
گزارش دنیای جوانان از پارک های ویژه مادر و کودک؛

ورود آقایان اکیدًا ممنوع!
نماینده مردم تبریز در مجلس، گفت: این مجموعه 
از چالش ها را  باید راه برون رفت  دولت است که نهایتًا 
به صورت برنامه ارائه می کرد تا اجزای مختلف برنامه ها 
و  درنتیجه سالیق  ندارد  اکنون وجود  برنامه  این  اما  اجرا کنند؛  را 

تخصص های مختلف نگاه خاص خودشان را خواهند داشت.
مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی، 

در رابطه با ناهماهنگی هایی که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و 
گاه در برخی موضوعات فرصت بروز پیدا می کند، گفت: مشکالتی 
که االن در کشور وجود دارد این ناهماهنگی را ایجاد می کند، به 
این دلیل که نقشه مشخصی برای حل مشکالت وجود ندارد. وقتی 

ما نقشه نداریم، طبیعتا هر واحدی برای خودش تصمیم می گیرد.
صفحه 2

نتیجه تحقیق متخصصان یک موسسه پزشکی؛

آلودگی هوا، خطر ابتالی جوانان به کرونا را 
افزایش می دهد

سیستان و بلوچستان؛ سرزمین عجایب
بلوچستان،  و  سیستان  ستان  ا
است  ایران  جنوبی  نیمه  در  استانی 
کرمان،  هرمزگان،  استان های  با  که 
و  فغانستان  ا کشورهای  و  رضوی  خراسان 
پاکستان مرز مشترک دارد و از جنوب به دریای 
عمان ختم می شود. این استان پس از کرمان 
نقاط  اکثر  و  است  ایران  پهناور  استان  دومین 
آن آب و هوایی گرم و خشک دارد؛ با این حال 
دارای  استان،  این  جغرافیایی  گستره  دلیل  به 
مناطق کوهستانی، جنگلی و باتالقی نیز بوده 
به  هوایی  و  آب  تنوع  آن  مختلف  نقاط  در  و 

می خورد. چشم 
صفحه 5

مدیرکل استاندارد اردبیل خبر داد؛

تمدید و صدور ۱۹۰ پروانه عالمت استاندارد 
واحد تولیدی در اردبیل

4
رییس سازمان بورس: اقدامات دولت دوازدهم فاجعه ساز ریزش بورس بود

صفحه 3

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1999- دوشنبه 5 اردیبهشت ۱4۰۱- قیمت 3۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
 بازیگرها دوست 

دارند همه ژانرها 
را تجربه كنند و از 
كلیشه شدن بیزارند

6ورزش
قرض ۱۰ میلیارد 

تومانی فدراسیون 
فوتبال عزیزی خادم 

به پرسپولیس!

زمین 4ایران 

عباس جمشيدي فر يكي از بازيگران عرصه طنز است كه حاال 
مدتي است تغيير مسير داده و با بازي در نقش هاي جدي و 
حتي منفي، نشان داده كه قابليت هاي بيشتري در اين زمينه 
دارد. او كه چندي پيش با سريال زخم كاري به شدت موردتوجه 

قرار گرفته بود،...

مبلغ  عزيزی خادم  مديريت  دوره  در  فوتبال  فدراسيون 
پرسپوليس  باشگاه  به  عنوان قرض  به  تومان  ميليارد   ۱۰
بوده و  پرداخت كرده است. موضوعی كه برخالف مقررات 

تخلف محسوب می شود.

فوالد مباركه بر نقش و جايگاه خود به عنوان يک الگو و نمونه 
پيشرو به خوبی واقف است و در مبحث توليد به لطف الهی 
زيرساخت های خوبی در مجموعه گروه شكل گرفته و در توليد 
محصوالت كيفی نيز فعاليت های خوبی انجام پذيرفته است.

همت بلند كاركنان 
فوالد مباركه را در 
خلق حماسه تولید 

می ستایم

كابینه سیزدهم برنامه مشخصی در حوزه اقتصاد ندارد  افزایش تولید نفت ایران از خلیج فارس 
در شرایط تحریم

با پایان کار دکل حفاری سحر 2 در میدان نفتی رسالت، گام 
در  ایران  قاره  فالت  نفت  شرکت  تولید  افزایش  جهت  در  دیگری 
منطقه عملیاتی الوان برداشته شد. به گزارش شرکت نفت فالت قاره 
ایران، دکل سحر 2 پس از تعویض پمپ درون چاهی )ESP( چاه ARK-۱ در روز 
چهارشنبه ۳۱ فروردین، میدان رسالت را به مقصد منطقه عملیاتی خارگ ترک کرد. 
صفحه ۳

تریلیون  هزار  معادل ۱.۹  میلیارد دالر  سالیانه ۸۰ 
تومان پول کشور برای تأمین یارانه سوخت هزینه می شود 
که این به معنای گنجی به وزن یک هزار و ۶5۰ تن طالی 
خالص است، از این رو وزارت نفت همواره تالش کرده با توسعه و 
حمایت همه جانبه از پروژه های بهینه سازی از سوخته شدن این ثروت 

ملی جلوگیری کند.
روز سه شنبه )۳۰ فروردین ماه( تفاهم نامه ای بین وزارت نفت و 

شهرداری تهران امضا شد که به موجب آن با حمایت مالی صنعت 
نفت پروژه های بهینه سازی در مصرف گاز و سوخت مایع در بخش های 
مختلف به خصوص خانگی و حمل ونقل شتاب بیشتری بگیرد. شاید 
نفت  وزارت  امروز  دغدغه  چرا  که  بیاید  پیش  سؤال  برخی  برای 
بهینه سازی مصرف و همکاری هرچه بیشتر با شهرداری هایی مانند 

استان تهران است؟
صفحه ۳

تأمین ۲ هزار تریلیون تومان یارانه سوخت در سال

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی
 تجدید فراخوان شرکت در مناقصه 

)عمومی، یک مرحله ای(
شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد اقالم مورد نیاز جهت تجهیزات پایداری سایبری )شماره تقاضا: 4۱۰۰۳۰۰۰55( را با شرح مشخصات ذیل از طریق 

مناقصه عمومی خریداري نماید.
نام و نشانی و دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان به نشانی استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، بزرگراه خلیج فارس و تلفن ۰54۳۳2۹45۳7

حدود مبلغ برآورد اولیه: 52.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
نوع و میزان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز وجه نقد به حساب شماره IR ۹2۰۱۰۰۰۰4۱۰۱۰۱4۶۳۸۱۶۳52۸ بانک مرکزی بنام 
پرداخت سایر منابع شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان )این ضمانتنامه باید طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی، مصوبه شماره ۱2۳4۰2/ت 5۰۶5۹ هـ 

مورخ ۹4/۹/22 هیأت محترم وزیران، تهیه و ارائه گردد(، به مبلغ 2.۶25.۰۰۰.۰۰۰ ریال )دو میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون ریال(
زمان توزیع اسناد مناقصه: از روز سه شنبه ۱4۰۱/۰2/۰۶ تا ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه ۱4۰۱/۰2/۱۰

زمان بازگشت اسناد مناقصه: تا ساعت ۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۰2/2۱
زمان گشایش پاکات مناقصه: ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۰2/2۱
مدت اعتبار پیشنهادات: از تاریخ تسلیم پیشنهاد به مدت سه ماه معتبر می باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از توزیع و دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکتریکی دولت )ستاد( 
به آدرس https:\\Setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
قابل ذکر است کلیه اسناد مناقصه میبایست در سامانه فوق بارگذاری گردد. پاکت تضمین مناقصه )پاکت الف( عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد ایران، باید به صورت 

دستی نیز تحویل امور قراردادهای شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان گردد.
دارا بودن حداقل رتبه 4 در رشته امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات و همچنین رتبه 2 در رشته شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی به صورت توام از دبیرخانه شورای 

عالی انفورماتیک و دارا بودن پروانه افتا از الزامات شرکت در مناقصه می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصه و ارائه پاکت ها ۰54-۳۳2۹45۳7 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :4۱۹۳4-۰2۱ و دفتر ثبت نامه ۸۸۹۶۹7۳7 و۸5۱۹۳7۶۸
اسناد و فرم های موجود در سامانه تدارک الکترونیک دولت، میبایست تهیه، تکمیل و در سامانه  https:\\Setadiran.ir  بارگذاری گردد.

متقاضیان می توانند برای رویت این آگهی به آدرس پایگاه اینترنتی www.nigc–sbgc.ir  و https:\\Setadiran.ir نیز مراجعه نمایند.
روابط عمومی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

شناسه اگهی ۱۳۰۶2۸۸

فراخوان
مناقصه عمومی 

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

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/۰۰/۰3۹4مربوط به  مرمت و بهسازي جاده و محوطه چاه 434  مارون 
الف- شرح مختصر خدمات

انجام عملیات تخریب ،عملیات خاکي ،عملیات بنایي با سنگ،اندود و بندکشي،قالب بندي وچوب بست ، کارهاي فوالدي ، بتن ریزي ، زیراساس، اساس و باالست،نصب عالئم و تجهیزات ایمني ،مرمت 
محوطه چاه  ، مرمت سلر ، مرمت گودال آبگل ، مرمت گودال سوخت ، ژئوممبراین ،احداث آبرو و پل بتني در طول مسیر و جاده دسترسي مد نظر مي باشد.

ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار
محل اجرای خدمات در ۱۰ کیلومتري اهواز و مدت انجام آن 2مـاه  می باشد.

ج-   برآورد کارفرما
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/22.2۰2.7۳۰.5۶۸ریال  وتعدیل پذیر می باشد

د-شرایط مناقصه گران متقاضی
- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 

- مناقصه گران داراي حداقل پایه 5 گرایش راه و ترابري
- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد.

-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي
- توانایي ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/۱.۱۱۰.۱۳۶.52۸ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد :

الف:  ارائـه رسیـد وجـه صـادره از سـوي حسابداري کارفـرما مبني بـر واریـز مبلـغ فـوق الـذکربه شماره حساب IR۹4۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱۱۶۰4۰22۰۶7  نزد بانک  مرکزي جمهوري اسالمي ایران شعبه 
مرکزي جمهوري اسالمي ایران - اهوازکد ۰ حساب - بنام  شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب

ب: ارائه ضمانتنامه بانکي به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا براي مدت )۹۰روز( معتبر بوده  وپس از آن نیز با اعالم کارفرما براي مدت )۹۰ روز( دیگر قابل تمدید باشد.
- توانایي ارائه 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات

مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم مجتمع 
تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.

  هـ-محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران
از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر دراین فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا 

ارزیابي هاي الزم وفق آیین نامه اجرایي بند ج ماده ۱2 قانون برگزاري مناقصات)ارزیابي ساده(بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آید.
۱- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت ۸:۰۰ تاریخ  ۱4۰۱/۰2/۰5 لغایت  ساعت ۱۹:۰۰  تاریخ   ۱4۰۱/۰2/۱5

www.setadIran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  4.۰4۶.۰۰۰ریال  از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱4:۰۰ روز  یکشنبه مورخ  ۱4۰۱/۰۳/۰۱ به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت ۰۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ  
۱4۰۱/۰۳/۰2 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع است.

همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت ۱4:۰۰ روز  یکشنبهمورخ ۱4۰۱/۰۳/۰۱ اصل تضمین مذکور را به صورت 
فیزیکی به کمیسیون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.

همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها، آگهي تاسیس، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 

امور حقوقي و قراردادها - شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

شناسه اگهی ۱3۰4384

یک روانشناس با تاکید بر اینکه 
نباید با  زوجین به هنگام عصبانیت 
یکدیگر قهر کرده و یا درباره دلخوری 
خود سکوت کنند، گفت: بی تفاوتی 
زوجین نسبت به احساسات یکدیگر 
در مواقعی که عصبانی هستند درست 
نیست، بلکه باید از طریق یافتن راه 
و  آرامش  حفظ  با  و  مناسب  حل 
دوری از برخوردهای تند، عصبانیت 
همسر  با  را  مسائل  به  نسبت  خود 

بازگو کنند.
اینکه  بیان  با  طلوعی،  شبنم 
عصبانیت نوعی پرخاش است، اظهار 
کرد: افکار افسار گسیخته تولید کننده 
عصبانیت  این  و  هستند  عصبانیت 
مستقیم  تاثیر  اجتماعی  زندگی  در 
و  افکار  رو کنترل  این  از  می گذارد. 
در دست گرفتن افسار آن به هنگام 

عصبانیت بسیار مهم است.
به گفته این روانشناس، انسان ها 
دارای احساسات مختلف در زمان های 
مختلف اند و این احساسات از فکر و 
باورهای هر فرد نشات می گیرد، از این 
رو برای احاطه به این احساسات باید 

بر افکار خود احاطه داشت.

وی با بیان اینکه باید حواسمان 
به ورودی و خروج افکار در ذهن باشد، 
افزود: کنترل افکار به این معنی است 
که ابتدا نسبت به درستی و نا درستی 
افکار مطمئن شویم و اگر این افکار 
درست بود به آنها اجازه ورود به ذهن 
را دهیم. به نوعی می توان گفت باید 
افکار  نادرستی  یا  درستی  به  نسبت 
قضاوت کنیم. طلوعی معتقد است که 
قهر کردن زوجین به هنگام عصبانیت 
نوعی خشم  پنهانی محسوب می شود 

که به رابطه آسیب جدی می زند.
وی در عین حال این را هم گفت 

که تنها راه ارتباطی افراد با یکدیگر 
بیان کلمه است و این کلمات هستند 
که عصبانیت، خشم، ناراحتی، عشق، 
محبت افراد نسبت به یکدیگر را نشان 
می دهند و سکوت زوجین در مقابل 
رفتار یکدیگر هیچ سودی برای بهبود 
شرایط  این  در  چراکه  ندارد  رابطه 
همسر متوجه ناراحتی زن یا شوهر 

خود نمی شود.
اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
زوجین باید احساسات لحظه ای خود را 
از طریق بیان کلمات به همسر منتقل 
کنند، ادامه داد: وقتی از دست همسر 

درباره  ابتدا  هستید،  عصبانی  خود 
درستی یا نادرستی رفتار همسر خود 
فکر کنید. به این فکر کنید که این 
عصانیت درست است یا نه؟، آیا همسر 
از خود  را  شما حق داشته آن رفتار 
بروز دهد یا خیر؟ به چالش کشیدن 
ذهن و پرسیدن سواالتی این چنینی 
در رابطه با مساله پیش آمده می تواند 
جلوی عصبانیت شما را بگیرد. اینگونه 
از عصبانیت غیر منطقی شما کاسته 
می شود و در مقابل به دنبال راه حلی 

برای حل مساله می گردید.
خود  سخنان  پایان  در  طلوعی 
در  کرد:  توصیه  زوجین  به  خطاب 
گویه های  خود  از  عصبانیت  هنگام 
مثبت استفاده کنید و جمالت مثبتی 
برای  ندارم  نیاز  »من  اینکه  نظیر 
اثبات خود با صدای بلند حرف بزنم« 
نیست«،   زدن  فریاد  به  »نیازی  یا 
نیستند  همیشگی  احساسات  »این 
نیز غیر  و کنترل همیشگی شرایط 
ممکن است«، را تکرار کنید. اینگونه 
فروکش  لحظه  در  شما  عصبانیت 
می کند و به سراغ حل کردن مساله 

می روید.

یک روانشناس در گفت و گو با دنیای جوانان:

بی تفاوتی زوجین به هنگام عصبانیت به رابطه آسیب می زند!
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای 
راستای  در  سیزدهم  دولت  گفت:  اسالمی 
استفاده  دنبال  به  انقالب  دوم  گام  تحقق 
در  انقالبی  و  نخبه  جوانان  ظرفیت های  از 

مدیریت کشور است.
اصغر سلیمی در مورد اقدامات دولت 
مدیریت  در  جوانان  حضور  برای  سیزدهم 
کشور و امید بخشی در جامعه گفت: مقام 
به گارگیری  لزوم  بر  همواره  رهبری  معظم 
در  کارآمد  انقالبی،  و  متخصص  جوانان 
دوم  گام  بیانیه  در  و  دارند  تاکید  کشور 
انقالب هم جوانان در تحقق سیاست های 
آن نقش مهم و ممتاز دارند، دولت سیزدهم 
به  انقالب  دوم  گام  تحقق  راستای  در  هم 

دنبال استفاده از ظرفیت های جوانان نخبه 
و انقالبی کشور است.

اینکه  بیان  با  سمیرم  مردم  نماینده 
به  مدیریتی  مهم  مسوولیت های  وقت  هر 
کار  نتیجه  سپرده  شد  کشور  نخبه  جوانان 
مطلوب بوده است، گفت: استفاده از نیروهای 
با تجربه در کنار نیروی جوان می تواند نقش 
موثری در توسعه، نشاط و  امید بخشی در 

جامعه داشته باشد.
عضو کمیسیون شوراها با بیان اینکه 
4۰ درصد جمعیت کشور را جوانان تشکیل 
جوان  کار  نیروی  داشتن  گفت:  دهد،  می 
برای هر کشوری یک فرصت و نقطه قوت 
توانایی  جوانان  چون  شود،  می  محسوب 

را  سختی ها  و  مشکالت  برابر  ایستادگی 
دارند و این ظرفیت می تواند کشور را برای 

رسیدن به پیشرفت کمک کند.
 : د کر ن  نشا طر  خا سلیمی 
مقام  تأکید  به  اشاره  با  رئیس جمهوری 
معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت جوانان 
کارگیری  به  دولت،  بدنه  در  و جوان گرایی 
جوانان دلسوز، انقالبی و کارآمد را برای امروز 

و آینده کشور سازنده و مفید دانسته است.
وی افزود: باید به جوانان میدان دهیم 
تا در عرصه عمل استعداد و توان خود را به 
منصه ظهور برسانند، البته باید جوانان نخبه 
توسعه  به  بتوانند  که  باشند  امور  به  آگاه  و 
افرادی  صرفا  اینکه  نه  کنند  کمک  کشور 

یا جریان های  افراد و  به  انتساب  به دلیل 
سیاسی عهده دار پست های مهم سیاسی 
کشور شوند که این اقدام باعث بدبینی جامعه 
به مسووالن می شود و نمی تواند حامل پیام 

امید بخشی در جامعه باشد.
به  اشاره  با  سمیرم  مردم  نماینده 
جهاد تبیین مورد نظر رهبر انقالب در امید 
بخشی به جامعه گفت: لزوم اطالع رسانی 
صحیح و خدمات شایسته  دولت به مردم 
از موضوعاتی است که به امید بخشی در 
جامعه کمک می کند و بُعد روانی مشکالت 
تواند در  را کاهش می دهد و می  موجود 
تاثیر  مردم  زندگی   مختلف  های  بخش 

مثبت بگذارد.

نماینده مردم سمیرم:

دولت سیزدهم به جوانان میدان دهد

شیوه نامه اجرایی آزمون جامع دانشجویان 
دوره دکتری تخصصی )غیرپزشکی( و نحوه 
امتحانات پایان نیمسال تحصیلی در نیمسال 
دوم سال تحصیلی ۱4۰۱ـ  ۱4۰۰ ابالغ شد.

علوم،  معاون  علمائی  جواد  دکتر 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  و کشاورزی  مهندسی 
و حجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالحسین 
خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه 

آزاد اسالمی دستورالعمل »شیوه نامه اجرایی 
آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی 
)غیرپزشکی( و نحوه امتحانات پایان نیمسال 
تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱4۰۱ 
ـ ۱4۰۰« را به رؤسای دانشگاه آزاد اسالمی 

استان ها ابالغ کردند. 
در این دستورالعمل آمده است: بخش 
کتبی )طرح سؤال( آزمون جامع در کلیه رشته ها 

استانی بوده، به صورت حضوری در محل های 
تعیین شده توسط کمیته برگزاری استان و با 
رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی برگزار شود.

بخش شفاهی آزمون جامع با توجه به 
شرایط اعالمی از سوی ستاد ملی مبارزه با 
کرونا به صورت حضوری در واحد دانشگاهی 
یا غیرحضوری از طریق سامانه های آموزشی 
این  در  شود.  برگزار  دانشگاه  تأیید  مورد 

خصوص ذخیره فایل بخش شفاهی ارزیابی 
جامع ضروری است.

همچنین در این شیوه نامه آمده است: 
آزمون جامع )کتبی و شفاهی( کلیه رشته ها 
در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱4۰۱–۱4۰۰ 
از تاریخ 24 اردیبهشت لغایت ۱2 خرداد سال 
جاری با لحاظ کردن پروتکل های بهداشتی 

برگزار خواهد شد.

جزئیات نحوه برگزاری آزمون جامع دانشگاه آزاد اعالم شد
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مسعود پزشکیان:
کابینه سیزدهم برنامه مشخصی در حوزه اقتصاد ندارد

نماینده مردم تبریز در مجلس، گفت: این مجموعه دولت است که 
نهایتاً باید راه برون رفت از چالش ها را به صورت برنامه ارائه می کرد تا اجزای 
مختلف برنامه ها را اجرا کنند؛ اما این برنامه اکنون وجود ندارد درنتیجه 

سالیق و تخصص های مختلف نگاه خاص خودشان را خواهند داشت.
مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی، در 
رابطه با ناهماهنگی هایی که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و گاه در 
برخی موضوعات فرصت بروز پیدا می کند، گفت: مشکالتی که االن در 
کشور وجود دارد این ناهماهنگی را ایجاد می کند، به این دلیل که نقشه 
مشخصی برای حل مشکالت وجود ندارد. وقتی ما نقشه نداریم، طبیعتا 

هر واحدی برای خودش تصمیم می گیرد.
صورت  به  تصمیم گیری ها  وقتی  کنونی  شرایط  در  داد:  ادامه  وی 
جداگانه انجام می شود طبیعی است که شاهد ناهماهنگی باشیم، زمانی 
هماهنگی به وجود می آید که یک چارچوبی برای حرکت وجود داشته باشد، 
با شرایط کنونی روز به روز مشکالت بیشتر خودش را نشان خواهد داد.

نماینده مردم تبریز درخصوص تعیین فرمانده واحد برای تیم اقتصادی 
اینکه  با  اقتصاد  فهمیدن  یا  بودن  اقتصاددان  ببینید  کرد:  عنوان  دولت، 
شما بخواهید اقتصاد را مدیریت کنید دو مساله جداگانه است. مجموعه 
نیروهایی که در دولت هستند از نظر کارشناسی اقتصادی که به نظر من 
یک تعدادی شان اصال کارشناس اقتصادی هم نیستند اما اگر هم باشند اول 
باید در یک چارچوبی تفاهم کنند و بعد براساس مدیریت واحد هماهنگی 
به وجود بیاید. در حال حاضر آن تفاهمی که باید باهم داشته باشند هم 
وجود خارجی ندارد؛ در نتیجه چطور می شود مدیریت ها را هماهنگ کرد 

آن هم در شرایطی که سالیق مختلف وجود دارد.
وی افزود: مثال پزشکی حداقل ۱۰-۱5 فوق تخصص دارد یا برای 
مثال در زمینه جراحی قلب 7-۸ رشته فوق تخصص وجود دارد، هیچوقت 
یک پزشک نمی تواند در همه این حوزه ها نظر بدهد، اقتصاد هم همینطور 
است حدود ۱۱۸ زیر مجموعه دارد، ممکن است یک نفر در یک رشته یک 
نظر را داشته باشد و آن یکی در رشته دیگری نظرش با این یکی موافق 

نباشد و هرکس دارد برای رشته خودش تصمیم می گیرد.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: این مجموعه دولت است 
که نهایتاً باید راه حل برون رفت از چالش ها را به صورت برنامه ارائه می کرد 
تا اجزای مختلف برنامه ها را اجرا کنند؛ اما این برنامه اکنون وجود ندارد در 
نتیجه سالیق و تخصص های مختلف نگاه خاص خودشان را خواهند داشت.

پزشکان در واکنش به اینکه »در زمانی اعالم شد که از سوی آقای 
رئیسی یک برنامه 7 هزار صفحه ای به اساتید دانشگاه ارسال شده است 
از  باید  را  این  اکنون کجاست؟«، گفت:  برنامه  این  نظر کنند،  اعالم  تا 
رئیس جمهور یک وقت می گفت که من اصال  آقای  بپرسید،  خودشان 
قصد شرکت در انتخابات ندارم، خب این 7 هزار صفحه را در مدت کوتاه 
چطور نوشت. چون این تعداد صفحه را یک هفته ای نمی شود، نوشت. اگر 

از قبل نوشتند تکلیف آن حرف چه می شود.
وی ابراز داشت: اما مساله مهم در مجموع برای دولت نداشتن برنامه 
با تغییر افراد شاهد تغییر  است و تا زمانی که این مساله برطرف نشود 

چندانی نخواهیم بود.

نتیجه تحقیق متخصصان یک موسسه پزشکی؛
آلودگی هوا، خطر ابتالی جوانان به کرونا را افزایش می دهد

مطالعه ای جدید نشان می دهد که آلودگی هوا خطر ابتال به کووید-۱۹ 
را در میان جوانان افزایش می دهد.

متخصصان موسسه »کارولینسکا« در این مطالعات، ارتباط میان قرار 
گرفتن خانه 4۰۰۰ جوان ساکن استکهلم در معرض آالینده های هوا و تست 

مثبت کووید که از آنها گرفته شده بود را بررسی کردند.
آنها دریافته اند که قرار گرفتن در معرض برخی آالینده های مرتبط با 

ترافیک، خطر ابتال به کووید را تا 7 درصد افزایش می دهد.
“اریک ِملِن«، استاد متخصص اطفال و یکی از نویسندگان این مطالعه، 
گفت: 7 درصد زیاد به نظر نمی رسد اما با توجه به اینکه تمام افراد کم وبیش 
در معرض آالینده های هوا قرار دارند، این ارتباط ممکن است برای سالمت 

عمومی بسیار مهم باشد.
از  بیش  که  جمعیت  بر  مبتنی  پروژه ای  مطالعه،  این  در  متخصصان 
4۰۰۰ شرکت کننده در استکهلم را از بدو تولد تحت نظر داشته با فهرست 
یا   )SmiNet( »اسمینت”  به  موسوم  سوئد  ملی  واگیردار  بیماری های 

»سیستم نظارت بر بیماری های واگیر در سوئد« ادغام کردند.
آنها 425 نفر را شناسایی کردند که بین مه 2۰2۰ تا پایان مارس 2۰2۱، 
آنها مثبت اعالم شده  آزمایش سندرم حاد تنفسی )سارس-کووید-2( در 
بود. میانگین سنی شرکت کنندگان 2۶ سال و 54 درصد آنان نیز زن بودند.

سپس متخصصان رابطه میان ابتال به کووید و قرار گرفتن در معرض 
آالینده های هوا را در روزهای قبل از اعالم آزمایش مثبت شرکت کنندگان، 
در روز آزمایش و در روزهای کنترل بعدی مطالعه کردند. هر شرکت کننده 

در این موقعیت های متفاوت مسئول کنترل خود بود.  
خانه   در  هوا  مختلف  آالینده های  روزانه  غلظت  حال  عین  در 
از  استفاده  با  نیتروژن  اکسیدهای  و  سیاه  کربن  جمله  از  شرکت کنندگان 
نتورک  »جاما  نشریه  در  که  مطالعه  شد.این  برآورد  پراکندگی  مدل های 
اوپن« منتشر شد، نشان داد که قرار گرفتن در معرض کربن سیاه و ذرات 
آالینده با قطر کمتر از ۱۰ میکرومتر و 2.5 میکرومتر، با افزایش خطر مثبت 
شدن تست کووید-۱۹ در این افراد مرتبط است. بعالوه هیچ ارتباطی هم 
بین خطر ابتال و قرار گرفتن در معرض اکسیدهای نیتروژن وجود نداشت.

به نوشته روزنامه ایندیپندنت،  »اولنا گروزیوا«، دانشیار موسسه پزشکی 
محیطی در موسسه کارولینسکا، گفت: نتایج ما به شواهد فزاینده ای اضافه 
می کند که نشان می دهد آلودگی هوا در بروز کووید-۱۹ نقش دارد و موید 

مزایای احتمالی بهبود کیفیت هوا به شمار می رود.
اکنون محققان در حال بررسی رابطه میان آالینده های هوا و عوارض 

بعد از کووید در جوانان  هستند.

با توافق مجلس و دولت؛
ساعت رسمی کشور در سال ۱۴۰۲ تغییر نمی کند

عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: با توافقی که با دولت صورت 
گرفت ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱4۰2 تغییر نخواهد کرد.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: با توافقی که با دولت داشتیم ساعت رسمی کشور از ابتدای 
سال ۱4۰2 تغییر نمی کند. نماینده مردم نجف آباد در مجلس افزود: در جریان 
بررسی و اصالح مصوبه مجلس درباره عدم تغییر ساعت رسمی کشور که 
مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در کمیسیون توافق کردند تا ساعت 

رسمی کشور از ابتدای سال ۱4۰2 ثابت بماند و تغییر نکند.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: دولت از ابتدای سال 
نمی تواند  و  تغییر دهند  را  ادارات دولتی  تنها می تواند ساعت کاری  آینده 

ساعت رسمی کشور را به عقب یا جلو بکشند.

گزارش دنیای جوانان از پارک های ویژه مادر و کودک؛

ورود آقایان اکیدًا ممنوع!
وجود دو فضای ناایمن در 
پارِک مادر و کودک »وثوق  دو 
الدوله« و »بهنود« نکته مشترکی 
است که بانوان در هر دو پارک به 
آن اشاره می کنند. یکی از بانوان در بوستان 
که  دارد  اشاره  آن  عمارت  به  الدوله  وثوق 
آن  درون  و  است  شکسته  آن  شیشه های 
به مخروبه ای تبدیل شده است. مشابه این 
فضا در پارک بهبود نیز وجود دارد. در قسمت 
انتهایی پارک اتاقک های نیمه آماده در حال 
ساختی قرار دارند که ترس و نگرانی مادرها 
از مادرها  دارد. یکی  به همراه  را  و بچه ها 
می گوید » ای کاش یک نفر برای ما توضیح 
بدهد، چطور در حالی که می گویند اینجا را 
تامین  را  ما  امنیت  تا  کرده اند  حصارکشی 
کنند چنین فضای ناایمن و نیمه ساخته ای 

در گوشه پارک موجود است؟!«
ورود  »از  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
مواجهه  اولین  جمله  این  معذوریم«  آقایان 
است.  وثوق الدوله  تاریخی  عمارت  با  من 
بنر  آن،  به  از ورود  پیش  عمارتی که حاال 
به  که  فلزی  حصارهای  روی  شده  نصب 
چشم  به  زودتر  کشیده اند،  آن  دور  تازگی 
که  نگهبانی  و  حصارها  آن  از  بعد  می آید، 
جلب  را  توجهم  نشسته،  پارک  ورودی  در 
می کند و بعد از آن یکی دو مرد میانسال و 
پدری که با دختر خردسالش پشت حصارها 
ایستاده اند و نگهبان به آنها می گوید »مردها 
امکان ورود ندارند و ورود فقط برای بانوان و 

کودکان آزاد است.«
اولین سوال را از اولین مادر و کودکی 
می شوند  پارک  وارد  من  با  همزمان  که 
هم  آمده  وجود  به  شرایط  از  می پرسم، 
راضی است و هم ناراضی. می گوید »حداقل 
اینکه مجردها و الت و لوت ها از اینجا جمع 
شدند« به گل های کاشته شده در محوطه 
پشتی عمارت اشاره می کند و می گوید »اگر 
باقی  آن ها  از  اثری  بود  عموم  برای  اینجا 

نمانده بود.« 
یک  و  کودکان  بازی  وسیله های 
روی  که  متری   ۶ حدودا  کوچک  کانکس 
آن تابلوی اتاق مادر و کودک درج شده در 
گوشه سمت راست محوطه قرار دارد، روی 
دِر کانکس، قفلی قرار دارد اما در قفل نیست. 
خانمی که کنار در ایستاده می گوید »اکثرا در 
این کانکس بسته است، فکر کنم فقط برای 

نمایش این در را باز گذاشتند.« 
اقدامی که شهرداری در  درباره  او  از 
می گوید  می پرسم،  داده  انجام  پارک  این 
فضای سبز را مرد ها آبیاری می کنند و باید 
در ساعتی این کار را انجام دهند که کسی 
باشد. »اینکه فضا  نداشته  پارک حضور  در 
جداسازی شده خوب است، اما تمایل داشتم 
فضا جوری باشد که بتوانم مانتوام را دربیاورم 

و راحت باشم.« 
خانم دیگری وارد گفت وگو می شود و 
گالیه هایی دارد؛ می گوید: »این نقص هست 
که بچه ها نمی توانند با پدرها اینجا بیایند، 
چون بچه های من خیلی اوقات با پدرشان 
تفکیک  جوری  بود  بهتر  می آیند،  اینجا  به 
می کردند که پدران هم بتوانند با بچه ها در 
پارک حضور داشته باشند.« کودک خردسالی 
دارد و می گوید نگهبانی اجازه ورود بچه ها به 

اتاق مادر و کودک را نمی دهد؛ »نمی دانم 
این اتاق را برای چه مستقر کرده اند، وقتی 

نمی توانیم از آن استفاده کنیم.« 
فضای بازی چند روزی است که برای 
بچه ها هم متفاوت شده، در دنیای کودکانه 
خود دنبال دلیلی می گردند تا ببینند چرا ورود 
پدرها به این پارک ممنوع شده است. از پسر 
خردسالی می پرسم اینکه فقط با مادرت به 
این پارک می آیی را دوست داری؟ می گوید 
»دوست داشتم خانوادگی اینجا می آمدیم.« 
عدم  دلیل   به  بیشتر  خانم ها  رضایت 
در  موتورسوارها  و  اوباش  و  اراذل  حضور 
مردها  که  این  از  هم  برخی  است،  پارک 
هستند.  راضی  نمی شوند  پارک  وارد  دیگر 
اما بیشتر خانم ها از این جداسازی به دلیل 
نابسامانی ها و جدا شدن اعضای خانواده از 
هم ناراضی هستند. دختر جوانی به گشت و 
گذار عصرانه پدربزرگش در این پارک اشاره 
می کند و می گوید دیگر نمی توانیم بابابزرگ 
را اینجا بیاوریم. صحبتی که مادربزرگ هم 
آن را تایید می کند. »درست است که خانم ها 
آزادتر هستند، اما ترجیح می دهم این فضا 
و  اراذل  نداشتیم،  ناامنی  باشد؛  همه  برای 

اوباش هم نداشتیم.« 
پارک  الدوله  وثوق  پارک  روبروی 
حضور  امکان  آنجا  در  که  است  دیگری 
خانوادگی فراهم است. از او می پرسم که چرا 
از فضای باز پارک روبرو استفاده نمی کنید، 
نزدیکی  دیگر  پارک  یک  »وقتی  می گوید 
خانه ما هست، چرا باید به یک پارک دورتر 
عادت  پارک  این  به  هم  پدربزرگ  برویم؟ 
را  خاطراتش  قدیمی  خانه  این  بود.  کرده 
تازه می کرد و روحیه اش از عصرانه هایی که 

در اینجا می گذراند، خوب بود.« 
به جمع دخترانه ای می روم، بیشترشان 
از حصارکشی انجام شده راضی هستند و چند 
نفری هم نه. آن ها معتقدند که حصارکشی 
است  بانوانی  پارک  »چه  نمی آورد  امنیت 
حصار  یک  باشیم.  راحت  نمی توانیم  که 
کشیدند و مردها را راه نمی دهند از بیرون 
پارسال  نمی بینند؟  را  داخل  مردها  حصار 
بیایند و کسی  این موقع همه می توانستند 
هم به کسی کار نداشت. چه پارک بانوانی 
است که به دوچرخه سوارهای خانم اجاره 

ورود نمی دهند؟« 
این جمع دخترانه می گویند  مخالفان 
به  را  بانوان  پارک  مشابه  پارکی  ما  »اما 
می دهیم،  ترجیح  شده  ایجاد  فضای  این 
فقط  که  نیمه ای  و  نصفه  محدودیت های 
درد  به  کرده  جدا  هم  از  را  خانواده ها 

نمی خورد.« 
ساعت استفاده از پارک هم مساله مورد 
انتقاد بانوان است. می گویند: »در پارک را 
ساعت 7 می بندند که تازه اول غروب است و 
چند هفته دیگر که هوا گرمتر شود، تازه زمان 
بیرون آمدن از خانه و استفاده از پارک است. 
حداقل از ساعت ۸ شب اینجا را برای استفاده 
خانوادگی باز می کردند تا می توانستیم از فضا 
استفاده کنیم. یک پارک خوب کنار خانه مان 

داشتیم که آن را هم اینگونه جدا کردند.«
ارزش  به  بانوان  از  دیگری  گروه 
الدوله اشاره دارند که  تاریخی پارک وثوق 
جزو مکان های دیدنی و فرهنگی منطقه ۱4 
است، آنها بر این نظر هستند که تصمیم اخیر 
باعث می شود عده ای به این فضا دسترسی 
را  نظراتشان  یکی  یکی  و  باشند  نداشته 
اینطور می گویند: »چه امکاناتی به جز یک 
میله سبز در ورودی آن به این پارک اضافه 
کرده اند که اسم پارک کودک و مادر برای 
در  را  باید حجابمان  که  ما  گذاشته اند؟  آن 
پارک رعایت کنیم، این پارک بانوان است؟ 
اگر توانستند مثل چند پارک بانوانی که در 
شهر وجود دارد فضا را برای ما مناسب سازی 
کنند آن وقت لذت بخش است. اینکه تکه 
کوچکی از پارک را تجمیع کردید و گفتید 
خانم ها اینجا جمع شوند چه معنی دارد؟« 

ظاهرا شهرداری احساس کرده اینجا 
آن  کناری  پارک  از  اضافی   فضای  یک 
اینجا قطب گردشگری  است، در حالی که 
منطقه است، مثل این است که برج طغرل 
بانوان کنند، یا  شهرری را تبدیل به پارک 
ابن بابویه را پارک مردانه کنند. به مسئوالن 
بگویید عده ای اینجا هستند که به این کار 

شهرداری نقد دارند.« 
»پارک بانوان فضای مجهز و راحتی 
است، اما این کاری که شهرداری برای این 
پارک ها انجام می دهد در شان بانوان نیست. 
این جداسازی به چه دلیلی است؟ مگر قبل از 
این بچه های خودمان را به پارک نمی بردیم؟ 
اگر قرار باشد روزها با دوستانمان جایی برویم 
که به پارک بانوان می رویم، اما عصرها و 
شب ها با همسر و خانواده بیرون می رویم. 
حداقل اگر اینجا را به اسم بانوان حصارکشی 
می کنند امکاناتی هم برایشان در نظر بگیرند، 
از پارک بانوان، فقط نرده آن ها را کشیده اند.« 
که  است  معتقد  هم  خانم ها  از  یکی 
هر کس می خواهد می تواند از پارک روبرو 

استفاده کند. 
مقصد بعدی پارک مادر و کودک بهنود 
واقع در منطقه ده است. فضای این پارک با 

پارک وثوق الدوله بسیار متفاوت است. تنها 
یک ورودی دارد که با میله های سبز رنگ 
حصارکشی شده است و دورتا دور پارک را 
در  بانوان  کرده اند.  احاطه  مسکونی  منازل 
این پارک هم نظراتی تقریبا مشابه با بانوان 
در پارک وثوق الدوله دارند. اینکه اراذل و 
اوباش و معتادها نمی توانند به پارک بیایند 
برایشان رضایت بخش است و اینکه امکان 
استفاده خانوادگی از این فضا برایشان سلب 

شده، نارضایتی خانم ها را به همراه دارد. 
نه  عصرا پاتوق  پارک  این  ظاهرا 
که  پیرمردهایی  بود،  محله  پیرمردهای 
پشت میله های فلزی ایستاده اند و نظاره گر 
داخل پارک هستند و به این مساله که دیگر 
نمی توانند به این پارک بیایند شکایت دارند. 
بانوان حاضر در این پارک نیز نظراتی 
مشابه بانوان در پارک وثوق الدوله دارند و 
در  خانوادگی  حضور  امکان  دیگر  اینکه  از 
نادرست می دانند.  را  پارک سلب شده  این 
»واقعیت اگر از ته دلم بگویم از این اقدام 
راضی نیستم. اگرچه وقتی غروب می شد یک 
عده پیرمرد می آمدند اینجا و از فضا استفاده 
می کردند. البته اینکه موتورسوارها، سگ ها و 
اراذل و اوباش دیگر در پارک دیده نمی شوند، 
خوب است، اما نمی دانم آیا تنها راه حل همین 
بود؟ ما می خواهیم با خانواده اینجا بیاییم، 
اما از طرفی حضور یک عده الت که اینجا 
مواد مصرف می کنند را هم نمی پسندیم.« 

وجود دو فضای ناایمن در هر دو پارک 
که به بهانه حفظ امنیت بانوان حصارکشی 
شده، نکته مشترکی است که بانوان در هر دو 
پارک به آن اشاره داشته اند. یکی از بانوان در 
بوستان وثوق الدوله به عمارت آن اشاره دارد 
که شیشه های آن شکسته است و درون آن 
به مخروبه ای تبدیل شده است و احساس 
ناامنی را برای آن ها تشدید می کند. مشابه 
این فضا در پارک بهبود نیز وجود دارد. در 
نیمه  اتاقک های  پارک  نتهایی  ا قسمت 
دارند که ترس  قرار  در حال ساختی  آماده 
و نگرانی مادرها و بچه ها را به همراه دارد. 
یکی از مادرها می گوید » ای کاش یک نفر 
حالی  در  چطور  که  بدهد  توضیح  ما  برای 
کرده اند  حصارکشی  را  اینجا  می گویند  که 
فضای  چنین  کنند،  تامین  را  ما  امنیت  تا 
پارک  گوشه  در  نیمه ساخته ای  و  ناایمن 

موجود است؟!«
“علی محمد مختاری« رئیس سازمان 
تهران  شهرداری  سبز  فضای  و  بوستان ها 
درباره این پارک ها می گوید که قرار نیست 
را  پارک هایی  ما  شود،  جداسازی  چیزی 
که  ساختیم  تهران  شهر  در  بانوان  برای 
درخواست خود بانوان بوده و استقبال بسیار 
زیادی کردند و هر روز درخواست می کنند 
تعداد آن ها زیادتر شود. این هم درخواست 
در  که  مادرانی  از  االن  است.  بوده  بانوان 
محوطه پارک هستند، سوال بفرمایید که آیا 

درخواست شما بوده یا کس دیگری.
او تاکید دارد که این درخواست بانوان 
بوده است که در برخی از پارک های بزرگ 
و  ندارند  امنیت  مقدار  یک  فرامنطقه ای 
ناراحتی شان می شوند  باعث  افراد  از  برخی 
پارک  در  خاطر  آسودگی  با  می خواهند  و 

حضور داشته باشند. 
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زیر نظر: علی هوشمند

مدیرکل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان خبر داد؛
تشکیل پرونده برای ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی شاغل به 

تحصیل در اوکراین
مدیرکل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از تشکیل پرونده 
برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های اوکراین خبر داد و 
این  پذیرش  ویژگی  از  یکی  اوکراین  در  تحصیل  محل  دانشگاه  اعتبار  گفت: 
در  و مشخص خواهد کرد که  است  داخل کشور  دانشگاه های  در  دانشجویان 

کدام یک از دانشگاه های کشور به تحصیل خود ادامه دهند.
دکتر ابوالفضل دانشور ضمن بیان این مطلب درباره شروط ادامه تحصیل 
دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های اوکراین، اظهار کرد: از زمان 
بازگشت دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در اوکراین، تاکنون سه درخواست 
برای ادامه تحصیل در دانشگاه های ایران به سازمان امور دانشجویان وصول 

شده که هم اکنون در مرحله تشکیل پرونده قرار دارد.
وی افزود: عالوه بر این چند مورد هم حضوری صحبت کرده اند که باید 
به تکمیل پرونده  آنها بررسی و نسبت  نیاز، شرایط  ارائه مدارک مورد  از  پس 

آنها اقدام شود.
مدیرکل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان درباره شرایط انتقال 
این دانشجویان به دانشگاه های داخل کشور بر اساس آیین نامه، خاطرنشان کرد: 
در آیین نامه انتقال خارج به داخل، دانشجویان مقطع دکتری باید دو سوم مدت 
زمان تحصیل را در کشور اوکراین گذرانده و دو نیمسال هم تحصیل کرده باشند.
دوره ها،  سایر  و  محور  پژوهش  دکتری  دانشجویان  درباره  دانشور  دکتر 
یادآور شد: دانشجویان دکتری پژوهش محور باید مدارکی مانند گزارش پیشرفت 
و  پژوهش  ترکیبی  دانشجویان  دهند.  ارائه  شده  تصویب  پروپزال  و  تحصیلی 
آموزش محور هم عالوه بر گزارش پیشرفت تحصیلی و تصویب پروپزال، ریز 

نمرات را نیز باید ارائه دهند.
وی اظهار کرد: اعتبار دانشگاه محل تحصیل در اوکراین هم دیگر ویژگی 
پذیرش این دانشجویان در دانشگاه های داخل کشور است و مشخص خواهد 
کرد که در کدام یک از دانشگاه های کشور بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند.

دکتر دانشور درباره پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی نیز گفت: در مقطع 
کارشناسی، دانشجویان باید ۱2 واحد اصلی را گذرانده، معدل ۱2 به باال داشته 

و دارای ویزای معتبر باشند.
وی همچنین با اشاره به معدل دانشجویان کارشناسی ارشد، بیان کرد: 
در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان باید ۶ واحد از دروس اصلی را گذرانده 
و معدل ۱4 به باال داشته باشند. دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری 
حرفه ای و پیوسته نیز ۳۰ واحد از دروس اصلی را باید گذرانده و معدل ۱5 

به باال داشته باشند.
مدیرکل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، خاطرنشان کرد: به 
علت کم بودن تعداد تقاضای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های 
اوکراین برای تحصیل در دانشگاه های داخل، باوجود اینکه برنامه ریزی شده بود 
برای مساعدت به دانشجویان آسیب دیده تحصیلی از بحران اوکراین، کاهش 
سازمان  داخل  به  خارج  انتقال  شورای  جلسه  خانواده هایشان،  و  آنها  اضطراب 
امور دانشجویان در فروردین ماه سال جاری برگزار شود، ولی به دلیل کم بودن 
درخواست ها مقرر شد این جلسه در اردیبهشت ماه برگزار شود تا فرصت بیشتری به 
دانشجویانی داده شود که امکان تشکیل پرونده نداشتند یا هنوز تصمیم نگرفته اند 

در داخل کشور ادامه تحصیل دهند.
دکتر دانشور تاکید کرد که تمام تالش سازمان امور دانشجویان برای کمک 
حداکثری به این دانشجویان است و در این راستا قوانین آیین نامه شورای انتقال 

خارج به داخل با حداکثر مساعدت برای این دانشجویان اعمال خواهد شد.
میان  درگیری  آغاز  با  هم زمان  علوم،  وزارت  عمومی  روابط  گزارش  به 
کشورهای روسیه و اوکراین، تعدادی از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در 

دانشگاه های اوکراین به کشور بازگشتند.

ساختمان  سوزی  آتش  در  ساله   ۳۵ جوان  سوختن  زنده  زنده 
مسکونی

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از جانباختن یک 
تن در پی وقوع انفجار و حریق در یک ساختمان مسکونی خبر داد.

سید جالل ملکی در این باره اظهار کرد: ساعت ۸:۰7 روز یکشنبه)دیروز( با تماس 
های شهروندان با سامانه ۱25 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران یک 
مورد انفجار و آتش سوزی در ساختمان مسکونی، به آدرس خیابان پلیس، خیابان کریم 

کاشانی اعالم شد که بالفاصله ایستگاه شماره 7۳ به محل اعزام شد.
وی ادامه داد: نیروها در مدت زمان دو دقیقه به محل رسیدند و مشاهده کردند که 
حادثه در یک ساختمان چهار طبقه مسکونی که در هر طبقه، واحدی حدودا ۱۳۰ متری 

وجود داشته رخ داده است.
پاسیو  به  اتاق خواب  سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: در واحد طبقه همکف، 
پشتی مشرف بود و در آن محل نیز اجاق گاز و وسایل گازسوز وجود داشت. پنجره های 
مشرف به پاسیو نیز باز بوده که در همین اتاق خواب آتش سوزی رخ می دهد. زمانی که 
نیروها به محل رسیدند این اتاق کامال شعله ور بود و به گفته همسایه ها در ابتدا صدای 

انفجاری نیز شنیده شده بود.

 ملکی ادامه داد: آتش نشانان به سرعت عملیات را آغاز کردند و زمانی که در واحد را 
باز کردند با وضعیت کامال بی حال و سوخته جوانی حدودا ۳5 ساله مواجه شدند که بدنش 
سوختگی های شدیدی داشت. متاسفانه پس از اینکه او را از داخل ساختمان خارج کردند، 

به تایید عوامل اورژانس مشخص شد که جان خود را از دست داده است.
سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: آتش خاموش و از گسترش آن به بخش های 
دیگر منزل جلوگیری شد. کارشناس در محل حضور پیدا کرده و در حال بررسی علت 
حادثه است. گمانه زنی های اولیه حاکی از نشت گاز از یکی از وسایل گازسوز و انفجار 

در همین بخش بود که منجر به این حادثه شده است.

رفیق کشی با سالح شکاری در زرندیه
از حالت عادی، دوست ۳۹  بودن  به علت خارج  زرندیه، مردی که  در شهرستان 
ساله خود را با شلیک ناگهانی سالح شکاری به قتل رسانده بود، شناسایی و دستگیر شد.
استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  خلجی  محمود  سرهنگ 
اینباره گفت: در ساعت 22:5۸ دقیقه 2۱ فروردین ماه سال جاری ماموران  مرکزی در 
پلیس آگاهی شهرستان زرندیه از یک فقره درگیری منجر به قتل در یکی از روستاهای 

این شهرستان آگاه شدند.
وی خاطرنشان کرد: ماموران پلیس بالفاصله به محل درگیری اعزام شده و دریافتند 
مردی ۳۹ ساله بر اثر شلیک سالح شکاری مصدوم و پس از انتقال به بیمارستان، جان 

خود را از دست داده است.
خلجی یادآور شد: کارگاهان پلیس در بررسی های میدانی و تحقیقات خود دریافتند 

مردی ۳2 ساله بدلیل خارج بودن از حالت
این مقام انتظامی با اشاره به شناسایی و دستگیری ضارب و کشف یک قبضه اسلحه 
شکاری از وی افزود: متهم دستگیر شده در این عملیات پس از اعتراف به شلیک ناگهانی 
با اسلحه شکاری خود به مقتول، با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه 

قضائی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.
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شیفتگی زاکربرگ به متاورس موجب 
نارضایتی کارکنان متا شده است

اکنون مدتی است که متا )فیسبوک سابق( بیشتر تمرکزش را روی 
متاورس گذاشته و امیدوار است که جایگاه   خود را در بازاری بزرگ برای 
کاالها و خدمات دیجیتال پیدا کند. مشکل این است که این شرکت بزرگ 
در حال عبور از مسیری است که هویت اصلی آن را زیر سؤال می برد و 
کارمندان متا مطمئن نیستند چگونه نقش هایشان با استراتژی جدید شرکت 

مطابقت پیدا خواهد کرد.
موضوعی  مردم  از  بسیاری  برای  متاورس  تک اسپات،  به گزارش 
به دنبال  بزرگی  دلیل که شرکت هایی  این  به  است، عمدتًا  بحث برانگیز 
توسعه ی آن هستند و هرکدام دیدگاه نسبتًا متفاوتی به این فناوری دارند. 
کارشناسانی که توسعه ی آن را از نزدیک دنبال می کنند، معتقدند متاورس 
بسیار شبیه به اینترنت است و می توان آن را تکاملی تکنولوژیکی دانست 
که تحقق کامل آن سال ها طول می کشد و تأثیرش روی زندگی انسان ها 

به مرورزمان آشکار خواهد شد.
و  نظرها  از  بسیاری  ما،  دنیای  به  اینترنت  قدم گذاشتن  از  پیش 
از مردم  پیش بینی ها درباره ی آن به طرز شگفت آوری اشتباه بود. برخی 
به خطرهای دنیایی بیش ازحد متصل اشاره می کردند که در آن اطالعات 
به سرعت منتشر می شود؛ البته می توان گفت این ایده درست بود. بااین حال، 
حتی پیش گامان نیز نمی توانستند پیش بینی کنند که اینترنت چقدر در تمام 

جنبه های زندگی انسان حال حاضر نفوذ می کند.
متاورس، تنها یکی از بسیاری از کلمات رایجی است که درحال حاضر 
مطرح می شود. برخی آن را تنها به عنوان اصطالحی فانتزی برای بازی های 
واقعیت مجازی و افزوده می دانند؛ اما دراین میان مارک زاکربرگ، مدیرعامل 
متا، حتی نام شرکت خود را از فیسبوک به متا تغییر داد تا نشان دهد چقدر 

آینده ی متاورس برایش جدی است.
فرضی  جدید  فضای  این  ساخت  در  دارد شرکتش  قصد  زاکربرگ 
چنین  می کنند،  کار  او  برای  که  کسانی  همه ی  آیا  اما  باشد؛  پیش گام 
از  برخی   ،Business Insider از  گزارشی  طبق  دارند؟   دیدگاهی 
کارمندان فعلی و سابق متا از عالقه ی شدید زاکربرگ به متاورس خسته 
هستند؛ عالقه ای که باعث ایجاد  هرج و مرجی در سراسر شرکت شده است.
توضیح  است،  کرده  ترک  را  متا  اخیراً  که  اجرایی  مدیران  از  یکی 
کند،  صحبت  آن  درباره ی  می خواهد  مارک  که  چیزی  »تنها  می دهد: 
متاورس است.« همچنین، این شرکت ۱۰ میلیارد دالر روی ایده ی خود 
سرمایه گذاری کرده است؛ درحالی که پلتفرم های دیگر مانند تیک تاک در 

حال کشیدن کاربران آن به سمت خود هستند.
هم سرمایه گذاران و هم کارمندان نگران این هستند که متای مارک 
زاکربرگ به سقف رشد رسیده و اکنون دچار بحران هویتی مشابه یاهو 
شده است. از یک طرف، مردم درباره ی آینده ی احتمالی آن هیجان زده 
هستند و از طرف دیگر، مسیر جدید و تغییر ناگهانی استراتژی آن ها را 

گیج کرده است.
مسیر  اگرچه  گفت:  سرمایه گذاران  به  زاکربرگ  جاری،  اوایل سال 

مشخص است، راه پیش روی ما هنوز به وضوح مشخص نیست.
به نظر می رسد سرمایه گذاران احساسات متفاوتی درباره ی آن دارند؛ 
زیرا سهام متا از زمان تغییر نام تقریبًا ۶۰ درصد کاهش یافته است. حال 
باید دید زاکربرگ چگونه قصد دارد دیدگاه خود به متاورس را به جهانیان 

نشان دهد و آن ها را نیز شیفته ی دنیای جدید مجازی کند.

فراخوان
 مزایده  عمومی 

نوبت دوم
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عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 

 مبلغ پایه اجاره بها بهمدت قراردادشماره فراخوانموضوع پروژه
 صورت سالیانه  ) ریال (

 مبلغ تضمین شرکت در فراخوان
 ) ریال (

 عملیات جمع آوری ,تفکیک
 و پردازش پسماندهای خشک

 در مبدا و مقصد و عملیات
 دفن بهداشتی پسماندها در

سایت دفن

۱32/4۰۰/۰۰۰/۰۰۰2/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/یک  سال۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۱

توضیحات: 
تاریخ فروش اسناد: کلیه متقاضیان میتوانندحداکثر تا ساعت ۱5 روز چهارشنبه مورخه ۱4۰۱/۰2/۰7 از طریق  مراجعه به سامانه الکترونیکی دولت ) ستاد ( اسناد  فراخوان را دریافت نمایند.

مهلت تحویل پاکت )ارائه اسناد فیزیکی پاکت  الف  الزامی است . (  : تا ساعت ۱5 روز شنبه    مورخه ۱4۰۱/۰2/۱7  از طریق بارگذاری در سامانه الکترونیک دولت 
تاریخ بازگشایي پیشنهادها: راس ساعت۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱4۰۱/۰2/۱۸ 

مکان بازگشایي: شهرداري مرکزي بوشهرروبروي میدان شهرداري.
سایر جزئیات و شرایط در اسناد فراخوان درج شده است.

حضور نمایندگان شرکتها با در دست داشتن معرفي نامه کتبي در جلسه مزایده آزاد است.
ضمنًا متن آگهي در شبکه اطالع رساني شهرداري بوشهر به آدرس:www.Bushehr.ir درج گردیده است.
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روابط عمومي  و امور بین الملل شهرداري
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بورس  ن  ما ز سا ییس  ر
اینکه  بیان  با  بهادار  اوراق  و 
سرمایه  بازار  در  که  فاجعه ای 
در سال ۹۹ رخ داد، ناشی از اقدامات دولت 
دوازدهم بود، گفت: عرضه های اولیه زیادی 
اکنون  و  دارند  قرار  بازار  به  ورود  در مسیر 
در  عرضه  آماده  شرکت   25 به  نزدیک 

بازار هستند.
بازار سهام در 2 سال گذشته با فراز و 
نشیب های زیادی همراه بود و امروز بیش 
بازار  دارد.  سهامدار  را  نفر  میلیون   5۰ از 
سهام از اوایل سال ۹۸ وارد روند صعودی 
شد به طوری که در آن سال بازدهی ۱۸۰ 
درصدی را تجربه کرد و در 4 ماه نخست 
از ۳۰۰  بیش  بورس  نیز شاخص  سال ۹۹ 
درصد افزایش یافت به باالی 2 میلیون واحد 
رفت؛ حمایت های دولت وقت و برنامه ریزی 
برای رشد بازار سرمایه در این روند صعودی 
و ثبت رشد 4۸۰ درصدی شاخص بورس در 
حدود ۱۶ ماه دلیل اصلی بود. این بازار پس 
از ثبت این رشد، از دهه سوم مرداد ماه سال 
۹۹ وارد روند ریزشی شد که تا نیمه پایان 

پاییز ۱4۰۰ نیز ادامه داشت.
دولت سیزدهم در حالی سکان مدیریت 
کشور را در دست گرفت که این بازار وضعیت 
از  اقداماتی  زمینه  این  در  داشت؛  بحرانی 
و  سرمایه  بازار  در  حاضر  مسووالن  سوی 
به  ایجاد شده  نوسانات  راستای کاهش  در 

کار گرفته شد.
با روی کار آمدن رییس جدید سازمان 
بورس تغییر و تحوالت جدی در این بازار 
صورت گرفت که با کمک مسووالن حاضر 
تغییر  شاهد  به مرور  سیزدهم  دولت  در 
وضعیت شاخص بورس در بازار بودیم و این 
امر زمینه ساز بازگشت اعتمادها به معامالت 

بورس در بازار بود.
بازار  وضعیت  آخرین  خصوص  در   
رو سازمان  پیش  برنامه های  نیز  و  سرمایه 
روند  تداوم  برای  بهادار  اوراق  و  بورس 
فعلی بازار سهام با »مجید عشقی«، رییس 
به گفت وگو  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
نشسته ایم که در ادامه بخش نخست آن را 

مشاهده می کنید.
۱- شما بازار سرمایه را در چه موقعیتی 
چه  در  بازار  این  اکنون  و  گرفتید  تحویل 

وضعیتی قرار گرفته است؟
عشقی: در نیمه دوم سال ۱4۰۰ فضای 
منفی بر روند بازار حاکم بود و در این میان 
برخی از متغیرهای کالن اقتصادی هم به 
فضای نامساعد ایجاد شده در بازار دامن زد. 
بحث مربوط به الیحه بودجه که تهیه و به 
ابهامات  از  برخی  با  نیز  شد  ارائه  مجلس 
همراه بود که همین موضوع زمینه ساز ایجاد 
هزینه های زیاد برای برخی از شرکت ها بود، 
همچنین در این میان مساله نوسانات نرخ 
ارز تاثیرگذار بر روند بازار بود و ازنظر روانی 
ضمن ایجاد فضای بی اعتمادی در بازار شاهد 
وجود ابهام جدی در معامالت بورس بودیم.

از سوی دیگر بازار از اواخر سال ۹۸ تا 
اواخر سال گذشته وارد دورانی پر ابهام شده 
بازار  در  از 2 سال  بیش  این وضع  بود که 
وجود داشت. این اتفاق ناشی از آن بود که 
اقدام چندان جدی در برخی از زیرساخت های 
بازار انجام نشده بود و نیاز بود تا برنامه ریزی 
دقیقی بر این مسایل صورت بگیرد، همین 
مساله سبب وجود التهاب در فضای حاکم 
ماه  در  به خصوص   ۱4۰۰ سال  در  بازار  بر 

شهریور ماه و مهر ماه شد.
 ۱4۰۰ تابستان  در  بورس  معامالت 
افزایشی را تجربه کرد، اما فضای منفی به 
دلیل عدم برآورده شدن برخی از انتظارات 
تورمی و نیز بحث هایی که مطرح شده بود بر 
روند بازار بازگشت و این مسیر تا بهمن ماه در 
بازار ادامه پیدا کرد. از همان ابتدا و در دوران 
مدیریت جدید سازمان بورس، ایجاد ثبات و 
آرامش در بازار نخستین اولویت ما در بازار 
بود که در این زمینه روند بازار در روزهای 
پایانی سال با مصوبات دولت و کمک مجلس 
و نیز از طریق مشخص شدن عملکرد واقعی 

شرکت ها به دورانی از ثبات نزدیک  شد.
در زمستان ۱4۰۰ با قطعی برق و گاز 
صنایع روبرو بودیم اما هر چه به جلوتر پیش 
رفتیم، شاهد بودیم که اثر قطعی انرژی بر 
زمان  آن  در  که  نبود  زیاد  آن چنان  صنایع 
بزرگ نمایی شده بود. درست است که این 
اتفاق سودآوری و تولید شرکت ها را تحت 
سال  پایان  در  که  آماری  اما  قرارداد  تأثیر 
تولید و  بود که  منتشر شد نشان دهنده آن 

فروش شرکت ها مطلوب بوده است.
سرمایه،  بازار  در  ما  هدف  نخستین 
اسفندماه  از  که  بود  آرامش  و  ثبات  ایجاد 
بهبود  شاهد  انجام شده  اقدامات  کمک  به 
تأثیر  تحت  به مرور  بودیم،  بازار  وضعیت 
این  به  حقیقی  اشخاص  عواملی  چنین 
ارزش  افزایش  اعتماد کردند و ضمن  بازار 
معامالت، ثبات نسبی در معامالت این بازار 
حاکم شد. اکنون باید مراقب باشیم تا یک 
وضعیت مثبت افراطی در بازار ایجاد نشود 
و همچنین انتظارات ایجاد شده در بازار باید 

منطقی باشد.
را  اقداماتی  چه  بورس  سازمان   -2
برای تداوم وضعیت مثبت بورس در دستور 

کار قرار داده است؟
این  بورس  سازمان  رسالت  عشقی: 
نیست که روند بازار سهام را مثبت یا منفی 
کند، بلکه رسالت بازار سرمایه این است که 
معامالت به شکل منصفانه انجام شود و در 
کنار آن بتوانیم به تأمین مالی بخش واقعی 
برنامه مدنظر سازمان  اقتصاد کمک کنیم. 
هوشمند  نظارت  جاری،  سال  برای  بورس 
و الکترونیکی بر بازار و نیز نهادهای مالی 
است، در این خصوص مرکز پایش و نظارت 
راه اندازی  اسفندماه  در  که  سرمایه  بازار  بر 
شد را تقویت خواهیم کرد تا تخلفی در روند 
صورت  در  و  نگیرد  صورت  بازار  معامالت 
را شناسایی  آن ها  به سرعت  تخلفات  انجام 

خواهیم کرد.
بر  ت  ر نظا بحث  یگر  د مه  نا بر
خصوص  این  در  که  است  مالی  نهادهای 
شرکت های  کارگزاری،  شرکت های  باید 
سرمایه گذاری  صندوق های  و  سبدگردان 

طبق قوانین و مقررات فعالیت کنند تا سبب 
 2 این  نشوند.  بازار  در  جریان  سوء  ایجاد 
اقدام جزو برنامه های اصلی سازمان بورس 
است، برای انجام این فعالیت الزم است تا 
اقدامات جدی در حوزه زیرساخت IT انجام 
شود، همچنین در حوزه مقررات و قانون بازار 
سرمایه و نیز در صورت لزوم مقررات مربوط 
به مابقی نهادهای مالی را اصالح و مقررات 

جدید را اعمال خواهیم کرد.
اگر بتوانیم امسال سهم بازار سرمایه را 
برای تامین مالی تولید افزایش دهیم، اقدام 
می رسد  نظر  به  داده ایم،  انجام  را  بزرگی 
و  باشد  داشته  وجود  بازار  در  پتانسیل  این 
تا پایان سال شاهد تحقق آن خواهیم بود. 
سال گذشته با توجه به افزایش سرمایه از 
اما  اوراق  انتشار  مانند  مختلف  محل های 
تامین مالی از بازار سرمایه به 25 درصد هم 
نرسید؛ امیدواریم برای امسال این میزان را 
تا جایی که امکان دارد، افزایش دهیم و در 
نظر داریم که ۱۰ تا ۱5 درصد دیگر از تامین 
مالی ها از طریق بورس انجام شود، این اقدام 
جزو اقدامات مثبتی است که در دستور کار 
قرار گرفته و به تامین مالی طرح ها و پروژه ها 

کمک خواهد کرد.
از  که  روند صعودی  نظر شما  از   -۳
اواخر اسفندماه ۱4۰۰ به بازار سهام بازگشته 

است، می تواند ادامه دار باشد یا خیر؟
تا  بازار  فعلی  روند  امیدواریم  عشقی: 
پایان سال ادامه دار باشد، اما به نظر می رسد 
با توجه به وضعیت مطلوب شرکت ها، سال 
۱4۰۱ بتواند سال خوبی برای بازار سرمایه 
از لحاظ تامین مالی بخش تولید باشد. اگر 
باشد که  این مساله  بر  تمرکزها  باشد  قرار 
آن  قیمت  و  معامله  مردم  بین  سهام  فقط 
افزایش پیدا کند، اما اقتصاد کشور هیچ گونه 
باشد،  نداشته  مساله  این  از  تأثیرپذیری 
بازار  مثبت  تأثیر  شاهد  چندان  نمی توان 
باشیم،  کشور  اشتغال  و  تولید  در  سرمایه 
پیش  در  بازار  اکنون  که  حرکتی  مسیر 
که  بود  خواهد  سمت  این  به  است  گرفته 
بخش واقعی اقتصاد کشور هم بتواند از این 

بازار تامین مالی کند.
را  اقداماتی  چه  بورس  سازمان   -4
برای جلوگیری از ایجاد صف های طوالنی 
رفتارهای هیجانی  و  بازار  در  خریدوفروش 

سهامداران در بازار مدنظر قرار داده است؟
و  تثبیت  صندوق  ابتدا  در  عشقی: 
نظر  در  کار  این  برای  سرمایه  بازار  توسعه 
هم  اکنون  صندوق ها  این  شده اند،  گرفته 
ایجاد  از  تا  هستند  مطلوب  منابعی  دارای 
نوسان ها در بازار جلوگیری کنند. برای بازار 
سرمایه دارای صندوق تثبیت و توسعه بازار 
و نیز صندوق بازار گردانی هستیم، همچنین 
ابزارها در نظر گرفته  از  در کنار آن برخی 
شده تا به تقاضاها در بازار از طریق افزایش 

شناوری سهام پاسخ مثبت دهیم.
به  مربوط  مساله  زمینه  در  همچنین 
ورود منابع در شرکت ها در حال مذاکره با 
گروه های بزرگ بازار هستیم تا منابع الزم از 
طریق انتشار اوراق و سهام جدید به طرح ها 
واقعی  بخش  طریق  این  از  و  شود  منتقل 
اقتصاد از ورود پول ها به بازار منتفع خواهند 
شد. بعید به نظر می رسد امسال شاهد اتفاقی 
باشیم که در سال ۹۹ در بازار رخ داد، در هر 
صورت مردم باید به این موضوع توجه کنند 
که سهام همه شرکت ها با یکدیگر یکسان 
نیستند و بازدهی سهام شرکت ها متفاوت با 

یکدیگر است.
سرمایه گذاران  به  شما  توصیه   -5
بازار سرمایه چیست؛ بهتر است مردم از چه 
طریقی اقدام به سرمایه گذاری در بورس کنند 

تا دچار ضرر و زیان های نشوند؟
و  هستند  نابلد  که  افرادی  عشقی: 
ندارند،  بازار  این  از  تخصصی  اطالعات 
صندوق های  طریق  از  حتم  به طور  باید 
سرمایه های  ورود  به  اقدام  سرمایه گذاری 
خود در این بازار کنند. اکنون صندوق های 
در  مختلفی  ریسک های  با  سرمایه گذاری 
با خرید  بازار مواجه هستند، سرمایه گذاران 
این صندوق ها می توانند با اطمینان نسبت به 
سرمایه گذاری در بورس اقدام کنند تا دیگر 

درگیر هیجانات بازار نشوند.
به عنوان  ر  زا با در  آموزش  بحث 
حتی  می شود،  تلقی  مهم  بسیار  موضوعی 
در  سرمایه گذاری  به  اقدام  که  هم  افرادی 
صندوق ها می کنند، باید برخی از دوره های 
آموزشی را در بازار گذرانده باشند؛ زیرا تعداد 
نمادهای بورسی حاضر در بازار زیاد است و 
یک فرد چنین توانایی را ندارد که همه سهام 
را بررسی و سرمایه خود را وارد این بازار کند. 
سازمان بورس، ارکان بازار سرمایه و نیز دیگر 
نهادهای مالی به دنبال برنامه ریزی و ایجاد 
این  در  مردم  تخصص  افزایش  ساماندهی 
بازار هستند، تا هماهنگی الزم در خصوص 

آموزش عموم مردم داشته باشند.

بازار  از  حمایت هایی  قبل  دولت   -۶
به  منجر  حمایت ها  این  و  داشت  سهام 
مدتی  از  بعد  و  شد  بازار  غیرمنطقی  رشد 
این حمایت ها را برداشت، دولت قبل تا چه 

میزان مقصر ریزش بورس است؟
عشقی: فاجعه ای که در بازار سرمایه 
اقداماتی بود  از  ناشی  در سال ۹۹ رخ داد، 
که توسط دولت دوازدهم انجام شد، در آن 
ورود  بهره،  نرخ  کاهش  با  مسئوالن  زمان 
سیل نقدینگی به بازاری که زیرساخت آن 
لغزش  با  آن  تقاضای  سمت  و  نبود  آماده 
بازار  در  فاجعه   آن  ایجاد  باعث  بود  همراه 
شدند. فاجعه بورس در سال ۹۹ مربوط به 
ماه  چند  برای  بازار  که  بود  شتابانی  صعود 
تجربه کرد و زمینه ساز ایجاد آن مشکالت 
در بازار شد، مقصر اصلی ایجاد چنین روندی 
در بازار دولت قبل بود و جو بی اعتمادی را که 

در بازار ایجاد کرد بسیار شدید بود.
به موقع  باید  زمان  همان  در  دولت 
عرضه سهام را افزایش می داد تا جوابگوی 
تقاضای ایجاد شده در بازار باشد و از طریق 
آن روند غیرمنطقی بازار را که از دی ماه ۹۸ 
در  می کرد.  کنترل  را  داد  رخ   ۹۹ مرداد  تا 
سازمان  در  خود  فعالیت  روزهای  نخستین 
سهام  خرید  به  اقدام  سهامداران  بورس، 
نمی کردند و روزی را نداشتیم که جریان ورود 
نقدینگی به این بازار صورت گیرد بلکه فقط 
پول از این بازار خارج می شد، این امر نشان از 
آن داشت که همه به دنبال نقد کردن سهام 

خود در بازار بودند.
اعتماد از دست  رفته در بازار یک روزه 
است،  زمان بر  بلکه  نمی گردد،  باز  بازار  به 
بازار  به  بازگشته  اعتماد  امیدوارم  اکنون 
ادامه پیدا کند و دوباره با تصمیمات خود آن 

را خدشه دار نکنیم.
7-  رییس قوه قضاییه صحبت هایی 
را در زمینه ایجاد شفافیت و نیز رفع ابهام ها 
در معامالت بازار سهام مطرح کردند، برنامه 
در  شفافیت  ایجاد  برای  بورس  سازمان 

معامالت چیست؟
مسووالن  از  مطالبات  برخی  عشقی: 
بازار سرمایه وجود دارد که به دستگاه قضایی 
را  اقداماتی  زمینه  این  در  بود،  منتقل شده 
کردیم  پیگیری  مظنه  عمق  افزایش  مانند 
اقدام به  این  و مشاهده شد که بهتر است 
اقدام  این  با  اکنون  که  برسد  اجرا  مرحله 
سازمان بورس، اشخاص حقیقی و حقوقی 
همه در یک سطح نسبت به معامالت بازار 

اطالعات دارند.
موارد دیگری هم مانند دامنه نوسان 
یا اقدامات ناظر در حال شفاف سازی است. 
به صورت  که  است  تشکیل شده  کمیته ای 
هفتگی هم فکری هایی در خصوص اقدامات 
ادامه  در  همچنین  می شود؛  انجام  ناظرها 
فعالیت های انجام شده سازمان بورس، دامنه 
بازتر شود و پدیده صف نشینی  باید  نوسان 
کاهش پیدا کند تا از این طریق کمکی به نقد 

شوندگی بازار صورت گیرد.
اطالعات  تا  کرده ایم  تالش  اکنون 
در  شود،  منتشر  کدال  سامانه  در  به موقع 
افشا  درخواست  ناشران  از  لزوم  صورت 
از  الزم  اقدامات  عدم  که  داشت  خواهیم 
از  برخی  با  زمینه  این  در  شرکت ها  سوی 

مسوولیت های قانونی همراه خواهند شد.
۸- عملکرد دولت سیزدهم را در زمینه 
بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و نیز صعود 

دوباره شاخص بورس چطور بود؟
ماه  در شش  سیزدهم  دولت  عشقی: 
مصوبات  و  تصمیمات   ۱4۰۰ سال  دوم 
خوبی را برای بازگشت اعتماد به بازار ارائه 
داد، اکنون هم به صورت مستمر گزارش هایی 
و  بازار  وضعیت  تا  است  انتقال  حال  در 
هشدارهایی که در خصوص تصمیم گیری ها 
در زمینه فضای کسب وکار و سرمایه گذاری 
تصمیمات  و  کنیم  منتقل  را  می شود،  ارائه 
مسووالن در این زمینه لحاظ خواهند شد؛ 
گزارش ها  این  از  را  خوبی  نتایج  تاکنون 
گرفته ایم و مصوبات مثبتی از دولت خارج 

شده است.
حاشیه هایی  گذشته  روز  چند  در   -۹
در زمینه واریز منابع از صندوق توسعه ملی 
ایجاد شده  بازار سرمایه  تثبیت  به صندوق 
بود و مسووالن این اتفاق را ناشی از عدم 
امضای یک قرارداد از سوی صندوق تثبیت 
بازار سرمایه عنوان کرده بودند، آیا می توان 
امضای  نیز  و  مشکل  این  حل  به  نسبت 

قرارداد مدنظر امیدوار بود؟
قراردادی  باید  زمینه  این  در  عشقی: 
مابین صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت 
امضا شود.  انتقال وجوه  برای  بازار سرمایه 
این قرارداد دارای نکات حقوقی بود که باید 
در مورد آن ها به تفاهم می رسیدیم، اکنون 
ندارد  وجود  زمینه  این  در  خاصی  مشکل 
رفع  پیگیر  سرمایه  بازار  تثبیت  صندوق  و 

مشکالت موجود است.

 به نظر می رسد به زودی این قرارداد 
به امضا برسد و بحث خاصی را در خصوص 
موارد ذکرشده در این قرارداد نداریم. تا چند 
روز آینده این قرارداد به امضا خواهد رسید 
و منابع به صورت ماهیانه از صندوق توسعه 
ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به امضا 

خواهد رسید.
۱۰-برخی در سال ۹۹ بخشی از ریزش 
بازار را ناشی از انجام عرضه های اولیه بدون 
برنامه  اکنون  می دانستند،  برنامه ریزی شده 
سازمان برای نظم بخشیدن به عرضه های 

اولیه در سال ۱4۰۱ چیست؟
دنبال  به  گذشته  ماه   ۶ در  عشقی: 
با  متناسب  اولیه  عرضه های  تا  بودیم  این 
بازار  به  نقدینگی  ورود  نیز  و  بازار  شرایط 
انجام شود. اکنون هم مسووالن حاضر در 
برنامه ریزی های  فرابورس  و  تهران  بورس 
اولیه  عرضه های  تا  داده اند  انجام  را  الزم 
متناسب با شرایط ورود پول به بازار انجام 
شود. عرضه های اولیه زیادی در مسیر ورود 
به 25  نزدیک  اکنون  و  دارند  قرار  بازار  به 
شرکت آماده عرضه اولیه در بازار هستند که 
این شرکت ها را وارد بازار سرمایه خواهیم 
کرد، همچنین تعدادی شرکت هم در مرحله 

پذیرش و درج نماد قرار دارند.
انجام  هفته  این  از  می رسد  نظر  به 
عرضه های اولیه به بازار آغاز شود و این روند 
متناسب با شرایط بازار ادامه خواهد داشت. 
در این زمینه سخت گیری هایی در خصوص 
ورود شرکت های دانش بنیان به بازار وجود 
دارد که فقط مربوط به عرضه آن ها در بازار 
سرمایه نیست، سازمان بورس نسبت  به این 
مساله حساس است و شرکت هایی باید وارد 
برخوردار  نهایت شفافیت  از  که  بازار شوند 
باشند و اطالعات مالی آن ها دارای شفافیت 

کامل باشند.
فعالیت شرکت هایی که قرار است وارد 
ریسک های جدی  دچار  نباید  شوند  بورس 
به  دانش بنیان  شرکت های  باشند.  عمده  و 
ورود  برای  دارند  که  خاصی  شرایط  دلیل 
به بازار دچار حساسیت هستند که بخشی از 
این حساسیت ها ناشی از نهادهای بیرون از 
بازار است و تالش کرده ایم تا مساله مربوط 
به شرکت های دانش بنیان در قالب کمیته ای 
مشترک جمع آوری و ضوابط مشخصی برای 
آن  طبق  درنهایت  که  شود  تعیین  آن ها 

ضوابط در بازار پذیرش خواهند شد.
اکنون این ضوابط نهایی شده است، 
حتی یکی از شرکت های دانش بنیان اقدامات 
آماده  و  داده  انجام  را  برای عرضه  را  الزم 
عرضه اولیه است. اکنون این شرکت فقط 
با یک مساله حقوقی روبرو است که عرضه 
انجام  مساله  این  رفع  در صورت  آن  اولیه 
دارای  که  شرکت ها  از  برخی  شد.  خواهد 
سرمایه گذاران  به  هستند  باالیی  ریسک 
را  مساله  این  می شود،  عرضه  حرفه ای 
که  شرکت هایی  تا  داریم  خود  ضوابط  در 
آن  خرید  برخوردارند  باالیی  ریسک  از 
از  برخی  انتقال  باعث  مردم  عموم  توسط 
به  توجهی  خیلی  که  می شود  ریسک هایی 

آن ندارند و قادر به ارزیابی آن ندارند.
است  مرسوم  مساله  این  دنیا  کل  در 
عمومی  به صورت  شرکت ها  همه  سهام  و 
عرضه نمی شود، بلکه در این زمینه عرضه 
خصوصی وجود دارد، بنابراین اکنون معلوم 
به صورت  تپسی  اولیه  عرضه  که  نیست 
عمومی انجام شود یا خیر، بلکه این اقدام 
نیازمند تصمیم فرابورس است و در خصوص 
زمینه عرضه  فرابورس در  پیشنهاد شرکت 
اولیه تصمیم گیری می شود اما در خصوص 
انجام  را  اقدام  این  شرکت ها  از  برخی 
می دهیم. این اقدام وابسته به ریسک شرکت 
است، اگر ریسک شرکت باال ارزیابی شود 
فقط سهامداران حرفه ای می توانند اقدام به 
خرید کنند که در بین آن ها سهامدار حرفه ای 

هم وجود دارد.
۱۱- برنامه هایی که سازمان بورس در 
زمینه گسترش فعالیت اوراق بدهی مدنظر 
قرار داده است، چیست؟ این بازار تا چه میزان 

گنجایش برای رشد دارد؟
بازاری  بدهی،  بازار  اکنون  عشقی: 
بازار حدود  این  کوچک است و ارزش کل 
درحالی که  است  تومان  میلیارد  هزار   5۰۰
میلیارد  از 7 هزار و 5۰۰  بیش  بازار سهام 
صندوق های  گسترش  به  توجه  با  است. 
افزایش  و  مالی  نهادهای  سرمایه گذاری، 
سرمایه گذاری در این صندوق ها نیازمند این 
هستیم تا بازار بدهی بزرگ تر شود. از طرفی 
مانند شرکت های  مالی  نهادهای  هم سایر 
سرمایه گذاری، هلدینگ های مالی و بانک ها 
نیازمند اوراق بدهی هستند و باید بازار بدهی 
با تعریف ابزارهای جدید بزرگ شود و تامین 
مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس را 
از این طریق راحت تر کنیم تا برای اجرای 

طرح های خود اوراق بدهی منتشر کنند.

حمایت  مشموالن  اشتغال  و  کارآفرینی  حامی  آینده،  بانک 
بهزیستی کشور

تخصیص تسهیالت قرض الحسنه ۱۸4میلیاردی در سال گذشته
و  کارآفرینی  تولید،  از  با هدف حمایت  آینده  بانک 
به  اشتغال زایی  قرض الحسنه  تسهیالت  پایدار،  اشتغال 
سازمان  سوی  از  معرفی شده  مددجویان  و  کارفرمایان 

بهزیستی کشور، پرداخت کرد.
به  حمایتی،  قرض الحسنه  فقره   2۹7۸ پرداخت 
مبلغ ۱.۸4۰میلیارد ریال در سال ۱4۰۰ در راستای ایفای 

مسئولیت اجتماعی بانک آینده انجام شده است.

تقدیر معاون وزیر اقتصاد از خدمات بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در سفر رئیس جمهوری به مشهد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از خدمات بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در استان خراسان رضوی تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در پی سفر 
در  روز   2 مدت  به  بانک  میز خدمت  مقدس،  مشهد  به  رئیس جمهوری 
محل اعالمی وزارت امور اقتصاد و دارایی مستقر و نسبت به ارائه خدمت 

به مراجعان و پیگیری مشکالت آن ها اقدام شد.
همچنین مدیر شعب استان با »هادی قوامی« نماینده تام االختیار وزیر 
امور اقتصاد و دارایی و »حسینی« نماینده بانک مرکزی دیدار و خدمات 

بانک را برای آن ها تشریح کرد.
در همین رابطه وزارت امور اقتصاد و دارایی از خدمات بانک تقدیر کرده 
است. در لوح سپاس این وزارتخانه که به امضای »هادی قوامی« معاون 
امور حقوقی و مجلس و نماینده تام االختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی 
رسیده، خطاب به »محمدرضا صبوری« مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر 

ایران در استان خراسان رضوی آمده است:
»خدمت به نظام جمهوری اسالمی و ملت شریف ایران زمین، توفیقی 
سترگ در مسیر آموزه های دینی و انقالب است و استقرار میز ارتباطات 
مردمی همزمان با سفر ریاست محترم جمهوری در استان ها، جلوه ای از 

خدمتگزاری و مردمی بودم دولت سیزدهم است.
مشارکت  و  بارز  نقش  پاس  به  را  امتنان خود  و  تشکر  وسیله  بدین 
ارزشمندتان در ستاد اجرایی میز ارتباطات مردمی وزارت امور اقتصادی و 

دارایی و واحدهای تابعه در استان خراسان رضوی، اعالم می دارم.
مزید توفیقات شما را در سایه توجهات حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 

از خداوند مهربان خواهانم.«

بانک قرض الحسنه رسالت هیچ ابربدهکاری ندارد
مرکزی،  اعالم  اساس  بر 
هیچ  رسالت  قرض الحسنه  بانک 
ابربدهکاری ندارد و فاقد تسهیالت 

و تعهدات کالن است.
عمومی  روابط  گزارش  به 
بانک قرض الحسنه رسالت، وزیر 
ماه  آبان  دارایی  و  اقتصادی  امور 
مرکزی  بانک  ز  ا گذشته  سال 
و  بانک ها  تا  کرد  درخواست 
موسسات اعتباری هر سه ماه یک 

بار لیست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کند.وی بانک ها و موسسات 
گیرنده،  تسهیالت  مشخصات  عموم  اطالع  برای  کرد  مکلف  را  اعتباری 
 توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیالت، میزان پرداخت، مانده 
بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعالم کنند که طبق لیست منتشر شده از 
سوی بانک مرکزی، بانک قرض الحسنه رسالت فاقد ابربدهکار بانکی است.

براساس این گزارش، در بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان نخستین 
و تنها بانک قرض الحسنه خصوصی کشور مطالبات معوقات نزدیک به یک 
درصد است. در چند سال گذشته با اجرایی شدن بانکداری اجتماعی و به 
کارگیری سامانه اعتبارسنجی مرآت، مطالبات غیرجاری در تسهیالتی که 
با اعتبارسنجی پرداخت می شوند کمتر از دو دهم درصد اعالم شده است.

گفتنی است بانک قرض الحسنه رسالت پرچمدار بانکداری بدون شعبه 
و نخستین بانک دیجیتال در کشور است که با در اختیار گذاردن سامانه های 
متعدد از جمله پیشخوان مجازی رسالت خدماتی شرعی، آسان و ارزان را 

بدون محدودیت زمانی و مکانی ارائه می کند.

در دیدار دکتر شایان با آیت اهلل بوشهری مطرح شد؛ 
قدردانی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از بانک 

مسکن
نیست/بانک  تامین مالی نهضت ملی مسکن  شایان: محدودیتی در 

مسکن در جهاد مسکن سازی پیشتاز است
دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در جریان سفر به شهر 
رئیسه  بوشهری، عضو هیئت  اهلل سید هاشم حسینی  آیت  با  قم  مقدس 
مجلس خبرگان رهبری و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار کرد.

به گزارش   پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، دکتر محمود شایان 
مدیرعامل بانک مسکن در دیدار با آیت اهلل حسینی بوشهری عضو هیئت 
رئیسه مجلس خبرگان رهبری از افزایش اعطای تسهیالت بانکی در حوزه 
تامین مسکن مردم خبر داد و اظهار داشت: با توجه به حمایت های گسترده 
آیت اهلل رئیسی ریاست محترم جمهوری در مدت کوتاه دولت سیزدهم برای 
تامین مالی پروژه های نهضت ملی مسکن هیچ گونه محدودیت و مانعی 

وجود ندارد و بانک مسکن در جهاد مسکن سازی کشور پیشتاز است.
وی با ارائه آماری از میزان تسهیالت اعطایی به مردم گفت: تسهیالت 
در بخش مسکن و ساختمان نسبت به سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۱۹ درصد 

را نشان می دهد که جامعه هدف آن نیز کمک به اقشار کم درآمد است.
مدیرعامل بانک مسکن از تامین مالی سهمیه ساخت مسکن توسط 
بانک متبوع خود خبر داد و اظهار داشت: با توجه به زمان ارائه دستورالعمل 
های مربوطه از مراجع باالدستی و همچنین با توجه به عملکرد شبکه بانکی، 
میزان تسهیالتی که به منظور احداث واحد مسکونی تا پایان سال ۱4۰۰ 
توسط بانک مسکن پرداخت شده، نشان دهنده آن است که عملکرد بانک 
قابل قبول و در حد مطلوبی است. بر اساس گزارش روابط عمومی بانک 
مسکن، پس از ارائه گزارش های مستند و مستدل مدیرعامل بانک مسکن، 
آیت اهلل سید هاشم حسینی بوشهری عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان 
رهبری از خدمات بانک مسکن قدردانی کرد.وی با اشاره به اهداف اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن، همکاری هرچه بیشتر بانک مسکن با دولت و 

اجرای صحیح تعهدات بانک در این حوزه را خواستار شد.

وزارت نفت گزارش داد؛
تأمین ۲ هزار تریلیون تومان یارانه سوخت در سال

سالیانه ۸۰ میلیارد دالر معادل ۱.۹ هزار تریلیون تومان پول کشور برای 
تأمین یارانه سوخت هزینه می شود که این به معنای گنجی به وزن یک هزار 
و ۶5۰ تن طالی خالص است، از این رو وزارت نفت همواره تالش کرده با 
توسعه و حمایت همه جانبه از پروژه های بهینه سازی از سوخته شدن این ثروت 

ملی جلوگیری کند.
روز سه شنبه )۳۰ فروردین ماه( تفاهم نامه ای بین وزارت نفت و شهرداری 
تهران امضا شد که به موجب آن با حمایت مالی صنعت نفت پروژه های 
بهینه سازی در مصرف گاز و سوخت مایع در بخش های مختلف به خصوص 
خانگی و حمل ونقل شتاب بیشتری بگیرد. شاید برای برخی سؤال پیش بیاید 
که چرا دغدغه امروز وزارت نفت بهینه سازی مصرف و همکاری هرچه بیشتر 

با شهرداری هایی مانند استان تهران است؟
استان های  از  یکی  و  کشور  پایتخت  به عنوان  تهران  که  گفت  باید 
پرجمعت باالترین سرانه مصرف انرژی در کشور را دارد و کاهش مصرف در 
این استان می تواند کمک شایانی به کاهش پرداخت یارانه انرژی داشته باشد؛ 
از این رو می توان این استان را به عنوان الگو در بحث بهینه سازی به دیگر 

استان ها تسری داد.
واقعیت آن است که برنده اصلی تحقق پروژه های بهینه سازی در سطح 
شهر تهران و در آینده دیگر کالن شهرهای کشور صنعت نفت است. جالب 
است بدانید امروزه به گفته کارشناسان و پیشکسوتان بهینه سازی کشور حجم 
سرمایه گذاری پروژه های بهینه سازی بسیار کمتر از هزینه های مربوط به توسعه 

میدان های گازی است.
برآوردها نشان می دهد که به ازای هر مترمکعب گاز، هزینه افزایش تولید 
گاز از طریق توسعه میدان های گازی سه برابر بهینه سازی مصرف همان مقدار 
گاز است، از این رو هم اکنون بهینه سازی مصرف در مقایسه با دیگر راهکارها 

برای افزایش تولید گاز اولویت اصلی وزارت نفت است.
تأمین سوخت  به واسطه  را  آغاز سختی  سیزدهم  دولت  نفت  وزارت 
زمستانی کشور و کمبود 25۰ میلیون مترمکعبی گاز داشت، وانگهی هم زمان 
رقم قابل توجهی سرمایه گذاری برای حفظ ظرفیت تولید در میدان های نفتی و 
گازی و طرح های پاالیش نفت و گاز از جمله جمع آوری گازهای همراه نفت 
میدان های نفتی غرب و شرق کارون را جذب و به مرحله امضای تفاهم نامه و 
قرارداد رساند. هم اکنون نیز به نظر می رسد دولت سیزدهم با اشراف کامل بر 
اهمیت و صرفه اقتصادی باالی طرح های بهینه سازی دورخیز زیادی برای ایجاد 

حلقه مفقوده صنعت نفت که همان بهینه سازی باشد، کرده است.
چندی پیش وزارت نفت نسبت به شناسایی و بهره مندی از توانمندی ها و 
ظرفیت ها و طرح ها، ایده ها و پروژه های شرکت های دانش بنیان، پژوهشکده ها، 
دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، سرمایه گذاران و سرمایه گذاران خطرپذیری 
)VC( که در حوزه  بهینه سازی مصرف سوخت و کارایی انرژی در بخش های 
این  از طریق  می کنند  فعالیت  کشاورزی  و  ساختمان، صنعت، حمل ونقل 

فراخوان اقدام کرد.
2 هزار تریلیون تومانی که سالیانه دود می شود

به گفته »جواد اوجی«، وزیر نفت کشورمان سالیانه ۸۰ میلیارد دالر معادل 
2 هزار تریلیون تومان یارانه )بر اساس ارز نیمایی 24 هزار تومان( به تامین 
سوخت مایع و گاز در کشور اختصاص داده می شود که این موضوع متأسفانه 
ایران را به گفته آژانس بین المللی انرژی به رتبه نخست در زمینه تأمین یارانه 
انرژی در جهان تبدیل کرده است؛ آخرین ترازنامه انرژی کشور شدت مصرف 
گاز را در ایران ۶.4 برابر و نفت خام و فرآورده های نفتی را ۱.4 برابر میانگین 
سرانه مصرف جهانی گزارش می کند، تنها در سال ۱۳۹7 میزان بهره وری 
انرژی و  انرژی ۱۱.۱ درصد کاهش داشته که نشان دهنده اتالف  مصرف 
همین طور یارانه هاست.ترازنامه انرژی کشور برای سال ۱۳۹7 )2۰۱۸-2۰۱۹( 
نشان می دهد که بر اساس تازه ترین اطالعات موجود، سرانه مصرف نهایی 
انرژی ایران به ۱.7 برابر میانگین جهانی رسیده است. در سال 2۰2۱ میالدی 
با در نظر گرفتن رشد مصرف انرژی در ایران و روند معکوس سرانه مصرف 
انرژی در جهان، این نسبت بیشتر نیز شده است.وزارت نفت در چهار سال 
آینده قصد دارد با هوشمندسازی سامانه های گرمایش و سرمایش، مدیریت 
هوشمند کنتورهای گاز ساختمان  های مسکونی، سیستم های مدیریت انرژی 
در ساختمان)BEMS(، توسعه فناوری های نو گرمایش با کارایی انرژی باال 
 ،Cو B و A بویلرها، پکیج های چگالشی، بخاری های رده برچسب انرژی(
آبگرمکن های دیواری و...(، توسعه فناوری های پمپ های حرارتی گازسوز 
)GHP(، راه اندازی سامانه های تولید هم زمان حرارت و توان )CHP(، ممیزی 
و بهینه سازی انرژی در ساختمان، طرح  ها و ایده  های خالقانه و کاربردی کاهش 
مصرف سوخت در ساختمان  های مسکونی، اداری، تجاری و تولید و توسعه 
مصالح و عایق های حرارتی نوین )مواد تغییرفازدهنده )PCM(، عایق های 
نانو، شیشه های کم گسیل و...( به کاهش مصرف انرژی در کشور کمک کند.

برای نمونه مهرماه سال ۱۳۹۹ بود که شرکت ملی گاز ایران در آیینی از 
طرح ملی بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری رونمایی کرد و 
سخنگوی این شرکت چندی پیش گفت تعداد 2 هزار و ۳۹5 مشترک معادل 
۹ هزار و ۱۶5 واحد موتورخانه بر اساس متراژ زیربنا بهینه شده است و ۱2 هزار 

و 77۱ مشترک در سامانه ملی اصالح و بهینه سازی ثبت کردند.
صرفه جویی میلیاردها لیتر سوخت

ارتقای کارایی ۶۰۰ هزار موتورخانه، برقی کردن ۱۰۰ هزار چاه کشاورزی، 
جایگزینی ۱4۰ هزار تاکسی فرسوده، 4۰۰ هزار موتورسیکلت برقی، جایگزینی 
۶5 هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده، توسعه مترو کالن شهرها، بهره برداری 
از ۱7 هزار اتوبوس دیزلی یا سی ان جی، گازرسانی به سیستان و بلوچستان 
و...  طرح هایی هستند که با حمایت وزارت نفت در صورت اجرای کامل آنها 

میلیاردها لیتر سوخت صرفه جویی می شود.

سال ۱4۰۱، سال خوبی برای بازار سرمایه خواهد بود؛

رییس سازمان بورس: اقدامات دولت دوازدهم فاجعه ساز ریزش بورس بود
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 افزایش تولید نفت ایران از خلیج فارس 
در شرایط تحریم

با پایان کار دکل حفاری سحر 2 در میدان نفتی رسالت، گام دیگری 
ایران در منطقه عملیاتی  قاره  تولید شرکت نفت فالت  افزایش  در جهت 

الوان برداشته شد. 
به گزارش شرکت نفت فالت قاره ایران، دکل سحر 2 پس از تعویض 
پمپ درون چاهی )ESP( چاه ARK-۱ در روز چهارشنبه ۳۱ فروردین، میدان 

رسالت را به مقصد منطقه عملیاتی خارگ ترک کرد. 
چندی پیش چاه ARK-۱ مجتمع نفتی رسالت به دلیل سوختن پمپ 
درون چاهی از سرویس خارج شده بود که با پیگیری های مدیر امور فنی و 
همکاری مسئوالن و کارکنان پرتالش سکوی رسالت منطقه الوان، دکل 
سحر 2 در روز ۱۸ فروردین سال جاری در کنار سکوی DP مستقر و پس 

از تعویض پمپ درون چاهی، بهره برداری دوباره از این چاه آغاز شد.
این عملیات در اوج تحریمهای ظالمانه بر علیه صنعت نفت کشورمان 
با موفقیت انجام شد و برگ زرین دیگری از توانمندی نیروهای متخصص 

ایرانی و تبدیل محدودیت ها به فرصت رقم خورد.
گفتنی است، این عملیات برای نخستین بار با دکل حفاری سحر 2 
انجام شد در حالی که پیش از آن با سوپردکل های حفاری انجام می گرفت.
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مدیرکل تبلیغات اسالمی 
گلستان ضمن محکوم کردن 
جنایات اسرائیل گفت: دست 
جریان تکفیر و استکبار جهانی در دست 
صهیونیسم است و به طور علنی از رژیم 

غاصب اسرائیل حمایت می کنند. 
گرزین  عباسعلی  االسالم  حجت 
ماه  در  ما  مهمترین هدف  کرد:  اظهار 
طهارت  و  تزکیه  باید  رمضان  مبارک 
نیاید  به وجود  تقوا  که  زمانی  تا  باشد، 
شد.  نخواهد  منجی  حضور  آماده  دنیا 
مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان بیان 
اولین شرط  و عمل صالح  ایمان  کرد: 
بعد  و  انسان ها  از خسران  برای دوری 
از آن تواصی به حق و صبر است که 
انسان را از خسران و ضرر دور می کند 
بنابراین همه ما باید یکدیگر را به تواصی 

به صبر، حق و مقاومت توصیه کنیم. 
وی با بیان این مطلب که انسان ها 

نسبت به هرچیزی که نسبت به آن جهل 
افزود:  می کنند  دشمنی  باشند  داشته 
وظیفه همه نخبگان و علما است که با 
تبیین در جامعه روشنگری کنند  جهاد 
منطق  و  دلیل  بی  جلو دشمنی های  تا 

گرفته شود. 
گرزین تصریح کرد: هر زمان که 
در کشورهای مسلمان بیداری اسالمی 
علم  با  جهانی  استکبار  گرفت  شکل 
و  جهاد  معادله  تکفیری  جریان  کردن 

مقاومت را به معادله تکفیر و ترور تغییر 
داد تا با به جان هم انداختن مسلمانان 

زمینه تضعیف آنها را فراهم کند. 
شعار  مهمترین  کرد:  تاکید  وی 
استکباری  ضد  شعار  اسالمی  بیداری 
جهانی  استکبار  دلیل  همین  به  است 
احساس خطر کرده و با به راه انداختن 
از بین  جنگ در کشورهای اسالمی و 
بردن زیرساخت ها و کشتن دانشمندان 
حفظ  را  خود  منافع  می کند  تالش  آن 

کرده و مانع بیداری مسلمانان شود. 
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم 
انقالب گفت: تشکیل نهضت علمی از 
اولین  اسالمی  مذاهب  علمای  سوی 
اقدام مهمی است که باید جهان اسالم 
در دستور کار قرار دهد و در این نهضت 
تا  کنند  شرکت  سنی  و  شیعه  علمای 
را  تکفیر  جریان  خدا  یاری  به  بتوانند 

ریشه کن کنند.

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:

 جریان تکفیر و استکبار جهانی با صهیونیسم هم دست است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی؛

روش های آبیاری مزارع در استان ایالم اصالح شود

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم گفت: برای مقابله با خشکسالی 
روش های سنتی آبیاری در استان ایالم باید اصالح شوند.

آذرنوش عموزاده با اشاره به خشکسالی ها  و کمبود نزوالت جوی اظهار 
داشت: از طریق ساماندهی و احداث پمپاژهای جدید و همچنین ساماندهی 
و احداث شبکه آبرسانی داخل مزارع تمام تالش خود را برای حل مشکل 

آب کشاورزان خواهیم داشت.
از 5 هزار  بیشتر  اراضی  در  توسعه کشت های گلخانه ای  افزود:  وی 

مترمربع در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم گفت: عالوه بر کشت محصوالت 

گلخانه ای، توسعه و کشت گیاهان علوفه ای باید توسعه یابد.
وی بیان داشت: شهرستان دره شهر باتوجه به وضعیت اقلیمی مناسب 
دارای پتانسیل باالیی برای توسعه شهرک های گلخانه ای است و از تمام 

متقاضیان این طرح ها حمایت به عمل می آید.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان:
 مصرف برق گلستان در تابستان ۴ برابر می شود

برق  برق گلستان گفت که مصرف  نیروی  توزیع  سرپرست شرکت 
استان در فصل گرما چهار برابر می شود. سید احمد موسوی در گفتگو با 
خبرنگار مهر اظهار کرد: مصرف برق گلستان در طول سال 4۰۰ مگاوات 

بوده که در تابستان و در پیک بار، به هزار و 5۰۰ مگاوات هم می رسد.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان افزود: ناگزیر هستیم در 
فصل تابستان، چهار برابر ظرفیت، تولید، انتقال و توزیع کنیم که هزینه 
نیروگاه  استان تحمیل می کند.وی در خصوص توسعه  به  را  زیادی  های 
ها بیان کرد: روا نیست برای سه ماه از سال و آن هم روزی چند ساعت 

هزینه غیرضروری انجام دهیم.
موسوی گفت: در فصل گرما در کشور بین تولید و مصرف یک ناترازی 
به وجود می آید لذا باید به سمت مدیریت مصرف برویم.سرپرست شرکت 
توزیع نیروی برق گلستان عنوان کرد: امسال هم این ناترازی و عدم توزان 

بین تولید و توزیع وجود دارد.
وی تأکید کرد: باید مردم با الگوی صحیح مصرف آشنا شده و در اوج 
بار وسایل پرمصرف را از مدار خارج کنند. موسوی اضافه کرد: همچنین 
تاکید و توصیه ما این است که صنایع، روز تعطیل خود را از جمعه به یکی 

از روزهای عادی ببرند که در زمینه تأمین برق کمک خواهد شد.

مخابرات  در  مردم  به  خدمتگزاری  کیفیت  ارتقاء 
گلستان  منطقه 

مدیر مخابرات منطقه گلستان در جلسه با رؤسای ادارات مخابرات بر 
ارتقا کیفیت خدمتگزاری به مردم تأکید کرد. 

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان ، دکتر غالمعلی 
شهمرادی  که در جلسه با رؤسای ادارات مخابرات در سطح استان سخن 
می گفت : با اشاره به عملکرد مطلوب مخابرات در سال گذشته ، بر ارتقاء 

کیفیت  خدمتگزاری به مردم تأکید کرد . 
مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اینکه حمایت بخش های 
افزود:با  است  شهرستانها ضرروی   در سطح  مخابرات  ادارات  از  ستادی 
انتخاب معین ومعرفی آنها به شهرستانهای شرق ، غرب ومرکز استان آنرا 
ارتقاء تعامل و  موجب سرعت بخشیدن به اجرای برنامه ها وپروژه ها و 

پیشبرد برنامه ها با ستاد دانست. 
وی انجام برنامه های تکلیفی ، رسیدگی به مشکالت مردم تسریع در 
رفع خرابی ها، تکریم مشترکین وتوسعه شبکه را از برنامه های اولویت دار 

در سال ۱4۰۱ برشمرد وبراجرای دقیق وبه موقع آنها تأکید کرد .

مدیریت جهادی و بهره گیری از تمامی ظرفیت ها در 
مقابله با کم آبی

نماینده مردم شریف لنگرود در مجلس شورای اسالمی با مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای گیالن دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیالن؛ وحید خّرمی در این 
اظهار  لنگرود،  آب شهرستان  منابع  از وضعیت  گزارش  ارائه  دیدار ضمن 
داشت: حجم آب ورودی به سد سفیدرود در ۶۰ سال اخیر پائین ترین آمار 

را نشان می دهد که نگران کننده است.
جلسه  آخرین  در  گیالن  استاندار  دستور  اساس  بر  افزود:  وی 
شد،  برگزار  سفیدرود  سد  محل  در  که  استان  آب  حفاظت  شورای 
قرارگاه جهادی مدیریت آب استان تشکیل شده و ما با تمام توان در 
در  رو  پیش  زراعی  فصل  در  کشاورزان  به  کمک  و  موانع  رفع  جهت 

هستیم. وظیفه  انجام  حال 
پرویز محمدنژاد نماینده مردم شریف لنگرود در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این دیدار گفت: با توجه به قرارگیری اراضی شالیزارهای این شهرستان 
در انتهای شبکه سفیدرود، الیروبی انهار و تجهیز ایستگاههای پمپاژ آب به 

بمنظور تأمین آب کشاورزی مورد تأکید قرار گیرد

الهام امینی مسئول آموزش اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان سمنان: 

 طرح کاروان نیکوکاری با هدف جمعیت هالل احمر 
شهرستان اجرایی میشود

 فاطمه دامغانیان :  وی با بیان اینکه این طرح با هدف ترویج فرهنگ 
منابع طبیعی ، ظرفیت سازی و توان افزایی جوامع محلی و تقویت مشارکت 
مردم در حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی و طبق تفاهم نامه منعقد شده بین 
دو نهاد به مدت یک سال اجرا می شود، گفت: از جمله شاخص های انتخاب 
روستای هدف طرح )جام( می توان به وجود مشکالت زیست محیطی مانند  
تخریب باالی اراضی ملی و چرای بی رویه، مشکل اشتغال جوانان، ضعف 

دانش منابع طبیعی و… اشاره کرد.
امینی خاطرنشان کرد: کارگاه های  آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات 
منابع طبیعی ، تسهیلگری اجتماع محور و ...  برگزار شده است و اقدامات 
بیولوژیک و بیومکانیک ، احداث سازه های مکانیکی آبخیزداری و آبخوانداری 

، مدیریت آفات بیماری های مراتع و ... در پیش گرفته شده است .
آموزش  راستای  در  نیز  احمر  هالل  جمعیت  کرد:  خاطرنشان  وی 

کمک های اولیه اقدام به برگزاری کالس آموزشی خواهد کرد.
تصرف  و  تخریب  از  پیشگیری  برای  همچنین  کرد:  تصریح  ایشان 
اراضی ملی از اهالی و اعضای شورای اسالمی به  عنوان همیار طبیعت 
کمک گرفته شده است تا به محض مشاهده تخلف، یگان حفاظت اداره 
منابع طبیعی را در جریان قرار داده تا در اسرع وقت به محل، مراجعه و 

برخورد الزم را انجام دهند.

طی سال گذشته ۱۰ هزار و 8۰۰ کیلومتر شبکه و ۱7۳ 
هزار علمک گاز در خراسان جنوبی نشت یابی شد

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی از نشت یابی ۱۰ هزار و 
۸۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز طی سال گذشته خبر داد.

»سید  به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان جنوبی، 
محمود هاشمی« با اعالم این خبر اظهار داشت : طی سال گذشته و با هدف 
کاهش هدر رفت گاز و افزایش ضریب ایمنی بالغ بر ۱۰ هزار و ۸۰۰ کیلومتر 

شبکه تغذیه و توزیع گاز در استان خراسان جنوبی نشت یابی شده است.
سید محمود هاشمی با اشاره به اینکه برنامه های مدونی برای شناسایی 
و رفع نشتی ها توسط واحد بازرسی فنی تدوین شده که تحقق این اهداف 
می تواند زمینه ساز ارائه خدمات بدون حادثه باشد افزود: عالوه بر این میزان 
نشت یابی شبکه تغذیه و توزیع ، نشت یابی از ۱7۳ هزار مورد علمک نیز 

در سطح استان در سال ۱4۰۰ صورت گرفته است .
وی هدف از انجام عملیات نشت یابی را بهره برداری ایمن ، کنترل 
خطرات و ریسک ها، شناسایی و ثبت نقاط نشتی گاز و اطالع رسانی آن به 
تیم های کنترل و رفع نشتی دانست و افزود : عالوه بر نشت یابی روزانه و 
ثبت گزارش روزانه و ماهیانه،  موارد ناایمن شامل؛ علمک معلق، حوضچه 
شیر بدون در پوش، علمک تصادفی، سرقت گاز، نصب توری و.. در اسرع 
ادارات گاز شهرستانها  اعالم و واحدهای مربوطه در سریعترین  به  وقت 

زمان ممکن نسبت به رفع نشتی اقدام می نمایند.
یابی در شناسایی و کنترل  فرآیند نشت  اهمیت  به  با توجه  هاشمی 
نقاط مخاطره آمیز گفت: به منظور مطابقت فعالیتهای شرکت با استانداردها 
و دستورالعمل های شرکت ملی گاز ایران ، بازرسی های مستمر از پروژه 
های در حال اجرا ، ایستگاه های تقلیل فشار و سیستم حفاظت کاتدیک 

صورت پذیرفته است.

آغاز طرح آبرسانی به ۱۱روستای غیزانیه
با  نعمت آب شرب  از  به صورت کامل   بخش غیزانیه 

کیفیت بهره مند می شوند
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خوزستان با اشاره آغاز پروژه آبرسانی 
به ۱۱ روستای بخش غیزانیه گفت: با اجرای این پروژه بخش غیزانیه به 

صورت کامل از نعمت آب شرب با کیفیت بهره مند می شوند.
 به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب خوزستان، مراسم 
کلنگ زنی طرح آبرسانی پروژه های محرومیت زدایی قرارگاه امام حسن 
مجتبی )ع( به ۱۱ روستای بخش غیزانیه با حضور دکتر کرمی نژاد مدیر 
عامل آبفا خوزستان، سردار شاهوار پور فرمانده سپاه حضرت ولی عصر)عج(، 

فرماندار اهواز و مسئوالن محلی انجام شد.
محمد رضا کرمی نژاد در مراسم کلنگ زنی  این طرح اظهار داشت: 
در قالب این طرح که برای نخستین بار در دولت سیزدهم در خوزستان اجرا 
می شود، طرح محرومیت زدایی قرارگاه امام حسن مجتبی)ع(  به ۱۸۹ روستا 
در خوزستان با اعتبار ۱5 هزار میلیارد ریال توسط بسیج سازندگی حضرت 

ولیعصر )عج( آبرسانی می شود.
با اشاره به اجرای پروژه های محرومیت زدایی و نگاه دولت به   وی 
در  اهواز  غیزانیه شهرستان  روستاهای  به  آبرسانی  پروژه  محروم،  مناطق 

طرح جهاد آبرسانی آغاز شد.
 وی افزود: پروژه آبرسانی به روستاهای غیزانیه  پروژه ای است که با 
همکاری سپاه کلنگ زنی شده و اعتبار این پروژه 24۰ میلیارد تومان است.

 کرمی نژاد به ۱۱ روستای غیزانیه اشاره کرد و گفت: در این پروژه 
ها،  بتره ساختمان، طویله  جامع،  حلوه  المجبل،  عین  مسلمیه،  روستاهای 
شعمیط بندیل، ام الدیای، بیوض، سودان، عرب راشد و حیاویه از آب شرب 

با کیفیت بهره مند می شوند.
 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خوزستان تصریح کرد: در این پروژه 
سه مخزن تقویت فشار در روستاهای نزهه، صفیره و شیبان با ظرفیت ۸ 

هزار و 5۰۰ متر مکعبی احداث می شود.
وی عنوان کرد: این پروژه با اجرای 45 کیلومتر خط انتقال و شبکه 

توزیع اجرا می شود که روند اجرایی آن از امروز آغاز شده است.
 کرمی نژاد با اشاره به احداث تصفیه خانه آب در اجرای این پروژه 
خاطر نشان کرد: برای آبرسانی به ۱۱ روستای بخش غیزانیه توسعه و احداث 
تصفیه خانه به ظرفیت ۱۰ هزار متر مکعب در شبانه روز نیز اجرایی می شود.

مدیرکل استاندارد اردبیل خبر داد؛
واحد  استاندارد  عالمت  پروانه   ۱۹۰ صدور  و  تمدید 

تولیدی در اردبیل
مدیرکل استاندارد اردبیل گفت: در سال گذشته، تعداد ۱۹۰ فقره پروانه 
کاربرد عالمت استاندارد اجباری برای واحدهای تولیدی و خدماتی استان 

اردبیل صادر و تمدید شده است.
مصالح  تولیدی  فرآورده های  زمینه  در  پروانه ها  این  کرد:  اظهار  وی 
ساختمانی، غذایی و کشاورزی، مکانیک، فلزشناسی، بسته بندی، سلولزی 

و واحد خدماتی سردخانه صادر شده است.
وی افزود: در ۱2 ماهه سال گذشته ۸2 پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
اجباری برای واحدهای تولیدی و خدماتی مختلف صادر شده است که نسبت 

به برنامه عملیاتی ۱۶۶ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل بیان کرد: در همین مدت تعداد ۱۰۸ 
پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری نیز تمدید شده است که افزایش 27۰ 

درصدی نسبت به برنامه عملیاتی در سال ۱4۰۰ را داشته است.
پروانه های  در  مندرج  تاریخ  انقضای  از  قبل  عالیی خاطرنشان کرد: 
استاندارد، واحدهایی که در طول اعتبار پروانه، استاندارد مربوطه را رعایت 
کنند، پروانه های کاربرد عالمت استانداردهای آنها به مدت سه سال تمدید 

می شود.

با حضور مدیران برق استان سمنان
تابستان سال جاری  بار  جلسه هماهنگی گذر از پیک 

برگزار شد
جلسه هماهنگی گذر از پیک بار تابستان امسال، با حضور مدیران ارشد 

صنعت برق استان سمنان تشکیل شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در این نشست بیان کرد: ادارات کم 
مصرف و همکار در برنامه های پیک بار تابستان سال گذشته مشخص شده 

و درنظر است در جلسه شورای اداری استان از آنان تقدیر شود.
سیدمحمد حسینی نژاد اظهار کرد:  در نشست شورای اداری استان، 
سیمای برق استان و وضعیت موجود، میزان مصرف برق مشترکان تعرفه 
های مختلف و نحوه همکاری آنان به ویژه در بخش بار سرمایشی ارائه 

خواهد شد.
وی با اشاره به این که درنظر است در بخش صنایع نیز جلسه ای با 
اجرای  برای  آنان  با  تا هماهنگی الزم  برگزار  امر  اندرکاران  حضور دست 
برنامه پیک سائی صورت گیرد گفت: همکاری صنعت در اجرای برنامه های 
اوج بار، بسیار اثرگذار است و با برنامه ریزی الزم از ظرفیت آنان بهره مندی 

مناسبی صورت خواهد پذیرفت.
وی تصریح کرد: در راستای برنامه آموزش و فرهنگ سازی، از ظرفیت 
رسانه های جمعی استفاده خواهد شد تا در زمینه اقناع سازی مردم بتوانیم 

گامهای موثری برداریم.
بیان  نشست  این  در  نیز  ای سمنان  منطقه  برق  مدیرعامل شرکت 
کرد: براساس پیش بینی های سازمان هواشناسی، از هفته دوم اردیبهشت 
تداوم  آخر شهریور  هفته  تا  پیوستگی  این  و  داریم  رو  پیش  را  گرما  ماه 

خواهد داشت.
مجید وفایی با عنوان این که بین ۶۰ تا 7۰ درصد بار مصرفی در این 
بازه زمانی صورت می گیرد افزود: فرهنگ سازی عمومی مدیریت مصرف 
یک ضرورت است و با تشریک مساعی و همکاری بیش از پیش مشترکان، 

امیدواریم بتوانیم از پیک بار سال جاری با موفقیت گذر نماییم.
همچنین در این جلسه پیرامون نشست خبری با اصحاب رسانه، برگزاری 
جلسات هماهنگی با صنایع، شرکت شهرکها و دیدار با مدیرکل دادگستری 

استان، بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

سالمی  ا نقالب  ا معظم  هبر  ر
و  نیازمندی ها  ز  ا دقیق  شناخت  با 
ا  ر جدید  سال  کشور،  ولویت های  ا
شتغال  ا نش بنیان،  دا »تولید،  سال 
این  و  فرمودند  نام گذاری  آفرین« 
رکه  مبا فوالد  که  است  لی  حا در 
پیش  هوشمند،  مجموعه ای  به عنوان 
این  نام گذاری، زیرساخت های  این  از 
و  ساخته  فراهم  به خوبی  را  موضوع 
و  موجود  ظرفیت های  به  عنایت  با 
رسالت ذاتی خود به عنوان نمونه ملی 
و موفق بنگاه داری، آماده جهش هایی 

با محوریت این شعار است.
ثبت  مادگی  آ ین  ا ز  ر با نمونه 
یک  در  رکورد  عنوان   ۳۰ به  نزدیک 
جامعه  که  است  شرایطی  در  و  ماه 
تا  مراکز،  و  سازمان ها  از  بسیاری  و 
شرایط  در  عمال  فروردین ماه  نیمه 
به  نوروز  عمومی  تعطیالت  و  رکود 
لید  تو یش  فزا ا ین  ا  . ند می برد سر 

حدنصاب های  از  گذر  و  محصوالت 
ز  ا تر  ا فر و  دقیق  رعایت  با  قبلی 
استانداردهای زیست محیطی، دستاورد 
»حماسه  عنوان  که  است  شگرفی 
تولید« به شایستگی برازنده آن است 
کّمی،  مداوم  توسعه  از  مصداقی  و 
به  مختلف  وجوه  در  متوازن  و  کیفی 

شمار می رود.
در  به دست آمده  دستاوردهای 
رکه  مبا فوالد  ه  گرو لید  تو عرصه 
تولید،  موجود  ظرفیت  مؤید  به خوبی 
انسانی  سرمایه های  تخصص  و  تعهد 
حداکثری  بهره گیری  نهضت  توانمند، 
الکی  چا  ، د موجو ی  فیت ها ظر ز  ا

ر  همکا مجموعه های  هنگی  هما و 
و  شوق  و  مختلف  بخش های  در 
برای  بزرگ  مجموعه  این  سرزندگی 

تحقق شعار سال بوده است.
جایگاه  و  نقش  بر  مبارکه  فوالد 
خود به عنوان یک الگو و نمونه پیشرو 
به خوبی واقف است و در مبحث تولید 
به لطف الهی زیرساخت های خوبی در 
مجموعه گروه شکل گرفته و در تولید 
لیت های  فعا نیز  کیفی  محصوالت 

است. پذیرفته  انجام  خوبی 
در مجموعه های گروه در برخی 
از موارد بیش از ۹۰ درصد و در بعضی 
امکان  درصد   ۱۰۰ ز  ا بیش  دیگر 
و  دارد  وجود  تولید  و  بهره برداری 
تولید  موانع  که  است  در صورتی  این 
به  مربوط  خألهای  و  شود  برطرف 
اولیه  مواد  و  انرژی، حمل ونقل  حوزه 
مسئولین  همدلی  و  همکاری  با  نیز 

محترم و دلسوز کشور رفع گردد

همت بلند کارکنان فوالد مبارکه را در خلق حماسه تولید می ستایم

مـل  مدیرعا : نـوروزی  مـد  حا
شـرکت گاز اسـتان مرکـزی از نشـت 
خطـوط  کیلومتـر  ۱۳هـزارو55  یابـی 
تغذیه، شـبکه توزیع و انشـعاب توسط 
واحـد بازرسـی فنـی ایـن شـرکت در 

سـال گذشـته خبـر داد.
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت گازاسـتان مرکزی،محمدرضا 
گسـتردگی  بـه  اشـاره  بـا  سـمیعی 
گازرسـانی،تجهیزات  هـای  شـبکه 
سـتان  ا ر  د موجـود  تأسیسـات  و 
اهمیـت  بـر  تأکیـد  بـا  و  مرکـزی 
شناسـایی  در  یابـی  نشـت  فرآینـد 
بـه  آمیـز  مخاطـره  نقـاط  وکنتـرل 
منظـور جلوگیـری از هدررفت انرژی 
گفـت: از مجموع۱۳هزارو55کیلومتـر 
کـه  پذیرفتـه  صـورت  یابـی  نشـت 

تغذیـه،  خطـوط  کلیـه  برگیرنـده  در 
شـبکه توزیـع و انشـعاب گاز اسـتان 
می باشـد، هفـت هـزار و۳۱۰کیلومتر 
مربـوط بـه شـبکه هـای پلـی اتیلـن 

مربـوط  و۶24کیلومتـر  هـزار  سـه  و 
بـه خطـوط فلـزی مـی باشـد و نیـز 
نشـت یابـی تعداد ۳۰۳هـزار 2۹ عدد 
انشـعاب،که بـه صـورت مسـتمر و بر 

اسـاس برنامـه ریـزی دقیـق و مدون 
ایـن  همچنیـن  و  پذیرفتـه  صـورت 
شـرکت بـا موفقیـت نشـت یابـی دور 
دوم در شـهرهای بـزرگ و پرتراکم را 
به پایان رسـانده و در برخی از شـهرها 

نیـز در دور سـوم انجـام گردیـد.
وی در ادامه، با اشـاره به اهمیت 
ایسـتگاه ها و شـیرهای خطوط گازدار 
افزود: در سـال ۱4۰۰ عالوه بر نشـت 
یابـی شـبکه و انشـعابات، تعـداد ۹45 
مـورد ایسـتگاه هـای تقلیـل فشـار و 
اندازه گیـری و همچنین یکهزارو775 
اتیلـن  پلـی  شـبکه های  شـیر  مـورد 
و فـوالدی نیـز مـورد بازرسـی قـرار 
گرفتـه کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 
سـال قبـل بـا رشـد قابـل مالحظه ای 

همـراه بوده اسـت.

بیش از ۱3هزار کیلومترخطوط تغذیه، شبکه توزیع و انشعاب 
درسال۱4۰۰ در شرکت گاز استان مرکزی نشت یابی شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
ایالم گفت: سال گذشته مجوز حفر 
دشت  کشاورزان  به  چاه  حلقه   75
ممنوعه  های  دشت  از  که  عباس 
به  بود  ستان  ا تخصیص  قد  فا و 
متقاضیان بخش کشاورزی داده شد.
داشت:  اظهار  پوراحمد  علی   
در  نقالب  ا ز  ا قبل  عباس  دشت 
قرار  کشور  ممنوعه  دشتهای  زمره 

برداری  بهره  از  بعد  که  بود  گرفته 
آب  انتقال  و  عباس  دشت  تونل  از 
کرخه به شبکه آبیاری دشت عباس 
و تغذیه آبخوان سطح آب زیرزمینی 
انجام شده  رایزنیهای  با  باال آمده و 
ارائه مستندات مجوز برداشت 25  و 
آبخوان  این  از  مکعب  متر  میلیون 
صادر و متناسب با نیاز به متقاضیان 

اعطا شد .

و  سمیده  های  دشت  به  وی 
بدلیل  افزود:  و  کرد  اشاره  هم  فکه 
بهره  از  ناشی  آب  سطح  آمدن  باال 
به  گزارش  ارائه  و  شبکه  از  برداری 
وزارت نبرو تالش می شود مجوز حفر 
چاه در این منطقه نیز صادر و از این 
پتانسیل به نحو مطلوبی استفاده شود.

مدیر عامل آب منطقه ای ایالم 
سد  شناخت  فاز  مطالعه  از  ادامه  در 

چیخاب خبر داد و گفت: با توجه به 
اقلیم و بی نظمی در پراکنش  تغییر 
از  میبایست  بارشها  مکانی  و  زمانی 
استان  آبی  منابع  ظرفیتهای  کلیه 
لذا  نمود،  استفاده  مطلوب  نحو  به 
برای  ز  نیا مورد  ر  عتبا ا میبایست 
تکمیل مطالعات فاز اول این طرح از 
سوی کمیته برنامه ریزی شهرستان 

تامین شود .

مدیرعامل آب منطقه ای ایالم :

صدور مجوز حفر ۷۵ حلقه چاه در دشت عباس

   مدیرعامل شرکت آبفا ایالم با 
درحال  آبرسانی چوار  اینکه طرح  بیان 
آب  شناور  پمپ  ارتقاء  گفت:  اجراست 
این شهرستان در دستور کار قرار دارد .

با  ای  جلسه  در  ناصری  پرویز 
چوار  شهرستان  فرماندار  جمعه،  امام 
آخرین  اعضای شورای شهر داشت،  و 

وضعیت منابع آب شرب، مسائل و موانع 
موجود در بخش آبرسانی به شهرها و 
روستاهای این شهرستان را مورد بررسی 
و تبادل نظر قرارداد.وی ضمن اشاره به 
وضعیت نامطلوب منابع آب استان طی 
عدم  از  ناشی  عمدتا  که  اخیر  سنوات 
بارش کافی، مخصوصا در سال جاری 

می باشد، برعزم جدی شرکت آبفا استان 
ایالم در ارائه خدمات مطلوب به مردم و 
رفع مشکالت آب و فاضالب تأکید کرد.
با  ایالم  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
درحال  آبرسانی چوار  اینکه طرح  بیان 
و  شده  خریداری  ها  لوله  و  اجراست 
است  اتمام  سیاه”  درحال  “مله  مخزن 

افزود: ارتقا پمپ شناور آب چوار نیز در 
دستور کار و مطالعه طرح فاضالب نیز 

در حال انجام است.
در  آگاه سازی  داد:  ادامه  وی 
است  ضروری  آب  مدیریت  خصوص 
آب  بحران  حل  برای  باید  همه  و 

کمک کنند.

مدیرعامل شرکت آبفا ایالم؛

ارتقا پمپ شناور آب چوار نیز در دستور کار قرار دارد 

روابـط  عمومـی  گـزارش  بـه 
مدیـرکل  دقیـق  علـی  مهنـدس 
نوسـازی، توسـعه و تجهیـز مـدارس 
بررسـی  جلسـه  در  گیـالن  اسـتان 
طراحـی مدرسـه بـا رویکـرد مدیریت 
سـبز کـه بـا حضـور مهنـدس امـام 
و  مدیریـت  توسـعه  معـاون  پناهـی 
پشـتیبانی، مهندس صابر معاون فنی، 
مهنـدس رودسـری معـاون اجرایی و 
نظـارت، مهندس نوروزی نیا مسـئول 
دفتر فنی، سـرناظرین، کارکنان حوزه 
فنـی و مهندسـین مشـاور فراینـد بنا، 
روز دوشـنبه 2۹ فروردیـن ۱4۰۱ در 
دفتـر مدیـرکل برگزار شـد، بـا اعالم 
ایـن خبر افـزود: بزرگتریـن مجموعه 
آموزشـی اسـتان گیـالن بـا رویکرد و 
عملکرد مدیریت سـبز در مسکن مهر 

رشـت احـداث خواهد شـد.
مهنـدس دقیق با بیـان ضرورت 
توسـعه مدیریـت سـبز در فضاهـای 
افـزود: مـدارس سـبز بـه  آموزشـی، 
عنـوان گامـی نویـن، تحولـی عظیـم 
در حوزه مدرسـه سازی ایجاد خواهند 

. د نمو
مدیریـت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
سـاختمان های  در  انـرژی  مصـرف 
آموزشـی و اداری امـروزه بیـش از هر 
زمـان مـورد توجـه برنامه ریـزان می 
باشـد، افزود: مدارس سـبز بـه عنوان 
الگـوی صحیـح فرهنگـی در نهادینه  
محیطـی،  زیسـت   فرهنـگ  شـدن 
پایـداری توسـعه و حفاظـت از محیط 

 زیسـت بسـیار موثـر خواهنـد بـود.
مـدارس  نوسـازی  مدیـرکل 

اسـتان گیـالن بـا اشـاره بـه اینکـه 
مدارس سـبز با معماری  سـبز طراحی 
مـی شـوند تصریـح نمـود: شـاخص 
چارچـوب  در  سـبز  مدرسـه  هـای 
اصولـی  و  درسـت  سیاسـت گذاری 
بـر اسـاس مطالعـات دقیـق علمـی و 
صاحبنظران دانشـگاهی تدوین شـده 
و منجـر بـه صرفه جویـی در مصرف 
آالیندگی هـای  و کاهـش  بـرق  آب، 

زیسـت محیطـی مـی شـود.
وی در ادامـه بـه احداث مدرسـه 
سـبز در گیـالن اشـاره کـرد و اظهـار 
آموزشـی  بـزرگ  مجتمـع  داشـت: 
مسـکن مهر رشـت با رویکرد مدرسه 
سـبز در زمینـی به مسـاحت ۱2.۰۰۰ 
متـر مربـع و مشـتمل بـر 4 مقطـع 
ابتدائـی دوره اول و دوم و متوسـطه 

دوره اول و دوم بـا 5۱ کالس درس 
فیزیـک،  هـای  آزمایشـگاه  دارای 
شـیمی، زیسـت و عموم، سـایت های 
کامپیوتر و سـمعی و بصری، کتابخانه، 
ظرفیـت  بـا  تئاتـر  آمفـی  نمازخانـه، 
بالـغ بـر ۱۸۰ نفـر و سـالن ورزشـی 
مسـاحت  مجمـوع  کـه  اسـتاندارد 
پـروژه  ایـن  در  آموزشـی  فضاهـای 
بالـغ بـر ۹۰۰۰ متـر مربـع می باشـد 
کـه در 2 طبقـه احـداث خواهـد شـد.

سیسـتم  داشـت:  اذعـان  وی 
بـا  سـرمایش و گرمایـش مجموعـه 
اسـتفاده از دیـگ هـای چگالشـی و 
چیلرهـای بـا راندمـان بـاال و مجهـز 
دمـا،  کنتـرل هوشـمند  بـه سیسـتم 
رطوبت و اکسـیژن فضاهای آموزشی 

مـی باشـد.

مدیرکل نوسازی مدارس خبر داد

احداث بزرگترین مجموعه آموزشی استان گیالن
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سیستان و بلوچستان؛ سرزمین عجایب
بلوچستان،  و  سیستان  ستان  ا
است  ایران  جنوبی  نیمه  در  استانی 
کرمان،  هرمزگان،  استان های  با  که 
خراسان رضوی و کشورهای افغانستان 
و پاکستان مرز مشترک دارد و از جنوب 
به دریای عمان ختم می شود. این استان 
پس از کرمان دومین استان پهناور ایران 
است و اکثر نقاط آن آب و هوایی گرم و 
خشک دارد؛ با این حال به دلیل گستره 
مناطق  دارای  استان،  این  جغرافیایی 
کوهستانی، جنگلی و باتالقی نیز بوده 
و در نقاط مختلف آن تنوع آب و هوایی 

به چشم می خورد.

سیستان  استان  با  آشنایی 
و بلوچستان

یافته  شکل  تغییر  فرم  سیستان 
به  که  است  سکستان  یا  سجستان 
سکا  قوم  که  است  سرزمینی  معنای 
در آن زندگی می کنند. این قوم حدود 
و  نواحی  به  از میالد  قبل  25۰۰ سال 
سرزمین های حاشیه رود هیرمند هجوم 
منطقه  این  در  مدتی  از  پس  و  بردند 
ساکن شدند. تا پیش از این این منطقه 
می شده  شناخته  زرنگ  یا  زرنج  نام  با 
است و بعدها به علت تمرکز قوم بلوچ 
در این منطقه پسوند بلوچستان نیز به 

این نام اضافه شد.
در اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان 
از سیستان با عنوان یازدهمین سرزمینی 
شده  یاد  آفریده  را  آن  اهورامزدا  که 
را  سیستان  ایرانیان،  همچنین  و  است 
و  افسانه ای  قهرمان  رستم  تولد  محل 
بیشتر  می دانند.  شاهنامه  پهلوانان  از 
بلوچستان  و  سیستان  استان  شهرهای 
شاهنامه  بزرگان  و  پهلوانان  نام  با 
همچون زال، رستم و سام گره خورده 
است. امروزه این استان به داشتن تنوع 
باالی جانوری، گیاهی و همچنین آثار 
باستانی و طبیعی آن شهرت فراوان دارد.

ی  ا ر ا د بلوچستان  و  سیستان 
ز  ا خوبی  ر  بسیا دسترسی  موقعیت 
طریق سیستم راه آهن داخلی است و از 
طریق استان کرمان به شبکه سراسری 
همچنین  می شود.  متصل  آهن  راه 
با  راه آهن  از طریق شبکه  استان  این 
میرجاوه و پاکستان ارتباط دارد. سیتان و 
بلوچستان به دلیل داشتن سابقه تاریخی 
و آثار باستانی فراوان و همچنین داشتن 
ساله  همه  بسیار  طبیعی  جاذبه های 
میزبان مسافران و گردشگران بسیاری 

از سراسر نقاط ایران است. 

جانوری  و  گیاهی  پوشش 
سیستان و بلوچستان

بلوچستان  و  سیستان  استان   
گونه های  و  بکر  مناطق  داشتن  با 
بسیاری  عالقه مندان  جانوری  کمیاب 
صدها  است.  کرده  جلب  خود  به  را 
پرنده،  گونه  گونه جانوری شامل ۳4۰ 
گونه   ۱۱۰ حدود  و  پستاندار  گونه   ۶4
صدها  همراه  به  دوزیست  و  خزنده 
گونه ماهیان آب شیرین و شور در این 
استان گزارش و شناسایی شده  است. در 
از قبیل  حال حاضر گونه های جانوری 
خرس سیاه بلوچستان )به بلوچی مم(، 
آبی، سنجاب  پلنگ، گربه شنی، سگ 
بلوچی، قوچ و میش، کل و بز و جبیر 
به همراه پستانداران دریایی و پرندگانی 
هوبره،   ، شاهین ها عقاب،  همچون 
تمساح  و  بور  زاغ  خاکستری،  پلیکان 
بلوچی  )به  سرباز  رودخانه  کوتاه  پوزه 
و  خشک زی  الک پشت های  گاندو(، 
در  هم  بنگال  بزمجه  همراه  به  آبزی 
شده  حمایت  جانوران  خزندگان  گروه 

این  استان هستند.
مختلف  گونه های  زیستگاه های 
قالب  در  استان  این  گیاهی  و  جانوری 
۱۱ منطقه حفاظت شده به ثبت رسیده 
و مورد محافظت قرار گرفته  اند. مناطق 
شامل  شده  استان  حفاظت  چهارگانه 
مناطق حفاظت شده جانوری با وسعت 
بیش از 75۸ هزار هکتار، مناطق حفاظت 
شده جنگلی با وسعت ۱2۶ هزار و ۳۶5 
وسعت  با  ممنوع  شکار  مناطق  هکتار، 
نزدیک به 4۶۰ هزار هکتار و آثار طبیعی 
ملی با وسعت ۱۰ هکتار می شود. مناطق 
شیله،  جنگلی  گاندو،  شده  حفاظت 
جنگلی بیرک و جنگلی پوزک، مناطق 
نصرت  آب  بلبل  بزمان،  ممنوع  شکار 
حیات  پناهگاه  پزم،  و  سرخ  مک  آباد، 
وحش هامون، آثار طبیعی و ملی تفتان 
و پیرگل خاش ۱۱ منطقه حفاظت شده  

استان را تشکیل می دهد.
تمساح پوزه کوتاه، سنجاب بلوچی، 
خرس سیاه، بز، قوچ، میش، جبیر، آهو و 
گربه جنگلی از شاخص ترین گونه های 
بور،  زاغ  دراج،  جیرفتی،  و  پستانداران 
خاکستری،  پلیکان  خالدار،  گیالنشاه 
و  طالیی  عقاب  هما،  باالبان،  بحری، 
گونه های  مهم ترین  از  ماهیگیر  عقاب 
مناطق  در  شده  شناسایی  پرندگان 
بلوچستان  و  سیستان  شده  حفاظت 

هستند.
وسعت استان و تنوع آب و هوایی، 
موجب بروز تنوع در پوشش گیاهی و 
غنای منابع طبیعی تجدید شونده گردیده 
 است. جنگل های حرا طبیعی در گواتر 

همچنین  هستند،  بی نظیر  بلوچستان 
جنگل های حرا دست کاشت در خورها 
و مناطق مساعد سواحل کنارک و چابهار 
و  کنارک  در  گالک  راشدی  مانند خور 
خور تیس در چابهار از دیگر جاذبه های 
این منطقه به شمار می روند. همچنین 
کهنسال ترین  از  یکی  معابد،  انجیر 
درختان کشور، که در لیپار چابهار واقع 
شده است، از دیگر دیدنی های طبیعی 

و عجایب سیستان و بلوچستان است.
در این استان بیش از ۱2۰۰ گونه 
دارای  آن  گونه   7۰ حدود  که  گیاهی 
ارزش دارویی و صنعتی هستند، شناخته 
شده  است. از جمله این گیاهان می توان 
گونه های کهور، کنار، بنه، بادام، جش و 
گز روغن را نام برد. مساحت جنگل های 
استان که عمدتاً نیمه متراکم و کم تراکم 
هکتار  میلیون  یک  به  قریب  هستند 
است. همچنین حدود ۶/۳ میلیون هکتار 
را بیابان و شنزار در بر گرفته  است. از 
مهم ترین قابلیت های بیابان های ساحلی 
استان می توان به چشم اندازهای بدیع و 
زیبا در مناطق ساحلی شهرستان کنارک 
که  نمود  اشاره  درک  منطقه  باالخص 
یک ظرفیت بسیار خوب در زمینه صنعت 
طبیعت گردی و گردشگری است. استان 
سیستان و بلوچستان به دلیل بکر بودن 
و گسترده  بودن آن و همچنین به دلیل 
تنوع فرهنگی و قدمت تاریخی به واقع 
و  سفر  به  عالقه مندان  برای  بهشتی 

گردشگری است.

و  سیستان  دیدنی  جاهای 
بلوچستان

ستان  ا نی  باستا ر  ثا آ جمله  ز  ا
بخشی  تنها  که  بلوچستان  و  سیستان 
از جاهای دیدنی سیستان و بلوچستان 
است، می توان به، شهر سوخته، آتشکده 
محوطه  دختر،  چهل  مجله  کرکویه، 
قلعه  بلوچ،  قلعه  تیس،  قلعه  هاتین، 
ورمال،  آتشکده  قصرقند،  قلعه  پمپور، 
ارگ  تاسوکی،  تپه های  گرد،  کالن 
سردار محمد حسین، کوه خواجه، بی بی 
خضر،  کوه  اسپیدژ،  قبرستان  دوست، 
شهر دقیانوس، مسجد کهنه قلعه، چاه 
نیمه، زاهدان کهنه، کاروانسرا فرنگی، 
کاروانسرا نصرت آباد، محوطه تاریخی 
سپیددژ، قلعه خاش، گورستان دختران 
آتشکده  مال،  هفتاد  گورستان  مدانچ، 

مهرگان و… اشاره کرد.
جلوه های  و  مناظر  بین  این  در 
بلوچستان  سیستان  استان  در  طبیعی 
دلیلی دیگر برای عالقه مندان به سفر 
و طبیعت گردی است که به شوق دیدار 
دیدنی های سیستان و بلوچستان به این 
تفتان،  آتشفشان  می کنند.  سفر  استان 
دریاچه هامون، گل فشان ناپگ، رودخانه 
هیرمند، سد پیشین، جزیره شیطان، کوه 
رودخانه  رنده،  تپه  الدیز،  غار  بیرک، 
فنوج، غار جوقنوک، غار گواتامک، غار 
خوش آباد، غارهای بان مسیتی، دریاچه 
سر دریا، تخت جنکان و... تنها بخشی 
از جاذبه های طبیعی استان سیستان و 

بلوچستان و جاهای دیدنی زاهدان است.

موسیقی  و  دستی  صنایع 
سیستان و بلوچستان

از دیگر دیدنی های استان سیستان 
استان  این  بلوچستان، صنایع دستی  و 
است که بسیار دیدنی، خاص و منحصر 
به فرد هستند و در کمتر جایی مثل و 
تردید  بدون  می شود.  دیده  آنها  مانند 
در  باید  را  بلوچ  زنان  سوزن دوزی 
جالب ترین  و  اصیل ترین  از  یکی  زمره 
رشته های صنایع دستی دنیا به حساب 
فرسنگ ها  به  شهرتش  آوازه  که  آورد 
و  است  رسیده  نیز  این خاک  از  دورتر 
جهان،  مختلف  نقاط  از  بسیاری  مردم 
پشتوانه  به  را  بلوچستان  و  سیستان 
به  بلوچی  آن می شناسند. سوزن دوزی 
صورت پیش سینه، جیب، سرآستین، پا 
کمربند،  کراوات،  نوار،  سجاده،  دامنی، 
کوسن، دستمال، رومیزی، پرده، سفره، 
ارائه  آباژور  کلهمک  پارچه  و  اشارپ 
می شود. از طرح های اصیل مورد استفاده 
در سوزن دوزی می توان به طرح های گل 
سرخ، چشم ماهی و مروارید اشاره کرد. 
پریوار دوزی و توردوزی نیز از دیگر انواع 
رودوزی های سیستان و بلوچستان است.

سیستانی  دستی  صنایع  دیگر  از 
می توان به سکه دوزی اشاره کرد. سکه 
دوزی را یا به دیوار می آویزند یا جهت 
یا  و  می اندازند  رختخواب  روی  تزیین 
در عروسی ها به گردن شتر می آویزند. 
به جهت وجوه اشتراک فراوانی که بین 
اهالی سیستان و بلوچستان ایران با اقوام 
از  منطقه  مجاور  کشورهای  در  ساکن 
نظر قومی، نژاد، زبان و فرهنگ وجود 
هنرهای  در  هم  مشابهت هایی  دارد، 
دارد  وجود  مناطق  این  ساکنین  دستی 
که امری کاماًل طبیعی است. به همین 
دلیل تشابهاتی بین سکه دوزی ایران با 
محصوالت هند وجود دارد. در این استان 
صنایع دیگری مانند سفالگری، زرگری، 
افراد و  نیز رواج دارد و  بافی و...  قالی 
کارگاه های بزرگ و کوچک مختلف از 

این طریق کسب درآمد می کنند.
موسیقی در زندگی مردم سیستان و 
بلوچستان نقش پررنگی دارد. همجواری 

و  همسایه  کشورهای  با  استان  این 
مراودات میان مردمان این مناطق سبب 
شده است تا موسیقی مشترکی در این 
منطقه شکل گیرد که شباهت چندانی به 
موسیقی سایر بخش های کشور ندارد. از 
معروف ترین سازهای موسیقایی بلوچی 
و سیستانی می توان به دونلی، قیچک، 
اشاره  بنجو  و  تمبورگ  سوروز،  دهل، 
نوازندگان بزرگ و سرشناسی  کرد که 
در نواختن این سازهای منحصر به فرد 
موسیقیدانان  میان  در  و  دارند  تبحر 
بلوچی و البته در سراسر ایران شناخته 

شده هستند.

و  سیستان  محلی  غذاهای 
بلوچستان

از دیگر جاذبه های استان سیستان و 
بلوچستان که شهرت بسیار زیادی دارد، 
سیستانی  محلی  غذاهای  خوش  طعم 
است. با توجه به این که دامپروری در 
این استان بسیار رواج دارد، محور اصلی 
تشکیل  گوشت  را  استان  این  غذاهای 
مانند  استان  این  همچنین  می دهد. 
ایران  جنوبی  نیمه  استان های  تمامی 
که  است  بسیاری  نخلستان های  دارای 
بخش بزرگی از غذای مردم این استان 
را تامین می کنند. خرما در فرهنگ غذایی 
مردمان جنوب ایران جایگاه خاص و ویژه 
دارد. در استان سیستان و بلوچستان نیز 
خرما یکی از مهم ترین مواد غذایی است 
و در غذاها یا در کنار غذاها بر سر سفره 

مردمان این منطقه دیده می شود.
به دلیل همجواری استان سیستان 
افغانستان و  با کشورهای  بلوچستان  و 
پاکستان و رفت آمد میان مردمان این 
در  مشترکی  غذایی  فرهنگ  کشورها 
این نواحی شکل گرفته که از مجموع 
فرهنگ های هر سه منطقه مشتق شده 
بلوچی  غذاهای  علت  همین  به  است. 
غذاهای  بوی  و  رنگ  و  مزه  و  طعم 
افغانی و حتی هندی دارند.  پاکستانی، 
سیستانی،  آبگوشت  سیستانی،  لمجو 
بلوچی،  چانگال  سیستانی،  زرد  کشک 
و  پا  دوغ  تباهگ،  ترون چه،  یا  تنورچه 
خوراک های  از  بخشی  ترشی ها  انواع 
سیستانی هستند که در میان گردشگران 

طرفداران بسیاری دارد.

نی   ید د ی  ها جا فی  معر
سیستان و بلوچستان

و  سیستان  استان  دیدنی های 
بلوچستان تنوع بسیار باالیی دارند و در 
طیف گسترده ای قرار گرفته اند. از آثار و 
ابنیه تاریخی گرفته تا جاذبه های طبیعی، 
از آیین ها و مراسم های بومی گرفته و 
محلی تا موسیقی و تنوع خوراک. طی 
سال های اخیر با افزایش تبلیغات مثبت 
استان  واقعی  چهره  شناساندن  برای 
سیستان و بلوچستان و معرفی جاذبه ها 
و دیدنی های استان در رسانه ها و فضای 
گردشگران  از  بسیاری  توجه  مجازی 
و  طبیعت گردی  به  عالقه مندان  و 
به  فرهنگی  و  تاریخی  گردشگری 
این استان جلب شده است. در سالیان 
فعاالن  و  آژانس ها  از  بسیاری  اخیر 
سفرهای  و  تورها  گردشگری  حوزه 
به  عالقه مندان  برای  هیجان انگیزی 
سیستان  دیدنی های  از  بازدید  و  سفر 
امروزه  کردند.  طراحی  بلوچستان  و 
از  یکی  بلوچستان  و  سیستان  استان 
مقاصد اصلی سفر در تعطیالت نوروز و 
تعطیالت تابستان بوده و شمار مسافران 
و بازدید کنندگان از این استان رفته رفته 

رو به افزایش است.

سیستان  دیدنی  جاهای  جمله  از 
زیر  موارد  به  می توان  بلوچستان  و 

اشاره کرد.
۱- ساحل صخره ای چابهار

ساحل صخره ای چابهار که به آن 
جمله  از  می شود  گفته  بزرگ هم  دریا 
و  بلوچستان  و  سیستان  دیدنی های 
است.  چابهار  دیدنی  مراکز  اصلی ترین 
با  برخورد  از  پس  دریا  بلند  موج های 
 ۳ ارتفاع  به  ساحل  بلند  صخره های 
و  زیبا  مناظر  و  می آیند  باال  متر   5 تا 
در  می کنند.  پدیدار  را  هیجان انگیزی 
وزش  با  همزمان  و  تابستان  فصل 
موج ها  این  طول  موسمی  بادهای 
ز  ا بسیاری  می کند.  پیدا  یش  فزا ا
گردشگران برای تماشای این موج های 
آنها  برخورد  تماشای  هیجان  و  بلند 

به  ساحل  شدن  خیس  و  صخره ها  با 
این منطقه سفر می کنند. این منظره و 
چشم انداز شاید به واقع بی بدیل باشد و 
در هیچ کجای دیگر در سواحل ایران 

مانند آن دیده نمی شود.

2- جنگل های حرا
جنگل های حرا معموال با نام جزیره 
زیبای قشم گره خورده است و بسیاری 
تصور می کنند که این جنگل های زیبا 
تنها در این جزیره وجود دارند. در میان 
دیدنی  های سیستان و بلوچستان باید به 
جنگل های حرا در چابهار اشاره کرد. این 
جنگل های زیبا در محل تالقی رودخانه 
باهوکالت و دریای نیلگون عمان و در 

نزدیکی خلیج گواتر قرار گرفته اند.
و  بزرگ  شگفتی  حرا  جنگل های 
از عجایب سیستان و بلوچستان است، 
ناگهان  خشک  محیطی  در  که  چرا 
مرداب  دل  در  درختچه ها  از  حجمی 
روییده اند و محلی مناسب برای زندگی 
خزندگان و پرندگان بومی و مهاجر را 

پدیدار کرده اند.

۳- شهر سوخته
معروف ترین  ز  ا سوخته  شهر 
دیدنی های سیستان و بلوچستان است 

که شهرت آن از مرزهای ایران نیز فراتر 
رفته است که هم در نقشه گردشگری 
دنیای  در  هم  و  بلوچستان  و  سیستان 
این  دارد.  جهانی  شهرتی  گردشگری 
 5۰۰۰ حدود  به  آن  قدمت  که  شهر 
سال پیش می رسد و همزمان با عصر 
از  یکی  است،  جیرفت  تمدن  و  برنز 
سکونتی  مراکز  و  شهرها  قدیمی ترین 

در عهد باستان است.
شهر سوخته که به شهر اولین ها 
در  بسیاری  دالیل  به  دارد  نیز شهرت 
سطح بین المل شهرت پیدا کرده است. 
در  شناسی  باستان  شواهد  اساس  بر 
شهر سوخته اولین عمل جراحی مغز و 
اولین استفاده از چشم مصنوعی انجام 
شده است. بازدید از شهر سوخته به حق 
سفر در زمان خواهد بود. راه رفتن در 
میان کوچه های تمدنی دیرین و تنفس 
در هوای مردمان عهد باستان بی شک 

شگفت انگیز و جادویی خواهد بود.

4- تاالب لیپار
فهرست  در  باید  را  لیپار  تاالب 
ر  قرا بلوچستان  و  سیستان  عجایب 
گنجینه  به  که  زیبا  تاالب  این  دارد. 
سیستان نیز شهرت دارد به علت وجود 
در  خاص  باکتری های  و  پالنگتون ها 
آب تاالب، آب آن رنگ منحصر به فرد 
این  است.  کرده  پیدا  مانندی  صورتی 
پدیده به ندرت و تنها در چند تاالب و 

دریاچه در دنیا دیده می شود.
پوشش گیاهی گزنه و گونه هایی از 
بلوط در آب تاالب عالوه بر شگفت انگیز 
و  ه  د لعا ق ا ر خا ی  صحنه ها بودن 
بی نظیری را به وجود آورده است که در 
کمتر منظره ای می توان آن را مشاهده 
چنگر،  مانند  مختلفی  پرندگان  کرد. 
فالمینگو، حواصیل، طاووسک، باقرقره، 
منطقه  این  در  و...  دشتی  عقاب  تیهو، 
زندگی می کنند و اکوسیستم خاص این 
منطقه را به عنوان مامن و پناهگاه خود 

انتخاب کرده اند.

5- دهستان ناهوک
ز  ا یکی  یبا  ز ن  هستا د ین  ا

که  است  سراوان  قدیمی  روستاهای 
بخش  در  کوچک  روستای  دو  دارای 
و  کوپک  نام های  با  خود  مرکزی 
ویژگی  مهم ترین  است.  کوشکوک 
میانه  در  که  است  این  دهستان  این 
رودخانه ی  و  دارد  قرار  بزرگ  دره ای 
عبور  آن  میانه ی  از  فصلی  و  بزرگ 
حجم  بارندگی  فصول  در  که  می کند 
آن  آب  سطح  و  یافته  افزایش  آ»  آب 
باال می آید. به دلیل موقعیت قرارگیری 
دهستان در میانه دره و رطوبت حاصل 
از رودخانه فصلی در نزدیکی آن، آب و 
هوای این روستا مطبوع و خنک است 
و به همین دلیل بسیاری از مسافران آن 
را به عنوان مقصد و محل استراحت خود 

انتخاب می کنند.

۶- بندر بریس
اصلی ترین  از  یکی  بریس  بندر 
دیدنی ها در نقشه گردشگری سیستان 
و بلوچستان می باشد که در چابهار واقع 
شده است و در مجاور روستای بریس 
قرار دارد. این بندر زیبا از قسمت شمالی 
روستاهای  با  شرق  از  چابهار،  جاده  با 
خلیج  و  پسابندر  زیبای  بندر  پشت 
گواتر، از جنوب و غرب با دریای عمان 
در ارتباط است. منظره غروب در بندر 

بریس بسیار زیبا بوده و وجود منطقه ی 
ساحل  کنار  در  ماسه ای  و  صخره ای 
زیبای این بندر، غروب و طلوع خورشید 
را سحرانگیز و جادویی کرده است، به 
از  حجم  این  تماشای  از  که  گونه ای 

زیبایی سیر نخواهید شد.
مانند  منطقه  این  هوای  و  آب 
جنوب  ساحلی  مناطق خط  از  بسیاری 
باالی  تنوع  اما  است،  مرطوب  و  گرم 
جانوران دریایی و زیبایی های آب های 
آزاد در نگاه اول چنان شما را به وجد 
خواهد آورد که گرما و رطوبت هوا برای 

شما قابل تحمل خواهد شد.

7- کوه های مریخی
نی  ید د ین  ف تر و معر ید  شا
این  نام  با  که  بلوچستان  و  سیستان 
کوه های  است،  خورده  گره  استان 
کوه های  آنها  به  که  باشد  مریخی 
مینیاتوری نیز گفته می شود. کوه های 
این منطقه به دلیل فرسایش بادهای 
منطقه ای اشکال عجیبی پیدا کرده اند 
که از دید مردم محلی همین عجیب 
سبب  آنها  بودن  عادی  غیر  و  بودن 
غیر  منطقه ای  به  منطقه  این  تا  شده 
از  بخشی  گویی  و  تبدیل شود  عادی 

هستند. دیگر  سیاره ای 
ین  ا قی  شر نیمه  د  ا متد ا ر  د
در  عمان  دریای  منظره  رشته کوه ها 
ویژگی  همین  دارد.  قرار  شما  مقابل 
نزدیکی دریا به این منطقه منجر شده 
فراز  در  خارق العاده  تصاویری  تا  است 
این کوه ها به گردشگران نمایش داده 
شود و گردشگران زیادی برای استفاده 
از سکوت این منطقه در پس زمینه دریا 
و عکاسی در میان حجم های غیرعادی 

به این منطقه سفر کنند.

۸- روستای رمین
بزرگ  روستاهای  از  یکی  رمین 
کمبل  دهستان  در  که  است  چابهار 
روستای  این  است.  واقع شده  سلیمان 
صیادی تنها 7 کیلومتر تا چابهار فاصله 
دارد و به همین دلیل مقصد بسیاری از 
از طرف  گردشگران و مسافران است. 

دیگر روستای رمین به علت قرارگیری 
خلیج  و  پسابندر  بریس،  بندر  میان  در 
گواتر موقعیت خاص و منحصر به فردی 

در منطقه برای گردشگری دارد.
این روستا دارای محله های قدیمی 
آنها  میان  در  زدن  قدم  که  زیباست  و 
قدیم  خور  بود.  نخواهد  لطف  از  خالی 
با ماسه های  نوار ساحلی کالت رود  و 
دیدنی  جاذبه های  دیگر  از  طالیی 
تمام  به  آن   دیدن  که  روستاست  این 
گردشگران و مسافرانی که به روستای 

رمین سفر می کنند، توصیه می شود.
کوه های مینیاتوری اطراف روستا 
با ظاهری سفید رنگ و اشکالی عجیب 
در پس زمینه ساحل و دریا بدون شک 
هر مسافری را به خیال پردازی و سفر 

در رویا وادار خواهد کرد.

۹- مسجد جامع مکی
ز  ا یکی  مکی  مع  جا مسجد 
بزرگ ترین  و  زاهدان  دیدنی  جاهای 
و معروف ترین و البته زیباترین مساجد 
اهل تسنن است. مالنا عبدالعزیز مالزاده 
این مسجد را در سال ۱۳5۳ با زیربنای 
۶۰۰ متر مربع احداث کرد. بنای اولیه، 
با  ارتفاع ۳7 متر داشت که  با  دو منار 
گذشت زمان این بنا وسعت و گسترش 
پیدا کرد تا در نهایت به شکل امروزی 
درآمد. بنای بیرونی مسجد در نگاه اول 
بدون شک شما را به یاد مسجد سلطان 
احمد خواهد انداخت و نمای داخلی آن 

بی شباهت به مسجدالنبی نیست.

۱۰- سواحل مکران
از دید جغرافیدانان کوه های خشک 
مرکزی  کویر  ادامه  و  دنباله  مکران 
پیدا  امتداد  ناحیه  این  تا  که  می باشد 
در  درآمد  منبع  مهمترین  است.  کرده 
این ناحیه کشت نیشکر بوده که آن را 
به سایر سرزمین ها نیز صادر می کردند. 
سده های  در  سرزمین  این  ظاهر  در 
میانی آب و هوایی مرطوب تر و خاکی 
حاصلخیزتر داشته است. در اسناد قدیمی 
استان  شامل  بزرگ  سرزمینی  مکران 
سیستان و بلوچستان در ایران و بخش 
ایالت بلوچستان پاکستان است. در کتیبه 
داریوش هخامنشی نیز به این سرزمین با 
نام ماکا اشاره شده و همچنین در دوره 
از  بخش  این  نیز  ساسانی  پادشاهان 

سرزمین را کرسون می خواندند.
مکران،  قدمت  و  تاریخچه  ورای 
این  زیبای  سواحل  و  ندازها  چشم ا
و  است  دیدنی  بسیار  ایران  از  بخش 
دیدنی  جاذبه  این  از  بازدید  شک  بی 
یکی  بلوچستان  و  سیستان  استان  در 
از به یادماندنی ترین خاطرات سفر شما 

خواهد شد.

۱۱- قلعه سام
قلعه سام، قلعه ای مستطیل شکل 
با ۱2 برج و دیوارهایی بزرگ و  است 
پهن در 4 کیلومتری سکوهه از جنس 
خشت و گل که آن را به نام سام یکی از 
پهلوانان و اسطوره های ایرانی نامگذاری 
و  سیستان  مردم  از  بسیاری  کرده اند. 
بلوچستان باور دارند که سام و نوادگانش 
از مردمان عهد باستان سیستان بودند 
و این قلعه متعلق با این پهلوان ایرانی 
بوده است. بر اساس حفاری های باستان 
شناسی که در این منطقه صورت گرفته 
است، بنای اولیه این قلعه متعلق به دوره 
حکومت پارت ها بوده اما در طی سالیان 
کرده اند.  اضافه  آن  به  طبقاتی  بعدی 
شواهد مختلفی وجود دارد که در دوره 
بازسازی هایی  قلعه  این  در  ساسانی 

صورت گرفته است.
آنچه تا اینجا به آن اشاره شد تنها 
گوشه کوچکی از جاهای دیدنی سیستان 
و  جاذبه ها  بی شک  بود.  بلوچستان  و 
دیدنی های استان سیستان و بلوچستان 
به فهرستی که در باال به آن اشاره شد 
ختم نمی شود و صحبت در مورد سایر 
قلعه  استان همچون  این  ارزشمند  آثار 
مچی، قبرستان جن چابهار،چشمه آب 
گرم بزمان، خانه ابویی، زاهدان کهنه، 
روستای درک، قلعه چهل دختر، غارهای 
پسابندر،  صداکی،  غار  تیس،  گانه  سه 
افشان،  گل  چشمه های  زرنج،  مسجد 
آرامگاه  سلیمان،  مال  غار  پورا،  آبشار 
خواجه غلطان، قلعه سه کوه، ارگ خان 
رامرود،آسبادهای  قلعه  کیانی،  ملک 
حوضدار، دره نگاران، قلعه حیدرآباد و... 

مجالی دیگر می خواهد.
آثار  از  غنی  و  پهناور  استان  این 
و  کهن  تمدنی  با  طبیعی  و  تاریخی 
شناخته  کمتر  اما  نظیر  بی  فرهنگی 
شده، مدتی است که در بازار گردشگری 
ایران مورد توجه گردشگران و مسافران 
قرار گرفته است. دیدن زیبایی های این 
تجربیاتی  داشتن  برای  فرصتی  استان 
متفاوت خواهد بود. با گوش کردن به 
تبلیغات بی محتوا و بی اساس در مورد 
این تجربه ی تکرار نشدنی  این استان 

را از خود دریغ نکنید. 
و  سیستان  استان  به  سفر  برای 
سایت  طریق  از  می توانید  بلوچستان 
و  هواپیما،  بلیط  خرید  برای  رادار۳۶۱ 

رزرو هتل و اقامتگاه اقدام نمایید. 
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کشتی آزاد ایران با اقتدار قهرمان آسیا شد

تیم کشتی آزاد ایران با کسب ۶ طال، یک نقره و یک برنز و با کسب 2۰۱ 
امتیاز قهرمان سی و پنجمین دوره رقابت های بزرگساالن قهرمانی آسیا در کشور 

مغولستان شود.
سی و پنجمین دوره رقابت های کشتی آزاد بزرگساالن قهرمانی آسیا طی 
روزهای ۳ و 4 اردیبهشت ماه در شهر اوالن باتور مغلوستان برگزار شد که در 
پایان تیم ایران با ۶ مدال طالی رحمان عموزاد در وزن ۶5 کیلورگرم، یونس 
امامی در وزن 74 کیلوگرم، علی سوادکوهی در وزن 7۹ کیلوگرم، امیرحسین 
فیروزپور در وزن ۹2 کیلوگرم، محمدحسین محمدیان در وزن ۹7 کیلوگرم و 
یداله محبی در وزن ۱25 کیلوگرم، مدال نقره داریوش حضرتقلی زاده در وزن 
۶۱ کیلوگرم و مدال برنز محسن مصطفوی در وزن ۸۶ کیلوگرم و با 2۰۱ امتیاز 

به عنوان قهرمانی دست یابد.
همچنین هند و قزاقستان نیز با ۱52 و ۱5۱ امتیاز جایگاه دوم و سوم را به 

خود اختصاص دهند.
نتایج کشتی گیران کشورمان به شرح زیر است:

دور  در  اول  دور  در  استراحت  از  مومنی، پس  کیلوگرم رضا  وزن 57  در 
دوم مقابل زانابازار زاندانبود دارنده مدال نقره آسیا از مغولستان با نتیجه ۱۰ بر ۶ 
مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل حریف هندی، مومنی از 

دور رقابت ها کنار رفت.
در وزن ۶۱ کیلوگرم داریوش حضرتقلی زاده در دور اول با نتیجه ۹ بر ۶ 
مقابل  این سانگ چویی از کره جنوبی به پیروزی دست یافت. وی در دور دوم 
با نتیجه ۱4 بر ۱۱ علی بیگ علی بیگوف )کشتی گیر روسی االصل( قهرمان 
آسیا از بحرین را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این 
مرحله با نتیجه ۶ بر 5 از سد اکبر کوربانوف از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال 
راه یافت. حضرتقلی زاده در این با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب ری هیگوچی دارنده 

مدال نقره المپیک از ژاپن شد و به مدال نقره رسید.
در وزن ۶5 کیلوگرم رحمان عموزاد در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر 
با نتیجه ۹  از پاکستان به پیروزی رسید. وی در دور دوم  اله  مقابل عنایت 
و  کرد  مغلوب  را  ژاپن  از  جهان  جوانان  قهرمان  یاماگوچی  کایکی  صفر  بر 
به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله تسوگبادراخ تسیویسورن 
از مغلوستان را با نتیجه ۶ بر صفر از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال 
شد. عموزاد در دیدار پایانی در یک دیدار حساب شده با نتیجه ۳ بر ۱ از سد 
باجرانگ پونیا دارنده مدال برنز المپیک و نقره و برنز جهان از هند گذشت 

و به مدال طال دست یافت.
در وزن 7۰ کیلوگرم محمدمهدی یگانه جعفری پس از استراحت در دور اول 
در دور با نتیجه ۶ بر 2 مغلوب تایشی ناریکانی از ژاپن شد و با توجه به حضور 
این کشتی گیر در دیدار فینال، وی نیز راهی دیدار رده بندی شد. یگانه جعفری 
در این دیدار با نتیجه 4 بر صفر مقابل سیرباز تالگات قهرمان آسیا از قزاقستان 

کشتی را واگذار کرد و پنجم شد.
در وزن 74 کیلوگرم یونس امامی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با 
نتیجه 7 بر 5 دایچی تاکاتانی دارنده مدال نقره بازی های آسیایی از ژاپن را مغلوب 
کرد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر بیامبادورج بات 
اردن از مغولستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. امامی در این دیدار با 
نتیجه 5 بر 2 از سد نورکجا کایپانوف دارنده مدال نقره جهان و قهرمان آسیا از 

قزاقستان گذشت و به مدال طال دست یافت.
در وزن 7۹ کیلوگرم علی سوادکوهی پس از استراحت در دور اول در دور 
دوم با با نتیجه ۸ بر ۶ مقابل بیامبادورج انخبایار از مغولستان به پیروزی رسید. وی 
در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۳ بر صفر یودایی تاکاهاشی از ژاپن را 
مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. سوادکوهی در این دیدار با نتیجه ۹ بر ۹ از 
سد بالیان گوراو دارنده مدال نقره آسیا از هند گذشت و به مدال طال دست یافت.
در وزن ۸۶ کیلوگرم محسن مصطفوی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر 
دولت مراد اورازگیلیوف از ترکمنستان را مغلوب کرد وی در  دور بعد با نتیجه ۶ 
بر صفر مغلوب دیپاک پونیا دارنده مدال نقره جهان از هند شد و با توجه به حضور 
این کشتی گیر در دیدار فینال، وی نیز به دیدار رده بندی راه یافت. مصطفوی 
در این دیدار با نتیجه 4 بر صفر از سد گوان اوک کیم از کره جنوبی گذشت و 

به مدال برنز رسید.
دروزن ۹2 کیلوگرم امیرحسین فیروزپور در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر 
آدیلت داولومبایف دارنده مدال نقره آسیا و برنز بازی های آسیایی از قزاقستان را 
مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر تاکوما 
اوتسو دارنده مدال نقره آسیا از ژاپن را از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال 
شد. فیروز پور در دیدار فینال با نتیجه ۱۱ بر صفر  مقابل اورگیلوخ داگوادورج از 

مغولستان به پیروزی دست یافت و صاحب مدال طال شد.
در وزن ۹7 کیلوگرم محمدحسین محمدیان در دور اول با نتیجه ۱۰ بر 
صفر ضیامحمد صفراف از ترکمنستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد و در 
مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر از سد ساتیوارت کادیان دارنده مدال نقره 
آسیا از هند گذشت و به دیدار فینال راه یافت. محمدیان در دیدار پایانی در یک 
دیدار زیبا با نتیجه ۱۱ بر صفر باتزول اولزیسایخان از مغولستان را مغلوب کرد و 

به مدال طال دست یافت.
در وزن ۱25 کیلوگرم یداله محبی پس از استراحت در دور نخست در دور 
دوم با نتیجه ۱۱ بر 2 و ضربه فنی سرداربک خولماتوف از ازبکستان را مغلوب کرد 
و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱2 بر 2 باتمانگای 
انختسوشین از مغولستان را از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال شد. محبی 
در دیدار پایانی با نتیجه ۳ بر ۱ علیشیر یرگالی از قزاقستان را شکست داد و به 

مدال طال دست یافت.
رده بندی انفرادی این رقابت ها به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: ۱- کومار راوی )هند( 2- راخات کالژان )قزاقستان( ۳- آلماز 
سمانبکوف )قرقیزستان( و رایکوتو آرای )ژاپن( و  ۸- رضا مومنی )ایران(

)ایران(  زاده  )ژاپن( 2- داریوش حضرت قلی  ۶۱ کیلوگرم: ری هیگوچی 
۳- اولوبک ژولدوشبکوف )قرقیزستان( و اکبر کوربانوف )قزاقستان(

۶5 کیلوگرم: ۱- رحمان عموزاد خلیلی  )ایران( 2- باجرانگ پونیا )هند(   
۳- عباس رحمان اف )ازبکستان( و کایکی یاماگوچی )ژاپن(

اف  علی  آکمات  ارنظر   -2 )ژاپن(  ناریکانی  تایشی   -۱ کیلوگرم:   7۰
)قرقیزستان( ۳- ناوین ناوین )هند( و سیرباز تالگات )قزاقستان( 5- محمدمهدی 

یگانه جعفری )ایران(
)قزاقستان(    نورکجا کایپانوف  )ایران( 2-  امامی  74 کیلوگرم: ۱- یونس 

۳- دایچی تاکاتانی )ژاپن( و اسالم بک اوروزبکوف )قرقیزستان(
7۹ کیلوگرم: ۱- علی سوادکوهی )ایران( 2- بالیان گوراو )هند( ۳- ارسالن 

بوداژاپوف )قرقیزستان( و یودایی تاکاهاشی )ژاپن(
۸۶ کیلوگرم: ۱-  عظمت دولتبیکوف )قزاقستان(   2- دیپاک پونیا )هند( 

۳- محسن مصطفوی )ایران( و بوبور اسالم اف )ازبکستان(
داگوادورج  اورگیلوخ   -2 )ایران(  فیروزپور  امیرحسین   -۱ کیلوگرم:   ۹2

)مغولستان( ۳- آدیلت داولومبایف )قزاقستان( و ویکی ویکی )هند(
۹7 کیلوگرم: ۱- محمدحسین محمدیان )ایران( 2- باتزول اولزیسایخان 

)مغولستان( ۳- مامد ابراگیم اف )قزاقستان( و ساتیوارت کادیان )هند(
۱25 کیلوگرم: ۱- یداله محبی )ایران( 2- علیشیر یرگالی )قزاقستان( ۳- یی 

هیون جونگ )کره جنوبی( و باتمانگای انختسوشین )مغولستان(
همچنین در رده بندی تیمی ایران 2۰۱ امتیاز  جایگاه نخست آسیا، 2- هند 
۱52 امتیاز ۳- قزاقستان ۱5۱ امتیاز 4- ژاپن ۱4۰ امتیاز 5- مغولستان ۱۱5 امتیاز 

۶- قرقیزستان ۱۰4 امتیاز را کسب کردند.

 شروع بنزمایی سردار با لباس لورکوزن!
در  گلزنی  به  آزمون  سردار  پای 
بوندس لیگا باز شد؛ گلی که شباهت جالبی 

به گل های کریم بنزما داشت.
مدت زمانی که سردار آزمون برای 
 ۱45 داشت،  نیاز  بوندس لیگا  در  گلزنی 
دقیقه بود. مهاجم ایرانی که در زمستان 
راهی  زنیت  از  گذشته  صدای  و  سر  پر 
آلمان و لورکوزن شد و قرار بود ماشین 
گلزنی ا ش را از روسیه به آلمان ببرد ولی 
برخی مصدومیت ها و سرماخوردگی مانع 
از این امر شده بود تا اینکه او باالخره در 
ظهر بهاری استادیوم اشپورتپارک رونهاف 

توماس سومر، یک گل بنزمایی زد.
جبران  اندیشه  با  که  لورکوزن 

شکست هفته قبل برابر الیپزیش پای به زمین مسابقه گذاشته بود، به مصاف میزبان 
قعرنشین خود تیم گروتر فورث رفته است. شاگردان استفان الیتل با گل جترو ویلمس 
شوک زودهنگامی را به لورکوزن وارد کردند اما تیم جراردو سیونه خیلی زود واکنش 

نشان داد و توسط پاتریک شیک به گل تساوی دست یافت.
در حالی که بازی در میانه میدان آرام دنبال می شد، یک ارسال از زمین خودی 
برای مهاجمان لورکوزن بی نتیجه بود و به نیک فیرخیور مدافع هلندی گروتر فورث 
رسید. سردار آزمون که در تعقیب این مدافع بود، فیرخیور را وادار کرد که با یک پاس 

رو به عقب آندره اس لینده سنگربان تیمش را صاحب توپ کند.
اما سماجت و پیگیری آزمون باعث شد تا او روی پای گلر میزبان آمده و لینده 
را مجبور به یک اشتباه بزرگ کند. اشتباهی که آزمون همچون یک شکارچِی در 
کمین طعمه، آن را از مقابل دروازه ربود و با یک ضربه نرم و بغل پا دروازه گروتر 

فورث را باز کرد و نخستین گلش را با پیراهن لورکوزن به ثمر رساند.
تیزهوشی سردار روی این صحنه و تبدیل یک توپ مرده به گل، تحسین 
گزارشگر تلویزیونی را نیز به همراه داشت. مهاجم ایرانی پس از ۱45 دقیقه باالخره 
در تیم جدید خود موفق به گلزنی شد و دروازه آندره اس لینده نگون بخت را باز کرد 

تا اینگونه در اشپورتپارک شادی گل برپا کند.
گلی که باعث شد تا کاربران در فضای مجازی آن را به گل های کریم بنزما 
تشبیه کنند که در هفته های اخیر بارها و روی تیزهوشی، سماجت و تعقیب توپ 
وارد دروازه حریفان کرده است. از جمله آنها می توان به گلی اشاره کرد که او روی 
اشتباه مندی و رودیگر وارد دروازه چلسی کرد یا گلی که او روی اشتباه وحشتناک 

کاریوس در فینال لیگ قهرمانان به ثمر رساند.
بنزما همین چند ماه پیش و در دیدار برابر پاریس سن ژرمن نیز با تعقیب توپ، 
دوناروما را مجبور به یک اشتباه مهلک کرد و با استفاده حداکثری از پاس وینیسیوس، 
دروازه پاریسی ها را باز کرد. کاری که سردار آزمون آن را تکرار کرد تا نخستین گل 

او با لباس لورکوزن یک گل بنزمایی لقب بگیرد.
 البته این پایان کار سردار و درخشش او در دیدار برابر گروتر فورث نبود. در 
لحظاتی که لورکوزن در تالش برای افزایش تعداد گل های خود بود، روی پاس 
دیدنی مهاجم ایرانی خود به گل سوم نیز رسید. در دقیقه 5۸ پائولینیو پشت محوطه 

جریمه و با یک حرکت در عرض قصد نفوذ از میان خط دفاعی میزبان را داشت.
او با دیدی خوب سردار را دید که پشت محوطه جریمه انتظار توپ را می کشد 
و پاسش را به هم تیمی ایرانی اش داد. آزمون نیز با پاسی چیپ مانند و زیبا، یک و 
دوی پائولینیو را پاسخ داد و این بازیکن با ضربه ای دقیق توپ را به تور دروازه حریف 

چسباند تا روز خوب سردار با یک گل و یک پاس گل تکمیل شود.
آزمون سپس در دقیقه 7۳ از زمین مسابقه بیرون رفت و جایش را به دیلی 
سینکخراون داد. لورکوزن در دقایق پایانی توسط اسکیل پاالسیوس به گل چهارم 

خود نیز دست یافت تا پیروزی شاگردان جراردو سیونه شیرین تر شود.
در پایان این بازی سردار با کسب نمره ۸.5 از سوفا اسکور، بهترین بازیکن 
زمین لقب گرفت. ۸۸ درصد پاس های او در این بازی صحیح بودند. او عالوه بر 
یک گلی که زد و یک پاس گلی که ساخت، ۳ پاس کلیدی به هم تیمی هایش داد و 
یک موقعیت خطرناک نیز خلق کرد. در روزی که آزمون درخشش با لباس لورکوزن 
را آغاز کرد، این تیم با کسب برتری مقابل گروتر فورث 55 امتیازی شد و رتبه سوم 

جدول رده بندی را حفظ کرد.

پاسخ مبهم لواندوفسکی درباره آینده اش در بایرن

روبرت لواندوفسکی روز شنبه، آینده خود را در بایرن مونیخ باز گذاشت و گفت: 
به زودی اتفاقی خواهد افتاد.

به گزارش اسکای، در حساس ترین بازی هفته سی و یکم رقابت های بوندسلیگا 
بایرن مونیخ در آلیانس آره نا به مصاف بوروسیا دورتموند رفت. بایرن در این بازی 
حساس توانست با نتیجه سه بر یک به پیروزی دست پیدا کند. گل های بایرن را 
در این بازی گنابری، لواندوفسکی و موسیاال به ثمر رساندند این در حالی است که 

برای دورتموند امره چان از روی نقطه پنالتی گل زد.
گزارش ها حاکی از آن است که بارسلونا می خواهد لواندوفسکی را که در مورد 

آینده خود در بایرن نگران بود، به خدمت بگیرد.
افتاد. تنها چیزی که  اتفاقی خواهد  لواندوفسکی به اسکای گفت: به زودی 

می دانم این است که دیداری با سران بایرن برگزار خواهد شد.
لواندوفسکی در دو سال گذشته جوایز بهترین بازیکن مرد فیفا را پشت سر هم 

به دست آورده و با بایرن هر عنوان در دسترس را به دست آورده است.
او از زمانی که در سال 2۰۱4 به صورت آزاد از دورتموند به این تیم پیوست، 

در ۳72 بازی ۳42 گل به ثمر رسانده است.
مدیر  و  است  نیفتاده  خاصی  اتفاق  هیچ  هنوز  که  کرد  اضافه  لواندوفسکی 
برنامه های او در حال مذاکره با سران بایرن است و او منتظر است ببیند که اوضاع 

چگونه پیش خواهد رفت.
هم چنین قرارداد مانوئل نویر، کاپیتان بایرن و توماس مولر نیز در سال 2۰2۳ به 
پایان می رسد، اما هر دو بازیکن اعالم کردند که قصد دارند قرارداد خود را تمدید کنند.

گوندوغان: بنزما سال ها زیر سایه رونالدو بود
هافبک منچسترسیتی به ارزیابی دیدار با 

رئال مادرید و کریم بنزما پرداخت.
به گزارش بیلد، ایلکای گوندوغان برای 
رئال  مقابل  قهرمانان  لیگ  آتی  بازی  تحلیل 
مادرید وقت گذاشت و به تمجید از عملکرد کریم 
بنزما پرداخت. هافبک میانی درباره وضعیت فعلی 

تیمش و رئال مادرید نیز صحبت کرد.
ایلکای گوندوغان یکی از اعضای کلیدی 

پپ گواردیوال در تیمش است.  
مادرید  رئال  با  دیدار  درباره  بازیکن  این 
در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا گفت: این 

بازی یک جدال بزرگ است. تیمی که پاری سن ژرمن و چلسی را شکست داده 
است، مهره سختی خواهد بود. مادرید تیمی بی رحم است و بازیکنان زیادی دارند 
را  اتلتیکومادرید  توانستیم  قبل  مرحله  در  ما  داشته اند.  ثابتی  که همیشه عملکرد 
شکست دهیم که بازی سختی بود. امیدوارم بازی با رئال مادرید بازی هجومی تری 

از سوی هر دو تیم باشد.
او هم چنین چند کلمه در مورد بنزما صحبت کرد و عنوان کرد این مهاجم 

فرانسوی در حال حاضر یکی از بهترین های دنیا است.
هافبک منچسترسیتی ادامه داد: من فکر می کنم در گذشته به او خیلی کم  
بها داده می شد و حاال او به منتقدانش پاسخ می دهد. او زمان زیادی را زیر سایه 
کریستیانو سپری کرد، در واقع رسانه ها همه توجه ها را به رونالدو داشتند و به بنزما 

توجهی نمی شد، اما اکنون به او آن توجهی که شایسته او است، شده است.
گوندوغان در پایان اظهار کرد: سیتی تیمی هماهنگ و آماده است و می خواهد 

در هر دو جام لیگ برتر و لیگ قهرمانان به قهرمانی برسد.

فوتبال  کارشناس  یک 
اسکوچیچ  دراگان  می گوید 
و  داده  نشان  را  خود  کیفیت 
کارش را بلد است که تیم ملی را به این 

نقطه رسانده است.
ابراهیم میرزاپور، درباره هم گروهی 
تیم ملی فوتبال ایران با انگلیس، آمریکا 
و برنده پلی آف اروپا )از میان تیم های ولز، 
اوکراین و اسکاتلند( و ارزیابی کارشناسان 
مختلف مبنی بر این که ایران در گروه 
خوبی قرار گرفته است اظهار کرد: تمام 
تیم هایی که به جام جهانی صعود کرده اند، 
از بهترین های قاره خود هستند که به این 
مرحله رسیده اند. در جام جهانی تیم راحت 
نظر  از  تیم  نداریم. شاید یک  آسانی  و 
اسمی سابقه کم تری داشته باشند اما دلیل 
بر این نیست که ضعیف است و خیلی 
راحت می توان این تیم ها را شکست داد.
*بازی با آمریکا و برنده پلی آف اروپا 

سرنوشت ساز است
او با اشاره به رقیبان ایران در جام 
جهانی گفت: در مجموع نظرم این است 
که بازی با آمریکا و تیمی که از پلی آف 
سرنوشت ساز  ما  برای  می تواند  می آید 
باشد. بازی با انگلیس با توجه به کیفیت 
این تیم سخت خواهد بود. البته نه این 
که از قبل شکست خورده باشیم چون 
بزرگ  تیم های  جلوی  ایرانی  تیم های 
برنامه  با  امیدوارم  می کنند.  بازی  بهتر 
با یک تیم  خوبی که تدارک می بینیم، 
آماده و باانگیزه راهی مسابقات شویم و 
از گروه مان صعود کنیم. این مساله نباید 

فشاری روی کادرفنی و بازیکنان باشد.
دروازه بان پیشین تیم ملی ایران با 
برداشت  و  به جام جهانی 2۰۰۶  اشاره 
شرایط  و  ایران  رقیبان  از  که  اشتباهی 
وجود داشت، خاطرنشان کرد: در 2۰۰۶ 
این تجربه تلخ را داشتیم که می گفتند 
مکزیک و آنگوال را می بریم  و با پرتغال 
باال  گروه مان  از  و  می کنیم  مساوی 
می رویم اما پرتغال با تعداد زیادی ستاره 
در گروه ما بود. آنگوال هم ناشناخته بود 
اما این جو را به وجود آوردند که راحت 
صعود می کنیم که نتوانستیم نتایج الزم 

نبود  اردوهای ما خوب  را کسب کنیم. 
اکثرا  که  داشتیم  مصدومی  بازیکنان  و 
و  بودند  ثابت  یار  ما  اصلی  ترکیب  در 
در  و  کنند  همراهی  را  ایران  نتوانستند 
طول تورنمنت هم با مصدومیت مواجه 
بودیم. اجازه دهیم فدراسیون و کادرفنی 

با آرامش کار کنند.
آمریکا  با  اول  می دادم  *ترجیح 

دیدار کنیم
میرزاپور درباره بازی با انگلیس در 
نخستین دیدار این مسابقات و این که به 
عنوان مربی ترجیح می داد با کدام تیم در 
اولین دیدار رو به رو شود، اظهار کرد: در 
2۰۰۶ این تجربه را داشتم که هر چه از 
بازی ها گذشت، احساس کردم کار راحت تر 
بوده است. اسم جام جهانی برای هر کسی 
سنگین است. من هم برای اولین بار به جام 
جهانی می رفتم. هر چه می گذشت می دیدم 
چقدر کار ما راحت تر بود. در آخرین بازی 
دیدیم که اگر شرایط راحت تر بود و استرس 
نداشتیم، خیلی بهتر بازی می کردیم. بین 
انگلیس و دو تیم دیگر گروه مثل آمریکا، 
ترجیح می دادم در بازی نخست با آمریکا 
بازی کنیم. اولین بازی در هر تورنمنت 

حساس ترین بازی است.
*نباید به تیم ملی استرس و فشار 

وارد کنیم

این کارشناس فوتبال در پاسخ به 
این سوال که آیا ممکن است انتظارها و 
اظهارات مربیان و مدیران مبنی بر این که 
دنبال صعود از گروه هستند، مشکل آفرین 
و  استرس  این  نباید  کرد:  اظهار  شود؟ 
فشار را به مجموعه تیم ملی وارد کنیم. 
ما  از  بیش تر  تیم  مدیران  و  کادرفنی 
می خواهند صعود کنند. بگذاریم در این 
پنج، شش ماه کار خود را کنند. اردوهای 
آماده سازی به بازیکنان ما کمک می کند.
میرزاپور به معضل و مشکل کنونی 
در ارتباط با حضور لژیونرها در تیم ملی 
به  هفته ای  دو  و گفت: من  کرد  اشاره 
عنوان مربی دروازه بان ها کنار تیم بودم 
که  ما  لژیونر  بازیکنان  بازی ها،  تمام  و 
هشتاد درصد تیم بودند، دو روز قبل از 
بازی می آمدند و کادرفنی فرصتی نداشت. 
در این مدت زمان نمی توان تیم را آماده 
کرد. بعضی ها به کادرفنی ایراد می گرفتند 
چرا بازی تدارکاتی نداریم؟ امیدوارم در 
وجود  فرصت  که  مانده  باقی  ماه های 
اردوها  برگزاری  با  را  تیم  بتوانیم  دارد، 
و دیدارهای مناسب از لحاظ هماهنگی 

تاکتیکی به شرایط ایده آلی برسیم.
جام  تجربه  ملی  تیم  *بازیکنان 

جهانی را دارند
بازیکنان  باالی  تجربه  درباره  او 

جام  در  بازی  برای  ملی  تیم  کنونی 
جهانی که برخی برای سومین بار به این 
تورنمنت می روند، یادآور شد: در 2۰۰۶ 
تجربه اولم را در جام جهانی پشت سر 
می گذاشتم و استرس داشتم. جام جهانی 
تورنمنتی است که میلیون ها بیننده دارد 
ستاره های  که  تیم هایی هستی  برابر  و 
فعلی  بازیکنان  از  خیلی  دارد.  زیادی 
این  و  بودند  روسیه  جهانی  جام  در  ما 
مساله از نظر ذهنی کمک می کند و آشنا 
هستند و می تواند به خودشان و کادرفنی 

هم کمک کند.
*اسکوچیچ کارش را بلد است

میرزاپور که امسال در مقطعی به 
دروازه بان های  مربی  شدن  مبتال  علت 
تیم ملی به کرونا، دستیار اسکوچیچ بود، 
درباره باقی ماندن اسکوچیچ در تیم ملی 
تا جام جهانی و وجود برخی انتقادها گفت: 
همیشه انتقاد وجود دارد. بعضی ها دنبال 
این هستند که به تیم ملی و باشگاهی 
کمک کنند. بعضی ها هم شاید از روی 
غرض و منافع دیگر می گویند. منصفانه 
بگوییم او )اسکوچیچ( در دو سال توانسته 
نتایج خوبی کسب کند و این مساله نشان 
می دهد اسکوچیچ  مربی باکیفیتی است 
و کارش را خوب بلد است و توانست این 

تیم را به این نقطه برساند.

بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال:

در جام جهانی تیم آسان وجود ندارد!

فدراسیون فوتبال در دوره مدیریت 
تومان  میلیارد   ۱۰ مبلغ  عزیزی خادم 
پرسپولیس  باشگاه  به  قرض  عنوان  به 
که  موضوعی  است.  کرده  پرداخت 
برخالف مقررات بوده و تخلف محسوب 

می شود.
ر  نتشا ا با  خیر  ا روز  چند  در 
اسنادی مشخص شده که شهاب الدین 
عزیزی خادم در دوره ریاست خود مرتکب 
تخلفات متعددی شده که بخشی از این 
کالن  پاداش های  پرداخت  به  تخلفات 
به برخی از مشاوران و اعضای تیم ملی 
تخلف  حاال  اما  می شود  مربوط  فوتبال 
دیگری در فدراسیون عزیزی خادم برمال 
شده که قرار است کمیته اخالق درباره 

آن تصمیم گیری کند.
بر اساس برخی گزارش ها و تایید 

دو مقام آگاه در باشگاه پرسپولیس، این 
باشگاه در اواخر ریاست عزیزی خادم در 
فدراسیون فوتبال )پیش از عزل در تاریخ 
2۸ بهمن ۱4۰۰( مبلغ ۱۰ میلیارد تومان 
قرض  صورت  به  فوتبال  فدراسیون  از 

دریافت کرده و طی یک قرارداد، موعد 
تعیین  بعد  ماه   ۶ هم  پول  بازپرداخت 

شده است.
اخیرا موضوع پرداخت پاداش های 
هنگفت به مشاوران و پرداخت بیش از 

به مجتبی خورشیدی  ریال  میلیارد   ۱۰
زمان  در  فوتبال  ملی  تیم  سرپرست 
شده  رسانه ایی  خادم  عزیزی  مدیریت 
همراه  به  را  زیادی  حاشیه های  که 

داشته است. 
عزیزی خادم در دوره ریاست خود 
در فدراسیون فوتبال و بر اساس تایید 
مرتکب  فوتبال،   فدراسیون  مسووالن 
حدود 4۱ مورد تخلف شده که اعضای 
هیات  رئیسه فدراسیون فوتبال به خاطر 

همین تخلفات رای به عزل او دادند.
فدراسیون  پیشین  رئیس  حاال 
فوتبال باید به این سوال هم پاسخ دهد 
میلیارد   ۱۰ قانون  کدام  اساس  بر  که 
تومان از منابع فدراسیون فوتبال را به 
پرداخت  به صورت قرض  باشگاه  یک 

کرده است؟
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محمدرضا هاشمی کهندانی

قرض ۱۰ میلیارد تومانی فدراسیون فوتبال عزیزی خادم به پرسپولیس!

پرسپولیس  باشگاه  عامل  مدیر 
در خصوص آخرین شرایط این باشگاه 

توضیحاتی را ارائه کرد.
باشگاه  عامل  مدیر  درویش  رضا 
در  ینکه  ا خصوص  در  پرسپولیس 
اظهارنظری عنوان کرده مدیران قبلی 
جوابگوی  دادگاه  در  باید  باشگاه  این 
کارهای خود باشند اظهار داشت: از من 
مدیران  بدهی های  بابت  که  پرسیدند 
من  نمی کنی  شکایت  آنها  ز  ا قبلی 
هم در جواب گفتم این مسایل به من 
ارتباطی ندارد و خود ارگان های نظارتی 

پیگیری می کنند.
وی در خصوص اینکه این بدهی 
کرد  خواهد  پرداخت  چگونه  را  سنگین 
خالصه  و  نداریم  چاره ای  کرد:  عنوان 
انجام دهیم رقم  باید چاره ای برای آن 
بسیار سنگین است و اگر بخواهیم مجوز 
حرفه گری بگیریم اولین مبحثش  این 
است که انضباط مالی داشته باشیم. ما 
برای مجوز حرفه ای سه ماه فرصت داریم 
و االن هم یک گارگروهی را گذاشته ایم 

که مسایل را پیگیری کند.

بازگشت  خصوص  در  درویش 
حامد لک و تمرینات پرسپولیس گفت: 
با موافقت سرمربی تیم لک به تمرینات 
ادامه  در  بتواند  امیدوارم  و  بازگشت 

بازی های لیگ به تیم کمک کند.
مدیرعامل پرسپولیس در خصوص 
جدایی احتمالی سرلک از این تیم بیان 
داشت: سرلک چرا باید جدا شود؟ به ما 
اعالم کرده که آمادگی دارد تا قراردادش 
را با تیم  تمدید کند مذاکراتی هم باهم 

داشته ایم.

وضعیت  خصوص  در  درویش 
اظهار  نیز  پرسپولیس  تمدیدی های 
سامی  ا محمدی  گل  قای  آ داشت:
مدنظرشان را به ما بدهد و ما به نوبت با 
آنها مذاکره و تمدید خواهیم کرد هواداران 

هم نگرانی از این بابت نداشته باشند.
شرایط  آخرین  خصوص  در  وی 
نیز  پرسپولیس  از  رادوشویچ  شکایت 
بایکدیگر  بار  چند  کرد:  خاطرنشان 
نرسیده ایم  جوابی  به  اما  کرده  مذاکره 
و به ایشان از پرسپولیس به این شکل 

شکایت می کند دیگر راهی برای مذاکره 
نگذاشته است او اگر می خواست مذاکره 
کند شکایت نمی کرد و با دو وکیل ایرانی 
هم صحبت هایی را انجام داده ایم تا در 
به ما کمک کند دنبال هر  پرونده  این 
راهی هستیم تا از حق پرسپولیس را در 

این پرونده دفاع کنیم.
وی درباره اینکه چرا با بازیکنی یک 
سال قرارداد دارد اما دوباره با وی سه ساله 
تمدید می شود گفت: این را باید از کسانی 
که  چنین قراردادی را می بندند بپرسید.

آیا همچنان  اینکه  درباره  درویش 
کرد  خواهند  تالش  لیگ  قهرمانی  به 
کنار  در  آخر  روز  تا  ما  گفت:  خیر  یا 
حمایت  با  و  فنی  کادر  و  بازیکنان مان 
هواداران برای رسیدن به عنوان قهرمانی 

تالش می کنیم.
مدیرعامل پرسپولیس درباره آینکه 
محمدی  گل  انضباطی  حکم  برای  آیا 
اعتراض خواهند کرد یا خیر گفت: فردای 
همان روز به رای اعتراض کردیم و با 
مطمئن  داشیتم  که  استداللی  به  توجه 
هستیم که رای و جریمه کمتر خواهد شد.

تا روز آخر برای قهرمانی خواهیم جنگید؛

درویش: مدیران قبلی باشگاه در دادگاه جوابگوی کارهای خود باشند!

شرایط  درباره   ، رافت  پایان 
پرسپولیس اظهار کرد: شرایط به گونه ای 
است که پرسپولیس در فاصله ۶ امتیازی 
استقالل قرار دارد. هر دو تیم از جام حذفی 
کنار رفته اند و االن تمرکز هر دو تیم روی 
لیگ است. پرسپولیس شخصیت قهرمانی 
دارد و می خواهد خودش را به صدر جدول 
برساند و قهرمان شود. قطعا ۶ بازی آینده 
خواهد  سخت  استقالل  و  پرسپولیس 
بود چون هر دو تیم برای برد به میدان 
می روند. فراموش نکنید استقالل هم کار 
سختی برای حفظ فاصله خود با پرسپولیس 
تیم  به  هم  هواداران  بین  این  در  دارد. 
پرسپولیس  ان شاءاهلل  تا  انرژی می دهند 

قهرمان شود.
خریدهای  درباره  ادامه  در  او 
فصل،  نیم  در  گفت:  هم  پرسپولیس 
را جذب کرد  احمد گوهری  پرسپولیس 
شرایط  به  هنوز  که  کنیم  قبول  باید  و 
ایده آل نرسیده است. بازی در پرسپولیس 
با تیم های دیگر متفاوت است. پرسپولیس 
درون دروازه به یک دروازه بان شش دانگ 
نیاز دارد. حامد لک در اوایل حضورش در 
پرسپولیس عملکرد بسیار خوبی داشت اما 
گذشت زمان و شیطنت برخی باعث شد 
لک به حاشیه برود. لک باید بداند در کجا 

بازی می کند و به تیمش کمک کند.
در  پرسپولیس  تغییرات  درباره  وی 

گفت  بتوان  شاید  گفت:  هم  دفاع  خط 
گل محمدی تیم های حریف را آنالیز می کند 
و بر اساس آن آنالیزها ترکیب خط دفاع 
را می چیند. شاید هم چون سن سیدجالل 
حسینی باال رفته، کادر فنی سعی می کند 
از نفرات دیگر استفاده کند. علی نعمتی و 
فرشاد فرجی و وحدت  هنانوف بازیکنان با 
کیفیتی هستند اما فوتبال، بازی اشتباهات 
است و گاهی بازیکن دچار اشتباه می شود. 
با همه این شرایط نمی توان به طور دقیق 
اندازه  این  تا  گفت که چرا گل محمدی 
در ترکیب خط دفاع تیمش تغییر ایجاد 
می کند. پرسپولیس برای سال آینده باید 
کیفیت خط دفاع و دروازه را باال ببرد تا 

بتواند به روند قهرمانی هایش ادامه دهد.
نی  قهرما شانس  ره  با ر د وی 
پرسپولیس با وجود اختالف ۶ امتیازی با 
استقالل هم گفت: فوتبال ورزشی است که 
نمی شود آن را پیش بینی کرد و بازیکنان 
اشتباه می کنند. تجربه من می گوید تیم ها 
اشتباه می کنند و امتیاز از دست می دهند. 
قطعا اگر تیم ها برنامه مناسبی نداشته باشند 
در اواخر لیگ دچار مشکل می شوند. با این 
حال پرسپولیس نباید به نتایج دیگر تیم ها 
توجه کند و باید به فکر این باشد که فقط 
سر  پشت  پیروزی  با  را  خود  بازی های 
بگذارد تا در پایان فصل شانس قهرمانی 

داشته باشد.

پیشکسوت پرسپولیس:

پرسپولیس در خط دفاع نیاز به تقویت دارد
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و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱4۰۰۶۰۳۱2۰۰۱۰۱222۶ شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ۱۳۹۹۱۱44۱2۰۰۱۰۰2۶25 تقاضای آقای 
محمدرضا ریاحی به شماره شناسنامه ۸۱۶۱ و کدملی 2۱227۳7۶۱۱ صادره از 
گگلند بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک 
رسمی بی بی خازنین به متقاضی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از یان رو اشخاصی که نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی 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 نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰۱/2۰ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰2/۰5 

علی برقی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان 

م / الف ۱۰۶77 

تاسیس شرکت سهامی خاص راهیاب سازه ققنوس درتاریخ 22/۰۱/۱4۰۱ 
ذیل  امضا  و  ثبت   ۱4۰۱۱۰۱4۱۱۶ ملی  شناسه  به   ۱۱۳7 ثبت  شماره  به 
آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل 
ان جی  مخازن سی  تست  و  بازرسی  خدمات  :انجام  فعالیت  موضوع  میگردد. 
مطابق  دوگانه سوز  در خودرو های  استفاده  مورد  درز  بدون  فوالدی  )مخازن 
استاندارد ملی ۶7۹2( و انجام خدمات پروژه های عمرانی ،خدمات سبز فضای 
شهری عوامل خدماتی و مدیریت شهری ،آبونمان شهری )جدول گذاری و رنگ 
آمیزی و نصب صندلی و تابلوها در پیاده روها و فضای شهری و نصب عالئم 
و هشدارها، انجام کلیه ی کارهای مربوط به رشته ابنیه از جمله ساخت انواع 
ساختمانهای بتنی و فلزی و سنگی و آجری و مسکونی و تجاری و صنعتی و 
امور  انجام کلیه ی   ، انواع فنداسیون خاکریزی و خاکبرداری  ، اجرای  رفاهی 
مربوط به رشته راه و باند از جمله آسفالت معابر و جاده ها و جدول گذاری و 
محوطه سازی و اجرای پارک ها و فضای سبز و احداث انواع راهها و پلها ، انجام 
کلیه ی کارهای مربوط به شبکه جمع آوری و انتقال آب و فاضالب و احداث 

انواع کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و سدسازی و ساخت 
انواع بندها و ساخت استخرها و حوضچه ها ، اجرای سیستم های مکانیکی و 
تابلو  انواع  اجرای  و  برق رسانی  و  اتوماسیون صنعتی  فعالیتهای  انجام   ، برقی 
برق های صنعتی و اتوماسیون سازی کارخانه جات و تجهیز چاههای کشاورزی 
و کنترل و مانیتورینگ انواع پروسه های صنعتی و خرید وفروش وسایل مورد 
نیاز برقکشی نصب واصالح انشعابات وبازدید از محل تقاضای مشترکین تست 
وبازرسی لوازم اندازه گیری وقرائت وتوزیع قبوض نگهداری عملیات و اتفاقات 
مراکز روستایی وشهری حفاری چاله وکانال شبکه های توزیع و احداث پست 
هوایی وشبکه های فشارمتوسط وضعیف ونصب واصالح سیستم ارت فشارضعیف 
سیستم  و  صنعتی  وبرق  کاربری  انواع  با  ساختمان  برقی  وتاسیسات  ومتوسط 
های جریان ضعیف و سیستم های امنیتی و ای سی دی ) شبکه و مخابرات( و 
پیمانکاری اعم از راهسازی شهرسازی و معماری، ساختمانی اعم از مسکونی، 
اداری،تولیدی،خدماتی،ورزشی، تجاری،تفریحی توریستی، شهرک سازی، ابنیه 
بافتهای  بهینه سازی و نوسازی  انبوه سازی و بهسازی،  ابنیه فنی،  عمومی و 
موارد  تمامی  انجام  فرسوده شهری و غیر شهری، ساخت سازه های ساحلی، 
مربوط به رشته ابنیه و ساختمان و کاربری ها، باغ و اراضی کشاورزی، صنعتی، 
معدنی.انجام و ایجاد امور خدمات شهری وپروژه های راه وترابری اعم از راه 
سازی، پل سازی، گاردریل بندی، پایه، سرسپری، تراش وپخش آسفالت، جاده 
سازی، زیر سازی، جدول کشی،رنگ آمیزی، جدول گذاری، آسفالت معابر، خط 
راه  کوهها،  وخاکبرداری  خاکریزی،خاکبرداری-شکافتن  ومعابر،  خیابانها  کشی 
های اتوبان، بزرگراهها، راه های اصلی و فرعی، پل عابر پیاده، تسطیح، تعمیر 
وبازسازی، آسفالت ریزی،راه های ریلی، فرودگاه ها،محوطه سازی، ساختمان 
سازی، سازه های فلزی،بتونی،چوبی،سنگی،شیشه ای، و اجرای دکوراسیون های 
معابر،تجهیز  روشنایی  نوسازی،  و  بازسازی  ساختمان،  بیرونی  ونماهای  داخلی 
نگهداری وتعمیرات شبکه ها و اجرای پروژه های آب،شامل سد سازی،بندها، 
خطوط انتقال آب وشبکه های آب وفاضالب، ، تونل سازی،پل سازی،مخازن 
شبکه های آب، پمپاژ و آبرسانی، انشعاب،تمامی کارهای مربوط به رشته آب 
ایجاد کلیه خدمات شهری، نظافت شهری، نصب و اجرای تابلوهای شهری و 
راهنمایی رانندگی، رنگ آمیزی، دیوار کشی، کفپوش پیاده رو ها،فضای سبز 
لو  به آب، برق، گاز، فاضالب و  امورپیمانکاری مرتبط  اجرای  باغبانی،  امور  و 
،هیدرو  صوتی  و  رطوبتی  و  حرارتی  های  عایق  انواع  کشی  برق  و  کشی  له 
به  مربوط  کارهای  کلیه ی  انجام  و  اصلی  استاتیک  هیدرو  تست  و  استاتیک 
آشپزخانه وکارهای نظافت وخدمات در بیمارستانها وادارات دولتی و بخش های 

خصوصی و سلف سرویس بیمارستان ،تلفنچی،پیشخدمتی ،انجام کلیه ی کارهای 
مربوط به سازمان آب و انجام کلیه ی پیمانکاری سازمان آب و کنتور نویسی 
و شرکت در مناقصه ومزایدات سازمان آب و ادارات وکلینیک های خصوصی 
ودولتی تولید وفروش انواع روپوش بیمارستانی و جنگل کاری و کوپه کاری و 
آتش سوزی و طرح های حفاظتی ،اجاره جایگاههای سی ان جی، شرکت در 
مناقصات و مزایدات جهاد کشاورزی ،اجرای پیمانکاری طرحهای هادی ،انجام 
کارهای مربوط به فتوکپی و رختشویخانه و بخارشویی بیمارستان و صادرات و 
واردات کلیه ی کاالهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: استان کردستان ، شهرستان کامیاران ، بخش مرکزی ، شهر کامیاران، محله 
 ، شهرک بعثت - فاز ۳ ، کوچه سوران 5 ، کوچه سوران 4 ، پالک ۰ ، 2۶ 
از  است  عبارت  حقوقی  سرمایه شخصیت   ۶۶۳۱۸۹45۳۹ کدپستی  اول  طبقه 
مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ 
سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
کامیاران  شعبه  تجارت  بانک  نزد   24/۱2/۱4۰۰ مورخ   5۸۱۱2۱۰2۳۹ شماره 
با کد ۱۱2۱۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای شهاب عبدی به 
به سمت  و  سال   2 مدت  به  مدیرعامل  به سمت   ۳۸۳۰۱2۰۶۸۰ ملی  شماره 
ملی  به شماره  عبدی  خانم شکیال  2 سال  به مدت  مدیره  اصلی هیئت  عضو 
۳۸۳۰۳۰5۱7۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مهین 
عبدی به شماره ملی ۳۸۳۹۸4۹۹۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
های  نامه  کلیه  همچنین  و  اسالمی  عقود  قراردادها   ، بروات   ، سفته   ، چک 
عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
به شماره  بازرسان خانم شیدا محمدی  اساسنامه  : طبق  اختیارات مدیر عامل 
ملی ۳۸۳۹۸۳244۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال آقای امجد آراء 
به شماره ملی ۳۸۳۹۸۸2۶۳۱ به سمت بازرس اصلی به مدت ۱ سال روزنامه 
کثیر االنتشار دنیای جوانان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
اداره  باشد.  نمی  فعالیت  پروانه  و صدور  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  کردستان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل 

غیرتجاری کامیاران )۱۳۰7۱74(

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای فرزاد نجفی به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی امضا 

دریافت  جهت  کتبی  تقاضای  به  منضم  مشهد   ۳55 رسمی  اسناد  دفتر  شده 
اداره مراجعه نموده و مدعی است که  این  المثنی نوبت اول به  سند مالکیت 
سند مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه 
جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک 
فرعی   ۶4۶4 به شماره پالک  مربع  متر   ۱2۹/4۰ مساحت  به  آپارتمان  واحد 
به   ۱7۱۳۳۱ شماره  به   ۹4۸ دفتر   ۸۸ ذیل صفحه   ۱۰ بخش  اصلی   ۱7۶ از 
 ۸۰ الف   ۶2۹۳۹2 شماره  به  مالکیت  سند  و  ثبت  گلمکانی  عباس  آقای  نام 
آقای  نام  به  ثبت  مورد  الواسطه ششدانگ  مع  سپس  گردیده  تسلیم  و  صادر 
غالمرضا قرایی نجف آبادی منتقل و برابر اسناد شماره ۱۳4۸7 و ۱۳4۸۸ مورخ 
۱۳۸5/۰۸/22 دفتر ۹۳ در رهن بانک مسکن قرار گرفته در ادامه ششدانگ 
مورد ثبت برابر سند صلح ۳27۹4 مورخ ۱۳۹۱/۰۱/2۰ دفتر اسناد رسمی ۹۳ 
مشهد با حفظ حقوق اسناد رهنی فوق به نام آقای فرزاد نجفی منتقل و ذیل 
الکترونیک  امالک  جامع  سامانه  گردید  ثبت  نامش  به  اولیه  صفحه  و  ثبت 
و  آگهی  نوبت  مراتب یک  ندارد  این حکایتی  از  بیش  ثبتی  پرونده  و سوابق 
داده  انجام  ای  معامله  آگهی  مورد  به ملک  نسبت  متذکر می گردد هر کس 
روز  ده  مدت  ظرف  بایستی  باشد  می  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  یا 
انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا  از تاریخ 
عدم  صورت  در  است  بدیهی  نماید.  تسلیم  اداره  این  به  رسمی  معامله  سند 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت 
به  آن  تسلیم  و  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  رسمی  معامله  سند  یا 

اقدام خواهد شد.  متقاضی 
افشار  حمیدرضا 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد 
م / الف ۳74

اصالحیه 
و  راضی  ا ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  آگهی  پیرو 
 ۱4۰۱/۱/2۱ انتشار  تاریخ  به  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
و ۱4۰۱/2/4 روزنامه دنیای جوانان نام متقاضی توران نیک 

رویان صحیح می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد.

تاکید مدیرعامل بانک تجارت بر سرعت عمل در تامین مالی 
زنجیره تولید

همایش آگاهی رسانی پروژه تامین مالی زنجیره تامین )SCF( با حضور 
مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد بانک تجارت برگزار شد.

بانک تجارت،  اجتماعی  ارتقاء سرمایه  و  روابط عمومی   به گزارش 
همایش  در  ماه  فروردین  بیست ونهم  دوشنبه  آثار،  فیض  اخالقی  هادی 
آگاهی رسانی پروژه تامین مالی زنجیره تامین )SCF( با اشاره به اقدامات 
بانک در استقرار این روش تامین مالی گفت: در سال گذشته در قالب قرارداد 
با ایران خودرو، ابتدا هزار میلیارد و در ادامه دو هزار میلیارد تومان منابع 
در قالب تامین مالی زنجیره تامین تصویب شد و با توجه به اینکه اغلب 
قطعه سازان همکاری مشترکی را با خودروسازان دارند انتظار داریم در سال 
جاری تمام ظرفیت صنعت خودروسازی کشور با سامانه تامین مالی زنجیره 

تامین بانک تجارت پشتیبانی شود.
تولید  زنجیره  مالی  تامین  زمینه  در  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  وی 
هماهنگی بسیار خوبی بین بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار رخ 
داده، افزود: در سال جاری کار بسیار پرحجمی را به ویژه در همین ماه های 
ابتدایی در حوزه تامین مالی زنجیره تامین در بخش های تولید و توزیع داریم 
و در این راستا همکاری دو بازار پول و سرمایه در خلق ارزش و تامین مالی 

پرقدرت تاثیر بسزایی خواهد داشت.
اخالقی با تاکید بر اهمیت سرعت عمل بیشتر بخش های مختلف بانک 
در استقرار این روش تامین مالی، افزود: از این پس تامین مالی مشتریان تا 
 )SCF( حد ممکن باید به سمت استفاده از روش تامین مالی زنجیره تامین
سوق داده شود تا مشتریان نیز از فواید این روش بهره مند شوند. بنابراین 
و  درخواست ها  باید  تجاری  و  شرکتی  بانکداری  و  اعتباری  معاونت های 
نیازمندی های خود را به طور مستمر اعالم و پیگیری کنند و در همکاری 

با بانک مرکزی در زمینه تکمیل دستورالعمل های مرتبط پیشرو باشیم.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به سخنان ریاست جمهوری در دیدار 
 )SCF( با رهبر معظم انقالب و طرح موضوع تامین مالی زنجیره تولید
در آن دیدار گفت: این امر نشان دهنده اهمیت فوق العاده این روش تامین 

مالی در سیاست های اقتصادی کشور است.
وی افزود: تا ۱5 اردیبهشت ماه پنج استان به صورت پایلوت صورت 
حساب های الکترونیک دریافت می کنند و بعد از آن باید تمامی مدیریت های 
شعب و مناطق از این ابزار استفاده کنند و در پایان خردادماه هر مجموعه ای 
تقدیر  باشد، مورد  پیشرو  به مشتریان  مالی  تامین  این روش  ارائه  که در 

قرار می گیرد.
پایان  تا  واحدها  تولید  زنجیره  مالی  تامین  سهم 5۰ درصدی روش 

خرداد امسال
این  برگزاری  از  هدف  هم  تجارت  بانک  مدیره  هیات  رئیس  نایب 
این  گفت:  و  کرد  عنوان  بانک  مختلف  واحدهای  همگرایی  را  همایش 
به  امروز  فناوری اطالعات و کسب و کار است و  از  محصول، ممزوجی 
بهترین محصوالتی است که  از  بوده و  فعالیت  صورت حرفه ای در حال 
در شبکه بانکی توانسته نیازمندی های حوزه کسب و کار را برطرف سازد.

مرتضی ترک تبریزی، با اشاره به سند تحول دیجیتال و برنامه های 
آن در سه گروه بانکداری شرکتی مشتریان خرد و مشتریان گروه Z گفت: 
در بخش مشتریان شرکتی، باید محصوالتی را بر پایه داده تدارک ببینیم و 
به عنوان یک سازمان داده محور باید ریسک ها شناسایی، هزینه ها کاهش و 
درآمدها افزایش داده شود و با شناسایی و نیازهای مشتریان آنان را مشعوف 
فرایندها  و  نقش ها   SCF مالی  تامین  روش  در  راستا  همین  در  کنیم. 
دیده شده و بخش های مختلف مدت هاست که کار را به دست گرفته اند 

و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نیز اقبال و حمایت خوبی داشته اند.
وی خاطر نشان کرد: سیاست های ابالغی از بانک مرکزی این بوده 
که تا پایان خرداد امسال 5۰ درصد تامین مالی از این روش صورت پذیرد. 
بانک تجارت در این میدان کامال آماده است. در این مسیر خواهشمندیم 
همه بخش ها کمک کنند تا از این ابزار برای سودآوری، کسب درآمد و 

کاهش هزینه استفاده شود.
)SCF( در  تامین  زنجیره  مالی  تامین  پروژه  آگاهی رسانی  همایش 
سالن الغدیر مدیریت امور اعتباری بانک تجارت به صورت ویدئو کنفرانس 

برگزار شد.

دو انتصاب در بیمه کوثر
محمدسجاد  کوثر  بیمه  مدیرعامل  سوی  از  جداگانه ای  احکام  طی 
میرزاخانی و سیروس صدقی به ترتیب به عنوان مدیران آموزش و پژوهش 

و بیمه های کشتی و هواپیمای شرکت منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر، به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و 
نوآوری و تایید مدیرعامل بیمه کوثر، محمدسجاد میرزاخانی به مدیریت 
آموزش و پژوهش شرکت منصوب شد. وی که دانش آموخته کارشناسی 
مدیریت بیمه از دانشگاه عالمه طباطبایی و کارشناسی ارشد کارآفرینی از 
دانشگاه تهران است، پیش از این، ریاست اداره نظارت ریسک بیمه گری 

را عهده دار بود.
کوثر،  بیمه  مدیرعامل  تایید  و  فنی  معا ون  پیشنهاد  به  همچنین 
شد.  منصوب  هواپیما  و  کشتی  بیمه های  مدیریت  به  صدقی  سیروس 
طباطبایی،  عالمه  دانشگاه  از  بیمه  مدیریت  کارشناسی  دانش آموخته  او 
دارای مدرک Charter Insurance Institute )CII( و در مقطع 
کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل دانشگاه تهران تحصیل می کند. صدقی 
تجربه ریاست اداره امور بین الملل و ریاست اداره صدور بیمه های کشتی 

و هواپیما را داشته است.

انتصابات جدید در بدنه کارشناسی دفتر مرکزی صندوق 
قرض الحسنه شاهد

اولین تغییرات صندوق قرض الحسنه شاهد در سال ۱4۰۱ با انتصابات 
جدید در بدنه کارشناسی دفتر مرکزی رقم خورد.

به گزارش روابط عمومی صندوق قرض الحسنه شاهد، اولین تغییرات 
صندوق در سال ۱4۰۱ با نظر کمیته منابع انسانی در بدنه کارشناسی دفتر 

مرکزی رقم خورد.
بر این اساس و طی احکام جداگانه ای از سوی غالمحسین مرادی، 
مدیر اداری و منابع انسانی به ترتیب، سید حسن موسوی، حامد گودرزوند 
به عنوان کارشناس حسابداری و وصول  قادریان  امیر حسین  و  چگینی 
مطالبات، کارشناس اعتبارات و تسهیالت و کارمند خزانه داری و بودجه 

منصوب شدند.

تاکید رشنوادی بر پنج محور اصلی در برنامه استراتژیک 
سرمد 

برنامه های سال ۱۴۰۱ بیمه سرمد تشریح شد

مدیرعامل بیمه سرمد گفت: سرمد امروز به آینده نگاه دارد و سال 
۱4۰۱ سال بهتری برای ما خواهد بود و صنعت بیمه خبرهای خوشی از 

فعالیت های ما خواهد شنید.
حضور  با   ۱4۰۱ سال  در  شرکت  این  مدیران  شورای  جلسه  اولین 

معاونان و مدیران برگزار شد.
یعقوب رشنوادی در این جلسه گفت: سال گذشته سال پرتالطمی 
برای سرمد بود که تجارب زیادی برای همه ما به همراه داشت. سرمد 
مشکالت  از  پرصالبت  امروز  و  است  مقتدر  یک شرکت  که  داد  نشان 

عبور کرده است.
وی افزود: سرمد امروز به آینده نگاه دارد و سال ۱4۰۱ سال بهتری 
برای ما خواهد بود و صنعت بیمه خبرهای خوشی از فعالیت های ما خواهد 
شنید. با تغییر و تحولی که داشته ایم سال بسیار پربازدهی پیش رو داریم.

رشنوادی به تغییر نگاه افکار عمومی به برند سرمد هم اشاره کرد و 
گفت: تصویر شرکت در افکار عمومی بهتر شده و شرایط سرمد به کلی 
تغییر کرده است. امروز با همت و تالش مجموعه مدیران و کارکنان، در 
افکار عمومی به نحو خوبی با خدمات و اقدامات موثرمان شناخته شده ایم.

مدیرعامل بیمه سرمد درباره برنامه های این شرکت در سال ۱4۰۱ 
نیز گفت: سال جدید را با یک برنامه جدی و جامع آغاز کرده ایم و به ویژه 
در حوزه شعب دستور کار روشنی داریم که باید آن را محقق کنیم، چرا که 

تقویت شبکه فروش یکی از اهداف اصلی ما خواهد بود.
استفاده از ظرفیت بیمه گذاران بزرگ سرمد، از دیگر نکاتی بود که 
رشنوادی به آن اشاره کرد و افزود: در کنار جذب بیمه گذاران بزرگی همچون 
سازمان تامین اجتماعی که در روزهای پایانی سال ۱4۰۰ به جمع مشتریان 
ما اضافه شد، باید از ظرفیت این بیمه گذاران به خوبی بهره ببریم، چراکه 
پتانسیل های بزرگی در مجموعه های مانند بانک صادرات ایران، سازمان 
تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی )ره(، جهاد دانشگاهی و– وجود 

دارد که مغفول مانده است.
وی ترمیم ساختار مالی شرکت و مولدسازی دارایی ها، حفظ پرتفوی 
شرکت و افزایش آن از طریق خرده فروشی، تقویت شبکه فروش، اصالح 
ساختار سازمانی و سرمایه انسانی شرکت، افزایش سهم فروش آنالین و 
از  را  برند و هویت شرکت  از کسب وکارهای دیجیتال و تقویت  استفاده 

دیگر برنامه های مهم سال ۱4۰۱ برشمرد.
رشنوادی افزود: بیمه سرمد، قابلیت و ظرفیت سرآمدی را در صنعت 
بیمه کشور دارد و باید با استفاده از تجربه های سال های اخیر خود این 

مهم را محقق کند.
در ادامه این جلسه معاونان و مدیران سرمد، با نگاهی به عملکرد 
مورد  و  کرده  تشریح  جدید  سال  برای  را  خود  برنامه های  گذشته،  سال 

بررسی قرار دادند.
بیمه های  فنی  معاون  عظیمی  روح اله  از  جلسه،  پایان  در  هم چنین 
زندگی، ناهید شاکری مدیر بیمه های مهندسی و انرژی، مسعود صحرابانی 
مدیر بازاریابی و فروش بیمه های زندگی و حسن پورحسینی مدیر بیمه های 
آتش سوزی، باربری و خاص، به عنوان مدیران برتر در حوزه آموزش کارکنان 

و نمایندگان شرکت قدردانی شد.

مدیرعامل بانک مسکن به همراه 
مهمانی  در  بانک،  مدیره  هیات  عضو 
مجتمع  دانش آموزان  افطار  ضیافت 
خیریه آموزشی فرهنگی حسان شرکت 

کردند.
بانک  خبری  پایگاه  گزارش  به 
محمود  دکتر  مراسمی  طی  مسکن، 
به  مسکن  بانک  مدیرعامل  شایان، 
همراه دکتر سید محسن فاضلیان عضو 
افطار  ضیافت  در  بانک  مدیره  هیات 
مجتمع آموزشی فرهنگی حسان واقع 
در شهرستان پاکدشت شرکت کردند.

و  جز یه  خیر مجتمع  ین  ا
خدمت  نیت  با  که  است  موقوفه هایی 
به ایتام و کودکان بدسرپرست تاسیس 

شده است.
سید محسن فاضلیان عضو هیات 
این  حاشیه  در  مسکن  بانک  مدیره 
پایگاه خبری  با  مراسم در گفت و گو 
خصوص  ر  د  ، مسکن-هیبنا نک  با
سالروز  در  گفت:  بازدید  این  جزئیات 
و  عصمت  بیت  هل  ا کریم  میالد 
طهارت امام حسن مجتبی )ع( توفیق 
بانک  محترم  مدیرعامل  با  همراه  شد 
در  حسان  فرهنگی  آموزشی  مرکز  از 

شهر پاکدشت بازدیدی داشته باشیم.
حدود  ینکه  ا به  اشاره  با  وی 
مجتمع،  این  دانش آموزان  درصد   5۰

برخوردار،  کم  کودکان  مابقی  و  ایتام 
حاد  مشکالت  دارای  یا  بی سرپرست 
ین  ا در  فزود:  ا هستند،  دگی  نوا خا
بازدید از نزدیک در جریان فرآیندهای 
آموزشی و پرورشی این مجموعه فاخر 

در شهرستان پاکدشت قرار گرفتیم.
مسکن  بانک  مدیره  هیات  عضو 
لحاظ  به  هم  مجموعه،  این  افزود: 
نرم  نظر  ز  ا هم  و  فزاری  ا سخت 
افزاری شرایط بسیار مساعد و مناسبی 
را برای این دانش آموزان فراهم کرده 
و شجره طیبه ای را بنا کرد ه اند که به 
و  پرورش  و  آموزش  امید خدا حاصل 
تربیت درست و صحیح این قشر بسیار 

راهبردی و مهم که ترسیم کننده آینده 
کشور هستند، مطلوب و درجهت رشد 

و تعالی جامعه خواهد بود.
ظواهر  داد:  ادامه  فاضلیان  دکتر 
این  که  می دهد  نشان  کار  باطن  و 
تالش ها توانسته به نتیجه برسد و در 
حال حاضر، بخشی از فارغ التحصیالن 
ابتدایی  از  که  آموزشی  مجتمع  این 
در  توانسته اند  هستند،  دبیرستان  تا 
بهترین دانشگاه ها قبول شوند و برخی 
از آن ها امروز در این مجتمع مشغول 

به کار هستند.
مسکن  بانک  مدیره  هیات  عضو 
ایتام  با  همنشینی  اینکه،  بر  تاکید  با 

را  خاصی  روحانی  و  معنوی  فضای 
داشت: خداوند  اظهار  فرما کرد،  حکم 
محضر  در  که  کریم  شا ا  ر ل  متعا
و  گرانقدر  مسووالن  و  عزیزان  این 
مصاحبت  توفیق  بزرگوارشان  معلمان 
حضور  از  و  شد  حاصل  همنشینی  و 
خالصانه و دارای حس الهی و معنوی 

این فرزندان بهره بردیم.
ینکه  ا بیان  با  فاضلیان  دکتر 
چارچوب تالش های  در  بانک مسکن 
پیشین خود در چارچوب مسوولیت های 
کم  کودکان  به  کمک  عی،  جتما ا
قرار  خود  کار  دستور  در  را  برخوردار 
داده است، گفت: مبلغی برای تک تک 
دانش آموزان این مجتمع آموزشی در 
نظر گرفته بودیم که تقدیم شد؛ ضمن 
اینکه، در آینده نیز خدمات و تسهیالت 
در  جامعه  از  قشر  این  برای  بانکی 
چارچوب قوانین در نظر گرفته می شود 
که در اختیار این مرکز و مراکز مشابه 

قرار خواهد گرفت.
روال  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
شده  تثبیت  مسکن  بانک  در  کامال 
است و بانک خود را متعهد می داند تا 
اجتماعی  مسوولیت های  چارچوب  در 
هر نوع کمکی که به توسعه علمی و 
معرفتی کودکان کار، ایتام و قشرهای 

کم برخوردارمنتج شود، انجام دهد.

حمایت بانک مسکن از مراکز خیریه آموزشی 
در چارچوب مسوولیت اجتماعی

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

راه اندازی شد.
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
دنبال  به  اقدام  این  صادرات،  توسعه 
 ۰۰/2۹5247 شماره  بخشنامه  الزام 
مورخ ۱4۰۰/۱۰/۰۸ بانک مرکزی، به 
منظور برقراری ارتباط سیستمی و ایجاد 
تبادل  جهت  الزم  های  سرویس  وب 
و  الکترونیکی  صورتحساب  اطالعات 
سامانه  با  مرتبط  خدمات  و  تسهیالت 

جامع تجارت انجام شده است.
استفاده  گزارش،  این  براساس 
صورتحساب  استعالم  سرویس  وب  از 

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

خواهد کرد.

وب سرویس استعالم صورتحساب الکترونیکی 
در بانک توسعه صادرات راه اندازی شد

مسئولیت  راستای  در  رازی  بیمه   شرکت 
اجتماعی خود در جشن گلریزان شهر تبریز موجبات 
آزادی پنج نفر از زندانیان غیرعمد و محکومین مالی 

را فراهم کرد.
اخبار شرکت ها؛  به گزارش روابط عمومی و امور 
الملل بیمه رازی، در نوزدهمین جشن گلریزان  بین 
با  همزمان  که  غیرعمد  جرائم  زندانیان  آزادی  ویژه 

ماه مبارک رمضان در شهر تبریز و با حضور مسئولین 
استانی، رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان 
و مدیر کل زندان های استان برگزار شد، دکتر علی 
از  نمایندگی  به  رازی  بیمه  مدیرعامل  جباری- 
این  در  تومان  میلیون   5۰ مبلغ  رازی  بیمه  شرکت 

جشن اهدا کرد.
موجب  جشن  این  در  رازی  بیمه  اهدایی  مبلغ 

آزادی پنج نفر از زندانیان غیرعمد و محکومین مالی 
را فراهم کرده است.

در  رازی  بیمه  شرکت  گزارش  این  اساس  بر 
راستای مسئولیت اجتماعی خود که همراهی با افراد 
جامعه است، در حوزه های مختلف همچون همراهی 
زندانیان  آزادی  و  طبیعی  بالیای  دیدگان  حادثه  با 
جرائم غیرعمد را در دستور کار خود قرار داده است.

بیمه رازی پنج نفر از زندانیان جرائم غیرعمد را آزاد کرد
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پیمان معادي و چیزهایي که مي ُکشي

ساخت  پروانه  صدور  شورای 
با ساخت ۳  اخیر  در جلسه  سینمایی 
فیلمنامه جدید موافقت کرد. فیلمنامه 
چیزهایی که می ُکشی به تهیه کنندگی 
پیمان معادی و کارگردانی و نویسندگی 
علیرضا خاتمی یکي از آنهاست. پیمان 

عرصه  در  اخیر  سال هاي  در  که  معادي 
بازیگري به موفقیت هاي مختلفي در جشنواره هاي داخلي و خارجي دست پیدا 
کرده و حاال هم فیلم برادران لیال، ساخته سعید روستایي با بازي وي راهي 
جشنواره کن شده است، فیلم جدیدي را در داخل تهیه خواهد کرد. فیلم هاي 
شال آبی به تهیه کنندگی و کارگردانی و نویسندگی داوود توحیدپرست و 
نمایش کودکانه به سبک ایتالیایی، به تهیه کنندگی محسن محسنی نسب 
و کارگردانی و نویسندگی صالح دلدم دیگر فیلنامه هایي هستند که شورای 

پروانه ساخت با آنها موافقت کرده است.

نمایش مکبث راهي تاالر مولوي مي شود

نویسندگی  به  مکبث،  نمایش 
به  نگاهی  با  ( ده  ا ز سمیع  ا  ر سا
و   ) شکسپیر م  یلیا و مه  یشنا نما
تاالر  در  کوزه گر  علی  کارگردانی 
محمدهادی  می شود.  اجرا  مولوی 

غضنفری، ناعمه علمی نژاد و دنیز خاطری 
در این نمایش به ایفای نقش می پردازند. این 
نمایش که اولین تجربه اجرای کارگردانش است از تاریخ ۱۸ اردیبهشت 
در سالن اصلی تاالر مولوی روی صحنه می رود. نکته جالب درباره این 
نمایش آن است که نویسنده با نگاهي به نمایشنامه مکثب نوشته ویلیام 
شکسپیر آن را به نگارش دراورده و گفته مي شود که تفاوت هایي با دیگر 
و  معروف ترین  از  یکي  مکبث  دارد.  نمایشنامه  این  از  ساخته شده  آثار 
پرطرفدارترین نمایشنامه ها در سراسر جهان است و در ایران نیز بارها 

روي صحنه رفته است.

مجید واشقاني و پایان بي نشان در کربال

به  بی نشان،  فیلمبرداری سریال 
نویسندگی  و  قویدل  راما  کارگردانی 
حمزه  مهدی  و  ایرایی  آزیتا  مشترک 
رزاق کریمی  مرتضی  رسید.  پایان  به 
خبر  این  اعالم  با  سریال  تهیه کننده 

بی نشان،  پروژه  فیلمبرداری  کرد  بیان 
همزمان با نیمه شعبان در شهر کربال تمام 
شد. پرویز فالحی پور و اکبر رحمتی 2 بازیگری بودند که در کربال جلوی 
دوربین فرشاد گل سفیدی رفتند. بی نشان، که برای پخش از شبکه سه 
ساخته شده است و این روزها مراحل پس تولید را پشت سر می گذارد. 
مجید واشقانی، نیلوفر پارسا، پرویز فالحی پور، سعید زارعی، هلن نقی لو، 
نیوشا ضیغمی، مریم کاویانی، مهدی فقیه، کاظم هژیرآزاد، اکبر رحمتی، 
زارع  قاسم  و  مقصودلو  سوسن  دانش بهزادی،  توماج  ایرانمنش،  رضا 

بازیگران این سریال هستند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  43/۱۵

لیال حاتمي در بخش منتقدان جشنواره کن

ساخته  تصور،  سینمایی  فیلم 
 7 از  یکی  عنوان  به  بهراد  علی 
هفته  مسابقه  بخش  در  بلند  فیلم 
نمایش  به  کن  جشنواره  منتقدین 
فیلم های  فهرست  می شود.  گذاشته 
جنبی  بخش  دوره  یکیمن  شصت و 

و  اول  فیلم های  ویژه  کن  منتقدین  هفته 
دوم کارگردانان اعالم شد و فیلم سینمایی تصور، ساخته علی بهراد و 
با نقش آفرینی لیال حاتمی و مهرداد صدیقیان یکی از 7 فیلم بلند بخش 
از سال ۱۹۶2 و تسط  مسابقه این بخش است. بخش هفته منتقدین 
سندیکای منتقدین سینمای فرانسه برگزار می شود و ویژه فیلم های اول 
و دوم کارگردان از سراسر جهان است. امسال کوثر به هنیه، فیلمساز زن 
اهل کشور تونس به عنوان رئیس هیات داوران بخش هفته منتقدین 

جشنواره فیلم کن انتخاب شده است.

ما
سین

 

از جوکر تا خوشنام...
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محمد حسین زاده

از  یکي  جمشیدي فر  عباس 
بازیگران عرصه طنز است که حاال 
با  و  داده  مسیر  تغییر  است  مدتي 
حتي  و  جدي  نقش هاي  در  بازي 
قابلیت هاي  که  داده  نشان  منفي، 
که  او  دارد.  زمینه  این  در  بیشتري 
زخم کاري  سریال  با  پیش  چندي 
به شدت موردتوجه قرار گرفته بود، 
پرمخاطب  مسابقه  در  پیش  چندي 
روزها  این  و  داشت  حضور  جوکر 
در  وي  بازي  با  خوشنام،  سریال 
نقشي شیرین از شبکه اول در حال 
با  سریال  این  در  او  است.  پخش 
نیز  او  که  حاجي عبداللهي  هومن 
دارد  طنز  عرصه  در  طوالیي  ید 
جدي  نقشي  به  سریال  این  در  و 
زوج  و  است  همبازي  درآمده، 
موفقي را تشکیل داده است. عباس 
جمشیدی فر درباره همبازي شدن با 
هومن حاجي عبداللهي در این سریال 
می گوید که بیشتر دیالوگ هایش در 
این مجموعه به شکل کامال بداهه 
جمشیدی فر  است.  فتاده  ا تفاق  ا
با هومن حاجی  همچنین گفته که 
ولی  دارد  قدیمی  رفاقت  عبداللهی 
اولین بار است که مقابل هم بازی 
بسیار  همکاری  این  از  و  می کنند 

خرسند است.
در  که  جمشیدي فر  عباس 
را  فریدون  نقش  خوشنام  سریال 
بازي مي کند، درباره همبازی شدنش 
این  در  عبداللهی  حاجی  هومن  با 
به  پیوستنش  چگونگی  و  مجموعه 
با  راستش  گروه خوشنام، مي گوید: 
داریم  قدیمی  خیلی  دوستی  هومن 
اما هیچ وقت سر یک کار مشترک 
همبازی نبودیم. در سریال خوشنام، 
اولین بار بود که با هم بازی کردیم 
ماجرای  گرفتیم.  قرار  هم  مقابل  و 
پیوستن به گروه خوشنام هم برایم 
اینکه  دلیل  به  بود...  مفصل  خیلی 
من قصد داشتم برای مدتی سریال 
کار نکنم اما بنا بر یکسری مسائل 

شخصی تصمیم بر این شد که دوباره 
سریال کار کنم. آخرین سریال من 
 ۳ که  بود  خط،  آخر  طنز  مجموعه 
سال گذشته آن را کار کردم و بعد 
از آن واقعا نمی خواستم فعال برای 
تلویزیون سریال کار کنم اما بنا بر 
تصمیماتی، به پروژه پیوستم. ضمن 
آقای  با  داشتم  اینکه خیلی دوست 
نجف زاده )کارگردان( کار کنم چون 
با ایشان یک رفاقت دیرینه داشتم 

و در نهایت این اتفاق میسر شد.
نقش  یفای  ا به  سپس  وی 

فریدون در خوشنام و جذابیت هایی 
داشت،  برایش  کاراکتر  این  که 
اشاره کرد و گفت: کاراکتری که در 
خوشنام بازی می کنم، فکر می کنم 
تا به حال در هیچ سریالی تجربه اش 
نکردم. راستش از همان روز اول که 
این کاراکتر را با متن خواندم، دیدم 
تکلیف این شخصیت کامال مشخص 
است و اصال معلوم بود که بیشتر بار 
کمدی کار را باید خودش پیش ببرد 
بنابراین تمام تالشم را کردم تا این 
اتفاق میسر شود و خدارا شکر فکر 

می کنم این اتفاق افتاد.
که  خص  شا یگر  ز با ین  ا
دونگ،  سه  دونگ  سه  سریال های 
بچه  و  اجاره ای  خانه  امسال،  عید 
مهندس را در کارنامه دارد همچنین 
در پاسخ به اینکه خودش چه نظری 
درباره سریال رمضانی خوشنام دارد؟ 
را  تالشمان  تمام  ما  کرد:  اظهار 
کردیم، منظور از ما جمع بازیگران 
بلکه  هومن،  و  من  فقط  نه  است 
خودمان  تالش  تمام  بچه ها  همه 
را به کار بستیم تا یک کار خوب به 
اصلی  بیس  بدهیم.  ارائه  مخاطبان 
قصه، تقریبا بیس جذابی است ولی 
وقتی ما بیاییم آن را بخش بخش 
کنیم و موشکافانه به آن نگاه کنیم، 
اساسا یکسری ایرادات و اشکاالتی 
داشته، به هر حال ما همیشه چه در 
سینما و چه در تلویزیون در بخش 
این  که  قصه کمی ضعیف هستیم 
به  نگرش مان  نوع  خاطر  به  اتفاق 
جامعه، نوع سیاست هایی که وجود 
و  سلیقه ها  نوع  همچنین  و  دارد 

اختالف نظرهاست.
ادامه  در  جمشیدی فر  عباس 
کرد:  تصریح  صحبت هایش  همین 
صحبت  قصه  درباره  بخواهیم  اگر 
بحث  گسترده تر  خیلی  باید  کنیم 
فکر  من  خاطر  همین  به  کنیم. 
قاعده  این  از  هم  خوشنام  می کنم 
حال  این  با  نبود،  مستثنی  واقعا 
که  کردیم  را  تالشمان  تمام  ما 
بتوانیم  داریم  که  بیسی  اساس  بر 
رقم  کار  این  در  را  اتفاقات درستی 
بزنیم. در حال حاضر هم که حدود 
۱۰ قسمت از کار پخش شده، شاید 
مورد  در  حداقل  موقعیت ها  بیشتر 
بگویم  7۰ درصد  به جرأت  خودم 

دیالوگ ها داخل متن نبوده و کامال 
بداهه اتفاق افتاده است. ما با بچه ها 
ساعت ها نشستیم و مشورت کردیم 
کنیم  جذاب تر  را  قصه  بتوانیم  تا 
بنابراین اکثر دیالوگ ها در خوشنام 

کامال بداهه هستند.
این بازیگر در بخش دیگري از 
بازخوردهای  درباره  صحبت هایش 
شد:  یادآور  هم  طنز  سریال  این 
مردم که همیشه به ما لطف دارند 
و خدا را شکر کار را دنبال می کنند. 
مخاطبان  منتقد،  بزرگترین  معتقدم 
کارها هستند. ما واقعا بی وقفه تمام 
تالشمان را کردیم تا کار خوب به 
مردم ارائه بدهیم حتی کل ایام نوروز 
را کار کردیم و فقط دو روز تعطیل 
به  سریع تر  بتوانیم  را  کار  تا  بودیم 
هم  حاضر  حال  در  برسانیم.  آنتن 
دارد  ادامه  همچنان  تصویربرداری 
دیگر  هفته  یک  تا  می کنم  فکر  و 

کار تمام شود.
او درباره اینکه در این سال ها 
ر  د کمدی  رهای  کا ر  د بیشتر 
تلویزیون دیده شده است، در پاسخ 
به اینکه آیا خودش را بیشتر بازیگر 
کمدی می داند یا جدی؟ خاطرنشان 
کرد: به هر حال هر بازیگری دوست 
در  خودش  که  را  نقشی  هر  دارد 
ذهنش طراحی کرده، اجرا کند من 
در  اینکه  کما  نیستم،  مستثنی  هم 
کاری  اولین  هم  زخم کاری  سریال 
را بازی کردم که هیچ پیش زمینه ای 
کاراکتر  و  کار  و  نداشت  کمدی  با 
کامال جدی بودند، حتی قبل از آن 
هم در تئاتر، نیمی از کارهایم طنز 
این  و  بودند  جدی  دیگر  نیمی  و 
بازیگرانی  برای  است  خیلی سخت 
و  فیلم های سینمایی کمدی  با  که 

سریال های طنز وارد عرصه می شوند 
و بخواهند خطشان را عوض کنند. 
خدا را شکر من هم توانستم و تمام 
تالشم را کردم که بتوانم در هر 2 
ژانر بازی کنم. االن هم نمی توانم 
دارم  دوست  بیشتر  را  طنز  بگویم 
یا کارهای جدی را... هر 2 ژانر را 
دوست دارم. تعریف از خود نمی کنم 
ولی فکر می کنم در هر دو ژانر هم 

تقریبا موفق بودم.
عباس جمشیدی فر در بخشی 
تجربه  درباره  گفتگو   ز  ا دیگر 
هم  جوکر  برنامه  با  همکاری اش 
توضیح داد: به نظرم در جوکر اصال 
بحث بازیگری مطرح نیست که من 
بزنم.  حرف  بازی  درباره  بخواهم 
جوکر بیشتر بر می گردد  به کاراکتر 
پیدا  که حضور  هر شخصی  واقعی 
بدهد.  انجام  کاری  یک  تا  می کند 
قرار  هایی  موقعیت  در  جوکر  در 
از  تا  هستید  خودتان  که  می گیرید 
را  خدا  ببرید.  بهره  خالقیتی  یک 
بازخوردها  هم  برنامه  این  در  شکر 
خودم  و  بود  خوب  من  به  نسبت 
اصال  جوکر  به  من  بودم.  راضی 
نگاه بازیگری ندارم حداقل در مورد 
خودم می توانم بگویم خود واقعی ام 
را نشان دادم. با این حال جوکر یک 
کار متفاوت در کارنامه کاري من و 
کار  این  در  که  بود  بچه هایي  همه 
این  هم  مخاطب  و  داشتند  حضور 
کار را دوست داشت و کال احساس 
مي کنم باید کارهاي جدید و متفاوتي 
براي مخاطب ساخته شود چرا که 
کلیشه اي  از  مخاطب  مدتهاست 

شدن کارها، خسته شده است.
درباره  همچنین  بازیگر  این 
مناسبتی  سریال های  شتابزدگی 
برای  که  دشواری هایی  و  تلویزیون 
بازیگران و تیم تولید به همراه دارد، 
اینگونه گفت: شتابزدگی سریال های 

مناسبتی، به بحث مدیریتی و رویکرد 
سازمان  در  که  برمی گردد  مدیرانی 
هستند.  گیرنده  تصمیم  صداوسیما 
این اتفاق از دیرباز همین بوده و به 
نظرم هست و خواهد بود و یک بحث 
به  است.  مدیریتی  تخصصی  کامال 
عقیده من یک نقص است که گروه 
سازنده در فشاری قرار می گیرند که 
از قبل تصمیم گرفته نشده و ناگهان 
اعالم پخش می کنند. به نظرم خود 
سازمان باید آن را حل کند. در بخش 
که  مناسبتی  کارهای  کیفیت  افت 
اساسا  هم  اند،  همراه  شتابزدگی  با 
بعضی ها به متن و قصه خرده می گیرند 
فعال  دیدگاهش  و  سازمان  نگاه  اما 
البته من خیلی  این شکل است.  به 
کوچکتر از آن هستم که بخواهم در 
این زمینه نظری بدهم اما تا زمانی که 
این نوع دیدگاه و سیاست گذاری روی 
سریال ها باشد که فرضا یک سریال 
کمدی و جدی نتواند بر اساس اتفاقات 
روز جامعه کاری کند، به نظرم ضعف 

قصه دوباره سراغمان می آید.
ز  ا دیگري  بخش  در  وی 
صحبت هاي خود درباره ژانر کمدي 
کارهای  کرد:  تاکید  آن  تولیدات  و 
کمدی کامال بر اساس اتفاقات روز 
همان  و  شوند  ساخته  باید  جامعه 
اتفاقات را به چالش بکشند و سپس 
اجرا کنند اما تا وقتی این نگاه تغییر 
نکند قطع به یقین ما باید همچنان 
یکسری قصه های تکراری ببینیم و 
و  ضعیف  قصه هایمان  روز  به  روز 
ضعیف تر می شود. اگر ما به سال های 
دور  هم  خیلی  که  برگردیم  قبل 
نیستند، مثال ۱۰ سال پیش، می بینیم 
واقعا  که  داشتیم  سریال هایی  که 
تماشاگران را میخکوب و خیابان ها 
را خلوت می کردند اما االن چرا این 
اتفاق نمی افتد؟ این در حالی است 
که همان کارگردان، همان نویسنده 

و همان اکیپ سر جایشان هستند اما 
نوع دیدگاه سابق سرجایش نیست 
و این دست سازندگان نیست بلکه 

دست تصمیم گیرنده است.
با  سپس  جمشیدی فر  عباس 
این  مخاطب  خنداندن  اینکه  بیان 
روزها سخت شده است، خاطرنشان 
دنیا  جای  همه  در  شرایط  کرد: 
همین گونه است که کار کمدی کار 
دشواری است، شاید ما مشکالت مان 
بیشتر باشد اما کال خنداندن آدم ها 
کار سختی است. بازیگرانی هم که 
کار کمدی می کنند به شدت کارشان 
سخت است، چون باید یکسری ابزار 
داشته باشیم، از کارگردان گرفته تا 
ابزارهای  با  باید  نویسنده  و  بازیگر 
الزم موقعیت یک کمدی خوب را به 
وجود بیاوریم اما متاسفانه ما یکسری 
ابزارها را به خاطر شرایط جامعه و 

سلیقه های مدیریتی، نداریم.
بازیگر سریال خوشنام، در پایان 
این  سازنده  گروه  از  تشکر  ضمن 
از  مجموعه گفت: یک تشکر ویژه 
همه خوشنامی ها دارم به خصوص 
گروه تدارکات که طی این ۸ ماه با 
تمام مشکالت واقعا مثل پدر و مادر 
باالی سر بچه ها بودند و نگذاشتند 

آب در دلمان تکان بخورد.
به کارگردانی  سریال خوشنام، 
تهیه کنندگی  و  نجف زاده  علیرضا 
احمد زالی در شب های ماه مبارک 
رمضان هر شب ساعت 22 از شبکه 
حمید  می شود.  پخش  سیما  یک 
هومن  لرستانی،  شهره  لوالیی، 
ولدبیگی،  سحر  للهی،  حاجی عبدا
سپاه  فریده  جمشیدی فر،  عباس 
میر  ا  ، یی فر رجا نیلوفر   ، ر منصو
میر  ا رجبی،  مهران  رمنش،  غفا
کربالیی زاده، مهرداد ضیایی، ساناز 
رضا  و  احمدی  خسرو  سماواتی، 
فیاضی از بازیگران خوشنام هستند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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چاپ: گل آذین
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