱۲/۲۵ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای منصور رضائی نژاد فرزند زیادعلی به شماره شناسنامه ۸ صادره از بافت در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 3۰۸/۱۲ متر مربع قسمتی از پالک ۸۵۵ اصلی 
قطعه یک بخش 4۰ واقع در بلوار امیرکبیر خیابان شهید محسنی کوچه شماره ۱۰ 
خریداری از مالک رسمی آقای براتعلی قزوینی مع الواسطه محرز گردیده است 
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 به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۱/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۲/۱4

محمد محسن قزوینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م/الف ۱۶3

آگهی مزایده نوبت دوم 
ییه  ا جر ا به  جه  تو با  فت  با گستری  د ا د قی  حقو م  حکا ا ی  ا جر ا
از شعبه اول دادگاه حقوقی در پرونده اجرایی  ۹۷۱۰4۲34۷۰۱۰۰۰۵4 صادره 
۹۷۰33۶ در نظر دارد شش دانگ پالک ثبتی ۲4۲۰ اصلی بخش 4۰ کرمان 
با مشخصات و مختصات ملک موصوف ماترک مرحومه نصرت شفیعی بافتی 
به آدرس بافت بلوار امام خمینی )ره( کوچه غرب بانک کشاورزی داخل کوچه 
بانک به شماره پالک ۲4۲۰ اصلی بخش 4۰  سمت چپ روبروی خانه های 
کرمان به مساحت عرصه 3۹3/۷۵ متر مربع و اعیان ۱4۰ متر مربع با دیوار باربر 
و سقف آجر آهنی و نمای سفال قدیمی و عمر باالی ۲۵ سال احداث شده است 
ملک مورد ارزیابی دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن است )انشعاب گاز و 
تلفن حسب الظهار به نام شعاع الدین نیکوئیان می باشد( عرصه ۵۱۲۰۰۰۰۰۰ 
تومان اعیان: ۷۰۰۰۰۰۰۰ تومان انشعابات و دیوار و حیاط ۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان 
 ۵۹4۰۰۰۰۰۰۰ جمعا  انشعابات  و  متعلقات  و  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  ارزش 
ریال معادل پانصد و نود و چهار میلیون تومان براورد می گردد ملک دارای سند 
رسمی به شماره پالک ۲4۲۰ اصلی بخش 4۰ کرمان و مالکیت آن مشاع می 
باشد آدرس محل وقوع بافت بلوار امام خمینی ره کوچه غرب بانک کشاورزی 
داخل کوچه سمت چپ کاربری ملک مسکونی است ملک در تصرف آقای شعاع 
وراث مرحومه نصرت  مالکین:  است  مالکین مشاعی  از  احدی  نیکوئیان  الدین 
شفیعی بافتی و شعاع الدین نیکوئیان می باشند. توصیف اجمالی عرصه 3۹3/۷۵ 
متر مربع و اعیان ۱4۰ متر مربع با دیوار باربر و سقف آجر آهنی و نمای سفال 
قدیمی ارزش ششدانگ ملک ۵۹4۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل پانصد و نود و چهار 
میلیون تومان براورد ارزیابی و قطعی گردیده است را از طریق مزایده به فروش 
رساند جلسه مزایده یک شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۲/۲۵ راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح 
با حضور نماینده محترم دادسرای عمومی و انقلبا بافت در محل اجرای احکام 

تا پنج روز  توانند  لذا متقاضیان خرید می  حقوقی دادگستری برگزار می گردد 
قبل از تاریخ مزایده از ملک بازدید و پیشنهادی خود را با واریز ۱۰ درصد مبلغ 
 ir۱۰۰۱۰۰۰۰4۰۵۹۰۱۲۹۰۷۶4۰3۵۰ پیشنهادی به شماره حساب سپرده شبا
نزد بانک ملی واریز یا طی چک تضمینی به همراه درخواست مبلغ پیشنهادی 
و تصویر کارت شناسایی در پاکت در بسته و تا ۱۵ دقیقه قبل از جلیسه مزایده 
به اجرای احکام تحویل و رسید دریافت نمایند فروش از قیمت پایه کارشناسی 
شروع و برنده مزایده شخصی است که باالترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد 
مبلغ پیشنهادی را واریز و پاکت مربوطه را در زمان تعیینی فوق به اجرا تحویل 
به حساب شبا  نقدا  ماه  را حداکثر ظرف یک  ملک  بهای  مابقی  و  باشند  داده 
مذکور واریز و قبض واریزی را به اجرا احکام ارائه نمایند و در صورت انصراف 
نفع صندوق  به  واریزی  ده درصد  مقرر  مهلت  در  بهاء  مابقی  پرداخت  یا عدم 

دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد
دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بافت 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای علی اکبر حسنی متولی موقوفه حاج میرزا محمد باقر حسنی سمنانی 
باستناد ۲ برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفترخانه شماره 4 
سمنان رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت ششدانگ پالک ۵4۰۰ واقع در 
بخش یک سمنان مورد ثبت ۱3۶۷ جلد ۱4 صفحه ۲۵۱ فاقده شماره چاپی به 
نام میرزای صادق حسنی به تولیت و تصدی وقف صادر گردیده به علت جابجایی 
مفقود و متولی وقف آقای علی اکبر حسنی به تولیت وقف خاص درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون 
ثبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور 
و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان 

شناسه ۱3۰3۶4۱

 دستورالعمل پرداخت تسهيالت مسکن روستایی به شعب 
پست بانک ایران در سراسر کشور ابالغ شد

معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران با ارسال بخشنامه ای 
دستورالعمل پرداخت تسهیالت نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را به 

شعب سراسر کشور ابالغ کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر طبق این 
دستور العمل که موضوع همکاری بانک و بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
بوده و به تصویب هیات مدیره بانک رسیده است، مبلغ تسهیالت پرداختی 
به هر متقاضی یک میلیارد ریال با نرخ سود پنج درصد و مدت مشارکت و 

بازپرداخت این تسهیالت ۲۰ سال در نظر گرفته شده است.
همچنین برای تضمین باز پرداخت این تسهیالت از ضمانت متقابل 
متقاضیان تسهیالت مسکن روستایی )سفته زنجیره ای( استفاده می شود.

بر اساس این دستورالعمل، تمامی مراحل مربوط به شناسایی متقاضی، 
تشکیل پرونده ساختمانی و اخذ مدارک و مجوز های مرتبط با ساخت 
مسکن، نظارت فنی، ارزیابی و تعیین مبالغ هر مرحله از تخصیص وام بر 

عهده بنیاد مسکن بوده است.
همچنین اقساط این تسهیالت، بنا به در خواست و تمایل متقاضی در 
دوره های یک ساله، شش ماهه، سه ماهه و یا ماهانه قابل باز پرداخت است.

زندانيان  آزادی  پویش  در  تعاون  توسعه  بانک  مشارکت 
جرائم غير عمد 

اظهار  تعاون  توسعه  بانک  عامل  مدیر  مهدیان  اله  حجت 
داشت: عمل به مسئولیت اجتماعی همواره در برنامه ها و اقدامات 
این بانک جایگاهی ویژه دارد و بانک توسعه تعاون در راستای 
نیز همچون سال های  امسال  توسعه ای خود  حرکت در مسیر 
گذشته حضور فعالی در پویش آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و 

حمایت از خانواده آنان دارد.
وی افزود: بانک توسعه تعاون همگام با شبکه بانکی در اقدام 
خیرخواهانه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد حضور یافته است و از 
طریق کمک نقدی بانک، شرایط برای فراهم سازی چندین زندانی 

جرائم غیر عمد فراهم گردیده است.
مهدیان گفت: اقدامات نیکوکارانه جایگاهی ویژه در جامعه دارد 
و به ویژه ماه مبارک رمضان فرصتی مناسب برای احیای سنت های 

حسنه است.
وی افزود : احسان و نیکوکاری کارکردهای زیادی در عرصه های 
فردی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی دارد و قرابت و اشتراکات زیادی 
با امر تعاون در این خصوص وجود دارد همانطوریکه در آموزه های 
دینی و قرآن نیز به انجام کار نیک و تقوی، تعاون و همکاری تاکید 

فراوان شده است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: دانش و تجربه 
و  بهتر  نحو  به  اخالق  مدار  بر  جامعه  و  اقتصاد  است  داده  نشان 
مساعدتری به گردش در می آید و ترویج فعالیت های خیرخواهانه به 
گسترش اخالق در جامعه و کاهش میزان جرائم کمک زیادی می کند.

وی با بیان این مطلب که مبنای فعالیت بانکداری توسعه ای 
کمک به اشتغال و ارتقای سطح رفاه عمومی در جامعه است خاطرنشان 
کرد : بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی توسعه ای توجهی 

ویژه به مسائل انسانی و اجتماعی و حل مشکالت افراد دارد.
مهدیان تاکید کرد: ما به عنوان یک نهاد مالی توسعه ای خود را 
مکلف به توانمندسازی جامعه می دانیم و از اقداماتی که در راستای 

توسعه باشد حمایت می کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین 
رسالت  مردمی  نهاد  راهبر  دیدار  در 
بارز  را مصداق  نهاد  این  فعالیت های 
الحسنه در  ناب قرض  ترویج فرهنگ 

جامعه دانست.
از  نقل  به  نیوز  به گزارش درآمد 
الحسنه  قرض  بانک  عمومی  روابط 
عابدینی  عبدالکریم  اهلل  آیت  رسالت، 
سازمان  عملکرد  از  خشنودی  ضمن 
در  رسالت  مردمی  نهاد  رهیاری  های 
اجتماعی  کارآفرینی  قالب هسته های 
و کسب و کارهای خرد و خانگی گفت: 
این فعالیت ها تاثیر بسزایی بر تحکیم 
کاسته شدن  و  و حذف  خانواده  بنیان 

مفاسدی که در جامعه اتفاق می افتد، 
الهام  از  همچنین  وی  داشت.  خواهد 
بخش بودن بطن نهاد مردمی رسالت 
قرض  قرآنی  فرهنگ  ترویج  جهت 

الحسنه ابراز خرسندی نمود.
در ادامه راهبر نهاد مردمی رسالت 
های  فعالیت  نوع  دانستن  مردمی  با 
این نهاد، نقش سازمان های رهیاری 

را  اجتماعی  همیاری  های  وکانون 
خصوص  در  تی  توضیحا و  تشریح 
آماری  و  افراد  تمامی  فرمایی  خویش 
از فعالیت های هسته های کارآفرینی 

ارائه کرد.
رو  کا بهتر  سبک  ده  زا حسین 
اهداف  مهمترین  ازجمله  را  زندگی 
و  کرد  عنوان  رسالت  مردمی  نهاد 
از  گیری  بهره  با  ُمهم  این  افزود: 
اجتماعی)تعاون(،  مولفه های همیاری 
الحسنه)نظام  قرض  اجتماعی،  اعتماد 
رسالت(  مردمی  نهاد  بر  حاکم  مالی 
می  وقوع  به  اجتماعی  کارآفرینی  و 

پیوندد.

بانک قرض الحسنه رسالت؛
مصداق بارز ترویج فرهنگ ناب قرض الحسنه است

توسعه  بانک  مدیره  هیات  رییس 
تعاون، شرکت صرافی توسعه تعاون را 
مزیتی برای بخش تعاون عنوان نمود.

بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
رییس  فتاحی  باقر  سید  تعاون؛  توسعه 
در  تعاون  توسعه  بانک  مدیره  هیات 
زنشسته  با مدیرعامل  تکریم  جلسه 
اظهار  تعاون  توسعه  صرافی  شرکت 
داشت: شرکت های تابعه بانک در خدمت 
بخش تعاون و برای ارتقای سهم تعاون 
در اقتصاد ملی مشغول به فعالیت هستند 
و  وزارتخانه  ارکان  سایر  همکاری  و 
تعاونگران در تقویت و توانمندی شرکت 

تاثیرگذار است.
فتاحی گفت: فعالیت ارزی بخشی 
شمار  به  بانک  تخصصی  خدمات  از 
می آید که شرکت صرافی توسعه تعاون 
تعاونگران و  ارزی  نیاز  تامین  عهده دار 

فعالین اقتصادی بوده است.
وی افزود: شرکت صرافی توسعه 
تعاون طی چندین سال فعالیت با اتکا 
به نیروهای متخصص، به عنوان صرافی 
وظیفه  انجام  دولتی  بانک  به  وابسته 
فرآیندها  قانونی،  در چارچوب  و  نموده 

را به پیش برده است.
فتاحی با اشاره به عملکرد چندین 
سمت  در  نراقی  قاسمی  سعید  ساله 
توسعه  صرافی  شرکت  عامل  مدیر 
تعاون گفت: ایشان از مدیران خوشنام 

توسعه  بانک  و  کشور  تعاون  صندوق 
نیز  صرافی  شرکت  در  و  بوده  تعاون 
امانتداری  حقوقی،  اصول  رعایت  با 
را  شرکت  فعالیت  گرایی،  حرفه ای  و 

ساماندهی نموده است.
تعاون  توسعه  بانک  افزود:  وی 
شبکه  در  را  بانکی  عملیات  از  سهمی 
است و شرکت  به عهده گرفته  بانکی 
که  است  بوده  تالش  در  نیز  صرافی 
ایفای نقش  ارز،  بازار  در  بانک  همانند 
مناسب داشته باشد و در تخصیص ارز 
به واحدهای تولیدی و تعاونی فعالیتی 

اثربخش داشته باشد.
توسعه  بانک  مدیره  هیات  رییس 
نظارت  تحت  بانک  این  گفت:  تعاون 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول 
به فعالیت است و در مجموعه های تحت 
اقتصادی  واحدهای  وزارتخانه،  نظارت 
واردات  و  صادرات  زمینه  در  فعال 
دارند  وجود  بین الملل  عرصه های  و 
این  با  صرافی  تعامل  و  همکاری  که 
واحدها در افزایش حجم فعالیت شرکت 

موثر است.
تعامل  کرد:  نشان  خاطر  فتاحی 
امور  با  صرافی  شرکت  همکاری  و 
و  است  اهمیت  حائز  بانک  بین الملل 
در همین مسیر، هماهنگی با واحدهای 
ارزی بانک در استان ها نیز می تواند در 
ارتقای سطح خدمات ارزی بانک موثر 

واقع گردد.

به  مقدم  فیاض  معرفی  با  وی 
عنوان سرپرست جدید شرکت صرافی 
در  ایشان  تجربه  گفت:  تعاون  توسعه 
کل  اداره  آزاد،  مناطق  اداره  ریاست 
عملیات ارزی و واحد ارزی مرکز موجب 
آشنایی کامل با فعالیت ارزی بانک بوده 
است و این تجارب در مسئولیت جدید 

نیز بسیار کارآمد است.
در این جلسه حسن شریفی معاون 
مدیرعامل بانک در امور عملیات بانکی، 
فرشید طهمورثی مدیر امور بین الملل 
بانک، علی هاتفی و محمد زارع اعضای 
توسعه  صرافی  شرکت  مدیره  هیات 
تعاون و رامین نجمی رئیس اداره کل 

سرمایه گذاری بانک حضور داشتند.

شرکت صرافی توسعه تعاون مزیتی برای بخش تعاون محسوب می شود

علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک 
دی از شعبه و واحدهای ستادی مستقر 
در ساختمان وزرا بازدید به عمل آورد. 
قیطاسی طی این بازدید از نزدیک 
در جریان نحوه فعالیت  معاونت حقوقی 
پولشویی،  با  مبارزه  وادارات  بانک 
شعب  امور  بازرسی،  ریسک،  مدیریت 
تملیکی  امالک  شهرستان ها،فروش 
،امورحقوقی،دعاوی  داخلی  ،حسابرسی 

واجرائیات قرار گرفت.
مدیرعامل بانک دی در بازدید از 
اداره امور شعب خواستار نظارت مستمر 
و پایش دقیق و لحظه ای دستگاه های 
و  امکانات  کیفیت  ارزیابی  و  خودپرداز 

خدمات ارائه شده به مشتریان شد.
با  بازدید  این  ابتدای  قیطاسی در 
حضور در شعبه وزرا ضمن قدردانی از 
اهداف  پیشبرد  تالش همکاران جهت 
شعبه بر تقویت اصل مشتری مداری و 
سهم  افزایش  برای  حداکثری  اهتمام 
کشور  بانکی  پولی  بازار  از  دی  بانک 

تأکید کرد.
مدیرعامل بانک دی ضمن بررسی 
و  مصارف  و  منابع  وضعیت  آخرین 
ارائه  باید   : گفت  وزرا  شعبه  اقدامات 
جذب  منظور  به  متنوع  طرح های 
مشتریان و افزایش کیفیت خدمات دهی 

به ویژه برای جامعه هدف بانک، خانواده 
های معظم شهدا و ایثارگران در همه 
اقدامات  اولویت  در  دی  بانک  شعب 

قرار گیرد.
وی افزود: انتظار می رود شعبه وزرا 
که خدمات ریالی و ارزی ارائه می دهد 
سپرده های  سهم  افزایش  منظور  به 
وصول  مشتریان،  جذب  قیمت،  ارزان 
جذب  و  غیرجاری  و  جاری  مطالبات 
مضاعفی  تالش  جدید  ارزی  منابع 

داشته باشد.
قاسمی،  بازدید  این  جریان  در 
گزارش  ارائه  ضمن  وزرا  شعبه  رییس 
عملکردی از روند شاخص های عملیاتی 
شعبه در حوزه منابع، مصارف و وصول 

مطالبات به بیان مسائل و دیدگاه های 
شعبه  اهداف  پیشبرد  زمینه  در  خود 
در  نیز  شعبه  همکاران  و  پرداخت 
نشستی صمیمی با مدیرعامل و هیئت 
همراه درباره موضوعات مختلف به هم 

اندیشی و تبادل نظر پرداختند.
با  بازدید  این  ادامه  در  قیطاسی 
بر  تملیکی  امالک  اداره  در  حضور 
امالک  قانونی  تعیین تکلیف  ضرورت 
بانک  مالکیت  تحت  رایی های  دا و 
سرعت بخشی  خواستار  و  کرد  تأکید 
به  رسیدگی  در  اداره  این  اقدامات  بر 

امور محوله شد.
جریان  در  دی  بانک  مدیرعامل 
ضرورت  بر  حقوقی  معاونت  از  بازدید 

حقوقی  دائمی  و  مستمر  پیگیری های 
برای به نتیجه رساندن پرونده ها تأکید 
کرد و نکاتی درباره گزارش گیری مستمر 
پرونده های  وکالی  فعالیت  روند  از 
حقوقی بانک دی و برگزاری دوره های 
شعب  روسای  برای  حقوقی  آموزشی 

نیز مطرح کرد.
این  پایان  در  همچنین  قیطاسی 
ادارات  و  از بخش های مختلف  بازدید 
از  وزرا  ساختمان  در  دی  بانک  دیگر 
جمله اداره مبارزه با پولشویی، ریسک، 
حسابرسی داخلی و بازرسی نیز بازدید 
به عمل آورد و دستوراتی برای بهبود 
فرآیندهای اداری و پیگیری موضوعات 

مختلف صادر کرد.

مدیرعامل بانک دی در بازدید از شعبه و واحدهای ستادی ساختمان وزرا:
افزایش سهم بانک دی از بازار پولی بانکی کشور 

با اهتمام جمعی شعب و واحدهای ستادی محقق می شود

بانک  خودپردازهای  از  وجه  برداشت  درصدی   ۷۷ رشد 
سامان

بر اساس آمار منتشر شده، برداشت وجه از خودپردازهای بانک سامان 
در پنج روز ابتدایی سال ۱4۰۱ رشد ۷۷ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش بانک سامان، بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط مدیریت 
پشتیبانی فروش بانک سامان، میزان برداشت وجه از خودپردازهای بانک 
سامان در ۵ روز ابتدایی سال ۱4۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال ۱4۰۰ 

رشد بیش از ۷۷ درصدی را نشان می دهد.
این رقم در حالی با رشد مواجه شده که در سال جاری بخشنامه افزایش 
سقف برداشت از خودپردازها در ایام نوروز توسط بانک مرکزی ابالغ نشده 
و بیانگر پشتیبانی دقیق کارکنان بانک سامان از خودپردازهای این بانک 

در تعطیالت رسمی است.
در همین حال، آمار برداشت از خودپردازهای بانک سامان در روزهای 
۲۷ تا ۲۹ اسفند ۱4۰۰ نیز با رشد 34 درصدی نسبت به روزهای ۲۸ تا 3۰ 

اسفند مواجه بود.

اعالم نرخ حق الوکاله بانک ایران زمين در سال 1۴۰1

با تصویب هیأت مدیره، نرخ حق الوکاله بانک ایران زمین برای سال 
۱4۰۱، حداکثر 3% تعیین شد.

مرکزی  بانک  ضوابط  و  ربا  بدون  بانکی  عملیات  قانون  راستای  در 
جمهوری اسالمی ایران و با تصویب هیأت مدیره بانک، نرخ حق الوکاله به 
کارگیری سپرده ها در سال ۱4۰۱، حداکثر معادل 3% خالص منابع سپرده 
گذاران برای هر یک از انواع سپرده های به کارگرفته شده جهت مصارف 

مشاع، تعیین گردید.
چارچوب  در  ها  بانک  که  است  مبلغی  الوکاله  حق  است،  ذکر  قابل 
بانکداری اسالمی و بدون ربا در قبال به کارگیری منابع سپرده شده توسط 

سپرده گذاران از آنان دریافت می کنند.

وزیر آموزش وپرورش:
مقام معلم باید در جامعه تکریم شود 

وزیر آموزش وپرورش در جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم گفت: در هفته معلم 
باید تالش کنیم تا مقام و شأن معلم را به جامعه معرفی کنیم.

به گزارش دنیای جوانان از مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، 
صبح روز گذشته)شنبه( یوسف نوری در جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم که در 
اهل بیت،  تبریک میالد مسعود کریم  با  برگزار شد،  سالن جلسات ساختمان شهید رجایی 
حضرت امام حسن مجتبی علیه السالم، اظهار کرد: معلمان در دوران کرونا اجازه ندادند تا 
آموزش تعطیل شود و با بردن آموزش ها به فضای مجازی، استمرار فعالیت های آموزشی 
دانش آموزان را ادامه دادند. همچنین در این دوران با ایثار و از خودگذشتگی فقط به آموزش 
مجازی اکتفا نکردند و هرجا که می دیدند فعالیت هایشان می تواند به تقویت آموزش دانش 
آموزان کمک کند آن فعالیت را انجام می دادند، بنابراین از تالش ها و مجاهدت معلمان در 

دوران کرونا تقدیر ویژه می کنم.
عضو کابینه دولت مردمی درباره شان و جایگاه معلم گفت: مقام معلم یک مقام و 
منزلت معنوی است که باید در جامعه تکریم شود و در هفته معلم باید تالش کنیم تا مقام 

و شأن معلم را به جامعه معرفی کنیم.
نوری تصریح کرد: بسیاری از سرداران شهید، همانند شهید همت معلم بودند اما کمتر 
این ویژگی شهدایی که  باید به  لذا در هفته معلم  این مقام شهید اشاره می کند  کسی به 

معلم بودند، پرداخته شود.
وی با تأکید بر معرفی بیش ازپیش آموزش وپرورش به جامعه، خاطرنشان کرد: برگزاری 
نمایشگاه دستاوردهای آموزش وپرورش با همکاری سایر نهادهای ذی ربط در هفته معلم در 

گرامیداشت هفته معلم مؤثر خواهد بود.
وزیر آموزش وپرورش گفت: بهره مندی از ظرفیت شوراهای آموزش وپرورش در استان ها 
و مناطق، باهدف گرامیداشت مقام معلم، در دستور کار قرار گیرد. ضروری است در هفته 
معلم از معلمان شاخص، مانند معلمان مدافع حرم، جانباز، مخترع، برگزیده قرآنی، علمی، 

ورزشی و ... تجلیل شود.
عضو کابینه دولت مردمی، با تأکید بر اجرای به موقع برنامه ها، اظهار کرد: زیرساخت های 

فناوری باید به گونه ای باشد تا در فرآیند برنامه های الکترونیکی خللی ایجاد نشود.
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محمد حسین زاده

هاشمی  سیدجواد  نام  وقتی 
همه  بی گمان  ید  می آ میان  به 
مخاطبان سینما، حضور متعدد او را 
در نقش همیشگی رزمنده فیلم های 
دفاع مقدسی به یاد می آورند که او 
را به عضوی جدایی ناپذیر از تاریخ 
بدل  ایران  مقدس  دفاع  سینمای 
نقش  این  در  او  اما  است.  کرده 
دهه  یک  طول  در  و  نماند  باقی 
اخیر تالش کرد تا چهره دیگری از 
خود را به کودکان ایران زمین نشان 
دهد. هاشمی از دهه ۹۰ تجربیاتش 
را در معلمی و کار برای کودک و 
نوجوان در زمینه تئاتر و موسیقی به 
کار گرفت و فیلم سه گانه پیشونی 
سفید، را برای کودکان ساخت که 
روبرو  ژانر  این  مخاطبان  اقبال  با 
تجربه  هم  را  موفقی  گیشه  و  شد 
فیلم  چند  آن  از  بعد  هاشمی  کرد. 
سینمایی دیگر از جمله شهر گربه ها 
و تورنا۲ را در ژانر کودک ساخت که 
به گفته خودش ۶ فیلمش در گیشه 
ترتیب  این  به  و  شد  ظاهر  موفق 
خود را به عنوان یک فیلمساز ژانر 
کودک به مخاطبانش معرفی کرد. 
تورنا۲  فیلم  آنالین  اکران  اکنون 
آغاز  فیلیمو  از  اختصاصی  طور  به 
با  بهانه  همین  به  که  است  شده 

این فیلمساز گفتگو کرده ایم.

د  و معد جمله  ز  ا شما  -
ی  ا بر که  هستید  نی  ا ز فیلمسا
ژانری  می سازید،  فیلم  کودکان 
که به دلیل دشواری های بسیارش 
روبرو  فیلمسازان  اقبال  با  چندان 
را  ژانر  این  چطور  شما  نمی شود، 

انتخاب کردید؟
*حدود 3۰ سال معلم بودم و 
برای  کودک  ژانر  انتخاب  در  این 
توجه  با  نبود.  بی تاثیر  فیلمسازی ام 
و  معلمی  دوران  در  تجریباتم  به 
عرصه  در  که  کارهایی  همچنین 
داشتم  کودک  موسیقی  و  تر  تئا
را  تجربیات  این  که  کردم  فکر 
کار  به  کودک  فیلمسازی  برای 
راهی  تنها  می کنم  فکر  و  ببندم 
را تضمین کرد،  آینده  که می توان 
تهیه خوراک برای کودک و نوجوان 
است. علیرغم اینکه همه مردم من 
را در عرصه بازیگری در آثار دفاع 
من  اما  می آورند،  یاد  به  مقدس 
تهیه کنندگی  نویسندگی،  تجربه 
پیش  را  کودک  آثار  کارگردانی  و 
را  مسیر  این  همچنان  و  می برم 
ادامه خواهم داد. چون در این مسیر 
و در زمانی که کار کودک می کنم با 
اصالت بیشتری روبرو هستم و هم 
برای  معقول تری  توجیه  که  این 
بازار  انشاهلل  اگر  است  آینده سازی 

خوبی هم داشته باشد.

آثار  فروش  و  بازار  بحث  -به 
اشاره کردید، بسیاری از فیلمسازان 
بازار  از  نبودن  مطمئن  دلیل  به 
فروش فیلم های کودک و نوجوان 
ریسک  ژانر  این  به  ورود  برای 
ساخت  تجربه  که  شما  نمی کنند! 
را  کودک  سینمایی  فیلم  چندین 
چطور  را  ژانر  این  بازار  داشته اید، 

ارزیابی می کنید؟
بحث  ما  ز  و مر ا مشکل  *
سینما  از  فارغ  و  است  اقتصادی 
حاال بحث پلتفرم ها نیز مطرح است 
اثر  یک  درآمدزایي  به  مي تواند  و 
کمک کند. باید بگویم که اگر مردم 
ما به اصول کپی رایت پایبند باشند و 
از مقوله دانلود به صورت غیرقانونی 
در  خوبی  تفاق  ا بگیرند،  فاصله 
سینمای کودک می افتد. خانواده ها 
فیلم های  کودکشان  که  می دانند 
خوب سینمای کودک را نه یک بار 
که به صورت مکرر تماشا می کند. 
نی  پیشو هوی  آ یی  سینما فیلم 
بچه ها  قدری  به  را  من  سفید، 

برقرار  ارتباط  آن  با  خانواده ها  و 
را  فیلم  این  خانواده  کردند که هر 
بارها و بارها به همراه بچه هایشان 
خانواده ها  برخی  اما  کردند.  تماشا 
کودکان شان  برای  نیستند  حاضر 
قانونی  صورت  به  و  کنند  هزینه 
و  کنند  خریداری  ا  ر فیلم  ین  ا
ره ای  ماهوا شبکه های  نه  متاسفا
پخش  از  بعد  کج اخالقی  با  نیز 
به  را  آن  آنالین،  مسیر  در  فیلم 
می کنند  پخش  غیرقانونی  صورت 
این فیلم ها  و برخی خانواده ها هم 
را بدون آن که خریداری کنند، به 
و  می کنند  دانلود  غیرقانونی  شکل 
و  تهیه کننده  به  بزرگی  لطمه  این 
سازندگان فیلم وارد می کند و بازار 

کار دچار خلل می شود.

ژانر  فیلم هاي  فروش  -بحث 
چطور  سینما  در  نوجوان  و  کودک 

است؟
یم  بگو ید  با که  سفم  *متا
ما  ز  و مر ا ک  د کو ی  سینما
نظر  از  مالحظه ای  قابل  سینمای 

خانواده ها  چون  نیست.  اقتصادی 
خودشان  اندازه  به  را  کودکان شان 
تحویل نمی گیرند که اگر چنین بود، 
وضعیت امروز هم مثل دهه ۶۰ بود 
که فیلم های کودک پرفروش ترین 
فیلم های دوره خودش بود و خانواده 
کودکان شان را به سینما می بردند و 
این اقبال از سوی مخاطبان باعث 

سینمای  عرصه  در  بیشتر  تولید 
هیچ  مروز  ا ما  ا می شد.  کودک 
در  سرمایه گذاری  برای  دلخوشی 
بازگشت  به  امید  و  کودک  ژانر 
سرمایه برای تهیه کنندگان نیست. 
فیلم   ۸ حاال  تا   ۹۰ سال  از  من 
کودک ساختم که ۶ تا از آنها اکران 
شده و تقریبا همه در گیشه موفق 
بوده است اما مگر من چقدر توان 
که کسب  جایی  هر  از  دارم!  مالی 
فقط  و  دادم  دست  از  اینجا  کردم 
برندسازی کردم. فکر می کنم باید 
به داد سینمای کودک برسند که به 

برند خوب خود بازگردد.

ه  حوز در  مه نویسی  -فیلمنا
وضعیت  چه  در  نوجوان  و  کودک 
فیلمنامه نویس کودک و  آیا  است؟ 
مبنای  بر  بتوان  که  داریم  نوجوان 
فیلم های  آنها  خالقانه  ایده های 

پرفروش کودک ساخت؟
نوجوان  و  کودک  *نویسنده 
فیلمنامه نویس  ولی  ریم  دا د  زیا
نوجوان  و  کودک  حوزه  در  خوب 

که  متاسفم  من  و  نداریم  اصال 
فیلمنامه هایم را هرچند هم ضعیف 
زمینه  در  م.  نوشته ا خودم  بوده 
فیلمنامه نویسی برای بزرگسال هم 
مشکل وجود دارد. نوشتن فیلمنامه 
کار  نوجوان  و  کودک  فیلم  برای 
وقتی  ویژه  به  است  سختی  بسیار 
که وارد فضای فانتزی می شویم و 

همه فیلم های من هم فانتزی است. 
بعد از اولین قسمت از فیلم آهوی 
کاری  سال   ۵ من  سفید،  پیشونی 
نکردم تا فیلمنامه خوب پیدا کنم و 
پیدا نشد! ما به گرد پای والت دیزنی 
بضاعتم  قدر  به  اما  نمی رسیم  هم 
کار فانتزی کردم و تالش کردم با 
استفاده  بیرونی درجه یک،  فضای 
از ویژوال افکت که ذهن خیال انگیز 
به  پرداختن  و  کند  فعال  را  بچه ها 
جذابیت های بصری در دکور، لباس، 
بصری  لذت  برای  و…  اکسسوار 
توان  مگر  اما  کنم.  خرج  بچه ها 
مادی من چقدر است، من خانه ام را 
در مشهد فروختم، خانه مادری ام را 
هم فروختم و همه هستی مادی ام 
را هزینه کردم و تمام شد و با آنها 
اگر  و  بچه ها ساختم  برای  فانتزی 
این  نبودم،  دچار ضعف  نوشتن  در 

فیلم ها ماندگار می شدند.

ز  ا قتباسی  ا مه های  -فیلمنا
داستان ها و رمان های جذاب کودک 

و نوجوان چرا انجام نمی شود؟

و  ستان ها  دا ز  ا ن  *می توا
در  اما  کرد  اقتباس  هم  رمان ها 
که  ساده ای  فیلم های  حاضر  حال 
ویژوال  و  نباشد  فانتزی  آن  در 
افکت اثرگذار در آن استفاده نشده 
روبرو  بچه ها  استقبال  با  باشد، 
فیلم های  غ  سرا به  و  نمی شود 
خارجی می روند. اینکه چرا انیمیشن 

باب اسفنجی اینقدر طرفدار دارد یا 
حالی  در  شرک  یا  سیندرال  فیلم 
فیلم ها خیلی  این  است  که ممکن 
باشد  نداشته  کودکانه  فضای  هم 
گرد  به  ما  هنوز  دارند.  طرفدار  اما 
نلد  ا د چون  یی  نیمیشن ها ا پای 
داک، نمی رسیم و نتوانستیم آثاری 
و   ۵۰ و   4۰ دهه  سوپرمن  چون 
کودکی  دوران  انیمیشن های  دیگر 
بلد  چون  کنیم.  تکرار  را  خودمان 
خارجی  سوژه های  از  حتی  نیستیم 
هم استفاده کنیم، چون توان ساخت 
نداریم و این ها هزینه بسیار زیادی 

می برد.

نتزی  فا فیلم  یک  -ساخت 
حدودی چقدر هزینه دارد؟

گربه ها،  شهر  اخیرم،  *فیلم 
ر  کنا ر  د نیمیشنی  ا شخصیت 
االن  که  دارد  زنده  شخصیت های 
میلیارد   ۵ باید  آن  ساخت  برای 
هزینه کنم. در شرایط امروز برای 
ساخت یک فیلم سینمایی فانتزی با 
کمتر از ۱۵ میلیارد تومان نمی توان 
واقعا  هزینه،  میزان  این  کرد.  کار 
کار  بخواهیم  اگر  ولي  است  زیاد 
همینقدر  باید  بسازیم  شایسته اي 
در  که  همانطور  ولي  کنیم  هزینه 
شرایط  در  کردیم،  صحبت  ابتدا 
سینما  فروش  از  هزینه  این  امروز 
یا حتي اکران آنالین برنمي گردد و 
فیلمساز،  براي  را  کار  این موضوع 
ر  یه گذا سرما حتي  و  تهیه کننده 

سخت مي کند.

شکل  شما  فیلم های  ا  -چر
آن  از  پیش  یعنی  دارند  سریالی 
داشته  فیلم  فروش  از  بازخوردی 
هم  را  آن  بعدی  قسمت  باشید، 

ساخته اید؟
*راستش این موضوع 3 دلیل 
فیلم   ۲ وقتی  اینکه  یکی  دارد... 
ارزان تر  می سازم  سرهم  پشت  را 
اقتصادی  لحاظ  به  این  و  درمی آید 
مطمئن  ینکه  ا دوم  است.  مهم 
هستم بچه ها فیلم های دنباله دار را 
دوست دارند و هیجان بیشتری برای 
دیدنش دارند و سوم اینکه مگر من 
چقدر وقت دارم که در طول زندگی ام 
و در این سن و سال بتوانم فیلم های 
کودک بسازم؟ من تالش می کنم که 
بیشتر بسازم و تولید را در سینمای 
این  بنابراین  و  ببرم  باالتر  کودک 
فرایند ساخت سریالی از نظر زمانی 

هم برای من بهینه است.

دشواری هایی  کودک  -فیلم 
کشاندن  آنها  از  یکی  که  دارد  را 
به  با کودکان شان  بزرگترها همراه 
مسئله  این  برای  سینماست  سالن 

چه راهکاری دارید؟
*تمام ترفندم این بود که چون 
کودک تنها به سینما نمی رود و باید 
برده  سینما  سالن  به  خانواده اش  با 
که  کنیم  کاری  باید  بنابراین  شود، 
والدین هم حوصله تماشا کردن فیلم 
را داشته باشند. من تالش کردم همه 
فیلم هایم را هم برای کودکان و هم 
طوری  بسازم  بزرگترهایشان  برای 
که هم کوچکترها لذت ببرند و هم 
بزرگترها حوصله تماشا کردن داشته 
باشند و این کار را برای من کمی 
سخت تر می کند. شاید برای همین 
است که متن ها خوب از آب درنیامده 
و شترگاو پلنگی درست کردم که هم 
بزرگترها و هم کوچکترها را جذب 
نگاه  باید  کند. درواقع فکر مي کنم 
به  خانواده ها  مخصوصا  و  مخاطب 
اگر  یعني  کند.  تغییر  کودک  ژانر 
که  مي گیرد  تصمیم  ده اي  نوا خا
را  این  ببرد،  سینما  به  را  فرزندش 
متوجه باشد که قرار است فرزندش 
از این فیلم لذت ببرد نه خودش! اگر 
این موضوع براي خودش جا بیندازد، 

دیگر مشکلي نیست.

و  لباس  طراحی  و  -گریم 

ویژه  جلوه های  و  صحنه  طراحی 
اهمیت بسیار زیادی در این ژانر پیدا 
می کند درباره این بخش از کارتان 
در فیلم تورنا۲، چه بگویید که چه 

اندازه روی آن کار انجام شد؟
شدت  به  یم  گر به  *من 
کاراکترها،  لباس  برای  و  حساسم 
ی  ینه ها هز ر  ا کسسو ا و  ر  کو د
می کنم  تالش  می کنم.  هنگفت 
بچه ها  برای  دیدنی  بسیار  مناظر 
بسازم. بچه ها آنچه را در فیلم های 
فانتزی می بینند، در فیلم های دیگر 
نمی بینند و همین فانتزی است که 
جذب شان می کند و برای همین هم 
این فیلم ها را مکرر تماشا می کنند. 
در سینمای کودک وقتی فیلم خوبی 
با  ر  یکبا بچه ها  می شود  ساخته 
این  وقتی  اما  می کنند  نگاه  رغبت 
را  فیلم موفق است که بچه ها آن 
مکرر نگاه کنند. در فضای کودکانه 
بسیار  شاد  موسیقی  و  ترانه  فیلم، 
لباس  دکور،  بدون  و  دارد  اهمیت 
نتیجه  کار  حاصل  خوب،  گریم  و 
جذب  را  بچه ها  و  نیست  بخش 

نمی کند.

در  هم  زیادي  حواشي  -گویا 
زمان اکران داشتید...

*وقتی مرزها شناخته نمی شود، 
فیلم  به  می آید  وجود  به  اجحاف 
تورنا۲  شد.  بدی  اجحاف  هم  من 
پتانسیل فروش بسیار باالیی داشت 
با  شده  سینما  وارد  هرکسی  چون 
از آن خارج شده است.  حال خوب 
فیلم خوب به چنین فیلمی می گویند 
که تماشاگر را با حال خوب بیرون 
بفرستد. رسالت من همین است که 
تماشاگر را با حال خوب بدرقه کنم. 
چرا  پس  کرده ام  را  کار  این  من 
حمایتم نمی کنند؟ چرا سانس خوب 
به من نمی دهند؟ ما باید در سینما 
خودش  با  که  باشیم  داشته  متولی 
بروید  است.  فیلم حیف  این  بگوید 
شما  بگویند  بچه ها  به  ببینید،  و 
نباید مطرب ببینید. اما جالب است 
که مطرب در همه ساعت ها سانس 
دارد ولی سانس های ما فقط مربوط 
به صبح و ظهر است که کسی در 
اصال  نمی رود!  سینما  زمان ها  این 
اشکالی ندارد 3 فیلم کودک با هم 
اکران شود، هرچند اشتباه است اما 
3 فیلم کمدی هم با هم اکران شده 
بود. ما نباید اینطور فکر کنیم، بلکه 
به  تماشاگر  که  کنیم  کاری  باید 
خرج  بلیت  بابت  که  مبلغی  ازای 
دیگری  نکته  باشد.  شاد  می کند، 

فیلم  که  است  این  دارد  وجود  که 
من باید در سینما دیده شود، چراکه 
در  فقط  که  است  آن  در  عظمتی 
سینما قابل تجربه است. تماشایش 
روی تلویزیون البته بد نیست، ولی 
در سینما دیدنی تر است. وقتی فیلم 
کوچک  قاب  بردارند،  سینما  از  را 
عظمت  آن  بگوی  جوا تلویزیون 
نیست. باید باالخره در جایی برای 
بشود.  بازی  پارتی  سینمای کودک 
چون  نمی فروشد  کودک  سینمای 
مردم عادت ندارند برای فیلم کودک 
به سینما بروند. اصال نمی دانند فیلم 

کودکی روی پرده است.

تکنولوژی  تورنا۲،  فیلم  -در 
پیشبرد  به  چقدر  افکت  ویژوال 
چقدر  و  کرد  کمک  شما  اهداف 

برای آن هزینه کرده اید؟
*بیشترین کمک و بهره را در 
این فیلم از تکنولوژی ویژوال افکت 
خیال انگیز  بخش  که  چرا  گرفته ام 
تکنولوژی  این  با  را  تورنا۲  فیلم 
پیش برده ام و می برم و اگر نباشد 
نتیجه مطلوب حاصل نمی شود و به 
همین دلیل بیشترین هزینه را هم 

در این بخش کرده ام.

آثار  اصلی  از وجوه  -موسیقی 
شماست و به نظر می رسد با توجه 
به تجربیاتی که در زمینه موسیقی 
با  بخش  این  در  دارید،  کودک 

وسواس عمل کرده اید؟
من  هنری  اصلی  رشته  *بله. 
کودک  موسیقی  معلمی  دوران  در 
در  فعالیتم  زمان  در  و  است  بوده 
موسیقی  روی  پرورش  و  آموزش 
ر  کا هم  هنگسازی  آ و  کودک 
کرده ام به همین دلیل در کارهای 
سینمایی ام روی این بخش حساس 
هستم اما خودم را ملزم ندانستم که 
آهنگسازی  فیلم هایم  برای  خودم 
کنم و این کار را به دوستم بهنام 
صبوحی سپردم و نتیجه خوبی هم 
گرفتیم. به نظرم موسیقي خصوصا 
به  شایاني  کمک  کودک،   کار  در 
جذابیت و پیشبرد داستان مي کند و 
از طرف دیگر هم مي تواند فضایي 
را براي کودک ایجاد کند که بیشتر 
جذب کار شود چون کودک چندان 
حوصله دیالوگ بازي و دائما صحبت 
ما  ا رد  ندا را  شخصیت ها  کردن 
موسیقي به شدت کمک کننده است.

مه ها  فیلمنا نوشتن  ن  ما -ز
صرفا به تخیالت و داستان پردازی 

خودتان اکتفا می کنید یا از نظریات 
کارشناسان روانشناسی کودکان هم 

استفاده می کنید؟
*این بخش از ضعف های کار 
دارم  دوست  هم  خیلی  است.  من 
این ضعف را پوشش بدهم اما خیلی 
از  بیشتر  نیست من  وقت ها شدنی 
تجربیاتم در دوران معلمی استفاده 
می کنم و سعی می کنم آن چیزی 
را که بچه ها دوست دارند، بنویسم 
و بر اساس آن فیلم بسازم. اما سعي 
دارم که پس از این اگر خواستم در 
این زمینه اثري تولید کنم، حتما از 
کارشناسان  توصیه هاي  و  نظرات 

این حوزه هم استفاده کنم.

گربه ها  شهر  اصلی  یده  -ا
شده  گرفته  تایم  این  فیلم  از  گویا 
به  از کجا  تورنا۲  اما داستان  است 

ذهن تان رسید؟
که  است  قصه ای   ۲ *تورنا
خودم نوشتم به نام سفر به فضا و 
این قصه تبدیل شد به فیلمنامه ای 
بود سیمافیلم  قرار  ۱3 قسمتی که 
ساخته  هرگز  البته  و  بسازد  را  آن 
نشد و بعدها این کار را با تغییر نام 
به تورنا۲ که نام سفینه بچه هاست 

ساختم.

خواهد  چه  شما  بعدی  -فیلم 
بود؟

م  نا با  من  ی  بعد فیلم  *
فانتزی  کار  میمون ها،  امپراطوری 
هزینه  اگر  که  است  بزرگی  بسیار 
هم  خوا شود،  هم  فرا آن  تولید 
ساخت اما ممکن است قبال از آن 
فیلم دیگری با نام شهر االغ ها، را 
بسازم که یک کار کمدی است و 
در حال حاضر در مرحله طرح است 
که  سرمایه گذار هستم  دنبال  به  و 

بتوانم آن را بسازم.

-نظرتان درباره اکران آنالین 
چیست؟

*اکران آنالین اگر با بی انصافی 
شبکه های ماهواره ای همراه نمی شد، 
ن  گا تهیه کنند ی  ا بر شدت  به 
به  مردم  اگر  اما  بود  به صرفه تر 
صورت قانونی این فیلم ها را تماشا 
دوطرفه  سود  آنالین  اکران  کنند، 
دارد هم خانواده ها با پرداخت مبلغی 
می توانند هر زمان که خواستند فیلم 
را تماشا کنند و هم سود ۷۰ درصدی 
به تهیه کنندگان می رسید و می شد 
کودک  فیلم های  بیشتر  تولید  به 

امیدوارتر بود.
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