
وزیر اقتصاد: 

ارز ۴۲۰۰ تومانی گام به گام حذف می شود

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی گفت: با توجه به تحوالت 
بازار نفت خام گسترش ترانزیت و سوآپ نفتی در دستور 

کار قرار گرفته و مذاکرات در این زمینه انجام شده است.
جلیل ساالری افزود: زیرساخت ها نیز برای انتقال فرآورده 
با استفاده از ظرفیت های خطوط لوله ، ریلی و جاده  های نفتی 

ای و حضور در بازارهای هدف آماده شده است.

پروژهای  در  مرزی  برون  های  گذاری  سرمایه  وی، 
پاالیشگاهی را یکی دیگر از محورهای فعالیت شرکت ملی پخش 
و پاالیش فرآورده های نفتی اعالم و اضافه کرد: مطالعات ساخت 
از  پس  و  یافته  پایان  سوریه  در  ای  بشکه  ۱۴۰هزار  پاالیشگاه 
با سرمایه گذاری مشترک وارد مرحله   ، آماده شدن سایر شرایط 

جدید خواهد شد.
صفحه 3

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعالم کرد: 

آماده باش کامل پلیس 
برای تامین امنیت مراسم شب قدر

شمار پزشکاِن تهران ۲ برابر میانگین آمریکا!
معاون فنی نظام پزشکی تهران و عضو 
با  کشور  پزشکی  نظام  سازمان  عالی  شورای 
اشاره به مشکالت و چالش های توزیع پزشک 
در کشور، گفت: اختالف بین غیربرخوردارترین 
با  است،  بلوچستان  و  سیستان  استان  که  ما  استان 
برخوردارترین استان کشور یعنی استان تهران، از نظر میزان 
پزشک باالی ۱۰ برابر اختالف است؛ این آمارها به معنای 
تبعیض مطلق در سیستم ارجاع نظام سالمت کشور است.

دکتر علی دباغ، درباره وضعیت توزیع پزشک در کشور 
جهت دسترسی عادالنه مردم به خدمات سالمت، گفت: طی 
۱۰ سال اخیر نتوانستیم طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده 
را که یکی از شاه بیت های نظام سالمت کارآمد است، پیاده 
کنیم. به نظر می رسد بیشترین معضل این بود که در دولت 
قبل تاکیدی که باید بر روی حوزه بهداشت می شد، اتفاق 

نیفتاد و عمدتا بر حوزه درمان تاکید شد.
صفحه 2

در دیدار مدیرعامل توسعه نیشکر با مدیرکل امور مالیاتی خوزستان مطرح شد؛

ارمغان نیشکر برای خوزستان
 اشتغال، تولید و توسعه است

4
بازار سیاه خودرو از تبعات قرعه کشی است!

صفحه 3

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1996- چهارشنبه 31 فروردین 1401- قیمت 3000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
در ایران براي 

خانم ها نقش هاي 
کمدي نوشته 

نمي شود!

6ورزش
مرزهای ناجوانمردی 

و اتهامات را جابجا 
کرده اید!

8هنر

الهام کردا همواره نقش های متفاوتی را در فیلم هاي مختلف 
ایفا مي کند اما تصویر ذهنی مخاطب از این بازیگر تا به حال 
به سمت و سوی کمدی نرفته بود! اتفاقی که حاال در سریال 

ساخت ایران ۳ افتاده است.

پیش از فرا رسیدن سال جدید، از سوی اعضای هیات رییسه 
فدراسیون فوتبال، شهاب الدین عزیزی خادم پس از نزدیک 
به ۱۱ ماه حضور روی صندلی ریاست فدراسیون از سمت 
خود عزل شد تا در مجمع خرداد ماه درمورد ادامه یا عدم 

حضور او تصمیمی گیری شود.

تلویزیون، دیگر چندسالي  ماه رمضان  مناسبتي  سریال هاي 
دیگر  بلكه  ندارند،  رمضاني  بوي  و  رنگ  تنها  نه  که  هست 
جذابیت هاي خاصي هم براي مخاطب ایجاد نمي کنند. درواقع 
سریال هاي مناسبتي تلویزیون هم به وضعیت دیگر تولیدات آن 
دچار شده اند و روز به روز مخاطب بیشتري را از دست مي دهند

حسام منظور: از 
بازي در این سریال 

داشتم دیوانه 
مي شدم!

ایران آماده گسترش سوآپ نفتی است سوال دار  عالمت  پیامک های  به  پلیس  واکنش 
تخلفات رانندگی

سرهنگ ابراهیم پور درباره دریافت پیامک های تخلف رانندگی که در آن 
محل تخلف با عالمت سوال پر شده است، گفت: تاکنون مواردی مبنی بر درج چند 
عالمت سوال در قسمت محل تخلف از طریق سرشماره رسمی پلیس راهنمایی 
و رانندگی به مالکین خودروها ارسال نشده است و لذا اگر رانندگان چنین پیامک هایی دریافت 
کرده باشند، بدانند که صادر کننده آن پلیس نبوده و این پیامک ها جعلی و فاقد اعتبار است.
صفحه 2

ایران از ابتدای سال 2۰2۱ تا کنون بیش از 33۷ 
میلیون بشکه نفت به چین صادر کرده که از این محل 
22 میلیارد دالر درآمد داشته است. هر بشکه نفت ایران 
به قیمت هر  امسال  به قیمت ۵۶ دالر و  به چین در سال 2۰2۱ 
بشکه ۹۷ دالر به فروش رسیده که با توجه به میانگین قیمت نفت، 

ارزان فروشی اتفاق نیافتاده است.
یک رسانه آمریکایی در روزهای گذشته از میزان صادرات نفت 

ایران به چین و درآمد ایران از این محل از ابتدای سال 2۰2۱ تاکنون 
گزارشی ارائه کرده است.

بر اساس اعالم این رسانه آمریکایی، ایران از زمانی که دونالد 
ترامپ از مسند ریاست جمهوری آمریکا کنار رفت تاکنون بیش از 
33۷ میلیون بشکه نفت به چین صادر کرده و از این محل 22 میلیارد 

دالر درآمد داشته است.
صفحه 3

افزایش صادرات نفت ایران به چین؛ بدون تخفیف

DONYAYEJAVANANMAG.IR

فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای
)نوبت سوم(

شهرداری نورآباد در نظر دارد اجرای پروژه تکمیل مجموعه تفریحی و گردشگری پارک شهدای گمنام را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد . و الزم 
است مناقصه گران در صورت عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/3۱ می باشد . ) تحویل پاکتهای الف ، ب و ج و محتویات آنها 

قبل از روز بازگشایی به دبیر خانه شهرداری الزامیست (
۱- پیمانکاران واجد الشرایط می توانند از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/3۱ لغایت ۱۴۰۱/۰2/۱۵ به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس اینترنتی )www.setadiran.ir ( مراجعه نمایند .
2- آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰2/۱۵ می باشد .
3- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۴ روز  یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰2/۰۴ می باشد .

۴- تاریخ بازگشایی پاکت ها ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰2/۱۷ می باشد .
۵- میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تعیین شده در جدول ذیل می باشد که بایستی به یکی از دو صورت ذیل به همراه سایر 
به شماره حساب سیبا  بانک ملی  نزد  به حساب سپرده شهرداری  واریز نقدی  الف(   . اسناد مناقصه تحویل دبیرخانه شهرداری گردد 

۰۱۰۵۷۷۱3۰۷۰۰۶  ب( ضمانتنامه بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار .
۶- به پروژه مذکور هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت ارزی تعلق نمی گیرد .

۷- در پاکت ج )برگ پیشنهاد قیمت( پیشنهاد قیمت باید با حروف و عدد و مهر و امضا شده باشد .
8- سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است .

۹- اعتبار پروژه ذیل از محل تملک دارائیهای سرمایه ای استانی می باشد.
۱۰-  لیست پروژه ، مبلغ سپرده، فهرست بهاء مبنا و پایه، رشته و رتبه پیمانکار به شرح جدول ذیل می باشد.

۱۱- حضور متقاضیان در جلسه بازگشایی بالمانع است .
۱2-   پیمانکار برنده به منظور استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور ، موظف و مکلف به استفاده از کاال و تجهیزات داخلی میباشد .

۱3- جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد امور قراردادها مراجعه یا با شماره تلفن 8-۰۶۶32۷2۴۰۵۷ تماس حاصل نمائید.

 فهرست بهاء مبنا محاسبهمبلغ سپرده )ریال(مبلغ اعتبار به ریالعنوان پروژهردیف
پایه و رشتهپیمان

 تکمیل مجموعه تفریحی و1
 ابنیه ،راه و باند ، چاه ،21/960/000/0001/100/000/000گردشگری  پارک  شهدای گمنام

ابنیه ، راه و باندمکانیک و برق 1401

روابط عمومی شهرداری نورآباد

رئیس سازمان نظام روانشناسی و 
مشاوره کشور، درباره علت اصلی تحت 
خدمات  نگرفتن  ر  قرا بیمه  پوشش 
علیرغم  گفت:  مشاوره،  و  روانشناسی 
قانون   ۱۰2 ماده  »ج«  بند  در  اینکه 
برنامه ششم توسعه، برخورداری خدمات 
روانشناسی و مشاوره از بیمه های پایه 
و تکمیلی مصوب شده اما به دلیل عدم 
حمایت سازمان برنامه و بودجه این امر 

تا کنون عملیاتی نشده است.  
به  اشاره  با  حاتمی،  محمد  دکتر 
گرفتن   قرار  بیمه  پوشش  تحت  لزوم 
خدمات روانشناسی و مشاوره به منظور 
کلی  سیاست های  هشت  بند  اجرای 
تأمین اجتماعی مبنی بر »ارائه خدمات 
و  خانواده  نهاد  تحکیم  منظور  به  الزم 
برخورداری  کرد:  اظهار  فرزندآوری«، 
ز  ا نشناسی  روا و  وره  مشا خدمات 
»ج«  بند  در  تکمیلی  و  پایه  بیمه های 
توسعه  ششم  برنامه  قانون   ۱۰2 ماده 
پیگیری های  وجود  با  اما  شده   مطرح 
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 
برای عملیاتی شدن این بند قانونی، این 

مهم تا کنون اجرایی نشده است.
وی با یادآوری اینکه در این راستا 
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 
مالقات هایی را برای رایزنی با مسئولین 
دولتی در قوه مجریه و مقننه داشته اما 
تا کنون به نتیجه نرسیده است، تصریح 
کرد: حتی در شورای عالی بیمه سالمت 
این موضوع  مطرح شده است. اما برای 
اجرای این امر در قانون، بودجه ای در 

بیمه ها  رو  این  از  و  نشده  گرفته  نظر 
نمی توانند این خدمات را تحت پوشش 

خود در آورند.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و 
طریق  از  کرد:  تصریح  کشور،  مشاوره 
امر  این  نیز  کرونا  ملی  ستاد  قرارگاه 
را پیگیری کردیم. به رئیس جمهوری 
با  که  نوشتیم  نامه  خصوص  این  در 
و  پیچیده تر  شرایط   ۱۹ کووید  پاندمی 
به دریافت  نیاز  بحرانی تر شده است و 
بین  در  مشاوره  و  روانشناسی  خدمات 
این  از  می شود.  احساس  بیشتر  مردم 
بیمه های  شدن  وصل  درخواست  رو 
پایه و تکمیلی برای خدمات مشاوره و 
روانشناسی را حداقل در دوران پاندمی 
پاسخی  آخرین  اما  داشتیم   ۱۹ کووید 
بودجه  که  بود  این  کریم  دریافت  که 
اختصاصی برای این امر وجو ندارد. البته 

23 فروردین سال جاری نیز دفتررئیس 
جمهوری در همین راستا به وزیر اقتصاد 
نتیجه  امیدواریم  که  نوشته اند  نامه ای 

بخش شود. 
حاتمی با بیان اینکه مراجعه مردم 
از  پیش  با  قیاس  در  روانشناس ها  به 
پاندمی کووید ۱۹ افزایش داشته است، 
تنها  حاضر  حال  در  کرد:  نشان  خاطر 
مالی می تواند  دارای تمکن  شهروندان 
بارها  کنند.  مراجعه  روانشناس ها  به 
و مشاوره  روانشناسی  گفته ایم خدمات 
و  است  تبدیل شده  لوکس  کاالیی  به 
نرخ  این  با  که  دارند  گالیه  خیلی ها   
مراجعه  روانشناس  به  نمی توانند  ها 
کنند و ما این مسائل را به دولت انتقال 
داده ایم. اگرچه در قانون بودجه ۱۴۰۱ 
بودجه اختصاصی برای این امر در نظر 
گرفته نشده است اما  با توجه به شرایط  

 ۱۹ کووید  پاندمی  در  و  فعلی  بحرانی 
حداقل  را  امکان  این  می تواند  دولت 

تا پایان پاندمی کووید ۱۹ فراهم کند.
نظام  سازمان  رئیس  گفته  به 
روانشناسی و مشاوره کشور بهره مندی 
یک  مشاوره  و  روانشناسی  خدمات  از 
در شرایط  و  است  ملی  و  نیاز عمومی 
اقشار  و  درآمد  کم  خانواده های  فعلی 
مالی  تمکن  عدم  دلیل  به  پذیر  آسیب 
برای مراجعه به روانشناس و مشاور، در 

معرض خطر بیشتری قرار دارند.
وی در بخش دیگر سخنان خود 
خانواده  و  زنان  امور  معاونت  طرح  به 
»مشاوره  عنوان  با  جمهوری  رئیس 
فعال و پیشگیرانه برای زوجین نوپا در 
نیز  مشترک«  زندگی  نخست  سال   ۴
اشاره کرد و با بیان اینکه معاونت امور 
زنان برای اجرای این طرح نظر سازمان 
نظام روانشناسی و مشاوره کشور را نیز 
جویا شد، درباره آن توضیح داد: اهداف 
این طرح در جهت تحکیم بنیاد خانواده 
و کاهش طالق بسیار خوب است اما در 
شیوه اجرا مشکل دارد. به معاونت امور 
زنان و خانواده رئیس جمهوری اطالع 
و  نظارت  و  اجرا  مسئولیت  که  دادیم 
مشاوران  و  روانشناسان  توانمندسازی 
نهادهایی  عهده  بر  نباید  طرح  این 
ندارند  را  آن  تخصصی  توان  که  باشد 
و  مجوزها  توانمندی،  مورد  در  نیز  و 
باید  روانشناسان  الزم  استانداردهای 
مشاوره  و  روانشناسی  نظام  سازمان  از 

استعالم دریافت شود.

رئیس کل دادگستری استان کردستان تاکید کرد:
لزوم انطباق اخذ رضایت توسط صلح یاران در پرونده های قتل با آموزه های دینی و اسالمی

رئیس کل دادگستری استان کردستان در جلسه 
قتل  پرونده های  در  پیگیری صلح  استانی  کارگروه 
استان بر لزوم رعایت آموزه های دینی در اخذ رضایت 
پرونده های قتل در استان تاکید کرد و اظهار داشت 
راهکارهای  از  استفاده  با  باید  استان  یاران  صلح   :

مختلف در این زمینه عمل نمایند.
با حضور رئیس کل دادگستری استان کردستان، 
معاون توسعه حل اختالف استان ، مدیر کل زندانهای 
جلسه   ، سنندج  یاران  صلح  از  جمعی  و  کردستان 

قتل  پرونده های  در  پیگیری صلح  استانی  کارگروه 
استان  دادگستری  کل  اداره  اجتماعات  سالن  در 
، حجت  این جلسه  ابتدای  .در  برگزار شد  کردستان 
المسلمین حسینی رئیس کل دادگستری  االسالم و 
استان کردستان ضمن تبریک میالد با سعادت کریم 
اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی)ع( بر لزوم نهایت 

استفاده معنوی از لیالی پرفیض قدر تاکید کرد.
وی اظهار داشت :شیوه نامه جدید اخذ رضایت 
حل  توسعه  معاونت  توسط  قتل  های  پرونده  در 

اختالف قوه قضاییه ساماندهی شده و تمامی مراحل 
اخذ رضایت در این پرونده ها باید بانظارت کارگروه 

استانی پیگیری صلح انجام پذیرد.
جرم  کردستان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
قتل عمد را چند قسم عنوان کرد و افزود : باید میان 
قتل های عمد همراه با قصد قتل و قتل های عمد 
اتفاقی ) و بدون قصد قبلی ( تفاوت قائل شد چنانکه 
بعضی از قتل های با قصد قبلی نیز با توجه به نحوه 

ارتکاب قتل ِصبَغه جنایت به خود می گیرد.

اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
میلیون   ۶ برای  حاضر  حال  در  گفت: 
منابع  نیستند  بیمه  که  افرادی  از  نفر 
در نظر گرفتیم تا همه آنها بدون اخذ 

وجه بیمه شوند.
با  دیدار  در  قالیباف  باقر  محمد 
خیریه،  موسسات  مدیران  و  خیرین 
است  افتخار  مایه  بنده  برای  گفت: 
که در این ایام و ماه رمضان عزیز در 
گرامی  خواهران  و  برادران  شما  جمع 
هستم، یکایک شما مایه افتخار کشور 
اسالمی  و  ایرانی  اصیل  فرهنگ  و 
خدا  سخت  شرایط  این  در  و  هستید 
به شما توفیق داده تا با همت و اراده 
و دست در جیب خودتان به این مردم 

خدمت کنید.
اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
افزود: ما به عنوان افرادی که امکانات 

باید  است  دستانمان  در  بیت المال  و 
آقا  حضرت  تعبیر  به  باشیم  حساس 
برای  »چه بسا که فردای قیامت خدا 
را  مان  یقه  آنقدر  نکرده مان  کارهای 
بگیرد که در رابطه با کارهای کرده مان 

از ما سوال نشود«.
ی  برا ینکه  ا ن  بیا با  لیباف  قا
پیگیری موضوعات مطرح شده جلسه 
تصریح  شود،  برگزار  باید  نیز  دیگری 
کرد: بنده با همه وجودم به این موضوع 
از  مورد  ها  ده  می توانم  و  دارم  باور 
کارهای بزرگ و کوچکی که شاهد آن 
بودم را نام ببرم؛ ما هر کجا در کشور به 
موفقیت رسیدیم مردم در آن موفقیت 
مانند  موضوعی  حتی  داشتند  حضور 
جنگ که از آن پیچیده تر وجود ندارد.

اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
بیان کرد: شهدای بزرگی که می بینید 

از مردم عادی بودند که به جنگ رفتند 
و ارتشی و سپاهی نبودند و اگر پاسدار 
شدند در جبهه و در میدان دفاع پاسدار 
شدند. به همین دلیل پیروزی و تداوم 
انقالب با حضور مردم رقم خورد، اگر 
اقتصاد ما امروز به این وضعیت افتاده 
این  برای  قرار گرفته  این وضع  و در 
دولتی  اقتصاد  درصد   ۹۰ که  است 

بوده است.
با همه  بنده  اضافه کرد:  قالیباف 
کشورمان  چیز  دو  معتقدم  وجودم 
همیشه  اینکه  کما  می دهد  نجات  را 
اینگونه بوده است و هرگاه به این دو 
مورد عمل نکردیم محکوم به شکست 
باور  الهی  سنت های  به  ابتدا  بودیم. 
و  باشیم  داشته  باوری  خدا  و  داشته 
باشیم.  داشته  باوری  مردم  اینکه  دوم 
که  کارهایی  فرمودند؛  بارها  )ره(  امام 

دولت ها  دهند  انجام  می توانند  مردم 
در آن دخالت نکنند. ما در همه کارها 
دخالت می کنیم که این اشکال اساسی 

ما است.
در  کشورمان  مقننه  قوه  رییس 
نحوه  به  مربوط  مشکالت  با  رابطه 
عنوان  به  صنفی  انجمن های  تشکیل 
در  حاضر  خیرین  مطالبات  از  یکی 
نحوه  طرح  موضوع  گفت:  جلسه، 
صنفی  تشکل های  فعالیت  و  تشکیل 
و تخصصی امروز در دستورکار جلسه 
صحن بود که 2۰ ماده داشته و بعد از 
مدت ها رفع اشکال در دستور کار قرار 
گرفته و انشااهلل ظرف مدت یک الی دو 
ماه آینده مسیر قانونی خودش را طی 
خواهد کرد که با تصویب آن بسیاری از 
مباحث قانونی حل و فصل خواهد شد.
ادامه در صفحه 2

قالیباف: ۶ میلیون نفر از افراد بدون بیمه، رایگان بیمه می شوند

وقتی که بیمه ها زیر بار پوشش نمی روند؛

مشاوره؛ خدمتی »لوکس« برای »متمکن ها«

صفحه 3
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بیمه  رایگان  بیمه،  بدون  افراد  از  نفر  میلیون   ۶ قالیباف: 
می شوند

ادامه از صفحه اول
قالیباف با اشاره به پیش بینی اعتبارات مربوط به محرومیت زدایی در قانون 
بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: از سال گذشته پای این موضوع ایستادم و اگر قانون 
بودجه سال گذشته و امسال را نگاه کنیم در حوزه محرومیت زدایی ردیف مستقلی 
پیش بینی کردیم و علیرغم تمام مخالفت های سازمان برنامه و بودجه، در استان ها 
برنامه ریزی کردیم و همچنین مجری های گروه های جهادی و محرومیت زدایی 
را مجاز کردیم تا با آنها قرارداد بسته شده و پول پرداخت شود و مطمئن هستم 
این افراد با یک تومان به اندازه صد تومان کار می کنند در حالی که ما دولتی ها 
با هزار تومان حتی یک تومان هم کار نمی کنیم لذا این کارها انجام شده و در 
قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد از این رو خیرین پیشکسوتی که به موضوعات 
سیستمی آشناتر هستند باید محکم پای اجرای آن بایستند.وی اضافه کرد: در 
بحث مربوط به آبرسانی و محرومیت زدایی متمرکز شدیم و ردیف ها و محل های 
مشخصی خارج از تشریفات اداری در نظر گرفتیم اما باید به یکدیگر متصل 
شویم و همدیگر را پیدا کنیم. سیستم بروکراسی کشورمان اسب سرکشی است 
که هیچ کس حریف آن نیست، این واقعیت تلخی است که وجود دارد. باید از 
این نوع جلسات داشته باشیم و یکدیگر را پیدا کنیم و از طرفی شما باید نظارت 
کنید و موضوعات را به ما که نماینده شما هستیم منتقل کنید ما نیز پای این 
کار هستیم. شبکه آن وجود داشته و می توانیم در بحث های نظارتی کمک 

کرده تا کار راه بیفتد.
رییس مجلس شورای اسالمی در رابطه با اقدامات انجام شده برای کاهش 
هزینه های درمانی بیماران صعب العالج، گفت: امسال با کمک کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس با پیگیری های جدی پول خوبی برای کارت سالمت بیماران 
صعب العالج در نظر گرفتیم که صد درصد هزینه درمان آنها پرداخت می شود 
بدین معنی که به صورت صددرصدی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند در این 
رابطه خیرین باید این افراد را شناسایی کرده و از طریق بهزیستی و کمیته امداد 
امام خمینی )ره( تحت پوشش قرار دهند، در حال حاضر هم برای ۶ میلیون نفر از 
افرادی که بیمه نیستند منابع در نظر گرفتیم تا همه آنها بدون اخذ وجه بیمه شوند.
قالیباف ادامه داد: هیچ کس بهتر از خیرین نمی تواند مجری این کار باشد، 
چرا که در شهرستان ها و استان ها افراد فاقد بیمه را شناسایی و از طریق سایت 
بیمه آن ها را پیگیری کنند تا هزینه های درمانی آنها نیز پرداخت شود. این نکته ای 
است که اگر ارتباط برقرار شود ما مصمم هستیم اتفاقات بزرگی رخ دهد به ویژه 
در برنامه هفتم که امسال تدوین می کنیم مسائل مذکور را نیز در نظر بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: در سفری که به استان خوزستان و سیستان و بلوچستان 
داشتم از نزدیک مشکالت کمبود آب روستاها را دیدیم از این رو به صورت 
متمرکز بیش از ۱۰ هزار روستا را برای آبرسانی مورد هدف قرار دادیم و چقدر 
دوست دارم که این آبرسانی ها به دست خیرین و بچه های جهادی انجام شود 

چرا که هزینه ها کاهش پیدا می کند.
رییس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه مباحث مربوط به مالیات مرتبط با 
فعالیت خیرین را پیگیری خواهم کرد، افزود: ما در محل هایی فرارهای مالیاتی 
زیادی داریم و باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود بطور مثال در زمان شیوع 
ویروس کرونا در همه کشورهای دنیا درآمدهای مالیاتی دولت ها کاهش پیدا 
کرد اما درآمد مالیاتی ما در حالی افزایش داشت و تحقق آن امسال به ۱۱3 
درصد رسیده است که ما همچنان حدود ۶۰ درصد فرار مالیاتی داریم و این امر 
نشان دهنده این است که روند فعلی مالیات گیری مناسب نیست و به عبارتی در 

بخش مالیاتی حکمرانی مناسبی نداریم.
قالیباف افزود: خیرین باید از منابع مربوط به محرومیت زدایی، آب و راه 
روستایی مناطق محروم که خیریه ها و جهادی ها می توانند خارج از تشریفات 
اقداماتی انجام دهند، استفاده کنند. چرا که منابع بسیار خوبی برای این حوزه در 
نظر گرفته شده که می تواند در محرومیت زدایی نقش داشته باشد و بسیاری 

مناطق را احیا کند.

آماده باش کامل پلیس برای تامین امنیت مراسم شب قدر
قدر  مراسم های شب  امنیت  تامین  از  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
آماده باش  ایام در  این  پلیس در  مأموران  داد و گفت که  پایتخت خبر  در 

کامل هستند.
سردار حسین رحیمی در تشریح تهمیدات پلیس پایتخت برای شب های 
قدر امسال گفت:  مأموران پلیس پایتخت در شب های قدر در آماده باش کامل 
خواهند بود و امنیت تمامی مراسم ها در این ایام را تأمین خواهند کرد. در 
اطالعاتی  و  امنیتی  ترافیکی،  انتظامی،  یگان های  تمامی  نیز  راستا  همین 
پلیس با آمادگی کامل از ساعاتی قبل از مراسم مأموریت خود را آغاز کرده 

و تا پایان مراسم در آماده باش خواهند بود.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود که امسال با توجه به تصمیمات 
ستادملی مقابله با کرونا افراد بیشتری در مراسم های جمعی این شب ها حاضر 
نیز اتخاذ شده است. عالوه  شوند، گفت: تمهیدات الزم در این خصوص 
بر ماموران محسوس و نامحسوس مستقر در معابر و  محل های برگزاری 
مراسم، گشت هایی خودرویی پلیس نیز اقدام به گشت زنی هوشمند در سطح 

محالت و شبکه راه های پایتخت خواهند کرد.  
رحیمی از شهروندان خواست که در این ایام نیز همچون گذشته همراهی 

و همکاری الزم را با مأموران پلیس داشه باشند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه پلیس به طور ویژه محل های 
پرتجمع برگزاری این مراسم نظیر امام زاده ها، حسینه ها و مساجد بزرگ و ... را 
تحت پوشش قرار خواهد داد، گفت: همچنین مراسمی نیز در ستاد فرماندهی 
انتظامی تهران بزرگ برگزار می شود که حضور عموم مردم در آن آزاد است.

رحیمی هتاکی به مقدسات مسلمانان در کشور سوئد را نیز شدیدا محکوم 
کرد و گفت: قرآن، کتاب زندگی است که خداوند متعال برای سعادت و 
کرامت انسان ها نازل کرده است که این اقدام سخیف در بی حرمتی به 

قرآن کریم، نشان دهنده جهل مدرن دشمنان اسالم است.

تخلفات  دار  سوال  عالمت  پیامک های  به  پلیس  واکنش 
رانندگی

رییس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی دریافت پیامک با درج 
عالمت سوال در قسمت محل تخلف را جعلی اعالم کرد.

سرهنگ ابراهیم پور درباره دریافت پیامک های تخلف رانندگی که در 
آن محل تخلف با عالمت سوال پر شده است، گفت: تاکنون مواردی مبنی 
بر درج چند عالمت سوال در قسمت محل تخلف از طریق سرشماره رسمی 
پلیس راهنمایی و رانندگی به مالکین خودروها ارسال نشده است و لذا اگر 
رانندگان چنین پیامک هایی دریافت کرده باشند، بدانند که صادر کننده آن 

پلیس نبوده و این پیامک ها جعلی و فاقد اعتبار است.
وی با بیان اینکه تخلفات رانندگان وسایل نقلیه از طریق سامانه های 
ماموران  تخلفات  ثبت  از  پس  گفت:   می شود،  ثبت  راهور  پلیس  دراختیار 
پلیس راهور نسبت به ارسال پیامک به مالکین وسایل نقلیه در بازه زمانی و 
مکانی مشخص از طریق سرشماره ۱۱۰۱2۰2۰ اقدام می کنند که در این 
پیامک ها نوع و محل تخلف کامال مشخص شده و در آن از عالمت سوال 
استفاده نمی شود. رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی اضافه 
کرد: اگر چنانچه پیامکی برای مالکین خودروها ارسال شده که در محل 
تخلف آن عالمت سوال درج شده است، نباید به آن توجهی شود، چرا که 

اینگونه پیامک ها جعلی و غیرواقعی است.

وضعیت توزیع پزشک در ایران؛

شمار پزشکاِن تهران ۲ برابر میانگین آمریکا!

م  نظا فنی  ن  و معا
عضو  و  ن  ا تهر شکی  پز
نظام  سازمان  عالی  شورای 
مشکالت  به  اشاره  با  کشور  پزشکی 
و چالش های توزیع پزشک در کشور، 
غیربرخوردارترین  بین  اختالف  گفت: 
و  ن  سیستا ن  ستا ا که  ما  ن  ستا ا
رترین  برخوردا با  است،  بلوچستان 
از  تهران،  استان  یعنی  کشور  استان 
برابر   ۱۰ باالی  پزشک  میزان  نظر 
معنای  به  آمارها  این  است؛  اختالف 
نظام  ارجاع  در سیستم  تبعیض مطلق 

سالمت کشور است.
وضعیت  درباره  دباغ،  علی  دکتر 
توزیع پزشک در کشور جهت دسترسی 
عادالنه مردم به خدمات سالمت، گفت: 
طی ۱۰ سال اخیر نتوانستیم طرح نظام 
یکی  که  را  خانواده  پزشک  و  ارجاع 
کارآمد  سالمت  نظام  شاه بیت های  از 
می رسد  نظر  به  کنیم.  پیاده  است، 
بیشترین معضل این بود که در دولت 
حوزه  روی  بر  باید  که  تاکیدی  قبل 
بهداشت می شد، اتفاق نیفتاد و عمدتا 

بر حوزه درمان تاکید شد.
در  »بهداشت«  برتری  لزوم 

سالمت
رهبری  معظم  مقام  افزود:  وی 
داشتند،  هم  اخیرا  که  دیدارهایی  در 
تاکید  از پیش بر حوزه بهداشت  بیش 
کردند و به درستی تاکید کردند جایگاه 
توجه  این مورد  از  بیش  باید  بهداشت 
نظام  که  کرد  توجه  باید  گیرد.  قرار 
هم  در  که  خانواده  پزشک  و  ارجاع 
بهداشت  که  می کنند  کمک  تنیده اند، 
قوام بهتری داشته باشد. زمانیکه حوزه 
بهداشت در نظام سالمت برتری داشته 
باشد، حالت انتظار برای ایجاد بیماری 
به حالت پیشگیری بدل می شود و جو 

عمومی به سمت پیشگیری می رود.
»سالمت«  به  دسترسی  شروط 

ساختارمند
یافتن  برتری  اینکه  بیان  با  دباغ 
به  عمومی  حرکت  و  بهداشت  حوزه 
سمت پیشگیری، مستلزم سازوکارهایی 
مستلزم  اقدام  این  داد:  ادامه  است، 
و چارچوب  است  نظام  و  یک سیستم 
و  مقدمات  نیازمند  و  دارد  مشخصی 
پیش  زمینه هایی است. مهمترین پیش  
زمینه آن، این است که تناسب نیروی 
نیروهای همراه هر پزشک  پزشکی و 
یک  متوسط  طور  به  کنیم.  حفظ  را 
پزشک و حدود ۱2 نیروی غیر پزشک 
باید همراه باشند تا بتوانند به خوبی کار 
کنند. یک پزشک به تنهایی نمی تواند 
پرستار،  مانند  نیروهایی  به  و  کند  کار 

داروساز، نیروی آزمایشگاه، اتاق عمل و 
... برای ارائه خدمت نیاز دارد. بنابراین 
ایجاد ساختار مناسب در نظام سالمت 
نیست.  وابسته  تنها  پزشک  به  فقط 
در  آزمایشگاه  نه  که  تنهایی  پزشک 
دسترسش باشد، نه داروخانه و ... چه 
این  در  دهد؟.  انجام  می تواند  کاری 

صورت دست پزشک بسته است.
به  دسترسی  اینکه  بیان  با  وی 
توزیع  ساختار مناسب نظام سالمت و 
این نظام نیازمند برنامه ریزی، اقدامات 
در  گفت:  است،  برنامه  پایش  و  موثر 
ایالت های  در  آمریکا  مانند  کشوری 
هر  ازای  به  میانگین  طور  به  مختلف 
پزشک   33 تا   32 بین  نفر،  هزار   ۱۰
مختلف  ایاالت  میان  اختالف  و  دارد 
این کشور، از نظر تعداد پزشک بسیار 
کم است. زیرا امکانات رفاهی در اکثر 
ایالت ها مشابه هم است و درآمدها هم 
در اکثر ایاالت آمریکا یکسان هستند. 
نظر  از  که  هم  کشورهایی  سایر  در 
اقتصادی پیشرفته هستند نیز وضعیت 

به همین صورت است.
اختالف ۱۰ برابری برخوردارترین 
نظر  از  کشور  استان  محروم ترین  و 

تعداد پزشک
دباغ درباره وضعیت توزیع پزشک 
در ایران نیز گفت: بر اساس آمار رسمی 
سازمان نظام پزشکی، در کشور ما در 
استان سیستان و بلوچستان که یکی از 
محروم ترین استان هاست، تعداد پزشک 
و  متخصص  عمومی،  پزشک  از  اعم 
حدود  میانگین  طور  به  فوق تخصص 
است.  نفر  ۱۰هزار  هر  ازای  به  شش 
این در حالی است که در استان تهران 
به طور میانگین حدود ۷۰ پزشک اعم 
فوق  و  متخصص  عمومی،  پزشک  از 
تخصص به ازای هر ۱۰هزار نفر وجود 
میانگین  برابر  دو  از  بیش  یعنی  دارد؛ 
آمریکا در استان تهران پزشک داریم و 
اختالف بین غیربرخوردارترین استان ما 
که استان سیستان و بلوچستان است، 
با برخوردارترین استان ما یعنی استان 
باالی  پزشک  میزان  نظر  از  تهران، 
آمارها  این  است.  اختالف  برابر   ۱۰
سیستم  در  مطلق  تبعیض  معنای  به 

ارجاع ما است.
چرایی معضل مسافران سالمت

وی با بیان اینکه دولت قبل طی 
۱۰ سال اخیر وظیفه پیگیری و اجرای 
طرح های پزشک خانواده و نظام ارجاع 
را برعهده داشت، گفت: برخالف برخی 
پرداختی  که  می کنند  تصور  که  افراد 
به پزشکان در مناطق محروم و کمتر 
اتفاقا  یابد،  افزایش  نباید  برخوردار 

مناطق  این  پزشکان  پرداختی  میزان 
به  پزشکان  وگرنه  شود،  بیشتر  باید 
سمت شهرهای برخوردار مانند تهران، 
هجوم   ... و  اصفهان  تبریز،  مشهد، 
سالمت  مسافران  معضل  می آورند. 
مشکل  کوچکترین  ی  برا که  هم 
بزرگ  شهرهای  و  تهران  به  سالمت 
می گیرد.  نشات  جا  از همین  می روند، 
در عین حال این مساله فقط مختص 
پزشک هم نیست و همانطور که گفتم 
هر پزشکی حدود ۱2 نفر تیم نیاز دارد و 
باید این امکانات هم به نسبت منطقه 

وجود داشته باشد.
راهکارهای حل مشکالت توزیع 

پزشک
این  هرچقدر  اینکه  بیان  با  دباغ 
گوش  پشت  را  مباحث  و  قدامات  ا
به  می دهیم،  هزینه  بیشتر  بیندازیم، 
مشکالت  حل  رهای  هکا ا ر برخی 
کرد:  اظهار  و  اشاره  پزشک  توزیع 
کالن  اهداف  تعیین  راهکار،  اولین 
نظام سالمت است که خوشبختانه این 
است؛  انجام شده  زیادی  تا حد  اقدام 
نظام  به طوری که سیاست های کلی 
رهبری  معظم  مقام  سوی  از  سالمت 
و  جهانی  استانداردهای  شده،  تعیین 
اساس  بر  باید  و  دارد  وجود  کشوری 
کلی  سیاست های  شود.  حرکت  آن ها 
نظام سالمت که از سوی مقام معظم 
حال  عین  در  و  شده  ابالغ  رهبری 
توسعه،  برنامه های  و  اساسی  قانون 
اهداف کالن نظام سالمت را مشخص 
کرده اند. دومین اقدام، منابع مشخص 
است.  مالی  غیر  و  مالی  منابع  از  اعم 
است  سخت افزاری  شامل  منابع  این 
نی،  ستا ر بیما ی  تخت ها د  ا تعد که 
پایگاه های  درمانگاه ها،  بیمارستان ها، 
دوم  برمی گیرد.  در  را   ... و  بهداشتی 
منابع نرم افزاری و نیروهای تخصصی 
و آموزش دیده در نظام سالمت است 
اجتماعی  سرمایه   مهم تر  همه  از  و 
نظام  در  منابع  دسته  سه  این  است. 
سالمت تعیین شدند. بنابراین اهداف و 
منابع مشخص هستند و باید بر اساس 
اهداف و متناسب با منابع، برنامه ریزی 

شود. تنظیم 
می آید  نظر  به  کرد:  تاکید  وی 
که در حال حاضر ما نیازمند بازنگری 
برنامه های  هستیم.  برنامه هایمان  در 
موقتی مانند طرح تحول نظام سالمت، 
و  هستند  موسمی  صورت  به  عمدتا 
پایدار نخواهند بود. ما برای برنامه ریزی 
بنابراین  داریم.  پایدار  اقدامات  به  نیاز 
نظام  در  پایدار  برنامه های  نیازمند 
این  حال  عین  در  هستیم.  سالمت 

مستمر  پایش های  نیازمند  برنامه ها 
هفتگی، ماهانه فصلی و ساالنه است.

دباغ با بیان اینکه با توجه به این 
مباحث، در جهت حل مشکالت نظام 
اقدام  درست  صورتیکه  در  سالمت 
گفت:  نیست،  پیچیده ای  کار  کنیم، 
کنیم طی چند سال  اقدام  اگر درست 
برسیم  عالی مان  اهداف  به  می توانیم 
داشته  دنبال  به  را  مردم  رضایت  که 
باشد. نیازمند عزم جدی برای رسیدن 
به این اهداف هستیم. متاسفانه بحث 
سال ها  خانواده  پزشک  و  ارجاع  نظام 
این  در  بیشتر  دولت ها  و  شده  مطرح 
باره حرف زدند تا عمل کنند. باید آقای 
رییس جمهور این مباحث را در حوزه 
تیم شان،  و  دهند  قرار  مدنظر  سالمت 
که  اولویتی  عنوان  به  را  موضوع  این 
پزشکی،  وضعیت  ارتقاء  باعث  نه تنها 
بلکه منجر به ارتقاء کشور می شود، در 
بسیاری  صورت  این  در  بگیرند.  نظر 
مردم،  رنج های  و  درد  نارضایتی ها،  از 
هزینه ها و مهاجرت ها در حوزه سالمت 

کاهش می یابد.
افزایش ظرفیت پزشکی، مشکل 
را  محروم  مناطق  در  پزشک  کمبود 

حل نمی کند
وی با بیان اینکه بیشترین مشکل 
مالی است،   گفت:  منابع  توزیع  ما در 
و  توزیع  بع،  منا کسری  ز  ا مهم تر 
وقتی  است.  آن  برای  برنامه ریزی 
ر  هزا  ۱۰ هر  ازای  به  پزشک   ۷۰
و  سیستان  در  و  داریم  تهران  در  نفر 
 ۱۰ هر  ازای  به  پزشک   ۶ بلوچستان 
چه  به  موضوع  این  داریم،  نفر  هزار 
معناست؟؛ بی تردید به این معنی است 
پزشک  نیاز(  حد  از  )بیش  لود  اور  که 
زیاد  پزشک  می گوییم  وقتی  داریم. 
داریم، اما در مناطق محروم با کمبود 
ظرفیت  فزایش  ا مواجهیم،  پزشک 
حل  را  مشکلی  پزشکی  دانشجویان 
اضافه  پزشک  هم  هرچقدر  نمی کند. 
مدیریت  درست  وقتی  باشید،  داشته 
ر  برخوردا مناطق  به  مجددا  نکنید، 
می آیند یا اینکه از کشور می روند. این 
موارد فقط هم مختص پزشک نیست، 
را  سالمت  حوزه  نیروهای  سایر   بلکه 

هم شامل می شود.
وی درباره وضعیت توزیع پزشک 
می رسد  نظر  به  گفت:  نیز  تهران  در 
تراکم  تهران  برخوردار  مناطق  در  که 
برخوردار  غیر  مناطق  از  بیش  پزشک 
است. در این زمینه هم به مدیریت و 
برنامه ریزی نیاز است که برای مناطق 
در  تشویقی  اهرم های  کم برخوردارتر 

نظر بگیرند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

وزیر علوم:
به دانشجویان اجازه اشتباه کردن بدهیم

تحقق  محور  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اینکه،  بیان  با  علوم  وزیر 
این  در  گفت:  است،   ۱۴۰۱ سال  شعار  خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  فرمان 
راستا ضرورت دارد دانشگاه ها برنامه عملیاتی خود را ارائه دهند. همچنین مناطق 
نوآوری و شتابدهنده های مستقر در آنها را توسعه دهیم و آموزش ها را مهارت محور 
و پژوهش ها را نیازمحور کنیم تا مسیر توسعه و پیشرفت کشور سریع تر طی شود.

با  زلفی گل   محمدعلی  علوم،  وزارت  عمومی  روابط  اداره کل  گزارش  به 
حضور در برنامه صف اول شبکه خبر در پاسخ به سوال اینکه وضعیت از سرگیری 
آموزش حضوری چگونه است، گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، 
از چهاردهم فروردین ماه آموزش حضوری در دانشگاه های سراسر کشور بایستی 
از سر گرفته می شد که البته مقطع تحصیالت تکمیلی دانشجویان ارشد و دکتری 
که عنوان پایان نامه ها و رساله های آنها تصویب شده بود طی دو سال گذشته نیز 
در دانشگاه ها برای انجام تحقیقاتشان حضور داشتند اما عزیزانی که پایان نامه های 
را  آموزش خود  به صورت مجازی  مقاطع کارشناسی  و  نشده  آنها طرح تصویب 

پیگیری می کردند.
زلفی گل با اشاره به فعالیت دوباره خوابگاه ها افزود: در این دو سال، خوابگاه 
های خصوصِی برخی دانشگاه ها تغییر کاربری داده بود و در دسترس نبودند اما 
با از سرگیری آموزش های حضوری، این خوابگاه ها به تدریج و با اندکی تأخیر در 

اختیار دانشجویان قرار داده شد.
وزیر علوم با بیان اینکه دانشجویان عالقه مند به حضور در دانشگاه ها هستند، 
گفت: اگر دانشگاهی به هر دلیلی آموزش حضوری را برای دانشجویان یک مقطع 
یا ورودی برگزار نکرد، دانشجویان درخواست حضوری شدن کالس ها را مطرح 

کردند و جزو مطالبات آنها بود.
منزله  به  خوشبختانه  دانشگاه ها  شدن  حضوری  کرد  خاطرنشان  زلفی گل 
دمیدن روح به کالبد دانشگاه ها است چون دانشگاه ها بدون حضور دانشجو مثل 
یک بدن و کالبد بدون روح هستند. الحمداهلل که این اتفاق افتاد و از صدا و سیما 
هم بسیار متشکریم که کمک کرد از سرگیری آموزش حضوری با کیفیت آغاز شود.
تحقق شعار سال گفت:  در  دانشگاه ها  نقش  به سوال  پاسخ  در  علوم  وزیر 
محور فرمان مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری سال ۱۴۰۱، وزارت علوم 
تحقیقات و فناوری است. علتش هم این است که تربیت صاحبان ایده و آموزش 
دهندگان خالقیت و دانش در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی هستند.

و  تحقیقات  وزارت علوم  تابعه  و موسسات  دانشگاه ها  تمامی  از  افزود:  وی 
فناوری خواستیم که در اولین فرصت با توجه به ماموریت ها و راهبردهای مصوب، 
برنامه های عملیاتی خود را برای تحقق این شعار اعالم کنند که این برنامه باید به 

گونه ای باشد که قابل رصد؛ پایش و ارزیابی باشد.
وزیر علوم ادامه داد: در کشور ۴۹ پارک علم و فناوری و ۱2۴ مرکز رشد که 
داریم که در استان های مختلف پراکنده هستند و وظیفه دادن تسهیالت و فضا به 
افراد صاحب ایده را دارند. تالش می کنیم ایده ها در این مراکز تبدیل به نوآوری 

و محصول شوند و هسته های فناور شکل بگیرد.
وی افزود: یکی از کارهای دیگری که در دستور کار است، توسعه مناطق 
نوآوریست که در مناطق شهری و مجاور دانشگاه ها و موسسات پژوهشی این نواحی 
ایجاد شوند و محل فعالیت شتاب دهنده ها باشند و شتاب دهنده ها به طی فرآیند 

رشد افراد و شرکت  های نوپا و به ویژه دانش پایه کمک کنند.
وی تأکید کرد با افزایش شتاب دهنده ها امکان تشکیل شرکت های دانش بنیان 
زیاد می شود و این امکان وجود خواهد داشت که این شرکت های نوپا وارد مراکز 
رشد و پارک های علم و فناوری شده و از تسهیالت خاصی مانند تسهیالت صندوق 

شکوفایی و نوآوری استفاده کنند.
زلفی گل با بیان اینکه اکثر دانشگاه های بزرگ کشورمان دارای صندوق های 
پژوهش و فناوری هستند، گفت: سعی می کنیم با فرهنگ سازی که انجام می دهیم 
و با کمک صدا و سیمای جمهوری اسالمی هدایت کنیم افرادی که توانسته اند ایده 
و فکر خودشان را به محصول تبدیل کنند بتوانند مجوز شرکت دانش بنیان بگیرند و 

از ظرفیت صندوق های پژوهش و فناوری استان ها استفاده کنند.

بازداشت عامل ضرب و شتم سرباز راهور در بابل
فرمانده انتظامی شهرستان بابل از دستگیری عامل ضرب و شتم سرباز راهور در 

یکی از خیابان های این شهر خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ »محمدزمان شالیکار« در تشریح این خبر 
گفت: در پی انتشار کلیپی در شبکه های اجتماعی و بازتاب آن در فضای مجازی مبنی 
در  ویژه  به صورت  بابل، رسیدگی موضوع  در شهرستان  راهور  و شتم سرباز  بر ضرب 
دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.وی افزود: ماموران انتظامی با اقدامات اطالعاتی 
و تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری عامل ضرب و شتم سرباز راهور شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان بابل با اشاره به دستگیری متهم و ابراز ندامت و پشیمانی 

وی، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد .

تاکید بر وضع قوانین حمایتی از پلیس
در پی این حادثه معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل در دیدار با سرباز 
راهور در میدان شهید بزار در حین خدمت با تقدیر از زحمات کارکنان پلیس راهور، گفت: 

زحمات شما برکسی پوشیده نیست.
قاسم عزیز زاده گرجی با اشاره به اینکه واکنش های کاربران اجتماعی در حمایت 
از سرباز راهور را داشتیم، تصریح کرد: یقینًا مرجع قضائی در حال پیگیری و برخورد با 

فرد خاطی خواهد بود.
معاون استاندار و فرماندار ویژه بابل با تاکید بر اینکه شما نماینده قانون هستید و ما 
هم وظیفه حمایت از شما را داریم، خاطر نشان کرد: قوانین در کشور ما در این گونه موارد 
نیاز به اصالح دارند و از نمایندگان مجلس شورای اسالمی تقاضا داریم در خصوص وضع 

قوانین حمایتی از پلیس اقدام کنند.

دستگیری قاتل فراری پدر زن و مادر زن در ارومیه 
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی از دستگیری قاتل 
فراری که پدر زن و مادر زن خودش را به قتل رسانده بود، در یکی از روستاهای اطراف 

ارومیه، خبر داد.
صادق شکری اظهارداشت: در پی وقوع  تیراندازی منجر به قتل)مادر زن و پدر زن 
و مصدومیت همسر(  در یکی از روستاهای اطراف  ارومیه، رسیدگی به آن در دستور کار 

ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: با اشراف اطالعاتی و اقدامات فنی پلیس، در نهایت قاتل در مخفیگاهش 
طی یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه متهم 
انگیزه ارتکابی را اختالف خانوادگی عنوان داشت، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل 

پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی داده شد.
تحمل  و  صبر  آستانه  باید  همواره  مردم   اینکه  بر  تاکید  با  پایان  در  شکری 
امنیت و  و  نظم  برقراری  برای  به طور مستمر  پلیس  بیان داشت:  ببرند،  باال  را  خود 
همکاری  نیز ضمن  عزیز  شهروندان  می رود  انتظار  و  بوده  آماده  مجرمان  با  برخورد 
مستمر با پلیس، با اطالع از هرگونه مورد مشکوک بالفاصله مراتب را از طریق پل 

ارتباطی ۱۱۰ اطالع دهند.

دانش آموز رزمی کار همکالسی اش را به قتل رساند
یک پسر دانش آموز در راه مدرسه به خانه با وارد آوردن ضربه های محکم به سینه 

همکالسی خود او را به قتل رساند.
حادثه تلخی در روستای زرتوجی شهرستان میناب در استان هرمزگان رخ داده است. 
2 نوجوان مدرسه ای با هم درگیر شدند که در جریان این درگیری یکی از آنها به نام 

محمدامین که ۱۴ساله بود جانش را از دست داد.
به  دنبال این حادثه، رسانه ها به نقل از یکی از اهالی این روستا نوشتند: دانش آموزان 
مدرسه باقرالعلوم روستای زرتوجی به دلیل تعمیرات مدرسه، در حسینیه روستا کالس هایشان 
را برگزار می کنند که روز حادثه یکی از دانش آموزان برای نشان دادن هنر رزمی خود به 
سینه »محمد امین« ضرباتی را وارد می کند که این ضربات باعث ایست تنفسی و قلبی 

محمد امین می شود و تالش کادر مدرسه برای نجات جان وی ناکام می ماند.
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آیا کامپیوترها 
می توانند عقل سلیم را بیاموزند؟

چند سال پیش یک دانشمند علوم کامپیوتر به نام یجین چوئی در کنفرانس 
علمی با موضوع هوش مصنوعی در نیواورلینز به سخنرانی پرداخت. او در سخنرانی اش 
تصویری از یک بخش خبری محلی روی پرده ی پروژکتور به نمایش درآورد. در این 
تصویر دو گوینده ی خبر در کنار یک سرخط بزرگ خبری دیده می شدند. خبر این 

بود: چاقوکشی چیزبرگری.
چوئی در سخنرانی  خود گفت که یک انسان با نگاه کردن به این دو کلمه 
تا حد زیادی می تواند کلیات خبر را درک کند. آیا فردی روی یک چیزبرگر چاقو 
کشیده است؟ احتمااًل نه. آیا یک فرد از چیزبرگر برای چاقوزدن به یک شخص 
دیگر استفاده کرده است؟ به نظر خیلی بعید می آید. آیا چیزبرگر با چاقو یک چیزبرگر 
دیگر حمله کرده است؟ این سناریو نیز قطعاً غیرممکن است. تنها برداشت ممکن 
از این سرخط خبری این است که یک نفر به خاطر بحث بر سر یک چیزبرگر یک 

شخص دیگر را با چاقو زده است.
چوئی در ادامه گفت که حل این معمای ساده برای کامپیوترها دشوار است. 
برنامه های کامپیوتری یک ضعف بزرگ دارند و آن محروم بودن از چیزی است که 

ما به آن عقل سلیم یا درک عمومی می گوییم.
درک عمومی یا منطق همان فهم طبیعی است که انسان ها به طور ضمنی در 
طول زندگی به دست آورده اند و برای اثبات درستی آن نیازی به دلیل خاص ندارند. 
برای مثال عقل سلیم می گوید که پریدن از باالی یک ساختمان به پایین یا دست 
زدن به یک جسم داغ ممکن است باعث آسیب شود، بنابراین افراد از انجام این 
کارها پرهیز می کنند. این همان دانشی که کامپیوترها از آن بی بهره هستند، درنتیجه 
نمی توانند احتمال وقوع خشونت بین چیزبرگرها را به علت غیرمنطقی بودن آن رد کنند.
در انجام برخی وظایف مانند شطرنج بازی کردن یا تشخیص تومورها، هوش 
مصنوعی می تواند به اندازه ی قوه ی تفکر انسان یا حتی بیشتر از آن مهارت داشته 
باشد؛ اما در جهان واقعی شرایط غیرقابل پیش بینی بی شماری پیش می آید و همین جا 
است که هوش مصنوعی ضعف های خود را نشان می دهد. محققان در توصیف این 
شرایط از عبارت موارد حاشیه ای استفاده می کنند، یعنی موقعیت هایی که در خارج از 

دامنه ی شرایط عادی یا  قابل پیش بینی قرار می گیرند.
استفاده  با شرایط  برای برخورد  از عقل سلیم خود  انسان ها  این شرایط  در 
می کنند؛ اما عملکرد هوش مصنوعی که در اغلب موارد به قوانین از پیش  نوشته شده 
و ثابت یا ارتباطات منطقی وابسته است، نمی تواند از پس چالش های های ایجادشده 
در این شرایط غیرمعمول بربیاید. اصوال همه ی انسان ها دارای عقل سلیم یا منطق 
ذاتی هستند، توانایی که شاید همیشه به آن فکر نمی کنیم؛ اما دنیایی را تصور کنید 
که هیچ کس در آن از روی منطق رفتار نمی کند، درآن صورت است که اهمیت این 

توانایی بیش از هر زمان دیگری برجسته می شود.
تصور کنید که شما یک ربات هستید و در یک کارناوال تفریحی وارد مکانی 
می شوید که پر از آینه  است، آینه هایی که به شکل خنده داری تصویر افراد را متفاوت 
نشان می دهند. اگر شما به عنوان ربات از داشتن تفکر منطقی محروم باشید باخود 

فکر می کنید که چطور ممکن است به یکباره شکل بدنتان تغییر پیدا کند.
در مسیر برگشتان به خانه ممکن است یک شیر آتش نشانی را در کنار خیابان 
ببینید که شکسته است و آب از آن به باال فوران می کند و بخشی از خیابان را هم 
خیس می کند، شما نمی توانید تشخیص دهید که آیا رد شدن با ماشین از زیر فواره ی 
آب بی خطر است یا نه. سپس ماشین خود را بیرون یک داروخانه پارک می کنید، کنار 
در ورودی داروخانه مردی را می بینید که روی زمین افتاده و خون ریزی می کند و از شما 
کمک مي خواهد.آیا در این وضعیت اجازه دارید به سرعت از داروخانه وسایل پانسمان 
برداشته و به کمک آن فرد بشتابید بدون این که در صف داروخانه منتظر پرداخت بهای 
آن ها بمانید یا ممکن است وقتی به خانه می رسید و تلویزیون را روشن می کنید با یک 
گزارش خبری در مورد چاقوکشی چیزبرگری مواجه می شوید؟ همان طور که می بینید 
زندگی در جهان واقعی برای یک ربات بدون داشتن درک عمومی از شرایط دنیا کار 
طاقت فرسایی است؛ اما یک انسان با اتکا به گنجینه ای از دانش  و آگاهی ضمنی به درستی 
می تواند این شرایط را تفسیر کرده و تصمیم درست را بگیرد. در واقع همه ی ما روزانه 

این کار را انجام می دهیم، چون زندگی پر از این موارد حاشیه ای است.



3 انرژیسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1996- چهارشنبه 31 فروردین 1401 اقتصاد- 

به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر 
تصمیم دولت در حذف تدریجی 
و گام به گام ارز ۴2۰۰ تومانی 
و  تدریجی  های  گام  چه  با  اینکه  گفت: 
این  اجرای  از چه مقوالت و محصوالتی 
سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه چه 
زمانی و چگونه شروع و چه تدابیر جانبی 
اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت 
تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل 

نظر جدی است.
خاندوزی در دیدار با اعضاء و رؤسای 
و  معادن   ، صنایع  بازرگانی،  های  اتاق 
به  اشاره  با  اصناف  و  تعاون  کشاورزی، 
در  پذیری  بینی  پیش  موضوع  اهمیت 
اقتصاد گفت: سیاست ما در وزارت اقتصاد 
این است که به نوبه خودمان کمک کنیم 
اقتصاد  در  پذیری  بینی  پیش  مسئله  که 

کشور تحقق پیدا کند.
که  پذیرم  می  گفت:  ادامه  در  وی 
نقض  پذیری  بینی  پیش  این  مواردی  در 
همچنان  اما  گردیده،  دار  خدشه  و  شده 
بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد 
جدیت  با  را  موضوع  هم  دولت  اقتصادی 

پیگیری می کنیم.
به  سخنانش  ادامه  در  خاندوزی 
موضوع عوارض صادراتی اشاره کرد و در 
عوارض  موضوع  در  گفت:  خصوص  این 
صادراتی هم این مشکل اخیر روسیه پیش 
آمد و یا همانطور که خودتان مطلع هستید 
میلگرد  برای  صادراتی  قاچاق  زمینه  در 
و   شد  مسئله  دچار  کشور  دیگر،  اقالم  و 
می دانید که همه دنیا سراغ تدابیر مقطعی 
و  جنگ  درگیر  که  روسیه  خود  از  رفتند، 
کشورهای  سایر  تا  گرفته  هست  تحریم 
همسایه مثل عراق که در طول یک ماه 
اخیر چند مصوبه در خصوص تعرفه های 
گمرکی صادر کرد و حتی در ترکیه هم به 

همین ترتیب این مسیر را پیش گرفتند.
وی با اشاره به اینکه اقدامات دولت 
در حوزه رفع موانع صادرات یک پیشرفت 
است، خاطر نشان کرد: دوست دارم شما 
هم این موضوع را اذعان کنید که در دولت 
 فعلی به جای اینکه مثل دولت های گذشته 
ممنوعیت صادراتی بگذاریم و بازارهای شما 
را که چندین سال تالش کرده و توانسته 
اید در آن بازارها اعتماد و اعتبار جلب کنید 
را کاًل بی اعتبار کنیم، سخت ایستادیم و 
گفتیم  ممنوعیت صادراتی به هیچ ترتیبی 

نباید رخ دهد.
با وضع  اینکه  به  اشاره  با  خاندوزی 
عوارض همین کار را می توان کرد، افزود: 
حق نداریم که ممنوعیت کلی وضع کرده 
و بازارهای صادراتی را از این جهت خدشه 

دار کنیم.
مصوبه  به  سخنانش  ادامه  در  وی 
افزایش دستمزدها اشاره کرد و گفت: در 
خصوص موضوع دستمزد در وزارت اقتصاد 
مصوبه  شاهد  شد،  می  که  بودیم  معتقد 
سازگار تری با شرایط اقتصاد کالن باشیم.
او سپس به موضوع حذف تدریجی 
و گام به گام ارز ۴2۰۰ تومانی پرداخت و 
در این خصوص گفت: موضوع ارز ۴2۰۰ 
است  محافل  نقل  روزها  این  که  تومانی 
اینکه  برای  و  بوده  مورد بحث  ماه هاست 
وقت  دهم  توضیح  را  موضوع  این  ابعاد 
مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم 
که حتمًا در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در 
این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتمًا 
ارز ۴2۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در سال 
۱۴۰۱ حتمًا تغییری در وضعیت ارز ۴2۰۰ 
تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد،خاطر نشان 
کرد: حتمًا در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز 

۴2۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما 
چه  از  و  تدریجی  های  گام  چه  با  اینکه 
مقوالت و محصوالتی اجرای این سیاست 
در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه 
شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود 
تأثیر  تحت  یکباره  به  را  اقتصاد  کل  که 
قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر 

جدی است .
و  گمرکی  ارز  نرخ  به  ادامه  در  وی 
اشاره  انرژی  و   نهاده ها  از  برخی  قیمت 
کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای 
اقتصادی را به نحوی بتوانیم باالنس کنیم 
که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی 
تدبیر  دولت  اقتصادی  ستاد  در  نشود، 
می شود که گام اول در این زمینه چه باید 
باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی 
جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه 

بعد برداشته شود و ...
موضوع  خصوص  در  اقتصاد  وزیر 
مندی  گفت: ضابطه  نیز  ها  قیمت گذاری 
متعارف  های  قیمت  افزایش  میزان  در 
اقتصادی  منطق  دارای  اینکه  معنای  به 
قیمتی  افزایش  و  است  تأکید  مورد  باشد 
که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی 

توان نفی کرد. 
وی در این زمینه توضیح داد: برای 
مثال نمی توان قیمت نهاده ها را افزایش 
محصوالت  قیمت  داشت،  انتظار  اما  داد 
شاهد  عبارتی  به  و  بماند  ثابت  نهایی 

سرکوب قیمت ها باشیم.
 خاندوزی در ادامه افزود: این تحول 
باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد، 
مثاًل افزایش قیمت ها وقتی در خصوص ارز 
مربوط به یک کاالی خاص چند برابر شود 
قیمت نهایی این کاال چند برابر نشود، یا 
اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست 
که ETS  باشد از طرف دیگر دولت هم 
پایین  باید  تعرفه ها  حتمًا  که  دارد  اصرار 
آالت  ماشین  و  اولیه  مواد  قیمت  تا  بیاید 

دچار شوک خیلی باالیی نشوند.
افزایش  برآیند  افزود:  اقتصاد  وزیر   
کاهش  و  ورودی  حقوق  مبنای  ارز،  نرخ 
ورودی  حقوق  کاهش  حتی  و  ها  تعرفه 
 ۴ از  کمتر  قاعدتًا  که  مجلس  مصوب 
درصد نمی تواند باشد) آن هم دولت مصر 
است که چه با مصوبه مجلس یا مصوبه 
شورای سران حتمًا برای حداقل یک سال 
پایین تر از نرخ مصوب قانونی باشد(  این 
خواهد بود که اثر خود را بر روی قیمت ها 

خواهد گذاشت.
رفتار  اینکه  بر  تأکید  با  خاندوزی 
مدت  بلند  در  اقتصاد  عرصه  در  پلیسی 
تأثیرات مطلوب نخواهد داشت، گفت: قائل 
به این هستیم که در بلندمدت رفتارهای 
قیمت  کننده  کنترل  تواند  نمی  پلیسی 
و  باشد  بازارها  در  محصوالت  و  کاالها 
بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق 
ایجاد پیش بینی پذیری و اعتماد در بازار، 
موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد کنیم.

که  زمانی  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
اطمینان الزم در بازارها ایجاد شود دیگر 
لزومی ندارد که به جای یک ظرف روغن 
مورد نیاز ۴ قوطی بگیریم و در خانه انبار 
و  محصوالت  فراوانی  حتمًا  افزود:  کنیم، 
ایجاد  را  اطمینان  این  بازارها  در  کاالها 

خواهد کرد.
دکتر خاندوزی با اشاره به تالش در 
زمینه انتشار و عرضه اوراق سلف نفتی نیز 
جدیت  بسیار  زمینه  این  در  دولت  گفت: 
دارد و داریم با همکاری وزارت نفت کاری 
نیز  ظرفیت  این  از  بتوان  که  کنیم  می 

استفاده کرد.
او همچنین در خصوص انتشار لیست 
بدهکاران بانکی نیز گفت: توافق بین ما در 
وزارت اقتصاد و بانکهای دولتی این است 
الوصول  مشکوک  قطعی  های  بدهی  که 
پرداخت  از  پس  ماه   ۱8 که  دیونی  یعنی 
منتشر  باشد،  گذشته  آنها  قسط  آخرین 
شود، و اگر کسانی هستند که می گویند ما 
در مسیر پرداخت دیون خود هستیم و اگر 
است  توافقی  از  تخطی  این  باشد  اینطور 
که با بانکها در این زمینه شده است، اما 
باید توجه کرد که اصل این اقدام به ویژه 
در اقتصادی که فاصله بین نرخ های بهره 
با نرخ تورم اینقدر جذاب است که اساسًا 
نکول را به یک انتخاب کاماًل اقتصادی و 
و  منطقی  اقدام  کند،  می  تبدیل  عقالیی 

قابل دفاعی است.
خاندوزی با اشاره به اینکه اگر از این 
گونه ابزارها استفاده نشود و برای بدحساب 
یک  اعتباری  هزینه  جهت  به  حداقل  ها 
ایجاد نشود، بخش قابل  اعتباری  ریسک 
توجهی از منابع بانکها به صورت استمهال 
های صوری در خواهد آمد، افزود: در خیلی 
عدد  آمارها،  این  که  می شود  گفته  مواقع 
اطالعات  انتقال  به  منجر  و  است  سازی 
تحلیلگر  گذار،  سیاست  و  دولت  به  غلط 
این  از  بخشی  و  شود  می  پژوهشگر  و 
مشکالت را با اجرای همین سیاست می 

توان رفع کرد.
وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که در 
کجای دنیا این میزان بدحسابی های بلند 
مدت می توان داشت، گفت:  در کدام کشور 
دیگری در دنیا بدحسابی های بلندمدت می 
توانیم داشته باشیم و بعد بگوییم، من به 
جهت اینکه کار تولیدی می کنم یا چون 
توانم  بنابراین می  کنم  کار صادراتی می 
اصاًل  باشم،  بد حساب  اعتباری  لحاظ  به 
امروز سوء رفتار شما در خیابانها و پشت 
چراغ قرمز ها، روی نرخ سود بانکی شما 
و حتی مالیات شما نیز تأثیر می گذارد و 
آن جاهایی که نظام های ریتینگ و رتبه 
بندی های پیشرفته ای دارند این موضوع 
اتفاق می افتد که ما هنوز با آن فاصله داریم 
و ادعاهایی شبیه به آن شرایط نیز نداریم.

ما خیلی  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
رتبه  زمینه  در  دنیا  روز  استانداردهای  با 
اقتصادی  فعاالن  سنجی  اعتبار  و  بندی 

ما در دولت  داریم، گفت: دوستان  فاصله 
و مجلس شاهد هستند؛ در ارتباط با ماده 
2۰ تا کنون چند فرصت تعیین شد و مثاًل 
به بدهکاران کالن گفتند، بیایید تا پایان 
شهریور ماه فالن سال، این درصد از اصل 
برای  و  بدهید  پس  را  تان  معوق  بدهی 
خواهیم  با شما همکاری  مابقی،  پرداخت 

کرد اما اتفاقی رخ نداد!
نتظار  ا بنابراین  افزود:  خاندوزی 
سیاستگذار  عنوان  به  من  باشید  نداشته 
اقتصادی در مقابل کسانی که می گویند 
سرآمدان  و  خوشنامان  و  فعاالن  جزو  ما 
اقتصاد کشور هستیم اما از عهده پرداخت 
معوقات خود حتی به شکل استمهال و یا 
تقسیط برنمی آییم، بی تفاوت عمل کنم .
فراموش  شد:  یادآور  اقتصاد  وزیر 
نکنیم، حداقل باید ۱8 ماه از عدم پرداخت 
آخرین قسط افراد گذشته باشد تا در لیست 

بدهکاران بزرگ وارد شوند. 
وی تصریح کرد: این افراد نباید توقع 
داشته باشند که ما چشم هایمان را به روی 

این موضوع ببندیم.
خاندوزی ادامه داد: یکی از مدیران 
عامل بانک ها با من تماس گرفت که ما 
قصد داریم اسامی بدهکاران بزرگ دولتی را 
هم اعالم کنیم و من به او گفتم، حتما این 
کار را بکنید، چون دولت هم باید در مقابل 
پیمانکاران  و  ها  بانک  برابر  در  تعهداتش 

احساس مسئولیت کند. 
در  اگر  کرد:  تصریح  اقتصاد  وزیر 
بزرگ  بدهکاران  فهرست  انتشار  جزئیات 
اجحاف و اشتباهی رخ داده است، حتمًا به 
من منتقل کنید و من از همکاران بانکی 

خواهم خواست آنها را اصالح کنند.
وی افزود: به همین دلیل هم بود که 
در گام اول، تعمداً گفتیم برای آنچه که به 
عدد  اصاًل  شود،  می  مربوط  ارزی  حوزه 
مناقشه  قابل  اعداد  همه  که  چرا  نگذارید 
اند؛ حسابرسان یک عدد؛ دولت یک عدد و 
بانک مرکزی هم عددی دیگر را می گوید 
چون حساب و کتاب ها و محاسبه نرخ ارز 

از منظر هر کدام متفاوت است.
انتشار  با  ما  کرد:  تأکید  ادامه  در  او 
این فهرست باید کاری کنیم که انگیزه و 
انرژی منفی ناشی از عدم تقارن شاخص 
های کالن اقتصاد را با ایجاد انگیزه مثبت 

برای خوش حساب ها جبران کنیم. 
از  دیگری  بخش  در  اقتصاد  وزیر 
سخنان خود با اشاره به کاهش پنج درصدی 
بار مالیاتی تولیدکنندگان در بودجه امسال، 
هم  از  اقتصاد  وزیر  عنوان  به  من  گفت: 
اکنون به شما وعده می دهم، روند کاهش 
بار مالیاتی تولید کنندگان را در سال ۱۴۰2 
به  منجر  اینکه  ولو  داد  خواهیم  ادامه  نیز 

کاهش درآمد های دولت شود. 
بحث  در  ما  کرد:  اظهار  خاندوزی 
نیز  دولت  در  موضوع  این  بر سر  هایمان 
تأکید داشتیم که بگذاریم اقتصاد و تولید 
رونق بگیرد و بعد ما فرصت برای گرفتن 
مالیات خواهیم داشت چرا که اگر بخواهیم 
اول به فکر کسب درآمد برای دولت باشیم، 
قاعدتاً درآمد های بلند مدت خود را از دست 

خواهیم داد. 
اینکه عقل  بر  تأکید  با  اقتصاد  وزیر 
کنیم،  فکر  مدت  بلند  ما  کند  می  حکم 
گفت: من برای سالجاری نیز به دوستان 
سازمان امور مالیاتی گفته ام که عمدتًا بر 
از  مانده  باقی  معوقات  و  قبلی  های  گره 

سالهای پیشین تمرکز کنند.
وی در پایان تصریح کرد: ما وظیفه 
خود می دانیم به فعاالن بزرگ اقتصادی 
به  اشتغال،  و  صادرات  عرصه  خادمان  و 
طور ویژه کمک کرده و مسیر را باز کنیم.

وب سرویس استعالم صورتحساب الکترونیکی دربانک توسعه 
صادرات راه اندازی شد

وب سرویس استعالم صورتحساب الکترونیکی 
و تسهیالت و خدمات بانکی مرتبط با سامانه جامع 
تجارت در بانک توسعه صادرات ایران پیاده سازی 

و راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، 
این اقدام به دنبال الزام بخشنامه شماره ۰۰/2۹۵2۴۷ 

مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰8 بانک مرکزی، به منظور برقراری ارتباط سیستمی و 
ایجاد وب سرویس های الزم جهت تبادل اطالعات صورتحساب الکترونیکی 

و تسهیالت و خدمات مرتبط با سامانه جامع تجارت انجام شده است.
براساس این گزارش، استفاده از وب سرویس استعالم صورتحساب 
الکترونیکی، این امکان را فراهم می سازد تا در زمان اعطای انواع تسهیالت و 
ارایه خدمات به مشتریان گروههای کاالیی تعیین شده، صحت صورتحساب 
هایی که پیشتر در سامانه جامع تجارت ثبت شده اند، از طریق استعالم، 

احراز شود.
ارایه خدمات در  به منظور اعطای تسهیالت و  بانک  این  زین پس 
خصوص کاالهای مشمول زمان بندی و فهرست گروه های کاالیی ابالغی 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرفًا نسبت به پذیرش صورتحساب 
های الکترونیکی به عنوان جایگزین صورتحساب فیزیکی اقدام نموده و از 

دریافت صورتحساب فیزیکی خودداری خواهد کرد.

گسترش طرح کشیک و خدمات پرداخت خسارت بیمه ایران 
در روز جمعه

و  کشیک  طرح  گسترش 
خدمات پرداخت خسارت بیمه ایران 
در روز جمعه و در رشته خسارت 
بیمه های اتومبیل در کلیه شعب 
مرحله  به  بزرگ  تهران  خسارتی 

اجرا درآمد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
بحیرائی  رضا  حمید   ، ایران  بیمه 
های  بیمه  کل  اداره  سرپرست 
اظهار  خصوص  این  در  اتومبیل 
خدمات  ارائه  راستای  در   : داشت 

بهینه به بیمه گذاران و زیاندیدگانی که در روزهای عادی امکان مراجعه به 
مراکز پرداخت خسارت را ندارند ، طرح کشیک در واحدهای پرداخت خسارت 

بیمه ایران در تهران بزرگ به مورد اجرا گذاشته شده است .
بیمه گذاران بیمه ایران در صورت بروز حادثه ، عالوه بر ساعات اداری 
از ساعت 8 صبح  توانند  نیز می  روزجمعه  در   ، روزهای کاری عادی  در 
پایانه  به واحدهای پرداخت خسارت )مجتمع فاطمی و شعب   ، لغایت۱3 

شرق ، پایانه غرب و بعثت ( در تهران مراجعه نمایند.
بیمه  افزود: همچنین واحدهای پرداخت خسارت سیار  ادامه  وی در 
ایران در مناطق مختلف تهران نیز در همه ایام هفته آماده ارائه خدمات 
به مردم عزیز هستند . بیمه شدگان و زیاندیدگان جهت آگاهی از شرایط 
دریافت خسارت و صدور بیمه نامه می توانند به شعب و نمایندگی های 
 .iraninsuranc.ir www سراسر کشور و یا به سایت بیمه ایران بنشانی
مراجعه نمایند و یا از طریق تماس تلفنی با شماره ۰۹۶۶8 از خدمات این 

مراکز استفاده نمایند.
فهرست شعب کشیک و تخصصی پرداخت خسارت تهران بزرگ

مرکزخسارت سیار : خیابان سعدی شمالی – جنب بیمارستان امیراعلم 
– خیابان تقوی پ ۴ تلفن: ۰۹۶۶8

مجتمع فاطمی : خیابان فاطمی – مقابل وزارت کشور
شعبه ممتاز شرق : بعدازسه راه تهرانپارس -کیلومتریک جاده آبعلی 

پ ۱۴8۶
شعبه ممتاز غرب : کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج – بعد از چهارراه 

ایران خودرو – جنب بانک تجارت
شعبه بعثت : بزرگراه بعثت – روبروی پارک خزانه

طرح عیدانه نوروز بیمه رازی تا عید فطر ادامه دارد
بیمه رازی که  نوروز  طرح عیدانه 
پوششی برای رفع دغدغه هموطنان در 
عید  تعطیالت  در  بود،  نوروز  تعطیالت 

سعید فطر نیز فعال خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل بیمه رازی، شرکت بیمه رازی در 
روزهای انتهایی سال گذشته در راستای 
به  توجه  با  و  خود  اجتماعی  مسئولیت 
نیاز و دغدغه جامعه نسبت به خطرات 

احتمالی سفرهای نوروزی طرح عیدانه بیمه رازی را طراحی و به صنعت 
معرفی کرد.این طرح که متناسب با دغدغه تعطیالت نوروز طراحی شده بود 
و حوادث حین سفر و عدم حضور در منازل را پوشش می داد، حال خود را به 
ماه رمضان رسانده و پوششی برای سفرهای تعطیالت عید فطر خواهد بود.

در طرح عیدانه بیمه رازی پوشش هایی در زمینه جبران خسارت حوادث 
برای تک تک افراد خانواده، جبران خسارت تصادف خودرو و جبران خسارت 

آتش سوزی منازل و سرقت اموال به همراهان بیمه رازی ارائه می کند.
از  بعد  هفته  یک  تا  رازی  بیمه  عیدانه  طرح  گزارش  این  اساس  بر 

تعطیالت عید فطر) بیست اردیبهشت ماه( فعال خواهد بود.
مشتریان جهت خرید این بیمه نامه و کسب اطالعات بیشتر می توانند به 
نمایندگان بیمه رازی در سراسر کشور ، سایت بیمه رازی و مرکز پاسخگویی 

2۴ ساعته بیمه رازی به شماره 8۷82-۰2۱ مراجعه نمایند.

آیین افطاری و دیدار صمیمانه مدیر عامل با مدیران عامل 
و اعضای هیات مدیره سابق بیمه ایران

حسن شریفی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه ایران به همراه 
داریوش محمدی ، سید محمد ناصر مبرقعی ، یکتا اشرفی و سیدعلیرضا 
سادات میر اعضای هیات مدیره و معاونین مدیر عامل شرکت ، در سالروز 
والدت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی )ع( ، میزبان سید محمد عباس 
زادگان ، سید محمد آسوده ، جواد سهامیان مقدم ، محمودامراللهی ، محسن 
پورکیانی ، محمدرضایی و سید مجید بختیاری مدیران عامل سابق شرکت و 
شماری از اعضای هیات مدیره دوره های مختلف گذشته ، در محل باشگاه 

ایران زمین ، برای صرف افطاری وگفتگوی دوستانه بودند.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ، حسن شریفی در این دیدار صمیمانه، 
ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم، با اشاره به ظرفیت های بالقوه طبیعی و 
انسانی منحصر به فرد بیمه ایران در کشور و منطقه خاورمیانه اظهارداشت 
: بیمه ایران بعنوان بزرگترین شرکت بیمه ای ، با 8۷سال سابقه درخشان و 
نیروی انسانی متخصص و ارزشمند ، توانایی مدیریت و پوشش ریسک های 
بزرگ را دارد.امیدوارم با افزایش سطح رضایتمندی، آرامش و امنیت روانی 
آحاد جامعه وبکارگیری تجارب مدیران قبلی به عنوان سرمایه ارزشمند شرکت 

و همت همکاران و نمایندگان ، سوددهی باالیی داشته باشیم.
گفتنی است در این دیدار ، هر کدام از مدیران عامل واعضای هیات 
مدیره سابق بیمه ایران نیز تجارب ، نظرات ، دیدگاه ها. و پیشنهادهای 
خود را برای بهبود عملکرد و افزایش سرعت تحوالت در شرکت ارائه نموده 
و در فضایی صمیمی به ذکر خاطرات شیرین خود از بیمه ایران پرداختند.

معاون وزیر نفت: ایران آماده گسترش سوآپ نفتی است
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی گفت: با توجه به تحوالت بازار نفت خام گسترش ترانزیت و سوآپ نفتی در 

دستور کار قرار گرفته و مذاکرات در این زمینه انجام شده است.
با  نفتی  انتقال فرآورده های  برای  نیز  افزود: زیرساخت ها  جلیل ساالری 
استفاده از ظرفیت های خطوط لوله ، ریلی و جاده ای و حضور در بازارهای هدف 

آماده شده است.
وی، سرمایه گذاری های برون مرزی در پروژهای پاالیشگاهی را یکی دیگر 
از محورهای فعالیت شرکت ملی پخش و پاالیش فرآورده های نفتی اعالم و اضافه 
کرد: مطالعات ساخت پاالیشگاه ۱۴۰هزار بشکه ای در سوریه پایان یافته و پس از 
آماده شدن سایر شرایط ، با سرمایه گذاری مشترک وارد مرحله جدید خواهد شد.
های  همکاری  برای  نیز  هایی  درخواست  نفت:  وزیر  معاون  گفته  به 

پاالیشگاهی از کشورهای آفریقایی داریم که در حال مذاکره و بررسی است.
ایران  نفت  توانایی صنعت  نشان دهنده  ها  برنامه  این  داد:  ادامه  ساالری 
انتقال  مرحله  به  اکنون  که  است  آن  بومی شدن  و  فنی  دانش  به  دستیابی  در 

فناوری رسیده ایم.
معاون وزیر نفت استفاده از توانمندی شرکت های دانش بنیان بر اساس 
رهنمودهای مقام معظم رهبری را یکی دیگر از اولویت های شرکت ملی پاالیش 
و پخش اعالم و اضافه کرد: استفاده از ظرفیت های این بخش در هوشمندسازی 

فرآیندها و کنترل و کاهش قاچاق سوخت آغاز شده است.
ساالری بهینه سازی مصرف انرژی برای کاهش مصرف بی رویه فعلی را 
اجتناب ناپذیر دانست و اظهار داشت: در این حوزه نیز برنامه هایی در دست اجراست 
که جوان سازی ناوگان حمل سوخت و استفاده از روش های جایگزین حمل سوخت 

و افزایش سهم خطوط انتقال بخشی از این رویکردهاست.
وی یادآور شد: هزینه حمل سوخت از طریق خطوط انتقال یک هفتم هزینه 
انتقال از شبکه جاده ای است و عالوه بر آن سهولت دسترسی و مباحث پدافند 
غیرعامل از دیگر مزایایی است که سرمایه گذاری بیشتر برای افزایش و بهینه سازی 

خطوط انتقال را توجیه پذیر می کند.
به  ها  نیروگاه  به  مایع  سوخت  رساندن  از  نفت  وزارت  ارشد  مسئول  این 
تاکنون  کرد:  خاطرنشان  و  برد  نام  زیربنایی  های  برنامه  از  دیگر  یکی  عنوان 
۱۴نیروگاه به خطوط انتقال سوخت متصل شده اند و اتصال هشت نیروگاه دیگر 

نیز در برنامه است.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی همچنین درپاسخ 
به پرسش ایرنا درباره کمبود گازوییل در شبکه حمل و نقل جاده ای و نارضایتی 
رانندگان گفت: با توجه به شرایط فصلی و لزوم انتقال محصوالت کشاورزی الزم 

است تغییراتی در سهمیه ها لحاظ شود تا مشکالت به حداقل برسد.
ساالری یادآور شد:از سوی دیگر با توجه به اختالف ۶۰برابری قیمت گازوییل 
در ایران با کشورهای همجوار، پیمایش مسیر و کنترل مصرف ضروری است تا 
ناترازی عرضه و تقاضا به وجود نیاید و با تکالیفمان در صادرات تعارض پیدا نکند.
این مسئول اضافه کرد:  با توجه به مشکالت اخیر ، بررسی های الزم در 
مناطقی از کشور که کمبود گازوییل در شبکه حمل و نقل جاده ای وجود دارد 

انجام شده است.

با  میدان مشترک  از  نفت  تولید  افزایش  برای  ایران  نهایی  گام 
عربستان

مجری طرح توسعه میدان فروزان در شرکت نفت فالت قاره ایران گفت: با 
تالش متخصصان این شرکت، جریان دهی نخستین چاه تولیدی طرح نگهداشت 
و افزایش تولید در میدان مشترک فروزان آغاز شد و برای نخستین بار تولید نفت 

از الیه مخزنی کژدمی فوقانی در این میدان محقق شد.
اولویت توسعه میادین مرزی و  با توجه به  افزود:  مهندس شهرام متوسل 
مشترک، تسریع در افزایش تولید میدان مشترک فروزان در دستور کار قرار گرفت 
و خوشبختانه پس از 88 روز تالش مستمر شبانه روزی در 2۹ فروردین ۱۴۰۱ با 

موفقیت جریان سیال از چاه برقرار شد.
وی گفت: پس از انجام 2۷38 متر حفاری در 8 حلقه چاه، برای نخستین بار 
تولید نفت از الیه مخزنی کژدمی فوقانی در این میدان محقق شد که با تکمیل 
این چاه، دکل حفاری به یک چاه دیگر منتقل و همچنان حفاری در سایر چاه ها 
ادامه خواهد یافت. متوسل گفت: با انجام عملیات طراحی، مهندسی، خرید کاال، 
تجهیزات و تامین سرویس های الزم، همزمان دو دستگاه دکل دریایی در حال 

حفاری در این میدان مشترک است.
پروژه افزایش تولید میدان مشترک فروزان جزو یکی از چهار پروژه طرح 
نگهداشت و افزایش تولید در شرکت نفت فالت قاره ایران است که توسط شرکت  

پتروپارس اجرا می شود.

وزیر اقتصاد: 

ارز ۴۲۰۰ تومانی گام به گام حذف می شود
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زیر نظر: محمد امامی

افزایش صادرات نفت ایران به چین؛ بدون تخفیف
ایران از ابتدای سال 2۰2۱ تا کنون بیش از 33۷ میلیون بشکه نفت به چین 
صادر کرده که از این محل 22 میلیارد دالر درآمد داشته است. هر بشکه نفت ایران 
به چین در سال 2۰2۱ به قیمت ۵۶ دالر و امسال به قیمت هر بشکه ۹۷ دالر به 
فروش رسیده که با توجه به میانگین قیمت نفت، ارزان فروشی اتفاق نیافتاده است.
یک رسانه آمریکایی در روزهای گذشته از میزان صادرات نفت ایران به چین 

و درآمد ایران از این محل از ابتدای سال 2۰2۱ تاکنون گزارشی ارائه کرده است.
بر اساس اعالم این رسانه آمریکایی، ایران از زمانی که دونالد ترامپ از مسند 
ریاست جمهوری آمریکا کنار رفت تاکنون بیش از 33۷ میلیون بشکه نفت به چین 

صادر کرده و از این محل 22 میلیارد دالر درآمد داشته است.
بر اساس همین گزارش در 3 ماهه اول سال 2۰22، ایران روزانه به طور میانگین 
82۹ هزار و 2۶۰ بشکه نفت به چین صادر کرده بود که با یک حساب سرانگشتی 
مشخص می شود که صادرات نفت ایران در سال 2۰22 تا پایان ماه مارس ۷۴ میلیون 
و ۶33 هزار بشکه برآورد می شود. صادرات ایران به چین در سال 2۰2۱ میالدی 

بیش از 2۶3 میلیون بشکه بوده است.
بنابراین حدود 2۱ درصد از صادرات نفت ایران به چین از ابتدای سال 2۰2۱ 

تاکنون در 3 ماهه ابتدایی سال 2۰22 انجام شده است.
افزایش صادرات نفت ایران به چین در این مدت در حالی اتفاق افتاده که برخی 
این رشد صادرات را ناشی از ارزان فروشی ایران می دانند و تخفیف های بزرگ را دلیل 

اقبال چین برای خرید نفت ایران در شرایط تحریم عنوان می کنند.
نگاهی به آمارهای اوپک نشان می دهد که قیمت میانگین نفت ایران در سال 
2۰2۱ میالدی حدود ۶۰ دالر در هر بشکه بوده است. این رقم در 3 ماهه اول سال 

2۰22 حدود ۹۷.۵ دالر در برآورد می شود.
درآمد ۱۴.۷ میلیارد دالری ایران از فروش نفت به چین

با توجه به افزایش قیمت نفت در سال جاری میالدی و میزان صادرات نفت 
 ۷.3 از  بیش  زرد،  اژدهای  کشور  به  نفت  از صادرات  ایران  درآمد  چین،  به  ایران 

میلیارد دالر است.
بنابراین ایران در سال گذشته میالدی از صادرات نفت خود به چین درمجموع 
حدود ۱۴.۷ میلیارد دالر درآمد به دست آورده است و با توجه به صادرات 2۶3 میلیون 

بشکه ای، قیمت فروش هر بشکه نفت ایران به چین ۵۵.8۴ دالر برآورد می شود.
با توجه به آنکه قیمت نفت ایران بر اساس اطالعات اوپک در سال گذشته 
میالدی ۶۰ دالر در هر بشکه بوده، بنابراین ایران هیچ ارزان فروشی برای صادرات 
و  تحریم ها  زدن  دور  برای  مسیرهایی  کردن  پیدا  با  بلکه  نداده،  انجام  خود  نفت 
را مجاب  نفت خود  واردکننده  بزرگترین  توانسته  بازاریابی های گسترده،  همچنین 

کند که نفت ایران را بخرد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با وجود عدم تغییر در شرایط تحریمی ایران، 

صادرات نفت بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
افزایش صادرات نفت، افزایش درآمدهای نفتی را به دنبال داشته و آنگونه که 
»جواد اوجی« وزیر نفت اعالم کرده باعث شده تا وزارت نفت بیش از تعهدات خود 

در بودجه سال گذشته، منابع مالی به دولت تزریق کند.
اوجی با اشاره به اینکه در عمر ۷ ماهه وزارت نفت دولت سیزدهم تاکنون 
۱۶.۵ میلیارد دالر قرارداد جدید به امضا رسیده است، گفت: این قراردادها چند برابر 

قرارداد ایران با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بود که به نتیجه نرسید.
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کارشناس صنعت خودرو:

بازار سیاه خودرو از تبعات قرعه کشی است!
تهیه و تنظیم: مجتبی کاشی

بابک صدرایی اظهار داشت: وقتی 
خودرو  برای  را  قرعه کشی  این  ما 
می دهیم  بازار  به  سیگنالی  می گذاریم، 
که تقاضا برای خودرو زیاد است و من 
باشم،  تقاضا  این  پاسخگوی  نمی توانم 
این  و  می گذارم  قرعه کشی  بنابراین 
آزاد  بازار  یا  سیاه  بازار  قدرت  موضوع 
و فرصت دالل ها را بیشتر می کند که 
دستشان باز باشد و قیمت بازار را بیشتر 

افزایش دهند.
درباره  خودرو  صنعت  کارشناس 
تبعات  و  کشور  در  خودرو  قرعه کشی 
آن در بازار گفت: وقتی برای هر پدیده  
ایجاد  محدودیت  اقتصادی  کاالی  یا 
می کنید و می گویید قرعه کشی می کنیم 
که برای مثال بین 3۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر 
2۰ تا 3۰ هزارنفر انتخاب می شوند، عمال 
این کار حرص و ولعی را ایجاد و برای 
می کند.  ایجاد  افزوده  ارزش  کاال  آن 
چون عمال می گوید انقدر تقاضا وجود 
دارد در حالیکه ما می توانیم پاسخگوی 

این تعداد از متقاضیان باشیم.
وی افزود: با این کار خودروسازان 
عمال به بازار آزاد سیگنالی می دهند که 
من نسبت به تقاضایی که وجود دارد، 
یا  بازار سیاه  دارم پس  عرضه کمتری 
رانت یا بلک مارکت برای آن محصول 
است  تبعاتی  از  این  می کنند.  ایجاد 
می تواند  خودرو  برای  قرعه کشی  که 

ایجاد کند.
صدرایی با تاکید براینکه باید نیاز 
واقعی خودرو در بازار برآورد شود که در 
ادامه  است؟  دستگاه  چند  کشورساالنه 
داد: سال گذشته ۹۰۰ هزارخودرو تولید 
کردیم، در حالیکه نیاز واقعی ما با این 
خوشبینانه  خیلی  اگر  اقتصادی  شرایط 

تا  میلیون  یک  بین  بگیریم،  نظر  در 
یک میلیون و دویست خودرو در سال 
است. حال چرا وقتی خودروسازان اعالم 
ثبت نام می کنند، ۵ میلیون یا ۱۰ میلیون 

نفر برای خوردو ثبت نام می کنند؟
سیاهی  که  عده  یک  افزود:  وی 
لشکرهستند و می خواهند شانس خود را 
در این زمینه امتحان کنند و نیاز واقعی 
به خودرو ندارند. عده دیگر هم افرادی 
هستند که با این وضعیت اقتصادی که 
در کشور وجود دارد، چاره ای جز ثبت نام 
ندارند و فرش زیرپا، طال و پس اندازش 
و غیره را می فروشد و ثبت نام می کند 
که اگر خودرو به نامش درآمد در بازار 

آزاد دوبرابر قیمت بفروشد.
با  خودرو  صنعت  کارشناس  این 
تاکید بر اینکه تقاضای کنونی خودرو، 
تقاضای واقعی نیست، تصریح کرد: این 
تقاضا می تواند هشدار دهد که وضعیت 
اقتصادی مردم به قدری با مشکل مواجه 
است که به جای اینکه پول ها در تولید، 
حرکت هایی  که  در  و  سرمایه گذاری 
و  اشتغال  اندک  سرمایه  یک  با  بتوان 
کاری انجام شود و حتی تولید کوچکی 
بازار  و  داللی  سمت  به  بگیرد،  شکل 

واسطه گری آن هم خودرو می رود.
صدرایی تاکید کرد: پس نیاز واقعی 
بازار یک بحث است و بحث دیگر اینکه 
وقتی ما این قرعه کشی را برای خودرو 
می دهیم  بازار  به  سیگنالی  می گذاریم، 
که تقاضا برای خودرو زیاد است و من 
باشم،  تقاضا  این  پاسخگوی  نمی توانم 
این  و  می گذارم  قرعه کشی  بنابراین 
آزاد  بازار  یا  سیاه  بازار  قدرت  موضوع 
و فرصت دالل ها را بیشتر می کند که 
دستشان باز باشد و قیمت بازار را بیشتر 

افزایش دهند.
وی در ادامه درباره راهکار بهبود 
زمانی  تا  گفت:  بازار  در  خودرو  قیمت 
که موج گرانی در کشور در راه است، تا 
زمانی که قیمت دالر شیب صعودی دارد 
و اخبار می گوید که امسال حدود 3۰ تا 
۴۰ درصد به حقوق ها اضافه می شود و 
بعضی پیش بینی می کنند که حداقل ۵۰ 
درصد گرانی باید در راه باشد، گرانی با 

شیب تندی باال می  رود.
داد:  ادامه  خودرو  کارشناس  این 
اکنون بخش زیادی از کسب و کارها و 
تولید از بین رفته است و مردم به دنبال 
سود  که  می روند  زودبازده  بازارهای 

خوبی به آنها بدهد که خودرو هم یکی 
از آنهاست که همیشه بازارش داغ است 
و ریسک کمتری دارد. در حالیکه این 
برای  که  درخواست هایی  و  نام ها  ثبت 
مردم  واقعی  نیاز  می آید،  خودروسازان 
به خودرو نیست و یک نیاز حبابی و به 

تناسب شرایط اقتصادی کشور است.
وی افزود: زمانی که ثبات اوضاع 
مثل سال های ۹۴ و ۹۵ شود و به فضای 
قبل از تحریم ها برگردد که خودروسازان 
بدون قرعه کشی سایت را باز می کردند 
و ماشین را 2۰ یا 3۰ روزه به مشتری 
مردم  واقعی  نیاز  می دادند،  تحویل 
اقتصادی مردم  بود. وضعیت  مشخص 
نسبت به آن سال ها بهتر که نشده ولی 
فقط چون احساس خطر می کنند و کل 
داشته هایش را می خواهند روی خودرو 

سرمایه گذاری کنند. 
بهبود  کرد:  خاطرنشان  صدرایی 
قیمت خودرو در بازار به عوامل متعددی 
ارز  ارز و حذف  بستگی دارد که شامل 
و  دالر  قیمت  رفتن  باال  و  ترجیحی 
مشکالت تولید و تامین قطعه و عرضه 
خودرو به میزان الزم وجود ندارد. به دنبال 
آن خودروسازان هم مجبور می شوند برای 
باالبردن قیمت خودرو، عرضه را کم کنند 
آنها سود  برای  و  رود  باالتر  قیمت  که 
داشته باشد، همه این عوامل در قیمت 

اصلی خودرو تاثیرگذار هستند.
در  خودرو  صنعت  کارشناس  این 
پایان اظهار کرد: قرعه کشی بیشتر جنبه 
روانی در بازار خودرو دارد که حذف یا 
ادامه آن می تواند تاثیرات کوتاه مدتی در 
قیمت خودرو داشته باشد که دولت با این 
کار نه تنها موفق به کنترل قیمت نشد 
بلکه ضربه محسوسی هم به قیمت ها 

وارد کرد.
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حیه  نا ه  سپا ه  ند ما فر
امامت تبریز گفت: با مدیریت 
و برنامه واحد در حوزه فضای 
رسانه  امپراطوری  توانیم  می  مجازی، 
جمهوری  علیه  مدام  که  را  غرب  ای 
کنند،  می  فضاسازی  ایران،  اسالمی 

از بین ببریم.
حسین  ر  ا سد پا هنگ  سر
پوراسماعیل، در نشست هم اندیشی با 
فعالین حوزه فضای مجازی، فرماندهان 
مجازی  فضای  مسئولین  و  پایگاهها 
اظهار داشت: در   ، تبریز  امامت  ناحیه 
مقام  از سوی  که  شعار سال  با  رابطه 
است،  شده  نامگذاری  رهبری،  معظم 
فعالین مجازی بسیجی و انقالبی، باید 
کمک  سال  شعار  شدن  عملیاتی  به 
فضای  ظرفیت  از  استفاده  با  و  کنند 
مجازی، کم و کاستی ها و نقاط قوت 

را بیان کنند.
فرمانده سپاه ناحیه امامت با بیان 
اینکه هم در داخل کشور و هم خارج از 
دشمنان  و  بدخواهان  همواره   ، مرزها 
انقالب، در حال پمپاژ اخبار غیر واقعی، 
های  رسانه  گفت:  هستند  کشور  علیه 

با این  ، برای مقابله  انقالبی و دلسوز 
هجمه ها، باید در کنار هم و با ایجاد 
به تمام  تیم های تخصصی و دلسوز، 
بی  اتهامات  و  ها  پراکنی  شایعه  این 

اساس ، پاسخ دهند.
را،  ادراکی  و  شناختی  جنگ  وی 
و  دانست  جنگی  هر  از  تر  خطرناک 
گفت: اگر اعتقاد، حس وطن دوستی و 
اعتماد مردم، از طریق همین اخبار کذب 
و جعلی، از بین برود، آنوقت هزینه های 
سنگینی را متحمل خواهیم شد ولی با 

انقالبی،  نیروهای  و  مردم  هوشیاری 
حربه دشمن را خنثی خواهیم کرد.

سرهنگ پاسدار پوراسماعیل ادامه 
نیروهای  دالیلی،  به  متأسفانه  داد: 
فضای  ظرفیت  از  بسیجی،  و  انقالبی 
مجازی، آنگونه که باید، خوب استفاده 
نکرده اند و امیدواریم با واکاوی آسیب 
ها و بررسی علل ضعفها، این کاستی 

ها را جبران کنند.
ناحیه  سپاه  حوزه  در  افزود:  وی 
مشاوران  همفکری  با  باید  هم  امامت 

ضعف  ترین  مهم  تخصصی،  و  خوب 
و  شناسایی  را  مجازی  حوزه  های 
برای ترمیم آنها ، راهکارهای خوب و 

عملیاتی ارائه دهیم.
تبریز  امامت  ناحیه  سپاه  فرمانده 
انعکاس گسترده اخبار واقعی و  گفت: 
فضای  در  انقالب  دستاوردهای  بیان 
سواد  بردن  باال  و  آموزش  مجازی، 
نویسی  ای شهروندان، خالصه  رسانه 
و  طویل  محتواهای  تولید  از  پرهیز  و 
خسته کننده، رصد دائمی اخبار، تقسیم 
وظایف و استفاده از تخصص افراد در 
اقداماتی  ترین  مهم  از  خود،  حوزه 
است که باید در حوزه فضای مجازی، 

انجام شود.
در  پوراسماعیل  پاسدار  سرهنگ 
خاتمه با اشاره به تدوین سند چشم انداز 
ده ساله بسیج و سپاه در حوزه فضای 
انداز  چشم  و  سند  این  گفت:  مجازی 
، در دو دوره ۵ ساله، تدوین و برنامه 
ریزی شده است که در پایان این بازه 
مد  مطالبات  و  اهداف  به  باید  زمانی، 
دلسوزین  و  رهبری  معظم  مقام  نظر 

انقالب، دست یابیم.

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز در نشست هم اندیشی با فعالین فضای بیان کرد؛

ضرورت ایجاد رویه واحد و منسجم در حوزه فضای مجازی کشور 
جنگ شناختی و ادراکی خطرناک تر از هر جنگی است

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم :
۱۵۰ هزار خدمت بصورت غیر حضوری در شرکت گاز 

ایالم انجام شد
از انجام ۱۴۹ هزارو ۹2۹ خدمت  مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم 
شرکت گاز استان ایالم به مشترکین و ارباب رجوع در زمینه های مختلف 

درسال ۱۴۰۰ بصورت غیر حضوری خبر داد.
عباس شمس اللهی با اعالم این خبر اظهار داشت: این خدمات در ۱۵ حوزه 
کاری مختلف بوده است که طی بررسی های بعمل آمده و نظر سنجی های انجام 
شده، رضایت نسبی آحاد مختلف مردم شهری و روستایی را فراهم کرده است.

وی به مهمترین خدمات غیرحضوری در این شرکت اشاره کرد و افزود: 
این خدمات شامل انتقاد تلفنی، ثبت رقم مصرف وشماره کنتور، دریافت آخرین 
قبض، شکایات تلفنی، پاسخگویی مسئوالن، خدمات الکترونیکی، نصب و 
جابجایی علمک، استعالمات، درخواست مالقات با مدیرعامل، درخواست تغییر 

نام، پرداخت آنالین قبض و غیره بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم ادامه داد: سال گذشته ۱۴۹ هزار و ۹2۹ 
خدمت از طریق میز خدمت شرکت گاز استان ایالم انجام شده است که از این 
تعداد 2۵۴ مورد حضوری و ۱۴۹ هزارو ۶۷۵ مورد آن بصورت غیرحضوری و 

الکترونیکی ارائه شده است.
با  ارتباط  اینترنتی  از طریق سامانه جامع  این خدمات  داد:  ادامه  وی 
مشتریان )crm(، وب سایت اینترنتی، تلفن گویای 2۴ ساعته، اپلیکیشن 

تلفن همراه، سیستم پیامکی و مراجعه حضوری انجام شده است.
از  بیش  آمده  بعمل  نظرسنجی های  طی  کرد:  تصریح  شمس اللهی 
۹۰ درصد جامعه شهری و روستایی استان از ارائه خدمات غیرحضوری و 
رضایت  بهتر،  ارائه خدمات  با  و تالش می شود  دارند  رضایت  الکترونیکی 

نسبی مردم جلب شود.
وی افزود: به دلیل شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از تجمعات ناشی از 
مراجعه حضوری و رعایت پروتکل های بهداشتی و کاهش هزینه های تردد 
مشترکین، میز خدمت الکترونیکی در این مجموعه فعال شده تا ارباب رجوع 
بدون نیاز به تردد های غیرضروری به راحتی بتوانند مشکالت و موارد درخواستی 

خود را مطرح و پیگیری کنند.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت: شرکت گاز استان از طریق راه اندازی 
آدرس  به  الکترونیکی  به صورت   )crm( با مشتریان  ارتباط  سامانه جامع 
http://crm.nigc-ilam.ir به تمام مشترکین به صورت غیرحضوری 

خدمات ارائه می کند.
شمس اللهی اظهار داشت: این شرکت در راستای توسعه میز خدمت 
الکترونیکی و خدمات دهی غیرحضوری، سامانه جامع ارتباط با مشتریان از ۵ 
طریق مختلف شامل سامانه اینترنتی CRM، وب سایت شرکت، سامانه پیامکی، 
تلفن گویای 2۴ ساعته و اپلیکیشن اندروید تلفن همراه اقدام به خدمات دهی 

غیرحضوری به مشترکین و ارباب رجوع می کند.

مدیرکل امور عشایر استان ایالم:
ایالم ۳۵ درصدی  فرآورده های دامی عشایر  تولید 

کاهش داشته است
مدیرکل امور عشایراستان ایالم گفت: فراورده های دامی عشایر نظیر 
گوشت، شیر، روغن و کشک در سال جاری به علت آثار خشکسالی به میزان 

3۵ درصد کاهش داشته است.
“فرشاد یاسمی« اظهار داشت: کاهش تعداد دام )تلفات دام( به میزان 2۰ 
درصد، کاهش تعلیف مراتع به میزان 8۰ درصد، کاهش منابع آبی و خشکیدگی 
چاه های آب شرب به میزان ۵۰ درصد، کوچ زودهنگام و خارج از تقویم عشایر 

از دیگر تبعات و آثار خشکسالی های متعدد استان است.
وی افزود: عشایر و دام های آنها در وضعیت نامساعد و بغرنجی قرار 
دارند که باید با ارائه راهکارهای عملی و با همکاری سایر دستگاه های مرتبط 
بخشی از مشکالت این قشر را در برابر تبعات زیان بار خشکسالی کاهش داد.

مدیرکل امور عشایر ایالم تصریح کرد: تامین آب شرب عشایر و دام 
های آنها به تخصیص 2۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای کاهش فاصله دوره های 
آبرسانی به عشایر و همچنین ایجاد استخرهای ذخیره آب در مسیر رودخانه 
ها برای احشام و استفاده از ظروف پلی اتیلنی بزرگ برای آب شرب نیاز دارد.

“یاسمی« تامین علوفه دام عشایری به صورت یارانه ای به میزان ۱۵۰ 
هزار تن، تسریع در خرید دام مازاد و حذفی عشایر توسط شرکت پشتیبانی 
امور دام با قیمت مناسب و متعادل، ارائه تسهیالت ارزان قیمت به عشایر و 
تشکل های عشایری برای تهیه و توزیع علوفه به مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال را 

از دیگر اقدامات موثر برای عشایر دانست.
وی اضافه کرد: صادرات دام مازداد به کشور عراق یا کشورهای همجوار، 
الحسنه،  قرض  قیمت  ارزان  تسهیالت  اعطای  عشایری،  های  وام  امهال 
جلوگیری از خروج کاه و کلش از استان، اجازه چرای دام در مراتع ُقُرق شده 
منابع طبیعی و واکسیسناسون رایگان دام ها نیز در کمک به جامعه عشایری 

برای کاهش مشکالت آنها موثر است.

افتتاح نخستین مدرسه تخصصی اتیسم در اصفهان
همزمان با سفر وزیر آموزش و پرورش به اصفهان اولین مدرسه استثنائی 

اتیسم در اصفهان افتتاح شد.
این پروژه آموزشی به همت بنیاد نیکوکاری دستان مهربان و با زیربنای 
2 هزار و ۵2 متر مربع و مساحت ۱8۰۰ متر مربع در ناحیه 3 آموزش و پرورش 
اصفهان احداث شده است و شامل ۱۵ کالس درس، 2 اتاق اداری و معلم، ۵ 

کارگاه و سالن اجتماعات، سالن ورزشی، آزمایشگاه و کتابخانه است.
وزیر آموزش و پرورش در مراسم افتتاح اولین مدرسه استثنائی اتیسم در 
اصفهان که روز )پنجشنبه_2۵ فروردین( برگزار شد، با قدردانی از معلمان و 
به ویژه معلمان مدارس با نیازهای ویژه، گفت: کار تعلیم و تربیت هنر است و 
کار هنری سخت است، اما کار برای کودکان استثنایی خیلی سخت تر است 

و قدردان این معلمان هستیم.
وی با بیان اینکه خیرین بهترین الگوهای تربیتی هستند، گفت: ما با 
اشتیاق به بنیاد نیکوکاری دستان مهربان می آییم که در حوزه آموزش و پرورش 
و رفاه عملکرد خوبی دارد و امیدواریم خداوند به آنها توفیق خدمت بیشتر دهد.

زهرا یوسفی، مدیرعامل بنیاد نیکوکاری دستان مهربان با اشاره به تاسیس 
این بنیاد از ۱۵ سال پیش، گفت: 2۰ شعبه در استان های مختلف داریم و 

دیدگاه ما توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و کودکان است.
وی بابیان اینکه تالش می کنیم استعدادهای کودکان را بارور کنیم، افزود: 
در هر نقطه کشور که نیاز باشد مدرسه می سازیم و در حال حاضر نیز قول ساخت 
2۰ مدرسه در سیستان و بلوچستان را داده ایم که تعدادی در حال اجرا است.

انجام بیش از ۶ هزار مورد بازرسی در قالب طرح کنترل 
بازار در استان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اردبیل، هاشم عالیی 
مدیر کل استاندارد استان اردبیل در تشریح عملکرد یکساله این اداره کل گفت: 
با هدف حفظ سالمت و ایمنی جامعه، ملموس نمودن حضور استاندارد در 
جامعه و اعتماد سازی و ارتقای کیفیت محصوالت و بر اساس برنامه زمانبندی 
ابالغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، در قالب طرح طاها) طرح اجرای 
هماهنگ استانداردهای اجباری(، در سال۱۴۰۰، ۶۰3۶ مورد بازرسی از مراکز 
عرضه و توزیع کاالی استان، توسط شرکتهای بازرسی تأیید صالحیت شده 
و کارشناسان استاندارد انجام گرفته که نسبت به برنامه عملیاتی مصوب ۱۰۶ 

درصد تحقق عملکرد داشته است.
مهندس عالیی افزود: در همین مدت و در قالب طرح طاها تعداد ۱۷۹مورد 
نمونه برداری و آزمون فرآورده ها از مراکز عرضه و فروش کاال در زمینه 
های صنایع غذایی وکشاورزی نساجی و چرم، بسته بندی وسلولوزی، خودرو 
و نیروی محرکه ،مهندسی پزشکی، ساختمانی و معدنی، ایمنی، سالمت، 
انرژی و محیط زیست، مکانیک و فلزشناسی و انگ فلزات گرانبها دراستان 

اردبیل انجام شده است.
وی گفت: با اعتبار تخصیص  یافته از سوی سازمان ملی استاندارد ایران 
برای نمونه برداری طرح اجرای هماهنگ استاندارد)طاها(، کاالهای مشمول 
مقررات استاندارد اجباری از سطح بازار خریداری و در آزمایشگاه های همکار 

و آزمایشگاه های اداره کل مورد آزمون قرار می گیرند.

معماری  و  شهرسازی  معاونت  جدید  سرپرست  معارفه 
شهرداری اهواز برگزار شد

با حضور رضا امینی شهردار اهواز، مراسم معارفه سرپرست معاونت 
شهرسازی و معماری و سرپرست اداره کل بازرسی شهرداری اهواز برگزار 

شد.
این جلسه که  در  اهواز  رسانی شهرداری  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
امینی گفت:  برگزار شد،  مدیران شهرداری  و  معاونین شهردار  با حضور 
تغییرات مدیریتی دمیدن روح تازه به مجموعه های اجرایی است که قطعًا 
باعث افزایش کیفی خدمات می شود و لزوماً به معنای نفی مدیران پیشین 
در  جدید  انرژی  و  روح  تزریق یک  بلکه  نیست  آنها  ناتوانی  و  و ضعف 

سیستم مدیریتی است.
وی افزود: استفاده از ظرفیت های جدید به منظور پیشرفت در مدیریت 
شهری است که شهرسازی شهرداری اهواز نیز از این قاعده مستثنی نیست.

شهردار اهواز تصریح کرد: اگر وظایف ذاتی در حوزه شهرسازی به 
خوبی اجرا شود، ما سایر بخش ها را در همین قالب و شهر را در همین 
کاربری می توانیم مدیریت کنیم و پس از شکل فیزیکی شهر می توان به 

محتوای آن هم به خوبی پرداخت.
رضا امینی پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع در حوزه شهرسازی را از 
تمام حوزه های دیگر سخت تر و مهم تر خواند و اظهار کرد: رعایت اخالق 
گرایی، صحت در عملکرد در ارائه خدمات مطلوب و همچنین تسلط و 
اشراف به دانش روز و فن مدیریتی و قواعد کاری از ارکان مهم در حوزه 

شهرسازی است.
شهردار اهواز در پایان ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای معاونان 

جدید از زحمات و تالش های بی وقفه معاونان پیشین قدردانی کرد.
گفتنی است امینی در احکام جداگانه ای زارع زاده را به سمت سرپرست 
معاونت شهرسازی و معماری و صالحی را به سمت سرپرست اداره کل 

بازرسی شهرداری اهواز منصوب کرد.

در دیدار مدیرعامل توسعه نیشکر با مدیرکل امور مالیاتی 
خوزستان مطرح شد؛

ارمغان نیشکر برای خوزستان اشتغال، تولید و توسعه است
دکتر عبدعلی ناصری در این دیدار، گزارشی از اقدامات این شرکت در 
پرداخت مالیات در درون استان، ارائه داد و بیان داشت که فعالیت کشت و 
صنعت های هشتگانه نیشکر در خوزستان، اشتغال و تولید و توسعه را به 

همراه آورده است.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی امروز یکشنبه )28 
فروردین ماه( با مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دکتر 
عبدعلی ناصری در این دیدار، گزارشی از اقدامات این شرکت در پرداخت 
مالیات در درون استان، ارائه داد و بیان داشت که فعالیت کشت و صنعت های 
هشتگانه نیشکر در خوزستان، اشتغال و تولید و توسعه را به همراه آورده است.

جهانشاه ارزانی بیرگانی مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان نیز در 
این دیدار اظهار امیدواری کرد که همه ما مسئولین در هر ارگان و سازمانی 

بتوانیم قدمی در راستای خدمت به مردم خوزستان برداریم.

به مناسبت روز سیمبان انجام شد؛
تجلیل از سیمبان نمونه شرکت توزیع برق استان سمنان

مدیران  توانیرو  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون  مجازی  حضور  با 
عامل شرکتهای توزیع برق، از سیمبان نمونه شرکت توزیع برق استان 

سمنان تجلیل شد.
گفتنی است: در جلسه گذر از پیک بار تابستان سال ۱۴۰۱ که در ارتباط 
تصویری با مرکز پایش صنعت برق برگزار شد، در بخش نخست نشست 
و به مناسبت 2۹ فروردین ماه، »روز جهانی سیمبان«، از سیمبانان نمونه 
شرکت های توزیع برق تقدیر صورت پذیرفته و از »جمال نژادمحمدی«، 
سیمبان نمونه شرکت توزیع برق استان سمنان با اهدای لوح سپاس و هدیه 
ای تجلیل به عمل آمد.در بخشی از متن لوح تقدیر سیدمحمد حسینی نژاد، 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خطاب به سیمبان نمونه این شرکت 
آمده است: » صنعت سرافراز برق همواره خدمات خود را به مردم عزیز 
و شریف ارائه می نماید و امروز به عنوان صنعتی  پیشرو در کشور مطرح 
می باشد. در این بین سیمبان ها با تالشی مجدانه و مجاهدتی صادقانه و 
دلسوزانه، به صورت شبانه روزی و در تمامی شرایط با همتی  بلند، دستانی 
پرتوان و اراده ای پوالدین، نورد روشنایی و نبض زندگی را برای مردم به 
ارمغان می آورند که به عنوان برگ زرینی در صحیفه پرافتخار این صنعت 

زیربنایی نقش بسته است.
 اینک که به فضل الهی و مساعی مستمر خویش به عنوان سیمبان 
موفقیت  این  اید،  شده  انتخاب  سمنان  استان  برق  توزیع  شرکت  نمونه 
ارزشمند را به حضور جناب عالی تبریک گفته، توفیق و بهروزی روزافزون 

شما را از درگاه احدیت مسئلت دارم.”
یادآور می شود: به همین مناسبت، ضیافت افطار در مراکز فوریت 

های برق این شرکت با حضور همکاران عملیاتی کشیک به اجرا درآمد.

یک حلقه چاه آب به ظرفیت آبرسانی کاکی افزوده می شود
با اشاره به تسریع در اجرا طرح های  مدیر آبفای شهرستان دشتی 
آبرسانی گفت: تالش داریم مشکالت آب شهرستان دشتی با اجرا طرح ها 
عملیاتی  و  تدوین  مهمی  زمینه طرح های  این  در  و  برسانیم  به حداقل 

شده است.
مجتبی گلبینی از حفر یک حلقه چاه آب در کاکی خبر داد و بیان کرد: 
با حفر یک حلقه چاه آب در کاکی با دبی 8 لیتر در ثانیه، ظرفیت تولید آب 

در شهرستان دشتی افزایش می یابد.
وی اعتبار اجرا این طرح را ۱3 میلیارد ریال دانست و تاکید کرد: برای 
گذر از بحران کم آبی در فصل گرما مدیریت مصرف آب باید در دستور کار 

همه مشترکین قرار بگیرد.
مدیر آبفای شهرستان دشتی برخورد قاطع با انشعاب آب غیرمجاز 
را یکی از اولویت ها دانست و بیان کرد: آب شبکه آبرسانی در شهرها و 
اراضی  آبیاری  از  و  بگیرد  قرار  شرب  مصرف  در  باید  دشتی  روستاهای 

کشاورزی و دامداری به شدت پرهیز شود.
گلبینی افزود: در صورت مشاهده مصرف آب غیرشرب با متخلفان 

برخورد قاطع قانونی می شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی :
جمع آوری  مرکزی  استان  مدارس  گازی  بخاری های 

می شود
استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل   : نوروزی  حامد 
مرکزی گفت: رویکرد جدید این است حذف بخاری های گازی و ممانعت 

از استفاده ی شعله مستقیم در مدارس است.
»حسین محمدی« با اشاره به وضعیت سیستم گرمایشی  در مدارس 
استان اظهار داشت: استان مرکزی جزو نخستین استان هایی بوده که اعالم 
کرده بخاری نفتی را جمع کرده است، در سال ۹۷ با حضور استاندار وقت 
در مهرماه جشن برچیدن بخاری نفتی گرفته شد و به تمام مراکز آموزش 
و پرورش اعالم شده که اگر مدارسی تازه تاسیس است حق استفاده از 
بخاری نفتی را ندارد و مدارس اعالم کنند تا سامانه گرمایشی استاندارد 

در اختیار آنها قرار بگیرد.
وی بیان کرد: از مجموع کالس هایی که در سطح استان وجود دارد 
۵ هزار و ۵۰۷ کالس درحال حاضر استاندارد گرمایشی را دارا هستند این 
درحالی است که از بخاری نفتی عبور کرده ایم و رویکرد جدید این است  
حذف بخاری های گازی و ممانعت از استفاده ی شعله مستقیم در مدارس 
است بنابراین استفاده از  سامانه های گرمایشی استاندارد مثل رادیاتور استفاده 

شود که کمترین خطرات را برای دانش آموزان داشته باشد.

مدیرشعب بانک کشاورزی استان 
میلیارد   ۶۱۰ کشاورزی  بانک  گفت: 
ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به 
از متقاضیان ایالمی پرداخت  ۶۴2 نفر 

کرده است.
“ بهزاد عزت پناه« اظهار داشت: 
سال گذشته و در کنار حمایت از تولید و 
کشاورزی، ۶۱۰ میلیارد ریال تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج به زوج های جوان 

این استان پرداخت شده است.
در  مالی  منابع  این  افزود:  وی 
حسنه  سنت  ترویج  و  تسهیل  راستای 
ازدواج در بین جوانان متقاضی پرداخت 

شده  است.
مدیر شعب بانک کشاورزی استان 
از  حمایت  کنار  در  کرد:  تصریح  ایالم 
ها  دامداری  و  باغداری   ، کشاورزی 
ازدواج  به  کمک  برای  اعتبار  تامین   ،
زوج های جوان را در اولویت قرار داده 
آنان  آسان  ازدواج  برای  زمینه  تا  ایم 

فراهم شود.
سال  شد:  »یادآور  پناه  “عزت 
تامین  برای  ای  ویژه  اعتبارات  گذشته 
و  دامی  باغی،   ، نهاده های کشاورزی 
دیگر بخش های مرتبط با این حوزه در 

استان ایالم هزینه شده است.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان ایالم عنوان کرد؛

پرداخت تسهیالت به ۶4۲ نفر از متقاضیان ایالمی

اصفهان  استان  آبفای  سرپرست 
از ادامه آبرسانی سیار به 3۰۵ روستای 
این استان در طول سال جاری خبر داد. 
های  خشکسالی  اکبری،  ناصر 
محلی  منابع  آبدهی  کاهش  و  مستمر 
را از جمله عوامل تامین آب روستاها 
گفت:  و  کرد  اعالم  سیار  صورت  به 
تحت  روستا   ۱۹۵ فقط  تعداد  این  از 
پوشش شرکت آب و فاضالب استان 
به  شرکت  این  اما  هستند  اصفهان 
اجتماعی  مسئولیت  و  رسالت  لحاظ 
و  سالم  آب شرب  دارد،  عهده  بر  که 
بهداشتی مردم ساکن در ۱۱۰ روستای 
صورت  به  نیز  را  پوشش  تحت  غیر 

تامین می کند.  سیار 
وی جمعیت تحت پوشش آبرسانی 
را 38  یاد شده  سیار در 3۰۵ روستای 
ماهیانه  افزود:  و  کرد  اعالم  نفر  هزار 
 3۰ از  گیری  بهره  با  میانگین  طور  به 
دستگاه تانکر، بالغ بر2۵  هزار متر مکعب 

آب در این روستاها توزیع می شود.
فزود:  ا حال  عین  در  کبری  ا
درجه  از38  بیش  به  دما  افزایش  با 
سانتیگراد در ماه های مرداد و شهریور 
آبرسانی  پوش  تحت  روستاهای  تعداد 

تانکرهای  تعداد  روستا،   3۵۶ به  سیار 
آب  حجم  و  دستگاه   ۶۰ به  آبرسان 
توزیع شده به 38 هزار متر مکعب در 

ماه می رسد.
وی در بخش دیگری از سخنانش 
به پراکندگی جغرافیایی روستاهای تحت 
پوشش آبرسانی سیار اشاره کرد و گفت: 
شهرستان نایین با ۱3۱ ، اردستان با ۷3 
، کوهپایه با 3۹ ، خور و بیابانک با 23 
، جرقویه با 2۱ ، بویین و میاندشت با 
با 8، نطنز  با ۱۶، فریدن  ۱۷، چادگان 

با 8،  شاهین شهر و میمه با ۷، تیران 
با ۷، سمیرم با 3، شهرضا با 2  و براآن 
و کرارج با ۱روستا به ترتیب بیشترین 
روستاهای تحت پوشش آبرسانی سیار 

را به خود اختصاص داده اند.
اصفهان،  استان  آبفای  سرپرست 
با  روستاها  از  برخی  زیاد  بسیار  فاصله 
تاسیسات آبرسانی و صعب العبور بودن 
مسیر دسترسی به آن ها را  یکی دیگر 
از موانع تامین آب شرب پایدار در مناطق 
امیدواری  اظهار  و  دانست  روستایی 

کرد با اجرای طرح های مجتمع های 
آبرسانی روستایی در سال جاری، تعداد 
2۰ تا3۰ روستا در شهرستان های نایین، 
شبکه  به  چادگان  و  سمیرم  اردستان، 

آبرسانی پایدار وصل شوند.
اضافه می شود از مجموع ۱3۰2 
روستای استان تعداد ۹۴۹ روستا تحت 
پوشش خدمات شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان قرار دارند که 8۰8 روستا 
بیش از 2۰ خانوار و ۱۴۱ روستا کمتر از 

2۰ خانوار جمعیت دارند.

سرپرست آبفای استان اصفهان خبرداد؛

ادامه آبرسانی سیار به 305 روستای استان اصفهان در سال 1401 

مدیران عامل شرکت های توزیع 
نیروی برق استان و برق منطقه ای با 

استاندار سمنان دیدار کردند.
نشست  این  در  سمنان  استاندار 
بیان کرد: ستاد مدیریت مصرف برق، با 
حضور دستگاه های مختلف به صورت 
هفتگی تشکیل و تالش شود تا مصرف 

برق در استان سمنان مدیریت شود.
تصریح  هاشمی  محمدرضا  سید 
کرد: صنعت برق استان، ضمن تبیین و 
تشریح سیمای برق استان، راهکارهای 
اجرایی خود را در زمینه کاهش مصرف 
انرژی صنایع و همچنین دستگاه های 
اجرایی ارائه کنند.وی خاطرنشان کرد: 
الزم است تا از هم اینک دستگاه های 
و  شناسایی  انرژی  حیث  از  پرمصرف 
در  و  ارائه  آنان  به  الزم  هشدارهای 

صورت لزوم معرفی شوند.
استاندار سمنان باتاکید بر این که 

برق  و  برق  نیروی  توزیع  شرکتهای 
منطقه ای، باید ضمن دعوت از صنایع 
بزرگ استان، برای آنان برنامه مدیریت 
مصرف برق، تدوین نمایند گفت: با ارائه 
ی برنامه های منّظم و قابل اجرا، تالش 

گردد تا با همراهی مردم، قطعی برق در 
سطح استان به حداقل برسد.

اولویت  شد:  یادآور  همچنین  وی 
انرژی،  مصرف  مدیریت  در  ما  اصلی 
جلوگیری از قطع برق مشترکان خانگی 

است.
عامل  مدیران  نیز  تمه  خا در 
برنامه  استان،  برق  صنعت  شرکتهای 
پیش بینی شده برای گذر موفق از پیک 
بار تابستان سال جاری را تشریح کردند.

ستاد مدیریت مصرف برق با حضور دستگاه های مختلف در  استان تشکیل شود

  سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اعالم 
در جهت  الکترونیکی  خدمات  ارتقاء  و  توسعه  نمود: 
سال  اصلی  برنامه های  از  شهروندان  رضایتمندی 

۱۴۰۱ حوزه شهرسازی می باشد
رضا صمیمی فرد سرپرست معاونت شهرسازی 
خدمات  ارتقاء  و  توسعه  نمود:  اعالم  معماری  و 
از  شهروندان  رضایتمندی  جهت  در  الکترونیکی 
شهرسازی  حوزه   ۱۴۰۱ سال  اصلی  برنامه های 

می باشد.
 به گزارش واحد خبر و رسانه  مدیریت ارتباطات 

و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، رضا صمیمی 
فرد سرپرست معاونت شهرسازی و معماری بیان نمود: 
یکی از برنامه های مهم در حوزه شهرسازی در سال 
۱۴۰۱ توسعه خدمات الکترونیکی و گسترش هر چه 
بیشتر مراکز ارائه خدمات و ارتقاء کیفیت و تسهیالت 
خدمات به شهروندان در جهت رضایتمندی مراجعه 
کنندگان و کاربران می باشد، بر همین اساس برنامه 
اصلی این معاونت در ارائه خدمات و سرویس های 
شهری در قالب یک فضای شهروند سپاری و شهر 
مجازی بوده که یک مدل پایه مجازی شهری و زیر 

بنای اصلی شهر در آن طراحی شده و شامل مجموعه 
ای از اطالعات و داده های شهری می باشد. در این 
پذیرش  جمله  از  مراحل  کلیه  افزاری  نرم  سیستم 
درخواست ها،دریافت مدارک، جانمایی، قیمت منطقه 
تفصیلی شهر، محدودیت ها  ، طرح  ای، گردش کار 
و فرمول های ساخت و ساز، اعتبار سنجی مرحله به 
مرحله، آرشیو الکترونیکی و دیگر موارد مشابه مرتبط 
تا انجام و حصول نتیجه در آن تعریف شده است که 
قابلیت ارتقاء به آمار و اطالعات و فناوری های روز 

را نیز خواهد داشت. 

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اعالم نمود: 
توسعه و ارتقاء خدمات الکترونیکی در جهت رضایتمندی شهروندان از برنامه های اصلی 

سال 1401 حوزه شهرسازی می باشد
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در استان سمنان شد
صدور ۱۱۰۰ فقره بیمه نامه یونیت لینک بیمه سامان

معاون مدیر بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان اعالم کردکه تعداد 
بیمه نامه های یونیت لینک صادر شده توسط این شرکت از مرز ۱۱۰۰ 

فقره گذشته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سامان، پرویز مرادی با بیان 
پوشش  بر  عالوه  لینک(  )یونیت  واحد  به  متصل  عمر  بیمه  در  که  این 
مستقیم  به صورت  نامه  بیمه  اندوخته  عمر،  بیمه  کامل  و  مختلف  های 
در صندوق های سرمایه گذاری بورسـی سرمایه گذاری می شود تا با بهره 
گیری از فرصت های کسب بازدهی از بازار سرمایه، بیمه گذاران منتفع شوند.

او ادامه داد: اطالعات موجود نشان می دهد با گذشت هشت ماه از 
آغاز عرضه این محصول منحصر به فرد، بیش از ۵۰ میلیارد ریال حق 

بیمه از این محل تولید شده است.
به گفته مرادی، از مزیت های منحصر به فرد این بیمه نامه چسبندگی 
به »یونیت« های سرمایه گذاری است که متناسب با بازدهی کسب شده 
از بازار سرمایه به خوبی می تواند در برابر شرایط تورمی، ارزش سرمایه 

بیمه گذار را حفظ کند.
معاون مدیر بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان اظهار کرد: از سوی 
دیگر با امکان تخصیص سود تضمین سالیانه به ذخایر بیمه نامه ها به میزان 
۵ درصد در کنار سرمایه گذاری مطمئن ، فارغ از نوسانات بازار، دغدغه از 
دست رفتن اصل سرمایه را برای بیمه گذران این شرکت، مرتفع کرده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه بیمه حکمت منصوب شد

به گزارش روابط عمومی بیمه حکمت، طی حکمی از سوی نیما مومنی 
زاده مدیر عامل بیمه حکمت ، حسن شعبانی نیا با حفظ سمت مشاور عالی 

مدیر عامل، به سمت معاون برنامه ریزی و توسعه منصوب شد.
بیمه مرکزی جمهوری  ارشد  مدیران  از  ایشان  است،  ذکر  به  الزم 

اسالمی ایران می باشند.

مشارکت بانک صادرات ایران در بیست و نهمین نمایشگاه 
بین المللی قرآن کریم

بیست و نهمین نمایشگاه 
عنوان  با  قرآن کریم  بین المللی 
آرامش«  و  امید  کتاب  »قرآن؛ 
روز  تا  فروردین   2۷ شنبه  روز 
جمعه ۹ اردیبهشت سال جاری 
با مشارکت بانک صادرات ایران 
در مصلی بزرگ امام خمینی)ره( 

تهران برگزار می شود.
روابط عمومی  گزارش  به 
و  بیست  ایران،  صادرات  بانک 
نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن 
کریم با عنوان »قرآن؛ کتاب امید 

و آرامش« روز شنبه 2۷ فروردین تا روز جمعه ۹ اردیبهشت سال جاری 
با مشارکت بانک صادرات ایران در مصلی بزرگ امام خمینی)ره( تهران 

برگزار می شود.
بانک صادرات ایران به عنوان تنها بانک عامل نمایشگاه بین المللی 
قرآن کریم با استقرار دستگاه های خودپرداز و استفاده از ظرفیت شرکت 
پرداخت الکترونیک سپهر تسهیل عملیات پرداخت و تراکنش ها در این 

نمایشگاه را به عهده دارد.
فروشگاهی  پایانه  درخواست  فرم  تاکنون  که  غرفه دارانی  تمامی 
)pos( را تکمیل و ارسال کرده اند، پایانه های فروشگاهی برای آنها نصب 
و راه اندازی شده است. سایر غرفه دارانی نیز که تاکنون موفق به افتتاح 
حساب یا تکمیل درخواست این دستگاه ها نشده اند، می توانند تا روز یکشنبه 
28 فروردین به شعب بانک صادرات ایران و یا در ساعات نمایشگاه به 
غرفه اجرایی این بانک و شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در نمایشگاه 
مراجعه و نسبت به افتتاح حساب و درخواست پایانه فروشگاهی اقدام کنند.

بیست و نهمین نمایشگاه قرآن کریم از 2۷ فروردین مصادف با ۱۴ 
ماه مبارک رمضان تا ۹ اردیبهشت ماه مصادف با 2۷ ماه مبارک رمضان، 

همه روزه از ساعت ۱۷ تا 2۴ دایر است.

و  بانک صنعت  تأمین مالی ۱۵۰ شرکت دانش بنیان توسط 
معدن

مدیرعامل بانک صنعت و 
معدن: این بانک در سال گذشته 
به ۱۵۰ شرکت دانش بنیان که 
و  نوآوری  صندوق  سوی  از 
و  علمی  معاونت  و  شکوفایی 
به  جمهوری  ریاست  فناوری 
بانک معرفی شده اند، ۴۴۰ فقره 
تسهیالت پرداخت کرده است.

به گزارش  روابط عمومی 
علی  معدن،  و  صنعت  بانک 

خورسندیان اظهار داشت: این بانک در سال گذشته، ۱۵۴۰ میلیارد ریال 
به شرکت های معرفی شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی مطابق 

تفاهم نامه منعقده با آن صندوق پرداخت کرده است.
منابع  از  نیز  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۴۷۰ و  هزار   3۴ افزود:  وی 
داخلی این بانک به شرکت هایی که طبق درگاه معاونت علمی و فناوری 
ریال  میلیارد   ۹۴2 و  شوند  می  شناخته  بنیان  دانش  جمهوری،  ریاست 
نامه  معرفی  با  ملی  توسعه  با صندوق  منعقده  قراردادهای  محل  از  نیز 
از معاونت مزبور از سوی بانک صنعت و معدن به شرکت های دانش 

بنیان پرداخت شده است.
خورسندیان با اشاره به لزوم ایجاد بستر مناسب برای حمایت از شرکت 
های دانش بنیان بیان داشت: استفاده از ایده های نو و نتایج تحقیقات 
و پژوهش ها در حوزه های مختلف صنعتی و تجاری سازی آنها نیازمند 
ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان است که الزمه آن هم تأمین مالی 
به موقع و سرمایه گذاری مناسب اینگونه شرکت هاست و بانک صنعت و 
معدن با همکاری چندین دانشگاه و سازمان ها و نهادهای ذیربط اقدامات 

خوبی در این زمینه به انجام رسانده است.

سعید  سید  « کتر  د حکم  با 
نک  با مل  عا یر مد  » د ا شمسی نژ
»شهریار  یران،  ا مهر  قرض الحسنه 
سکوتی« معاون پیشین شعب بانک در 
استان سمنان به عنوان مدیر شعب این 

استان منصوب شد.
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
سم  مرا ن،  ا یر ا مهر  لحسنه  قرض ا
جدید  مدیر  معارفه »شهریار سکوتی« 
»ایمان  تکریم  و  سمنان  استان  شعب 
صمدی« مدیر سابق شعب این استان 
امور  مدیر  نجدی«  »یوسف  حضور  با 
کریمی«  »احمدرضا  دکتر  استان ها، 
»احسان  دکتر  و  مدیرعامل  مشاور 
غالمی« رئیس اداره کل توسعه سرمایه 
ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  انسانی 

برگزار شد.
مشاور  کریمی  جلسه  ین  ا در 
ره  دا ا رئیس  غالمی  و  مدیرعامل 
بانک  نی  نسا ا یه  سرما توسعه  کل 
کدام  هر  یران  ا مهر  لحسنه  قرض ا
کردن  روشن  با  جداگانه  به صورت 
بخشی از برنامه های کوتاه مدت، میان 
هیأت  و  مدیرعامل  مدت  بلند  و  مدت 
مدیره بانک، همبستگی و همراهی همه 
پرسنل را در دستیابی به چشم اندازهای 

و  خواندند  ضروری  امری  نظر،  مورد 
از  برای سکوتی،  توفیق  آرزوی  ضمن 

خدمات صمدی تقدیر کردند.
مدیر امور استان های بانک قرض 
از  نیز در سخنانش  ایران  الحسنه مهر 
در  بانک  کارکنان  مجاهدگونه  تالش 
سال های  به خصوص  اخیر  سال  چند 
اپیدمی کرونا صمیمانه قدردانی کرد و با 
اشاره به اعتماد مدیرعامل و هیأت مدیره 
در سپردن پست های  به جوانان  بانک 

صمدی  ایمان  انتصاب  بابت  کلیدی، 
به سمت مدیر شعب استان آذربایجان 
به  سکوتی  شهریار  انتصاب  و  شرقی 
به  سمنان،  استان  شعب  مدیر  سمت 
همچنین  نجدی  گفت.  تبریک  آن ها 
انتصاب  برای  بانک  مدیرعامل  حکم 

سکوتی را قرائت و به وی اعطا کرد.
صمدی  همچنین  جلسه  این  در 
سرانه  ارتقای  منابع،  توجه  قابل  رشد 
کشوری،  میانگین  از  باالتر  به  استان 

و  ساختمان ها  و  شعب  بهینه سازی 
گردش شغلی انجام شده در استان را از 
اهم اقدامات دوره مدیریت خود برشمرد 
و از همراهی پرسنل استان در تحقق این 

برنامه ها قدردانی کرد.
از همراهی مؤثر و  وی همچنین 
مسئوالنه شهریار سکوتی در این مدت 
را  وی  شایسته  انتصاب  و  کرد  تقدیر 
سمنان  استان  جدید  مدیر  به عنوان 

تبریک گفت.

به منظور تقویت هم افزایی نمایندگان و همکاران شعب، جلسات منظم در 
محل شعبه کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، شعبه کرمان با هدف هم افزایی هرچه 
بیشتر، نخستین جلسه با نمایندگان همکار خود را برگزار کرد.

در این جلسه ضمن تعیین اهداف برای هریک از نمایندگان و ترغیب و تشویق 
آنان در جهت اخذ پرتفوی تعیین شده به رفع مشکالت مطرح شده از سوی آنان 

نیز اقدام شد.
همچنین این شعبه در نظر دارد تا پس از ماه رمضان، کالس های آموزشی 
امور بیمه ای را نیز برای ارتقاء اطالعات بیمه ای نمایندگان برگزار و در خصوص 
بیمه های عمر و سرمایه گذاری و تشکیل شبکه فروش نیز نشست هایی برگزار کند.

از دیگر سو برای استمرار این روند بنا شد تا جلسات به صورت ماهیانه برگزار 
شود.

شمسی نژاد«  سعید  »سید  دکتر 
از  انتظار دولت و حاکمیت  به  اشاره  با 
به  حرکت  بر  قرض الحسنه،  بانکداری 
سمت بانکداری دیجیتال و ایجاد الگوی 

جدید قرض الحسنه تأکید کرد.
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
قرض الحسنه مهر ایران، مراسم تقدیر 
سابق  مدیر  پورحسین«  »علیرضا  از 
شعب استان آذربایجان غربی و معارفه 
»شهاب تدین« مدیر جدید شعب استان 
با حضور دکتر »سید  آذربایجان غربی 
بانک  مدیرعامل  شمسی نژاد«  سعید 
»احمدرضا  ایران،  مهر  قرض الحسنه 

»یوسف  و  مدیرعامل  مشاور  کریمی« 
بانک  استان های  امور  مدیر  نجدی« 

برگزار شد.
حضور  با  که  سم  مرا ین  ا در 
رؤسای  و  شعب  ونان  معا و  رؤسا 
تدین  حکم  بود،  همراه  استان  دوایر 
پورحسین  زحمات  از  و  اعطا  وی  به 

شد. تقدیر 
زمان تحول در بانک قرض الحسنه 

مهر ایران فرا رسیده است
مراسم  این  در  شمسی نژاد  دکتر 
غربی  آذربایجان  استان  عملکرد  آمار 
خور  در  و  بی وقفه  تالش  نشانه  را 

تحسین همکاران استان دانست و افزود: 
شاخص های عملکردی از همه جهات 

مثبت و قابل تقدیر است.
افزایش  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
لحسنه  ا ض  قر ت  تسهیال سقف 
زمان  گفت:  قرض الحسنه  بانک های 
باید  و  رسیده  فرا  جوانگرایی  و  تحول 

شاهد تحوالت مثبت باشیم.
به  اشاره  با  ادامه  در  شمسی نژاد 
بانکداری  از  حاکمیت  و  دولت  انتظار 
سمت  به  حرکت  بر  لحسنه،  قرض ا
بانکداری دیجیتال و ایجاد الگوی جدید 

قرض الحسنه تأکید کرد.

منابع  درصدی   3۰۰ رشد  انتظار 
بانک در استان آذربایجان غربی

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران با تأکید بر خدمات غیر حضوری 
و توسعه و تقویت تکنولوژی و فن آوری 
دیجیتال اعالم کرد: این رویه به هیچ 
عنوان به معنای تعدیل نیروی انسانی 
نیست و حتی در برخی حوزه ها جذب 

نیرو نیز خواهیم داشت.
وی همچنین در بازدید از ۴ شعبه 
تالش های  از  قدردانی  ضمن  ارومیه، 
بازارهای  توسعه  شعبه ها،  در  همکاران 
جدید با توجه به افزایش سقف تسهیالت 
اعالم  و  شد  خواستار  را  قرض الحسنه 
اکتفا  درصد   ۱۰۰ رشد  به  نباید  کرد: 
کرد و با توجه به توانایی های موجود در 
استان آذربایجان غربی، از مدیریت شعب 
این استان رشد 2۰۰ تا 3۰۰ درصدی 

منابع انتظار می رود.
با  نیز  مدیرعامل  مشاور  کریمی، 
قرض الحسنه  بانک  تفاوت  به  اشاره 
جنس  بانک ها،  سایر  با  ایران  مهر 
دانست  متفاوت  را  قرض الحسنه  بانک 
به  اعتماد  و  جوانگرایی  بر  همچنین  و 
تجربیات  از  استفاده  کنار  در  جوانان 

صاحب نظران تأکید کرد.
استان های  مور  ا مدیر  نجدی 
بانک نیز در این مراسم ضمن قدردانی 
از تالش های مدیریت سابق، همکاران 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان 
آذربایجان غربی را جزء بهترین کارکنان 

بانک در کشور دانست.

تأکید مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران بر ایجاد الگوی جدید قرض الحسنه

هم افزایی نمایندگان و همکاران شعبه کرمان بیمه تعاون

ــن  ــک اقتصادنوی ــل بان مدیرعام
ــه شــائبه عــدم تمایــل  در واکنــش ب
ســامی  ا ر  نتشــا ا بــه  بانک هــا 
گفــت:  درشــت  دانــه  بدهــکاران 
وصــول مطالبــات معــوق ابربدهکاران 
ــت و  ــا، خواس ــامی آنه ــای اس و افش
مطالبــه جــدی بانک هــا و نظــام 

ــت. ــور اس ــی کش بانک
ــح  ــوری در توضی ــا بلگ علیرض
فــزود:  ا موضــوع  یــن  ا بیشــتر 
 ۱۶ تبصــره  »د«  بنــد  براســاس 
ــد،  ــا موظفن ــه، بانک ه ــون بودج قان
ــدات کالن  ــهیالت و تعه ــده تس مان
خــود را در پایــان هــر ســه مــاه بــه 
بانــک مرکــزی به عنــوان نهــاد ناظــر 
بــر بــازار پــول اعــالم کننــد و بانــک 
مرکــزی ایــن اطالعــات را در پایــگاه 
اطالع رســانی خــود بارگــذاری کنــد. 
ــوق  ــات مع ــول مطالب ــزود: وص او اف
ــه  ــکاران دان ــامی بده ــار اس و انتش
نظــام  مطالبــه  همــواره  درشــت 
ــی  ــراث منف ــرا اث ــوده زی ــی ب بانک
ــا  ــا ت ــات آنه ــول مطالب ــدم وص ع
ــد  ــای مول ــان بخش ه ــال ها گریب س
اقتصــادی و خــود بانک هــا را خواهــد 

ــت.  گرف
ــن  ــک اقتصادنوی ــل بان مدیرعام
بــا اشــاره بــه آثــار ســوء عــدم وصول 

مطالبــات بانک هــا در ســطح اقتصــاد 
ــک  ــه بان ــه ب ــا توج ــت: ب کالن گف
ــی  ــن مال ــام تأمی ــودن نظ ــور ب مح
ــدم  ــیب ع ــن آس ــور، مهم تری در کش
وصــول مطالبــات معــوق از بدهکاران 
ــع  ــدن مناب ــارج ش ــی، خ کالن بانک
اقتصــادی  فعالیت هــای  چرخــه  از 
مولــد و اشــتغال آفرین و بــه تبــع 
آن کاهــش تولیــد ناخالــص ملــی 
نــرخ  افزایــش  کشــور،  درآمــد  و 
ــورم و در  ــرخ ت ــش ن ــکاری، افزای بی
نهایــت گســترش فقــر و آســیب های 

ــت. ــی اس اجتماع
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــوری ب بلگ
مطالبــات معــوق، بانک هــا را نیــز 

مواجــه  بــا مشــکالت عدیــده ای 
می کنــد، اظهــار داشــت: بــا افزایــش 
حجــم مطالبــات معــوق، بــدون شــک 
ــه  ــک از چرخ ــع بان ــی از مناب بخش
صحیــح فعالیــت خــارج می شــود 
ــودآوری  ــش س ــه آن کاه ــه نتیج ک
ــن  ــود. ای ــد ب ــک  خواه ــد بان و درآم
موضــوع علــی الخصــوص درآمدهای 
را  ســپرده گذاران  ســهم  و  مشــاع 

متأثــر می کنــد.
معــوق  مطالبــات  وصــول  او 
از  مهمتــر  را  بــزرگ  بدهــکاران 
افشــای اســامی آنهــا دانســت و افزود: 
متأســفانه به دلیــل عــدم تناســب 
نــرخ ســود تســهیالت و نــرخ تــورم، 

ایــن افــراد منابعــی را بــه نــام تولیــد 
ــود  ــل خ ــارج از مح ــت و در خ دریاف
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــرف کرده ان مص
ــی از پرداخــت  شــرایط اقتصــاد تورم
می کننــد.  امتنــاع  خــود  بدهــی 
اقتصادنویــن  بانــک  مدیرعامــل 
خألهــای قانونــی و مقرراتــی و عــدم 
نهادهــای  و  ارکان  بیــن  انســجام 
ــن  ــروز ای ــاز ب ــه س ــط را زمین مرتب
معضــل دانســت و افزود: اجمــاع همه 
دســتگاه ها بــرای اصــالح مقــررات و 
رفــع خألهــای قانونــی بــرای توقــف 
چنیــن رویه هــای نادرســتی ضــروری 
از  قدردانــی  بــا  بلگــوری  اســت. 
همراهــی  و  قانونگــذار  نهادهــای 
قــوه قضائیــه، قــوه مجریــه و بانــک 
مرکــزی در اجــرای قانــون گفــت: در 
گام نخســت انتشــار اســامی بدهکاران 
ــدام  ــا اق ــت ام ــتودنی اس ــی س اقدام
ــی  ــات بانک ــول مطالب ــر، وص مهم ت
از ایــن افــراد اســت. تنهــا ایــن اقــدام 
اســت کــه می توانــد نظــام بانکــی را 
بــه منابــع قفــل شــده بــرای تزریــق 
ــب و  ــق کس ــد، رون ــه تولی ــدد ب مج
ــت  ــع محرومی ــتغالزایی و رف کار، اش
ــکاران  ــن ابربده ــت ای ــاند و دس برس
ــور  ــع کش ــا را از مناب ــوق بانک ه مع

ــد. ــاه کن کوت

مدیرعامل بانک اقتصادنوین: 

افشای اسامی ابربدهکاران مطالبه جدی نظام بانکی است

انقالب  شهید  بنیاد  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  تقدیر 
خسارت  تامین  صندوق  اداری  و  مالی  معاون  از  اسالمی 

های بدنی

محمد حسین فالحتکار معاون اداری و مالی صندوق تامین خسارت 
های بدنی از سوی رئیس بنیاد شهید مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی ، دکتر 
بنیاد  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  هاشمی  قاضی زاده  امیرحسین  سید 
شهید و امور ایثارگران در این تقدیرنامه که 22 اسفند به مناسبت »روز 
شهدا« تهیه شده خطاب به محمدحسین فالحتکار، معاون اداری و مالی 
صندوق تامین خسارت های بدنی آورده است؛ »تالش هایتان در راستای 
زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای گرانمایه ستودنی و خدمت رسانی به 
خانواده معزز آنها در خور توجه و شایسته تقدیر است و به سبب پی گیری 
امور ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار ، جهاد و شهادت در صندوق تامین 

خسارت های بدنی نهایت تقدیر و تشکر را به عمل می آوردم.
امور  وزیر  مشاور  ثقفی  المسلمین  و  االسالم  حجت  دیدار  این  در 

اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران نیز حضور داشتند.

اعالن  رایگان  دریافت  برای  ابزاری  آیگپ،  رسان  پیام 
تراکنش های بانکی کمتر از پانصدهزارریال

پیامک همه ی  دریافت  پارسیان،  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
تراکنش ها از جمله تراکنش های کمتر از ۵۰۰ هزار ریال بانک پارسیان 
از طریق پیام رسان” آیگپ ” به صورت رایگان و به همراه شرح تراکنش 

امکان پذیر است.
های  تراکنش  تمامی  باشند،  می  قادر  گرامی  مشتریان  همچنین 
بانکی خود را از طریق درگاه های غیرحضوری اینترنت بانک و همراه 

بانک پارسیان من، مشاهده کنند.
امکان  زیر  دومسیر  از  یک  هر  طریق  از  آیگپ  رسان  پیام  نصب 

پذیر است:
۱- ارسال عدد ۱ به سرشماره ۱۰۰۰۴۴2۷

2- با استفاده از نشانی: https://landing.igap.net/ و سپس 
نصب آیگپ با همان شماره ای که به حساب مشتری نزد بانک پارسیان 

متصل می باشد.
در ادامه می بایست با ورود به “همراه بانک پارسیان من” یا “اینترنت 
بانک پارسیان” نسبت به فعال سازی این خدمت به صورت زیر اقدام شود:

  ◀ گپ  آی  تنظیمات  خدمات◀     ◀ من  پارسیان  بانک  همراه   
فعالسازی اعالنات

 اینترنت بانک پارسیان◀  تنظیمات◀  تنظیمات آیگپ◀  فعالسازی 
اعالنات

لینک نصب همراه بانک پارسیان من:
https://parsian-bank.ir/mobilebank

لینک ورود به اینترنت بانک پارسیان:
https://ipb.parsian-bank.ir/login.html

تعداد مخاطبین بانک ایران زمین، در مدار رشد
مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین، با اشاره به حرکت رو به 
رشد مخاطبین و مشتریان بانک ایران زمین گفت: در عصر دیجیتال 
تعریف مشتری و مخاطب دچار تغییر شده است و مدیریت تجربه 

مشتری به یک استراتژی حائز اهمیت تبدیل شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، سید محمد حسین 
استاد مدیر امور روابط عمومی این بانک، تجربه مشتریان در عصر 
دیجیتال را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: با رشد تکنولوژی 
مفهوم ارتباطات چه به لحاظ نحوه و چه به لحاظ اثر گذاری آن در 
ادامه فعالیت شرکت ها و سازمان ها دچار تغییر شده است. مشتری 
امروز برخالف گذشته به دلیل استفاده از فضای آنالین همواره با 

شما مرتبط و همراه است.
یک  در  اجتماعی  های  شبکه  در  ما  مخاطبین  افزود:  استاد 
سال گذشته ۱۵ برابر شده اند و این یعنی اینکه ما باید با تجربه 
مشتری همراه باشیم. و تجربه جدیدی از ارائه خدمات، سرویس 

ها، پاسخگویی و پشتیبانی به مشتریان ارائه کنیم.
مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین، همراهی بیست و چهار 
ساعته با مشتریان را مزیت رقابتی این بانک دانست و افزود: ما سعی 
کرده ایم در کنار مشتریان باشیم. اگر مشتری مایل است از طریق 
شبکه های اجتماعی با ما ارتباط بگیرد یا با تلفن با کارشناسان ما 
ارتباط داشته باشید، این امکان امروز فراهم است و مشتریان بدون 
فوت وقت می توانند از هر طریقی که خودشان مایل باشند در طول 

2۴ ساعت با ما ارتباط داشته باشند.
استاد در ادامه با اشاره به بازگشایی حساب آنالین از طریق نرم 
افزار فراز بانک ایران زمین و تجربه ای که مشتری دیجیتال از این 
طریق به دست می آورد گفت: مشتری دیجیتال ابزار دیجیتال دارد، 
و انتظار دارد از طریق این ابزار بتواند سرویس پایداری دریافت کند و 
امروز برای مشتریان بانک ایران زمین این امکان فراهم است که به 
راحتی همه امور خود را به صورت دیجیتال و بدون حضور در شعب 
ارتباط دیجیتال  با  ایجاد شد  انجام دهند و اگر هم مشکلی  بانک 
این مشکل را حل کنند. این یعنی مفهوم تجربه مشتری دچار تغییر 

شده است.
یادگیری  حال  در  همواره  ما  که  نکته  این  بر  تاکید  با  وی 
و  هستند  جدید  فضای  تجربه  حال  در  هم  برندها  گفت:  هستیم 
گاهی تکنولوژی به قدری سریع تغییر می کند که ما هم در مسیر 

باید با آن همراه شویم و خود را به روز کنیم.
استاد در پایان از مشتریان بانک ایران زمین خواست همواره 
تجربه خود را با این بانک در میان بگذارند تا هم بانک و هم مشتریان 

بتوانند از تجربه بهتری در مسیر بهره ببرند.



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1996- چهارشنبه 31 فروردین 61401 ورزش دنیای 

چالش های تیم ملی والیبال در لیگ ملت ها

تنهــا پنجــاه روز تــا شــروع لیــگ ملت هــا باقی مانــده و هنوز نخســتین 
حریــف تیــم ملــی والیبــال ایــران در این رقابت ها مشــخص نشــده اســت.

لیــگ ملت هــای ســال 2۰22 در گــروه مــردان از ۱8 خردادمــاه ســال 
جــاری آغــاز می شــود و دوم مردادمــاه بــا معرفــی تیم هــای برتــر بــه پایــان 

ــید. خواهد رس
حضــور شایســته در یــک تورنمنــت بــه عوامــل مختلفــی بســتگی دارد 
کــه برنامه ریــزی دقیــق از ماه هــا قبــل بــرای تمرینــات، مســافرت، حریفــان 

رســمی و تدارکاتــی و … از جملــه ایــن فاکتورهــا اســت.
در گــروه مــردان ۱۵ تیــم برزیــل، لهســتان، فرانســه، آمریکا، اســلوونی، 
صربســتان، آرژانتیــن، ایتالیــا، کانــادا، ژاپــن، ایــران، آلمــان، هلند، بلغارســتان 
و اســترالیا در ایــن رقابت هــا حضــور دارنــد و هنــوز جایگزیــن روســیه کــه 
نخســتین حریــف تیــم ملــی جوان شــده کشــورمان نیز محســوب می شــود، 

معرفی نشــده اســت.
همچنیــن فدراســیون جهانــی والیبــال پــس از حــذف میزبانــی روســیه 
در هفتــه ســوم ایــن رقابت هــا و جایگزیــن کــردن لهســتان، هنــوز ســاعت 
بازی هــای را اعــالم نکــرده اســت و چــون تیــم ایــران نیــز در لهســتان بــه 
مصــاف حریفــان هفتــه ســوم خــود خواهــد رفــت، ایــن موضــوع از دیگــر 

ــود. ــوب می ش ــزی محس ــکالت برنامه ری مش
مــردان والیبــال ایــران در هفتــه نخســت لیگ ملت هــا در شــهر برزیلیا 
)بزریــل(، در هفتــه دوم در صوفیــه پایتخت بلغارســتان و هفته ســوم در شــهر 

گداســنک لهســتان بــه میــدان  می رونــد.
برنامــه دیدارهــای کامــل تیــم ملــی والیبــال ایــران در مرحلــه مقدماتی 

لیــگ ملت هــا ســال 2۰22 بــه وقــت تهــران بــه قــرار زیــر اســت:
گروه یک، هفته نخست، میزبان: برزیل – برزیلیا

چهارشــنبه ۱8 خــرداد؛ ایــران – )جایگزیــن روســیه(، ســاعت یــک و 
3۰ دقیقــه بامــداد

جمعه 2۰ خرداد؛ هلند – ایران؛ ساعت 22 و 3۰ دقیقه
یکشــنبه 22 خــرداد؛ ایــران – اســترالیا؛  ســاعت چهــار و 3۰ دقیقــه 
ــران در  ــت ته ــه وق ــه )ب ــاعت 2۰ و 3۰ دقیق ــن؛ س ــران – ژاپ ــداد و ای بام

ــک روز دو مســابقه( ی
گروه چهارم، هفته دوم، میزبان: بلغارستان – صوفیه

سه شنبه 3۱ خرداد؛ ایران – بلغارستان؛ ساعت 2۱ و 3۰ دقیقه
پنج شنبه دوم تیرماه؛ آمریکا – ایران؛ ساعت 2۱ و 3۰ دقیقه

جمعه سوم تیرماه؛ ایران – برزیل؛ ساعت ۱8
شنبه چهارم تیرماه؛ کانادا – ایران، ساعت ۱۵

گروه ششم، هفته سوم، میزبان: لهستان شهر گداسنک
)ساعت بازی ها هنوز مشخص نشده است(

سه شنبه ۱۴ تیرماه؛ ایران – لهستان
پنج شنبه ۱۶ تیرماه؛ ایران – صربستان

شنبه ۱8 تیرماه؛ ایتالیا – ایران
یکشنبه ۱۹ تیرماه؛ اسلوونی – ایران

نتایــج دیدارهــای مرحلــه گروهــی در یــک جــدول محاســبه خواهــد 
ــه  ــه مرحل ــر جــدول ب ــه مقدماتــی هشــت تیــم برت شــد و در پایــان مرحل
ــه  ــا هشــتم ب ــام اول ت ــرای تعییــن مق ــا ب ــد کــرد ت نهایــی صعــود خواهن

ــد. مصــاف یکدیگــر برون
دیدارهــای مرحلــه نهایــی لیگ ملت هــا 2۰22 نیــز از 2۹ تیرمــاه تا دوم 
مردادمــاه پیگیــری خواهــد شــد که هنوز میزبان آن مشــخص نشــده اســت.

چه تیمی قهرمان می شود؟
 آخرین وضعیت لیگ های برتر فوتبال در اروپا

در روزهای پایانی لیگ های فوتبال در اروپا به وضعیت باالی جدول لیگ های 
برتر این قاره نگاه می اندازیم.

فصل جاری فوتبال باشگاهی در اروپا رو به پایان است و در سالی که جام 
جهانی فوتبال را در پیش داریم، در لیگ های برتر قاره سبز، برخی تیم ها برای 
تصاحب جام رقابت سنگینی دارند و برخی هم در یک قدمی قهرمانی هستند. 
برتر  لیگ های  در  قهرمانی  مدعی  تیم های  وضعیت  بررسی  به  گزارش  این  در 

اروپا پرداخته ایم.
بوندسلیگای آلمان

به نظر می رسد دهمین قهرمانی متوالی برای بایرن در بوندس لیگا قطعی 
شده است و این تیم می تواند عنوان قهرمانی را در پایان فصل به دست بیاورد.

شنبه آینده بایرن می تواند دهمین قهرمانی متوالی آلمان را در بازی خانگی 
مقابل رقیب همیشگی بوروسیا دورتموند قطعی  کند. با یک برد، برتری نسبت به 
بوروسیا دورتموند به ۱2 امتیاز افزایش می یابد و پس از آن رسیدن به بایرن با 

در نظر گرفتن سه بازی باقی مانده غیرممکن خواهد بود.
شاگردان ناگلزمن بعد از حذف از جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا، می توانند 
اولین جام خود را در این فصل به دست بیاورند و امیدوار باشند که در سوپرجام 
آلمان به قهرمانی دیگری برسند. دورتموند که در رده دوم جدول قرار دارد، احتمااًل 
حتی با برد در مونیخ هم نتواند بایرن را برای قهرمانی به چالش بکشد. با پیروزی 
قاطع ۶ بر یک مقابل وولفسبورگ در آخر هفته و شکست بایر لورکوزن مقابل 
الیپزیگ، شاگردان مارکو رز حداقل جواز حضور در لیگ قهرمانان اروپا را  برای 

فصل بعد تضمین کردند.
مکان های سه و چهار جدول که سهمیه لیگ قهرمانان را دریافت می کنند، 
امتیاز در حال  با ۵2  لورکوزن  با ۵۴ و  نیست. الیپزیگ  به  هیچ  وجه مشخص 
حاضر بیشترین شانس را دارند و فرایبورگ ۵۱ امتیازی در رده پنجم است. یونیون 
برلین، کلن و هوفنهایم هم هنوز روی کاغذ امکان پایان فصل را در جایگاه سوم 

و چهارم دارند.
لیگ برتر انگلیس

منچسترسیتی و لیورپول در حال حاضر معیار همه تیم ها در انگلیس هستند. 
تساوی 2 بر 2 هشت روز پیش در لیگ برتر، کل اروپا را به وجد آورد.  سیتی 
با مربیگری پپ گواردیوال در حال حاضر با ۷۴ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر 
هستند و لیورپول تنها یک امتیاز کمتر دارد. هر دو باشگاه هنوز هفت بازی برای 
انجام دارند و هر اشتباهی می تواند به معنای آخرین اشتباه باشد. جواز حضور در 
لیگ قهرمانان اروپا برای این دو تیم قطعی شده است. چلسی، قهرمان فصل پیش 
لیگ قهرمانان اروپا، با ۱۱ امتیاز کمتر از »قرمزها« در رده سوم قرار دارد. با این 
وجود تیم توماس توخل، سرمربی آلمانی نیز شانس خوبی برای راهیابی به لیگ 
قهرمانان دارد. باید دید در ادامه تیم هایی نظیر آرسنال، یونایتد، ویتهام و تاتنهام چه 
رقابتی خواهند داشت تا سهمیه چهارم انگلیس برای لیگ قهرمانان مشخص شود.

اسپانیا
رئال مادرید همانند بایرن در آلمان به تنهایی در صدر جدول اللیگا قرار دارد. 
با پیروزی 3 بر 2 مقابل سویا در روز یکشنبه، رئال مادرید گام بزرگی به سوی عنوان 
قهرمانی برداشت. برتری نسبت به تیم دوم یعنی بارسلونا در حال حاضر ۱۵ امتیاز 
است و رئال یک بازی بیشتر انجام داده است. با این وجود حتی اگر »کاتاالن ها« 
در بازی باقی مانده پیروز شوند، جبران کردن ۱2 امتیاز در شش بازی باقی مانده 
خیلی سخت است.سویا و اتلتیکو مادرید هر کدام با ۶۰ امتیاز در رده های سوم و 
چهارم قرار دارند و شانس زیادی برای حضور در لیگ قهرمانان فصل آینده دارند. 

بتیس،  سوسیداد و ویارئال نیز می توانند سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کنند. 
ایتالیا

امسال، سری آ ایتالیا یکی از هیجان انگیزترین لیگ هاست. در باالی جدول، 
باشگاه های میالن )مقام اول، 33 بازی، ۷۱ امتیاز( و اینتر )مقام دوم، 32 بازی، 
۶۹ امتیاز( دوئل سختی برای قهرمانی دارند و ناپولی نیز می تواند به این تیم ها 

برسد ولی شانس ناپولی بعد از تساوی برابر رم کمتر شده است.
 یوونتوس تورین )۶3 امتیاز، 33 بازی( تنها روی کاغذ شانس قهرمانی دارد. 
با این حال آ اس رم )مقام پنجم، 33 بازی، ۵8 امتیاز(، التزیو )مقام ششم، 33 
بازی، ۵۶ امتیاز( و فیورنتینا )مقام هفتم، 32 بازی، ۵۶ امتیاز( تیم هایی هستند 
که قصد دارند یوونتوس را به زیر بکشند و سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کنند. 

فرانسه
روز یکشنبه پاری سن ژرمن با پیروزی 2 بر یک مقابل المپیک مارسی که 
در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفت دروازه قهرمانی را به روی خود باز کرد. 
شش بازی تا پایان فصل مانده و فاصله بین تیم های اول و دوم ۱۵ امتیاز است. 

مارسی، رن و نیس نیز به دنبال حضور در لیگ قهرمانان هستند.

انتقال تن هاگ به یونایتد نهایی شد
گاردین انتقال اریک تن هاگ به یونایتد را تمام شده دانسته است.

به گزارش گاردین، انتقال اریک تن هاگ سرمربی آژاکس به باشگاه لیگ 
برتری منچستریونایتد ظاهراً در حال شکل گیری است. طبق گزارش رسانه ها، 
»شیاطین سرخ« می خواهند این مربی هلندی را به عنوان جانشین رالف رانگنیک 
سرمربی موقت معرفی کنند. این مربی ۵2 ساله قراردادی سه ساله امضا خواهد کرد.
مذاکرات با آژاکس آمستردام، جایی که این مربی ۵2 ساله هلندی تاکنون 
در آن کار کرده است، در حال اتمام است. رالف رانگنیک تا پایان فصل به عنوان 
مربی موقت فعالیت خواهد کرد و پس از آن به عنوان مشاور یونایتد به کار خود 

ادامه خواهد داد. قرارداد او تا سال 2۰2۴ اعتبار دارد.
به گزارش روزنامه گاردین، تن هاگ با قراردادی سه ساله با گزینه تمدید 
قرارداد برای یک فصل دیگر، سرمربی یونایتد خواهد شد. عالوه بر این، آژاکس 
باید 2 میلیون یورو از یونایتد دریافت کند. تن هاگ قباًل تعهد شفاهی خود را 
به سران یونایتد اطالع داده است. با این حال، انتظار نمی رود که قبل از بازی 
منچستریونایتد در لیگ برتر مقابل لیورپول، این خبر به صورت رسمی اعالم شود.
در حاشیه فینال جام حذفی هلند آژاکس روز یکشنبه با نتیجه 2 بر یک مغلوب 
پی اس وی آیندهوون شد تا قهرمانی برای این تیم از دست برود. گری همسترا 
مدیر فنی آمستردام به ESPN گفت که باشگاه تمام تالش خود را خواهد کرد تا 
تن هاگ را حفظ کند. همسترا افزود: امیدواریم او بماند. ما باید به حقایق پایبند 
باشیم، او هنوز نرفته است. تن هاگ از سال 2۰۱۷ برای آژاکس کار کرده و آنها 

را به دو قهرمانی هلند و یک نیمه نهایی لیگ قهرمانان رساند.

کول: لوکاکو ۶ هفته تا نجات دوران فوتبالش در چلسی فاصله دارد
مانده  باقی  هفته   ۶ به  چلسی  در  لوکاکو  روملو  آینده  کول  جو  گفته  به 

بستگی دارد.
به گزارش اسپورتال، مهاجم ۹8 میلیون پوندی بلژیکی که یک ماه است 
گل نزده است، زیر تیغ انتقادها قرار گرفته است و در این فصل نتوانسته است 
عملکرد خوبی در چلسی داشته باشد. جو کول بازیکن سابق چلسی گفت: لوکاکو 
شش هفته فرصت دارد تا دوران حرفه ای خود را در چلسی حفظ کند. شما به ورنر 
نگاه کنید، او تسلیم نمی شود. لوکاکو ولی نتوانسته است انتظارات را برآورده کند. 
مردم لوکاکو را به عنوان قطعه گم شده چلسی می دیدند زمانی که او در تابستان 
به چلسی بازگشت انتظارها از او باال بود ولی او خوب ظاهر نشد. اگر در این ۶ 
هفته لوکاکو نتواند خودش را نشان دهد خرید ناموفقی از سوی چلسی بوده است.
مهاجم بلژیکی چلسی در فهرست این تیم برای دیدار برگشت برابر رئال 
مادرید در لیگ قهرمانان اروپا قرار نگرفت.  لوکاکو در این فصل در ۱۷ بازی لیگ 
برتر تنها ۵ گل به ثمر رسانده است که آخرین گل او در تساوی مقابل برایتون در 
دسامبر به ثمر رسید. او در لیگ قهرمانان اروپا نیز در چهار بازی خود در مرحله 

گروهی تنها دو گل به زنیت سن پترزبورگ زد.
همه این آمارها نشان می دهد که چگونه لوکاکو در این فصل در غرب لندن 
به طور قابل توجهی پسرفت کرده است، هم در زدن گل و هم در کار هجومی. 
با اعتبار قراردادش تا سال 2۰2۶، او چندین سال فرصت دارد تا اوضاع را تغییر 

دهد اما در حال حاضر همه چیز بد به نظر می رسد.

رییس معزول فدراسیون 
نیه ای  بیا نتشار  ا با  فوتبال 
پیرامون  شایعات  به  نسبت 

خود روشنگری کرد.
پیش از فرا رسیدن سال جدید، از 
فدراسیون  رییسه  اعضای هیات  سوی 
فوتبال، شهاب الدین عزیزی خادم پس 
از نزدیک به ۱۱ ماه حضور روی صندلی 
ریاست فدراسیون از سمت خود عزل شد 
تا در مجمع خرداد ماه درمورد ادامه یا 

عدم حضور او تصمیمی گیری شود.
و  اخبار  گذشته  هفته های  طی 
خادم  عزیزی  پیرامون  زیادی  شایعات 
تصمیم  او  که  منتشر شد  او  فعالیت  و 
مطالب  این  به  بیانیه ای  طی  گرفت 

واکنش نشان بدهد.
متن بیانیه عزیزی خادم را در ادامه 

می خوانید:
به نام خداوند بخشاینده مهربان

شاکرم  را  منان  و  بزرگ  خداوند 
و  نهاد  منت  کمترین  بنده  این  بر  که 
به من فرصت داد تا در برهه ای کوتاه، 
خدمتگزار فوتبال کشور باشم و در طول 
۱۱ ماه تصدی اولیه، به لطف الهی و با 
همکاری و مشارکت دیگر ذی نفعان و 
همکاران خدوم و زحمتکش و مدیران 
و  بلند  گامی  فداکار،   ورزشکاران  و 
استوار برای تعالی فدراسیون و فوتبال 
ملی برداریم. من در یک رقابت قانونی 
سکان  زمانی  فشرده،  و  تنگاتنگ  و 
فدراسیون فوتبال را در دست گرفتم که 
به دالیلی که بر آگاهان پوشیده نیست، 
اعتبار فوتبال ملی نیازمند بازسازی بود، 
منابع مالی آن کامال به پایان رسیده و 
به دلیل همه گیری کرونا، امید چندانی 
حمایت های  یا  و  اسپانسر  جذب  به 
مالی دولت هم وجود نداشت. هم چنین 
تی،  لیا ما معوقه  بدهی های  بدلیل 
مسدود  فدراسیون  بانکی  حساب های 
شده بود. با این همه، با توکل به خدا 
یافتیم.  دست  مهمی  موفقیت های  به 
صعود تیم ملی بانوان ایران برای اولین 
بار در تاریخ به مسابقات جام ملت های 
آسیا، پیروزی های حیات بخش تیم های 
ملی فوتسال و فوتبال ساحلی، راه اندازی 
پایه  فوتبال  به  توجه  و  امید  تیم های 
پرداخت  استعدادیابی،  بزرگ  طرح  و 
ده ها میلیارد بدهی، برگزاری اردوهای 
تدارکاتی منظم، افزایش دستمزد داوران 
فوتبال، جذب بیش از ۱8۰ میلیارد تومان 
منبع مالی برای فدراسیون فوتبال، تهیه 
برای  اختصاصی  و  رایگان  پروازهای 
میلیارد  ده ها  ارزش  به  ملی  تیم های 
ماه  بود. ۱۱  از آن  ... بخشی  و  تومان 
نهایتا  و  ملی  تیم  بی شکست  مسابقه 
صعود رکورد شکن تیم ملی فوتبال به 
جام جهانی 2۰22 از جمله دستاوردهای 
بزرگ این دوره درخشان و کوتاه مدت 
از  را  آن  نمی تواند  هیچ کس  که  است 
ایران  فوتبال  پرافتخار  تاریخ  صفحات 
از  بعد  که  بود  تاسف بار  نماید.  محو 
سریع ترین و ارزان ترین صعود تیم ملی 
به جام جهانی و درحالیکه نیاز به برنامه 

بود،  مطلق  آرامش  در  هدفمند  ریزی 
کام  در  جهانی  جام  به  صعود  حالوت 
با  و  شد  تلخ  مجمع  اعضای  و  ملت 
تصمیمی شگفت انگیز ثبات از فوتبال 
ناراحت  وضعیتی  و  رفت  بین  از  ایران 
حکمفرما  فوتبال  فدراسیون  بر  کننده 
شد. به نظر می رسد عده ای برای پاداش 
۴۰۰میلیاردی فوتبال ایران پس از صعود 
شومی  نقشه های  قطر  جهانی  جام  به 
کشیده اند. در چنین وضعیتی، به شکلی 
هماهنگ و سازمان یافته آتش توپخانه 
رییس  روی  نمایی،  سیاه  و  تخریب 
فدراسیون فوتبال که حاضر به قربانی 
کردن منافع ملی فوتبال نبود، تنظیم شد 
و شرایط بغرنجی در فوتبال ایران حاکم 
شد. اینجانب سعی کردم با سکوت، از 
طلبان  فرصت  از  بسیاری  سوءاستفاده 
فوتبالی،  طریق  از  و  نمایم  جلوگیری 
حق خود را بگیرم تا مجمع فدراسیون 
فوتبال تصمیم نهایی در این خصوص 
با  شد  تالش  مدت  آن  در  بگیرد.  را 
جعل اخبار و اطالعات نادرست، ناقص، 
تحریف شده و خرابکارانه اذهان عمومی 
را مکدر نمایند تا به هدف شان برسند و 
ثباتی که در فوتبال به دست آمده بود 

را از بین ببرند. 
به  گذشته  ماه  دو  طول  در  بنده 
دلیل رعایت مصالح ملی و جلوگیری از 
سوء استفاده فرصت طلبان و همچنین 
حراست از دستاوردها در حوزه فوتبال و 
به طور ویژه به منظور جلوگیری از خطر 
تعلیق فدراسیون فوتبال، سکوت کرده 
و حتی از خود در برابر هجوم رسانه ها 
و تخریب های سازماندهی شده گذشتم 
تا فوتبال آسیب نبیند. اینک نیز از آنجا 
که آن مالحظات سخت و نفس گیر تا 
حدودی به سرانجام رسیده است، برای 
بازگشت  و  عمومی  افکار  روشنگری 
و  قانون و صالح  ریل  به  ملی  فوتبال 
تعالی و همچنین به منظور پاسخگویی 
که  ناجوانمردانه ای  و  ناروا  اتهامات  به 
خدشه  را  ملی  ورزش  اعتبار  تا  میرود 
شریف  مردم  با  را  مطالبی  نماید،  دار 
ایران و اعضای محترم مجمع در میان 
گذاشته و به تدریج حقایق دیگری بیان 

خواهم کرد. 
پیشکسوتان  و  بزرگان  اکنون که 

فوتبال کشور به روند های غیر قانونی و 
نامتعارف اعتراض کرده و حقایقی تلخ 
ماشین  داشته اند،  بیان  دلسوزانه ای  و 
و  شده  وحشت  و  ترس  دچار  تخریب 
واهی  اتهاماتی  ایراد  با  جلو  به  فرار  با 
تالش دارند تا بر رای و تصمیم مجمع 
و  اصلی  صاحبان  که  فوتبال  محترم 
قانونی فوتبال ملی هستند تاثیر گذاشته 
و می خواهند اعضای مجمع فدراسیون 
فوتبال را از تصمیم خود منصرف نمایند. 
این بار مرزهای ناجوانمردی، بی اخالقی 
طرح  با  و  کرده  جابجا  را  بی عدالتی  و 
دعاوی واهی و جعلی در موضوعات مالی 
و ارجاع آن به کمیته محترم اخالق و 
شنیده شده است حتی مراجع قضایی، 
سعی در ایجاد موج جدیدی از تخریب 
اینجانب و تاثیرگذاری بر نگاه و رویکرد 
مجمع محترم فوتبال دارند. درخصوص 
نسبت  بنده  به  که  اتهامی  تازه ترین 
بداند  عمومی  محترم  افکار  داده اند، 
ورزشکاران،  به  نام پاداش  به  آنچه  که 
سرپرستان، مربیان، مدیران و کارکنان 
براساس  اوال  است،  شده  پرداخت 
مصوبات هیات رییسه فدراسیون فوتبال 
بوده است. ثانیا بسیار کمتر از استحقاق 
اعضای افتخارآفرین تیمملی و کادر فنی 
و دیگر دست اندرکاران بوده و ثالثا در 
چهار چوب عرف متعارف و البته بسیار 
کشورهای  دیگر  که  اعدادی  از  کمتر 
صعود کننده آسیایی منظور شده است. 
خواهش من از جریان مرموزی که به 
تازگی در طبقه چهارم فدراسیون فوتبال 
لیست  که  است  این  گزیده اند،  سکنی 
میزان  و  الجلسات  حق  مزایا،  حقوق، 
محترم  اعضای  پاداش های  دریافتی 
هیات رییسه را به همراه صورتجلسات 
مشخص  تا  کنند  منتشر  رییسه  هیات 
شود هیچ تخلفی صورت نگرفته است. 
حقوق و دستمزد رییس فدراسیون نیز 
در چهار چوب مقررات و عرف بوده و 
در برابر نتایج بدست امده و منابعی که 
نیست  توجهی  قابل  رقم  آمده  فراهم 
اسناد  قانونی  برابر مراجع  در  بزودی  و 
آن ارایه خواهد شد. شایان توجه افکار 
عمومی و رسانه های منصف و خدمت 
رسان است که اینجانب رییس قانونی 
فدراسیون فوتبال از اخذ پاداش قانونی 

فوتبال  به جام جهانی  تیم ملی  صعود 
کردم  .  نظر  صرف  داوطلبانه  طور  به 
همچنین تعداد قابل توجهی از نیروهای 
موثر در موفقیت های مستمر تیم هیچ 

پاداشی دریافت نکردند. 
از نکات دیگری که شایسته توجه 
است این است که هنوز رابطه همکاری 
اینجانب با فدراسیون فوتبال قطع نشده 
و  خردادماه  دهم  منتظر  همه  و  است 
تصمیم مهم و تاریخی اعضای مجمع 
ادامه  درخصوص  فوتبال  فدراسیون 
و  هستیم  فوتبال  سنگر  در  همکاری 
مسائل  از  بسیاری  که  است  طبیعی 
میان  نرسیده  سرانجام  به  مدیریتی 
اعضای  رییس،  عنوان  به  اینجانب 
هیات رییسه، خزانه دار و دیگر ارکان 
و  باشد  داشته  فوتبال وجود  فدراسیون 
ماه  دو  طول  در  که  اینجاست  جالب 
فدراسیون  در  مسئولی  هیچ  گذشته 
توضیح،  برای  ینحانب  ا ز  ا فوتبال 
این  حساب  تسویه  یا  و  بررسی  دفاع، 
نیاورده  عمل  به  دعوتی  موضوعات 
به  و  زده  شتاب  به طور  آنگاه  و  است 
برخی  توسط  اینجانب  تخریب  قصد 
افراد جدید که به فدراسیون آمده اند، این 
پرونده های باز را مستمسک شکایت و 
دعوای حقوقی و پروپاگاندای رسانه ای 
قرار داده اند. باید به این دوستان هراسان 
و  جوانمردی  و  اخالقی  وجدان  گفت، 
همه  این  است؟  رفته  کجا  انصافاتان 
دلیلی  چه  تخریب  و  عداوت  و  نفرت 
میتواند داشته باشد؟ پرسش مهم بنده 
و اعضای مجمع فدراسیون فوتبال این 
است چگونه درخواست عزل اینجانب و 
بررسی آن در جلسه هیات رییسه بدون 
و  است  گرفته  صورت  مستندی  هیچ 
۱۰خردادماه  تاریخی  مجمع  آستانه  در 
زودی  به  که  افرادی  برخی   ،۱۴۰۱
کرد  خواهم  روشنگری  آن ها  درباره 
»پرونده  به  روی  شتابزده  صورت  به 

سازی« آورده اند؟ 
این  همه  اینجانب،  همه  این  با 
جفاکاریها  و  نابرادری ها  و  مرارت ها 
کشور  آینده  و  نام  اعتالی  برای  را 
با  و  خریده  جان  به  ایران  عزیزمان 
دار  امانت  به عنوان   ، خدا بر  توکل 
تاریخ مقرر در مجمع  فوتبال ملی در 
با  و  شده  حاضر  فوتبال  فدراسیون 
با  همراه  شجاعت،  و  صداقت  کمال 
دالیل و مستندات از کارنامه درخشان 
فوتبال ملی در دوران تصدی یازده ماه 
با درایت اعضای  دفاع خواهم کرد و 
به  فوتبال  فدراسیون  محترم  مجمع 
باردیگر  را  ملی  فوتبال  الهی،  فضل 
روی ریل سالمت و آرامش و پیشرفت 
و پیروزی قرار خواهیم داد و روسیاهی 
روزهای سرد فوتبال را به بهار خرمی 

و نشاط باز خواهیم گرداند. 
خیر  واهلل  مکراهلل  و  مکروا  و 

الماکرین
و ما توفیقی اال باهلل العلی العظیم 

شهاب الدین عزیزی خادم
2۹ فروردین ۱۴۰۱

سکوت عزیزی خادم شکست؛
مرزهای ناجوانمردی و اتهامات را جابجا کرده اید!
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الزیر نظر: مجتبی کاشی
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محمدرضا هاشمی کهندانی

نصیرزاده استقابل کرد؛
فعالیت رشته کاردیو هیت زیر نظر فدراسیون بدنسازی 

پیگیری شود

المللی کاردیو هیت با حضور در فدراسیون  نماینده فدراسیون بین 
بدنسازی و پرورش اندام با ریاست فدراسیون دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار دنیای جوانان و به نقل ازروابط عمومی فدراسیون 
بدنسازی و پرورش اندام، رسول علی بابایی، نماینده فدراسیون بین المللی 
کاردیو هیت)IFCH( ظهر روز)یکشنبه 28 فروردین( با حضور در محل 
ریاست  نصیرزاده  عبدالمهدی  با  اندام  پرورش  و  بدنسازی  فدراسیون 

فدراسیون دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست علی بابایی با توضیح در خصوص فعالیت های این 
انجمن در ایران درخواست کرد از این پس فعالیت های رشته کاردیو هیت 
که به تمرینات پرفشار و برای سالمتی قلب مربوط می شود، زیر نظر 

فدراسیون بدنسازی پیگیری شود.
نصیرزاده نیز با استقبال از این پیشنهاد گفت: فدراسیون بدنسازی از 
هر رشته و فعالیت ورزشی که به سالمت افراد کمک کرده و در راستای 
در  شما  پیشنهاد  زودی  به  کند.  می  استقبال  باشد،  پاک  ورزش  ترویج 

هیات رییسه فدراسیون بررسی می شود و نتیجه آن را اعالم می کنیم.

زیر نظر: مجید احمد میرمحمدعلی
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گفته های  تازه ترین  اساس  بر 
دراگان  فوتبال،  فدراسیون  سرپرست 
ند  می توا راحت  خیال  با  اسکوچیچ 
کند  آماده  جهانی  جام  تا  را  تیم ملی 
به جای  از خود  را  مناسبی  و عملکرد 

بگذارد.
ست  پر سر  ، ی جد ما د  شا میر
روی  را  پاکی  آب  فوتبال  فدراسیون 
سکوچیچ  ا گان  ا ر د ن  منتقدا دست 
ریخت و خیال او را هم از بابت اخبار 
به  روزها  این  که  مختلفی  حواشی  و 
گوش می رسید راحت کرد تا سرمربی 
کروات تیم ملی با قدرت کارش را تا 

جام جهانی پیش ببرد.

* تا ۱۴۰2 با اسکوچیچ
رفتن  یا  ماندن  پیرامون  حواشی 
کار  روی  زمانی  از  اسکوچیچ  دراگان 
و  شد  آغاز   ۱3۹8 بهمن  در  او  آمدن 
ملی،  تیم  بازی های  از  دوره  هر  در 
این مساله وجود داشت که فدراسیون 
فوتبال قصد اتمام همکاری با این مربی 
را دارد. در نتیجه بعد از صعود به جام 
جهانی هم این خبر به گوش رسید که 
فدراسیون فوتبال قصد اتمام همکاری 
مربی  یک  نتخاب  ا و  اسکوچیچ  با 
را دارد.  نامدار و شناخته شده  خارجی 
اظهارات اسکوچیچ درباره ماندن در تیم 
ملی هم نتوانست پاسخگوی این سوال 
بزرگ باشد تا اینکه ماجدی ماندن او را 

تا جام ملت های آسیا تایید کرد.
اسکوچیج  حضور  درباره  ماجدی 
جام  در  ملی  تیم  سرمربی  به عنوان 
یان  پا تا  »اسکوچیچ  گفت:  جهانی 
دارد  قرارداد   2۰23 ملت های  جام 
د  ردا قرا که  را  مربی  نیم  نمی توا و 
پایان  تا  او  قطعًا  بگذاریم.  کنار  دارد، 
خواهد  ملی  تیم  سرمربی  قراردادش 

بود.”
درباره  فدراسیون  این  سرپرست 
کرد:  اظهار  نیز  ادامه همکاری  دالیل 

»من اگر بخواهم مربی دیگری بیاورم 
فرصت کمی داریم و عقل سلیم به ما 
می گوید که با مربی که تیم ملی را به 
و  دهیم  ادامه  است  برده  جهانی  جام 
دهیم  اجازه  و  کنیم  قوی  را  کادرش 
برود.  جهانی  جام  به  بال  فراغ  با  که 
به لحاظ نتیجه هم اگر نگاه کنیم تیم 
شده  اول  آسیا  گروه  دو  هر  در  ملی 
یا  که  می کنند  برکنار  را  مربی  است. 
نتیجه نگرفته باشد یا قراردادش تمام 
دوی  هر  اسکوچیچ  ولی  باشد  شده 
می گوید  منطق  دارد.  را  آپشن ها  این 
که زمان مناسبی برای تغییر سرمربی 

نیست.”
ایران  سرمربی  شرایط،  این  با 
حدودا تا تابستان ۱۴۰2 روی نیمکت 
این  و  داشت  خواهد  حضور  یوزها 
فرصت را هم دارد تا بعد از جام جهانی، 
طلسم ناکامی در کسب قهرمانی جام 

ملت ها را هم به چالش بکشد.
* دیدارهای تدارکاتی از نیوزیلند 

تا آرژانتین و برزیل

ملی  تیم  رکاتی  تدا دیدارهای 
ایران تا شروع جام جهانی از مهم ترین 
است  بوده  گذشته  روزهای  بحث های 
مطرح  مرتب  طور  به  هم  آینده  در  و 

خواهد شد.
از روزهای نخست صعود به جام 
ملی  تیم های  با  هم گروهی  و  جهانی 
انگلیس، آمریکا و برنده پلی آف اروپا، 
بحث های پیرامون این مساله بوده که 
دیدارهای  باید  اسکوچیچ  شاگردان 
اما  باشند  داشته  مناسبی  تدارکاتی 
مهم ترین مشکل در این مسیر )عالوه 
به  مربوط  مسائل  و  مالی  منابع  بر 
تحریم(، برگزاری لیگ ملت های اروپا 
و آمریکای شمالی است که تیم ها طبق 
می روند  خود  رقبای  مصاف  به  برنامه 
دیدارهای  برگزاری  برای  فضایی  و 

دوستانه ندارند.
در این بین فقط دیدار با تیم های 
آمریکای جنوبی، آفریقا و استرالیا باقی 
می ماند که خبرها حول محور دیدار با 
روزها  این  در  هاست.  تیم  قبیل  این 

بحث بازی با نیوزیلند، کانادا، سنگال، 
حتی  و  پاناما  پرو،  کاستاریکا،  غنا، 
برزیل و آرژانتین هم از سوی مسئوالن 
فدراسیون فوتبال مطرح شده اما هنوز 

هیچ دیداری قطعی نیست.
تا  دو  یکی  ما  می گوید:  ماجدی 
به  کاستاریکا  و  پرو  داشتیم.  پیشنهاد 
گفت وگو  حال  در  و  دادند  پیشنهاد  ما 
این  از  باالتر  با  بخواهیم  اگر  هستیم. 
داریم  به هزینه  نیاز  کنیم  بازی  تیم ها 
با  نمی توانیم  باشیم  نداشته  پول  اگر  و 
یکسری  کنیم.  بازی  بزرگ  تیم های 
هماهنگی  حال  در  هم  تورنمنت ها 
آنها  در  خوبی  تیم های  که  هستند 
شود،  نهایی  وقت  هر  و  دارند  حضور 
ایرلند شمالی و  با  اعالم خواهیم کرد. 
جنوبی یکسری مکاتبات انجام شد. به 
دلیل شرایطی که این دو کشور داشتند 
برای  هماهنگی  هم  آنها  با  نتوانستیم 
انجام بازی داشته باشیم. چند روز پیش 
پرسیدند    برزیل  با  بازی  درباره  از من 
که گفتم اطالعی ندارم. بنده به عنوان 
نم  می توا زمانی  فدراسیون  مسئول 
ما  شود.  قطعی  کار  که  باشم  پاسخگو 
حال  در  که  داریم  مختلف  گروه های 
تالش هستند تا با بهترین تیم ها قرارداد 
خوب ببندیم. بازی با برزیل هزینه های 
از  قبل  باید  مسائل  این  و  دارد  زیادی 
اینکه به من برسد انجام شود و در لحظه 
آخر سرمربی تیم ملی نظر بدهد که بازی 
می کنیم یا نه. از امروز قرار شد که یک 
نفر صحبت کند و اگر مسابقه ای قطعی 

شد، من جوابگو باشم.
نه زنی ها  گما شدن  برطرف  با 
درباره دراگان اسکوچیچ باید به نظاره 
فدراسیون  مسئوالن  دید  و  نشست 
تیم  برای  را  دیدارهایی  چه  فوتبال 
و  گرفت  خواهند  نظر  در  ایران  ملی 
جمله  از  فوتبال  اهالی  انتظارات  آیا 
خواهند  برطرف  را  ملی  تیم  بازیکنان 

کرد یا خیر.

»اسکوچیچ« تا 140۲ با ایران



7 گهیسال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1996- چهارشنبه 31 فروردین 1401 آ
اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۵۷3۹ هیات اول/ موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای اسداهلل قاشقائی  فرزند اصغر  بشماره شناسنامه ۱3صادره از ورامین 
** ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن   به مساحت۱8۰ 
متر مربع از پالک شماره 2۷۰۹  فرعی از 8 اصلی واقع در  جعفرآباد بخش  
حوزه ثبت ملک ورامین خریداری از شرکت تعاونی مسکن صنایع شیمیایی 
پارچین  ** 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. ۵م الف

محمود داودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 
تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱۴۰۱/۱/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۱/۱/3۰

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
موضوع  اول/  هیات   ۱۴۰۰۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۵8۷۵ شماره  رأی  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه شیرکوند فرزند رضا بشماره شناسنامه ۰۴۱۰۱888۵۹ 
صادره از ورامین ** ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن  به 
مساحت۱۶۵/83 متر مربع از پالک شماره  ۹2۶  فرعی از ۱۰۰ اصلی واقع 
در  عمروآباد  بخش  حوزه ثبت ملک ورامین خریداری از رضا شیرکوند** 
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. 
۶۰۱م الف

محمود داودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 
تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱۴۰۱/۱/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۱/۱/3۰

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۵8۶۷ هیات اول/ موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای ابوالفضل سیاه منصوری فرزند نعمت اله  بشماره شناسنامه ۷2۴ ** 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن  به مساحت۵28/2۶  متر 
مربع از پالک شماره 32۱  فرعی از ۱2 اصلی واقع در  خیرآباد   بخش  
حوزه ثبت ملک ورامین خریداری از سعیده دلجو و الهه دلجو و فهیمه اکبر 
موالئی فاطمه رجب فرد و کاظم علی نژاد و زهرا حسینی یزدی ** 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. ۶۰۶م الف
محمود داودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 

تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱۴۰۱/۱/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۱/۱/3۰

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان
به شرح ذیل آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر 
فرمایید در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن آخر آگهی در روزنامه 
های کثیر االنتشار و محلی )همزمان( منتشر و سپس پنج نسخه از آن 
را به این اداره ارسال و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی موضوع 
ماده 3 قانون ۱3 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 
 ۱3۹۹۶۰32۵۰۰3۰۰۱8۷2 شماره  رای   3۰۰۰2۶۱ کالسه  پرونده 
مورخ ۱۴۰۰/۱2/2۰ به تقاضای آقای محسن نجفی فرزند فتح اله نسبت 
به  ششدانگ یکباب عمارت   به مساحت 2۴۹/۵۹ متر مربع قسمتی از 
پالک ۱۵۵اصلی دربخش ۱2 لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت 

مالک اولیه حاجی اسداهلل مرادی  رسیدگی وتائید و انشاء گردید. 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم 
دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح 
اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر 
خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع 

قضایی نخواهد بود.م الف 2۵۰
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۱/۰۱/3۱

رضا پوالدوندی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد دلفان
به شرح ذیل آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی ذیل ارسال میگردد.مستدعی است مقرر 
فرمایید در دو نوبت به تاریخ های درج شده در متن آخر آگهی در روزنامه 
های کثیر االنتشار و محلی )همزمان( منتشر و سپس پنج نسخه از آن 
را به این اداره ارسال و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد. آگهی موضوع 
ماده 3 قانون ۱3 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان نورآباد دلفان به شرح ذیل: 
پرونده کالسه 3۰۰۰۰2۴۰ رای شماره ۱۴۰۰۶۰32۵۰۰3۰۰۱۷۵۴ 
مورخ ۱۴۰۰/۱2/۰۶ به تقاضای آقای محمد کاکائی کلواری فرزند بهرام 
نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت ۷2/۰2 متر مربع قسمتی 
از پالک ۱۵۶اصلی دربخش ۱2 لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت 

مالک اولیه حاج طهماس فرهادیان  رسیدگی وتائید و انشاء گردید. 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی انتشار و عالوه بر آن در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورآباد تسلیم 
دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح 
اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکل به ارائه حکم نهایی می باشد. در غیر این صورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر 
خواهد شد. در هر حال صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع 

قضایی نخواهد بود.م الف 2۵۰
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۱/۰۱/3۱

رضا پوالدوندی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دلفان

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده 
لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشارومحلی آگهی میگردد درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض سند مالکیت 
طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست . 
تاریخ نوبت: اول ۱۴۰۱/۱/۱۶تاریخ نوبت دوم : ۱۴۰۱/۱/3۱

بخش۱۱: 
۱- ششدانگ یک باب ساختمان به نام آقای سلمان صالحی قوچم 
فرزند یداهلل شماره شناسنامه ۷ صادره سنندج کد ملی 3۷3322۰۴۱2 تحت 
پالک ۷۶۰ فرعی از 2۷۱3 اصلی بخش 3 سنندج به مساحت ۱۱8۶3 متر 
مربع که از نسق آقای محمود جعفری کلکان به آدرس سنندج روستای 

آساوله جاده گلخانه
رئیس ثبت بهنام قباد    م الف  ۱۴28

هرنوبت  قیمت  با  درمتن  شده  عنوان  های  تاریخ  طبق  نوبت   2
۶۰هزارتومان 

جمع دو نوبت ۱2۰هزار تومان اقدام فرمایید
تاریخ نوبت: اول ۱۴۰۱/۱/۱۶تاریخ نوبت دوم : ۱۴۰۱/۱/3۱

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده 
لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل 
اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست صادره سنندج
۱-ششدانگ یکبابخانه بنام آقای مسلم زندی الی پینک فرزند حبیب 
اهلل صادره سنندج تحت پالک ۴۱۴ فرعی از ۱3۵۷ اصلی بخش یک به 
مساحت ۱۹۰/۵۵ متر مربع خریداری برابر قولنامه عادی مورخه ۹2/۹/۱ 

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

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۱/3۱
هیوا احمدیان رئیس اداره ثبت منطقه 2 سنندج    م الف ۱۴2۹

2نوبت طبق تاریخ های عنوان شده در متن هر نوبت ۶۰هزار تومان 
جمع 2 نوبت ۱2۰ هزار تومان اقدام فرمایید

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۱/3۱

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظر به اینکه هیئت اختالف مستقر در ثبت گناوه مالکیت به تصرفات 
مفروزی و مالکانه خانم الهام کرمی را نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 2۹۷ متر مربع پالک ۹۱۷/۹۶۱۷ واقع در امام زاده گناوه بخش ۶ 
بوشهر برابر رای شماره ۱۴۰۰۶32۴۰۰۱۰۰3۷3۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۴ تایید 
نموده و آگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز 
منتشر گردیده لذا آگهی تحدید حدود اختصاصی آن به استناد مادتین ۱۴ 
و ۱۵ قانون ثبت و تبصره ذیل ماده ۱3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی جهت قسمت مورد تصرف خانم 
نامبرده و مجاورین و صاحبان  به اطالع متصرف  الهام کرمی منتشر و 
حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدیدی در صبح مورخ ۱۴۰۱/2/2۴ 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدینوسیله از متصرف نامبرده و 
مجاورین دعوت می شود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع ملک 

حضور یابند واخواهی نسبت به حدود ارتفاعی برابر ماده 2۰ قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت 3۰ روز پذیرفته می شود 
معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق تبصره ماده 8۶ 
آیین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
معترضین ثبتی مصوب ۷3/۰3/2۵ ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضایی محل وقوع ملک 
تسلیم و تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از 
دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم نمایند واال حق آنان ساقط می شود. 

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/3۱ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه 

م / الف ۵۰  

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظر به اینکه هیئت اختالف مستقر در ثبت گناوه مالکیت به تصرفات 
مفروزی و مالکانه آقای علیرضا احمدی را نسبت به ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 2۱۰/۴۰ متر مربع پالک ۹۱۷/۹۶۱8 واقع در امام زاده 
گناوه بخش ۶ بوشهر برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰32۴۰۰۱۰۰32۹۱ مورخ 
۱۴۰۰/8/۱2 تایید نموده و آگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
قانون ثبت نیز منتشر گردیده لذا آگهی تحدید حدود اختصاصی آن به استناد 
مادتین ۱۴ و ۱۵ قانون ثبت و تبصره ذیل ماده ۱3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی جهت قسمت مورد 
تصرف خانم الهام کرمی منتشر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورین 
و صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدیدی در صبح مورخ 
۱۴۰۱/2/2۴ در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدینوسیله از متصرف 
نامبرده و مجاورین دعوت می شود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع 
ملک حضور یابند واخواهی نسبت به حدود ارتفاعی برابر ماده 2۰ قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت 3۰ روز پذیرفته 
می شود معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق تبصره 
ماده 8۶ آیین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده معترضین ثبتی مصوب ۷3/۰3/2۵ ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضایی محل وقوع 
ملک تسلیم و تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده 
از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم نمایند واال حق آنان ساقط می شود. 

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/3۱ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه 

م / الف ۵2  

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

تکلیف 
قانون  موضوع  هیئت   ۱۴۰۰۶۰3۱2۰۰۱۰۱23۵۵ شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱2۰۰۱۰۰2۴۶2 
تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی اداره کل آموزش و 
پرورش استان گلستان به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۰2۹۰۱۹۵ در ششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۵۴۶۰/28 متر 
مربع از پالک شماره ۱2۷ اصلی واقع در اراضی کرپان بخش دو حوزه ثبت 
گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی نصراله مفیدی 
به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره 
فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم 

دادخواست را به این اداره ارائه نمایند. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۱/3۱ 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک  گرگان 

م  الف ۱۰۵۱۴ 

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

تکلیف 
قانون  موضوع  هیئت   ۱۴۰۰۶۰3۱2۰۰۱۰۱23۵۶ شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۱2۰۰۱۰۰۵۷۷ 
کدملی  و   22۵۰ شناسنامه  شماره  به  دهقان  بابا  علی  آقای  تقاضای 
یک  اعیانی  ششدانگ  در  احمد  فرزند  گرگان  از  صادره   2۱2۰۹۶۵۰۷2
باب ساختمان به انضمام ۱3۱ سهم مشاع از ۱۴۴ سهم ششدانگ عرصه 
که باقیمانده سهام آن وقف است به مساحت 28۰/۶۶ متر مربع از پالک 
شماره ۱2 اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار حوزه ثبت گرگان 
طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای سلیمان کرمانی 
به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره 
فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم 

دادخواست را به این اداره ارائه نمایند. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۱/3۱ 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک  گرگان 

م  الف ۱۰۴۹3 

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

تکلیف 
قانون  موضوع  هیئت   ۱۴۰۰۶۰3۱2۰۰۱۰۱23۵۶ شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۱2۰۰۱۰۰۵۷۷ 
کدملی  و   22۵۰ شناسنامه  شماره  به  دهقان  بابا  علی  آقای  تقاضای 
یک  اعیانی  ششدانگ  در  احمد  فرزند  گرگان  از  صادره   2۱2۰۹۶۵۰۷2
باب ساختمان به انضمام ۱3۱ سهم مشاع از ۱۴۴ سهم ششدانگ عرصه 
که باقیمانده سهام آن وقف است به مساحت 28۰/۶۶ متر مربع از پالک 
شماره ۱2 اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار حوزه ثبت گرگان 
طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای سلیمان کرمانی 
به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره 
فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 

ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست را به این اداره ارائه نمایند. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۱/3۱ 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک  گرگان 
م  الف ۱۰۴۹3 

بدینوسیله در راستای ماده 22 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 
اگهی می گردد که هیچگونه اموالی از شرکت ورشکسته بازار گشت خزر 
با شناسه ملی ۱۰۹8۰۱۴۵۶33۶ وشماره ثبت ۶3 شناسایی نگردیده است 
چنانچه شخص یا اشخاصی ادعایی خالف این دارند ظرف مدت ده روز 
به همراه اسناد و مدارک به اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل 
استان گیالن مراجعه نمایند وگرنه ختم ورشکستگی بدون انتشار آگهی 

اعالم می شود .
ایمان غریب نواز- مستشار دادگاه تجدیدنظر و سرپرست اداره تصفیه 

امور ورشکستگی استان گیالن

مفقودی
روغنی  سفید  رنگ  به   ۱۶۰۰ پیکان  سواری  مالکیت  شناسنامه 
موتور  شماره  به   ۵۶ ایران   ۱3 ھ   82۱ انتظامی  شماره  به   ۱383 مدل 
قدیر  آقای  به  متعلق   ۱۰۰۱۹۶3۱ شاسی  شماره  به   ۱۱28۴۰2۴۷33

اسکندری طاسکوه مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت وانت نیسان به رنگ آبی مدل ۱38۹ 
به شماره انتظامی ۹82 م 38-ایران۴۶ به شماره موتور ۵۶۱۰۵۹Z-Z2۴ به 
شماره شاسی NAZPL۱۴۰TBN2۶۷۷۰۱ متعلق به سید حمید صفوی 

فرزند سید بهاالدین مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

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

مصوب سال۱3۹۰/۹/2۰
۱۴۰۱۶۰3۰۱۰۵۷۰۰۰3۰۶مورخ۱۴۰۱/۰۱/22ص شماره  رای  برابر 

امالک  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  ازهیات  ادره 
ثبت  مصوب۱3۹۰/۹/2۰مستقردراداره  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
اسناد وامالک شهریارتصرفات مالکانه ابوالفضل جداخانی فرزند حجت اله 
به صورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
از۴۹  ازپالک3۵۶فرعی  قسمتی  مساحت23۰مترمربع  به  باغ  کاربری  با 
اصلی واقع درشهریارمحرزگردیده وبرابرمحتویات پرونده ثبتی ودفترامالک 
مربوطه یک قطعه باغ به شماره3۵۶فرعی از۴۹اصلی مفروز ومجزا شده 
ازفرعی ازاصلی مذکورقطعه ۱واقع درحوزه ثبت ملک شهریاراستان تهران 
مشخصات مالکیت:مالکیت محمد/دماوندی فرزند حسین شماره شناسنامه 
۹۷۰تاریخ تولد صادره ازشهریار-با جز۱3 ازکل سهم ۶۰بعنوان مالک سیزده 
سهم مشاع از شصت سهم عرصه واعیان موضوع سند مالکیت اصلی بشماره 
چاپی۵۱۴۷۴۴که در صفحه ۴۱۵دفترامالک جلد3۷2ذیل شماره۶۵۰۴۷ثبت 
حدودا  ثبت  ماده۱۴۷قانون  هیات  آراء  است.محدودیت:دراجرای  گردیده 
وبا  است   قرارگرفته  اشخاص  مالکیت  در  و  منتزع  مساحت۹2۰مترمربع 
توجه به مشاعی بودن وکثرت موارد انتزاعی صرفا ازطریق اعمال تبصره 
3۶میسرخواهد بود و درضمن ملک مربوطه ازمالکیت محمد دماوندی می 
باشد که نامبرده  درهیات حضورنیافته وهیات مقرر نموده با اعمال ماده3قانون 
مذکور وماده۱3آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱3۹۱/۴/2۵نسبت به صدور سند 
مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به 
نامبرده وبه اشخاص ذینفع جهت اطالع در دو نوبت با فاصله پانزده روزآگهی 
می گردد که چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف 
مدت 2ماه ازتاریخ انتشاراولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریارتسلیم 
ورسید دریافت دارند و درصورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرراین اداره 
نسبت به صدورسند مالکیت برابرمقررات اقدام خواهد نمود.ضمنا صدورسند 

مالکیت مانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م.الف:۹۴8۹
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهریار-مهدی ناصری

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۱/3۱
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۱/2/۱۵

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۵۷۴2 هیات اول/ موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم عصمت رفیع پور فرزند حسن  بشماره شناسنامه 2۵۴ صادره از قم ** 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن  به مساحت۶۵/22  متر 
مربع که مقدار ۱۷/2۶ متر مربع از قطعه ۱۰ تفکیکی از پالک ۱۱۰/۶۷2 
از مالکیت حمیرا سادات قالی شورانی و مابقی از قطعه ۹ تفکیکی از پالک 
از مالکیت قنبر بیلچی کنگرلو   واقع در  باغ نصرت تهران     ۱۱۰/۶88
بخش  حوزه ثبت ملک ورامین ** 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. 2۵م الف
محمود داودی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 

تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱۴۰۱/۱/3۱
تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۱/2/۱۴

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 8۷ پرونده شماره ۱۴۰۰۰۰۵82 
به شماره  عادل  فرزند  عموقین  عباس سروری  آقای  به  بدینوسیله 
شناسنامه ۵۹۴ و شماره ملی 2۱8۱۱۰2۱۶3 به نشانی: بهشهر – خیابان 
که  پرونده کالسه ۱۴۰۰۰۰۵82  موضوع  پالک ۱۰  سپاهان  کوی  امام 
برابر گزارش ۰۰۹3۹2 مورخ ۱۴۰۰/۱2/2۴ شناخته نگردیده اید بدینوسیله 
اعالم می گردد ششدانگ پالک ثبتی ۱۱۰۹ فرعی از ۱۱ اصلی به مساحت 
۱۴۰۴/۴۱ متر مربع ملکی مرحوم عادی سروری عموقین در قبال طلب 
مهریه خانم فاطمه همدانی صابر بازداشت گردیده لذا طبق ماده 8۷ آیین 
نامه اجرای مراتب به شما اخطار می شود ضمنا هرگونه نقل انتقالی از 
طرف شما به عنوان احدی از ورثه مرحوم نسبت به مورد بازداشت ممنوع 
اثر داده نمی شود در ضمن این آگهی در یک نوبت در  است و ترتیب 

روزنامه چاپ و منتشر گردیده است 
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۴۰۱/3۱ 

شناسه آگهی ۱3۰۵۱۶۵



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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مشکلي عجیب به نام سروش صحت!

برنامه کتاب باز، با اجراي سروش 
جذاب  برنامه هاي  از  یکي  صحت 
 8-۷ حدود  حاال  که  بود  تلویزیون 
و  نمی شود  پخش  که  هست  ماهي 
مشکل  مي شود،  شنیده  که  آنطور 
جالب  است!  صحت  سروش  برنامه 

است که سروش صحت مدتها این برنامه 
مدیران دوست  از  برخي  که  منتشر شده  شایعاتي  ولي حاال  کرده  اجرا 
اندازه  از  بیش  او  پیدا کند چرا که  ادامه  او  اجراي  با  برنامه  این  ندارند 

روشنفکر مي دانند! 
طبیعتا یکي از مهمترین جذابیت هاي کتاب باز، حضور سروش صحت 
و اجراي فوق العاده او و همچنین تسلط وي به ادبیات بود و حاال بار دیگر 
در تصمیمي سلیقه اي وخودزني، یک برنامه پرمخاطب دیگر در تلویزیون 

قرار است تعطیل شود و یا اجراي آن به فرد دیگري محول شود.

ثریا قاسمي با حکم رشد در تلویزیون

عه  مجمو ی  ر ا د بر یر تصو
کارگردانی  به  رشد،  تلویزیونی حکم 
حسن لفافیان و تهیه کنندگی مهدی 
فرجی، از 8۰ درصد عبور کرده است 
استاد  از  تازه  تصویری  همزمان  و 

شد.  منتشر  سریال  این  در  قاسمی  ثریا 
فیلمبرداري این سریال اجتماعي خانوادگي 
که بر اساس فیلمنامه ای نوشته سعید نعمت اهلل از ابتدای آبان ۱۴۰۰ آغاز 
نوروز  در  سریال  این  تصویربرداری  و  تولید  دارد.  ادامه  همچنان  شده، 
۱۴۰۱ فقط به مدت 3 روز متوقف شد و احتماال تصویربرداری آن تا پایان 
اردیبهشت ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. هم زمان با تصویربرداری، تدوین آن 
نیز در حال انجام است. ثریا قاسمی، مه لقا باقری، پیام احمدی نیا، مجتبی 
فالح، شهین تسلیمی، علیرضا مهران، حمید ابراهیمی، مهرداد ضیایی، 

آزیتا ترکاشوند و نیلوفر شهیدی بازیگران این سریال هستند.

تقاضاي لوریس چکناوارایان از مسئوالن

لوریس چکناواریان رهبر ارکستر 
و چهره بین المللی موسیقی کشورمان 
رئیس جمهور  با  دیدار  اینکه  بیان  با 
شود،  تکرار  سال  در  چندبار  باید 
بودجه  تا  خواست  دولتمردان  ز  ا

دهند  اختصاص  عرصه  این  به  بیشتری 
معیشت شان  تامین  برای  موسیقیدانان  تا 
مجبور نباشند چندجا کار کنند. این رهبر نامدار ارکستر کشور که یکي 
از هنرمندان حاضر در مراسم دیدار با رئیس جمهور بود به تازگي در 
بودجه  تا  خواسته  دولت  اعضاي  خصوصا  مسئوالن  از  صحبت هایي 
بیشتري را به عرصه هاي هنري خصوصا موسیقي اختصاص دهند چرا 
که هنرمندان اگر دغدغه درآمد نداشته باشند، آثار بهتري ارائه خواهند 
داد چرا که مهمترین مباحث و موضوعات مختلف را می توان در غالب 

هنر مطرح کرد و آموزش داد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  43/15

لیال زارغ و پایان فیلم سینمایي آزردگان

فیلم  فنی  حل  مرا یان  پا با 
و  کارگردانی  به  آزردگان،  سینمایی 
مهدی  تهیه کنندگی  و  نویسندگی 
فرد قادری، این فیلم به زودي براي 
خواهد  اقدام  نمایش  پروانه  دریافت 
قرار  عمومي  اکران  نوبت  در  و  کرد 

آزردگان  موسیقی  ساخت  گرفت.  خواهد 
است،  شده  انجام  علویان  علیرضا  توسط  و صداگذاری  عبدی  بهزاد  را 
همچنین رامین نجفی تدوین این فیلم سینمایی را به عهده داشته  است. 
 لیال زارع، محمد امین، رضا بهبودی، فرخ نعمتی، رویا جاویدنیا، 
مریم  و  ثروتی  عطا  داوودنژاد،  محمدرضا  حضور  با  و  آزیدهاک  هدیه 
بوبانی به همراه برخی از چهره های تئاتر از بازیگران آزردگان هستنند. 
به  تا حاال چه کمکی  ما  فیلم  است:  آمده  آزردگان  داستان  در خالصه 

زندگی مردم کرده!؟
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با افتخار ساخت ایران...

الهام کردا: در ایران براي خانم ها نقش هاي کمدي نوشته نمي شود!

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: ۲۶3058۲4- فکس: ۲۶3058۲4 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  091۲۲75۲190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

نقش های  ره  هموا کردا  لهام  ا
ایفا  مختلف  فیلم هاي  در  را  متفاوتی 
مي کند اما تصویر ذهنی مخاطب از این 
بازیگر تا به حال به سمت و سوی کمدی 
سریال  در  حاال  که  اتفاقی  بود!  نرفته 
ساخت ایران 3 افتاده است. نقش او در 
این سریال با وجود اینکه لحظات کمدی 
زیادی دارد اما جدی است و خودش این 
تفاوت را یکی از بزرگترین چالش های 
نقشش می داند. درباره تجربه متفاوتش 
ذر ساخت ایران 3 با الهام کردا گفتگو 

کرده ایم که در ادامه می خوانید.

ساخت  سریال  در  نقش تان  -از 
ایران 3 برایمان می گویید؟ مواجهه اولیه 
خودتان با این نقش چه بود و او را چه 

شخصیتی دیدید؟
 3 ایران  ساخت  سریال  در  *من 
نقشه  که  می کنم  بازی  را  شخصیتی 
ریختن برای رسیدن به آن چیزی که 
دنبالش  به  سریال  اصلی  کاراکتر  چند 

هستند به عهده اوست. در واقع می توان 
گفت به عنوان مغز متفکر عمل می کند، 
دورتر می ایستد و به بقیه می گوید چه 
کاری انجام بدهند، کجا بروند و چگونه 
بگویم  باشد  بهتر  شاید  کنند.  صحبت 
مسیر و راه را برای آنها عالمت گذاری 

می کند.

چالش های  چه  کاراکتر  -این 
جدیدی برای شما داشته است؟

است  این  آن  چالش  *مهمترین 
تئاتر  من  که  البته  است.  کمدی  که 
دلیل  به  ولی  بودم  کرده  کار  کمدی 
تصویر  کار  در  که  چالش هایی  تمام 
وجود  خانم ها  کردن  کار  کمدی  برای 
برای  می توانست  هم  نقش  این  دارد، 
این  به  باشد.  چالش برانگیز  هم  من 
ایران اصال به آن  دلیل که کمدی در 
آقایان نوشته می شود  برای  شکلی که 
برای خانم ها نوشته نمی شود و اساسا از 
خانم ها می خواهند که جدی بازی کنند. 
من در کنار بقیه بازیگرانی که کمدی 
بازی می کردند و اساسا آدم های بامزه 
و جالبی بودند باید جدی بازی می کردم 

این  تمایز  و  چالش  بزرگترین  این  و 
شخصیت بود.

را بیشتر در قالب  -مخاطب شما 
خودتان  است...  دیده   جدی  نقش های 
بیشتر دوست دارید کدام ژانر را تجربه 

کنید؟
*اساسا به نظرم ترجیحی در این 
زمینه وجود ندارد. هر کار و کاراکتری 
را که فکر کنم خوب و جالب است و 
تجربه  یک  آن  در  حضور  با  می توانم 
جدید به دست بیاورم به عنوان بازیگر 
اصال  ولی  می روم.  آن  سمت  به  قطعا 
اینگونه نیست که بخواهم همیشه جدی 
بازی کنم. اتفاقا به نظرم کمدی بازی 
حال  عین  در  اما  خیلی سخت،  کردن 

شیرین و جذاب است.

-حضور در سریالی که چند فصل 
چه  است  شده  پخش  و  ساخته  آن 
این موضوع  دارد؟  آثار  با سایر  تفاوتی 
در بازی بازیگری که از فصل جدید به 
آن اضافه می شود از لحاظ حرفه ای و 

هنری تفاوتی ایجاد می کند؟

*به نظرم تو به عنوان یک بازیگر 
باید بتوانی خودت را با آن ویژگی هایی 
که کاراکترهای اصلی از قبل با خودشان 
آورده اند و به گونه ای بار قصه و سریال 
مشخصا  و  ویژگی ها  آن  واسطه  به  را 
به دوش کشیده اند تطبیق بدهی و در 
نهایت این را بدانی که آن کاراکترها از 
و  بیننده شناخته شده است  برای  قبل 
به  کاراکتر  شناساندن  لحاظ  از  باید  تو 
بیننده به درجه و جایگاه آن ها برسی. 
این ها همه سختی کار است و از آنجایی  
که تو فرصت کمی داری تا کاراکترت 
معرفی شود باید تالش بیشتری کنی. 
تو  شخصیت  از  مخاطب  که  حالی  در 
ذهنیتی ندارد و چون همه چیز در فصل 
یا قسمت هایی که قرار بازی کنی اتفاق 
می افتد این تالش مضاعف می شود. در 
چنین شرایطی دائم سوال هایی مثل این 
کیست؟ چرا اینگونه اتفاق افتاده است؟ 
بوده؟  قبل  از  یا  است  مورد جدید  این 
در ذهنت شکل می گیرد و باید آنها را 
از کسانی که از فصل های قبل بوده اند 
به شکل  می تواند  این ها  همه  بپرسی. 
چنین  در  باشد.  برانگیز  چالش  مثبت 

شرایطی تو کامال خودت را به افرادی 
که از قبل این سریال را با کاراکترشان 
ساخته اند می سپاری و خودت را آنجا قرار 
می دهی، این شرایط هم می تواند سخت 

و هم جالب باشد.

مدیوم های مختلف سینما،  -شما 
تئاتر و تلویزیون را تجربه کرده اید. بر 
بازی  در  مدیوم   تجربیات تان   اساس 
کردن  کار  نه؟  یا  دارد  تاثیر  بازیگر 
شما  برای  مدیوم ها  از  یک  کدام  در 

جذاب تر است؟
پرسیده  جا  همه  سوال  *این 
می شود و من هم می گویم که بازیگر 
کارش بازیگری است و در هر جایی و در 
هر مدیومی با توجه به شرایط آنجا باید 
بتواند کاراکتری که به آن سپرده شده 
ایفای نقش کند.  و  بازی کند  را  است 
تفاوت  ها  دارند .  تفاوت هایی  حتما  ولی 
هم به شکل بیرونی و هم درونی وجود 
دارند و هر کدام جذابیت های خودش را 
دارد. درباره حضور در مدیوم ها اما من 
نمی توانم تفکیک کنم که کدام را بیشتر 
دوست دارم، ولی گاهی اتفاقاتی باعث 

کردن  کار  مدیوم  یک  در  که  می شود 
برعکسش  هم  گاهی  بشود،  سخت تر 
اتفاق می افتد و اتفاقا کار کردن راحت تر 
می شود. به عقیده من شاید اگر روزی 
مجبور به انتخاب بشوی بخاطر یکسری 
حواشی است که مجبور به انتخاب بین 
رسانه ها شده ای، نه ویژگی هایی که در 

ذات خود بازیگری وجود دارد.

-با توجه به استقبال مخاطب ها از 
پلتفرم های نمایش خانگی فکر می کنید 
برای  قسمت ها  سایر  پخش  ادامه  در 
و  می افتد  اتفاقی  چه   3 ایران  ساخت 

چقدر مورد توجه مخاطب قرار می گیرد؟
 3 ایران  ساخت  سریال  *اساسا 
فکر  که  بود  جالب  برایم  دلیل  این  به 
می کردم مخاطبان منتظرش هستند و 
دوست دارند آن را ببینند. االن هم همین 
نظر را دارم و فکر می کنم به دلیل 2 
فصل قبل سریال ساخت ایران و اتفاق 
موفقی که برایش افتاده، این اتفاق در 
و  بود  خواهد  ادامه دار  هم  فصل  این 
مخاطبان منتظر آن هستند که ببینند. 
حداقل من دوست دارم که اینگونه فکر 
کنم و امیدوارم مخاطبان نیز از نتیجه 

کار لذت ببرند.

آخرین   3 ایران  ساخت  -سریال 
عزت اهلل  زنده یاد  از  که  است  سریالی 
یا یک  جمله  می بینیم. یک  مهرآوران 

خاطره از ایشان برایمان می گویید؟
را  ایشان  که  باری  آخرین  *من 
دیدم خیلی کوتاه در جایی دیگر غیر از 
پشت صحنه سریال ساخت ایران 3 قبل 
از رفتنشان بود. فقط می توانم بگویم که 
جای ایشان خیلی خالی است. به نظرم 
بود  نفری  آخرین  مهر آوران  مرحوم 
کنم،  فکر  نبودنش  به  می توانستم  که 

روحشان شاد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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سریال هاي مناسبتي ماه رمضان 
تلویزیون، دیگر چندسالي هست که 
نه تنها رنگ و بوي رمضاني ندارند، 
خاصي  بیت هاي  جذا دیگر  بلکه 
ایجاد نمي کنند.  هم براي مخاطب 
سبتي  منا ي  ل ها یا سر قع  ا و ر د
دیگر  وضعیت  به  هم  تلویزیون 
به  روز  و  تولیدات آن دچار شده اند 
دست  از  را  بیشتري  مخاطب  روز 
ماه  سریال هاي  از  یکي  مي دهند. 
سریال  دوم  فصل  امسال،  رمضان 
به  مجموعه  این  مي باشد.  نجال 
و  تقیانی پور  خیراهلل  کارگردانی 
تهیه کنندگی سعید سعدی هر شب 
پخش  سه  شبکه  از   2۰ ساعت 
می شود. حسام منظور بازیگر نقش 
اصلی این مجموعه که پیش تر او را 
در سریال های بانوی عمارت و برادر 
جان، با ایفای نقش های کامال جدی 
دیده ایم، نسبت به این سریال تعصب 
خاصي دارد و مي گوید براي حضور 
رد  را  زیادي  پیشنهادات  نجال،  در 

کرده است!

دوم  فصل  درباره  -نظرتان 
نجال چیست؟

هیچ  به  نجال،  اول  *فصل 
دوم  فصل  با  قیاس  قابل  عنوان 
مجموعا  ما  اول  فصل  در  نیست. 
3ماه درگیر فیلمبرداری بودیم ولی 
یک  به  نزدیک  دوم  فصل  ساخت 
ابتدا  در  است.  کشیده  طول  سال 
بودم  دوم  فصل  ساخت  مخالف 
دالیلی  به  ایران  در  معموال  چون 
فصل های  است،  مفصل  بسیار  که 
فصل  کیفیت  از  مجموعه ها  بعدی 
بازیگر  تغییر  نیستند.  برخوردار  اول 
نقش زن هم می توانست مجموعه 
را با شکست کامل مواجه کند ولی 
می کنیم،   که  کاری  به  اعتقاد  با 
پذیرفتم.  را  بزرگ  ریسک  این 
دوم  فصل  مخاطبان،  خوشبختانه 
را هم دوست داشتند. محیا دهقانی 

هم به خوبی و با تجربه و فهم باال 
توانست نقش نجال را به گرمی ایفا 
در  دراماتیک  اتفاقات  کند. مجموع 
فصل دوم بسیار پیچیده تر و عمیق تر 
از فصل اول است. شخصا معتقدم 
فصل اول یک تمرین و دستگرمی 

برای ساخت فصل دوم بود.

-بازی شما مثل فصل اول قابل 
گفت  می توان  حتی  و  است  توجه 
مسلط تر و پخته تر شده، معلوم است 
برای بازی در این نقش تنش های 
نظرتان  کرده اید!  تحمل  را  زیادی 

چیست؟
*وقتی قرار است نقشی را بازی 
کنم با تمام وجود آن را ایفا می کنم. 
مدام این جمله معروف براندو را در 
ذهن مرور می کردم که تنها وظیفه 
بازیگر این است که حوصله تماشاگر 
را سر نبرد! من برای بازی در نقش 
دیگر،  کاری  پیشنهادات  به  عبد 
معتقد  عمیقا  اینکه  برای  گفتم  نه 
باید  من  که  است  نقشی  این  بودم 
نمی توانم  کار  طول  در  کنم.  بازی 
از فکر و خیاالت نقش بیرون بیایم. 
مهمترین چالشی که داشتم این بود 
که اجازه ندهم فشارهای روحی که 
به صورت مداوم روی شخصیت عبد 
وارد می شد، بر من اثر بگذارد وگرنه 
دیوانه می شدم! وقتی در آبادان بودیم 
ساعت ها در اتاق هتل راه می رفتم 
و سعی می کردم به چیزهای خوب 
فکر کنم ولی به ناگاه دوباره سراغم 
از  بعد  یکبار  هست  یادم  می آمد. 
عصبانی  آنقدر  صحنه  یک  اجرای 
بودم که در سوپرمارکت با شخصی 
گالویز شدم! که البته بالفاصله از او 
عذرخواهی کردم. به هر حال اینها 
تنش هایی هستند که اکثر بازیگران 
با آن دست و پنجه نرم می کنند و 
خوشبختانه  بیایند.  کنار  آن  با  باید 
این  چگونه  گرفته ایم  یاد  ما  همه 
تنش ها را فراموش کنیم و به زندگی 

عادی برگردیم.

ن  ستا ا د  ، نجال ن  ستا ا د -
خطوط  و  است  پیچیده  چندوجهی 
هم  موازات  به  مختلفی  داستانی 
در  شخصیت ها  که  می روند  پیش 
هم  مقابل  داستانی  بزنگاه های 
قرار می گیرند. فکر می کنم در کنار 
اجرای خوب، فیلمنامه خوب ستون 
اصلی یک اثر جذاب است. شما چه 

نظری دارید؟
اول  نگاه  در  نجال  *فیلمنامه 
زنانه  و  عاشقانه  درام  یک  نظر  به 
مولفه های  از  به شدت  ولی  می آید 
است.  برده  بهره  وسترن  سینمای 
به نظر من جذابیت اصلی فیلمنامه 
برنده  همیشه  فرمول  از  استفاده 

است.  قهرمان و ضدقهرمان  تقابل 
آقای تقیانی )کارگردان( با تسلطی 
قصه ها  این  به  پرداختن  به  که 
دارند، با شجاعت زیاد، خطوط قصه 
هم  به  دوباره  و  گسسته  هم  از  را 
یادم  که  بود  جاهایی  می زد.  پیوند 
می آید با حفظ خطوط اصلی به ما 
کامال  را  صحنه  و  بروید  می گفت 
از  ناشی  این  که  کنید  اجرا  بداهه 
بازیگران  به  کارگردان  زیاد  اعتماد 
بود. این امکان بداهه پردازی که به 
ما بازیگران داده می شد، باعث شد 
خلق  زنده ای  و  جالب  صحنه های 
صحنه  یک  در  هست  یادم  شود. 
تقیانی  آقای  بازار،  در  زدوخورد 
کات نداد و ما تقریبا ۴-۵ دقیقه به 

صورت نمایشی با بازیگران دیگر به 
بدلکاران  حتی  پرداختیم،  زدوخورد 
و  بودند  شده  فضا  این  وارد  هم 
قبلی،  ذهنیت  بدون  و  مهارت  با 
صحنه اجرا شد. نتیجه نهایی عالی 
بود ولی ظاهرا به دلیل خشونت زیاد، 
صحنه  آن  از  عمده ای  بخش های 
پخش نشد. می خواهم این را بگویم 
که بازیگران به درجه ای از مهارت 
و تسلط رسیده بودند که می توانستند 
بعد از اعالم کات، مدت ها به بازی 
خود ادامه دهند. به جرات می گویم 
همدل ترین  و  مسلط ترین  از  یکی 
کار  آنها  با  که  بازیگری  گروه های 
است  نجال  بازیگران  گروه  کردم، 
که این به دلیل پشتوانه قوی تئاتری 

بازیگران این کار بود.

-از تجربه کار در کشور عراق 
هم بگویید؟

پیش  بود. من  بدیعی  *تجربه 
کشورهای  در  کار  تجربه  این،  از 
در  کار  ولی  داشتم  را  مختلف 

را  خود  خاص  ویژگی های  عراق 
کار  مذهبی  اماکن  در  ما  داشت. 
شرایط  و  هوا  و  حال  که  کردیم 
از  بسیاری  در  داشت.  را  خود  ویژه 
ما  به  امنیتی  دالیل  به  لوکیشن ها 
اجازه فیلمبرداری نمی دادند ولی همه 
موانع به طرز معجزه آسایی برداشته 

این  تهیه کننده  سعدی،  سعید  شد. 
محدودیت ها،  همه  علیرغم  سریال 
برای  ما  شرایط  می کرد  تالش 
در  باشد.  ایده آل  صحنه ها  اجرای 
همیشگی  همدلی  همان  با  نهایت 
فیلمبرداری  را  عراق  سکانس های 

کردیم.

که  هست  یگری  د -نکته 
بخواهید به آن اشاره کنید؟

به  ایران  در  *سریال سازی 
نیست.  ساده ای  کار  عنوان  هیچ 
ایده آلی برای  ما امکانات و ساختار 
آنچنان که در  نمایشی  آثار  ساخت 
نداریم.  می بینیم  دیگر  کشورهای 
اگر  بگویم  مخاطبان  به  می خواهم 
می بینند،  اثری  در  کاستی  و  کمی 
عوامل  که  باشند  داشته  اطمینان 
سازنده صادقانه و شبانه روز با تمام 
وجود تالش خود را کرده اند تا آنچه 

در توان دارند ارائه بدهند.

-در پایان از کارهاي جدیدتان 
بگویید؟

*در 2 سال گذشته یاد گرفته ام 
آینده همین االن است! سعی می کنم 
تصمیم  بعد  و  کنم  استراحت  کمی 

بگیرم.

جنون بازیگري دقیقا چیست!؟

حسام منظور: از بازي در این سریال داشتم دیوانه مي شدم!


